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Gezondheid

Werken campagnes 
voor een goede  
gezondheid wel? 

Huisdier van 
de toendra

Op zoek naar 
de woonplaats 
van het rendier

door Marie Verheij

Tegen Kerst zie je 
ze overal weer 
verschijnen: de 
verlichte rendieren 
in de tuinen en op 
de gevels. Op zoek 
naar de oorsprong 
van het rendier in 
Fins Lapland.

Het rendier is de grazer van de 
toendra en het huisdier van de 
nomaden die vroeger het noor-
den van Azië en Europa bevolk-
ten. In Amerika heten deze kari-
bou, ze zijn anders maar wel aan 
het rendier gerelateerd. Ze wor-
den gehouden om hun vacht en 
hun vlees. Ook is het rendier een 
trekdier. 
In Finland lopen rendieren vrij 
rond. Als er een op je motorkap 
belandt, heb je een probleem. 
Het rendier behoort altijd toe 
aan een eigenaar, wiens kudde 
rendieren tot in een straal van 
50 km rond de boerderij kan do-
len. Rendieren zijn onlosmake-
lijk verbonden met de manier 
van leven in Scandinavië. Ren-
dier is traditie en emotie, ver-
bonden aan een manier van le-
ven.

Nieuw gewei
Anssi Kiiskinen (1977) is een 
Laplandse herder. Met zijn oom 
Ari runt hij de rendierboerderij 
Kopara in Pyhätunturi. ,,Ons 
land telt in totaal 200.000 ren-
dieren’’, vertelt Anssi, terwijl hij 
zijn sluike blonde haar opzij 
werpt. ,,Ze houden zich vooral 
op in de bossen. In de zomer 
voeden ze zich met wat de na-
tuur te bieden heeft. Het zijn de-
licate eters en ze lusten het liefst 
korstmos en paddenstoelen. In 
de winter valt er minder te ha-
len en halen we ongeveer twee 
derde van de kudde naar de 
boerderij. Daar voederen we de 
rendieren bij. Een derde loopt 
ook in de winter vrij rond want 

voor deze groep is er genoeg te 
vinden.’’ 
,,Wist je dat een rendier elk jaar, 
in drie maanden tijd, een nieuw 
gewei krijgt?’’, vraagt Anssi, ter-
wijl hij een aantal rendieren de 
wei in laat lopen. Ze komen met 
gezwinde pas aanrennen, alle-
maal heren. De vrouwen zijn de 
hort op. Ze hebben verschillende 
geweien. ,,Probeer eens zo’n ge-
wei vast te houden’’, stelt Anssi 
voor. Het voelt als een kloppen-
de ader. ,,Zie je wel: het leeft!’’ 
Als een rendier dit jaar een groot 
gewei heeft, betekent het niet 
dat het nieuwe gewei het oude 
qua formaat overtreft. Het kan 
ook kleiner uitvallen.
De rendieren drommen samen 
bij het voer dat Anssi uitstrooit. 
Mannelijke rendieren zijn veruit 

in de minderheid. De moderne 
rendierman heeft een harem 
van tien tot twintig dames. Bij 
de paring is het zelfs zo dat 5 
procent rendiermannen de 95 
procent vrouwelijke rendieren 
moet zien te bevruchten. Dat 
betekent dat ze na de bronsttijd 
in oktober en november uitge-
put zijn en aan kracht hebben 
ingeboet. Ze verdwijnen uit de 
kudde en sterven niet zelden 
een stille dood. Een vrouwelijk 
rendier kan na drie jaar haar 

eerste kalf baren. Een rendier-
kalfje is ongeveer 60 cm groot, 
drinkt moedermelk, kan binnen 
tien minuten lopen en binnen 
een uur rennen. Vanaf eind mei 
worden de eerste kalfjes gebo-
ren. In juni en juli worden de 
jonge rendieren geoormerkt en 
geteld. Vanaf eind september tot 
januari is het de drukste tijd op 
de boerderij, want dan is een 
groot gedeelte van de rendier-
kudde binnen. 
Elk jaar komen er in Finland 

120.000 nieuwe rendieren bij en 
elk jaar gaan er 120.000 dood, 
door roofdieren en verkeer, of 
via de slacht. Dertig procent van 
die 120.000 stervende dieren 
wordt in de wildernis opgegeten 
door een roofdier. De regering 
houdt de omvang van het ren-
dierenbestand nauwgezet bij: 
200.000 is het maximum. Jaar-
lijks wordt er geteld, op 1 juni. 
Het verhaal gaat dat een ren-
dierhouder nooit vertelt hoeveel 
rendieren hij bezit. Doorbreekt 
hij dat, dan zal het lot hem niet 
gunstig zijn. 

Biologische markt
Het bijvoederen van rendieren is 
kostbaar. Daarom heeft Anssi 
van Kopara een toeristische at-
tractie gemaakt. De kennisma-

king met het authentieke ren-
dierbestaan krijgt een bijzonder 
tintje in de kota, de typische 
Lapse puntvormige tent. Overal 
liggen rendierhuiden en aan de 
wand hangt kleurige textiel. 
Vanuit Kopara worden safari’s 
georganiseerd. Ook heeft Kopara 
een restaurant, waar rendier-
soep en rendiervlees op het 
menu staan. 
Ook verkoopt Anssi rendiervlees. 
,,Alleen voor de interne markt’’, 
zegt hij. Rendiervlees wordt niet 
naar het buitenland geëxpor-
teerd. ,,De Europese Unie legt de 
Finse rendierhouders regels op. 
Sinds de toetreding van Finland 
tot de EU in 1995 hebben we ge-
investeerd in een netwerk van 
slachthuizen. Dit moest de hygi-
ene en de uniformering bevor-

deren. Nu is het efficiënter en 
prettiger werken.’’ Hij hoopt dat 
de Finnen op een zekere dag 
rendiervlees mogen exporteren, 
want het is mager en gezond. In 
de toekomst zal de vraag naar 
dergelijk verantwoord vlees toe-
nemen, verwacht Anssi. ,,Daar 
ligt een kans voor jonge rendier-
houders.’’
Finland kent ongeveer vijfdui-
zend rendierhouders. Ze zijn 
verenigd in de Associatie van 
Rendierhouders in Rovaniemi. 
Er bestaat zelfs een parlement 
van rendierhouders dat jaarlijks 
in juni vergadert. Toch daalt het 
aantal rendiereigenaars. ,,De 
animo om herder te worden 
neemt af. Jonge mensen gaan 
liever bij Nokia werken en trek-
ken naar steden als Helsinki.’’. 
Anssi lacht: ,,Slechts een enkele 
gek als ik blijft in het hoge noor-
den als rendierhouder’’.

De warme zomers hebben een 
groot nadeel: de zwermen mug-
gen. Rendieren gaan daar 
schrander mee om. Ze verplaat-
sen zich in grote dicht opeenge-
pakte kuddes om de mug het le-
ven zuur te maken. In het mid-
den van de groep krijgen de 
prikgrage insekten geen vat op 
de dicht tegen elkaar aange-
drukte rendieren. 
Finland heeft ook z’n rendierra-
ces. Van medio februari tot me-
dio april wordt er gestreden om 
de rendierbeker. Uiteindelijk ko-
men de 24 beste rendieren van 
de Porocup tegen elkaar uit in 
de Inari-kampioenschappen, die 
sinds 1950 worden gehouden.

Kerstman in 
Santapark
Wat Madrid is voor Sinterklaas, is 
Rovaniemi voor de kerstman. 
Rondom de kerstman is in Rova-
niemi van alles te beleven. Even 
buiten de stad op de poolcirkel 
ligt het Santapark, waar je non-
stop wordt ondergedompeld in 
de kerstsfeer. Jaarlijks is dit de 
trekpleister van duizenden 
bezoekers die zich laven aan 
souvenirshops, cafeetjes en res-
taurants. Er zijn winkels, terras-
jes en er is een postkantoor van-
waar je een kaart met zegel en 
stempel van de kerstman naar je 
geliefden kunt schrijven, waar 
ter wereld ook. Midden in het 
dorp is het huis van de kerstman 
waar je met de kerstman op de 
foto kunt. 
Meer info: www.santaclausvillage.
info

BIJ DE FOTO’S

Elk jaar komen er in Finland 
120.000 rendieren bij, maar 
er gaan er evenveel dood, 
door roofdieren of verkeer.
FOTO’S ARTHUR GLASER

Informatie
www.kopara.fi
www.paliskunnat.fi
Scandinavian Wintersports 
heeft met Anssi een speciaal 
programma gemaakt waarbij 
overnacht kan worden bij de 
rendierfarm. Dit is onderdeel 
van een groter programma, het 
Laps Wintersportavontuur XXL. 
Zie www.scandinavianwinter-
sports.nl
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Meeleven met...

mooie en besluiten dat we die met z’n allen handi-
ger gaan maken. Bij de bouwmarkt kopen we balk-
jes en acht boutjes met vleugelmoeren. Rixt snapt 
kennelijk precies wat de bedoeling is, want zij 
vindt tussen de talloze boren precies de houtboor 
van 15 millimeter die we nodig hebben.
Thuisgekomen duiken Felicia, Mehmet en ik de 
schuur in. De kids hebben hun bouwhelmen opge-
zet, want ze zijn Bob de Bouwer en Wendy. Ik ver-
deel de bouten en de vleugelmoeren eerlijk om ru-
zie te voorkomen, zaag de balkjes op maat en boor 
het gat voor de bouten.
,,Zo, Bob en Wendy, nu moeten jullie in actie ko-
men.’’
,,Nee heit.’’
,,Wat nou, nee?’’
,,We zijn niet Bob en Wendy.’’
Heb ik weer. Let je even niet op, loopt je personeel 
weg.
,,We zijn Harm en Hénk!’’
O gelukkig. Harm en Henk, dat zijn een vader en 
zoon die samen een klussenbedrijf runnen, en die 
bij ons eigenlijk alles doen wat ik niet kan – nogal 

veel dus. In ons vorige huis deden ze een complete 
verbouwing, op ons nieuwe huis hebben ze een 
dakkapel gebouwd en binnenkort komen ze bij ons 
langs om de U-vormige woon- en keukenruimte 
van elkaar te scheiden door er kamers-en-suite van 
te maken. Met originele deuren uit een Amster-
dams huis van rond 1920. Glas-in-lood in prachtige 
heldere kleuren.
Een beetje eng is het wel, want die deuren zijn uit 
dat Amsterdamse huis gesloopt omdat ze de ka-
mers zo klein maakten. Hoe zou dat in ons huis uit-
pakken? Maar als de baby er is en mijn vrouw weer 
gaat werken, is het handig als ik zo veel mogelijk 
thuis kan zijn. Met die gescheiden woonkamer kan 
ik veel makkelijker mijn catechisatiegroepen thuis 
hebben. Hoe dan ook, klusvader Henk verzint er 
vast wel wat op. 
Harm en Henk dus. Nou goed dan. Ik kijk ernstig 
naar de kinderen en geef ze de balkjes. Ze prutsen 
de bouten erdoor en draaien de vleugelmoeren 
erop, zo stijf mogelijk. Ik neem de werkstukken 
weer in ontvangst en deel schuurpapier uit, grof en 
fijn. Dan boor ik het grote gat waar de spijlen van 

de box in moeten klemmen. Harm en Henk schu-
ren alsof hun leven ervan afhangt. 
,,Voor de baby hè, heit?’’
,,Ja jongens, voor de baby.’’
Als we klaar zijn, melden we ons mij mijn vrouw 
en bij Rixt in onze woonkamer. Die zitten te naaien, 
zo blijkt. Rixt van elf heeft al een kangoeroe ge-
maakt, zo’n fleecewollen pak waarmee een baby 
precies in een autostoeltje past. Onder deskundige 
leiding uiteraard. En onder diezelfde deskundige 
leiding werkt ze nu aan een boxkleed. Het wordt 
prachtig. Harm en Henk doen gewichtig met hun 
eigen gereedschapstas (écht gereedschap) en zo 
maken we met z’n allen de box klaar voor onze 
nieuwe huisgenoot.
Huisgenoot. Want wat wordt het? Een broertje of 
zusje voor Rixt, maar voor Felicia en Mehmet? En 
wat vínden die hier eigenlijk van? Voelen ze zich 
niet bedreigd? We betrekken ze er helemaal bij, 
maar willen ze dat wel? Een ding is zeker: als wij 
onbekommerd laten merken hoe welkom de baby 
is, zullen zij zich vroeg of laat realiseren: zo wel-
kom waren wij bij onze ouders niet. Hm.

Dagboek Pleegzorg
Ger Binnenvader heeft een dochter, twee 
pleegdochters en een pleegzoon. Iedere drie 
weken schrijft hij over wat hij meemaakt in 
zijn gezin.

Harm & Henk

door Ger Binnenvader

De buik van mijn vrouw is inmiddels van een indruk-
wekkende omvang. Beurtelings kruipen de kids 
nu bij haar in bed, ’s morgens vroeg, om kennis te 
maken met de babybeweging. 

Maar vanmorgen moeten we er vroeg uit, want we 
gaan naar een tweedehands winkel om een box uit 
te zoeken. 
Er staan er twee. De ene is mooier, de andere han-
diger – want in hoogte verstelbaar. We kiezen de 

door Sophia Geuze

Dyslexie bestaat in soorten en 
maten. Er zijn kinderen die letters 
door elkaar zien, geen tempo in 
het lezen krijgen, moeite hebben 
met rijm of niet op de juiste toon 
kunnen lezen. Voor alle kinderen 
met dyslexie geldt dat ze onzeker 
worden als er geen begrip is voor 
hun probleem.

