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er niet meer voor. Angst is een ge-
vangenis, geluk is vrij zijn in je 
hoofd. Op het podium valt ook alle
spanning van me af, dan voel ik
me senang. Er wordt gelachen om
wat ik zeg of zing en daar doe ik
het voor.” Het is trouwens hoog
tijd dat er minder spastisch over 
angsten wordt gedaan, vindt ze.
„Een op de vijf Nederlanders 
krijgt op enig moment last van
een psychische stoornis. 1,1 mil-
joen mensen slikken antidepres-
siva. Maar er rust nog steeds een
groot taboe op dit onderwerp.”

Trots
Van Kooten is trots dat ze met 
haar  psychiatrisch cabaret men-
sen weet te beroeren. En dat het 
publiek blijft terugkomen naar
haar shows. „Die zijn trouwens
ook best vermakelijk en herken-
baar voor mensen die zelf geen
last hebben van psychische aan-
doeningen...” Tot voor kort reed 
ze door het land in een bestelbus 
met een chemisch toilet, bang als
ze was in een file terecht te komen
en naar de wc te moeten. Auto en
wc - „overigens nooit gebruikt, 
hoor” - heeft ze inmiddels ver-
kocht. Het is de zoveelste over-
winning op zichzelf. „Ik ben nog 
niet helemaal genezen en moet
waarschijnlijk de rest van mijn le-
ven medicatie blijven gebruiken. 
Maar ik durf weer te leven. Dat is
ook de boodschap die ik in het
theater wil overbrengen.”

Marjolijn van Kooten - ‘Ik zie de bui al han-
gen’. Te zien in: Theater DOK6 in Pannin-
gen (8/1), Schouwburg Venray ( 31/1) en
Theater De Domijnen Sittard (27/2).

de aan haar leven maken, vertelt 
ze  in de show. Ze geeft ook tips 
aan haar gehoor: „Ik heb toen te-
gen mezelf gezegd: ik ga een jaar
lang elke dag turven of ik dood wil
of niet, en na een jaar maak ik de
balans op. Dat is achteraf gezien 
een prima besluit geweest. Je
hoeft dan niet in je wanhoop elke 
dag te beslissen of je eruit stapt.
Het einde is in zicht aan het einde
van dat jaar. Dat gaf heel veel rust.
Het was echt een bevrijding,
vooral toen ik aan het einde van 
dat jaar niet meer dood wilde.”

Schijnwerpers
Iemand met een angststoornis
die avond aan avond in de schijn-
werpers gaat staan, het lijkt be-
hoorlijk tegenstrijdig. Maar het 
podium heeft haar leven gered,
vertelt Van Kooten. „Vroeger
schaamde ik me voor mijn ang-
sten. Nu accepteer ik ze en vlucht

en de macht over het stuur ver-
liest. Hartkloppingen, zweten, to-
tale wanhoop”, vertelt ze. Aan-
vankelijk verzweeg ze wat haar
overkomen was voor haar fami-
lie: „Ik kom uit een gezin waar ne-
gatieve gevoelens niet gewaar-
deerd werden.” Ze ging wel naar
de huisarts, maar die zei: „Het is
niks. Je moet gewoon een paar 
avonden op tijd naar bed gaan.” 
Toen er meer aanvallen volgden, 
startte een lange reeks van on-
derzoeken waaruit uiteindelijk 
de diagnose angststoornis met
agrofobie (letterlijk: pleinvrees) 
is gerold; en therapieën die tot op
de dag van vandaag voortduren. 
Maar het gaat goed met haar,  be-
nadrukt ze. „Ik heb de medicatie 
deels afgebouwd en heb nu nog 
maar eens in de drie à vier weken
een slechte dag.” 
Ze komt van ver. Op de donkerste
momenten wilde ze zelfs een ein-

