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elkedatumhetprecieswas
—hij zouhetnietmeerwe-
ten. Ergensbegin septem-
ber.HansWopereis (56) zit
er aanvankelijk zelfs een
jaarnaast.Wel herinnert de

meester inde rechten— ‘wel afgemaakt, nooit
ietsmeegedaan’—zichnogprecieshoehet ge-
beurde.Hijwas zijn gazon inEmpe, eenplaatsje
bij Zutphen, aanhetmaaien.Hij had eennieu-
wegrasmachine, een vanhetzelfdemerk en
hetzelfde type als de vorige.Daarhadhij twaalf
jaarmeegemaaid. ‘Het enige verschilwasdat bij
die oudemachinedemessenniet draaidenwan-
neer zij stationair liep.’

Nietsvermoedend stakWopereis,mede-
directeur en trainer bij opleidingsinstituut Itip,
zijn linkerhand indedraaiendemachine. In één
klap verloorhij zijnwijs- enmiddelvinger en een
deel van zijnduimen ringvinger. ‘Hetwasnog
lang spannendofmijnpinkhet zou redden.Hij
hing ermaar zo’nbeetje bij.’ Uiteindelijkmoest
het bovenste topje ookdaar alsnog vanaf,want
debloedsomloopkwamniet opgang.

Wopereis herinnert zichdathij het uit-
schreeuwdeaande rand vanhet grasveld. ‘Het
ergste vond ikdat er kinderenbijwaren.Mijn
vrouwwasboodschappendoenmet onze jong-
ste,maardeoudstedochterwas thuis, net als
twee vandebuurkinderen. Zijmoesten toezien
hoehet bloedalle kantenop spoot enhoeuit-
zinnig veel pijn ikhad.’

Wopereis kreeg een ‘verlichtingservaring’: na

C O N S U LTA N C Y

‘Ik vroeg
de chirurg:
wat kun je
nogmet
zo’n hand?’
In de nazomer van 2011 maait Hans
Wopereis zijn gazon. Hij stopt even
om vastzittend gras uit de machine te
halen. Maar de messen draaien nog
en grijpen zijn vingers. ‘Jaren had ik
anderen getraind hoe om te gaan met
ingrijpende gebeurtenissen. Nu was
ik zelf aan de beurt.’

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.

TegenslagTegenslag

HansWopereis:
‘Het was alsof ik
in het oog van de
orkaan terecht was
gekomen, en dat
de pijn buitenme
was beland.’
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het gillen en schreeuwenwerdhij op slag rustig.
Als in een reflex keekhij naar boven, naar de
lucht, en riephij: ‘Oké, ikdoehet ermee!’ En:
‘Ikneemhet!’ Indie acceptatiemaaktedepijn
geleidelijk plaats voor een staat vandankbaar-
heid.Dankbaarheiddathij nog leefde, dat dit
zijn ongelukwas endathet nuweliswaar ‘mis’
was in zijnbestaan,maardat het zo vaak zo goed
was gegaan.

Kalmgeworden vroeghij debuurjongen112
tebellen en samendeafgeruktedelen vande
vingers uit het grashalen en ze in eenplastic
zakjemet ijsblokjes stoppen.

‘Ik zat daarnaopeenbankje aandeweg te
wachten tot de ambulance zoukomen.Hetwas
alsof ik inhet oog vandeorkaan terechtwas
gekomen, endat depijnbuitenmewasbeland:
depijnwas erwel,maar ikwashetnietmeer.
Ik keekweer omhoog en zaghoeongelooflijk
intens en stralendblauwdehemelwas. Enhet
heldere groen vandebomenwasnognooit zo
diepbijmebinnengekomen.Heelwonderlijk,
zomidden indie verschrikkinghet sublieme te
zien en te ervaren.’

Deperiodedie volgde,was er een vanmedi-
sche ingrepenenontmoetingenmet veel nieu-
wemensen, zowel zorgmedewerkers alsmede-
patiënten. ‘Wat kun jenounogmet zo’nhand?’
vroeghij een vande chirurgen vanhetUMCdie
hemhaddengeopereerd.De specialist keek
hemaan, glimlachte en toondehemzijn linker-
hand: twee vingers ontbraken.