Ilonka de Groot maakte daarom het boek Ik heb dyslexie, nou en!. 
In het boek komen verschillende kinderen aan bod die allemaal 
ergens anders moeite mee hebben. Sanne maakt bijvoorbeeld veel 
fouten als ze te snel leest. Pieter krijgt kramp in zijn hand als hij 
moet schrijven en vergeet hoe sommige letters er uitzien. En Tom 
heeft niet alleen dyslexie, maar ook ADHD. Hij kan niet stilzitten.
Op de linkerpagina staan steeds tips voor ouders en leerkrachten. 
In Toms geval zou de juf hem kunnen laten tekenen als hij moet 
luisteren. Tekenen bevordert de concentratie. En de leerkracht 
doet er goed aan Tom af en toe te laten lopen. De ouders van San-
ne zouden samen met haar naar het Jeugdjournaal kunnen kijken. 
Ondertitelde onderwerpen mag Sanne hardop lezen. Als dat niet 
snel genoeg gaat, leest de ouder de zin af. Pieter kan beter leren 
schrijven als er aandacht besteed wordt aan de fijne motoriek. Met 
kralen spelen, zou kunnen helpen. Ook het schrijven van letters in 
de lucht, of in scheerschuim, zou kunnen helpen. Maar kinderen 
met dyslexie willen meestal geen uitzondering in de klas zijn. Pie-
ter zit waarschijnlijk niet te wachten om in de klas met kralen te 
werken.
Dyslexie, nou en! kan interessant zijn voor mensen die niets van 
dyslexie weten. Het boek leent zich niet om aan een kind met dys-
lexie uit te leggen wat er precies met hem of haar is. Daarvoor 
staat er te weinig achtergrondinformatie in het boek. De excen-
trieke illustraties zijn in dit boek niet op hun plaats. Het boek wil 
juist laten zien dat kinderen met dyslexie normale kinderen zijn, 
maar uit de illustraties spreekt een andere boodschap.

Ik heb dyslexie, nou en!
Ilonka de Groot en Jaqueline van Leeuwenstein. Uitg. Bohn Stafleu van 
Loghum, Houten 2009. 40 blz. € 15,00. 7+++

Dyslexie heeft veel vormen

Achttien plus
,,Vincent van Kalsbeek (18 jaar) uit IJsselmuiden heeft begin 
november jl. een zeer ernstig auto-ongeval gehad’’, mailt 
Henk Zieleman. ,,De auto waarin hij met een aantal colle-
ga’s zat, is in dichte mist onder een vrachtauto gereden. Het 
is een wonder dat hij het ongeval heeft overleefd. Hij is in-
middels geopereerd, maar op meerdere plaatsen in zijn li-
chaam zijn er grote en kleinere verwondingen, die zijn ac-
tieradius erg beperken. Alleen thuis zitten en een rollator 
nodig hebben, dat is een zware opgave voor 18-jarige kerel. 
Post zal zeker zorgen voor een positieve boost! Vincent 
houdt van paarden en auto’s.’’ Zijn adres is:
Vincent van Kalsbeek,
Tureluur 3, 8271 HD IJsselmuiden. 
,,Wij zitten op de ZMLK De Steiger in Groningen’’, mailen Li-
sanne Dijkema en Trijnette IJbema. ,,Onze school heeft ook 
een schoolkoor, wereldberoemd in heel Noord-Nederland. 
Dit koor staat onder leiding van onze juf, Nicole Poutsma. 
Helaas is onze juf nu een tijdje thuis, ze heeft last van haar 
heup en kan nu moeilijk lopen en (lang) staan. Eind decem-
ber wordt ze geopereerd. Het wachten duurt natuurlijk 
lang. Wij missen haar heel erg en juf mist ons ook. Zullen 
we haar verrassen met een hele berg post, zodat ze elke dag 
iets heeft om naar uit te zien?’’ Haar adres is:
Nicole Poutsma,
Emmalaan 38, 9752 KT Haren (Gr).
De heer Pieter Storm uit Spakenburg heeft al eerder dit jaar 
in Meeleven met... gestaan, omdat hij een ernstige leverziek-
te heeft. Van de post die hij toen heeft gehad, heeft het hele 
gezin enorm genoten, aldus zijn vrouw, Nellie. Alle afzen-
ders dan ook hartelijk dank voor hun meeleven. Inmiddels 
is bekend dat de heer Storm leverkanker heeft. Een moeilij-
ke weg voor alle gezinsleden, die het zeer op prijs stellen als 
u nog eens uw meeleven laat blijken. Het adres is:
De heer P. Storm,
Prins Bernhardstraat 23, 3751 CL Spakenburg.
Mevrouw H. Postma-Brouwer uit Uithuizermeeden vraagt 
medeleven voor haar schoonzus mevrouw A. Huizenga-
Broekhuizen (78 jaar) in Slochteren. Jaren geleden is ze aan 
beide heupen geopereerd. In mei jl. heeft mevrouw Huizen-
ga bij een val haar pols gebroken en schoot een heup uit de 
kom. Ze bleef pijn houden en kwam in een rolstoel terecht. 
Nu bleek kort geleden dat de pen in haar heup in het bot 
steekt, vandaar de pijn. Op 22 december a.s. wordt ze daar-
aan geopereerd. Wat zal ze het fijn vinden als u haar een 
kaartje stuurt. Haar adres is:
Mevr. A. Huizenga-Broekhuizen,
Olderhof 46, 9621 AE Slochteren.
,,Mijn schoonzus Claudia Koekoek heeft al een aantal jaren 
problemen met haar gezondheid’’, mailt Lammieke Kooi-
stra. ,,Ze is nu opgenomen voor revalidatie, maar hoogst-
waarschijnlijk zal ze altijd rolstoelafhankelijk blijven. Dat is 
best moeilijk te accepteren. Ook haar man en twee nog jon-
ge kinderen maken een moeilijke tijd door nu Claudia door 
de week niet thuis kan zijn. Dit duurt nog zeker tot eind fe-
bruari aanstaande. We hopen dat medechristenen hen via 
de post een hart onder de riem steken.’’ Haar adres is:
Claudia Koekoek,
Oude Arnhemseweg 260, 3705 BK Zeist.

Het effect van 
gezondheidscampagnes

‘Angstwekkende 
boodschappen werken niet’

Anno 2009 kan niemand meer 
volhouden dat hij of zij niet 
weet dat je van roken longkan-
ker en andere ziektes kunt krij-
gen. Al sinds jaar en dag zien en 
horen we bijna dagelijks aan-
sporingen om te stoppen met 
roken vanwege de negatieve ge-
volgen die roken heeft op de ge-
zondheid. De roker zelf leest 
trouwens bij het opsteken van 
iedere sigaret een lugubere 
waarschuwing als ’rokers ster-
ven jonger’ en ’roken tijdens de 
zwangerschap is slecht’ op zijn 
pakje sigaretten of baaltje shag. 
En dat voldoende lichaamsbe-
weging de gezondheid ten goede 
komt, dat onveilig vrijen tot al-
lerlei ziektes kan leiden en je 
zonder autogordel grote kans 
maakt niet veilig thuis te ko-
men, zal ook weinigen zijn ont-
gaan.

Met de regelmaat van de klok 
dragen de overheid en diverse 
belangenorganisaties met verve 
deze boodschappen uit via radio, 
televisie, internet, bilboards enz. 
Je zou haast verwachten dat 
door die (jarenlange) oproepen 
tot gezond gedrag Nederlanders 
de blakende gezondheid zelve 
zouden zijn. Dat valt in de prak-
tijk nog vies tegen, wijzen de 
droge cijfers uit. Zo rookt een 
kleine dertig procent van de Ne-
derlanders nog steeds en kampt 
bijna de helft van de Nederlan-
ders inmiddels met overgewicht 
om eens een paar dingen te noe-
men. 
Erg veel zoden aan de dijk zet al 

die de gezondheidsvoorlichting 
blijkbaar niet. Een van de oorza-
ken van het matige effect van 
veel campagnes die oproepen 
om gezonder te leven, is gelegen 
in het feit dat zij vooral hameren 
op de negatieve gevolgen van 
het ongezonde gedrag. ,,Derge-
lijke angstwekkende boodschap-
pen werken niet’’, weet Gerjo 
Kok, hoogleraar toegepaste psy-
chologie aan de Universiteit 
Maastricht. 
Hij doet al jaren onderzoek naar 
de effectiviteit van voorlich-
tingscampagnes. ,,De negatieve 
boodschap tast het gevoel voor 
eigenwaarde aan. Mensen voe-
len zich aangevallen en sluiten 
zich daarom af voor de negatie-
ve boodschap of ontkennen de 
boodschap. Bovendien liggen de 
nadelige gevolgen van het onge-
zonde gedrag als longkanker, 
hart- en vaatziekten vaak in de 
toekomst. Om de kans daarop te 
verkleinen moet je je in het he-
den genoegens ontzeggen als ro-

ken, een vette hap of autorijden. 
Beter is het in de voorlichting de 
nadruk te legen op de voordelen 
op de korte termijn. Bijvoor-
beeld dat je door te stoppen met 
roken veel geld uitspaart.’’ 

Zelfbedreiging
Koks pleidooi voor meer positie-
ve benadering van de gezond-
heidsvoorlichting sluit nauw aan 
bij de conclusies die psycholoog 
Suzanne Pietersma trekt uit het 
onderzoek waarop zij in septem-
ber aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen promoveerde. ,,Een ne-
gatief gestemde boodschap als 
’Rokers leven korter’ ervaren ro-
kers als een zelfbedreiging’’, 
constateert zij net als Kok. ,,Zij 
krijgen te horen dat ze niet goed 
bezig zijn. Dat ze zelfs dom en 
onverantwoord gedrag vertonen. 
Mensen reageren in zo’n situatie 
van nature afwerend. Ze nege-
ren of bagatelliseren de aanval 
op hun eigenwaarde. ’Mijn opa 
was een kettingroker en werd 95 

jaar’ is niet voor niets een veel 
gehoorde opmerking van rokers. 
Kortom, na het horen van zo’n 
negatieve en bedreigende bood-
schap doet de persoon voor wie 
die boodschap het meest is be-
doeld bijna automatisch alle 
mentale ramen en deuren dicht. 
De boodschap is daardoor letter-
lijk en figuurlijk aan dovemans-
oren gericht.’’

Eigenwaarde
In haar onderzoek ontdekte Pie-
tersma echter dat er een relatief 
simpele manier is om te voorko-
men dat die mentale ramen 
dichtgaan. Een manier die de ra-
men juist verder openzet en 
mensen zodoende meer in de 
stemming brengt een ’moeilijke’ 
boodschap als een aansporing 
tot gezonder leven op te nemen. 
,,Het sleutelwoord hierbij is zelf-
bevestiging, ofwel het verhogen 
van de eigenwaarde’’, vertelt 
Pietersma.
,,Het blijkt dat als je eerst ie-

mands eigenwaarde wat opkrikt, 
door mensen te herinneren aan 
iets dat zij wél goed doen, zij 
vervolgens meer openstaan voor 
een boodschap tot verandering 
van hun gedrag. Sterker nog, in 
ons onderzoek bleek deze aan-
pak ook niet alleen te leiden tot 
het meer openstaan voor de 
boodschap, maar ook aan te zet-
ten tot een daadwerkelijke ver-
andering van het gedrag. De 
mensen brachten de gezonde 
boodschap, in dit geval meer 
fruit en groente eten, ook in de 
praktijk. Waarbij ik moet op-
merken dat de zelfbevestiging 
natuurlijk geen wondermiddel 
is. In ons onderzoek konden we 
de mensen hiermee overhalen 
wat meer fruit en groente te 
eten. Het was niet zo dat men-
sen die nooit fruit en groente 
aten, nu ineens een heleboel 
fruit en groente naar binnen 
gingen werken.’’ 

Creatief talent
Belangrijk bij de zelfbevestiging 
is trouwens dat deze zich op een 
ander terrein afspeelt dan het 
gedrag dat je wilt veranderen. 
Pietersma: ,,Wil je iemand ge-
zonder laten leven, dan moet de 
zelfbevestiging niet gaan over 
gezondheid. Wel bijvoorbeeld 
over iemands creatieve talent of 
behulpzame gedrag.’’ 
De vraag is natuurlijk hoe je dit 
principe van zelfbevestiging 
kunt toepassen in de praktijk 
van de gezondheidsvoorlichting. 
,,Het gemakkelijkste is deze aan-
pak toe te passen bij persoonlij-

ke gezondheidsvoorlichting’’, 
meent Gerjo Kok.
,,Een huisarts die een patiënt wil 
overhalen meer te gaan bewe-
gen, kan eerst een onderwerp 
aankaarten dat de zelfwaarde 
van de patiënt verhoogt. Bij-
voorbeeld dat de patiënt zo 
mooi muziek maakt.’’ ,,Ook bij 
gezondheidsbevordering via 
websites zou je deze aanpak 
kunnen inbouwen’’, denkt Pie-
tersma. ,,Veel websites werken 
al met het verzamelen van per-
soonlijke kenmerken en hierop 
gebaseerde persoonsgerichte 
adviezen. Hier zou je het princi-
pe van de zelfbevestiging aan 
kunnen toevoegen.

