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Aan alle grote en kleine mensen,  
die nog durven te dromen, denken en doen.



Proloog
Er was er eens, niet eens zo lang geleden, een land, hier niet zo ver vandaan.  
Dat land werd geregeerd door een koning, die het gebied het ‘Land van Markant’ 
had genoemd. De koning, die vele namen kende, was een hele goede koning.  
Deze Grote Gewetensvolle Zorgheer regeerde zijn rijk met een vaste en 
rechtvaardige hand. Hij was betrokken bij zijn inwoners, de Markanten, en gooide 
bijna nooit iemand in de gevangenis. Behalve als dat natuurlijk strikt noodzakelijk 
was.

In het Land van Markant woonden, zoals dat in sprookjes gaat, allerlei soorten 
magische beesten en bijzondere mensen. Jonkvrouwen, tovenaars, kluizenaars  
en heksen, onder anderen. Het doel van de koning was om iedereen te accepteren 
en zijn onderdanen vredig naast elkaar te laten leven. Dat was natuurlijk 
makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige mensen waren bijvoorbeeld bang voor 
heksen, en wilden ze het liefst op de brandstapel smijten. Dat vond de koning 
niet goed. “Je mag best de ene mens leuker of minder leuk vinden dan de andere, 
maar je moet elkaar wel heel houden”, was het motto van de Gigantische Geld 
Zeur. Zo veel mensen, zo veel meningen, zeggen ze altijd.

Om zijn volk beter te leren kennen en zo hopelijk het geruzie wat te verminderen, 
vroeg de koning hulp aan zijn trouwe lakei. “Lakei,” beveelde de koning, “ga op 
zoek naar de verhalen van mijn Markanten en breng hun vertelsels terug naar 
mij!” “Dat is akkoord, beste Genadeloze Geest Ziener,” sprak de lakei, “maar dan 
neem ik wel het dienstmeisje van het paleis mee, om me te vergezellen.  
De mensen zullen wel schrikken als er ineens een hoge koninklijke lakei voor de 
deur staat. Maar met het doodgewone dienstmeisje aan mijn zijde, zullen ze ons 
wel vertrouwen”.

Zo gezegd, zo gedaan. De dappere lakei en het mooie dienstmeisje trokken het 
land in, op zoek naar de verhalen van de onderdanen in het koninkrijk. Onderweg 
moesten ze nog rivieren oversteken, wat draken verslaan, en ook verloor de lakei 
door een magische spreuk al zijn hoofdhaar in het toverbos. Maar de barre tocht 
leidde uiteindelijk tot het ontmoeten van vijf bijzondere inwoners in het Land van 
Markant.



Meester Michelangelo

Michelangelo was de geniaalste meester van het Land van Markant. Hij had in 
de bibliotheek van zijn ouders wel duizenden boeken bestudeerd over allerlei 
verschillende onderwerpen. Hij was niet alleen een meester omdat hij zo slim 
was, maar ook omdat hij zeer opmerkzaam was. Hij zag schoonheid in details  
die anderen over het hoofd zagen.

Het nadeel van zo slim zijn, was dat hij daardoor weinig aansluiting vond bij 
de andere burgers van het koninkrijk. Michelangelo had wel een aantal goede 
vrienden, maar met de meeste mensen kon hij niet zo goed praten, omdat ze hem 
niet zo goed snapten. Dat maakte de meester erg verdrietig. Soms zelfs  
zo verdrietig, dat hij er ziek van werd.

Op een dag, toen Michelangelo zich weer zo ziek voelde, ging hij naar de 
geneesheer voor hulp. De geneesheer gaf hem, zoals geneesheren dat doen, 
een kruidig drankje dat hem beter moest maken. Michelangelo nam het drankje 
trouw in op de aangegeven tijden, maar het hielp hem eigenlijk helemaal niet.

Michelangelo probeerde nog om in een ander deel van het land te gaan 
wonen, dicht bij de mensen die hij liefhad, maar hij werd eigenlijk alleen maar 
verdrietiger en zieker. De maat was vol, wist hij, slim als hij was. Als het zo 
doorging, zou hij weldra sterven.

Dus meldde Michelangelo zich bij het gasthuis van het Land van Markant.  
De heren van het gasthuis hadden meteen door dat het helemaal niet goed ging 
met de meester, maar ze wisten niet zo goed hoe ze hem beter konden maken. 
Meester Michelangelo lag vier maanden in een bed in dat gasthuis. Dat was 
een ellendige periode natuurlijk, maar door de rust en het even in een andere 
omgeving zijn, voelde hij langzaam dat zijn hoofd en zijn lijf weer aan het helen 
waren.

