brengt kleur en inhoud
in het dagelijks leven

Rood van
schaamte...
help, ik
maak een
blunder!
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Mooi rood is niet lelijk.
En andere clichés...

Het brandweerkorps van
Staphorst rukt uit!

en verder...
*
*
*

*
*
*

ENDOMETRIOSE, EEN KETEN VAN ELLENDE
DE VONKEN VAN DE DORPSSMID
HET ROER OM: VAN DE ZORG NAAR EEN B&B

Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen
wit worden als sneeuw, al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Indien gijlieden willig zijt en hoort.

beeld: UNSPLASH MILOS-TONCHEVSKI

Jesaja1 18b en 19a

Reddend rood
Het verkeerslicht springt op rood. Stoppen. Bij groen kunnen we verder.
In Jesaja 1 staat het licht ook op rood: „Niet verder op de ingeslagen weg.”
De Heere spreekt bij monde van Jesaja tot Israël. In eigen oog is men goed
bezig, maar de Heere ziet niet aan wat voor ogen is. Hij kijkt in ons hart.
Er werden bij Jeruzalems tempel volop offers gebracht. De reactie van de
Heere is echter onthutsend. Ik heb genoeg van uw offers, zegt Hij. Voor
uw gebeden doe Ik Mijn oren dicht. Waarom? Vanwege de dubbelheid in
uw leven! Er is geen verbinding tussen het brengen van uw offers; het
uitspreken van uw gebeden én de praktijk van uw leven. Men doet niet wat
is geboden: „Leer goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de
wees recht, handelt de twistzaak van de weduwe” (vs.17). Ook ons wordt
een spiegel voorgehouden. Je kunt in de kerk (weer) zingen, bidden en
luisteren naar de preek, de collecten (digitaal) steunen, en toch... Hoe verhoudt zich onze kerkgang met onze levensgang? Gehoorzaamheid is beter
dan offerande. Daar wil de Heere het over hebben. Vandaar de uitnodiging:

„Komt dan en laat ons samen rechten”. In het gesprek met de Heere komt
aan het licht hoe het er met ons voorstaat. De conclusie is even helder als
scherp: schuldig. Want wie heeft de Heere én zijn naaste lief met heel zijn
hart, verstand en handen? Stemt u in met de psalmist: „Uw vonnis is gans
rechtvaardig?” Rood van schaamte? Zet de Heere een punt? Nee, al waren
uw zonden als scharlaken (oranje-rood) of (donker)rood als karmozijn, zij
zullen wit worden als wol en sneeuw. Rood-Wit. Hoe is dat wonder mogelijk? Indien gij willig zijt en hoort (vs.18). Dus: geen vergeving zonder
bekering. Wordt anders de genade niet goedkoop? Maar bij U is vergeving.
Die genade heeft alles te maken met het zondenreinigende bloed van
Christus. Met smeking en ootmoed tot Hem vluchtend worden ‘oranje-rode en donkerrode zondaren’ wit gewassen. Bloed dat wit maakt. Reddend
rood. Worden we daar niet blozend rood (van verwondering) van? En meer
dan dat. Maakt dit geschonken én ontvangen reinigende bloed niet gewillig om de wet van de Heere ter ore, ter harte en ter hand te nemen?

tekst: DS. J.P.J. VOETS, RIDDERKERK
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Rood
Bij de brainstorm over de leidraad rood wisten collega
Jeannette en ik meteen waar het hoofdartikel van deze
Terdege over moest gaan: sociale ongemakkelijkheid.
We verkneukelden ons bij voorbaat, want ook op de
redactie kunnen we er wat van.
Zo scoorde collega Janneke een goedkope jurk op Instagram. Dacht ze. Want ineens stond ze rood. Ze bleek
in plaats van 40 maar liefst 4000 euro voor haar vintagekoopje te hebben neergeteld. Haar contact keek pas
drie dagen later weer op Insta. Om het meer dan warm
van te krijgen!
Op haar beurt maakte collega Jeannette een goede
indruk op haar nieuwe buurvrouw. Ze zou die dag meerijden met een collega. Dus toen er een auto de straat
inreed, trok ze de voordeur achter zich dicht, sprintte ze
naar de auto en rukte het passagiersportier open. Intens
geschokt staarde de kersverse buurtgenoot haar aan...
Zelf heb ik een haatliefdeverhouding met hakken en

Op zijn tijd
kleuren we
allemaal tot
achter onze oren
om onze doorde-grond-zakmomenten

putdeksels. Waarom die combinatie misgaat hoef ik
denk ik niet uit te leggen. Blader snel naar pagina xx.
Een troost: op zijn tijd kleuren we allemaal tot achter
onze oren om onze door-de-grond-zak-momenten.

gisette@terdege.nl

Jammer dat onze Terdege Zomerfair niet doorgaat. Maar u loopt de attentie die u anders bij
onze stand op mag halen niet mis! Bijgaand een
kleine verrassing van ons.
terdege *
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Dag hondsdagen, welkom verkoeling.
Al weet je het nooit, tegenwoordig.

COLUMNS
20
21
59
93
105

De boer op
Arien
Uit de pastorie
Johan
Neline
Het is de kleur van de brandweer. Van je
konen als je je schaamt. Roodgloeiend is het
ijzer in het vuur van de smid. Misschien is
rood de kleur van je haar. En wat te doen als
Israël vanwege het coronavirus de seinen op
rood zet, als je er net bent geland?

VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTGRAM OF KIJK OP WWW.TERDEGE.NL VOOR LEUKE DIY
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„Mensen hebben geen flauw benul wat je allemaal met
ijzer kunt doen als het heet is”
75 ENDOMETRIOSE

Een keten van ellende
82 MET Z’N ALLEN VOOR STAPHORST

Bij de vrijwillige brandweer
94 VORSTEN

08
39
49
50
54
58
72

CONTACT
VERVOLGVERHAAL JENTHE
PILLETJES VAN FIJA
ONDER ONS
KENNIS VAN ZAKEN
OP JACHT
CULINAIR

Lepelgebakjes
80 BUITENGELUK
90 DIY

Veldboeket
98 PUZZELS
102 KIJKJE IN DE KEUKEN VAN...

Co

!
t
c
nta

POST
N
A
T V
HOUD

Kinderpraat
Het is zondagavond. We mogen
niet naar de kerk, maar kunnen
meeluisteren en -kijken. Thijmen
van bijna 2 jaar brabbelt er gezellig op los. Papa, wijzend naar het
scherm: „Luister maar eens naar
de dominee.” Die beweegt net zijn
hand door de lucht. Thijmen doet
een stap dichterbij en slaat met zijn
handje op het scherm. „High five!”
Fam. Van Gurp

TROUWE ABONNEES
Wij zetten drie trouwe abonnees in het zonnetje als
dank voor hun jarenlange abonnement op Terdege.
Fam. A. J. Boer uit Streefkerk
Dhr. S. Jansen uit Elburg
Fam. A. Verstraaten uit Terneuzen
Zij krijgen een cadeau toegestuurd.

Hebt u een leuke brief, wilt u iemand bedanken
of gewoon iets laten weten?
Stuur een mailtje naar redactie@terdege.nl.
Bij huwelijk, jubilea of geboorte leven wij
graag mee! Stuur een kaart en wij sturen
een kleine attentie terug.

CONTACT

Bij Jenthe
Wat doe je als de camping je
vakantie afblaast? Sabina de
Lange uit Wormer: „Na vele
belletjes en mailtjes schoot mijn
man een artikel uit Terdege te
binnen over appartementen
in Karinthië. We belden. Wat
bleek: ze hadden net een annulering! Wij kijken terug op tien
geweldig mooie dagen bij Harold en Jeannette en de kinderen. Hoe bijzonder was het om
Terdege te lezen in de tuin waar
‘Jenthe’ zo vaak over schrijft...”