T egen iemand die in
een rolstoel zit en die
je een half jaar niet
gezien hebt, zeg je
toch ook niet: ‘Zit jij

nou nog stééds in die rolstoel?
Hou je het dan niet heel erg in 
stand, met dat zitten...?’
Zo, Marjolijn van Kooten heeft 
haar statement al vroeg gemaakt
in de show Ik zie de bui al hangen.
De zaal ligt dubbel. „Het is óók 
een kwestie van willen, hè…” , ver-
volgt ze droog. 
Al die goedbedoelde tips zijn aan 
haar niet besteed, legt Van Koo-
ten uit als ze in een Amsterdams 
café praat over haar nieuwe voor-
stelling, die de komende weken 
drie keer te zien is in Limburg. „Ik
kan er niks mee.”  Liever steekt ze
de draak met zichzelf en haar 
eigen angsten. „Dat werkt bevrij-
dend”, zegt ze, „niet alleen voor
mezelf maar ook voor de mensen
die in de zaal zitten en die zich in
het begin een beetje ongemakke-
lijk voelen. Het is net als op een
begrafenis: op de koffietafel ko-
men alle emoties los en wordt het
vaak nog heel gezellig.”
Van Kooten (geen familie van) 
maakt psychiatrisch cabaret. De
term heeft ze zelf bedacht om dui-
delijk te maken dat „haar voor-
stellingen ergens over gaan, diep-
gang hebben”. Ze is ervarings-
deskundige. Een jaar of vijftien
geleden stortte haar wereld in
toen ze in een winkel een paniek-
aanval kreeg. „Dat voelt alsof je
130, 140 km/u op de snelweg rijdt

PANNINGEN/AMSTERDAM
DOOR ROB COBBEN

Jarenlang durfde Marjolijn van Kooten bijna de deur niet uit, verlamd als ze was door een 
zware angststoornis. De komende weken laat ze in Limburgse theaters met veel humor 
en zelfspot zien dat er hoop is.  

De draak steken met je eigen 
angsten werkt bevrijdend

CABARET

Marjolijn van Koo- 
ten schreef zich 
dertien jaar geleden 
op advies van 
psychiater Bram 
Bakker in op de 
Theater Academie 
in Amsterdam. „Hij 
vroeg me naar mijn 
passie. Die heb ik 
niet, huilde ik. Maar 
voor het einde van 

de sessie had hij al 
een cursus klein-
kunst voor me 
geregeld.” Met 
diezelfde Bakker 
trok ze de afgelopen 
twee seizoenen 
langs theaters met 
de duovoorstelling 
‘Geen Paniek’.  In 
2010 won Van 
Kooten de tweede 

prijs op het Amster-
dams Kleinkunstfes-
tival. Een paar jaar 
geleden verscheen 
haar boek - ‘Schijt-
luis’ - waarin onder 
anderen René van 
der Gijp, Sylvia 
Witteman en dichter 
Ingmar Heytze over 
hun eigen angsten 
praten. 

Theater op advies van psychiater

Marjolijn van 
Kooten:  „Durf   
te leven, die 
boodschap wil  
ik  overbrengen”. 
 FOTO JAAP REEDIJK

A Quiet Place, de opera  van de
Amerikaanse componist Leo-
nard Bernstein en uitgevoerd 
door Opera Zuid en philhar-
monie zuidnederland,  is door
de lezers van online magazine
Place de L’Opera uitgeroepen
tot Opera van het Jaar.  Ook di-
rigent Karel Deseure viel in de
prijzen. Hij kreeg de Schau-
nard Award 2018.  

PRIJS

Operaliefhebbers
loven Opera Zuid

Wie dacht dat de surfsound sa-
men met The Beach Boys is 
verdwenen, die heeft het mis.
Bijna 60 jaar na de hit Surfin’ 
wordt er nog steeds surfmu-
ziek gemaakt, ook in Europa.
Zes surfbands maken zater-
dag in Grenswerk Venlo hun
opwachting tijdens het   derde
Aloha Fest: Bradipos IV (I), 
del-Toros (NL),  Terrorsurfs
(GB), Akulas (B), Hicadoolas
(D) en  Aloha Sluts (NL). 

MUZIEK

Surfbands naar 
festival in Venlo 

Het lijkt erop dat de immens 
populaire zangeres Adele (30,
foto) nooit meer op tournee 
gaat. De artieste sluit name-
lijk het bedrijf waarin ze de in-
komsten van haar tours on-
derbrengt, meldt dagblad The
Sun.   Adele heeft er nooit een
geheim van gemaakt dat ze
niet van tournees en concer-
ten houdt, vanwege haar ver-
lammende podiumvrees.

