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Martijn de Jongh: ‘Veel mensen in mijn oppasbestand hebben een politie- of defensieachtergrond. Al is dat gegeven op zichzelf zeker
niet zaligmakend. Ik ben ooit langs geweest
bij een stel waarvan de man continu aan het
woord was en zijn vrouw commandeerde:
“Haal eens koffie voor meneer De Jongh!” Toen
stond ik snel weer buiten. En zo zijn er ook heel
wat stellen met een totaal andere achtergrond
waarmee ik toch al jaren kan lezen en schrijven. Ik merk wel dat mensen tegenwoordig veel
langer jong blijven. Vroeger werkte ik vooral
met pas gepensioneerden, terwijl oppassers
nu vaker rond de zeventig zijn, en nog steeds
enorm vitaal.’
‘Ook opdrachtgevers wijs ik weleens af.
Mannen met dikke gouden kettingen en grote,
schuimbekkende honden op hun erf, bijvoorbeeld. Ik run nu eenmaal geen beveiligingsbedrijf. Een Rus die de oppassers op een matras
in de stal wilde laten slapen, vond ik ook iets te
exotisch. Maar over het algemeen lukt het me
mooie matches te maken, en het leukste is dat
de dankbaarheid dan van twee kanten komt.’
‘Mijn rol is die van oliemannetje, al ben ik
een keer zelf in de winter naar Noorwegen afgereisd, toen de beoogde oppasser een beroerte
kreeg. Het jaar erop werd ik teruggevraagd,
alleen had de klant behalve vier paarden en een
hond intussen ook vijf koeien en vijf kalveren.
Toen ik dat hoorde, keek ik naar mijn vrouw,
die de middelbare landbouwschool heeft gedaan, en vroeg: “Jij had toch je melkdiploma?”
We hebben een heerlijke tijd gehad op die
magnifieke boerderij tussen de besneeuwde
heuvels. Ik dacht: dat ik hier zijn mag, en er nog
voor betaald krijg ook!’
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