Een

Bedankje
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, gebeden en goede wensen die ik heb gekregen omdat ik
aan mijn hart moest worden geopereerd.
Ik was blij met de kaarten. De operatie is gelukt, ik
mag weer werken en het gaat goed met mij.
Benjamin Hoogendijk

kaartje voor

MW. C. VAN BEEK-VAN ELST is
gevallen met haar iets en heeft haar
arm gebroken. Ook moet ze een
corset dragen om haar wervelkolom
recht te houden. Bonegraafseweg
47, 4051 CG Ochten.

terdege *
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Facebook

& Instagram

Begin september besteden
we in Terdege aandacht aan
singles.

Mark Brouwer
OP MISSIE

pauline_anker: „Bijna overal
waar je komt, vragen ze: Heb
je een vriend of heb je nog
geen vriend? Een standaard
vraag. Alsof je als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt,
een relatie moet hebben.”
rhodeeee: „Mooi thema.
Zeker na de eenzame lockdownperiode. Ik heb meerdere
singles in mijn omgeving en
die hadden het best pittig.”
mariekeb.28: „Ik ben benieuwd. Leuk en goed, dat jullie hier aandacht aan besteden
(zei deze single).”
lydiakwakkel: „Wat een leuk
onderwerp. Ik ben ook single.
Maar nog wel jong, dus best
logisch.”
anita.haitsma: „Het levert
veel leuke (mislukte) dateverhalen op, voor bij een
kampvuur van Avanta of een
vriendinnenarrangement. Dan
heeft iedereen wel een heerlijk
dramatisch verhaal. Belangrijk
is dat je een relatie niet als
hoogste prioriteit ziet. Vooral
de omgeving kan soms doen
alsof het een megaprobleem is
als je geen relatie heb. Totaal
niet helpend.”
_joucke_: „Bewust single,
heel prettig!”

Volg ons ook
op Facebook en
Instagram.
10

Uitblazen na afzien

“Hoi buurman! Bruine kop zeg! Weer terug van
vakantie?” Deze vraag werd me regelmatig gesteld door een buurman of familielid. De minivakanties van één of twee dagen na een langdurige oefening of inzet zijn best lekker. En
gewoon nodig. Na een aantal weken of zelfs
maanden met een kleine groep collega’s is het
goed even uit te blazen. Een koud biertje, een
vette pizza en een fatsoenlijk hotelbed. En
om wat anders te zien dan zee, bos, woestijn
of jungle. Het voelt inderdaad als vakantie.
Dat je daarvoor dagenlang moest zandhappen of
paaltjes pikken op zee voor een kleine vergoeding nemen we op de koop toe. Soms met gevaar
voor eigen leven. En die roodverbrande kop?
Ja, als je buiten werkt en de zon schijnt,
dan gaat het vanzelf. Over vragen gesproken:
ik stond eens te tanken in uniform. Het mariniersuniform heeft een kenmerkende rode bies
over de zwarte broek. De dame op leeftijd aan
de andere zijde van de pomp vroeg met milde spot bij welke fanfare ik speelde. “In het
strijkje van de langharige generaal”, antwoordde ik, doelend op mijn vrouw. Zij krijgt
ook domme opmerkingen als ik zogenaamd op zonvakantie ben. Met stip bovenaan: “Hij kiest er
toch zelf voor?” Schaamrood op de kaken soms.

www.maf.nl

Win een rondvlu
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Onder de goede inzendingen worden een ticket voor
een rondvlucht bij MAF, Mafe Sokken en een vliegtuig
om zelf te bouwen verloot.*
Stuur de oplossing uiterlijk 24 september in via:
www.maf.nl/terdegepuzzel

Twee vliegtuigen stijgen op...
...terwijl u deze puzzel maakt.
Wij geloven dat iedereen bereikt moet worden met
Gods liefde. Met 130 vliegtuigen vliegen wij in de 30
armste landen ter wereld naar afgelegen gebieden
met hulp en het Evangelie.
Kijk op www.maf.nl/zending hoe de Yali-stam op
Papoea onlangs de Bijbel in hun eigen taal ontving.

IBAN: NL40 ABNA 0558 3458 08
INFO@MAF.NL | 055-7410017

*Prijzen zijn gesponsord door:

GRAAG EEN GOEDE INDRUK WILLEN MAKEN
IS HÉT RECEPT VOOR SOCIALE ONGEMAKKELIJKHEDEN

Waar is
dat gat
in de grond
als je het
nodig hebt?
Een moeder oma noemen. De ongemakkelijke stilte in een lift.
Een grap maken die niet landt. Gefeliciteerd zeggen
terwijl je gecondoleerd bedoelt.
Soms is het leven een aaneenschakeling van gênante momenten.
Eén troost: we hebben er allemaal last van. En al dat
sociale ongemak heeft ook nog eens een functie.
tekst: ALINE DE BRUIN beeld: ISTOCK
13

D

it artikel begint in een lange gang. Ik
loop link door en bedenk net dat ik
niet moet vergeten dat telefoontje te
doen, als ik in de verte een collega zie aankomen. Onmiddellijk focust mijn brein nog
maar op één vraag: wanneer ga ik hem begroeten? Als ik dat meteen doe, moet ik mijn
‘Goeiemorgen’ door de gang schreeuwen.
En zwaaien, dat is ook weer zo ongemakkelijk. Eerst maar even naar de muur staren
dan. Vanuit mijn ooghoeken zie ik de ander
precies hetzelfde doen. Een paar seconden
ongemakkelijk oogcontact later zijn we eindelijk dichtbij genoeg om elkaar oficieel te
erkennen. Knik, lach, begroeting, hindernis
genomen.
Aan het einde van de werkdag ga ik langs
de supermarkt om wat dingen te halen voor
het avondeten. Bij de groente zie ik een verre
kennis staan, iemand van wie ik weet dat ze
altijd graag een praatje maakt. Soms vind ik
dat prima, maar eerlijk is eerlijk: vandaag
heb ik geen zin. Ik manoeuvreer mijn winkelwagen stiekem achter de broccoli langs en
kijk geconcentreerd naar mijn boodschappenlijstje. Net als ik denk de dans ontsprongen te zijn, hoor ik achter me: „Hé, jij hier!”
Daar blijft het niet bij. „Haha, je had zeker
geen zin om met mij te praten hè?” Terwijl
ik me omdraai, een ongemakkelijke glimlach
op mijn gezicht boetseer en iets mompel
over haast en lange werkdag, kijken een paar
klanten in de omgeving geïnteresseerd op.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Iets
onhandigs zeggen tijdens een sollicitatiegesprek; een opmerking maken die in het
luchtledige blijft hangen, omdat niemand
erop reageert; per ongeluk „gefeliciteerd”
zeggen, terwijl je „gecondoleerd” bedoelt…
soms denk ik dat mijn leven een aaneenschakeling is van gênante momenten.
Voor wie het nog niet doorheeft: ik heb een
bovengemiddeld gevoelige antenne voor
sociale ongemakkelijkheden. Waar een ander
de ergste blunders vrolijk naast zich kan
neerleggen, ben ik zo iemand die haast niet
aan mijn flaters kan denken zonder van

14
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ongemak in elkaar te krimpen. En dat maakt
het leven soms best ingewikkeld.

