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Ouder worden is geen kunst. Groeien wel

Vrijheid
volgens
Jörgen
Raymann
In jachthaven Marina Muiderzand is het altijd vakantie. Golfjes
klotsen sloom tegen de kade, lijntjes tik-tik-tikken tegen de palen,
een briesje waait je gedachten weg. In dit decor van vrijheid
ontmoeten we cabaretier Jörgen Raymann (46). Workaholic, BN’er,
boegbeeld van de multiculturele samenleving.
Tekst Ilse Ruijters

W

Foto’s Mona Alikhah

e zitten op de steiger. Jörgen wijst naar
de witte speedboot aan zijn voeten. ‘Zo
één wil ik ook.’ Een bescheiden model.
Groot genoeg om op te kunnen slapen,
veel te klein voor het label ‘patserboot’. ‘Niet nu
hoor, nu heb ik er geen tijd voor. Maar over een
jaar of acht. Dan ga ik met mijn vrouw op Aruba
wonen. Ga ik met pensioen en laat ik dat hele
geld-verdienen-gedoe hier achter.’ Pensioen?
Jörgen lacht vanachter zijn zonnebril. ‘Nee,
natuurlijk stop ik niet met werken. Dat kan ik
helemaal niet. Laatst heb ik het een week
geprobeerd, nietsdoen. Sheila schopte me na
twee dagen de deur uit, zo onhandelbaar werd ik.
Maar het plan is wel om het over een paar jaar
rustiger aan te gaan doen. Vaker thuis eten en zo.’
Hij heeft een werkweek om duizelig van te
worden. Om te beginnen presenteert hij elke
zondagavond ‘zo: Raymann', de langstlopende
comedyshow van de Nederlandse televisie. Hij zit
in de directie van productiemaatschappij Men at
Work (denk aan De Dino Show, Het Groot Dictee
der Nederlandse Taal en The Comedy Factory). Hij
werkt als coach en motivational speaker. En hij zet
zich in voor tal van goede doelen. ‘Toch heb ik

soms het idee dat ik lui ben. Dat ik nóg harder
moet. Misschien vind ik reizen daarom zo fijn. In
een vliegtuig kun je namelijk geen kant op, daar
moet je een paar uur op je stoel blijven zitten en
een film kijken. De reden dat ik zo hard werk? Ik
vind dat je verplicht bent om de talenten die je
hebt gekregen ten volle te ontwikkelen.’

Diepe dalen
Dat is ook het enige punt waarop het grote publiek
hem verkeerd inschat, reageert hij op de vraag
hoezeer de Jörgen van tv lijkt op de Jörgen privé.
‘Ik heb bikkelhard gewerkt om te komen waar
ik nu ben. Het lijkt van een afstandje allemaal zo
makkelijk. Maar ik heb ervoor moeten vechten,
en ik heb diepe dalen gekend.’ Jörgen groeide
op in Suriname, als zoon van een gegoede
accountant. Toen hij veertien was, kreeg zijn
vader een herseninfarct. Hij kwam eruit met het
verstand van een achtjarige. En Jörgen werd in
één keer volwassen. Vijf jaar later verhuisde hij
naar Rotterdam om aan de Erasmus Universiteit
economie te gaan studeren. Toen overleed
plotsklaps zijn zus Peggy aan een hartinfarct.
Jörgen worstelde met zijn gevoelens. Zocht zijn
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Ik vind dat je verplicht bent je talenten
ten volle te ontwikkelen
heil in verdovende middelen, had foute vrienden.
Zijn vrouw Sheila, die hij in die tijd op de campus
ontmoette, hielp hem de Drugs Devil te bestrijden.
Hij noemt haar zijn soulmate. Hij kreeg een rol in
het (studenten)cabaret en later gaf Sheila hem ‘het
allermooiste in zijn leven’: zijn dochters Melody en
Jahlisa. Terug in Paramaribo startte Jörgen een
houtbedrijf en opende hij een cabaretrestaurant.
Het houtbedrijf mondde uit in een mislukking,
maar het restaurant scoorde enorm. Jörgen werd
steeds bekender en toen voor een reclame zijn
alter ego Tante Es ontstond, was er geen houden
meer aan. ‘Ik werkte zo hard als ik kon om mijn
dromen waar te maken. Eerst wilde ik het beste
restaurant van Paramaribo hebben, daarna wilde
ik op tv, toen een late night show, het theater in...’

