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‘L
ieverd, ik heb maar een

paar voorwaarden voor

het interview. Eén: ik

wil graag via dit artikel

de gemeente en Vido-

mesbedankenvoorhun

hulp de afgelopen ja-

ren. Twee:De fotomagniet te dicht-

bij worden genomen, ze mogenm’n

rimpels niet zien. Drie: De namen

van de meiden waar ik over praat,

noemikniet.Enoh ja, overmijn leef-

tijd praat ik niet.’

Aangenaam, Elly Ketting. Er zijn

mensendieonderminder voorwaar-

den meewerken aan een interview.

Elly niet. Probeer haar ook niet met

‘mevrouw’ of ‘u’ aan te spreken,

want dan krijg je de echte ‘El’: Rech-

te rug, ogen wijd opengesperd, vin-

gertje met lange roze nagels in de

lucht, en een preek van een aantal

minuten. En probeer niet de betwe-

ter op jongerengebied te zijn, want

dan heb je ‘een grote bakkes’. Arro-

gant? „Ikweetwaarover ik praat.’’

Al tientallen jaren springt de be-

vlogenZoetermeerse in de bres voor

jongeren. Of ze nu groot, klein, dik,

dun, autochtoon of allochtoon zijn,

‘tante El’ is er voor ze. Vooral tiener-

moeders helpt zij met het vinden

van onderdak, geld, een opleiding

en rust voor de kleine (op komst).

Precies tien jaar geleden begon ze

aan de Tankenberg 56 een inloop-

huisvoor (ongewenst) zwangere jon-

gemeiden. Elly: „Ik heb ze hier alle-

maal gehad: die uit huis zijn ge-

gooid, meiden die te maken hadden

met een vriend die hen sloeg of een

oomdie henmisbruikte.’’

Na al die jaren van aanhoren van

het vele leed, lijkt Elly nog strijd-

baarder geworden dan voorheen.

Metveelbevlogenheidenpassie ver-

telt zij over haar werk met jonge

moeders. Ook op straat is zij de be-

roerdste niet om jongeren aan te

spreken op hun gedrag - recht voor

z’n raap. „Pas geleden hoorde ik nog

eenpaarHollandsemeiden tegenel-

kaar praten. De ‘kankers’ vlogen je

om de oren. Ik ben er naartoe gelo-

pen, ben middenin die groep gaan

staan en zei: ‘Kijk eens naar die

vrouwdaar.Haar dochtertje is over-

leden aan kanker. En die vrouw

daar heeft een borst minder door

kanker - looptmet een grote jaap op

haar borstkas. Dus willen jullie

als-je-blieft eens nadenken voordat

je dat woord gebruikt? Dan zeg je

maar: kutmet peren.’ En lachen dat

ze deden.Maar ik hoop dat ze erwel

over hebben nagedacht.’’

Op datmoment sprak ze niet over

haarzelf. Elly heeft ook kennis moe-

ten maken met de ziekte. Elly wuift

het onderwerp weg wanneer het ter

tafel komt. „Wijfie, luister,’’ zegt ze

met doorrookte stem. „Ik heb veel

meegemaakt. Het eerste wat m’n

moeder tegenmezei toen ikkonpra-

ten, is dat ik ongewenstwas. Vervol-

gens ben ik m’n levenlang dikwijls

door haar in een kolenhok gestopt,

hebmijzelf dus leren leven.Maar re-

kenmaar dat ikmijn eigen dochters

heb opgevoedmet normen enwaar-

den. En dát is ook de reden dat ik nu

voor die kleine wurmen opkom.

Wantbaby’s kunnenzichnietverwe-

ren. Evenmin als dieren trouwens.’’

DatdoetdeZoetermeerseook:die-

rendie zijnmishandeld, op straat le-

ven of te weinig eten krijgen, in huis

nemen. „En komt zo’n poes dan, als

ik mijn krant op de grond lees, op

mijn billen zitten, dan heb ik het

voor elkaar: dan heb ik het vertrou-

wengewonnen. Isdatgeengoudmo-

mentje?’’

Elly gaat altijd naar het huis van

de meiden kijken, als ze - vaak hui-

lend - door hen wordt opgebeld.