MAIL
Toegegeven: bovenstaande voorbeelden zijn
zo erg nog niet. Ik vind het veel vervelender als ik andere mensen benadeel door een
onhandige opmerking te maken. Want ja,
ik ben ook nog eens een flapuit. Dus zeg ik
in een gesprek op een reünie dat ik die ene
kledingwinkel niks vind, omdat er alleen van
die omhooggevallen types komen. IJselijke
stilte. Blijkt de winkel van een familielid van
mijn buurvrouw te zijn. Waar is dat gat in de
grond als je het nodig hebt?
Soms denk ik terug aan die keer dat ik bij
mijn eerste baan een grote blunder maakte,
eentje die verstrekkende gevolgen had kunnen hebben. Ik kreeg een nare mail binnen
van een grote klant van het bedrijf. In mijn
woede en frustratie over de toon die werd
aangeslagen, tikte ik een lange afreageertekst naar een collega. Zonder al te veel in
detail te treden: er kwamen wat stevige opmerkingen in voor. U raadt het al: in plaats
van op “doorsturen” klikte ik op “antwoorden”.
Pure paniek. Ik probeerde meteen te bellen
om de ergste schade te beperken, maar de
betrokken vrouw bleek net van haar werk te
zijn vertrokken voor een lang weekend weg.
Ik heb een paar dagen in de stress gezeten
omdat ik dacht dat ik met mijn ondoordachte
actie een belangrijke klant voor het bedrijf
was verloren. Uiteindelijk bleken uitgebreide
excuses voldoende en reageerde ze wat
laconiek. „Ik weet in ieder geval wat je van
de situatie vindt.” Toch begin ik nog steeds
licht te zweten als ik de naam van het bedrijf
ergens op een vrachtwagen of reclamebord in
den lande zie.

SCHOONFAMILIE
Er is één troost: ik ben niet de enige die met
dit soort situaties zit. Toen de redactie van
Terdege op sociale media een oproep plaatste
met het verzoek om sociale blunders te de-

PSYCHOLOGIE

len, kwam er een stortvloed aan reacties binnen (zie pagina 16 en 17). Conclusie: we zijn
met z’n allen sociaal ongemakkelijk. „Het
gevoel dat je even door de grond zou willen
zakken, dat kent iedereen wel”, zegt Corine
Dijk. Ze is universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
en promoveerde in 2009 op bloosangst. Nu
doet ze vooral onderzoek naar de gevolgen
van sociale ongemakkelijkheid en angst in de
omgang met andere mensen.

Een blunder maken
kan altijd en overal,
maar volgens Dijk komt
sociaal ongemak vaak
naar boven in situaties
waarbij het belangrijk is
hoe je beoordeeld wordt
en waarbij je wilt weten
wat andere mensen van
je vinden.
Een blunder maken kan altijd en overal,
maar volgens Dijk komt sociaal ongemak
vaak naar boven in situaties waarbij het
belangrijk is hoe je beoordeeld wordt en
waarbij je wilt weten wat andere mensen van
je vinden. Op een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld, of tijdens een receptie of de eerste
schooldag. En wat denk je van het eerste
bezoek aan je aanstaande schoonouders?
„Wie kent het niet: je wilt graag een goede
indruk maken op de ouders van je vriend en
zegt dan precies het verkeerde. Omdat de
omgeving ook nog onbekend voor je is, weet
je niet precies wat je wel en niet kunt zeggen.

Na een paar keer ben je op de hoogte van alle
“ins en outs” van de schoonfamilie en loopt
het gesprek veel gemakkelijker.”
Hoe vervelend ook, sociaal ongemak is zo
slecht nog niet. Het heeft een functie, zegt de
docent klinische psychologie. „Angst stuurt
aandacht. Dus als je niet op je gemak bent,
ben je scherper en raak je meer gefocust op
de omgeving. Bovendien heeft sociaal ongemak een corrigerende functie. Soms zeg je
inderdaad iets wat je beter niet had kunnen
zeggen. Ongemakkelijkheid en schaamte zijn
zulke nare gevoelens dat je de volgende keer
wel drie keer oplet voor je weer iets onhandigs zegt.”
Het is een ander verhaal wanneer je bovengemiddeld last hebt van dat ongemakkelijke
gevoel. Iemand die sociaal angstig is, ervaart
bijna continu flinke verlegenheid en een
verhoogd bewustzijn van anderen, ook in situaties waarbij het niet nodig is. Bijvoorbeeld
in de rij voor de kassa, als de medewerker
vraagt of je een bonuskaart hebt. „Wanneer
je sociale angst hebt, krijg je dan meteen
het gevoel dat iedereen naar je kijkt en word
je rood. Uit puur ongemak zeg je dan maar
nee. Nog meer schaamte, nog meer blozen.
Terwijl de persoon achter je helemaal niet
naar je kijkt, maar waarschijnlijk bezig is
met de vraag of hij thuis het eten nog op tijd
op tafel krijgt. Iedereen is toch voornamelijk
met zichzelf bezig. Niemand let zo op je als
je zelf denkt.”

OMARMEN
Wanneer je sociale angst een belemmering
vormt om met anderen te praten, adviseert
Dijk om in therapie te gaan. Bij alle andere
vormen van ‘gezonde’ sociale ongemakkelijkheid zegt ze: laat het maar lekker gebeuren en leer relativeren. Zelfs benoemen dat
je zenuwachtig bent of dat je rode vlekken
in je hals hebt, omdat je zo opziet tegen de
presentatie, is niet per se nodig. „Daarmee
vestig je alleen maar meer de aandacht op
het probleem. De kans is groot dat mensen
niet eens zien hoe nerveus je bent.”
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Op Facebook en Instagram vroegen we Terdege-lezers naar hun sociaal
ONGEMAKKELIJKE MOMENTEN. Een (anonieme) selectie uit de inzendingen.

HÁÁÁ LIEVERD

TOEN IK NOG NIET GETROUWD WAS, RIEP MIJN
MOEDER DAT JOHAN (MIJN VRIEND) AAN DE LIJN
WAS. IK GREEP DE TELEFOON UIT HAAR HANDEN EN
ZEI MET MIJN LIEFSTE STEM: “HA LIEVERD!”
HET BLEEF EVEN STIL AAN DE ANDERE KANT VAN
DE LIJN EN TOEN HOORDE IK EEN ANDERE STEM
ZEGGEN: “IK BEN JE LIEVERD NIET HOOR.”
BLEEK HET EEN JOHAN UIT DE KERK TE ZIJN. DE
DAAROPVOLGENDE ZONDAGEN DURFDE IK ME BIJNA
NIET TE VERTONEN IN DE KERK. HIJ HEEFT ME
NOG LANG BEGROET MET: “HA LIEVERD”

FRISSE NEUS
Ik kwam vorig jaar tijdens een gezellig
wandelingetje met mijn kleindochter
van 3 jaar een vrouw tegen wier neus
helemaal in het verband zat. Mijn
kleindochter bleef ernaar staan kijken
en vroeg nieuwsgierig of die mevrouw
gevallen was.
„Nee”, zegt mevrouw, „ik ben geopereerd. Ik heb nu helemaal geen neus
meer en dat ziet er heel akelig uit.”
Erg naar voor haar, dus wij bleven
even een praatje maken om haar op te
vrolijken.
Zeg ik: „Nou mevrouw, wat fijn dat u
dan toch even naar buiten gaat om te
wandelen en een frisse neus te halen.”

EEN 7 EN EEN 0

MET MIJN DOCHTER WAS IK IN
EEN DURE KLEDINGWINKEL.
ZE STAK HAAR NEUSJE BOVEN
DE TOONBANK UIT EN ZEI
GOUDEERLIJK TEGEN DE DAME
ACHTER DE KASSA: “MIJN
MOEDER KOOPT HIER ALLEEN
IETS ALS ER EEN 7 EN EEN
0 OP HET KAARTJE STAAT.”
HET WAREN DE LAATSTE
WEKEN VAN DE OPRUIMING EN
ER WERD TOT 70% KORTING
GEGEGEVEN.
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ZIEK
Mijn collega mailde naar mij.
Dat dacht hij tenminste. „Ja
hoor, ze is alweer ziek.”
Helaas mailde hij niet naar mij,
maar naar de zieke.

