
Recensent: H.J.Lammers 
 
Jan Beerling/Miriam Janssen: ‘Spaghetti, een foto- en tekstproject in 
samenwerking met revalidanten van Roessingh’ Uitgave: Roessingh - Centrum 
voor revalidatie, Enschede 2014. ISBN/EAN 978-94-90229-05-4  Zie ook: 
www.roessingh.nl  
 
Soort boek / Ziekte / Stijl:  Middels foto’s met daarbij korte teksten,  wordt 
de “wirwar aan gedachten en emoties” van 14 revalidanten van het Roessingh - 
Centrum voor revalidatie, Enschede, uitgebeeld.  Boek van 60 pagina’s  
 
Over de makers: 
Jan Beerling (1953) is geboren in Hengelo. Hij volgde de opleiding fotografie 
aan de Akademie voor Beeldende Kunst (AKI) Enschede, 1993.  Hij werkt als 
beeldend kunstenaar, fotograaf, freelance journalist/- columnist en docent. In 
augustus 2006 viel Jan Beerling van de trap en liep een dwarslaesie op. Hij is 
voormalig revalidant van het Roesssingh. Zie ook: http://www.janbeerling.nl/  
 
Miriam Janssen, woont in Borne, is gepromoveerd, onderwijspsycholoog, 
schrijfcoach en schrijfster. In 2004 verruilde zij haar vaste baan bij het 
onderwijs voor haar eigen bedrijf  De TalenTuin. De recensie over haar boek 
Ik lijd aan ouderdommigheid  over haar dementerende moeder is ook op de 
site van CCC aan te treffen. Zie ook: http://www.detalentuin.nl/  
 
Pier van Dijk( 1944) is geboren in Amsterdam  en verhuisde in 1976 naar 
Hengelo. Hij is vormgever  en werkt met een eigen bedrijf: Studio BR&T 
Prod.. Zie ook: http://www.piervandijk.nl/312694/cv  
  
Boekbespreking:   
In een, soms twee foto’s van Jan Beerling wordt van veertien revalidanten,  10 
vrouwen en 4 mannen, in een setting en pose, hun gemoedstoestand,  
activiteit en fysiek voorkomen uitgebeeld. De revalidanten verwoorden hierbij 
zelf hun gevoelens, in proza en/of op rijm, daarbij begeleid door Miriam 
Jansen. 
Er worden geen diagnose vermeld, maar in een enkel geval, en dan zeer 
summier, wordt ingegaan op de medische en revalidatie aspecten van de 
handicap.   
De items zijn afwisselend: ingetogen, intiem, sprookjesachtig, stoer maar 
altijd kunstzinnig en confronterend, zoals 
- de inactieve lichaamshelft zwart gekleed en geschminkt, de actieve wit, 
- met de hond, meer dan een maatje, 
- niet in staat tot lopen: paard- en motorrijden, 
- in een rolstoel: toegewijd  echtgenoot, vader, vrijwilliger,  
- invalide maar niet afhankelijk willen zijn van hulpmiddelen, zelf de regie 
houden, 
- geamputeerd been:  oefenen aan de balletbarre (omslagfoto). 
  
Wat viel op: 
De levensmoed en de levenskracht om, ondanks de zware handicaps een 
leefbaar leven op te bouwen en de moed te hebben dit openlijk te tonen.    
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Citaten:     
(Pag.  5, inleiding Jan Beerling): “Zo heeft ieder een eigen verhaal bij de foto’s. 
Als fotograaf zocht ik steeds een manier om dat treffend in beeld te brengen, 
met een daarbij passende locatie. Uiteindelijk komt bij iedereen één ding naar 
boven en dat is levenskracht. (- - ) Je voelt je menselijk en fysiek soms als 
spaghetti. Als je daarmee iets wil bereiken, is spaghetti alleen niet genoeg. Dat 
heeft weinig smaak. Het gaat erom wat jij eraan kunt toevoegen en dat is saus. 
Die moet je zelf maken. 
Pas met saus breng je spaghetti op smaak.” 
 
(Pag. 14, revalidante, rolstoelgebonden): “ ‘Mijn benen? Zijn die anders dan?’  
vraag ik, wanneer een onbekende naar me toe komt om te vragen wat er met 
mijn benen is. Positiviteit schijnt nogal lastig te zijn, de schaduwkant wordt 
altijd maar op de voorgrond gebracht. Je hoort vaker wat er niet goed gaat en 
wat niet leuk is in het leven, dan waarvan men echt geniet.” 
 
(Pag. 18, revalidante, rolstoelgebonden):  “Mijn ouders hebben er voor 
gekozen dat ik naar een reguliere peuterspeelzaal ging en daarna ook naar een 
reguliere basisschool. Door deze tijd heb ik vrienden in mijn eigen 
woonplaats.” (De plaatselijke middelbare school was zeer 
rolstoelonvriendelijk, daarom naar het Onderwijs- centrum  Het Roessingh). 
 
(Pagina 24,  ex-revalidant, permanent rolstoelgebonden): “Kort door de bocht 
genomen zou men ermee (= de term ‘revalideren’) kunnen bedoelen, dat 
iemand van invalide naar valide teruggebracht moet worden. Maar wat is dan 
valide? (- - ) Simpel bekeken is het doel ‘revalideren’ (bij mij) dus niet gehaald. 
(- - ) Je kunt mij ook niet definiëren als alleen ‘gehandicapte’.  Daarnaast ben 
ik vader, echtgenoot, werknemer, muziekliefhebber en weet ik wat meer. Ik zie 
mijn handicap dan ook meer als onderdeel van mijn persoon. Zoals een ander 
mogelijk flaporen heeft. In mijn geval was het revalideren ook nog niet klaar 
toen ik uit het Roessingh werd ontslagen. Daarna is feitelijk mijn revalidatie 
pas gestart. (- -). Dus revalideren is voor mij geweest: leren leven vanuit een 
veranderd perspectief.” 
 
(Pag. 28, revalidante):  “De zon schijnt/ mijn rug doet pijn/ ik voel mij goed/ 
ik mag er zijn // De zon schijnt/mijn rug doet pijn/ ik kan er weer/ voor 
anderen zijn.” 
 
(Pag. 50, revalidante): “Iedereen weet wat spaghetti is. Ongekookte slierten, 
daar kun je weinig mee doen en die breken bij het eerste tikje.  (- - ) Maar 
gekookte spaghetti is een heel ander verhaal. Het wordt een grote, kolkende 
massa, die alleen maar rolt en waaraan je bijna geen begin- of eindstuk 
vinden. (- - ) Doelloos hangt je linkerhelft aan je goede rechterhelft. (- - ) Mijn 
goede helft leeft in diepe angst, een wanhoop, een angst dat de goede helft ook 
nog eens gekookt wordt. Maar daar is je familie, daar zijn de hulpverleners 
van Roessingh.(- - )   Wat een wonder die spaghettislierten in mijn hoofd. 
Spaghettislierten leiden je naar ongekend verdriet, naar wantrouwen van je 
eigen lichaam en naar dingen die je niet meer verwacht had. Ze brengen je 
weer  naar de humor, de schaterende lach. Je ziet de liefde weer in alle ogen, 
in de helpende handen.” 



 
Extra:  
http://www.roessingh.nl/Bezoekers/Spaghetti 
http://www.roessingh.nl/nieuws/Spaghetti;-een-boek-door-revalidanten-
van-Roessingh 
http://www.roessingh.nl/in-de-media/RTV-Oost-bespreekt-het-boek-
Spaghetti  
https://www.youtube.com/watch?v=OnldeAFqfrI&feature=youtu.be  
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