Elke dag slimmer
En nu? Koestert hij nog dromen? ‘Tja, die vraag
stelde ik mezelf een paar jaar geleden ook. Ik heb
alles. Een goed leven, faam, een lieve vrouw, twee
prachtige dochters. De enige manier waarop ik nu
nog kan groeien, is mentaal. Elke avond slimmer in
bed stappen dan ik er ’s ochtends in wakker werd.
Ouder worden is geen kunst. De vraag is of je
verder kunt groeien ...’ Persoonlijke ontwikkeling is
het thema, waar Jörgen op dit moment mee bezig
is. ‘Ik heb een periode gehad waarin ik veel geld
uitgaf, waarin het allemaal niet op kon. Spullen,
feesten, dure vakanties. Nu richt ik me bewuster
op geestelijke rijkdom. Als motivational speaker en
coach wil ik mensen inspireren. Bedrijven, maar
ook personen. Ik heb daarvoor samen met Dionne
Abdoelhafizkhan de High Five ontwikkeld. Elke
vinger staat voor een manier van leven. De duim
staat voor passie, daar begint alles mee. Dan krijg
je de wijsvinger die voor focus staat, de lange
middelvinger is het overzicht. De ringvinger gaat
over trouw, en de pink over ‘bij de pinken zijn’.
Kennis dus.’

Nog even wachten …
‘Jörgen, ik wil graag een paar foto’s op het strand
maken,’ komt fotograaf Mona tussendoor. ‘Dat
kan,’ klinkt zijn antwoord. ‘Maar ik ga niet dat
koude water in, hoor.’ Daags na het interview
neemt hij Sheila mee naar Curaçao en Aruba,
om hun twintigjarig huwelijk te vieren. ‘Ik wacht
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nog een dag met zwemmen.’ Hij kijkt ons aan
met een twinkeling in zijn ogen, de kwajongen
die dondersgoed weet dat alles wat hij doet of
zegt hem toch wel wordt vergeven. ‘Twintig jaar
getrouwd,’ mijmert hij. ‘In totaal zelfs vijfentwintig
jaar samen. Ik ben een gelukkig man.’ Nogmaals
somt hij het goede op in zijn leven. ‘Misschien
komt het door alle tegenslagen die ik heb
gehad, dat ik nu kan zeggen dat ik gelukkig ben.
Tegenwind leert je de zaken in perspectief te
plaatsen. Ik bid elke dag. Niet om God, Allah,
Jaweh, of hoe je hem ook wilt noemen, iets te
vragen. Maar om hem te bedanken. Dat ik zo
gelukkig mag zijn.’

Zakgeld
Wat het geheim is van zijn huwelijk? ‘Ik hou van
haar omdat zij van mij houdt en omgekeerd. Ja,
natuurlijk hebben ook wij onze dieptepunten
gekend. Maar overall zijn we heel tevreden samen.
Ik krijg van Sheila de vrijheid om te doen wat
ik wil.’ Hij grijnst. ‘En zakgeld krijg ik ook. Zij is
veel beter in financiën. Het is niet eenvoudig om
met mij getrouwd te zijn. Sheila doet alles thuis,
maar krijgt daar nooit de credits voor. Zij is altijd
maar ‘de vrouw van’. Dat is weleens oneerlijk.’
Ook wanneer het gesprek op zijn dochters komt,
begint hij te stralen. Melody studeert, Jahlisa zit
op de internationale school in Almere Stad. ‘Hét
moment waarop we als gezin samen zijn, is tijdens
onze jaarlijkse vakantie in Amerika. Disneyland is
vaste prik. Als ik door dat sprookje wandel, voel ik
me zó happy. Daar, in Amerika, kent niemand mij,
hoef ik niets, ben ik alleen maar papa. Als je het
over vrijheid wilt hebben, dan is dat het. Allebei
mijn dochters wonen nog thuis, maar ik zit téveel
avonden niet om zes uur bij hen aan tafel. Op
vakantie ben ik er alleen voor mijn gezin.’

Opgefokt
Dan een andere vorm van vrijheid. Het juk van de
‘bekende Nederlander’. Benauwt hem dat niet
enorm? ‘Nee,’ zegt Jörgen stellig. ‘Daar voel ik
me absoluut niet door beperkt. Wel maakt het mij
bewust van mijn voorbeeldfunctie. Ik wil nog wel
eens driftig reageren in het verkeer, of als ik in een
restaurant geen goede service krijg. Moet ik niet
doen, natuurlijk. Tegenwoordig neem ik vaak even
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Vrijheid van
meningsuiting
houdt op,
waar beledigen
begint
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Almere
vermindert
CO2-uitstoot
met stadswarmte.
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www.nuon.nl/stadswarmte