BENEN
Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis
en deed tijdens mijn avonddienst de ronde
op de afdeling. Een collega die het erg druk
had, vroeg: „Wil je de meneer op het derde
bed even wat omhoog leggen, hij is onderuit
gezakt.”
Omdat de patiënt onder de hoede van mijn
collega was, kende ik hem niet. Ik zei tegen
de beste man: „Meneer, trek uw benen allebei maar even op, zetten we daarna af.”
„Lieve zuster”, zei hij, „Kijk eens even onder
de dekens?”
Wat bleek: zijn beide benen waren volledig
geamputeerd.
Wat schaamde ik me. Gelukkig kon hij er zelf
hartelijk om lachen.

PSYCHOLOGIE

CHIQUE PYJAMA
Via de thuiszorg kwam ik bij een
vrouw die ernstig ziek was en vrijwel
altijd in haar pyjama liep. Ik ging naar
binnen en zei: „Wat heeft u een mooie
pyjama, chic ook!”
Zegt ze: „Dit is geen pyjama hoor.”

LANG HAAR

BIJ DE WELKOOP VRAAG IK IETS
AAN EEN PERSONEELSLID MET
LANG HAAR EN EEN WAT HOGERE
STEM. “LOOPT U MAAR MEE”,
LUIDT HET ANTWOORD. ZEG IK
TEGEN MIJN DOCHTER: “WACHT
HIER MAAR, IK GA EVEN MET
DIE MEVROUW MEE.”
HOOR IK ACHTER MIJN RUG: “IK
BEN EEN MAN.”
BUITEN FLUISTERT MIJN
DOCHTER ME SUBTIEL TOE: “WAT
EEN AFGANG PA.”

GRATIS KOEKEN
Ik was met mijn schoonmoeder op
pad. Ze wilde even bij de dominee
langs om vis te brengen. Dat deed
ze wel vaker als ze in de buurt was.
De dominee nodigde ons uit voor
een kopje koffie. Zijn vrouw was
ziek geweest en nog niet helemaal
opgeknapt, dus hij bediende ons zelf.
Hij gaf me gevulde koeken, in dichte
verpakking, en zei: „Deze gevulde
koeken uit onze streek moet je echt
even proeven.”
Ik pakte ze aan, bedankte en stopte
de verpakking in mijn tas. We dronken koffie stapten weer in de auto.
Na een tijdje schoot ineens door
mijn hoofd dat we geen koek bij de
koffie gekregen hadden. Ik zei dat
tegen mijn schoonmoeder en voelde
mezelf al knalrood worden. „Ik denk
dat dat pak koeken gegeven werd om
er één uit te pakken, en ik stop het
hele pakje in mijn tas... Ik zal het wel
verkeerd hebben begrepen, omdat
je er normaal gewoon eentje op een
schoteltje krijgt.”
We lagen in een deuk, maar ik kon
wel door de grond zakken ook.

OP PAD MET OMA?
Als conducteur deed ik mijn ronde
door de trein. Ik zag een oudere dame
met een kleutertje. Zeg ik tegen het
meisje: „Hoi meid, lekker met oma
op pad?” Antwoordt oma: „Ik ben
haar moeder.” Toen ben ik maar snel
doorgelopen.

ZWANGER

EEN KENNIS POSTTE OP
FACEBOOK DE TEKST: “WE
ZIJN DANKBAAR EN BLIJ MET
DE KOMST VAN ONS ZOONTJE
FABIAN.” IEMAND REAGEERDE:
“O, IK ZAG LAATST AL
DUIDELIJK DAT JE ZWANGER
WAS, MAAR DAT HET AL ZOVER
WAS, WIST IK NIET!”
WAAROP DE MOEDER
ANTWOORDDE: “ONZE ZOON IS
GEADOPTEERD.”
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BLOZEN,
WAT DOE JE ERAAN?
Een rode neus, angstzweet en gloeiende wangen.
Hoe meer je denkt “ik moet vooral niet blozen”, hoe
minder het helpt. Daar sta je dan, met een hoofd
als een tomaat.
Eén schrale troost: blozen is een hele normale
reactie van ons lichaam. Onze fysieke reacties zijn
nauw verbonden met onze gedachten, dus heftige
gevoelens als schaamte of boosheid leiden al snel
tot een stijging van de bloeddruk. Als tegenreactie
–om de lichaamstemperatuur te reguleren– verwijden de bloedvaten zich in een relex. Dat zorgt voor
de gehate rode wangen.
De een bloost vaker dan de ander, omdat hij of zij
nou eenmaal vaker (onnodige) schaamte voelt.
Sommige mensen hebben er zo’n last van, dat ze
bloosangst ontwikkelen. Universitair docent klinische psychologie Corine Dijk begeleidde tijdens
haar studie therapiegroepen met mensen met
bloosangst. „Hoe meer je gefocust bent op wat
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andere mensen van je vinden, hoe vaker je bloost”,
zegt ze. „Het is een vicieuze cirkel: je bent bang
om rood te worden, daardoor wordt je rood, je gaat
je schamen en daardoor blijven je wangen alleen
maar langer gloeien.”
Blozen is vooral voor jezelf vervelend, anderen valt
het soms niet eens op. Hoe lastig het ook klinkt,
een goede aanpak is volgens Dijk: het blozen
niet te willen bestrijden. „Als je rode wangen en
stressvlekken in je hals accepteert, zal het eerder
voor ontspanning zorgen en daarmee de ergste reactie voorkomen. Daarbij is het wel belangrijk dat je
je persoonlijke neiging om te blozen accepteert.”
Dijk adviseert mensen met bloosangst om zich zoveel mogelijk op hun omgeving te concentreren, in
plaats van op zichzelf. „Hierdoor schenk je minder
aandacht aan je rode gezicht, en verdwijnt het eerder. Al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo
weet ik uit ervaring.”

PSYCHOLOGIE

Mocht je de volgende keer in een groep
weer wat onhandigs zeggen; omarm dan de
ongemakkelijkheid die ontstaat en maak er
een grap over. Een aanpak die werkt, zo weet
ik uit ervaring. Door meteen te zeggen: „Wat
een domme opmerking, lekker handig ben ik
weer”, neem je wat van de ontstane spanning weg. Fijn voor de mensen om je heen
die de onhandige grap ook hebben aangehoord en net wat ongemakkelijk naar elkaar
aan het kijken zijn om te checken of ze iets
moeten zeggen om de stilte op te vullen.
Wat ook helpt: delen, die ongemakkelijke
verhalen. Aan de eettafel („echt weer zo’n
Aline-actie”, hoor ik mijn familie dan meteen zeggen), bij je vrienden of als anekdote

op een feestje. De kans is groot dat er altijd
wel iemand bij zit die roept”„O ja, zoiets
gebeurde mij ooit ook!” Dan kun je fijn ervaringen uitwisselen. Sociaal ongemak is de
lijm die ons bij elkaar houdt.
Naarmate ik ouder word, besef ik trouwens
ook steeds meer dat je mond houden een
belangrijke –en onderschatte– kwaliteit is.
Ik hoef niet altijd meteen iets te roepen, ik
kan ook wat vaker een opmerking inslikken.
Toch heb ik voor de zekerheid een instelling
aangezet waarmee verzonden e-mails een
vertraging van 20 seconden krijgen. Dan zijn
ze nog terug te halen wanneer je per ongeluk
weer eens op “beantwoorden” klikt in plaats
van “doorsturen”. Je weet maar nooit.
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COLUMN

