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Ode aan Jasper 
Het verhaal van Mark over en voor zijn ernstig meervoudig gehandicapte zoon Jasper.  

 
Ode aan Jasper is het verhaal van Mark. Mark is de vader van Jasper. Zoals iedere 
aanstaande ouder droomde ook Mark van een gezond kindje. Al snel na de geboorte spat 
deze droom in duizend scherven uiteen. Jasper is ziek, een zeer ernstige vorm van epilepsie is 
de eerste diagnose. Jasper vecht voor zijn leven en Mark vecht met de scherven van zijn 
droom. Dit lijkt in niets op het jonge gezinnetje dat hij zich had voorgesteld. Is hij hier wel 
tegen opgewassen, waar heeft hij dit aan verdiend?  
 
Vluchten is geen optie. Jasper is er! En Mark is zijn vader. Mark gaat de reis met zijn ernstig 
meervoudig gehandicapte zoon aan. Ook al voelt hij zich er niet klaar voor.  
Gaandeweg ontdekt hij de onvoorwaardelijke liefde van én voor Jasper. Het verandert het 
leven van Mark volledig. Angst en verzet maken onderweg steeds meer plaats voor liefde 
en dankbaarheid.  
 
Ode aan Jasper is een theatervoorstelling. Ode aan Jasper is het cadeau van Mark aan zijn 
zoon die achttien wordt. Ode aan Jasper is het aangrijpende verhaal van een man die zijn 
droom uiteen ziet spatten, maar uiteindelijk overwint, met zijn zoon als wijze gids aan zijn 
zijde. 
 
 
 
Doelgroep 
De voorstelling heeft een duidelijke educatieve laag en is daarom bijzonder geschikt en 
waardevol voor (toekomstige) mantelzorgers en professionals in Zorg & Welzijn. Er wordt 
daarom ook expliciet gestreefd naar uitvoeringen binnen instellingen, bij bijeenkomsten voor 
mantelzorgers, lotgenoten en familieleden en voor zorgprofessionals. Ook is het denkbaar dat 
deelgenomen wordt aan congressen voor professionals waar kennisoverdracht een thema is. 
 
Het verhaal van Mark is ook een universeel verhaal over wat de uitdagingen in je leven je 
kunnen brengen als je ze werkelijk aangaat. Het zal voor veel mensen herkenning opleveren 
en mogelijk op die manier ook helend zijn. Het verhaal is daarom ook geschikt voor het 
algemeen publiek en er zal daarom ook nadrukkelijk gestreefd worden naar het spelen in 
“gewone” kleine theaterzalen en op lokale podia voor alle mensen die interesse hebben in 
het verhaal. 
 
 
Boekingen   
In 2016 en 2017 is Ode aan Jasper te boeken in heel Nederland, door theaters en 
zorginstellingen. Voor informatie: info@odeaanjasper.nl.  
 
 
Bezoek voor speeldata (geweest en gepland) www.odeaanjasper.nl 
 
 
Duur van de voorstelling  
Vijf kwartier 
 
 
Aantal toeschouwers per voorstelling 
40-200 
 



	

3	

Medewerkers  
 
Mark Wijnen – tekst en spel 
Mark is 48 jaar en getrouwd met Anneke. Hij was eerder werkzaam in de commerciële sector 
maar maakte in 2008 de overstap naar de Mantelzorg-ondersteuning. Momenteel richt hij 
zich op projecten binnen de brede Welzijnssector maar heeft Mantelzorgondersteuning als 
specialisatie. 
 
Jasper Wijnen - spel 
Jasper is in 1998 geboren met een afwijking in de hersenopbouw met een zware vorm van 
epilepsie en een ontwikkelingsachterstand tot gevolg. Jasper is niet mobiel en spreekt niet. Hij 
zegt daarentegen wel heel veel! Jasper is het oudste kind van het gezin dat verder nog 
bestaat uit Martijn (16) en Lieke(14). 
 
Ronald van Eunen – piano en arrangementen 
Ronald (1971) is vader van twee pubers en werkt als full-time service manager bij een IT-
beheerorganisatie. Hij begon ruim 35 jaar geleden in de (kerk)muziek als organist maar legt 
zich geleidelijk meer en meer toe op het dirigeren van zangkoren. De laatste jaren ligt zijn 
focus op de lichte muziek en het bespelen van de piano.  
 
