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Eric is geboren en getogen aan de Ho-

recht op de Mulo in Tegelen. De direc-

gekampweg in Venlo. Hij groeide daar

teur van deze school had enigszins be-

op als jongste telg in een gezin van vijf

grip voor de avonturiersgedachten van

kinderen, allemaal jongens. Zijn vader

deze kunstenaars in de dop. Het gevoel

werkte bij enveloppenfabriek Enfa in

‘begrepen te worden’ resulteerde in

Venlo en zijn moeder verzorgde het

het behalen van het diploma.
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gezin. Het was een echte hockeyfami-
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lie. Eén van zijn broers speelde zelfs

De volgende stap was de academie

in het Nederlands elftal. Met mentali-

in Eindhoven. Zijn vader was hier niet

teit als belangrijkste voedingsbodem

blij mee, maar omdat Eric industriële

heeft hij zelf dat niveau nooit mogen

vormgeving ging studeren, werd het

Soms hoef je niet ver te gaan om een bijzon-

halen. Dat speelde hem ook parten tij-

geaccepteerd. Eric: “Ik was een vreem-

der iemand te mogen ontmoeten. Zo stond

dens zijn schoolperiode. Eric: “Ik reali-

de eend in de bijt. Daar waar mijn

ik oog in oog met de Venlose kunstenaar Eric

seer me dat ik alleen niet van de kleu-

broer in een grijze broek en een blauw

Toebosch. Een zeer interessant mens die niet

terschool ben weggestuurd, de rest

colbert aankwam, liep ik in legerkle-

alleen zijn huis, maar ook zijn persoon volle-

overal.” Uiteindelijk kwam hij samen

ding rond.” Dankzij de academie kwam

dig voor mij openstelde.

met boezemvriend Theu Boermans te-

hij met veel andere mensen in contact;
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dit baarde zijn ouders ook wel zorgen.

die Eric niet heeft gekend. Zijn vader

later kwam te overlijden, heeft hij nog

ouders. Dit huis is gebouwd in hun ei-

kinderen. De mensen op Bali leven in

Daarentegen was hij voor het eerst in

was wellicht trots op hem omdat hij zo

enige tijd in zijn jas rondgelopen. Eric:

gen tuin en maakt het mogelijk dat ze

een Hindoecultuur met als gevolg dat

zijn leven echt gemotiveerd en voelde

vrij leefde. Eric: ”Hij had misschien zelf

“Ik wilde hem gewoon bij me hebben

daadwerkelijk oud kunnen worden op

men het krijgen van een gehandicapt

hij zich helemaal op zijn plek. Zo stu-

zo willen leven, maar hij moest de kost

en zo kon ik hem nog ruiken.”

de plek die hun zo dierbaar is.

kind ziet als een straf van de goden. De

deerde hij aan de dag- én avondoplei-

verdienen. Samen met mijn moeder

ding tegelijk en had hij volledig zijn

moest hij vijf kabouters onderhouden.”

Liefde

Bali

overgelaten aan hun lot. Eric’s vrouw,

hij over naar de academie in Enschede,

Zorgen maakte vader zich wel om de

Er begon een nieuwe fase in zijn leven.

Naast deze prachtige woning geniet

doen voor deze kinderen. Vijf jaar ge-

een tijd die Eric zelf omschrijft als een

vrijgevochten vogel. Zo belde hij op

Eric kwam terug naar Venlo en trouwde

de kunstenaar samen met zijn vrouw

leden werd de stichting Cintanak – een

‘wilde periode’. Eric: “Met tien studen-

enig moment naar hun studentenhuis

met Elsbeth, de vrouw die hij al vanaf

van nóg een bijzonder huis. Die staat

koppeling van het woord Cinta (liefde)

ten samen in één groot huis. Moet ik

en verzocht Eric om direct naar huis

haar derde levensjaar kende. Al snel

op Bali, de plek die ervoor moet zor-

en het woord Anak (kind) – opgericht. Er

verder nog iets vertellen?”

te komen. Daar lag een pak en nette

vestigden de twee zich op de Waterlei-

gen dat hij de winter kan ontvluchten.

werden sponsors gezocht en gevonden.

schoenen voor hem klaar. Op de vraag

dingsingel, in het huis dat ooit gebouwd

Eric: “Ik heb helemaal niets met kou,

Op dit moment werken er vijf Balinese

Vader

waarvoor dat was, kreeg hij als ant-

was voor een knecht van de opa van

vreselijk.” Met behulp van een goede

fysiotherapeuten en staat er een eigen

woord dat hij die middag een sollicita-

Elsbeth. Samen kregen ze drie zonen.