■ Geboren:26 november 1936 ’op’

Scheveningen.

■ Carrière:na de basisschool ging

Ketting op haar veertiende aan de

slag bij snoepwinkel Jamin. ‘Dat

wasniet zoals nu, achter de kassa

staan en snoepwegen. Ik heb

balen suiker van vijftig kilo opmijn

rug gedragen in de Badhuisstraat.’

Ophaar achttiende levensjaar

trouwde zij met Bart, werkte kort

als kindermeisje en kreeg op haar

negentiende jaar haar eerste

dochter.Ondertussenwerkte zij

als buurtwerker en baarde nog drie

dochters. Kwam in 1987naar

Zoetermeer en zette hier haar

vrijwilligerswerk voort. Vandaag

de dag komtKetting nog steeds

voor jongeren op in haar onderko-

men aandeTankenberg inMeer-

zicht. Hier is zij nu tien jaar geves-

tigd.

■ Privé: gehuwdmet Bart. Samen

hebben zij vier dochters.

Elly Ketting komt op voor tienermoeders uit Zoetermeer. ‘Jongeren moet

je een grens aanwijzen, laten zien wat tolerantie is.’ FOTO JACQUES ZORGMAN
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Akkoord krediet
dertig woningen
Eenmeerderheid van de gemeen-

teraad steunt de ontwikkeling

van een gebied achter villaMach-

tilda. Er ligt een bouwplan voor

dertigwoningen. De gemeente

heeft een overeenkomstmet Era

Bouw afgesloten om een haal-

baarheidsonderzoek te doen.

Voor deze eerste fase van het

project is nu een krediet van

140.000 euro beschikbaar. Ver-

schillende partijen hebbenwel

aanmerkingen op de inrichting.

De PvdA denkt dat er behalve

voor de dertigwoningen ook

ruimte is voor starterswoningen

is. OokD66 vindt dat.

ROKKEVEEN

Onderzoek
borstkanker
Iedere vrouw van 50 tot enmet

75 jaar in het westelijk deel van

Rokkeveen (postcode 2719) kan

vanaf 26 januari een uitnodiging

verwachten voor het tweejaar-

lijkse borstkankeronderzoek.

Het onderzoekwordt gehouden

in eenmobiele onderzoeksruim-

te op deDenemarkenlaan bij

bioscoopUtopolis.
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’Mooi’ bedrag
voor stichting
Stichting Logeerplezier heeft

eind december 1329 euro opge-

haald in Zoetermeer. Dit laat

oprichtster Patricia van Solin-

genweten, die de opbrengst

‘mooi’ noemt. Het geld van de

collecte is gebruikt voor de

aanleg van een rolstoeloprit bij

het vakantiehuisje van de stich-

ting.Het huisje is speciaal aange-

past, zodat gehandicapte kinde-

ren hiermet hun ouders kunnen

logeren.Meer informatie

www.logeerplezier.nl
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Praten over
Alzheimer
Wiemeer wil weten over demen-

tie, kan dinsdag 3 februari van

19.30 tot 21 uur terecht in het

Alzheimer Café. Deskundigen en

begeleiders van patiënten geven

informatie en adviezen in zorg-

centrumDeMorgenster aan de

Nassaulaan 11.

ZOETERMEER

Stadsboerderij
mag meer kosten
Stadsboerderij Oosterheemmag

ruim 1,1miljoen euromeer

kosten dan de oorspronkelijke

1,6miljoen euro. Eenmeerder-

heid in de gemeenteraad stemt

daarmee in, zo bleek tijdens de

dezeweek gehouden vergade-

ring van de raadscommissie

ruimte.

Elly inspireert, motiveert,KORT
NIEUWS

Niet alleen de Nicolaasschool (rechts) maar ook het parochiehuis (links)

wordt bedreigd met sloop. FOTO THEO BÖHMERS

cMijnmoeder
stoptemedikwijls
ineenkolenhok.
Zezeimedatik
ongewenstwas, ik
voeddemezelfop.