Wat betreft de brede gezond-
heidsvoorlichting, via televisie, 
radio of folders: het is natuurlijk 
moeilijk om daarbij een persoon-
lijk compliment uit te delen. Wel 
zou je die campagnes op een 
meer positieve manier kunnen 
beginnen. Bijvoorbeeld door 
mensen eerst uit te nodigen zelf 
aan iets te denken waarin zij 
goed hebben gepresteerd. Om 
vervolgens, als de mentale deur 
open staat, pas met de eigenlijke 
boodschap te komen.’’ 
,,Daarnaast is het belangrijk dat 
mensen die vervolgens het ge-
zondere gedrag in de praktijk 
willen brengen ook voldoende 
informatie krijgen over hoe ze 
dat precies moeten doen, hoe ze 
het kunnen volhouden en bij 
wie ze eventueel terechtkunnen 
voor ondersteuning’’, vult Kok 
aan.

BIJ DE FOTO’S

Campagnes die oproepen tot 
een gezondere leefstijl hebben 
vaak een bedreigende bood-
schap, bijvoorbeeld ‘Roken 
veroorzaakt longkanker’. Die 
negatieve benadering komt 
het succes van de campagne 
niet ten goede. 
FOTO: GPD/JORRIT KNUVELDER

door Marten Dooper

Campagnes die 
oproepen tot een 
gezondere leefstijl 
hebben vaak een 
bedreigende bood-
schap, bijvoorbeeld 
’Roken veroorzaakt 
longkanker’. Die 
negatieve benade-
ring komt het suc-
ces van de cam-
pagne niet ten 
goede. De mensen 
voor wie de bood-
schap is bedoeld, 
sluiten zich men-
taal af voor de 
negatieve bood-
schap. Beginnen 
met een compli-
ment is een betere 
aanpak.
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door Puck Kerkhoven

’Moeders patatkraam, iedere woensdagmiddag 
open!’ en dan gejoel van blije kinderen. Opeens 
moet ik denken aan die tv-reclame uit de jaren 
zeventig, toen Loeki de Leeuw nog ’Asjemenou’ 
zei en de STER de enige was die ons bestookte met 
reclamespotjes. In overzichtelijke blokken van een 
paar minuten voor en na het Journaal, en niet op 
zondag. Ach, wat een tijd.

Een bericht in de vakbladen: consument met krap-
pe beurs bakt vaker thuis zijn frietje. Dat blijkt uit 
de gestegen verkoop van voorgebakken aardappel-
producten en snacks in de supermarkt. Zo specta-
culair is de stijging ook weer niet: 2,4 en 2,2 pro-
cent. Maar het is wel een signaal. Misschien gaan 
we toch wat minder vaak naar de snackbar voor 
ons patatje en kroketje. 

Moeten de cafetaria’s zich zorgen gaan maken? Als 
enige tak in de horeca hebben zij tot nu toe nog 
geen last van de recessie. Hun omzet blijft op peil, 
mede dankzij al die tweeverdieners, die vroeger na 

het werk een eetcafé bezochten, iets gingen halen 
of sushi lieten bezorgen. Naar de snackbar is voor 
deze groep een manier om te besparen. Slimme 
ondernemers spelen daarop in. Die verkopen 
steeds vaker gezonde maaltijden, salades en ge-
grilde producten. 

Wie zijn dan die thuisfrituurders? Dat zijn u en ik. 
Ze zitten waarschijnlijk door alle lagen van de be-
volking. Gezinnen met meerdere kinderen geef ik 
een goede kans, want het kost nogal wat als je met 
de hele club uit eten gaat. Dan heb je ook nog 
mensen die liever zelfgemaakte patat eten, omdat 
ze dat gewoon lekkerder vinden. Maar dan bedoel 
ik ook écht zelfgemaakt. Aardappels schillen, in 
staafjes snijden of door de frietsnijder halen, voor-
bakken en afbakken. Als je het goed doet (zie re-
cept), dan is er niets lekkerder dan een portie zelf-
gebakken patat, lekker zout, met (zelfgemaakte) 
mayonaise. Maar dan hebben we het allang niet 
meer over fast food. Zo is patat maken namelijk 
best een omslachtige klus.

Vloeibaar vet
De meeste mensen pakken gewoon een zak voor-
gebakken diepvriespatat en gooien de inhoud in 
de friteuse of frietpan. Wat is dan de beste proce-
dure? 

Gebruik vloeibaar frituurvet, dat is aantoonbaar 
gezonder én makkelijker in het gebruik. Verhit tot 
180 graden. Laat friet niet ontdooien, schud wel 
zoveel mogelijk de ijsvorming eraf. 
Bak in kleine porties. Te veel friet ineens laat de 
temperatuur van het vet te veel dalen, waardoor 
de frietjes niet snel genoeg dichtschroeien, meer 
vet opzuigen en minder knapperig worden.
Zorg zeer regelmatig voor schone olie; na vijf à zes 
keer bakken. Filter het vet na elke bakbeurt. Ver-
brande kleine stukjes en zoutkorrels zijn zeer on-
gezond. 
Tot slot: houd bij frituren op open vuur altijd een 
deksel bij de hand. Mocht de vlam in de pan slaan, 
dek de brandende olie dan af. Zonder zuurstof gaat 
die vanzelf uit.

Voor drie tot vier porties zelfgemaakte friet is    
nodig:

1 kg grote aardappels (Bintje)
1 eetlepel zout
vloeibaar frituurvet

Schil de aardappels, snijd ze in de lengte in plak-
ken en dan in staafjes (of gebruik een frietsnijder). 
Doe die in een schaal en voeg zo veel koud water 
toe tot ze goed onderstaan. Voeg zout toe. Laat dit 
een halfuur staan. Zout water trekt het vocht uit 
de aardappels, waardoor ze knapperiger worden 
bij het bakken. Giet het water af, spoel de frieten 
nog een keer. Laat ze uitlekken in een zeef en dep 
ze droog in een schone theedoek.
Verhit het frituurvet tot 150 graden Celsius (check 
met thermostaat of thermometer). Bak hierin de 
frieten in kleine porties in circa 5 minuten voor. 
Laat ze in een zeef uitlekken en afkoelen. 
Verhoog voor afbakken de temperatuur naar 180 
graden Celsius. Test de temperatuur met een stuk-
je witbrood: als dat direct gaat bruisen en bruin 
bakken, is de temperatuur goed. 
Bak de frieten in kleine porties tot ze knapperig en 
goudbruin zijn, hooguit 2 minuten.
Laat ze uitlekken in een zeef, strooi er meteen 
zout over. Schud ze om en serveer ze heet met 
mayonaise of frietsaus (minder calorieën). 
Tip: Geen frituurpan? In Azië frituren ze in de 
wok, dus waarom wij niet? Frituur in kleine por-
ties, want friet moet kunnen zwemmen.

Moeders patatkraam

Meer mensen bakken zelf thuis hun patatjes.
FOTO GPD/PHIL NIJHUIS

Kookkunst

Sokken en sikken

Over bamboenaalden, Over bamboenaalden, 
geitenwol en het geitenwol en het 

‘éénsoksyndroom’‘éénsoksyndroom’

door Marja Boonstra

De geitenwol-
lensok is de ’moeder 
van alle sokken’. 
Maar zit er wel 
geitenwol in? En 
sinds wanneer is 
’geitenwollensok’ 
de aanduiding voor 
een man die een 
beetje stil is blijven 
staan? Over baar-
den, breien met 
hennep en de dikke 
sokken van Baukje 
de Witte uit 
Makkum. 

In de wereld van de geitenwol-
lensok, toch wel de moeder aller 
sokken, heerst tweespalt. Aan de 
ene kant staat de ’wat wereld-
vreemde nonconformistische 
hervormer’ (Dikke Van Dale), of-
wel het geitenwollensokkentype 
met baardje, brilletje en Birken-
stocks, aan de andere kant staan 
de stoere Friese plattelanders 
die hun ’breiden sokken’ bij 
voorkeur in klompen steken. En 
dan is er nog die gewezen bank-
directeur, die buiten beide cate-
gorieën valt en met zijn sokken 
wil laten zien dat hij zo gewoon 
is gebleven.

Geen geit
Waarom geitenwollensokken 
geitenwollensokken heten, weet 
niemand. Want een geit heeft er 
niks mee te maken. De sokken 
worden gebreid van wol of een 
mengeling van wol en kunstve-
zel. Douwe Sibma van Wolfede-
ratie Friesland vermoedt dat er 
misschien ooit wel geitenwol is 
gebruikt, in een tijd dat dat 
goedkoper was. Maar hij kan 
zich ook na dertig jaar rijden 
met de wolwinkelwagen niet 
herinneren dat hij er sokken van 
heeft verkocht. ,,In onze sokken 
zat 75 procent schapenwol. Wij 
waren wereldberoemd in Fries-
land’’, zegt Sibma. ,,Het garen 
produceerden wij helemaal in 
eigen beheer. De wol haalden we 
op bij de boeren, dan werd die 
gesponnen, krimpvrij gemaakt 
en gekleurd.’’ Dat was in een tijd 
dat veel huisvrouwen zelf sok-
ken breiden. Dat is vrijwel verle-
den tijd. Het klantenbestand ver-
grijsde en de spinnerijen, verve-
rijen, breierijen (ja, die waren er 
ook, vooral in Oost-Duitsland) in 
Europa zijn vrijwel allemaal ver-
dwenen. De schapenwol gaat te-
genwoordig naar China.

Hoewel de rijdende winkel al-
lang niet meer onderweg is, 
wordt Douwe Sibma toch nog 
geregeld gebeld door vrouwen 
die op zoek zijn naar de sokken-
wol van de voormalige Neder-
landse Wolfederatie. ,,Die heb-
ben we niet meer. Maar wij heb-
ben nog wel gebreide sokken, 
want we hebben in 2005 nog 
wat paren laten maken. Die zijn 
te koop via onze website. Maar 
op is op’’, waarschuwt hij.

Baardje
’Geitenwollensok’ is ook de wat 
minder vleiende term voor een 
bepaald type man. Ineke Strou-
cken van het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur ver-
moedt dat de benaming afstamt 
van de geitensikjes, die mannen 
in de jaren zeventig onder hun 
kin kweekten. ,,Dat was de tijd 
dat breien, spinnen en verven 
van wol weer heel modern was. 
Natuurlijk werden schapenwol-
lensokken al veel langer gedra-
gen. In de negentiende eeuw 
had iedereen ze aan, toen was 
het ook veel kouder dan nu. Ze 
werden gebreid door vrouwen 
en mannen.’’
,,Maar in de jaren zeventig be-
gonnen mensen zich te bekom-
meren om het milieu en de na-
tuur. Ze droegen vaak zelfge-
breide wollen truien, jassen en 
sokken. Veel mannen lieten toen 
een baardje staan. Ik denk dat zo 
het woord ’geitenwollensok’ is 
ontstaan, als verwijzing naar ty-
pes die bewust een beetje bui-
ten de maatschappij staan. Nog 
steeds worden er mensen mee 
bedoeld die niet met hun tijd 
zijn meegegaan.’’
Stroucken merkt overigens dat 
handwerken weer in de lift zit. 
,,Mensen willen terug naar de 
basis en zoeken ontspanning 

terwijl ze intussen toch wat 
doen, zoals breien.’’ 

Mosterdzaadje
In Makkum wordt dat al jaren 
gedaan door Vrouwenvereniging 
Makkum (officieel heten ze heel 
mooi Het Mosterdzaadje). Hon-
derden paren gebreide sokken 
leveren de dames ieder jaar af. 
Dunne en dikke. Baukje de Witte 
(67) is van de dikke. Zij breit er 
ieder jaar een kleine vierhon-
derd. Jarenlang in haar eentje, 
sinds kort met hulp van haar 
schoonzus. Ze heeft een aantal 
boeren uit de omgeving als vaste 
klant, een visser en zijn zoon en 
een sleepbootkapitein. Maar 
daarnaast zijn er ook een hele-
boel Duitse toeristen, die op de 
braderieën de sokken van Het 
Mosterdzaadje graag kopen. De 
geitenwollensok is in Makkum 
nog lang niet op zijn retour, in-
tegendeel. ,,Wij verkopen er elk 
jaar meer’’, vertelt Baukje. ,,Vol-
gens ons komt dat, doordat er 
steeds meer houten vloeren ko-
men. De mensen houden met 
onze sokken warme voeten.’’
De sokken kosten 8,50 euro per 
paar; een deel van de opbrengst 
gaat naar een goed doel. Als 
Baukje goed haar best doet, kan 
ze er bijna twee op een dag brei-
en, maar dan moet haar echtge-
noot wel de rest van de huishou-
ding op zich nemen. ,,Ik brei ook 
voor de televisie en ik zie alles. 
Alleen bij de hak en de teen 
moet ik nog even opletten.’’
De Makkumer vrouwen leveren 
vooral de standaard grijs gemê-
leerde geitenwollensokken. De 
boord en bovenkant van de voet 
één recht, één averecht, de zool 
alleen recht. Bij twee recht, twee 
averecht wordt de sok wat slap-
per, geschikt voor mensen met 
dikke voeten of opgezette be-

nen. Sommige klanten vragen 
een beetje besmuikt een extra 
wijde boord, zodat de pijpen van 
hun lange onderbroek erin 
 passen.

