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Vrijheidsautootje
Fotodocument

In Canta-land woedt een strijd tussen 
plezierrijders en mensen met een handi-
cap. ‘Straks passen ze de regels aan!’
foto’s Ivo van der Bent tekst Sophie Derkzen

De Verhalen

Afgelopen april moest ze hem inleveren bij het 
UWV. Bezuinigingen. Een geldschieter kocht 
voor haar een nieuwe. MS-patiënt Francis 
Guldemond (33) uit Haarlem kan niet zonder 
Canta, ze rijdt ermee naar haar werk. Eén keer 
haalde ze Texel, met dochter en hond Lara 
achterin. Ze is bang dat illegale rijders de boel 
verpesten. ‘Straks passen ze de regelgeving 
aan. Ik gun iedereen de vrijheid van een Canta, 
maar gehandicapten gun ik het nét ietsje meer. 
De rest kan fietsen, wij niet.’
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 ‘P
ausmobiel’, ‘mongolenwagen’ of 
‘krokettenwarmer’ – de bijnamen 
zijn weinig flatteus. Maar in kleine, 
fiere letters staat er ‘Canta’ op hun 
achterkanten, de naam die beden-
ker Dick Waaijenberg de karretjes 

gaf. Van het Italiaanse cantare: een ontwerp om 
van te zingen, vond de oud-coureur. Want wie 
op eigen kracht niet ver kon komen, kreeg door 
de Canta zijn vrijheid terug. Om de immobiele 
bestuurders tegemoet te komen, mogen gehan-
dicaptenvoertuigen bovendien wat auto’s niet 
mogen: rijden op de stoep, over fietspaden en 
overal gratis parkeren. Sinds midden jaren 
negentig bouwde de Veen en daal se fabriek van 
Waaij en berg er bijna vierduizend. Volgens de 
firma, nog altijd ’s lands enige Can ta-fabrikant, 
rijden er nu zo’n vijfentwintighonderd rond, 
waarvan zo’n zeshonderd in Am ster dam. 

Droomballet
Ook niet-Amsterdammers zullen de Canta de 
komende tijd regelmatig voorbij zien tuffen. 
Half mei gaat Het Nationale Canta Ballet van 
start, ‘een zes weken durend trans media pro-
ject rondom een opvallend Nederlands gehan-
dicaptenvoertuig’. 
Het is een beetje uit de hand gelopen, zegt 
documentairemaakster Maartje Nevejan in 
haar kantoor in Zeeburg. Twee jaar geleden 
droomde Neve jan een ballet. Van Canta’s, sier-
lijk hun pirouetten draaiend op een groot 
toneel. De ochtend daarop vertelde ze de droom 
aan een van haar collega-stamgasten in een 
Amster dam se koffiebar. En zoals het kan gaan 
in de grachtengordel: de bewuste koffiedrinker, 
met wie Nevejan nog nooit over zijn werk had 
gepraat, bleek de productieleider van Het Na tio-
nale Ballet. Hij nodigde haar uit om de droom 
ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum 
van het gezelschap te verwezenlijken.
In het ballet ontmoeten twee werelden elkaar, 
legt Nevejan uit. De dansers met hun extreme 
fysieke souplesse en de Canta-rijders die veelal 
door hun lichaam in de steek gelaten worden. 
Ze repeteren in de parkeergarage onder het 
Am ster damse Muziektheater, op 28 juni voeren 
dansers en rijders (in hun eigen Canta) het bal-
let op in de Westergasfabriek. In een vierdelige 
televisiedocumentaire laat Nevejan hen aan het 
woord over hun soms zo onwillige lijven. 