POPMUZIEK

‘Adele gaat nooit 
meer op tournee’

Mieke Vestdijk-van der Hoe-
ven, de weduwe van schrijver 
Simon Vestdijk, is afgelopen 
week op 80-jarige leeftijd
overleden. Dat heeft haar fa-
milie laten weten. Mieke van 
der Hoeven huwde in 1965 met
de schrijver, die toen 67 was.
Hij overleed na vijf jaar. Na 
zijn dood waakte de weduwe
onverzettelijk over haar mans
literaire nalatenschap.   

LITERATUUR

Weduwe van Simon 
Vestdijk overleden
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Een woonhuis niet als kostenpost maar als bron
van inkomen.  FOTO VICTOR VAN BREUKELEN 

�
Gasten gedragen zich 
netjes. Ze beseffen dat 
het iemands thuis is.

Xandra Derks

DOOR ARWEN KLEYNGELD

Je huis is meestal je duurste bezit. Door het slim te 
gebruiken, is het niet alleen een kostenpost. Je woning kan 
juist ook voor extra inkomsten zorgen. Zo doe je dat.

Film en fotolocatie

Voor film- en televisieopnames, tijd-
schriften en reclamebureaus zijn re-
gelmatig locaties nodig. Wil je jouw 
huis onder de aandacht brengen? 
Schrijf je dan in bij een locatiebu-
reau. Bij Loes op Locatie bijvoor-
beeld. Oprichter Esha Kalberg 
geeft aan dat het lastig te bepalen is
welke huizen in trek zijn.
„Opdrachtgevers zoeken soms een
industrieel pand, andere keren juist
een sfeervol huis. Grote huizen heb-
ben onze voorkeur, dan is er ruimte
voor crew en spullen. Lichte huizen
doen het beter op foto’s. De Rand-
stad is qua afstand aantrekkelijk, 
want de meeste productieteams ko-
men uit Rotterdam of Amsterdam. 
Een parkeerplek voor de deur is een
pluspunt, dan hoeft de crew niet te 
sjouwen. De binnenkant is belang-
rijker dan de buitenkant.
Opbrengst: afhankelijk van de op-
drachtgever en de grootte van je
huis. Een fotoproductie in een sim-
pel appartement levert een paar
honderd euro op. Als een grote film-
crew alles op z’n kop zet, kan die
prijs snel verdubbelen of verdrie-
dubbelen.

Vergaderplek

Vergaderen in woonhuizen is popu-
lair. Bedrijven zoeken inspirerende 
plekken om bij elkaar te komen. 
Xandra Derks (47) verhuurt de be-
nedenverdieping van haar heren-
huis in Arnhem. „Het is een leuke in-
komstenbron. Gasten gedragen 
zich netjes. Ze beseffen dat het ie-
mands thuis is. Nadelen zijn er ook.
Ik ontvang de gasten, zet het eerste
kopje koffie, regel de catering en ben
aanwezig als ze iets nodig hebben. 
Ik kan op die dagen het huis niet uit.”
Let wel, het is een verzadigde
markt. Er zijn veel plekken, bijvoor-
beeld in hotels en kantoren, waar
mensen kunnen vergaderen. Daar 
moet je mee concurreren. Inmid-
dels lukt Derks dat. ,,Met De Verga-
derie richt ik me op het hogere 
marktsegment. De inrichting is 
luxe en comfortabel, er hangt mooie
kunst en ik heb foodspecialisten 
voor de catering. Er staat een goed 
espressoapparaat en de koekjes ko-
men uit Italië.”
Wie hier ook oren naar heeft: je huis
moet een woon-werkbestemming 
hebben. Verder moet je een officieel
bedrijf zijn met een inschrijving bij

de Kamer van Koophandel.
Opbrengst: Derks vraagt 225 euro
huur per dagdeel. De ruimtes zijn
gemiddeld drie keer per week bezet.
,,Daarmee kan ik de hypotheek beta-
len en hou ik zelfs nog wat over.”

Een student in huis

Heb je een ruimte over? Je kunt een
kamer verhuren aan een student.
Als je zelf in het huis woont, ben je
een hospita en moet je je voor de be-
lasting, de bank en de gemeente aan
bepaalde regels houden. De proef-
tijd is met negen maanden langer 
dan gebruikelijk. In die periode
geldt de huurbescherming niet en 
kun je dus makkelijker de verhuur 
opzeggen. De keuken, de badkamer 
en het toilet kun je delen. De huurder
heeft recht op een eigen kamer met 

Je woning hoeft 
niet alleen maar 
geld te kosten...