Toen Michelangelo zich goed genoeg voelde, ging hij vanuit het gasthuis naar 
een groot landhuis waar ook nog andere mensen woonden die ziek van verdriet 
waren geweest. Er waren lieve zusters die de meester soms hielpen als hij zich 
weer wat misselijk voelde.

De meester woonde daar een tijdje, maar miste toch wel hoe het altijd was 
geweest en vooral ook hoe het zou kunnen zijn; hij wilde zijn eigen meesterlijke 



huis bouwen om in te wonen, een meesterlijke boom in de tuin, en een 
meesterlijk beest op het erf. En, hij wilde de wereld zien. Vertrekken uit het Land 
van Markant, rondreizen, om daarna terug te keren in zijn eigen kleine heiligdom.

Meester Michelangelo werkte hard aan die droom. Hij verliet het landhuis met 
de zusters en begon te timmeren en te metselen aan zijn eigen huis. Ook ging 
hij bij een club van drakenspotters. Hier ontmoette hij een groot aantal nieuwe 
vrienden. Ze liepen door het hele Land van Markant, om draken te zoeken en 
soms zelfs te vangen.

De weg was nog lang, dat realiseerde de meester zich wel, maar een goed  
begin is het halve werk, en hij was toch maar mooi begonnen!

Jonkvrouw Liselot

Liselot was de mooiste en liefste jonkvrouw van heel het Land van Markant.  
Ze woonde in een mooi kasteel met bedienden en lakeien, en natuurlijk met haar 
kinderen en een heleboel dieren die rondscharrelden op het erf. Liselot was niet 
alleen de mooiste en de liefste jonkvrouw, maar ook de vrolijkste. Iedereen die 
Liselot aanschouwde kreeg als vanzelf een glimlach op zijn gezicht.

Vroeger nam Liselot haar taak als jonkvrouw erg serieus. Maar ook jonkvrouwen 
worden ouder. Toen haar kinderen gehuwd waren met prinsen en prinsessen 
uit andere verre landen, en zij alleen achterbleef in het kasteel, werd Liselot zo 
ontzettend droevig. Ze werd steeds stiller en soms huilde ze hele dagen in haar 
grote, lege slot. 

Op een goede dag droogde Liselot haar tranen, zei: “Dag enge, lege kamers!” en 
besloot te verhuizen naar de kasteeltoren om daar haar oude dag te spenderen. 
Wel nam ze, als gezelschap, het liefste hondje uit de beestenbende mee naar 
boven. Dat hondje noemde ze Keizer Rex.

Het kasteelpersoneel had niet gedacht dat Liselot erg lang in die torenkamer 
zou blijven, want wat moest een jonkvrouw die zo’n groot kasteel bezat, nou in 
een torenkamer? Maar Liselot voelde zich er helemaal thuis. Het was er heerlijk 
rustig en als Liselot soms wat verdrietig was ging ze wandelen met Keizer 
Rex. Als dat ook niet hielp, dan klom ze alle trappen naar benee, om met haar 
personeel te praten.



Er werkten veel mensen in het kasteel en met de meeste bedienden kon Liselot 
het prima vinden. Ze hielpen haar met dingen die ze moeilijk vond, of als haar 
ouder wordende lijf pijn deed.

Liselot was een tevreden gepensioneerde jonkvrouw geworden. Ze ging vaak even 
naar de keuken van haar kasteel om thee te drinken met de bedienden. De kok 
van het kasteel had er dan altijd wel wat lekkers bij. Ze kletste regelmatig met de 
tuinman van een nabij gelegen landgoed en speelde spelletjes met een jongen, 
die af en toe haar dieren kwam knuffelen en verzorgen.

Toen de koning van het Land van Markant aankondigde dat de schatkist 
leegraakte, moest er overal in het land bezuinigd worden. Liselot vond het jammer 
dat er minder geld was voor dat soort dingen. Bij de thee was er geen lekkernijtje 
meer. Ook zag ze dat het land veranderde door de bezuinigingen van de koning. 
De mensen die om het kasteel heen woonden, waren anders dan vroeger. Maar 
goed, Liselot snapte wel dat ook een koning soms geen geld meer had.

