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De Parade
WAT: Opening voor genodigden WAAR: Paradeterrein in Moreelsepark WANNEER: Vrijdagavond 20 juli
LEUK? Jawel; gratis drank, hapjes en zon ★★✩✩✩

‘Wevoelenonshiernuwelkom’
Rijen dik staan ze te wachten. Om
18.00 uur gaan de poorten van De
Parade open, cultuurminnend
Utrecht is er klaar voor. Voor genodigden is er een apart tafeltje,
maar dat moet je maar net weten.
,,Dit is het leukste feestje van het
jaar,’’ zegt Jetta Ernst, voormalig
zakelijk leider van de Paardenkathedraal, waar ze ook samen met
dochter Meike van Schijndel een
boek over schreef.
Ze hebben mazzel, bij De Parade.
Waar het traditiegetrouw pijpenstelen regent tijdens het festival, is
het op de eerste dag droog. En dus
blijven de voeten vrij van de modder, waarin het Moreelsepark normaalgesproken binnen een paar
parademinuten verandert.
In een hoek achter op het terrein
is een ofﬁciële opening voor genodigden: voor mensen uit de stad
die iets betekenen en voor buurtbewoners. De opening bestaat uit
prosecco, uit kleine plastic glaasjes, dienbladen met stokbroodjes,
en een toespraakje van artistiek directeur Nicole van Vessum. En
niet te vergeten Sanne Vogel, de
Nieuwegeinse, die beschouwd
wordt als het kind van de
Utrechtse Parade. ,,Ik woog 90

Schouwburgdirecteuren Jan
Zoet (Rotterdam) en Lucia Claus
(Utrecht).

Opbouwer en afbreker van het eerste uur Hans Brandwacht (l), tourneeleider Leonne Vilé en boekhouder van De Parade, Harry Blaak.

kilo, had hennarood haar met
zwarte strepen en een oude jurk
aan die naar kringloopwinkel
stonk,’’ vertelt ze over de eerste
keer dat ze naar De Parade kwam.
Inmiddels is ze een stuk lichter,
heeft ze mooie blonde krullen en
een carrière waar je u tegen zegt.
Maar De Parade blijft ze trouw.
,,Hier is het voor mij echt begonnen, hier op De Parade ben ik opgegroeid’’, zegt ze. ,,De mensen
kennen me hier al vanaf mijn zeventiende en ze zijn zo trots.’’
,,Zoals Ingmar Heytze al zei: De
Parade is vakantie in eigen stad.’’
Jetta Ernst heeft in de loop der
jaren een enorm netwerk opgebouwd. Iedereen wordt met zoenen begroet. ,,Dat is de directeur
van de schouwburg. En dat is de
directeur van de Rotterdamse
schouwburg. Oh en daar is Ray
van Santen, de zakelijk leider.’’
Ernst kent echt iedereen. Jan
Zoet, de directeur van de Rotterdamse schouwburg is bij de opening omdat hij van De Parade
houdt, maar ook omdat hij de geliefde is van artistiek directeur Nicole van Vessum. En omdat zijn
zoon, Jimi Zoet, optreedt in Ur-

land, ‘een soort scienceﬁction technomusical,’ zegt de trotse vader.
Zoet senior, heeft wel pech qua timing van De Parade. ,,Voor mij is
de zomer altijd rustig, maar voor
Nicole is het juist de drukste periode van het jaar.’’
Maar trots is hij. ,,Schouwburgen
kunnen hier wel wat leren van de
combinatie van kunst, gastvrijheid, gezelligheid en lekker eten.
En het is natuurlijk een goede plek
om jonge kunstenaars te ontmoeten. Bovendien ontmoet je tegelijkertijd je publiek.’’

De Paradedirectie: Nicole van Vessum (l) en Ray
van Santen.

