
20| zaterdag11september2021 | fdpersoonlijk

Speech- en
tekstschrijver
enhuman-
designcoach
SarahLeers
(40) overhaar
vader, oud-
politicus en
bestuurder
GerdLeers
(70).
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‘Eerstmoet iknog
dewereld redden,
daarnakomikbij jou’
Leesverder
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GerdLeers isde jongstezoon
vanMarie-JoséPloumen(96)
enAndréLeers (1924-1965),
diewerktebijhetbedrijf van
zijnvader.Datproduceerde
eerstwasmachinesen later
systeemplafonds.Hijover-
leedbij eenbedrijfsongeval.
Sarah: ‘Mijnomakon
meteendeauto inleverenen
defabriekkwaminhanden
vanmijnopa’sbroerBen,die
volgens ingewijdenhet fami-
liefortuinverkwanselde.’

GerdsbroerMike (71)was
alseconoombestuurs-
voorzittervandeCZGroep,
zusLydia (68)werkteals
plannerbijhetCBSenzus
Madeleine (66)wasals jurist
eenvandegrondleggers
vanmediation.

In1975trouwdeGerdmet
GenoveefPoelmans (docent
Fransenpsycholoog,72),
dievan2007tot2015voor
hetCDAStatenlidwasvan
Limburgenvan2014tot
2018gemeenteraadslidvan
Maastricht.Zijkregendrie
dochtersenzijnvorig jaar
gescheiden.

SarahszusJosien (41) isals
jurist stafadviseurbijde
KoninklijkeMarechaussee.
Carolien (38)verzorgtcrea-
tief-educatieveprojecten.

BinnenkortverschijntSa-
rahsroman, ‘Victoria’, over
haarvaders familie.

FAMILIEHISTORIE

‘H
et lied“Dewe-
reld redden”,
vanXanderde
Buisonjé,dat
ismijn vader
tenvoetenuit.
“Eerstmoet ik
nogdewereld
redden,daar-
nakomikbij

jou.”Zijngezinstondvoorhemaltijdopnummer
een, en tochwashij indepraktijk vooral veelweg.
Logisch, als jebedenktdatmijnouders tijdenszijn
twaalfjarigKamerlidmaatschap–vanafmijn tiende
totmijn22ste –gewoon inGoirle zijnblijvenwonen.
Enkele reiswasdat al anderhalfuur inde trein, en
danzathij vaak ’s avondsnog thuis tewerken.’
‘Al is het ookdeaard vanhetbeestje.Mijn vader is

nog steeds enormactief en zit bijna continuopzijn
smartwatch.Gaatdatding trillen, dan ishij prompt
eenenal oor voordegenedie eenberoepophem
doet.Hijwil nueenmaalheel graag eenbijdrage
leveren, vanbetekenis zijn enhetdanooknogeens
voor iedereengoeddoen,watnatuurlijk onmogelijk
is. Bovendiendenkthij altijddat dingenerwel even
tussendoorkunnen,dushij zegt overal ja op.Vroe-
gerhadhij een secretariaat, dat dieneigingnogeen
beetje inbanen leidde,maarnuheeft hij soms twee
afspraken tegelijk.’
‘Verbindenkanmijn vader als geenander. Ikweet

nogdathij vroeger als geborenLimburger eenBra-
bants accentuit zijnmouwschuddealshij inGoirle
debouwmarktbezocht, gewoonomte levelenmet
hetpersoneel. Tijdensonzekampeervakantie in
Frankrijkhadhij ookaltijdhele gesprekken inhet
Fransmet Janenalleman, terwijlmijnmoeder als
docent Fransde taal beterbeheerste.’
‘In zijnwerkomgevingkwamzijn gavehelemaal

goed vanpas. Toenhij als burgemeester vanMaas-
tricht eengrote schoonmaakbegonopwoonwagen-
kampVinkenslag, datwasuitgegroeid tot een soort
vrijstaat,wist hij doorpersoonlijke gesprekkenzelfs
de sympathie te verwerven vande voormanvande
kampers.’
‘Mijn vadersdrangommensen tehelpen vind

ikbewonderenswaardig. Tegelijkertijd schuilt
onder zijn enormegedrevenheid volgensmij ookde

angst omoverhethoofdgezien teworden. Inmijn
debuutroman,Victoria, over degeschiedenis van
mijn vaders familie, schrijf ikdat zijnopvoeding
nietheel liefdevolwas energgericht opcompetitie
en jebewijzen.Daar kwamdannoghet seminarie
achteraan,wat vooral overlevenwas enpaters van
je af slaan. Indie onveiligewereld thuis storttemijn
vader zichophelpen, stondhij bijvoorbeeld altijd
als eerste op, omalvast de tafel te dekken.Allemaal
indehoopzichgeliefd temaken, er temogenzijn.’
‘Ik vindhetmoeilijk omte ziendatdat verlangen

naar erkenningnog steeds zo’n rol speelt in zijn
leven.Hij koppelt zijn eigenwaardeaanwathij voor
mensenkanbetekenen.Dankun jenog zo veel
bevestigingkrijgen,maarhet isnooit genoeg. Soms
lijkt het ookalsof bevestiging vanbuitenaf voorhem
dubbel telt.Mijn zussenen ikbaaldenerweleens
vanalshijweer afwezigwasbij onzedansvoorstel-
lingenof verjaardagsfeestjes, omdathij elders iets
belangrijkers tedoenhad.’