Jonkvrouw Liselot was op haar oude dag erg gelukkig. Ze leefde op haar 
torenkamer, en had haar verblijf eigenlijk het liefste losgekoppeld van het kasteel. 
Maar ja, dan zou ze ook haar personeel kwijt zijn, en de verzorging en liefde die ze 
van hen ontving was haar veel te dierbaar. Liselot genoot van elke dag, van haar 
huisje zo dicht bij de wolken, van de hulp die ze kreeg van haar bedienden,  
en bovenal van haar Keizer Rex.

Ridder Ronaldo

Ronaldo was een goede ridder. Zo goed zelfs dat hij het hele land doortrok om 
zijn ridderlijke kunsten te vertonen. Hij reisde van stad naar stad, en woonde op 
diverse plaatsen en in veel verschillende huizen. Daar werd hij eerlijk gezegd 
wat moe van. Ronaldo vond het een goed idee om zijn ridderlijkheid even aan de 
wilgen te hangen en in een huis voor ridders in ruste op een groot landgoed te 
gaan wonen. Niet voor altijd hoor, maar gewoon, om even bij te komen.

De meeste van de ridders in dat huis waren al wat ouder. Sommigen waren wat 
in de war geraakt door alle dingen die je als ridder zoal meemaakt. Deze ridders 
hadden verzorging nodig. Gelukkig waren er zusters en geneesheren op het 
landgoed aanwezig, om alles in goede banen te leiden. Ronaldo was zelf ook 
behoorlijk moegestreden, en de eerste jaren op het landgoed bevielen hem erg 
goed.



Met het verstrijken van de jaren ging het met de ridder een stuk beter, en er 
werd over gesproken dat hij het ridders-in-ruste-huis zou verlaten. Ronaldo was 
daarvoor wat angstig, want hij woonde er immers erg fijn, en hij had al zo veel 
gereisd in het verleden. Hij had om eerlijk te zijn niet zo veel zin om het landgoed 
te verlaten, ook al begreep hij goed dat hij de plek ontgroeid was.

Samen met de zusters en geneesheren zocht hij naar een mooi huis in het Land 
van Markant, dat hij met zijn opgespaarde goudstukken zou kunnen kopen. Na 
een korte zoektocht vond hij een huis dat hij betalen kon, maar hij was behoorlijk 
angstig voor alles wat er nog geregeld moest worden. De zusters van het 
ridderhuis hielpen hem zo goed en zo kwaad als dat ging, maar Ronaldo voelde 
zich soms toch wat aan zijn lot overgelaten.

Ridder Ronaldo zette door, hij begon weer te trainen, hardlopen en 
zwaardvechten om zijn conditie en vaardigheden weer op te pakken. Daar genoot 
hij erg van. Hoe harder hij trainde, hoe beter het ging. Ook kookte de ridder 
graag feestmalen en nam hij deel aan de spelen, die één keer in de week op het 
grote plein in het Land van Markant plaatsvonden. Al met al was de ridder best 
tevreden.

Maar alleen is ook maar alleen. De grootste droom van ridder Ronaldo was het 
vinden van een prachtige jonkvrouw, die hij zou kunnen trouwen en waarmee hij 
de rest van zijn dagen zou kunnen spenderen. De weg naar zijn eigen huis vond 
hij daarbij een goede start. Ronaldo’s ogen waren gericht op de toekomst!

Baron Benjamin

Baron Benjamin was een weledele baron. Hij woonde in een grote burcht waar 
hij alles het liefst piekfijn op orde had. Hij had een heleboel bedienden en een 
tuinman, die alles voor hem tot in de puntjes verzorgden. Baron Benjamin 
behandelde hen erg goed, want ook al was de baron een man met aanzien,  
hij had een groot en rechtvaardig hart.

Hij hield ervan naar het theater en muziekvoorstellingen te gaan. Zo kon hij zijn 
wat drukke hoofd afleiden. Ook hield Benjamin van lezen en studeren in de grote 
bibliotheek in zijn burcht.

Het klinkt alsof de baron het allemaal goed voor elkaar had. Hij had immers 
de hulp die hij nodig had om alles in goede banen te leiden. Maar Benjamin 
wilde eigenlijk wel ergens anders gaan wonen. Hij had veel aan de hulp van zijn 
bedienden, maar had eigenlijk de drang om dingen lekker zelf te doen. Hij wilde 
graag een mooi, groot huis kopen, en dat vullen met de mooiste en de duurste 
meubeltjes en prachtige, imposante schilderijen.  