Als dierenarts weet je veel over dieren. Dat je niet áltijd de
juiste beslissing neemt, is ook een feit. De eigenaar van
enkele Ouessantschapen, een van de kleinste en wolligste schapenrassen ter wereld, roept mijn hulp in. Er is een
dier ziek, meldt hij. Het beestje houdt zijn kop plotseling
helemaal scheef, kan niet meer recht vooruit lopen en eet
niet, vertelt de eigenaar via de telefoon. Niet veel later
ben ik ter plaatse. Met een scheef getrokken kopje staart
het Ouessantschaapje me aan. Ik kijk nog eens goed en
sta versteld. Dan wenk ik de eigenaar. „Kijk eens.” Ik wijs
op een lange pluk nekhaar die vastgesnoerd zit om een
tand in de onderkaak. Het haar zit zo strak dat het de
kaak naar beneden trekt. Zodra ik de pluk losknip, schiet
het scheefstaande kopje recht en heeft het schaapje zijn
vrijheid terug. De man kijkt verbluft. Ik vermoed dat hij
zich ietwat schaamt omdat hij deze oorzaak zelf niet heeft
vastgesteld. Hij stapt maar snel over op een ander onderwerp. Zijn schapen moeten ontwormd worden.
„Ik ben er nu toch, dus kan ze gelijk behandelen”, stel ik
voor. De man kijkt alweer opgewekt. Ik trek een sprintje

naar mijn auto. Het injectiemiddel dat ik bij me heb, kan bij
schapen wel een pijnlijke reactie opleveren, maar bij gebrek aan iets anders gebruik ik het toch maar. Dat is geen
goede keuze, zo blijkt vrijwel direct. De Ouessantschapen
zetten het na de injectie op een rennen en uiteindelijk
laten ze zich zelfs al spartelend omvallen. De reactie is
zo dramatisch dat het lijkt alsof ze dood gaan. Hier was
ik niet op voorbereid en de eigenaar al helemaal niet. De
enkele stressvolle minuten die volgen, lijken lang te duren.
Dan zien we dat de dieren zich herstellen en weer rustig
verder grazen. Ik slaak een zucht van verlichting.
Een jaar later heb ik de eigenaar opnieuw aan de telefoon.
Of er een dierenarts kan langskomen om zijn schapen
ontwormingsmiddel toe te dienen. „Vorig jaar is dat ook
gebeurd en ik weet nog erg goed hoe dat is verlopen”,
klinkt hij strijdvaardig. Of hij daarom mag weten wélke dierenarts er zal komen. „Henriëtte liever niet, want zij heeft
geen verstand van schapen”, klinkt het stellig.
„Ik zal het doorgeven”, is mijn reactie. En verder houd ik
wijselijk mijn mond.

HENRIËTTE BRUGGINK
landbouwhuisdierenarts
20
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LEGE LIJST
Als de brievenbus klepperde en de folder van de lokale speelgoedwinkel met een elegante zwaai op de deurmat zeilde, gristen mijn
vingertjes het blaadje daar gauw vanaf. Uit de keukenla pakte ik een
schaar en prittstift. Tijd om een verlanglijstje te fabriceren.
Ik sloeg de folder open en begon naar hartenlust te knippen. De
racebaan, knikkers en een bestuurbare auto wilde ik hebben. En ook
de brandweerauto van LEGO knipte ik uit. Helaas kon ik dan geen
stoepkrijt meer vragen, want dat plaatje stond op de achterkant van
de brandweerautopagina. Alle uitgeknipte cadeaus plakte ik op een
A4’tje. Als extra service rekende ik alvast uit wat de totaalprijs was
van mijn verlangens. Handig, voor het geval mama zou besluiten al
mijn wensen in vervulling te laten gaan.
Zo hunkerde mijn kinderhart naar allerlei moois. Het meeste kreeg
ik niet. „Het bezit van de zaak is het einde van ’t vermaak”, zei men
dan tegen me. En ook: „Wees blij met wat je wél krijgt.” Ik doorgrondde die wijsheden nauwelijks, maar schudde heftig mijn hoofdje.
Omdat ik wel aanvoelde dat die opmerkingen voor mijn verlanglijstje
geen goed nieuws waren.
Inmiddels is het fabriceren van een lijst begeerten niet zo’n eenvoudige zaak meer. En dat niet alleen vanwege de antifoldersticker op
onze brievenbus. Het heeft meer te maken met het bezit van tal van
spullen. En als ik een plant wil hebben, een kaasschaaf of een gieter, dan schaf ik die meteen aan. Dus blijft er weinig meer over om
naar te verlangen.
„Wil je alvast een verlanglijstje maken?” vraagt mijn vrouw al maanden voor mijn verjaardag. Een boot lijkt me leuk. Een drone of een
spiegelrelexcamera. Maar dat is veel te gek, vind ik. En ook jammer
van m’n eigen bankrekening. Dus blijft het lijstje leeg.
Irritant, vindt mijn vrouw. „Ik wil iets leuks voor je kopen.”
„Ach schat”, oreer ik plechtig „jij maakt me veel gelukkiger dan spullen. Geef mij maar aardappelschilmesjes, batterijen en een nieuwe
koekenpan. Dan ben ik dik tevreden.” Tot mijn eigen verbazing meen
ik het nog ook. Word ik al zo oud?

ARIEN VAN GINKEL
JOURNALIST BIJ HET REFORMATORISCH DAGBLAD

INTERVIEW

DE FAMILIE BOOGERT LEEFT WEKENLANG IN LOCKDOWN

DRIE
BIJZONDERE
MAANDEN IN
ISRAEL
Met het hele gezin vloog de familie Boogert vlak voor de
grote corona-uitbraak naar Israël. In het heilige land
zou het vast wel meevallen met de verspreiding, dachten
de Driebruggenaren. Het liep anders, maar werd alsnog een
onvergetelijke tijd.
Tekst: JACOMIJN ARIAKHAH beeld: TINEKE VAN DER EEMS
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„Onze Sarah van
7 begon thuis
ook al snel in het
Engels tegen me
te praten. Hallo,
ik ben gewoon
je moeder, zei ik
dan”

ohanna Boogert-Simon (36)
heeft nog even rust voordat
haar jongste dochtertje Cecilia van een halfjaar wakker
wordt. De andere vier kinderen zitten op school en man Ernst (31) is
de deur uit.
Zo’n rust heeft ze de laatste maanden zelden gehad. Ook niet toen ze
van eind februari tot begin juni in
Israël zat. „Het land ging een aantal
weken volledig in lockdown. We
mochten alleen voor boodschappen
de straat op.”
Het is nu ruim een jaar geleden
dat Ernst het aanbod kreeg om
naar het Midden-Oosten te gaan.
Als promovendus theologie aan de
Protestantse Theologische Universiteit kreeg hij de Erasmusbeurs
aangeboden. Hij mocht op kosten
van de universiteit drie maanden onderzoek doen in Israël aan
het Schechter Instituut. In eerste
instantie deed hij daar niks mee.
„Hij vond het veel te gek dat ik dan
al die tijd in mijn eentje voor vier
kinderen zou moeten zorgen”, zegt
Johanna. „Bovendien werd ik kort
daarna zwanger.”
Toch laat de kans om naar Israël te
gaan hen niet los. „Ernst en ik waren er afzonderlijk al eens geweest
en het land is geweldig. De Bijbelteksten komen daar tot leven.”
Het grootste obstakel voor het
plan is echter het onderwijs aan
de kinderen. Tenzij ze dat ook in
Israël voor elkaar krijgen, geeft de
gemeente geen toestemming voor
hun absentie op school.