Comfortabele warmte
is ook milieuvriendelijk.
In Almere hebben meer dan 47.000 woningen
stadswarmte. Daarmee loopt Almere voorop in
Nederland. Door het gebruik van stadswarmte
werd er in 2012 in Almere ruim 30.000 ton CO2 niet
uitgestoten. En het milieuvoordeel voor bewoners
met stadswarmte wordt groter nu nieuwe centrales
efficiënter gaan werken en restwarmte beter wordt
gebruikt. Ook het Zoneiland in Almere Noorderplassen
levert stadswarmte. De zon en de 520 zonnecollectoren
daar zorgen met elkaar voor gemiddeld 10 procent van
de warmte die nodig is voor de wijk Noorderplassen.
Stadswarmte is in Almere dus niet alleen comfortabel,
maar ook heel milieuvriendelijk.
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een momentje voor mezelf, vlak voordat ik de deur
uitga. ‘Rustig worden,’ zeg ik dan tegen mezelf.
Het is nergens voor nodig om opgefokt te doen.’
Bang om voor zijn mening uit te komen, is hij niet.
‘Soms reageren mensen heftig. Dan valt iedereen
over je heen. En een doodsbedreiging is via e-mail
of twitter zo verstuurd. Maar daar ga ik me dus
écht geen zorgen over zitten maken. Ik bekijk het
van de positieve kant. Mensen vinden het kennelijk
de moeite waard om op mij te reageren.’ Klinkt
laconiek, maar Jörgen is stellig wanneer het om
vrijheid van meningsuiting gaat. ‘Onze voorouders
hebben daar hard voor gevochten. Nederlanders
willen dat nog wel eens vergeten. Sommigen
vinden dat vrijheid van meningsuiting betekent, dat
je alles maar mag roepen. Die gaan eraan voorbij,
dat aan vrijheid ook plichten zitten. Vrijheid van
meningsuiting houdt op, waar beledigen begint.’

Bewuste keuze
Natuurlijk komt het gesprek op Wilders. En op
de multiculturele samenleving. Wordt hij daar
niet moe van, altijd weer hetzelfde onderwerp?
‘Ja, natuurlijk,’ zegt hij. ‘Maar heb ik een
keuze? Nederland heeft er de mond van vol zo
lekker multiculti te zijn, maar ondertussen …
Praatprogramma’s nodigen mij alleen uit wanneer
ze een Surinaams onderwerp aansnijden. Denk
je dat iemand mijn mening heeft gevraagd over
het koningshuis?’ Maar hé, daar werkt hij toch
zelf aan mee? In zijn shows en programma’s
is dit onderwerp de rode draad. En terwijl hij
beschaafder Nederlands kan spreken dan de
gemiddelde Hollander, hanteert hij bewust een
Surinaams accent. ‘Klopt. Dat is een keuze. Ik
praat zoals ik gebekt ben. En als tante Es zet ik
het nog dikker aan ook. Ik ben er trots op. Dit ben
ik. Nederland vindt zichzelf enorm tolerant, maar
het moet allemaal vooral in een kader gegoten
worden. Ooit iemand met een zwaar Twents
accent als deskundige in een talkshow gezien?’

Ooit iemand met een
zwaar Twents accent als
deskundige in een talkshow gezien?

Overeenkomsten

er voor Jörgen persoonlijk nóg een belangrijke
overeenkomst. ‘Ik woon in Overgooi, in een huis
met een groot erf. Net Suriname. Dat maakt Almere
voor mij de perfecte stad om in te wonen.’ Op de
valreep horen we nog graag zijn favoriete Almeerse
adresjes. ‘Het Veerhuys, Sensei, Bakboord, The
BoatHouse en Bij Brons,’ zegt hij. ‘En we hebben
hier bij HarborHouse zojuist ook lekker gezeten.’
En wat shoppen betreft? Hij haalt zijn schouders
op. ‘Dat soort dingen regelt mijn styliste. Als ik
zelf shop, doe ik dat bij Siempre. Ook mijn bril
heb ik daar gekocht.’ Trots laat hij de inscriptie
in het brillenpootje zien: 4 Raymann by Ellerman.
‘Speciaal voor mij ontworpen!’

Hoe dan ook, Nederlanders met verschillende
etnische achtergronden blijven een bron van
inspiratie. ‘Maar er zijn ook veel overeenkomsten.
Neem alleen al Almere.’ Jörgen spreidt zijn
armen, werpt een blik op het strandje en schudt
dan lachend zijn hoofd. ‘Geen goed voorbeeld.
Wat ik eigenlijk wilde gaan zeggen, is dat
Almere en de Republiek Suriname even oud
zijn. Beide zijn volop in ontwikkeling. Bruisend,
met een mengelmoes aan inwoners.’ En dan is

We nemen afscheid met drie hartelijke kussen. En
nu? Een vrije middag? Jörgen gnuift. ‘Wat denk
je,’ vraagt hij. Hij moet zich haasten om op tijd te
zijn voor de volgende fotoshoot. ‘Vrijheid,’ zegt hij
nadenkend. ‘Juist doordat ik zo hard werk, ben ik
vrij. Ik heb het leukste vak van de wereld, kan kopen
wat ik wil, maak mooie reizen, hoef mijn mening niet
onder banken of stoelen te steken, en krijg thuis alle
ruimte. Ik ben vrij om te zijn wie ik ben.’
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