Bamboe en hennep
De nieuwe generatie 
sokkenbrei(st)ers heeft een heel 
andere sok op de pennen. Niks 
bescheiden grijze of gemêleerde 
wol met polyamide, maar bam-
boe- of hennepgarens. Liefst in 
bijzondere kleuren, afkomstig 
uit verre landen. En alsof dat 
nog niet genoeg is, worden die 
speciale garens ook nog eens ge-
verfd in het streven naar een 
uniek paar sokken.
Vroeger werden sokken gebreid 
op vier lange naalden, de nieu-
we breisters doen het met vijf 
korte, zodat het breiwerk mak-
kelijker meegenomen kan wor-
den, bijvoorbeeld in de trein of 
de bus. Die naalden zijn ook 
niet langer van metaal, maar 
ook wel van bamboe. Die ko-
men zonder problemen door de 
douanescan op de luchthavens, 
zodat je zelfs in het vliegtuig 
kunt doorbreien. 
Nieuwe breisters beginnen niet 
altijd meer bovenaan met de 
boord van de sok, maar juist 
vanaf de teen: de ’toe up-tech-
niek’. Erg handig met passen en 
als je aan het eind merkt dat je 
niet genoeg garen hebt, maak je 
de boord gewoon korter. Ook 
gebruiken ze de rondbreinaald. 
Om het ‘éénsoksyndroom’ te 
voorkomen, kunnen er twee 
sokken tegelijk worden opgezet. 
De bijzondere garens en patro-
nen zijn via internet te bestel-
len. Het is een sport om zoveel 
mogelijk sokken te breien van 
zoveel mogelijk verschillende 
soorten garens, samenstellingen 
en patronen.

BIJ DE FOTO’S

Boven: moderne geitenwol-
len sokken. Van links naar 
rechts: roodbruin gemê-
leerde sokken van Herma 
Betten uit Leeuwarden, 
gebreid volgens het patroon 
Pomatomus van ontwerpster 
Cookie A. De zwart-grijze 
entrelac-sok ernaast is slacht-
offer van het ‘éénsoksyn-
droom’. Hij is gebreid door 
Monique Boonstra uit Bur-
gum, die geen zin meer had 
om een tweede te maken. 
Het patroonontwerp is van 
Storm op Zolder. De sokken 
van groene wol, volgens 
patroon Salida (gratis te 
downloaden vanaf Ravelry), 
zijn gebreid door Ammerins 
Moss-de Boer. Als laatste 
rechttoe-rechtaan gestreepte 
sokken met een muizen-
tandje langs de boord en pas-
telkleurige zomersokken vol-
gens het patroon River 
Rapids Socks, allemaal 
gemaakt door Froukje de 
Vries-Betten uit Wolvega.
FOTO’S GPD/NIELS WESTRA

Internetsites
Moderne sokkenbrei(st)ers 
houden een blog bij waarop ze 
hun sokken laten zien en er 
over vertellen. Via internet zijn 
er knit-a-longs, waarbij elke 
maand een patroon van een 
sok door alle aangesloten 
brei(st)ers wordt gebreid. 
Op de site www.ravelry.nl staan 
patronen, al dan niet gratis te 
downloaden.
Plaatselijke breigroepen zijn te 
vinden via www.stitchnbitch.nl

Meer informatie over sokken 
breien: 
www.wolfederatie.nl/webshop
www.wolhalla.nl
www.zijmaakthet.
 web-log.nl/sokken.pdf
www.wolhemel-shop.nl
www.breiwinkel.nl

door Ivar Hoekstra

Wil je in 2010 echt indruk 
maken? Koop een minivarken. 
Aanhankelijker dan een kat, 
slimmer dan een hond en actie-
ver dan een dwergmarmotje. 
De familie Hoedt in Maastricht 
ging voorop en is stapelgek op 
haar nieuwe huisgenoot.

De reactie bij iedereen die het 
nieuwe huisdier van de familie 
voor het eerst ziet, is identiek: 
’Wat schattig!’ En schattig is 
het als Binky vanuit de keuken 
enthousiast komt aangeknord 
om het bezoek te begroeten. 
Alsof je mee mag lopen op de 
set van de film Babe. Het ver-
schil is alleen dat filmster Babe 
een big was en biggen worden 
grote varkens. Binky niet. Die 
houdt zijn hele leven een big-
getjesformaat. ,,Het is een Got-
tinger minivarken. Speciaal ge-
fokt voor de medische weten-
schap, maar sinds kort ook als 
huisdier op de markt verkrijg-
baar.’’ 
Toen de familie Hoedt Binky 
en zijn soortgenootjes zag bij 
een Duitse fokker vlak over de 
grens, waren de zonen Eloi 
(13) en Bob (11) meteen ver-
kocht. Vader Evert en moeder 
Nancy twijfelden nog. Want 
met hond Pepper en kat Sjaco 
was het in huize Hoedt al een 
klein dierenhotel. ,,Maar de 
jongens drongen zo aan dat 
wij uiteindelijk overstag zijn 
gegaan’’, zegt Nancy. Ze heb-
ben er geen moment spijt van 
gehad. ,,Het is een ontzettend 
lief en gezellig dier. Kruipt lek-
ker bij je op schoot of stopt 
zijn snuit onder je arm en 
knort dan uit pure tevreden-
heid.’’
Binky heeft in de tuin zijn ei-
gen huisje en modderveldje. 
,,Want al is Binky dan van bon-
saiformaat, het is in alle op-
zichten een echt varken’’, ver-
telt Nancy. ,,Die wil wroeten in 
de modder.’’ Gelukkig blijft het 
bij wroeten met zijn varkens-
snuit, van een écht modderbad 

Varken op schoot

Binky, varken in bonsaifor-
maat.  FOTO GPD/LORAINE BODEWES

moet Binky niks hebben. ,,Het 
is een heel net varkentje, is 
zelfs zindelijk. Doet zijn be-
hoefte samen met kat Sjaco op 
de kattenbak.’’ 
Handig aan Binky is ook dat je 
met hem in huis een kruimel-
dief uitspaart. ,,Je hoeft maar 
ergens een chipje te laten val-
len of Binky komt al aange-
sprint. Hij slaat niks over. Toen 
hij doorkreeg dat er uit de 
koelkast voedsel komt, heeft-ie 
er drie dagen voor gestaan. Het 
zijn alleseters, maar we hou-
den hem op dieet. Twee keer 
per dag muesli en wat fruit en 
groenten. Geen vlees, dat mo-
gen ze niet hebben.’’
Met de kat en de hond heeft 
Binky een ’herenakkoord’ ge-
sloten. Inhoud: jij valt ons niet 
lastig, dan vallen wij jou niet 
lastig. Omdat Binky – een be-
kende varkenskwaal – ietwat 
kippig is, stapt ze per ongeluk 
wel eens op de hond. ,,Pepper 
kan dat niet zoveel schelen, 
maar Binky schrikt daar zelf al-
tijd erg van. Hij kan behoorlijk 
krijsen als ’ie schrikt of het er-
gens niet mee eens is. Daarom 
blijft hij ’s nachts binnen. We 
willen niet dat hij in zijn bui-
tenhok de buurt wakker 
houdt.’’ Als de familie gaat sla-
pen, gaat Binky eerst op de kat-
tenbak en dan tippelt hij keurig 
zijn nachtverblijf binnen.
Ondanks de liefde voor het mi-
nivarkentje eet de familie 
Hoedt nog gewoon varkens-
vlees. ,,In het begin had ik daar 
best een beetje moeite mee’’, 
zegt Nancy. ,,Maar het gaat ons 
wat ver om voor Binky vegeta-
riër te worden.’’

door Hilbrand Rozema

Er zijn van die heerlijke uitspraken, die je altijd opnieuw te 
binnen schieten. Een vriend die een tijd last had van angsten, 
omschreef zijn beklemming ooit als volgt: ,,Het voelt als het 
dragen van een spijkerbroek die te strak zit… maar dan in je 
hoofd.’’ Sindsdien heb ik ook wel eens een spijkerbroek in mijn 
hoofd. In diezelfde periode werd hij een keer ’s nachts 
schreeuwend wakker omdat hij had gedroomd dat hij in bed 
lag met een panter. Het bleek te gaan om zijn echtgenote. Alles 
is goedgekomen. 
Tegen stress heb ik zelf geen verweer. Een van de beste 
kalmeringsmiddelen blijft toch het landschap. Het Wekeromse 
Zand ligt in de buurt. Op een zondagmiddag gingen we er weer 
eens wandelen. Dat moet je bijhouden. En ja, het was als een 
douche – maar dan in je hoofd. De mulheid was weg, door de 
najaarsregens. Het zand golfde niet meer. Er ligt een bijzonder 
stukje waar de aardlagen blootliggen. Onder een zwarte laag 
zie je een roestbruine laag, vol gaatjes, gemaakt door bijen. 
Misschien ook een bruikbare vorm van onthaasting: de 
verandering van schaal ervaren, die het landschap kan geven. 
Die zandvlakte had ons klein gemaakt, klein als onder een 
sterrenhemel. Maar bij deze bijenmuur waren we weer even 
reuzen. 
Niet voor lang, gelukkig, want we gingen een vak met grove 
dennen in. Van die kale stammen, met warrige, geteisterde 
kronen. Tachtig jaar geleden lag de jonge schrijver J.K. van 
Eerbeek (Meindert Boss) in sanatorium Sonnevanck bij 
Harderwijk. Hij had uitzicht op bos, langer dan hem lief was. 
,,Wat een eindeloosheid aan kaphout stond daar,’’ verzuchtte 
hij ooit. Hoe vaak valt me dat ene zinnetje niet in. Ik kan het 
niet meer vergeten. Ik hou ook van de Veluwe. Alleen dat 
geluid al! De wind, die je van ver hoort komen. Elke 
boomsoort heeft zijn eigen geluid. Als het programma Wedden 
dat… nog zou bestaan, zou ik best ver komen bij het 
geblinddoekt raden van boomgeluiden. Een bos is, onder meer, 
ook een harp.

Van Eerbeek (1898-1937) stierf jong, nog maar 39, aan de tbc. 
Voor ons is de kans op tbc miniem, anno 2009. Wat een zegen 
is dat eigenlijk, we mogen God wel een keer danken voor de 
medische wetenschap. Van Eerbeeks tijd was echt anders, en 
ongezonder. Maar er zijn twee dingen die me voor altijd met 
hem verbinden. De eerste is onze gedeelde voorvader. We 
ontsproten aan dezelfde negentiende-eeuwse lendenen. En de 
tweede is de Veluwe. 
Maar het wordt later. We moeten verder. Twee lijnvliegtuigen 
vangen het zonlicht, twee pijlen van goud. We horen ganzen, 
we zien hun V’s. Ze zwoegen broederlijk door, ze wisselen 
elkaar af aan kop en ze houden contact. Je zou het nooit willen 
missen, hun schallende geluidjes, hun jubilate geleuter. Ik 
hoop dat hun vleugelslag, nu we zelf al langere schaduwen 
maken en nu de schepping weer op de waakvlam gaat, de 
waakvlam van de herfst, de V is van Victorie. Heel die 
eindeloosheid aan kaphout over.
En dat je dan nooit meer een spijkerbroek in je hoofd hebt.

Kaphout
door Hilbrand Rozema
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door Bouwe van Norden

Jaarlijks komen zo’n achthon-
derd mensen om in het Neder-
landse verkeer. Dat aantal loopt 
door strenge winters niet op. 
Het daalt doorgaans juist, omdat 
bestuurders hun snelheid mati-
gen op gladde en natte wegen. 
Sneeuw en ijzel leiden ondanks 
het lagere tempo en een grotere 
voorzichtigheid overigens 
wel tot meer slippartijen en 
ongelukken

Hoewel Nederlanders tegen-
woordig in groten getale win-
terbanden onder hun auto laten 
zetten, zullen veel bestuurders 
niet precies weten hoe ze brokken kunnen voorkomen bij sneeuw 
en ijzel. Wie zichzelf en zijn of haar auto heel wil houden, doet er 
in elk geval verstandig aan pas te gaan rijden wanneer alle ruiten 
ijs- en sneeuwvrij zijn en prima zicht bieden. Wegrijden kan het 
best zo rustig mogelijk gebeuren. Als het echt spekglad is, helpt 
het om uit stilstand voorzichtig in de tweede versnelling op te 
trekken.
Wie vastzit omdat zich op een parkeerplaats beijzelde 
(sneeuw)sporen hebben gevormd, maakt kans zichzelf te bevrij-
den door de wagen beurtelings een stukje vooruit en achteruit te 
laten rijden. ’Wieg’ de auto enkele keren snel na elkaar zo heen en 
weer en ontwikkel op die manier genoeg snelheid om uit de spo-
ren te komen.
Vergroot de zichtbaarheid door de juiste verlichting te voeren. Hou 
nog meer afstand tot voorliggers dan gewoonlijk en kijk nog ver-
der vooruit. Zo kunt u op tijd en rustig reageren op het gedrag van 
andere bestuurders. Rijd bij gladheid in een hogere versnelling en 
minder geleidelijk vaart door rustig terug te schakelen. Als er toch 
moet worden geremd, doe dat dan gedoseerd en kalm (bezitters 
van auto’s met abs zijn hierbij in het voordeel).
Slipt u toch, begin dan niet in paniek woest te remmen. Vaak zor-
gen het loslaten van de rem, ontkoppelen en blijven sturen in de 
door u gekozen richting ervoor dat de banden snel weer grip krij-
gen. Bij bochten kan licht en regelmatig sturen voorkomen dat de 
auto ’uitbreekt’. Van wagens met voorwielaandrijving kun je weg-
glibberende achterwielen soms in het gareel brengen door een 
heel klein beetje gas te geven. Zorg ervoor warm genoeg gekleed 
op weg te gaan zodat u ook bij pech en lange files op temperatuur 
blijft.
De auto verdient in de winter extra aandacht. Zorg onder meer 
voor een goede accu, dito koelvloeistof en voldoende ruitensproei-
er antivries met de goede sterkte. Met talkpoeder of vaseline be-
handelde deurrubbers zorgen ervoor dat portieren bij vocht en 
vorst ook te openen zijn. Bewaar slotontdooier buiten de auto. Ge-
bruik nooit warm water. Reinig de koplampglazen geregeld. Voor-
kom schade aan ruitenwissers door ze voor vertrek voorzichtig los 
te maken van de voorruit.
Ook is het goed te weten dat een natte weg ongeveer twee keer zo 
glad is als een droge. Een besneeuwde weg is volgens deskundigen 
nog eens twee keer zo glad als een natte weg. En een bevroren 
weg is weer twee keer zo glad als een besneeuwde weg.