‘T
ochdeedhij dat allemaal omons
eenbetere jeugd te gevendan
hij zelf heeft gehad.Alleenal
dat jarenlange forensen tussen
DenHaagenGoirle, puuromdat
mijn zussenen ik er ons leven

hadden, vind ik eenonvoorstelbaar offer. Enalshij
maar even tijdhad, ginghijmet onsoppad, de stad
inofnaardeEfteling, zijn grote liefde.Nugaathij
vaakmet zijnkleinkinderen, diehij ookweermet
evenveel flair spannende verhalen vertelt, altijdmet
eenwijze les erin.’
‘Mijn vader sport veel,maar is ookeenzoetekauw,

die vroeger somspennywafels op zijnbroodnam
alsde speculaasjes opwaren.Hij is ookdegenedie
oudejaarswafels bakt.Daar gaatdanwel een strijd
methetwafelijzer aan vooraf, doordathij niet het
geduldheeft omhet goed te latenopwarmen, zodat
erbij de eerstepaarpogingendeegaanblijft han-
gen.Omzoiets kanhij flinkkwaadworden, doen
alsofhethele leven tegenhemis. Ikdenkweleens
dathij extra gemotiveerdwordtdoor tegenslag, die
hij somsover zichzelf afroept. Inhet gedoogkabinet
minister van Immigratie, Integratie enAsielwor-
den,wasbijvoorbeeld vragenomellende.Endan
tochproberen tebewijzendathetwél lukt.’

‘Hij koppelt zijn eigenwaarde aanwat hij voormensenkan
betekenen,maar bevestiging krijg je dannooit genoeg’
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‘Sarahheeftzoveelschit-
terendefacettendat ikhaar
graagvergelijkmeteen
diamant.Ze isnietalleen
intellectueelenscherp in
haarwaarnemingen,maar
kandieookuitstekend
verwoorden.Eenmooimens,
uiterlijkenquakarakter.’
‘Werkeningrote,bureau-

cratischeorganisaties is
nietsvoorhaar.Datzou
haartalentendoven. Ik
benertrotsopdatzeals
zelfstandigondernemer
haareigenwegkiest.’
‘Zeanalyseert, schrijft

éncoachtalsdeskundige in
“humandesign”.Eerststond
ikdaarwatsceptischtegen-
over,maar inmiddelsweet ik
datditsysteemindrukwek-
kenderesultatenoplevert.
Sarahwijstmensenophun
oorspronkelijkekwaliteiten
enhetpositieveeffectals
zediewatmeer inzetten in
hunleven.’
‘IkvindweldatSarah

zichzelf tekortdoetdoor
haareigen lat telkens
enormhoogte leggen.En
vervolgensmoppertzedát
hij zohoog ligt, terwijldat
volkomenonnodig is.Alsze
dedingenietsrelaxteraan-
pakt, leeftzegemakkelijker
enpresteertzeongetwijfeld
nogsteedsnaar iedersvolle
tevredenheid.’

GERDOVERSARAH

‘Hij heeft hetmoeilijk gehadmet zijn vertrek als burgemeester,
al deed het grote afscheidsfeest op het Vrijthof hemgoed’

$ Lees volgendeweekhet interviewmetVirginiade
Rozario-Rhoeoverhaarpartner JermaindeRozario,
chef-kokeneigenaar van sterrenrestaurantDeRozario
inHelmond: ‘Thuismag Jermainniet koken.’

Van linksnaar rechts:
Carolien, Sarah, Josien,
methunvader inParijs,
maart 1989.

‘Dekwestie rondhet vakantiehuis inBulgarije,
die leidde tot zijnvertrekalsburgemeester vanMaas-
tricht,had ikhemechtnietgegund.Ondankszijn
scherpepolitieke instinctheefthijdaarinonhandig
geopereerd,waardoordeschijnvanbelangenver-
strengelingontstond.En ja,datwordtdanuitgebuit
door je tegenstanders.Hijheefthetermoeilijk
meegehad,aldeedhetgroteafscheidsfeestophet
Vrijthofhemgoed.Zogeliefdalshij zijnmaarheel
weinigburgemeesters.Dathijnudoorhetministerie
vanBinnenlandseZaken isgevraagdomeenessay te
schrijvenen lezingen tegevenover integriteit, isook
eenpleisteropzijnziel: tocherkenning.’
‘Het vraagt veel vaneenpartneromnaasteen

bestuurderalsmijnvader te staan; jebent tocheen
soortpubliekbezit.Mijnmoederkondatuiteinde-
lijknietmeeropbrengen. Ikvindhet soms lastigals
mensen,wanneerzemijontmoeten,meteenóókvra-
genhoehetmetmijnvadergaat,maar ikbenvooral
trotsophem.Alhoop ikdathij tussenhethelpen
doorwat vaker tijdneemtomtegenieten.’q
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