‘Prima Canta’ in het ballet is schrijfster Karin 
Spaink. Van haar hand verschijnt in het kader 
van het project De benenwagen. In honderdtach-
tig bladzijden bezingt Spaink, zelf MS-patiënt, 
daarin de deugden van de Canta en doet ze de 
ontstaansgeschiedenis van het wagentje uit de 
doeken: hoe voormalig coureur Waaijenberg, 
notoir sleutelaar, tot het ontwerp kwam en hoe 
de firma voor haar klanten steeds weer nieuwe 
aanpassingen verzint. Zo rijdt er voor een man 
met hevige darmproblemen een Canta rond met 
chemisch toilet onder de bestuurdersstoel. 
Voor Spaink is de Canta een verlengstuk van haar 
lichaam, zegt ze, terwijl ze het rode autootje 
behendig door de nauwe straten van de Am ster-
damse binnenstad stuurt: ‘Ik vertrouw op mijn 
Canta zoals andere mensen op hun benen ver-
trouwen.’ Links en rechts schieten fietsers voor-
bij, op een kruispunt ontwijkt Spaink net op tijd 
een ronkende SUV. In haar boek beschrijft Spaink 
hoe Canta-rijders zich – groot op het fietspad, 
klein op de weg – staande proberen te houden in 
de dagelijkse strijd van weggebruikers. Haar 
boodschap aan gefrustreerde fietsers: ‘Geloof 
ons: we doen dat niet om u te pesten. We staan 
zo onhandig om te voorkomen dat de billen van 
onze Canta door vanachter aanstormende auto’s 
worden geschept.’

Gewoon vet lachen
Nog een spanningsveld in Canta-land: de strijd 
tussen wie het wagentje door een handicap 
nodig heeft, en wie ’m rijdt voor de lol of omdat 
het nu eenmaal zo’n handig boodschappenwa-
gentje is. Hoewel iedereen een Canta mag rijden, 
spreekt de eerste groep over de tweede als ‘ille-
galen’. Gehandicapten kunnen een Canta leasen 
via het UWV; in sommige plaatsen, zoals 
Am ster dam, kan dat ook via de gemeente. Maar 
in tijden van bezuinigingen wordt dat lastiger. 
Ve len kopen, al dan niet met hulp van een pgb, 
zelf een Canta. Een nieuwe maakt Waaijenberg 
op maat en dat is duur: beginnend bij 12.000 
euro. En dus is op Markt plaats en in een aantal 
garages een levendig tweedehandscircuit ont-
staan. In Am ster dam rijden al zo’n 600 Can ta’s 
rond, en hun bestuurders zijn lang niet alle-
maal gehandicapt. Zo zetten ondernemers de 
autootjes graag in als bedrijfswagen. En dan zijn 
er nog de verhalen van pubers uit Wassenaar en 
het Gooi die, ‘gewoon vet lachen’, in een Canta 
naar school komen. 
Daar slaat bij veel gehandicapte Canta-rijders de 
schrik om het hart, merkte ook documentaire-
maakster Maartje Nevejan. ‘Ik hoor het voortdu-
rend als we filmen: “Als er te veel Can ta’s komen, 
mogen we straks niet meer op het fietspad.” 
Gehandicapten zijn als de dood dat er door die 
“illegale” rijders strengere regels komen, waar-
door ze hun uitzonderingspositie en daarmee 

hun vrijheid verliezen. Het is elke keer weer 
schokkend om te merken hoe belangrijk zo’n 
autootje voor die mensen is. Sommige Can ta-
rijders hebben het zelfs als voorwaarde gesteld 
voor hun deelname aan het ballet: “Hoor ’ns, we 
doen alleen mee als er geen illegalen bij zijn.”’

Pas de deux
Karin Spaink probeert in haar boek de zorgen 
wat weg te nemen. Volgens de schrijver overdrij-
ven media – en in hun kielzog politici – het ‘ver-
meende misbruik’ van de wagentjes. Om te 
beginnen is er de verwarring tussen Canta’s en 
brommobielen. Spaink memoreert hoe VVD-
Kamerlid Charlie Aptroot vorig jaar, na een 
ongeluk van een scholier met zo’n 45-kilometer-
autootje, maatregelen eiste tegen het misbruik 
van gehandicaptenwagens. De tail: een brommo-
biel is geen gehandicaptenvoertuig – ze mogen 
niet overal parkeren en er is een bromrijbewijs 
voor nodig. Boven dien laat Spaink fabrikant 
Waaijenberg in haar boek omstandig uitleggen 
dat er helemaal niet veel illegale Canta-rijders 
zijn. Hoogstens vijf procent, schat de firma, zo’n 
honderdvijftig mensen. ‘Moet je dáár nu heus 
wetgeving voor gaan maken en keuringen voor 
opzetten?’ De discussie laait over een paar jaar 
vast weer op, zegt Spaink, maar voorlopig is de 
interdepartementale commissie die het mis-
bruik onderzocht weer even afgedropen. 
Nu zijn er eerst de zorgen over het ballet. Spaink 
zal in haar Canta een pas de deux uitvoeren met 
een van de dansers. ‘Stel je voor dat ik over zijn 
voeten heen rijd. Met een beetje pech maak ik 
hem gehandicapt.’ n