Rijden met ijzel: tips

Op proef

Het verhaal 
van...

door Marry Kooy

Mensen of spullen vervoeren, het is het 
beroep van duizenden Nederlanders. 
In deze rubriek hun verhalen. Vandaag 
het verhaal van Maarten Temminck (23) 
die werkt op de afdeling vliegtechni-
sche zaken van Denim Air in Hoofddorp. 
Denim Air het enige bedrijf in Nederland 
dat gespecialiseerd is in het verhuren 
van vliegtuigen met bemanning. 

Denim Air is een soort uitzendbureau 
van de luchtvaart: het verhuurt vlieg-
tuigen met personeel aan luchtvaart-
maatschappijen die tijdelijk een extra 
vliegtuig nodig hebben. Hierbij verzorgt 
het bedrijf ook het onderhoud en de 
verzekering van de vliegtuigen. Hoewel 
het  bedrijf in Nederland is gevestigd, 

voert het in de hele wereld regionale 
vluchten uit, bijvoorbeeld in Nigeria 
(voor luchtvaartmaatschappij Arik Air), 
Afghanistan (voor de Noorse land-
macht) en in Gabon (voor een olie-
maatschappij). Ook bedrijven en parti-
culieren kunnen een vliegtuig met be-
manning huren voor een chartervlucht 
van bijvoorbeeld Rotterdam naar 
Frankfurt. Elk jaar worden ongeveer 
35.000 vluchten gemaakt. 

,,Als een klant bij de verkoopafdeling 
vraagt een bepaalde vlucht uit te voe-
ren, rekenen wij gegevens uit, bijvoor-
beeld met betrekking tot de benodigde 
tijd en brandstof’’, vertelt Maarten 
Temminck. ,,Ik zet dan via de computer 
de route uit op de ‘snelwegen’ van het 
luchtruim die door de autoriteiten van 
de verschillende landen zijn vrijgege-
ven. Dan kijk ik met behulp van de 
kaart na of de uitgerekende route ook 
werkelijk gevolgd kan worden. Dat 
hangt bijvoorbeeld af van de hoogte 
waarop gevlogen moet worden op be-
paalde routes.’’ Binnen Europa moet 
toestemming voor vluchten – vertrek-
tijd, route en vliegsnelheid – aange-
vraagd worden bij Eurocontrol. Hier-
voor moet een bedrag betaald worden, 
dat afhankelijk is van het maximum 
gewicht van het vliegtuig en de gevlo-
gen afstand. Hoeveel vracht en passa-

giers meegenomen kunnen worden, 
hangt onder andere af van de wind en 
bijvoorbeeld of er bergen dicht bij het 
vliegveld liggen. ,,Verder vragen we na 
of er op vliegvelden geland kan worden 
en maken we afspraken met bedrijven 
om te zorgen dat bijvoorbeeld de 
brandstof klaarstaat. Ik schrijf vervol-

gens een rapport voor de bemanning, 
zodat ze alles weten wat ze nodig heb-
ben om de vlucht uit te voeren. Soms 
moet een vlucht binnen een dag gere-
geld worden. Desnoods werken we dan 
tot ’s nachts door om aan de vraag van 
de klant te kunnen voldoen.” 
Denim Air werd in 1996 opgericht en 

deed toen drie retourvluchten per dag 
tussen Eindhoven Airport en London 
City. Op dat gebied bleek de concur-
rentie echter te groot, en daarom richt 
het bedrijf zich sinds 1997 op de zoge-
noemde wet-lease market. Denim Air 
heeft ruim tweehonderd piloten en an-
der bemanningspersoneel in dienst die 
opgeleid zijn binnen het bedrijf zelf. 
Het bedrijf heeft zeven Fokker 50’s en 
tien Dash 8’s met beide vijftig zitplaat-
sen, en nog twee Fokker 100’s met een 
capaciteit van honderd passagiers en 
een vliegbereik van drieduizend kilo-
meter.

Taken
Maarten kwam via een afstudeerpro-
ject van zijn opleiding Aviation Studies 
aan de Hogeschool van Amsterdam bij 
Denim Air terecht en werkt er nu een 
jaar. Zijn interesse in het vliegvak ont-
stond in het onderhoudsbedrijf van 
Fokker Services in Woensdrecht 
(Noord-Brabant), waar hij na de mid-
delbare school een opleiding tot vlieg-
tuigelektromonteur volgde. Daarna 
deed hij Aviation Studies. Hij doet zijn 
werk met veel plezier. ,,Het is afwisse-
lend omdat het om een kleine organi-
satie gaat en iedereen veel verschillen-
de taken heeft. En het vliegen op zich 
is gewoon mooi. De techniek die dit 
mogelijk maakt, is fascinerend.’’ 

Vliegtuig met bemanning te huur

Denim Air heeft zeven Fokker 50s ,tien Dash 8s en twee Fokker 100s te huur.
FOTO DENIM AIR

door Peter Lodewijks

Ooit bestond er een merk dat Dixi heette en auto’s produceerde in 
Eisenach. 

De Dixi-fabriek werd rond 1928 overgenomen door BMW, maar 
viel na de Tweede Wereldoorlog in handen van de Russen. Die 
bleven er BMW’s bouwen, maar dat moest wel onder een andere 
naam: EMW (Eisenacher Motoren Werke). Als logo werd het 
BMW-schild gebruikt met de kleur rood en uiteraard een E in 
plaats van de B. 
Tijdens de oorlog had BMW ook haar motorfietsproductie naar Ei-
senach verplaatst. Het merk was geen lang leven beschoren, vanaf 
1956 ging het verder onder de naam Wartburg en kwam tevens 
een einde aan de bouw van motorfietsen. Het is tegenwoordig een 
niet-alledaagse verschijning, zo’n Oost-Duitse BMW. Op de foto 
een EMW 340 uit 1949, in feite een BMW 326/327 met een afwij-
kende grille.
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Wat waren de auto’s van
vroeger? Iedere vier weken 

komt in deze rubriek een ander 
merk  in de schijnwerpers.

Blik in het 
verleden

Kleintje 
voor 

de groten

door Pieter G. Sneep

Op Maat, de 
vereniging voor 
lange mensen, 
reikte eind novem-
ber de ‘Op Maat 
Award’ uit aan 
Citroën voor de C3 
Picasso. De auto 
biedt lange mensen 
zowel voor- als 
achterin voldoende 
ruimte voor een 
redelijke prijs. 
Reden om een 
blokje om te gaan 
met de C3 Picasso 
en de auto zelf de 
maat te nemen.

Citroën voert al langer de naam 
‘Picasso’ voor haar MPV model-
len. De Xsara Picasso is al vanaf 
het jaar 2000 op de markt, de C4 
Picasso is ruim twee jaar  lever-
baar. Dit jaar kwam dus de C3 
Picasso. Lange mensen passen er 
goed in, kortere mensen hebben 
ook niet veel te klagen. De voor-
stoelen geven wel aanleiding tot 
kritiek: de zitting is te kort en de 
rugleuning is niet traploos ver-
stelbaar. De vorm van de stoel is 
wel goed. Ook op lange ritten zit 
je prima. Achterin is ook lekker 
veel ruimte. Maar ook hier zijn 
de zittingen aan de korte kant. 
De achterbank is over een lengte 
van 15 centimeter te verstellen. 
Zo kun je variëren  tussen kleine 
bagageruimte (385 liter) en veel 
ruimte voor de passagiers of  een 
500 liter grote kofferbak en wei-
nig beenruimte achterin. 
De testauto was voorzien van 
het optionele (1490 euro) glazen 
panoramadak. Dat zorgt voor 
een bijzonder licht interieur en 
een groot ruimtelijk effect. De 
voorruit is ook groot. De A-stij-
len, dat zijn de voorste dakstij-
len, zijn mooi rank van vorm. 
Daardoor heeft de Citroën C3 Pi-
casso bijna geen dode hoeken 
aan de voorkant. Door de hoge 
zit en het grote glasoppervlak 
heb je overal een uitstekend 
zicht. Ook naar achteren toe is 
de auto door de rechte vorm 
goed in te schatten.
Het dashboard is typisch Citroën. 
De snelheid wordt digitaal weer-
gegeven, daarnaast vind je de 
overige informatie. De bediening 
is, zoals in elke Citroën, geen 
wonder van ergonomie. Als je 
vreemd bent in de auto kost het 

redelijk wat gewenningstijd om 
alles juist te bedienen. Zo is het 
bijvoorbeeld ook merkwaardig 
dat de radiozender waar je naar 
luistert niet continu wordt weer-
gegeven. De standaard cruise 
control is daarentegen wel direct 
blindelings te bedienen. Leuk 
bedacht is de parfumeur, die 
subtiel een parfumgeur in de 
auto verspreidt.  Voor de rest is 
de auto keurig afgewerkt en laat 
de materiaalkeuze weinig te 
wensen over.

Verbruik 
De C3 Picasso wordt geleverd 
met een 110 pk dieselmotor en 
met twee benzinemotoren. De 
basismotorisering levert 95 pk. 
De testauto is voorzien van de 
120 pk benzinemotor. Deze mo-
tor is een gezamenlijke ontwik-
keling van PSA en BMW. We 
vinden dit apparaat dan ook te-
rug onder de motorkap van di-
verse Citroëns, Peugeots en in 
de Mini. 
Van stilstand tot honderd kilo-
meter per uur gaat adequaat in 
11,4 seconden. Dat gaat vooral 
zo vlot omdat de C3 Picasso be-
hoorlijk korte overbrengingen 
heeft in de versnellingsbak. Bij 
100 kilometer per uur zit je al-
lang in de vijfde versnelling en 
heb je telkens de neiging om 
door te schakelen naar VI. Maar 

die heeft de auto niet. De toe-
renteller verteld dat de motor bij 
120 kilometer per uur al ruim 
3500 omwentelingen per mi-
nuut draait. Boven de 120 is de 
fut er een beetje uit. Pas na een 
lange aanloop haalt de auto de 
opgegeven topsnelheid. Dat 
komt vooral doordat de C3 Pi-
casso een relatief groot frontaal 
oppervlak heeft. De auto moet 
veel lucht wegduwen en dat 
merk je. Je hoort het ook, want 
op hogere snelheden overheerst 
het geluid van de rijwind.
Die korte overbrenging wreekt 
zich ook in het verbruik: één li-
ter op twaalf en een halve  kilo-
meter is geen wonder van zui-
nigheid. Daar is dus nog ruimte 
voor verbetering.
Remmen doet de auto zoals het 
moet: goed doceerbaar en vanuit 
honderd kilometer per uur kan 
de auto in 39 meter stilstaan. 

DNA 
 De besturing gaat aangenaam 
licht maar geeft geen enkele in-
formatie van het wegdek door. 
Rond de middenstand voelt de 
besturing vaag aan. Dit in com-
binatie met de soepele vering 
maakt dat de auto niet echt dy-
namisch door het verkeer te be-
wegen is, tot grote opluchting 
van de passagiers. 
Want de Citroën C3 Picasso is 

helemaal niet bedoeld voor 
haastige medeburgers. Comfort 
is de grote troef van deze auto. 
En comfort hoort bij het DNA 
van Citroën. 
De auto is behoorlijk soepel ge-
veerd. Grote oneffenheden ver-
werkt de vering en demping 
goed. Kleine richels worden ook 
mooi glad gestreken. Het nadeel 
van deze afstemming is dat de 
auto in bochten wel wat over-
helt. Als op slecht wegdek de 
snelheid hoog ligt vertelt de auto 
dat het veel fijner is als je het 
wat rustiger aan doet.

Acceptabel
Citroën vraagt voor deze auto 
met 120 pk benzinemotor en ex-
clusive uitvoering 21.695 euro. 
Ook volgend jaar blijft de prijs 
ongeveer gelijk, zo deelde de 
importeur ons mee.  
Dat is een heel acceptabel be-
drag. Gek genoeg is Citroën 
nooit echt goed in staat om deze 
redelijke prijzen lang te handha-
ven. Heel vaak wordt er al rap 
een actiemodel in de markt ge-
zet, of er komt een royaal in-
ruilaanbod. Als consument kan 
het slim zijn om daarop te 
wachten. Maar Citroën doet 
zichzelf daarmee te kort. 
De C3 Picasso is gewoon een 
leuke, ruime auto voor een keu-
rige prijs. 

Op Proef 
Citroën C3 

Picasso

BIJ DE FOTO’S

De C3 is een ruime auto 
voor een leuke prijs.
FOTO’S PIETER G. SNEEP

Technische gegevens
 MODEL: Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120 pk Exclusive
 MOTOR:  4 cilinder lijn motor

1598 cc, 120 pk bij 5660 t/min, 160 Nm bij 
4250 t/min.
5 versnellingen, automaat niet leverbaar. 