J

BEVALLING
Tot ieders grote verrassing bieden Ernsts ouders aan om mee te
gaan. Zijn moeder, die juf is, wil
het onderwijs aan de kinderen voor
haar rekening nemen. „We wisten
niet wat we hoorden. Vervolgens
24
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konden we dit bij de leerplichtambtenaar op tafel leggen en met
heel wat mitsen en maren ging ze
akkoord.”
Zes weken voor het geplande
vertrek is de uitgerekende datum
van Johanna. Of dat niet veel stress
oplevert? „Ik heb drie keer een
keizersnee gehad en zou dat bij de
geboorte van Cecilia ook krijgen.
Dus ik wist wat mij te wachten
stond. In het ergste geval, als er
iets met mij of het kindje zou gebeuren, zouden we de reis moeten
annuleren. Maar ik keek liever naar
wat mogelijk was dan naar wat fout
zou kunnen gaan.”
Gelukkig verloopt de bevalling
voorspoedig. Het kindje wordt gezond geboren en Johanna herstelt
al snel.
Toch zijn de weken na de bevalling
erg druk. Alle puntjes moeten op
de i gezet worden, zodat het gezin
kan vertrekken. Hoe ze dat voor
elkaar krijgen, met een pasgeboren baby in huis? „En ik ben echt
een duizendpoot. Van zo’n reis in
het vooruitzicht krijg ik adrenaline
en daardoor blijf ik doorgaan. En
we hebben een dag in de week een
nanny, dat scheelt ook.”
Tegen het reizen met een baby ziet
ze niet op. „We hebben vaker met
baby’s gereisd naar Nepal en Roemenië en dat ging prima. Daarbij
geef ik borstvoeding: het allermakkelijkste wat er is. De gezondheidszorg is trouwens uitstekend
in Israël, dus dat was ook geen
obstakel. En het zit in ons karakter om dit te doen. We zijn allebei
avontuurlijk en vrij gemakkelijk.”

HUPSAKEE
De koffers die Johanna klaarzet, lopen langzaam vol. Kleding,
zwemvesten, cadeau’s, medicijnen,
boeken. Alles wat een gezin drie

INTERVIEW

maandenlang nodig heeft, zit erin.
Als het moment van de reis aanbreekt, lijkt het coronavirus nog
geen enkel probleem te zijn. „Toen
wij weggingen was er dus volstrekt
geen reden om je zorgen te maken en dat hebben we dus ook niet
gedaan. We dachten: Hupsakee, het
komt vast goed. Twee dagen nadat
wij arriveerden werden in Nederland en Israël gelijktijdig de eerste
gevallen gemeld.”
Omdat de Israëlische overheid al
snel over een lockdown spreekt,
heeft de familie door dat ze snel
moeten zijn als ze nog iets van het
land willen zien. En dus vullen de
eerste weken zich met toeristische
uitstapjes. Naar de Dode Zee, naar
Massada, naar de Klaagmuur. In de
derde week gaat Johanna nog snel
even naar het Yad Vashem museum. „Precies op tijd. Op vrijdag
ging ik erheen, op zondag was alles

dicht. De Israëlische overheid nam
heel snel maatregelen. Het virus
heeft daar toen ook niet voor zo
veel besmettingen gezorgd als in
Nederland.”

SNOEPHAPPEN
Als de lockdown ingaat, grijpen ze
terug op een ijzeren routine. Ernst
studeert zoveel mogelijk. „Hij houdt
zich bezig met de verschillende
handschriften van het Johannesevangelie. Zijn doel was om die te
gaan bekijken. Daar is door corona
uiteindelijk niets van gekomen.”
De kinderen krijgen vier ochtenden
in de week les van Ernsts moeder
en spelen verder vooral veel buiten.
„Gelukkig had ons appartement een
grote tuin. Die deelden we met de
andere twee gezinnen. Dat was fijn.
Omdat de kinderen voor een groot
deel van dezelfde leeftijd waren,
speelden ze veel samen.”

De oudste twee kinderen Boogert
leren in zo’n omgeving binnen
korte tijd veel Engels. Johanna:
„Onze Sarah van 7 begon gelijk
in het Engels te praten, of ze het
nou kon of niet. Bij Wilbert van 9
duurde het wat langer. Die zei na
een paar weken heel voorzichtig
zijn eerste woordjes tegen zijn
vriendjes.” Lachend: „Sarah begon
thuis ook in het Engels tegen me te
praten. „Please give me the butter.”
Dan zei ik: Hallo, ik ben gewoon
je moeder, hier mag het in het
Nederlands.”
De volwassenen van de drie appartementen houden om de beurt
toezicht op de kinderen buiten en
verzinnen spelletjes om hen bezig
te houden. Verstoppertje en tikkertje bijvoorbeeld, maar ook een
typisch Nederlandse spelletje als
snoephappen.
Het was hard werken, zegt Johan-
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INTERVIEW

na, maar dat was in Nederland niet
anders geweest. „Als we hier waren
gebleven, had ik in mijn eentje
voor de baby, het onderwijs en het
vermaak van de kinderen moeten
zorgen.”

„Elke sabbat zaten ze samen uren
over de Bijbel te praten, door elkaar
over en weer vragen te stellen”

CONTACT

Als na zeven weken de lockdown
eindelijk voorbij is, springen de
Boogerts een gat in de lucht. Eindelijk kunnen ze weer wat van de
omgeving gaan zien. „Al hadden we
ook wel verwacht dat het niet veel
langer kon duren. Dan zou alles
kapotgaan, want zo’n 25 procent
van de inkomsten in Israël komt
uit toerisme.”

In het onderste appartement woont
een joods-orthodox gezin met twee
kinderen, in het tweede een joodsmessiaans gezin met vier kinderen.
Zelf verblijven de Boogerts op de
derde woonlaag, en Ernsts ouders
in een huisje in de achtertuin.
Door de lockdown krijgen de
families onderling veel contact
met elkaar. Vooral met het joodsorthodoxe gezin. „Ernst heeft zulke
waardevolle gesprekken gehad
met de man die daar woonde. Elke
sabbat zaten ze samen uren over
de Bijbel te praten, door elkaar
over en weer vragen te stellen. Ze
hadden een heel goede klik, alsof
het broers waren. Met deze mensen
hebben we nog steeds regelmatig
contact via videobellen. En zouden
we ooit teruggaan, dan zullen we er
alles aan doen om hen te bezoeken.”
Met de vrouw van het gezin ontwikkelt Johanna ook een warme
band, al verschillen ze erg van
elkaar. „Ze is een Jemenitische jood
en visagiste van beroep. Ze gelooft
wel dat er een God bestaat, maar
vindt het heel lastig om dat concreet te maken.” Lachend: „Ze vond
het bijzonder dat wij alleen psalmen en gezangen zongen en niet
dansten. Daar kon ze zich helemaal
niets bij voorstellen.”
Johanna is blij met deze contacten.
Die maken het leven in lockdown
een stuk interessanter. „Dat vind
ik toch altijd het mooiste aan een
vakantie, het contact maken met de
lokale bewoners.”

