
Vrolijkheid 
als wapen

iNTerVieW

in een ark met weilanduitzicht helpt Matthijs jaspers kleine, op duurzaamheid gerichte 
burgerinitiatieven aan de nodige zichtbaarheid. Altijd op een positieve manier, want dat is de man 

achter The happy Activist ten voeten uit: optimistisch zonder roze bril.

Op het water, vóór de arken van de ‘overvaarders’, is het stil. Alle 
pontjes liggen afgemeerd, niet één vaart er op of neer tussen ark en 
rijweg. Onder de bewoners geldt een ongeschreven wet: wanneer 
het vriest, gebruikt niemand zijn pontje om thuis te komen, opdat 
er glad ijs kan groeien. Daarom lopen de overvaarders nu over de 
pontons die tijdelijk door de buur-boer zijn neergelegd. 

Matthijs Jaspers (54) behoort tot die overvaarders. Zijn ark  
Kolibrie ligt aan een dijk met daarachter een weiland. Hij woont al 
twintig jaar in Broek in Waterland, aan de dijk, al is hij wel van 
ligplaats veranderd toen hij samen met zijn vrouw een nieuwe ark 
liet bouwen. Intussen wonen ze al acht jaar op de Kolibrie, tevreden 
en wel. Al slaat de naam nergens op, volgens Matthijs: ‘Het is de 
naam van een gerecht dat we vaak in Mexico aten. Met ei, bonen, 
salsa, enzovoorts. Daar zit trouwens geen vogel in.’ 

eNdorfiNe
Matthijs woont én werkt op de ark. ‘Campagnemaker van de goede 
zaak’ is een treffende omschrijving van zijn functie. Hij is oprichter 
van The Happy Activist, een platform dat zich als doel stelt meer 
aandacht te genereren voor kleine burgerinitiatieven die gericht zijn 
op duurzaamheid. Daarbij is één criterium van groot belang: het 
moet een initiatief zijn waar mensen blij van worden. 

‘Ik ben geïnteresseerd in duurzaamheid, maar dat is vaak saaie 

pen. Ook denkt hij mee wanneer er aan een initiatief wat ontbreekt 
voor het grotere plaatje. ‘Om een beach-cleaning wat interessanter 
te maken bijvoorbeeld; door met het opgeruimde plastic iets heel 
tofs te bouwen.’ 

The Happy Activist heeft intussen al zo’n zevenhonderd film-
pjes gemaakt en gedeeld. Matthijs wordt vooral blij van kleine ini-
tiatieven waarbij door wilskracht iets moois ontstaat. 
Druivenplukken bij particulieren bijvoorbeeld. ‘In Alphen aan den 
Rijn hangen bij veel huizen de druiven alleen voor de sier. Die vie-
len eraf en gingen rotten, het werd een grote troep. Iemand stelde 
voor de druiven te plukken en er wijn van te maken die uiteindelijk 
gezamenlijk wordt opgedronken. Dat gebeurt nu al jaren.’ 

Ook van superslimme initiatieven wordt hij gelukkig. Zoals 
een Braziliaanse actie om de bevolking meer te laten fietsen. Op de 
prijs van een fiets zit een hoge belasting, daarom realiseerde iemand 
een goedkopere stoel die met vijf handelingen in een fiets veran-
dert. ‘Een briljant idee. Zulke dingen scherpen de geest.’

TWeehoNderd TeNTeN
Matthijs is optimistisch over de toekomst, hij ziet dat er behoefte is 
aan duurzame initiatieven. Zijn hoop is om te blijven groeien; een 
grote achterban geeft meer mogelijkheden voor wezenlijke verande-
ring. Onlangs nog werd hij benaderd door een bekende outdoor-
winkel. Die had tweehonderd tenten liggen, zonder stokken.  
Er kwamen zoveel reacties dat er een speciale dag werd georgani-
seerd om de tenten op te halen. Ze komen goed terecht; bij vluch-
telingenorganisaties bijvoorbeeld, maar ook bij een duurzaam 
fashionlabel die er jassen van gaat maken. ‘De limiet van wat ik kan 
is nog niet bereikt, maar ik hou mijn ogen open. En als ik een 
goede samenwerking zie, dan sta ik daarvoor open.’ Mits het  
iemand met een positieve blik is natuurlijk. •
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kost. Energietransitie bijvoorbeeld; een woord waar je weinig mee 
kunt. Het wordt voorgesteld als ingewikkelde materie waarop je als 
burger nauwelijks invloed hebt. Waardoor je denkt: laat maar. 
Daarom zoek ik naar de endorfine in het onderwerp.’ 