 PRESTATIES:  Topsnelheid 188 Km/u., 0-100 in 11,7 sec. 
 BRANDSTOFVERBRUIK: (stad/ buiten/gecomb.). 9.5/5.6/7.0 l/100km
 EMISSIENORM:  Euro 5 
 ENERGIELABEL:  C
 CO2 UITSTOOT:  163 gr/km
 LEEGGEWICHT:  1265 kg 
 LAADVERMOGEN:  488 kg
 MAX TREKGEWICHT (GEREMD): 1100 kg 
 STANDAARD:  iABS, Radio/cd speler, 16” LMV, parfumeur, par-

keersensoren achter, aut. airconditioning, 
licht- en regensensor, centrale vergrendeling, 

 PRIJS:  Prijzen: Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120 pk Exclu-
sive € 21.695,00. Er is een C3 Picasso vanaf 
€ 16.995,00 (C3 Picasso 1.4 VTi 95 pk Séduc-
tion) Prijs testauto incl. opties: € 26.565,00 
(incl. metaallak, dakrails, panoramisch glazen 
dak i.c.m. ESP/ASR, navigatie, 17” LMV, bekle-
ding stof/leer alcantara)

ALLE GEGEVENS ZIJN FABRIEKSOPGAVEN

Meetgegevens:
 TESTVERBRUIK: 1op 12.5
 ACC.: 0-100km/u 11.4 sec.
 TOPSNELHEID:  188 km/u
 REMWEG:  100km/u-0 39,2 meter
 INTERIEURGELUID:  Stationair 38 dB(a)

Bij 100km/u 65 dB(a)
Bij 120 km/u 67 dB(a)
Max bij volgas in III 75dB(a)

Oost-Duitse 
BMW

FOTO
 GPD
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Uitgelicht

Boeken
door Martha Aalbers

Ongeluk
Anne Westerduin, voormalig 
hoofdredacteur van Eva, kreeg 
een ernstig auto-ongeluk. Ze 
lag maanden op bed met rug-
letsel. Ziek en afhankelijk zijn 
heeft ook onvermoede positie-
ve kanten, was haar ervaring. 
Ze schreef het boekje Ongeluk 
om deze ervaringen met andere 
vrouwen te delen en te laten 
zien dat ongeluk en geluk dicht 
bij elkaar liggen. Hoe ga je om 
met tegenslag? ,,Het zou mooi 
zijn wanneer je door middel 
van dit boekje als het ware 
kunt ‘afkijken’: hoe heeft zij dat 
beleefd of hoe is zij er mee om-
gegaan?’’ Het boekje bevat dag-
boekfragmenten, bemoedigen-
de Bijbelteksten en veel coa-
chende teksten en tips: ,,Koop 
een mooi, klein opschrijfboekje 
en noteer elke dag drie dingen 
waar je dankbaar voor kunt 
zijn.’’ Het boekje is een eenvou-
dige, toegankelijke oppepper 
voor vrouwen die worstelen 
met tegenslag.
Ongeluk 
Omgaan met tegenslag
Anne Westerduin. Uitg. Boekencen-
trum, Zoetermeer 2009. 120 blz. 
€ 14,50

Bevrijd
Focolare is een rooms-katholie-
ke lekenbeweging. Opgericht in 
1943 in Italië door Chiara Lu-
bich (1920-2008), breidde Foco-
lare zich snel uit over Europa en 
verder. Focolare beoogt de Bij-
bel letterlijk in praktijk te bren-
gen en ontwikkelde een eigen 
spiritualiteit die gemeenschap, 
eenheid en dialoog als kern-
woorden heeft. Veel mensen 
wonen samen in leefgemeen-
schappen, kortweg het Focolare 
(haardvuur) genoemd. De ‘eco-
nomie van gemeenschap’ is een 
belangrijke leefregel: geld en 
goed worden gedeeld.
Monique Goudsmit (pseudo-
niem) onttrok zich na veertien 
jaar aan het Focolare in Amstel-
veen. De leefgemeenschap, van 
enkel vrouwen, had sektarische 
trekken en begon haar steeds 

meer te benauwen. In haar 
boek Bevrijd vertelt zij over haar 
leven. Haar vader, op wie ze dol 
was, overleed toen ze een kind 
was. Haar moeder had, zeker na 
het overlijden, niets te geven. 
Goudsmit hunkert naar moe-
derlijke liefde, naar werkelijk 
gezien worden. Als jonge vrouw 
vindt ze dat bij het Focolare. 
Veertien jaar later – ze is dan 34 
– vertrekt ze, zonder bezittin-
gen, zonder eigen mening, zon-
der te weten hoe je in de wereld 
staande moet blijven, want dat 
is haar nooit geleerd. Ze weet 
van geen grenzen en wordt acht 
jaar lang misbruikt door een 
oom van in de zeventig. Het 
vinden van haar eigen identiteit 
is een lange weg. Ze ontdekt dat 
dit ‘zelf ‘ diep geworteld is met 
haar ‘Innerlijke Leiding’. Het 
boek beschrijft duidelijk het le-
ven in de religieuze woongroep 
en de claim die dit op je kan 
leggen. Jammer dat ze niet wat 
meer feitelijke informatie over 
Focolare geeft. Niet iedere lezer 
heeft weet van lekenbewegin-
gen binnen de Rooms-Katholie-
ke Kerk.
Bevrijd 
Over identiteitsverlies en de 
lange weg naar heelwording
Monique Goudsmit. Uitg. Calbona, 
Rotterdam 2009.174 blz. €19,75 
(excl. verzendkosten)

,,Onze zoon Erik was 22 en stu-
deerde afrikanistiek in Leiden. 
Hij was dol op Afrika. Om zijn 
Swahili (Afrikaanse taal) te oe-
fenen, had hij zich opgegeven 
voor twee projecten van de 
Stichting Internationale Werk-
kampen (SIW). Eriks eerste 
kamp was in Noord-Tanzania. 
Bij overstromingen waren veel 
hutten weggevaagd. Samen met 
veel Duitse en andere Europese 
jongelui en de lokale bevolking 
bouwden ze nieuwe hutten en 
maakten ze een soort septic 
tanks.’’ Piet en Liesbeth Harten-
dorp vertellen met trots, ver-
driet en weemoed hun verhaal.

Vermist
Op zes augustus 1993 kwam het 
dramatische telefoontje. Erik en 
44 anderen waren vermist sinds 
26 juli, vijf vrijwilligers van SIW 
en veertig Afrikanen. Piet: ,,Erik 
zat op een boot op de Indische 
Oceaan, tussen Tanga (kustpro-
vincie van Tanzania) en het ei-
land Pemba. De boot is nooit 
aangekomen en helaas ook niet 
teruggevonden.’’ 
Pas tien dagen na de vermissing 
kregen ze bericht. Daarna duur-
de het nog vier dagen voordat 
het eerste vliegtuig naar Tanza-
nia ging. ,,Er was maar één plek 
beschikbaar’’, vertelt Liesbeth. 
,,Piet is alleen gegaan. Samen 
met de ouders van de andere 
vier Europese kinderen hebben 

we geprobeerd te achterhalen 
wat er gebeurd kon zijn.’’ Uit-
eindelijk was er maar één con-
clusie mogelijk, vertelt Piet. 
,,Erik was dood. Uit onderzoek 
dat een Engelsman voor ons ge-
daan heeft, bleek dat de boot 
schroefasproblemen had. Door 
de sterke stromingen in de Indi-
sche Oceaan, die bovendien vol 
haaien zit, was er geen enkele 
overlevingskans.’’

Geen afscheid
De tijd die volgde was vreselijk, 
zegt Liesbeth: ,,Er is geen li-
chaam, er is geen afscheid. Je 

moet zelf je kind dood laten ver-
klaren. We hebben een herden-
kingsdienst georganiseerd. 
Daarna zijn we naar Wijk aan 
Zee gegaan. Er was veel belang-
stelling. Al die jonge mensen, 
zo’n lange sliert. Iedereen had 
een bloem meegenomen en 
gooide die ten afscheid in zee. 
Het was heel indrukwekkend.’’
Hierna, een jaar na de vermis-
sing van Erik, kon het rouwen 
pas beginnen. ,,Het was eigenlijk 
een drama bij ons thuis’’, vertelt 
Piet. ,,Liesbeth kon niet thuis 
zijn. Ze werkte als verpleegkun-
dige en nam alle extra diensten 

die ze kon krijgen aan om thuis 
te ontvluchten. Onze dochter 
Annemieke was altijd bij vrien-
den, zocht steun bij hen. Ik werd 
op mijn werk goed opgevangen, 
maar het viel niet mee. In korte 
tijd overleden twee zonen van  
collega’s. Je kunt het allemaal 
niet aan, je bent zo kwetsbaar.’’

Opvegen
Een half jaar later barstte de 
bom. Annemieke nam contact 
op met de Riagg, omdat ze niet 
meer wist wat ze met haar altijd 
huilende moeder aan moest. 
,,De Riagg adviseerde een ge-

spreksgroep’’, aldus Liesbeth. ,,Ik 
zag het nut er niet van in, want 
ik praatte toch veel. Maar goed, 
ik zag ook wel in dat het zo niet 
verder kon. Zo zijn we bij de 
VOOK terechtgekomen.’’
,,We gingen naar een open con-
tactmiddag’’, vult Piet aan. 
,,Daar werd een gedicht ‘over de 
zee’ voorgedragen. Toen kon je 
ons wel opvegen. In de pauze 
leerden we een echtpaar kennen 
dat hun dochter had verloren in 
Dubai. Tijdens het duiken had ze 
een hartstilstand gekregen. Met 
dat echtpaar hebben we nog 
steeds contact.’’

De gespreksgroep van de VOOK 
deed Piet en Liesbeth erg goed. 
,,De VOOK heeft ons krachtiger 
gemaakt’’, vertelt Liesbeth. ,,Je 
herkent elkaars verdriet en je 
kunt elkaar helpen. De decem-
bermaand is altijd moeilijk: wat 
doe je met die dagen? En die 
kerstkaarten, we kregen er ooit 
één met ’Dolle kerstdagen’ er 
op. Dol, die kerstdagen zijn he-
lemaal niet dol, ze zijn vrese-
lijk.’’ Piet: ,,Maar ja, mensen 
werken hun adresboekje door 
en denken er blijkbaar niet bij 
na. Bij de VOOK heb je het daar-
over en waarschuw je elkaar dat 
je zulk soort dingen kunt ver-
wachten.’’ 

Zwarten
,,Bij de VOOK wijzen we elkaar 
er ook op dat je moet proberen 
je wrok kwijt te raken’’, zegt 
Liesbeth. ,,Wij hadden veel wrok 
tegen de lokale bevolking, om-
dat er geen hulp was geboden 
door een gelijk opvarende boot 
waarvan de kapitein gezien had 
dat de boot waarop Erik zat in 
moeilijkheden kwam. Ook de 
gewaarschuwde havenpolitie 
heeft niets gedaan. De autoritei-
ten hebben zelfs gezegd dat de 
boot was binnengesleept in Mo-
gadishu (Somalië), waar niets 
van waar was. Maar wrok blok-
keert je verwerkingsproces. In 
het begin ben je als ouders al-
leen maar verdrietig. Op een ge-
geven moment komt er weer 
ruimte voor herinnering aan de 
leuke en mooie dingen. We hel-
pen elkaar daarin bij de VOOK. 
‘Hoe zag jullie gezin er uit, ver-
tel er eens wat leuke dingen 
over.’ Zo kom je verder, het gaat 
nu goed met ons. Al blijven we 
kwetsbaar.’’

‘Probeer je wrok kwijt te raken’
Ouders van overleden kind(eren) 
zoeken hulp bij elkaar

door Lia van de Minkelis

Een kind is het 
liefste dat je hebt. 
Dat je het kunt ver-
liezen is een angst-
aanjagende 
gedachte. Voor velen 
is het ook een schok-
kende realiteit. Hoe 
moet je verder leven 
als je kind eerder 
sterft dan jij?
Behalve familie en 
vrienden bieden ook 
zelfhulpgroepen 
bijstand. Bijvoor-
beeld de Vereniging 
Ouders van een 
Overleden Kind 
(VOOK) en Vereni-
ging In De Knop 
Gebroken (IDKG).

BIJ DE FOTO

Hoe moet je verder leven als 
je kind eerder sterft dan jij?
FOTO GPD/BOLSIUS

door Lia van de Minkelis

Het leek haar altijd al het ergste dat je ooit zou kun-
nen overkomen. De gedachte deed haar huiveren 
en in elkaar krimpen. Maar toen het gebeurde, 
bleek ze het verdriet en de impact nog schromelijk 
onderschat te hebben. Maria Quist verloor haar 
zoon van zeventien. Ze beschrijft haar verdriet in 
Troostvogels.

Het is zo’n verschrikkelijk groot verdriet dat haar 
leven in tweeën brak. De tijd vóór het overlijden 
van haar zoon Willem, die op zeventienjarige leef-
tijd bij een auto-ongeluk stierf, en de tijd ná die 
dag. Bijna negen jaar na zijn overlijden trekt Maria 
Quist zich terug in hun vakantiehuis in Frankrijk 
en zet zich tot schrijven. ,,Door verdriet te ver-
woorden of verwoord te zien, wordt het beter 
hanteerbaar’, zegt ze in haar voorwoord. ,,Het ver-
haal is mijn verhaal, maar de emoties zijn herken-

baar en universeel. Een ieder kan er zijn eigen ver-
haal in lezen.”  En zo is het ook. Quist schrijft heel 
toegankelijk, Troostvogels brengt je bij je eigen ver-
driet en bij dat van mensen om je heen. Ze schrijft 
het niet loodzwaar, en onderbreekt haar verhaal 
met cursieve gedeeltes, waarin ze haar verblijf in 
het vakantiehuis, midden in de natuur, omringd 
door talloze vogels en andere dieren, beschrijft. 
Dat geeft je als lezer steeds een welkome adem-
pauze. 