Baron Benjamin keek dus goed om zich heen of er ergens een geschikt landgoed 
te koop stond, maar dat viel nog niet mee. De baron wilde namelijk in een 
uiterst goede buurt wonen. Het liefst dicht bij zijn huidige burcht, zodat hij zijn 
bedienden nog af en toe zou kunnen zien. Eerlijk is eerlijk, hij was ze behoorlijk 
gaan waarderen.

De zoektocht vorderde gestaag en baron Benjamin begon langzaam zijn toekomst 
vorm te geven. Wat zou hij graag meer tijd hebben om te studeren. Baron 
Benjamin had een idee gekregen. Wat een geniaal idee was dat!

Hij werkte aan een manier om alle mensen van het Land van Markant aan elkaar 
te kunnen koppelen. Een soort plek waar de vraag en het aanbod van het land 
samen konden komen. Hoe vindt de slager, die brood nodig heeft, de bakker? En 
andersom? Het leek Benjamin een heerlijk idee als er één plek met bijvoorbeeld 
één uithangbord zou komen waarop de Markanten elkaar zo makkelijk konden 
vinden. De baron werkte hard aan dat plan en het vorderde gestaag. “Ooit,” dacht 
Benjamin, “zal ik bekend staan als de man die alle burgers samenbracht.”

Ja, de baron had grote ambities. En Benjamin werkte er met volle overgave aan. 
Weldra zouden zijn dromen uitkomen.





Schildknaap Geronimo

Geronimo was een jonge, knappe vent. Hij werkte als schildknaap. Maar niet 
zomaar een schildknaap. Nee, Geronimo werkte alleen voor de beroemdste 
ridders uit heel het Land van Markant. In zijn vrije tijd sleutelde hij aan een 
machine, die ervoor zou moeten zorgen dat Geronimo naar de toekomst zou 
kunnen reizen. Slim was hij dus ook!

Op een dag, toen er buiten een storm woedde en Geronimo bezig was met het 
poetsen van de tandwielen van zijn machine, blies een windvlaag door het open 
raam alle kaarsen in zijn werkplaats uit. Geronimo schrok zich dood, want ineens 
was alles aardedonker. Geronimo werd behoorlijk bang. De geluiden in het 
duister beangstigden hem.

Die dag veranderde er iets in het leven van Geronimo. Hij probeerde zijn werk 
als schildknaap even uitmuntend als anders te doen en te werken aan zijn 
veelbelovende machine, maar de angst die hem die bewuste stormachtige avond 
bekropen had, ging niet meer uit zijn hoofd. Geronimo was veranderd van een 
sterke schildknaap in een soms bibberend rietje.

Zo kwam Geronimo terecht in een opvang voor mensen die bang zijn in het 
donker. Er woonden allerlei mensen, maar de meesten waren stokoud, waren 
verstijfd van angst en hadden niet zo veel zin meer in het leven. Geronimo 
woonde op de grote zolderkamer, en ging eigenlijk maar zelden naar beneden  
om te praten met de zusters van het opvanghuis. Er waren veel regels en wetten, 
en dat was misschien heel goed voor de andere bewoners. Maar Geronimo vond 
de regels maar een beetje kinderachtig.

Geronimo wilde eigenlijk graag weg, maar tot overmaat van ramp werd zijn 
knapzak met al zijn goudstukken gestolen, en had hij dus geen geld voor nieuwe 
kleren, voedsel, en nieuwe tandwielen, laat staan voor een nieuw huis.

Ondanks dat Geronimo zich niet zo thuis voelde in het opvanghuis, bemerkte hij 
dat hij een stuk minder bang aan het worden was. Dat kwam vooral omdat hij 
zo lekker hoog in het gebouw zat, waar er niet zoveel geluiden waren, en, hij kon 
immers altijd ’s nachts een kaarsje aanhouden bij het slapen. Hij veranderde 
weer langzaam in de krachtige jongeman die hij altijd was geweest.



Geronimo droomde soms ’s nachts nog van zijn tijdmachine. En hij zou het 
liefst weer doorgaan met zijn boeken bestuderen en verder sleutelen aan het 
realiseren van die droom. Geronimo was een doorzetter. En een jongen met 
passie en elan, dat zag je wel. 

De sterke schildknaap Geronimo zou zeker en vast ’s werelds eerste tijdreiziger 
worden, dat kon bijna niet anders.

Epiloog

Zo eindigde de bijzondere zoektocht van de lakei en het dienstmeisje. Ze keerden 
terug naar het paleis van de koning en vertelden hem wat deze vijf uitzonderlijke 
inwoners van zijn koninkrijk hen hadden verkondigd. 