Als voormalig reclameman weet Matthijs hoe dat werkt. Hij 
was artdirector, bedacht communicatie-ideeën voor zijn klanten. 
Vijftien jaar lang; toen had hij er genoeg van. ‘Toen besloot ik om 
de gemene trucjes die ik had geleerd om troep aan de man te bren-
gen, in te gaan zetten voor de goede zaak. Ik ben gaan werken voor 
bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus 
nemen.’ 

Daarnaast runde hij ‘Who Cares’, een blog dat strijdt tegen  
harteloosheid en de gevolgen daarvan. Vergelijkbaar met zijn hui-
dige platform, maar meer gericht op inclusiviteit. Na verloop van 
tijd verruilde hij het blog voor The Happy Activist. ‘Ik zag kleine 
initiatieven van burgers: pop-ups, start-ups, kleine evenementen. Zij 
waren bezig met duurzaamheid zonder het letterlijk zo te noemen. 
Kledingruilbeurzen, lokale clean-ups, uit alle tuinen appels verza-
melen om sap van te maken omdat ze anders vernietigd worden.’ 

Omdat die initiatieven weinig werden gedeeld, bleven ze on- 
bekend voor een groter publiek. ‘Veel mainstream nieuws is negatief, 
maar als je even aan het oppervlak van het nieuws krabt, kom je bij al 
dit soort mooie verhalen. Toen dacht ik: dat ga ik dan maar doen.’

oNTplofT
Matthijs is gewoon begonnen, in de avonduren. Hij maakte elke 
dag een filmpje van een initiatief en plaatste dat op diverse social-
mediakanalen, waaronder de site van The Happy Activist. Al snel 
gebeurde er van alles; de initiatiefnemers kregen reacties, aan- 
vragen, contactverzoeken. ‘Inmiddels is The Happy Activist zo  
ontploft dat ik meerdere verzoeken per dag krijg.’ 

Meestal krijgt Matthijs het materiaal ruw aangeleverd, hij 
maakt er een kort filmpje mee. Na het plaatsen op diverse social-
mediakanalen, breidt het netwerk zich als vanzelf uit. Soms helpt  
Matthijs een handje: ‘Ik ken veel merken en grote bedrijven. Als ik 
het idee heb dat een initiatief goed past bij hun maatschappelijk 
beleid, dan maak ik daar een connectie tussen.’ 

Hij betaalt nooit voor posts of advertenties. De organische wijze 
waarop de verspreiding verloopt, heeft hemzelf ook verrast. ‘Blijk-
baar is het de toon die mensen aanspreekt. Net als de initiatieven. 
Mensen vinden het fijn om zo’n klein positief nootje in de dag te 
hebben.’ 

Goed GeVoel
Wat Matthijs vermijdt, is het schetsen van een probleem. In plaats 
daarvan benadrukt hij de leuke kanten van het initiatief. ‘Mooie 
initiatieven delen op een manier zoals je dat in de kroeg zou doen. 
Dat is hoe ik het doe. Kort, bondig, vrolijk.’ Wat overigens niet wil 
zeggen dat daarbij een roze bril wordt opgezet. Hij blijft altijd rea-
listisch: ‘Om mainstream Nederland mee te krijgen – de groep 
waar ik mijzelf ook toe reken – is plezier een noodzaak, meedoen 
moet een goed gevoel geven. Ik gebruik vrolijkheid als wapen.’  

Om het platform succesvol te houden, zijn er criteria voor de 
initiatieven. Ze moeten bijzonder zijn, veelbelovend, maar zeker 
ook communicatief interessant. Om de boodschap helder te krijgen, 
moet er soms wat aan gesleuteld worden; daar kan Matthijs bij hel-
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