
Jasper is mijn ongevraagd levenscadeau! 
Ode aan Jasper voorstelling, mogelijk gemaakt door Siza @inspiratie @handicap 

experience @kenniscirkel EMB 

 

Op zaterdag 22 november strijken Vader Mark en zoon Jasper en een pianist neer in het KKC van 

Het Dorp om de voorstelling Ode aan Jasper te spelen. Er zijn zo’n 70 belangstellenden vanuit Siza, 

familie en vrienden van cliënten en medewerkers die direct cliënten ondersteunen of zij die dat 

indirect doen waaronder medewerkers van bussiness development, ICT, secretariaatsmedewerkers. 

De stilte die er is tijdens de hele voorstelling is er één van grote concentratie, er wordt af en toe 

gelachen. Aan het einde van het laatste lied klinkt een lang en daverend applaus.  

 

 
 

Een terugblik: 

Als afgesproken komen we de zaal binnen als Jasper al in een soort schommelstoel op het toneel 

zit en vader onder begeleiding zijn eerste lied heeft ingezet. Vader is in pak en hij vertelt over de 

weken vóór de geboorte van Jasper. Het is dan 1998. Hij verheugt zich op de geboorte van zijn 

eerste kind. Mark is een snelle jongen, succesvol en er op uit om altijd de leukste te zijn. Kort na 

de geboorte krijgt zijn prachtige baby zware epileptische aanvallen. Jasper blijkt zwaar gehandicapt 

te zijn, hij zal nooit kunnen spelen, voetballen, praten. Vader zingt “kapotte engel, je maakt me 

machteloos. Als je nooit kan zien of horen, wat voor vader kan ik dan zijn?”. De vader in het pak 

heeft geen antwoord, het hoofd regeert. Vluchten, zegt dat hoofd, maar dat kan niet, wil hij ook 

niet. Onder het vertellen trekt vader zijn pak uit, staat daar kwetsbaar in zijn ondergoed en trekt 

uiteindelijk makkelijke kleding aan. Kleren die lijken op wat Jasper draagt.  



Ode aan Jasper gaat over de weg die vader Mark aflegt van hoofd naar gevoel. Zijn verzet heeft hij 

opgegeven. In woorden en in breekbare liedjes vertelt hij hoe hij nu kijkt naar Jasper, hem 

aanvoelt. Maar vooral over dat wat Jasper hem heeft gegeven. “Je hebt me zoveel geleerd. Je bent 

mijn meester, jij bent de geduldigste” zegt hij tegen hem, “Je bent lief, niet liever, anders lief. Je 

bent wijs, niet wijzer, anders wijs. Jasper, jij bent mijn ongevraagd levenscadeau, direct en intens 

aanwezig”.  

Jasper is ook zaterdag intens aanwezig bij ons, centraal op het podium. Wiegend in zijn stoel, met 

zijn zakdoek in zijn mond, geluiden makend. De ongemakkelijkheid van het zomaar naar iemand 

kijken die zich daar nauwelijks van bewust lijkt te zijn wordt gevoeld. Vader Mark geeft het 

woorden: ”Kan dat eigenlijk wel, Jasper zo prominent tonen op het toneel, híj heeft hier toch niet 

om gevraagd? En antwoordt zichzelf “Ik weet het ook niet, maar het is niet anders dan alle andere 

beslissingen die we voor hem nemen, op gevoel en waarvan wij denken dat hij leuk vindt”. 

Ode aan Jasper is een theaterstuk met twee gelijkwaardige hoofdrollen, dat beaamt het publiek in 

het nagesprek. De focus ligt op Jasper. We kijken naar hem door de ogen van vader, we zien en 

horen zijn reacties op het contact dat vader met hem maakt, op muziek of applaus. Wat mooi was? 

Ontroerde? Reacties uit het publiek gingen over het pure verhaal van Mark en Jasper, vader en 

zoon, dat zonder opsmuk is verteld en gezongen. Universeel mooi, want, zegt een man uit het 

publiek, hoe persoonlijker het verhaal hoe universeler de boodschap. Die boodschap gaat over het 

toelaten van ‘anders mooi’, de betekenis van het krijgen van een ongevraagd levenscadeau op het 

pad van Mark en daarmee voor ieder van ons.  

Meer @inspiratie? Geef je ideeën door en/of volg ons op Yammer! 