INKOMEN slot, waar de hospita niet komt. Het
is aan te raden een huurcontract op
te stellen. 
Opbrengst: afhankelijk van de loca-
tie, de kamergrootte en de facilitei-
ten. Volgens studentenvakbond
LSVb is de gemiddelde huurprijs
van een studentenkamer 351 euro
per maand, exclusief servicekos-
ten.
Over kamerverhuur in eigen wo-
ning betaal je tot een bepaalde
grens geen inkomstenbelasting. In
2018 was de vrijstelling 5246 euro.

Gastouder

Overdag kun je je huis inzetten als 
kinderopvanglocatie. Je mag dage-
lijks maximaal zes kinderen tussen
de 0 en 13 jaar opvangen. Dat is wel
inclusief je eigen kinderen tot
10 jaar. Aan een gastouder én aan 
het huis worden eisen gesteld door 
de Arbeidsinspectie. 
Zo moet het huis volledig rookvrij 
zijn en voorzien van rookmelders. 
Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar is
een apart slaapvertrek nodig en 
moet er zowel binnen als buiten vol-
doende speelruimte zijn. Je moet je
inschrijven bij een gastouder-
bureau, dat van de gastouder een di-
ploma in een pedagogische richting
op minimaal mbo-niveau verwacht.
Opbrengst: rond de 5 euro per kind
per uur. De totale inkomsten kun-
nen oplopen tot 300 euro bruto per 
dag.

Spullen verhuren

Ook met de inhoud van je huis kun je
geld verdienen, namelijk door ge-
reedschap, dure apparaten of feest-
artikelen te verhuren via sites als
Zilok. com en Peerby.com. „Populai-
re spullen deze maand zijn winter-
sportartikelen, statafels en party-
tenten, elektronica en (ver)bouwar-
tikelen”, zegt Daan Weddepohl van
Peerby. Voordeel voor de huurder is
dat het vaak een stuk goedkoper is 

dan huren bij commerciële bedrij-
ven. Voor de verhuurder betekent 
het extra inkomsten en weinig 
moeite. Via de sites zijn de spullen
verzekerd tegen schade of diefstal.
Opbrengst: Afhankelijk van wat je 
hoe vaak en hoe lang aanbiedt. Een
scooter levert 50 euro per dag op,
een partytent rond de 25 euro, een
zaagmachine 12,50 euro en ski’s 
15 euro.
Zilok vraagt advertentiekosten, 
10 cent per maand per item en een
commissie tussen de 5 en 10 procent
aan de verhuurder. Peerby rekent 
geen administratie- of advertentie-
kosten, maar brengt wel 15 procent
van de verhuurprijs in rekening aan
zowel de huurder als de verhuurder.
Bij lenen brengen ze soms een wis-
selend klein bedrag in rekening 
voor verzekering tegen schade en
verlies.

Vakantiehuis

Je huis verhuren tijdens je vakantie
hoeft niet veel moeite te kosten,
dankzij verhuursites als Airbnb, 
Wimdu, HomeAway of Aan-
zee.com. Kijk wel kritisch naar de
huurder. Niet iedereen is even net-
jes. Licht je buren vooraf in, zodat ze
niet schrikken en misschien geïrri-
teerd raken. Steeds meer gemeen-
tes hebben regels opgesteld. Meld 
ook bij de verzekering dat je je huis
tijdelijk verhuurt, check of je hypo-
theekverstrekker akkoord gaat en 
of de inboedelverzekering schade 
door huurders vergoed.
Opbrengst: de huurprijs is afhanke-
lijk van de grootte van je huis, de fa-
ciliteiten en de locatie. De sites reke-
nen servicekosten. 70 procent van
je huurinkomsten moet je aangeven
bij de belasting als ‘inkomsten uit
tijdelijke huur’. Als je ook ontbijt en
schoonmaak verzorgt, kunnen de
inkomsten voor 100 procent belast 
worden. Daarnaast moet je toeris-
tenbelasting heffen en afgeven aan 
de gemeente.