‘De benenwagen’ van Karin Spaink verschijnt op 
15 mei bij Nijgh & Van Ditmar. ‘De canta danst!’ is 
vanaf 3 juni te zien bij de NTR om 19.00 uur op 
Ned. 2. Zie ook: www.hetnationalecantaballet.nl

De Verhalen

‘Zo zo, u loopt nog lekker, voor een invalide.’  
Ze krijgt het vaak naar haar hoofd geslingerd. 
‘Hoor eens, lieve schat, ik heb het aan mijn hart,’ 
zegt Anne Magnée (64) uit Amsterdam dan.  
Ze kan niet zonder haar Toontje. De vorige 
heette Katootje, die heeft wel 26 jaar gediend. 
Dat gedoe over illegale rijders vindt ze maar 
overdreven. ‘De jeugd koopt of jat eerder een 
brommobiel. Canta’s zijn hartstikke duur, ook in 
het onderhoud. Daardoor blijft de Canta-kring 
vanzelf klein.’

‘Als er te veel Can ta’s 
komen, mogen we 

straks niet meer op 
het fietspad’



Zamarra Kok (39) is niet gehandicapt. Dat was ze 
wel toen haar vriend de Canta kocht: zwanger en 

‘hartstikke immobiel’. Na haar scheiding kon ze 
geen auto betalen en hield ze haar. Haar, want het 

is een vrouwelijk dingetje. ‘Met dat knalrode 
bumpertje is het net of ze lippenstift draagt.’  

Ze snapt niet dat gehandicapten het problematisch 
vinden dat ook energieke moeders in een Canta 

rondkarren. ‘Zij raken hun rechten heus niet kwijt. 
En voor mij is het een ideaal vervoermiddel.’

Omdat Mab (78) niet goed ter been is, 
chauffeert echtgenoot Wali (80) van Lohuizen 
haar nu in een Canta naar het dorp. Ze maken 

er echt wat van, zegt Wali. De Hoge Veluwe 
deden ze al aan, een paar keer per maand 

rijden ze naar hun geliefde Amsterdam. 
Inmiddels wonen ze in het Larense Rosa 

Spierhuis, verzorgingshuis voor kunstenaars en 
wetenschappers. Marten Toonder woonde er 

ook; als klein eerbetoon heet hun Canta in huis 
‘De Oude Schicht’, naar de bolide van Bommel. 
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Als hij een Canta tegenkomt, groet hij altijd 
even. Advocaat Hans Ruitenberg (58) spreekt 
bewogen over zijn ‘Ferrari’. De inrijd-Canta bood 
uitkomst toen hij door zijn MS ook de laatste 
passen van voordeur tot auto niet meer kon 
maken. Zonder zou hij nergens zijn, de 
rolstoeltoegankelijkheid van OV en taxi’s is 
beroerd. In Amsterdam ziet hij steeds vaker 
niet-gehandicapten in een Canta. Die zwaaien 
anders dan lotgenoten. De toename beangstigt 
hem. ‘Voor je het weet, draait de politiek alle 
vrijstellingen terug. Dat zou rampzalig zijn.’

Zelf mankeert hij niets, hij kocht de Canta voor 
zijn moeder die alzheimer heeft. Tweedehands, 
bij een handelaar. Er zit een oude grasmaaier-
motor in. Johnny van Drongelen (37) gebruikt 
de Canta alleen voor de boodschappen, met 
zijn moeder. Verder niet, veel te bang dat de 
wagen stuk gaat. En dat hij dan wéér naar de 
garage moet. ‘Voor al dat geld had ik een dikke 
BMW kunnen rijden. Als mijn moeder niet 
meer leeft, verkoop ik ‘m.’ 

De Verhalen