Uitstel van executie voor
historische Nicolaasschool

INTERVIEW EllyKetting is een
bekende inZoetermeer.Ze
komtopvoor tienermoeders,
maarookvoorZoetermeer-
dersdie indeputzitten.Nual
tien jaar inMeerzicht. ‘Ik vecht
hard, voormijnmedemens.’
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Oppapier is het doek eigenlijk al ge-

vallen voor de oude Nicolaasschool

in het Dorp. De gemeente Zoeter-

meerheeft eenzogehetenaanlegver-

gunning verleend voor de plekwaar

de katholieke lagere school staat.

Het gebouw uit 1950 zou niet beeld-

bepalendgenoegzijnvoordeDorps-

straat enmag dus tegen de grond.

Het officiële sloopbesluitwordt in

het voorjaar genomen, als de ge-

meenteraad zichbuigt overdebouw

van een nieuw Stadsmuseum. Dat

moetkomenopdeplekvandehuidi-

ge Nicolaasschool. In de politiek is

nog volop discussie over de omvang

vanhetnieuwemuseum,maar er te-

kent zich al wel een ruimemeerder-

heid af die voor nieuwbouw is.

HetHistorisch Genootschap is te-

gen de sloop. Het pand zou nog te

redden zijn enheeftweldegelijk his-

torische waarde: duizenden Zoeter-

meerdersgingernaarschool.Boven-

dien dreigt een kaalslag, doordat

mogelijk ook het parochiehuis op

hetNicolaaspleinwordt gesloopt.
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„Hetmaaktmenietuit als ik ineens

metmoeder, oma en de rest van de

familie zit en ze allemaal huilen.

Dat doe ik ook wel eens, daarvoor

moet je je niet schamen. Dat is

echt.’’ Vervolgens gaat ze met de

meiden op zoek naar werk, een ei-

gen huisje en wat al niet meer. De

post van de jonge moeders, zoals

van de GGD, sociale dienst of tand-

arts, ontvangt zij. „Meiden die keer

opkeerverhuizen,kunnenTanken-

berg 56 als postadres gebruiken.’’

Hun vriendjes spreekt Elly ook re-

gelmatig.Ookdiehunvriendinmis-

handelen. „Ofdatniet lastig is?Wel-

nee schat, ik vertel ze dat zemet de

handen van dat meisje af moeten

blijven en heel gauwnormaalmoe-

ten doen. Soms liggen ze dan hui-

lend met hun hoofd op mijn

schoot. Kan me niet schelen. Maar

dat is wel wat jongeren nodig heb-

ben: een grens en weten wat tole-

rantie is.’’

En dát is wat de roodharige Elly

mist in deze wereld. „Het vertrou-

wen in elkaar zijnwekwijt geraakt.

Endanmaakt hetniet uit of je hoog

opde carrièreladder staat. Of je po-

liticus bent of gewoon burger. Ik

hebgeenpapiertje,maarwelhetdi-

ploma ‘leven’.’’

„Zo denken trouwens veel men-

sen bij maatschappelijke proble-

men: dat gaat niet over mij. Maar

kom nou eens achter die deuren

vandaan, help een ander.Mijn kin-

deren zijn niet voor nikswerkzaam

in de zorg en in de kerk. Dat is ook

wat me staande houdt: weten dat

God overmewaakt.’’

Met twee gouden kruizen om de

nek bidt ze elke dag. „Niet voorme-

zelf, altijd voor anderen. Dat die

meiden met hun kleintjes goed te-

rechtkomen.Dat ikdit vrijwilligers-

werknog langmagdoen.’’ Totwan-

neer wil Elly nog jongeren helpen

met de problemen? „Lieverd toch,

daar denk ik niet over na, ga weg.

Al kom ik in een rolstoel, ik vecht

voor mijn medemens. Ik wil alleen

maar zeggen: geef je omgeving af

en toe wat aandacht. Dan komen

we er wel, moppie, dan komen we

erwel.’’

Ketting is 72 jaar.

c.timmerman@ad.nl

Jane Bonte (19) uit Zoetermeer
studeert aan het ID College in
Gouda, doet vijf dagen in deweek
aan atletiek en gaat in haar vrije tijd
graag uit. Alsof dat nog niet druk
genoeg is, zit zij in de race om de
titel FHMBuurmeisje 2009 op haar
naam te schrijven. De Zoetermeer-
se strijdt in de finalemet negen
anderemeisjes.