“Wat een prachtige verhalen!”, sprak de koning. “Maar hoe, beste lakei en lief 
dienstmeisje, kan ik deze bijzondere Markanten verder helpen?” Daar moesten de 
afgevaardigden nog eens goed over nadenken.

Het mooie dienstmeisje peinsde en peinsde, en richtte zich toen tot de lakei: 
“Zeg lakei, jij bent de hoogste en belangrijkste lakei in het paleis van de koning 
en je hebt daardoor veel aanzien. Ik ben maar een simpel dienstmeisje. Maar jij, 
de meester, de jonkvrouw, de ridder, de baron, de schildknaap en ik samen zijn 
bovenal Markanten!” 

“Dat klopt als een bus”, zei de lakei. Dat gingen ze dan ook aan de koning 
vertellen. “Geniale Geluk Zoeker, luister naar de verhalen van je inwoners. Iedere 
Markant heeft zijn eigen verhaal. Ze zijn allemaal anders. Zo is iedereen een 
beetje bijzonder en een beetje gewoon. Geen mens is hetzelfde en iedere burger 
heeft te maken met zijn eigen moeilijkheden en vooroordelen uit het land, maar 
Markant zijn we allemaal!”

“Ja!”, schalde de koning. “Markant zijn we allemaal!” Toen dacht hij even na en 
zei peinzend: “Maar dat zou betekenen dat ik met ál mijn inwoners zou moeten 
praten…” En dus ging de koning aan de slag met het maken van een plan, 
om naar iedereen te kunnen luisteren, de ruzies en geharrewar in zijn land te 
verminderen en de inwoners van het Land van Markant die het moeilijk hadden, 
verder te helpen.
 



Dat was nog niet zo makkelijk. Een koning heeft namelijk een heleboel 
verantwoordelijkheden: hij moet de wetten, normen en waarden van het land 
respecteren en ervoor zorgen dat er altijd genoeg goudstukken in de schatkist 
zitten. Kon hij wel een uitzondering maken op een wet, als dat nodig was?  
En kon hij misschien toch wat extra goudstukken vrijmaken voor de bedienden,  
de geneesheren en de zusters, die zulk goed werk verrichten?

Ja, de Gedreven Genezende Zekerheid van het Land van Markant had een 
moeilijke taak te volbrengen. Hopelijk heeft de zoektocht van de lakei en het 
dienstmeisje hem daarbij wat geholpen.

Duiding
De sprookjes uit het Land van Markant zijn gebaseerd op de verhalen van vijf 
mensen die in provincie en stad Groningen in een Beschermd Wonen-instelling 
van Lentis wonen of hebben gewoond.

Kris Vesseur, ervaringsdeskundig adviseur bij innovatieprogramma Welkom 
in de Buurt en zelf BW-bewoonster, is samen met Job Mol, programmaleider 
van Welkom in de Buurt, bij deze vijf mensen met verschillende problematiek 
en in verschillende woonvormen op bezoek geweest. Ze hebben deze mensen 
geïnterviewd, om zo de moeilijkheden bij uitstroom, of juist de wens om te blijven, 
duidelijk te maken. 

Het doel van deze interviews was het in kaart brengen van hobbels en kansen 
ten aanzien van de uitstroom uit de BW-instellingen. In zeer open gesprekken 
deelden de BW-bewoners hun dromen en wensen, maar ook hun twijfels en 
angsten. We zijn hen zeer dankbaar voor hun openhartigheid. 

We hebben ervoor gekozen de verhalen als sprookjes te presenteren. Zo staat de 
cliënt, maar meer nog de mens centraal. 

Gezien het relatief geringe aantal mensen dat we hebben kunnen spreken, is het 
enerzijds ingewikkeld hieraan samenvattende conclusies te verbinden. Anderzijds 
is in deze interviews meer en meer gebleken dat het binnen de GGZ moet gaan 
om maatwerk op persoonlijk niveau. Iedere BW-bewoner heeft een ander verhaal 
en daardoor andere behoeftes.

Het klinkt simpel: aansluiten op deze behoeftes met de vraag ‘Wat heb je nodig?’ 
en vanuit daar, met het individu, op zoek gaan naar wat hem/haar helpt om een 
eigen en passende plek te vinden. Dat is het ook. Wanneer de zoektocht van de 
individuele inwoner centraal staat en iedereen die een bijdrage levert, dat als 
uitgangspunt neemt, is er al een wereld gewonnen.
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