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Na twee dochters beviel Jenny Mott in 1997 van een zoon. Bruce werd acht 

weken te vroeg geboren en lag in een stuitligging. Tijdens de bevalling kreeg 

hij een hersenbloeding waar hij een vorm van Cerebrale Parese aan 

overhield. Dat wil zeggen dat Bruce veel van zijn spieren niet of niet goed 

beheerst. Daardoor kwam hij vanaf jonge leeftijd in een rolstoel terecht. 

Tot zijn negende was Bruce was voor vrijwel alle dagelijkse handelingen op 

anderen aangewezen. In de eerste plaats op zijn moeder. Daar kwam 

verandering in nadat hij met Kees-Jan van der Klooster was meegegaan naar 

een zomerkamp voor kinderen in een rolstoel. Achteraf is dat een cruciaal 

weekend geweest, vertelt Jenny Mott: ‘Wat ze daar allemaal niet gedaan 

hadden; klimmen, zwemmen, duiken. Ik kon mijn oren niet geloven. Daarna 

kreeg ik van Kees-Jan te horen dat ik mijn zoon niet zo moest vertroetelen. 

Hij was er veel meer bij gebaat om zelf dingen te ondernemen. Het was net 

alsof ik op mijn kop kreeg. Hij vond dat Bruce zijn grenzen moest verleggen 

en vaker de regie in eigen hand moest nemen.’ 

Jenny Mott kan zich het gesprek met Kees-Jan van der Klooster nog altijd 

levendig voor de geest halen. Ze moest even wennen aan zijn directheid maar 

al gauw vielen de schellen van haar ogen. Hoe was het mogelijk dat ze nooit 

eerder had ingezien hoe ze haar zoon Bruce al die jaren in de watten had 

gelegd? Zij was als moeder toch de enige die echt goed voor hem kon zorgen? 

De manier waarop ze dat deed was achteraf naar eigen zeggen op het 

neurotische af.  

Gaandeweg is Jenny zich gaan realiseren dat ze haar zoon te veel heeft willen 

beschermen. Zoals elke ouder had ze het beste voor met haar kind maar 

inmiddels is tot haar doorgedrongen dat die zorg ook averechts uitpakken. 

‘Van begin af aan wilde ik voorkomen dat we een gehandicapt tirannetje in 

huis zouden krijgen. Het was heel lastig om te bepalen wat we wel en niet 

aan Bruce konden overlaten. Eigenlijk hadden we hem meteen een bepaalde 

mate van zelfredzaamheid moeten aanleren. Het is in elk geval niet de 

bedoeling dat je kind die handicap als excuus of alibi gaat gebruiken om 

dingen van anderen gedaan te krijgen.’ 

Bruce is volgens zijn moeder door toedoen van Kees-Jan heel anders in het 

leven gaan staan. Zijn zelfstandigheid is in de loop der jaren alleen maar 

gegroeid. Toen hij toe was aan een nieuwe rolstoel, is hij zelf met het CIZ 

gaan onderhandelen. ‘En reken maar dat Bruce op zijn strepen stond. Hij 

wilde per se een stoel met een speciale vering en ging lijnrecht in tegen de 

nieuwe indicering van de gemeente. Dan zat daar een of andere tuttebel die 

vond dat hij zijn rijstijl maar aan moest passen aan de capaciteiten van zijn 

nieuwe stoel. Terwijl het toch precies andersom is? Een rolstoel moet zo goed 

mogelijk aansluiten op de wensen van de gebruiker.’ 



Hoe beter Bruce zich zelfstandig kon verplaatsen, hoe meer eisen hij zichzelf 

begon te stellen. De mythylschool was al snel niets voor hem. Waarom zou 

hij nog langer speciaal onderwijs volgen als openbare scholen net zo goed 

voor hem toegankelijk waren? Trots meldt Jenny dat haar zoon net zo lang 

met ziekenhuis en specialisten zat te bellen en te onderhandelen tot ze een 

nieuwe beenoperatie precies aan het eind van het schooljaar inplanden. 

Daarna had hij in de zomervakantie alle tijd om te revalideren en kon hij in 

augustus naar de MAVO. ‘Het verliep helemaal volgens plan. Dat zegt wel 

iets over zijn doorzettingsvermogen.’ 

Uiteindelijk haalde Bruce zowel zijn VMBO- als HAVO-diploma. 

Tegenwoordig volgt hij een studie resource management op de Hogeschool 

Zeeland. Op zijn achttiende werd Bruce geselecteerd voor het Nederlands 

rolstoelrugbyteam. Om ook tussen de trainingen zijn conditie op peil te 

houden doet hij aan sloeproeien, in een team waar verder alleen valide 

sporters deel van uitmaken. Roeien is perfect voor zijn armspieren en voor 

zijn zitbalans. Sinds een paar jaar gaat hij naar school met zijn handbike. 

Daar klikt-ie zijn rolstoel aan vast en eenmaal aangekomen rolt hij zo het 

schoolgebouw in. Of die school op twaalf kilometer van huis ligt of niet. 

 