1Wie heeft jou voor deze wedstrijd

opgegeven?
„Dat heb ik zelf gedaan. Een paar

jongens op de atletiek hadden vorig

jaar een exemplaar van FHM (For

HimMagazine)meegenomen. Op

de cover stond het Buurmeisje

2008. Ik dacht toen bijmezelf:

‘Weet je wat? Ik ga volgend jaar ook

meedoen!’ Via internet heb ik

mezelf ingeschreven.’’

2Wanneer wordt de winnares be-

kendgemaakt?
„Dat gebeurt in februari in Club

Planet inUitgeest. Tot die tijd kan

nog gestemdworden viawww.fhm-

buurmeisje.nl.Wel opmij stem-

menhè!’’

3Wat win je als je op de eerste

plaats eindigt?
„Dewinnares gaat naar een exo-

tisch land, welk is nog niet bekend,

om een fotoshoot te doen. De foto’s

verschijnen op de cover van de

FHMen in het blad. Verder komt er

een groot interview in hetmagazi-

ne te staan, win je een lcd-televisie

en een horloge van de hoofdspon-

sor TWSteel.’’

4 Hoe hoog schat jij de kans in dat

je ermet de titel vandoor gaat?
„Ik heb geen idee, want ik heb nog

nooit eerder aan zo’n wedstrijd

meegedaan. Ik benwel vaker gefoto-

grafeerd voormijn haar door

L’Oréal enWella. Het is natuurlijk

al geweldig dat ik in de top tien sta;

erwaren 900 aanmeldingen.’’

5 Krijg je al veel reacties?
„Ja, zeker! Vooral veel positieve

reacties. Laatst ging ik uit en kwam

er een onbekendmeisje opme af.

Ze zei dat ze opmehad gestemd.

Dat is natuurlijk heel erg leuk om te

horen.’’

MADELIEF VANDER STELT

leert vertrouwen
Jane in finale FHM
Buurmeisje 2009

’Cadenza belemmert het uitzicht’

Jane Bonte (19) staat in de finale

van FHM Buurmeisje 2009. FOTO PR
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OmwonendenvanCadenza,de laat-

ste nog te bouwen uitbreiding van

het Stadshart, zijn niet te spreken

over de nieuwe plannen. Aan hun

voornaamste bezwaar, de twee

hoge woontorens, is namelijk niks

veranderd. Ook vrezen de bewo-

ners van de Duitslandlaan en de

Berlijnstraat, verenigd in eenactie-

comité, voor parkeerproblemen en

overlast door nieuwenachthoreca.

„We krijgen straks twee palen

van negentig meter voor de deur,’’

klaagt JaapKlunder, lid vanhet ac-

tiecomité. „Ze nemen de helft van

het blikveld in beslag. En ik betaal

juist extra onroerendgoedbelas-

ting vanwege hetmooie uitzicht. Ik

kan nu heel Zuid-Holland zien.

Maar met de nieuwe flats heb ik ’s

winters alleen tussen 11.00 en 12.30

uur zon op het balkon.’’

Het vinden van een parkeer-

plaatswordt door Cadenza ook een

probleem. Dat meent Enno van

Dijk, secretaris van het comité.

„Ouderen durven nu al niet altijd

de auto te nemen. Als ze terugko-

men, is er geen plaats meer. Daar-

omblijven ze overdag vaak thuis.’’

Daarnaast levert extra nachtho-

reca volgens hem nog meer over-

last op. „De horecagangers zorgen

twee tot drie nachten per week

voor veel lawaai. Ze veroorzaken

schade aan auto’s in de Athene-

straat enmensen worden agressief

benaderd.’’

Wel is Van Dijk positief over het

verdwijnen van het glazen dak in

de nieuwste plannen van Cadenza.

„De reflectie van het zonlicht kan

bijzonder fel zijn. Daar had de ge-

meente geen rekening mee gehou-

den. Maar ik blijf er bij dat de in-

richting van onze woonomgeving

niet berekend is op Cadenza.’’
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