SPELONKEN
De familie grijpt de nieuw verkregen vrijheid aan om samen allerlei
uitstapjes te maken. „De kinderen
hadden tijdens de lockdown alvast
vooruit gewerkt voor school, zodat
we er nu op uit konden gaan.”
Ze maken een wandeling in het
Judese gebergte en in de woestijn
en bezoeken Ein Gedi. Ze gaan
naar Nissan aan de Middellandse
zee, wandelen door nationaal park
bij Gath, bezoeken de omgeving
van Jericho en gaan naar Mount
Carmel.
Maar een stedentrip zit er niet
in. „We wilden bijvoorbeeld naar
Kapernaüm, maar dat mocht niet.
De musea waren gesloten en alleen
de natuurgebieden waren toegankelijk voor toeristen.” Dat was voor
de familie echter geen punt. „De
natuur in Israël is prachtig. En ook
daar komen de Bijbelverhalen tot
leven.
Zo bezochten we Adullam, een heel
groot natuurgebied vol spelonken. In een daarvan heeft David
geschuild voor Saul. Mijn schoonmoeder gaf dan op de heenweg in
de auto Bijbelles, toegespitst op de

locatie waar we heen gingen.”
En dan breekt, na 13 weken, het
moment aan waarop ze naar Nederland terug moeten. Dat heeft
nogal wat voeten in de aarde. Want
begin juni vliegen er nog vrijwel
geen reguliere maatschappijen.
Het retourticket van El Al dat ze in
handen hebben, is dus niets waard
op dat moment. „Ernst en mijn
schoonvader zijn een hele dag bezig geweest om uit te zoeken hoe
we terug konden gaan. Dat was
stressen, want we konden echt
niet langer blijven. We moesten in
Nederland weer aan het werk.”
Een vlucht met Lufthansa blijkt de
enige serieuze optie te zijn. „Alle
andere vluchten werden steeds geannuleerd en durfden we dus niet
te boeken omdat je dan maar moet
zien of je je geld terugkrijgt.”
Ze boeken een retourvlucht, omdat
die goedkoper blijkt te zijn dan
een enkele reis. „Maar het kostte
nog steeds het dubbele van wat
normaalgesproken een retour
kost. En nu hebben we dus nog
een enkele reis Lufthansa en ons
originele retourticket van El Al
over.” Hoopvol: „Wie weet, gaan
we de volgende voorjaarsvakantie
nog een keer, als het coronavirus
dan op z’n retour is.”
Of ze er achteraf geen spijt van
hebben dat ze midden in coronatijd naar Israël zijn geweest? Dat
zeker niet, zegt Johanna stellig.
Het was een onvergetelijke tijd.
„Ik voel me rijk gezegend en hoop
ook dat we tot zegen zijn voor degenen die we hebben ontmoet.”
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week 1

De ark (31)
Lezen: 1 Samuël 7:11-17

Israël zit klem. Van achteren dringen de Filistijnen zich
op, die met het volk willen afrekenen. Vóór staat het altaar, waarop een jong lam wordt verteerd. Maar boven Israël troont de Heere. Hij is Koning, ook nu!

De Heere verhoort Samuël. Vanuit Israël be-

Gods almacht blijkt ook uit een angstaan-

zien, is dat een groot wonder. Het volk heeft

jagend onweer dat Hij boven het Filistijnse

alles verzondigd en alleen maar de dood ver-

leger ontketent. Onweer ervaart men in die

diend. Vanuit de Heere gezien, is het echter

dagen namelijk niet alleen als een machtig

geen wonder. God handelt in overeenstem-

natuurverschijnsel, maar vooral als uitbar-

ming met Wie Hij is. Hij is genadig! Hij kan

sting van goddelijke toorn. De Filistijnen

het volk laten omkomen, maar Hij doet dat

horen in dit vreselijke geweld de toorn van

niet. Hij wil zijn Wie Hij is: genadig, barm-

Israëls God, maar Israël hoort de stem van de

hartig en groot van goedertierenheid. Hij

Schepper, die Koning is (Psalm 29).

houdt het verbond tot in het duizendste ge-

Wanneer Hij Zijn verlossende liefde aan

slacht. Zó is Hij! Ook vandaag! De Heere wil

Israël openbaart, wreekt Hij Zich tegelijker-

u en jou niet verdoemen, Hij wil u behouden.

tijd over Zijn vijanden. Dit bedoelt het Oude

Waarom? Omdat Hij zo is. Daarom.

Testament met gerechtigheid. Oordeel en

Hoe dichter de Filistijnen Israël naderen,

verlossing in één daad. Hier openbaart God

hoe dichter het volk tot het altaar met het

Zijn gerechtigheid naar twee verschillende

geslachte lam nadert. God gebruikt de haat

kanten. Op Golgotha openbaart God Zijn

van de Filistijnen om Israël te overtuigen van

liefde samen met Zijn toorn in één Persoon.

Zijn eenzijdige liefde tot dit schuldige volk.

Daar belijdt een zondaar op grond van Chris-

De haat van Israëls vijanden maakt de Heere

tus’ gerechtigheid: de straf die ons de vrede

dienstbaar aan de openbaring van Zijn liefde.

aanbrengt was op Hem.

Vraag: Psalm 29 vergelijkt onweer met Gods stem.
Waarom staat in deze psalm zeven keer de uitdrukking
”de stem van de Heere”?
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week 2

De ark (slot)
Lezen: 1 Samuël 7:7-10 en Psalm 29

De Israëlieten behalen een enorme overwinning. Ze verslaan het Filistijnse leger, heroveren verloren gegaan
grondgebied en breiden zelfs hun eigen gebied uit. De
Amorieten sluiten een verbond.

Met het verslaan van de Filistijnen begint

vergaan….

een nieuw tijdperk voor Israël. De vijand is

Deze steen appelleert ook aan Israëls verant-

verslagen. Niet voorgoed, dat zal pas later

woordelijkheid. Gods hulp in het verleden,

door David gebeuren, maar voorlopig durft

biedt geen garantie voor de toekomst. Deze

geen Filistijn zijn vinger naar Israël uit te

steen plaatst Gods daden uit het verleden

steken. De overwinning maakt indruk op de

vandaag in het perspectief van de toekomst.

omringende volkeren. De Amorieten sluiten

De vraag klinkt hoe ik me tot deze God ver-

een soort vredesverdrag met Israël.

houd. Is Hij mijn Hulp? Dat betekent geen

Samuël richt een gedenksteen op, die hij

‘hulpje’, in de zin van iemand die mij een

Eben-Haëzer noemt: ‘Tot hiertoe heeft de

handje helpt. Hulp betekent: zonder Hem

Heere ons geholpen.’ Inderdaad, zonder Gods

verga ik, kom ik om. Van die ernst getuigt de

hulp was het nooit gelukt. En hoe heeft Hij

plaats waar deze steen staat: tussen Mizpa

geholpen! Van samenwerking tussen Israël

en tussen Sen. In de directe omgeving van de

en Hem was geen sprake. Op alle fronten

plek de Filistijnen Israël versloegen. Zonder

werkte het volk juist tegen. Door Hofni en

Gods hulp rest mij de dood, dankzij Gods

Pínehas, door de verwording, door het verlies

hulp blijf ik leven. Daarom schept deze steen

van de ark, door doffe berusting, door on-

ook verwachting. Want bij Eben-Haëzer kan

bekeerlijkheid bij Beth-Semes. Het woordje

en mag beleden worden: „Die trouwe houdt,

‘ons’ krijgt een ootmoedige klank. Indien

Die eeuwig leeft en Die nooit zal laten varen

de Heere er niet was geweest, dan waren we

hetgeen Zijn hand begonnen is te doen.”

Lees par. 12 van hst. 5
uit de Dordtse Leerregels
tegen de achtergrond van
Eben-Haëzer.