Tederheid
Treffend vond ik haar beschrijving van verdriet. 
Het verdriet dat je levenslange metgezel blijft. Ver-
driet, dat vele gezichten blijkt te hebben. Zo on-
dervond ze de eerste maanden vooral het snerpen-
de, ziekmakende verdriet waar je murw en uitge-
put van raakt. Dan het doffe verdriet, leeg, grauw. 
Het weemoedige verdriet, een combinatie van 
aanvaarding, weemoed en tederheid. En dan het 
verstikkende verdriet dat op komt zetten als be-
zoek het onderwerp ‘je overleden kind’ ondanks 
jouw voorzetjes steeds weer afserveert. Het stille 
verdriet tijdens het werk en achter het ‘gewoon’ 
doen. Het eenzame verdriet als er nauwelijks meer 

over de overledene ge-
praat wordt. 

Quist vertelt dat ze 
ruim twee jaar fulltime 
moeder van een overle-
den kind was. ,,Op al-
lerlei manieren verzette 
ik me, ondernam van 
alles, werkte. Maar er 

was niet tegen te vechten. Het omsloot me, kroop 
in me, vrat me op.’’  Dat leidde tot het uitputtende 
verdriet: ‘Laat het ophouden, laat het alstublieft 
ophouden.’ En tot slot is er ook het verdriet om 
anderen, vooral om haar oudste zoon. Het was stil 
geworden in huis. Wanhopig proberen om vrolijk 
te doen, want dat vond haar zoon het fijnst. Je 
angst als hij wat later thuis komt dan verwacht 
proberen te beheersen. ,,Al was het maar een half 
uur, ik werd bijna hysterisch. Geen controle over 
mijn trillende lijf. Zelfs na zijn thuiskomst was ik 
nauwelijks tot bedaren te brengen. Urenlang zat 
ik nog te klappertanden.’’ 
Verdriet kan rare dingen doen met mensen. Het 
zet relaties op scherp. Zo ook bij Maria en haar 

man: ,,Mijn man van wie ik hou, maar die ik soms 
niet begrijp en kan bereiken. Die er niet voor mij 
is, of kan zijn, wanneer ik hem het hardst nodig 
heb.” In contacten met andere moeders van over-
leden kinderen merkte Maria dat het vaak voor 
komt. Mensen kunnen soms, om wat voor reden 
ook, niet in staat zijn om over hun eigen situatie 
heen te stappen. Zij kunnen geen trooster zijn, ter-
wijl de situatie daar wel om vraagt. Dat geeft 
spanning in families. 

Toch benadrukt Quist het in de jaren na Willems 
dood nooit alleen maar kommer en kwel was. De 
tuin was mooi, vogels zongen, de zon gaf warmte. 
En er was veel warmte van mensen. Voor Maria is 
‘God’ een lastig concept. Het leven heeft haar 
overtuigd van de bindende kracht en de positieve 
energie die liefde wordt genoemd. Voor haar is 
God ‘liefde en positieve energie’, waarvan ze de 
oorsprong niet kan ontdekken.

Troostvogels
Maria Quist. Uitgegeven in eigen beheer. 240 blz. € 15. 
Verkrijgbaar bij boekhandel en via de website 
www.troostvogels.nl 

‘Troostvogels’

door Neel Frens

Ik heb zestig decemberzegels gekocht. Dan kreeg je er een leuke 
agenda bij. Wie zal ik dit jaar een kerstkaart sturen? Het lijkt 
wel of ik elk jaar meer kaarten krijg en op de post doe. Steeds 
eerder richten warenhuizen en supermarkten een hoekje in 
met kaarten in rood, goud, glitter en groen: koop en stuur! Het 
is overgewaaid van onze westerburen, die gekte om kaarten te 
verzenden, niet alleen met verjaardagen of kerst maar ook met 
Valentijnsdag, Moederdag, Vaderdag en Pasen. De Britten sturen 
kerstkaarten naar iedereen die ze het afgelopen jaar gesproken 
hebben. De fysiotherapeut, de melkman, de rij-instructeur, de 
leerkrachten van de kinderen en dan nog elk familielid tot in de 
vierde graad, collega’s tot twintig jaar terug en alle vrienden en 
kennissen die zij sinds hun zesde jaar hebben opgedaan. 

,,Hoeveel kerstkaarten krijg jij eigenlijk, wat is een normaal 
gemiddelde?’’, vraag ik mijn vriendin in Glasgow. Het is begin 
december en dan worstelt ze met haar kerstkaarten. Tijd voor 
een bemoedigend telefoontje. ,,Eh nou, als je er minder dan 
honderd krijgt, ben je wel een beetje een type met weinig 
sociale contacten, zeg maar.’’ 
,,Hoeveel krijg jij er?’’, vraag ik heel Nederlands en direct. 
Typisch Brits antwoordt mijn vriendin dat ze er wel een stuk 
meer dan honderd ontvangt en dat zij die allemaal terugschrijft, 
beter nog, die mensen allemaal probeert vóór te zijn. ,,Wanneer 
schrijf je die honderden kaarten dan?’’ Want adresstickers, 
stempels of het zaakje per per computer afhandelen is not done. 
,,Als het hier eindelijk rustig is.’’ 
,,Je bedoelt ’s nachts?’’ Dat bedoelt ze. Een week lang schrijft ze 
van middernacht tot twee uur ‘s morgens kerstkaarten.

,,Neel, ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het zeg…’’ 
,,Nee, zeg het maar, ik kan wel een directe opmerking aan als 
Nederlander, haha.’’ 
,,De kaart die jij vorig jaar stuurde, die kan eigenlijk niet voor 
een christen.’’ 
Oh ja, vorig jaar. Toen had ik dure kaarten die ik een jaar eerder 
na Kerst voor de helft van de prijs op de kop had getikt. ,,Er 
stond Happy X-Mas op. Dat betekent een kruis door Christus. 
Dat kan dus niet. Het is Christmas, Neel.’’ 
Die kaarten – ik had er nog een heel stel over – gooi ik meteen 
in het oud papier. Verdraaid. Daar is de postbode met de eerste 
kerstkaarten. Oh nee, nota bene van Janna. Janna heb ik vorig 
jaar geen kaart gestuurd. Wat wil Janna met deze vroege kaart 
zeggen? Dat ik een slechte vriendin ben en dat zij desondanks 
stug volhoudt? En dan de tweede kaart. Een onduidelijk 
sneeuwlandschapje met schraal getekend roodborstje, van het 
type tien voor een euro bij Zeeman. Van Ellie! En Ellie maakt al 
haar kerstkaarten zelf! Waarom kwalificeer ik dit jaar niet voor 
een mooie? ,,Die krijgt een X-Mas-kaart’’, denk ik grimmig en ik 
loop al naar het oud papier. Dan blijf ik halverwege staan. Ik 
draaf door. Heb ik nu nog steeds niets geleerd in mijn leven? ,,Je 
emoties hebben weer volledig de overhand, Neel’’, spreek ik 
mezelf toe. ,,Bedenk wie je een gelukkige kerst wilt wensen, en 
doe dat dan gewoon.’’

Kerstkaarten

Vereniging Ouders van een Overleden Kind
De VOOK is een zelfhulpgroep van ouders die allemaal één of meer 
kinderen verloren hebben. Het is een landelijke organisatie met 2500 
leden, opgericht in 1981. Joke Spanjaard verzorgt de pr voor de VOOK. 
,,De vereniging is niet identiteitgebonden’’, zegt ze. ,,Iedereen is wel-
kom, de enige voorwaarde is dat je een kind verloren hebt. We hante-
ren wel een bovengrens voor de leeftijd van het kind. De VOOK is voor 
ouders van wie het kind maximaal 45 à 50 jaar oud geworden is. Het 
bijzondere van de vereniging is dat mensen met allerlei verschillende 
achtergronden lid zijn. Bij wijze van spreken van putjesschepper tot 
professor. Ook mensen van andere nationaliteiten weten ons te vinden. 
Het is zo mooi dat je met alle lagen van de bevolking bij elkaar zit en 
elkaar herkent in je verdriet.’’ 
De VOOK heeft een hulptelefoon die op werkdagen beschikbaar is, al-
dus Spanjaard. ,,Als je belt, krijg je altijd een lotgenoot aan de telefoon. 
Je kunt er terecht om je hart te luchten, maar ook voor informatie.
Verder hebben we contactgroepen, ingedeeld naar regio en naar de 
leeftijd van het overleden kind. Deze contactgroep komt acht tot tien 
keer bij elkaar, meestal eens per twee weken. Dan volgen er één of 
twee terugkomdagen, met een tussentijd van zes weken. Als het klikt, 
blijft de contactgroep vaak zelfstandig bestaan en komt men jaarlijks 
een paar keer bij elkaar. Overigens hebben we ook een broers- en zus-
senwerkgroep, bedoeld voor jongeren die een broer of zus verloren 
hebben. 
Daarnaast hebben we in elke regio jaarlijks minimaal twee open mid-
dagen. Daar kun je vrijblijvend binnenlopen, de sfeer proeven, kijken 
of de VOOK wat voor jou zou kunnen zijn. Jaarlijks is er de landelijke 
open dag. Veel mensen gaan daar heen, je komt elkaar weer tegen, je 
praat weer over je verlies. Het geeft een wij-gevoel. De VOOK geeft ook 
informatie aan hulpverleners, verspreidt brochures en flyers in zieken-
huizen, bij uitvaartcentra, huisartsen, kraamcentra enz. Verder is er de 
tweemaandelijkse rondzendbrief voor leden, daarin kun je jouw ver-
haal kwijt en die van anderen lezen.’’
www.vook.nl 
http://broersenzussen.vook.nl 
Hulptelefoon: 0900 – 202 27 23  

Vereniging In de knop gebroken (IDKG)
Sinds februari 2009 bestaat de reformatorische vereniging IDKG, voor 
ouders bij wie één of meer kinderen tijdens de zwangerschap of rond 
de geboorte zijn overleden. 
Arine Drooger is secretaresse en vertelt hoe de vereniging ontstond: 
,,In 2008 stond er een artikel in het Reformatorisch Dagblad over een 
echtpaar waarvan een tweeling tijdens de zwangerschap was overle-
den. Lotgenoten werden opgeroepen te reageren. Ons dochtertje Jan-
nine was twee jaar eerder tijdens de zwangerschap overleden. Ik 
bleef er steeds mee bezig, zocht naar lotgenoten. Na dat artikel heb-
ben mijn man en ik ons opgegeven. Op de eerste bijeenkomst kwa-
men zo’n 35 mensen af, ongeveer twintig echtparen. En zo is IDKG 
ontstaan. Een vereniging van mensen met dezelfde verlieservaring. 
Afgelopen jaar heeft de vereniging drie bijeenkomsten belegd, in 
Dordrecht en in Veenendaal. Inmiddels zijn er 55 leden. Duidelijk is 
geworden dat er veel behoefte is aan contact, aan het uitwisselen van 
ervaringen. Daar wordt veel ruimte voor gemaakt.’’ 
Bij de VOOK is de leeftijdscategorie rond en voor de geboorte ook ver-
tegenwoordigd. Waarom sloten de RD-lezers zich daar niet bij aan? 
Drooger: ,,Bij de VOOK voelen de mensen van IDKG zich minder op 
hun gemak. Zij willen graag een vereniging die nadrukkelijk de Bijbel 
als uitgangspunt neemt en vandaar uit ook de bijeenkomsten inricht. 
Zodat ze zowel in hun verlies als in hun geloof herkenning vinden bij 
elkaar.’’ 
Evenals de VOOK heeft IDKG een hulptelefoon waarnaar gebeld kan 
worden voor informatie of om je hart te luchten. Daarnaast organise-
ren ze twee bijeenkomsten per jaar. Je kunt zonder lid te zijn zowel 
bellen als naar de bijeenkomsten gaan om te onderzoeken of de ver-
eniging bij je past. 
Drooger: ,,Iedereen die de Bijbel en de Drie formulieren van Enigheid 
onderschrijft, kan lid worden. We richten ons op de hele rechterflank 
van de gereformeerde gezindte.’’
www.indeknopgebroken.nl
Hulptelefoon: 06 – 49 49 94 99 
info@indeknopgebroken.nl
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Moskou met een rugzak

De metro is hét transportmiddel, 
levensader en kloppend hart van 
Moskou. Bij de ingangen liggen 
roosters, meters breed. Geen 
probleem voor de steltloopsters. 
Op weg naar de top van de car-
rièreladder lopen zij razendsnel 
over een richeltje van centime-
ters tussen de roosters door en 
komen twee meter verder veilig 
aan de overkant. Dit alles achte-
loos. Want het moet er natuur-
lijk wel moeiteloos uitzien. Het 
maakt nieuwsgierig naar Rus-
lands herniastatistieken. 