vriend hebben ze het huis daar kun-

gebouw. Dit alles brengt met zich mee

Met zijn vader had hij een geweldige re-

tiegesprek had bij de Mulo in Horst. Er

Gelukkig deden deze drie kabouters het

nen bouwen en laat Eric zich ruim vier

dat vele kinderen dankzij hun werk en

latie. Het mag duidelijk zijn dat hij het

was geen discussie mogelijk; het pak

op school beter dan hun vader. Resul-

maanden per jaar onderdompelen in

inzet een ander leven hebben gekre-

traditionele voordeel genoot de jongste

moest aan en een paar uur later had

taat: bosbouwkundig ingenieur, archi-

spiritualiteit, verbaast hij zich aldaar

gen. Eric: “Kinderen die werden gebo-

te zijn. Zijn broers vonden hem streng

Eric een baan voor drie dagen in de

tect en jurist. Eric: “Ik heb begrepen dat

dagelijks over hoe mensen leven, zich

ren met de prognose dat ze op de grond

en veeleisend, maar dat is een vader

week als tekenleraar. Toen zijn vader

het één generatie overslaat. Mijn jon-

bezigen met het geloof, en het offeren

moesten liggen in een achterkamer,

gens hebben dus straks de handjes vol.”

en werken met hun handen. Hij om-

kunnen nu zelfstandig lopen en gaan

schrijft dit als een film die hem iedere

zelfs naar school.”
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draai gevonden. Na twee jaar stapte
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“Je moet niet heulen met de
goeden maar durven vechten
tegen de slechten”

meeste kinderen worden zonder zorg

Inmiddels, ruim dertig jaar verder en de

die zelf fysiotherapeute is, wilde wat

keer opnieuw weer blijft verwonderen.

kinderen al lang uit huis, leven ze nog

Ziekte

steeds op deze plek, echter nu vanuit

Naast het verwonderen en het maken

een ander perspectief. Hun middelste

van kunst is er nog een missie ontstaan

Het binden aan Bali heeft alles te ma-

zoon tekende een nieuw huis voor zijn

op Bali: het helpen van gehandicapte

ken met een gebeurtenis die zijn leven
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ingrijpend veranderde. Elf jaar gele-

Genieten

den ging hij met hevige pijn naar het
ziekenhuis. Diagnose: alvleesklieront-

Doordat hij de dood in de ogen heeft

steking. Deze ontsteking heeft in de

gekeken, is de angst ervoor totaal

meeste gevallen de dood tot gevolg.

verdwenen. Het enige wat hij nu nog

Zo begon zijn gevecht tegen de helse

wil, is samen met zijn vrouw genieten

pijnen, moest hij zeven operaties on-

van de kinderen en kleinkinderen. Dit

dergaan en bracht hij ruim zes maan-

doen ze aan de grote tafel midden in

den door op de intensive care. Hij mag

het huis, gevuld met brood, kaas en

oprecht zeggen dat hij door het oog

wijn - met voor Eric een glas fris. Deze

van de naald is gekropen. Eric: “Onze

droom heeft hij zijn hele leven gehad,

Lieve Heer is absoluut van mening

puur vanwege het feit dat zitten aan

geweest dat ik nog mooi werk moest

een tafel mensen dwingt om te praten.

maken. Ik kan zeggen dat ik heel veel

Hierdoor vraag ik mij af wat hem de

zwijn heb gehad.”

mening van een ander doet? Eric: “Als
mensen in mijn directe omgeving iets

Achteraf durft hij te stellen dat hij hier-

zeggen over mij of over mijn werk, dan

door een rijker mens is geworden. Hij

trek ik mij dat aan. Mensen die verder

is bewuster van het leven gaan genie-

van mij afstaan, mogen van mij zeggen

ten, iedere dag gaan plukken en laat

en over mij denken wat ze willen.”

zich zeker niet meer gek maken. Ook
de alcohol, die hij zeer graag nuttigde,

Zo leeft deze man, die zeer consistent is

zwoer hij compleet af. Deze keuze

aan wat hij zegt, zijn hele leven gedaan

maakte hij uit respect voor de mensen

heeft wat hij zelf wilde, maar zonder

die keihard hebben gevochten om hem

het respect voor zijn medemens hier-

in leven te houden. Eric: “Vroeger dacht

bij uit het oog te verliezen. Ik neem af-

ik dat ik alcohol nodig had om blij te

scheid van een mooi en bovenal kleur-

zijn, maar dat is onzin. Het enige ver-

rijk mens. Bij de deur vraag ik hem nog

schil is dat ik op ieder feest vroeg weg

of hij een verklaring heeft voor zijn

moet, anders moet ik vier keer dezelf-

succes. Eric: “Ik ben maar een man met

de verhalen aanhoren.”

beperkt talent en daar ben ik blij om.
Mijn succes bestaat voor 90 procent uit
wilskracht. Talent is altijd remmend!”
Wat ik van hem leerde: blijf trouw aan
jezelf, maar met respect voor je mede-
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mens.
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“Onze Lieve Heer is absoluut van
mening geweest dat ik nog mooi
werk moest maken”

