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'Een werkeliik andere cultuur
op 15 kilsmeter van Utretrht'
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PORTENGEN/NTEUIAIEGE|N .
Driekeer in de week sjeest hij.op
zijn fiets van Nieuwegein naar de
buurtschap Poft engen. Tomas

'van der Heijden (18) is tweede-
jaarsstudent journalistiek. En op
zoek naar het buitengewone bin-
nen kleine leefggmeenschappen.

Waarom Portengen?
,,Portengen kwam op mijn pad via
een opdracht voor sehool. Puur
toeval. Nieuws vond ik niet in Por-
tengen, wel bijzondere mensen."

Zoals?
,,Cor van der Panne, Marfien Ous-
soren,'\{i11em Boele, Nico Zelden-
rijk, Willem Brouwer ehhh..."

Jan Stam, de held van Man
: Biit Hond, n6giotltmoet?
,,Wel kort gesproken en foto's van
hem gemaakt. Volgens mij was ie
een beetje mediamoe."

lltlat is gp s6 b:$zonder aan
Portengen?
,,Wat mij echt heeft verbaa$d,:is '

het veiseldl tus seif stad en platie,
land. Ik had niet gedacht dat dit
anno 2012 nog zo groot is. In Por-
tengen staat iedereen voor elkaar
klaar. Als er ijs ligt, helpt ieder-
een-rnee het ijs vegen. El wordt
echt moeite gedaan om de een-
heid.van:de teefgemeeosch4p t€, :

behouden."
.

Bek*e dingen.meegemaakt?
;,De,tiazaarvan de ijsclub vond ik
een speciale happening. Een tra-
ditioneel boers feest waar goed
wordt gedronken en de meest
gekke prijzen worden verloot,
Zelfs pony's. In de stadkan- dit, ..

ethi$ch geden echt niet.,De ba-.
zaar was een lichte cultuurschok
voormijji - ....: ,,,i ,

Meen je dat nou?
,,Het is werkelijk waar een an-
dere cultuur, en dat op 15 kilome-
ter afstand van Utrecht. Dat bo€it
mij enoun. Yanuit- cu1tff ee1 oo!l-
punt was het voor mij opmerke-
lijk dat de meeste mensen nog
oprecht christelijk zijn. Ook die
stoere marijren tnet r-ram.re stem:

men €* enorme boerenhand€* ,

Dat verwacht je niet."

Zau je er,kunne* wsnen? ' '

,,Liever ben ik,in Port-engen dan
in mijn woonplaats.Nieuwegein,
De natuuq de mooie'bne'rderijen
en de openheid van de mensen.
Iedereen is zo gastwij. Op straat
werd ik als buitenstaander met-
een.begroet. I{aaf wonen? Mjs.' .

sehien voor evenljes, uiteindelijk-
is er voor mij te weinig te bele- '

ven."

Ben je klaar met Portengen?
,,Ik ga nog een tijdje door met
mijn blog. Misschien ga ik ook
andere buurtschappen in de pro-
vincie portretteren. Portengen
werlct verslavend. En als ik afge-
studeerd ben? Dan hoop ik de
wereld rond te reizen voor Natio-
nal Geographic. Op zoek naar de
kleine bijzonderheden in de grote
wereld."

Vol.g de belevenissen van Tomas
op:
http://porten gen.wordpress.com
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