Slimme honden
Russinnen mogen letterlijk de 
hele dag op hun tenen lopen, in 
Moskou doet iedereen dat. 
Dwingend kapitalisme verjoeg 
het sovjetcommunisme. Nog 
nooit was de stad zo rijk. Mid-
den in de nacht een boek ko-
pen? Kan! Naar de kapper of de 
manicure? Kan ook! Restau-
rants? Ook 24 uur per dag open. 
De morgen loeit hier aan met 
het holle, gierende geluid van de 
metro. Hoog en gillend stormt 
het je uit donkere tunnels tegen. 
Je ziet er bijna het schilderij ‘De 
Schreeuw’ van Edvard Munch bij 
(1905). Oordopjes zijn geen 
overbodige luxe. Maar moedig 
voorwaarts, arbeiders aller lan-
den! Stort je in dit gewemel, de 
steile roltrappen af, vergaap je 
tussen de forenzen aan stuc-
werk, mozaïeken van prijswin-
nende melkmeisjes, soldaten, 
Lenins, hamers en sikkels in       
’s  werelds meest unieke metro, 
een politiek cultuurmonument 
vol kroonluchters. Het enige 
goede dat Stalin ons en de rest 
van het wereldproletariaat na-
liet, maar zelfs daar kun je over 
twisten. Want hoeveel dwangar-
beid kostte dit tunnelstelsel?
Goedkoop en razendsnel is het 
wel, zelfs na zeventig jaar nog. 
Voor vijf euro heb je een tienrit-
tenkaart, bijna voldoende voor 
een week. Onder aan de roltrap-
pen zitten woedende vrouwen 
in strenge kostuums, achter te-
lefoons zonder nummers. Hun 
functie: de roltrap bewaken. Let 
ook op de voorbijglippende hon-
den. Er is een intellectuele bo-
venlaag van honden die zelf-
standig met de metro reist. Som-
mige viervoeters kunnen zelfs 
overstappen op de juiste lijn. 
Binnen anderhalve dag ben je 

net zo slim als een hond in Mos-
kou en ken je een beetje de weg 
in dit gekmakende, byzantijnse 
labyrint met alleen maar cyrilli-
sche lettertekens.

Stoïcijns
De toerist moet vaak de weg 
vragen. Meestal is de reactie bot, 
hoewel enkele woorden Rus-
sisch zelfs de gestresste Mosko-
viet ontwapenen. Een beetje 
taalbeheersing is het geheime 
wapen. De taalbarrière stempelt 
echter je verblijf. De stad is een 
wedstrijd, voor iedereen. Dat 
zorgt voor ongeduld en grim-
migheid. Mensen stralen uit dat 
jij zo dom bent geen Russisch te 
spreken. Heel soms wijkt een 
progressief jongmens wel eens 
af van deze regel. Over het alge-
meen voelen Russen zich in het 
begin niet op hun gemak bij een 
buitenlander. Het straatbeeld is 
dan ook stoïcijns. De gezichten 
staan gesloten. Maar in persoon-
lijke contacten kan dat al snel 
ontspannen.
De verliezers van de 24-uursrace 
staan treurig bij de metro’s, met 
potten verlepte bloemen, prulla-
ria die niemand nodig heeft of 
gewoon expliciet bedelend. Een 

oude vrouw schuifelt voorbij, op 
haar borst de oorlogsmedailles 
van haar man. Het zijn er veel. 
Tweemaal maken we mee dat 
een vrouw achter een loket van 
streek raakt en zelfs moet hui-
len, een keer vanwege de bot-
heid van iemand in de rij en een 
keer door botheid van collega’s. 
Zo is Moskou… Daardoor zijn de 
parken en pleinen een verade-
ming. Op straat zie je soms 
kraampjes met meloenen en al-
lerlei groenten, bemand door in-
troverte types met rode en brui-
ne buitengezichten. Een praatje 
aanknopen is boeiend, met han-
den en voeten kom je al een 
eind. Hoe eenvoudiger van af-
komst, hoe minder botheid. De 
mensen komen uit alle uithoe-
ken van de voormalige Unie van 
Sovjetrepublieken. Wij spraken 
een Nigeriaan en een Jamaicaan. 
Beiden vertelden griezelverha-
len over vrienden die waren 
aangevallen vanwege hun huids-
kleur. Iets om mee te wegen, als 
u zelf Afrikaan bent, en anders 
ook. 

Berken
Met alleen al rondkijken, naar 
de stad, de mensen, de monu-

menten en gebouwen, kun je de 
tijd vullen. Moskou is een thea-
ter. 
De stad belichaamt het Russi-
sche rijk en staat er symbool 
voor zoals bijna geen enkele an-
dere stad ter wereld doet voor 
een land. Er zijn fraaie schrij-
vershuizen en –musea, Kremlin, 
Rode Plein, Moskvarivier (per 
boot te bevaren), theaters, het 
beroemde warenhuis Goem. 
Wie rust zoekt in een kerk, komt 
waarschijnlijk terecht in een 
Russisch-Orthodoxe. Die staan 
altijd open. Let op: eerbied is in 
de kerken van het oosten uiterst 
belangrijk. Russen zullen niet 
schuwen u te kapittelen. Dus: 
hoofddeksel af (voor de man-
nen) of hoofd bedekken (vrou-
wen), en de handen uit de zak-
ken! 

Zandwegen
Moskou is niet heel Rusland, 
leert een treinrit van zo’n ne-
gentig minuten naar klooster-
dorp Sergiev Passad. Treinstati-
on Yaroslavskye ligt naast me-
trostation Komsomolskaja. Een 
retourtje kost weinig en voert je 
snel voorbij de hoogbouw, een 
wereld in van houten huisjes, 
moestuinen, zandwegen, mod-
der, paard en wagen, telefoon-
palen, moerassen en kreken. Je 
gaat de negentiende eeuw in, 
langs Ruslands nationale boom, 
de berk. Honderdduizendmil-
joenen staan er van hier tot 
Wladiwostok, in de herfst ver-
anderend in een lichtbad van 
bladgoud. Een onvergetelijk ge-
zicht! Bomen, akkertjes, bosbes-
sen, paddenstoelen, stromend 
water – ja, hier stroomt de ziel 
van Rusland. Iets van de band 
met het omringende, Euraziati-
sche achterland, ’s werelds 
grootste landmassa, is toch wel 
overal in hectisch, kapitalistisch 
Moskou voelbaar. ‘De gemiddel-
de Rus is een boer in een te 
krappe flat’, is niet voor niets 
een gevleugeld woord over dit 
land.

Miljonairs
Of Rusland nu een soevereine 
democratie is (Poetin), een jon-
ge democratie (Balkenende) of 
een fascistische staat (The Eco-
nomist), zelden was een bezoek 
aan ’s werelds grootste land zo 
boeiend. In Moskou vind je be-
wijzen voor alledrie de stellin-
gen. Dat geeft de stad iets van 
een dans op de vulkaan. Je voelt: 
het kan nog alle kanten op. De 
prijzen voor koffie enzovoort, 
zijn als thuis. Het leven werd er 
duurder. De 22.000 miljonairs 
die Moskou rijk is (meer dan in 
New York) drukken een stempel 
op het aanbod en het niveau van 
vertier. Maar wie verder weg 
durft van het centrum, komt 
nog wel iets goedkoper uit dan 
thuis in Nederland. 

Deel 1 van tweeluik. Volgende week: 
Wit-Rusland per trein.

Rusland praktisch:
Visum
Voor reizen in Rusland (en Wit-Rusland) is een visum nodig. Vraag 
hiernaar in uw reisbureau, of hou zelf het initiatief door rechtstreeks 
naar de websites van de landen te gaan en/of de ambassades te bel-
len. Wie zich laat bemiddelen door een reisbureau, is algauw 200 tot 
250 euro per persoon kwijt. Wie rechtstreeks naar de ambassades 
gaat en de spullen zelf weer ophaalt, is minder kwijt. Neem geen 
risico, want bureaucratie heeft in dit deel van de wereld een zelfstan-
dige waarde. De combinatie van volksaard en functie zorgt voor wei-
nig flexibiliteit met wat ‘vreemd’ is. Papieren, tickets en passen wor-
den grondig bekeken. Ook als ze gewoon kloppen, is men meestal wel 
even van zijn apropos gebracht door het loutere verschijnen van de 
buitenlander in kwestie. Toon geen grillige, uitbundige emoties, laat 
staan woede. 
Treinreizigers moeten een transitvisum hebben voor Wit-Rusland, 
omdat je twee keer dwars door dat land heen komt. Dat is tevens een 
goede reden om er dan ook even uit te stappen. De rust van Minsk is 
een verademing. Wie alleen naar Moskou gaat, heeft toch ‘multiple 
entry’ nodig. Het visum geeft recht op twee keer 48 uur verblijf in Wit-
Rusland. Om aan de veilige 
kant te zitten, is een visum 
voor langer verblijf een aan-
rader. Dit is wel duurder. 
Meer informatie:
www.ambru.nl
www.visum.nl
www.visumdienst.nl

Trein
Treinen in het voormalige 
Oostblok hebben een eigen 
charme. De vloer is bedekt 
met tapijtjes, de kachel 
wordt Siberisch hoog opge-
stookt en je krijgt koffie in 
een verzilverde sovjetbeker-
houder. Neem altijd zelf wat 
eten mee. In Brest (grens 
Polen-Wit-Rusland) wordt 
de trein op een andere 
spoorbreedte getild. Rond 
etenstijd komen altijd 
oudere vrouwen met goed-
kope warme maaltijden bij 
en door de trein. Voor een 
paar euro krijgt u aardappe-
len, kip, bier en verrukke-
lijke zoute augurken. Wat 
heeft een mens meer 
nodig? 
Meer informatie boeken 
treinreis;
Treinreiswinkel: www.trein-
reiswinkel.nl
Reisbureau Dobry Den, 
www.dobryden.nl. 
Zie ook: 
www.russiatravel.nl
www.eurocult.nl
www.nshispeed.nl

Verder lezen:
Rusland voor gevorderden. 
Berichten van een overlever. 
Jelle Brandt Corstius.
Moskou 2042. Vladimir Vojn-
ovitsj (satire).
De vloek van Oesovo. Rein-
out van der Heijden. Histori-
serende nonfictie à la Geert 
Mak en Frank Westerman.

Veiligheid 
Moskou is over het alge-
meen veilig, maar toch niet 
zo veilig als Nederland. 
Kleurlingen en zwarte Afri-
kanen moeten er alleen 
heen gaan als dat echt niet 
anders kan. Voor het overige 
is waakzaamheid tegen de 
gewone toerismekwalen 
geboden: tasjesdiefstal, zak-
kenrollers. Hiervan hebben 
wij overigens niets gemerkt. 

Verblijf 
‘Pilgrim’s House’ is eigenlijk 
niet voor gewone toeristen, 
maar wel geschikt voor wie 
houdt van eenvoud en rust. 
De grote Rooms-Katholieke 
kathedraal aan de Maja Gru-
zinskaja, op de helft van 
deze straat gelegen, herbergt dit gastenverblijf. Prijzen vijftien euro 
op een zaaltje met stapelbedden, of vijftig euro voor een eenper-
soonskamer. Gratis internet en ontbijt. Op vijftien minuten lopen van 
treinkopstation Belarusskaja, waar de trein uit West-Europa aankomt. 
Geen website. Reserveren via: DomPalomnika@mail.ru of tel: 00.7.(495
).78.55.433/00.7.(916).28.98.332 (mobiel, maar men spreekt gebrek-
kig Engels).

Tip: naar het badhuis
Badhuis Sanduni 
(1896), metrostop 
Neglinnaja Ulitsa. 
Elk Russisch bui-
tenhuisje heeft 
een banja, tussen 
stoombad en 
sauna in. Sanduni 
is een badhuis 
midden in de stad, 
vijf minuten lopen 
van het Kremlin. 
Men stookt de 
ovens op hout en 
gooit gekruid 
water over de 
hete stenen. Rus-
sen rossen zichzelf 
en elkaar af met 
berkentakken, 
wat de bloedsom-
loop bevordert. 
Op het platteland 

rolt men daarna naakt in de sneeuw; hier plons je in ijskoude 
baden en tonnen rond. De prijs staat nu op 1300 roebel, ruim 25 
euro. Maar let op! Je krijgt er een omslagdoek voor maar de slip-
pers moet je huren. Het fraaie vilthoedje tegen oververhitting van 
het hoofd dat ik (Hilbrand, red.) cadeau kreeg, werd in het restau-
rant aangezien voor een geval van diefstal. De taalkloof sloeg toe, 
de sfeer sloeg om in grimmigheid en verkeerde al snel, zoals vaker 
in Rusland, in ‘wij tegen Rare Buitenlander’. Wat volgde, was een 
Asterix en Obelix-achtige scene van halfblote Russen met theedoe-
ken om hun middel en vilthoedjes op, die tegen die Hollander 
stonden te schreeuwen. Sanduni kan erg leuk zijn. Mits je met een 
paar vrienden gaat, van wie er één goed Russisch spreekt. 

BIJ DE FOTO’S

Metro van Moskou, kloppend hart van de Russische hoofdstad.
Verkoop onderweg: aardappelen, augurken en bier aan de trein-
deur.
FOTO’S NEDERLANDS DAGBLAD

Meer informatie:
www.russiatourism.ru
www.rusland.startpagina.nl
www.rusland.nl

door Wim Houtman en Hilbrand Rozema

Wie kan, door bezorgd te zijn, een el 
aan zijn lengte toevoegen? Het Bijbelse 
antwoord is: niemand. Maar reis naar 
Moskou en je begint te denken dat de 
Russische vrouw deze kunst wel machtig 
is. Bijna iedere vrouw draagt er, bezorgd 
als zij is over haar uiterlijk, angstwekkend 
hoge stilettohakken. Vaak van wel tien 
centimeter lang. Observaties uit Moskou, 
in en om de metro.

Zo slim als 
een zwerfhond 
in de metro

Moskou

R U S L A N D

BIJ DE FOTO’S

Uitzicht op berken uit het treinraam.

Onderaan de roltrappen zitten vrou-
wen in strenge kostuums. Hun func-
tie: de roltrap bewaken.

Officiële papieren invullen onder-
weg.

Koffie tijdens de treinreis, in een 
verzilverde sovjetbekerhouder.
FOTO’S NEDERLANDS DAGBLAD

BIJ DE FOTO’S

Ingang en garderobe van badhuis Sanduni.
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