Maretty van den Mosselaar - coaching en regie 
Maretty (1968) startte in 1998 haar eigen bedrijf: Verhip. Zij richt zich vanuit Verhip in het 
bijzonder op het inzetten van theater, clownerie en aandachttraining binnen de zorg en het 
onderwijs. Ze maakt hierbij gebruik van haar kennis en ervaring als psychiatrisch 
verpleegkundige, clown, clownsdocent, trainer en coach.  
 
Marianne Stek ( Verhip) - Regie assistent, vormgeving en techniek 
Meekijkend vanaf de zijlijn naar het ontstaan van de 'ode van Jasper, lezen en horen dat er 
steeds meer vorm kwam. Oh wat wilde ik graag een stapje dichterbij dit prachtige project. 
Gelukkig kwam die vraag en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik werk nu bijna 15 jaar bij 
Verhip samen met Maretty. Maretty en ik hebben al veel projecten samen gedaan en spelen 
vaak samen.We zien vaak de zelfde dingen of vullen elkaar aan. Als regie-assistent kijk ik 
mee, denk ik mee. Daarnaast let ik op de vormgeving, Waar kan licht, kleur en vorm de 
inhoud van de voorstelling ondersteunen 
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Meer informatie over Ode aan Jasper 
 

Op 6 januari 2016 wordt Jasper 18. De voorstelling Ode aan Jasper is het cadeau van Mark 
aan zijn bijzondere zoon. De première is op Jasper verjaardag. 
 
In Ode aan Jasper beschrijft Mark zijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is een verhaal 
over de transformatie van een succesvolle, maar ook wedijverende en naar erkenning 
zoekende man in dienst van een Duitse firma, strak in een pak en rijdend in een mooie 
leaseauto, naar de projectleider welzijnsprojecten die geleerd heeft dat het er niet om gaat 
beter, slimmer of sneller te zijn, maar om er gewoon te zijn. Het masker kan af. Het masker 
moet zelfs af. Jasper prikt immers dwars door alle maskers heen. 
 
De transformatie begint als Mark op 6 januari 1998 vader wordt van Jasper, een kindje met 
het Syndroom van Ohtahara. In Jasper vindt Mark een gids en een leraar. In Jasper vindt 
Mark ook zijn geliefde oudste zoon, het kind dat hem vader maakte. 
 
De voorstelling is grotendeels een monoloog, een ode aan Jasper. In de voorstelling zitten 
naast verhalen ook liedjes. Het unieke aan deze voorstelling is dat Jasper tijdens de 
voorstelling op het podium aanwezig is. Jasper zal zich niet of nauwelijks aanpassen aan zijn 
omgeving en is dus gewoon zichzelf. Ook Mark speelt zichzelf. Regisseur Maretty van den 
Mosselaar houdt Mark dicht bij zichzelf, wat zijn spel heel naturel maakt. Toch vertelt Mark het 
universele verhaal van een ouder die zijn kind tegemoet treedt zonder masker, het verhaal 
van twee mensen die een eenheid vormen doordat ze volkomen zichzelf kunnen zijn bij 
elkaar en geen woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. 
 
De aanwezigheid van Jasper zal mogelijk vragen en reacties oproepen. Mark en zijn vrouw 
Anneke maken al 18 jaar de keuzes voor Jasper. Daarbij kunnen ze alleen maar afgaan op 
wat ze zien, voelen en denken terug te krijgen van Jasper. De inschatting en ervaring is dat 
Jasper zal genieten van de aandacht op het podium. 
 
De aanwezigheid van Jasper geeft mensen die doorgaans kort ‘stiekem gluren’ naar mensen 
met een beperking nu de gelegenheid om een uur ‘gelegitimeerd’ te kijken naar Jasper en 
daarbij te voelen wat dat met hen doet. Daarnaast maakt de aanwezigheid van Jasper 
duidelijk dat mensen met een (zware) beperking mooi en oprecht theater kunnen maken, 
puur door aanwezig te zijn. 
 
De veiligheid van Jasper staat in alles voorop en mocht blijken dat hij het niet naar zijn zin 
heeft tijdens de voorstelling dan zal hij van het podium af gaan en door, voor hem bekende,  
mensen worden opgevangen. 
 