MARIA-TYPE
Acceptatie endankbaarheidblevendeboven-
toon voerenbijWopereis.Het voeldeof hij nooit
eerder zo ‘openenkwetsbaar’was geweest.
Als de somberte opkwam,was er altijdwel een
verpleegkundige indebuurt aanwier blikhij
zichkon laven. ‘Ikheb twee soorten zusters
lerenkennen: het kordate type ende ‘Maria’. En
meiden van17, 18 jaar kunnenal eenMaria voor
je zijnhè,wonderbaarlijk hoedatwerkt.’

Natuurlijk is zo’nongelukniet ietswat je
jezelf of eenander toewenst, steltWopereis.
Maarhet heeft zijn leven enpersoonlijkheid
zeker verdiept.Dehand staat in zijn trainingen
vaak symbool voorhet omgaanmethet lot.Hij
is net teruguitNepal,waarhij een ‘bezinnings-
tocht’ heeft geleid voormensendie opeenkruis-
punt staan inhun leven. ‘Centraal stondde eer-
ste edelewaarheid vanBoeddha: dat leven lijden
is, endat je datmoetdurvenomarmen.’Met een
lach zwaait hij zijn linkerarmomhoog. ‘Nou,
daar past dit verhaalmooi in.’

Jaren traindeWopereis anderenhoe zeom
kondengaanmet ingrijpendegebeurtenissen,
om leiderschap tenemenoverhuneigen leven.
‘Nuwas ik zelf aandebeurt.Het is ruimacht
jaar geleden,maarde ervaringwerktenog lang
door inmijnonbewuste.Mijn slaapsysteem is
pas sindskortweerwathetwas. Zulkeproces-
sennemen tijd.’

Het ongelukblijft hemeraanherinnerendat
hij ‘niet te veel omhandenmoethebben, niet te
veel ballen inde luchtmoet blijvenhouden, dat
hijmoet leren loslaten, uit handenmoet geven’:
In zijnbeeldspraak verwijst hij veelvuldignaar
het bewuste lichaamsdeel. ‘Debasiskwestie is:
hoe zorg ik voor rust enontspanning inmijn
bestaan.’

Weinigmensen sprekenWopereis aanop zijn
verminktehand. Ze lijkenhetniet te durven.
‘Dat vind ik jammer. Ikwil er nietmee te koop
lopen,maar vindhet bij gelegenheden juist fijn
omerover te praten.’

Hijmerkt dat het tot de verbeelding spreekt.
Misschien omdat het zo’n concreet en
bloederig verhaal is. ‘Een goede vriendin van
me leed aan ernstigemigraine.Omde zoveel
wekenhad ze verschrikkelijke hoofdpijn. Zij
heeft daarwaarschijnlijk nooit één kaartje voor
gekregen. Terwijl het bijmij stormliepmet
gelukwensen, brieven enkaarten toen ikmijn
vingers verloor. Dat is nouniet bepaaldwat je
noemt eerlijk.’

Doorhet ongelukbeseftWopereis hoe
precair het leven is, hoekwetsbaar iedereen is.
Daardoor komthij dichter bij demensendie
hij begeleidt. ‘Dichter bij hunpijn, zonderdat
ikhet ga relativerenof gaproberenop te los-
sen. Precies zoals al dieMaria’s zijndie ik in
ons geweldigeNederlandse zorgsysteemben
tegengekomen.’

E
ke

M
an

ni
nk

is
m
ed

ew
er

ke
r
va

n
H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

Cv

. 1962 Geboren
te Haarlem. 1985 Voorzitter Veer-
stichting, Leiden. 1990 Begeleider bij
Itip in cultuurverande-
ringsprojecten. 2000Overname
Itip, mededirecteur-
grootaandeelhouder. 2009 Publiceert
boek Het licht en
de korenmaat; je ziel
als werkgever. 2019 Publiceert boek
Bezieling werkt; 8 bron-
nen van groei en ontwik-
keling in organisaties

“
‘Heelwonderlijk,
omzomidden in
die verschrikking
het sublieme te
zien en te ervaren’
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