MOOI WERK de wandelcoach
BABETTE RIJKHOFF

,,Mensen die op hun werk niet uit de
verf komen, op hun tenen lopen, lang
blijven hangen - de baan geeft de zekerheid van een inkomen, maar geen
voldoening - mensen die niet happy
zijn in hun werk, die mensen komen
bij mij,’’ vertelt Hilde Backus.
In vier wandelingen in de omgeving
van Rhijnauwen en over landgoed
Amelisweerd peilt ze iemands talenten en wensen. ,,Na de gesprekken
kan het zijn dat iemand van baan
verandert, voor zichzelf begint of een
gesprek aangaat met zijn chef om
werk te gaan doen wat bij hem of
haar past. We maken zowel letterlijk
als ﬁguurlijk stappen.’’
,,Ik begin altijd bij het theehuis van
Rhijnauwen. Als ik de laan oprij
overvalt mij altijd een gevoel van

Nicole van Vessum, de artistieke
directeur van het festival is blij dat
het gelukt is alles op tijd af te hebben. Ze vraagt in haar toespraak
een applaus voor de bouwers, die
het gelukt is in vier dagen het hele
spektakel in Den Haag af te breken en op te bouwen in Utrecht.
En ze is blij dat er geen ruzie meer
is met de buurtbewoners. ,,We hebben een mooie modus gevonden.
Er wordt niet meer geklaagd. We
hebben andere aggregaten, we
stoppen eerder met de muziek en
de buurtbewoners vinden het nu
alleen maar leuk dat we komen.
We nodigen ze ook altijd uit voor
de opening en er zijn er zeker zeventig of tachtig gekomen. We voelen ons hier welkom.’’
Vanuit de politiek wordt met jaloezie gekeken naar het succes van de
Parade. Dat zegt tenminste Ray
van Santen, de zakelijk leider. ,,Ik
ben gevraagd om in de Tweede
Kamer te gaan zitten,’’ verklapt hij.
,,Er komen elke zomer zo’n
280.000 mensen af op De Parade.
De PvdA wil dat ik zou proberen
ook in de politiek nieuw publiek
aan te boren. Maar ik ga het niet
doen hoor, ik hoor hier.’’
Van Santen trad zelf ook vaak op,
samen met Loes Luca. Nu niet
meer, maar als ze het hem vraagt
zou hij het zo weer doen.
Dat er zo weinig blangstelling is
vanuit het Utrechtse college, vindt

geluk. Ik mag wandelen met interessante mensen en samen gaan we de
zoektocht aan.’’
,,Ik heb al zeshonderd mensen gecoacht. Ik stel gerichte vragen om er
achter te komen waar iemands talent
ligt. Waar krijg je energie van? Ik
vraag altijd naar iemands ideale
werkdag, als je die zelf mag invullen,
hoe ziet die er dan uit? Niet iedereen
weet wat zijn talent is, of waardeert
dat talent niet. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: organiseren, dat kan toch
iedereen? We zijn een vat vol emoties, daarom vraag ik altijd of ze
mensen uit hun omgeving, familie,
vrienden, collega’s willen laten opschrijven wat hun talent is. Je ontdekt dan vaak een rode lijn.’’
,,Door het wandelen in de natuur
word je optimistischer, geconcen-

Ontwerpster Meike van Schijndel
en haar moeder Jetta Ernst.

Van Santen jammer. Gilbert Isabella laat zijn gezicht even zien,
maar hij is niet eens de portefeuillehouder. ,,Vorig jaar kwam Wolfsen tenminste nog. Hoe doet hij
het eigenlijk als burgemeester,’’
vraagt Van Santen zich af.
College of niet, het enthousiasme
van de driehonderdvijftig medewerkers maakt de opening tot een
leuk feestje. Eenvoudig, met nepbubbels uit plastic bekers. En de
zon maakt het er extra gezellig op.
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Egbert Jan Weeber (Eggie) is het Parademaatje
van Sanne Vogel. FOTO’S LAURA ROMANILLOS

Wat doet de Utrechter voor de kost?

treerder en de zelfdiscipline neemt
toe. Het stelt mensen op hun gemak.
Je kunt even stil zijn om na te denken. Ik kijk ze niet direct aan, dus je
kan ook verbaasd of moeilijk kijken
als je wilt. Het geeft ruimte. De natuur relativeert. De boom groeit wel
door en de duif met dat halvepootje
leeft ook verder.’’
,,Begin vorig jaar ben ik door een uitgever gevraagd om een boek te
schrijven. Op weg naar plezier in je
werk heet het. Voor mij was dat een
nieuwe uitdaging. Op dit moment
ben ik bezig om een opleiding te ontwikkelen voor wandelcoaches, ik heb
al twee freelance wandelcoaches, die
ik zelf heb opgeleid. Ik ben elke dag
bezig met het uitvoeren van mijn
droom.’’
Wandelcoach Hilde Backus: ‘Door het wandelen in de natuur
word je optimistischer.’ FOTO BABETTE RIJKHOFF
www.coachbureau.nl.