De regie van de voorstelling is in handen van Maretty van den Mosselaar (www.verhip.nu). 
Maretty houdt al langer een blog bij over haal rol als mantelzorger bij haar dementerende 
moeder. Zij benoemt in haar blog de lichte en positieve kanten van verhalen, die niet licht op 
te vatten zijn. Hierbij verzwijgt ze de zware kanten niet. Deze benadering sprak Mark aan en 
wilde hij ook voor het verhaal van Jasper. Hij benaderde Maretty met de vraag hem te 
coachen en regisseren bij het maken van Ode aan Jasper. 
 
Vele keren spraken Maretty en Mark over de ‘wederkerigheid van zorg’. Zij hebben beiden 
het gevoel dat (mantel-)zorg je ook veel geeft. Mark had de wens om zijn ervaring hiermee 
op de planken te brengen. 
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Maretty voelde zich als mantelzorger, als (psychiatrisch) verpleegkundige, coach en 
theatermaker, direct betrokken bij het plan van Mark. Ze zag wat het maken en brengen van 
een dergelijk voorstelling kan opleveren. Allereerst voor de verwerking en heling bij Mark. Het 
maken van een dergelijke voorstelling betekent dat hij door verschillende processen van 
verwerking moet gaan. Maretty coacht hem daarin. Ook voor haar zelf zou dat een 
boeiende en leerzame ervaring zijn.  
 
Maretty is vanuit haar regisserende en coachende rol steeds weer op zoek gegaan naar de 
mogelijkheden om zo dicht mogelijk bij Marks verhaal te blijven en toch te zorgen voor een 
theaterwaardige presentatie met voldoende luchtigheid. Mark is onervaren in het 
acteerwerk, dat is een kwaliteit in deze voorstelling, maar zeker ook een uitdaging.  
 
Het verhaal van Mark is in feite een universeel verhaal over wat de uitdagingen in je leven je 
kunnen brengen als je ze werkelijk aan gaat. Het zal voor veel mensen herkenning opleveren 
en mogelijk op die manier ook helend zijn. Ook zijn er nog heel veel mensen die niet of 
nauwelijks te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking en daardoor ook 
vaak ongemakkelijk zijn in de confrontatie. Waar moet je kijken? De voorstelling biedt deze 
mensen de gelegenheid om anoniem kennis te maken met Jasper en met het verhaal van 
zijn vader.  
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Wat het zien van de voorstelling Ode aan Jasper verder nog kan betekenen… 
 

• De benadering die in de voorstelling is gekozen is het benoemen van de lichte kant 
van het verhaal, zonder de zware kant te verzwijgen, het benadrukken van de 
‘wederkerigheid van zorg’ en het overbrengen dat het geven van (mantel)zorg je 
ook veel teruggeeft. Deze benadering beoogt de taak van professionals in Zorg & 
Welzijn en de vele mantelzorgers anders naar hun werk/situatie te laten kijken en hun 
taak te verlichten en te verdiepen. 
 

• Door het onderliggende universele verhaal over wat de uitdagingen in je leven je 
kunnen brengen als je ze werkelijk aangaat, beoogt de voorstelling mensen te helpen 
die geconfronteerd worden met ingewikkelde en/of zware uitdagingen in hun leven. 
De herkenning van de worsteling en transformatie van Mark kan een helende werking 
hebben. 
 

• De voorstelling beoogt bij te dragen aan de emancipatie van mensen met een 
verstandelijke handicap. Enerzijds door mensen te laten ervaren dat mensen met een 
(zware) beperking mooi en oprecht theater kunnen maken, puur door aanwezig te 
zijn, en anderzijds door het ongemak te adresseren dat veel mensen ervaren wanneer 
zij geconfronteerd worden met mensen met een verstandelijke beperking.  
 

• In de periode dat Jasper op zijn slechtst was, was Mark niet bepaald gemakkelijk in 
de omgang. Hij heeft het zijn omgeving en in het bijzonder zijn directe familie wel 
eens erg moeilijk gemaakt. De voorstelling is voor Mark de manier om iedereen in zijn 
omgeving mee te nemen op zijn reis en te laten horen en voelen wat het hem heeft 
gebracht en wat hij heeft geleerd. Voor het maken en vervolgens het opvoeren van 
de voorstelling gaat Mark opnieuw door verschillende processen van verwerking, 
hetgeen een louterende werking op hem en zijn omving zal hebben. 
 

• De voorstelling is voor Mark het middel om te wereld te laten weten dat hij trots is op 
Jasper. De voorstelling is het cadeau van Mark aan zijn bijzondere en wijze zoon. 