Ds. C.P. de Boer
is christelijk
gereformeerd predikant
te Sliedrecht.
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COLUMN

ER GAAT EEN DOMINEE VOORBIJ
r gaat een dominee voorbij...
Dit gezegde werd -in het
verleden meer dan nu- gebruikt als er in een druk gesprek
een stilte viel. Volgens “Woordenschat” van de predikant Eliza Laurillard (1830-1908) is het „afkomstig uit den tijd, toen de kerkelijke
tucht zoo sterk gehandhaafd werd,
dat zij, wier buitensporigheden ter
oore van den predikant kwamen,
op een strenge berisping of bestrafﬁng konden rekenen.”
Ik heb ook weleens gelezen dat het
vooral in vissersplaatsen gebruikt
werd, omdat het de taak van de
dominee was slecht nieuws te
brengen wanneer er iemand op zee
was omgekomen. Als de dominee
op een onverwacht tijdstip voorbijging begreep men dat er iemand
was verdronken.
“Daar gaat een dominee voorbij” is
ook de titel van verschillende boeken. Ik beperk me tot twee. Allereerst denk ik aan een boek dat afgelopen voorjaar verscheen. Trees
Blom beschrijft daarin –als oud
ingezetene– wetenswaardigheden
over het kerkelijk leven van Nederhemert, waarbij alle predikanten
de revue passeren. De geschiedenis
van kerkelijk Nederhemert is zeer
boeiend. Wat een bijzondere ontwikkeling maakte deze gemeente
door. Waar het kerkelijk leven
aanvankelijk door de kasteelbewoners van het eiland werd gestuurd
door gebruikmaking van het collatierecht en financiele bijstand
veranderde dit in 1928. Middenorthodoxie maakte daarmee plaats
voor hervormd op gereformeerde

E

grondslag en later zelfs hersteld
hervormd. Verrassende dingen wist
Trees te onthullen. Een predikant
die later tandarts wordt, is niet iets
alledaags. Dat was het geval met
Carel Verloop die er van 1915-1918
stond. In veel gevallen zou een
dergelijke ‘move’ van een predikant de oplossing zijn voor zichzelf
en de gemeente. De auteur vertelt
ook over ds. Hanewinckel die Nederhemert van 1828 tot 1838 diende
en bij de Afscheiding van 1834 een
weifelende houding aannam. Ze
voert daarbij ds. Pape uit Heusden
ten tonele die zijn Nederhemertse
collega daarom neerzette als „een
onbeduidend ventje” , „een zwakgeestige huichelaar”, „een groote
nul” en een „haspel”. Bij Pape
konden afgescheidenen namelijk
nooit goed doen. Terwijl ik dat boek
las, liet ik mijn oog gaan over een
geschrift met dezelfde titel onder
redactie van dr. J. J. Buskes. Allerlei
auteurs geven daarin hun oordeel

over predikanten. Van Annie M.
G. Schmidt –van Jip en Janneketot J. W. Schulte Nordholt, die de
laatste vertaling van het lied “U zij
de glorie” voor zijn rekening nam.
De dominees werden in dat boek
doorgaans ongenadig afgekat tenzij
ze niet orthodox waren en politiek links geëngageerd. Overigens
is een negatieve beoordeling van
dominees niet iets van vandaag. In
vroeger dagen kon men er ook wat
van. De liberale dichter Potgieter
noemde professor J. J. van Oosterzee „een hipopotamus in toga, een
redevoerend nijlpaard.” De atheist
Multatuli beschreef in “Max Havelaar” ene ds. Wawelaar (wauwelaar). Echter ook de Reveilman
Isaac da Costa was niet mis. Dat
blijkt uit zijn correspondentie met
de schrijfster Bosboom-Toussaint.
Hij hield dominees voor een „boos
ras”. Deze bekeerde Jood moet wel
heel nare ervaringen hebben met
dienaren van het Woord. Het lust
mij niet om op de betitelingen in
“Daar gaat een dominee voorbij” in
te gaan. Op die van ene H. J. Smeding na. Hij noemde een Veluwse
dominee „sadist van de keuterboertjes”. Hij ergerde zich eraan dat
mensen in de kerk geen troost kregen, maar zweepslagen, De dominee stuurde hen naar huis met de
vraag: „Wilt gij het zware gewicht
van uw zaligheid ophangen aan de
dunne draad der eigengerechtigheid?” Wanneer dat sadisme heet,
maak ik me er ook schuldig aan.
Graag zelfs.

Ds. M. van Kooten, Elspeet
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INTERVIEW

Broers
DEEL 3

EEN
DUBBELE
BAND
De een is voorzichtig, de ander schuwt risico’s niet.
Henk en Bas van der Heiden voelen zich echter hecht met
elkaar verbonden. “We zijn elkaars tegenpolen, maar die
trekken elkaar aan. Boven alles is er een geestelijke
band.” Er gaat geen week voorbij of de dominee en de
vee-exporteur hebben uitgebreid contact. Soms bellen
we tot diep in de nacht.”
tekst: AD ERMSTRANG beeld: SJAAK VERBOOM EN FAMILIE VAN DER HEIDEN
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INTERVIEW

P

laats van ontmoeting is het kantoor van
Hunland in het dorpje Westendorp, ten
noorden van Doetinchem. De aanpalende
stallen vormen het hart van de bedrijfsactiviteit van Bas, die zijn bedrijf uitbouwde tot een
belangrijke internationale speler in de agrarische
wereld.
Hunland koopt en verkoopt vee over de hele
wereld en is Europa’s grootste exporteur. Bas’
handelsactiviteiten begonnen al op jeugdige leeftijd met konijnen en later geiten. Anno 2020 heeft
hij naast de export van rundvee ook een geitenbedrijf.
Henk is sinds 2015 predikant van de gereformeerde gemeente van Wageningen. Hij werkte eerst bij
een middelgroot bouwbedrijf en was tot aan zijn
studie voor dominee de belangrijkste financiële
man bij Hunland. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in rest van de familie. De vrouw van Bas,
twee andere broers en een zus en een schoonzus zijn er eveneens werkzaam. De mannen als
respectievelijk veearts en inkoper, de vrouwen in
verschillende administratieve functies.
Henk moest zich echt losmaken van zijn functie.
„Tijdens m’n eerste studiejaar in Rotterdam was
ik aan het einde van de week nog regelmatig in
Westendorp te vinden vanwege de overdracht.
Een plaatselijk krantje schreef een artikel over
Hunland. Het werd bijzonder christelijk genoemd
met ook iemand in de top die half financial controller en half dominee was.”
Hun vroegste jeugd brachten de goedlachse
broers door in Enkhuizen, waar hun vader tot
predikant werd bevestigd. Henk was acht, Bas
toen vier jaar. In 1984 verruilden ze Enkhuizen
voor Doetinchem.
Henk: „Ik heb goede herinneringen aan onze
periode in Enkhuizen, en dat geldt ook voor de
anderen. We hadden veel vrienden, van alle leeftijdscategorieën, die bij ons over de vloer kwamen. En, niet onbelangrijk, jij legde er de basis
voor je bedrijf met een handeltje in kleindieren.”
Bas: „We voelden ons geen domineeskinderen.
Dat wilden we niet en onze ouders evenmin. De
studeerkamer was soms speelkamer en we hebben ons nooit hoeven te gedragen alsof we in een
glazen huis zaten. Die behandeling kregen we
echt niet.”
Henk: „Ik ben de derde in een rij van negen - zes
zoons en drie dochters. Jij bent de vierde in de
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rij. Tussen ons zit ongeveer vier jaar.” Lachend:
Eigenlijk is het met jouw komst mis gegaan. Je
hield niet van leren, was altijd met nevenactiviteiten bezig en bracht een echte handelsgeest het
gezin binnen.”
Bas: „Inderdaad zat ik er een beetje tussen, je zou
kunnen spreken van drie lichtingen binnen het
gezin. Ten diepste had ik een benauwde positie.”
Henk: „Ons gezin was hecht en warm. Jij en ik
hadden geen speciale band in die tijd, tenminste
niet anders dan met de anderen. We werkten als
dat nodig was prima samen en hadden beiden
wel iets met de agrarische sector. Later gingen
we samen melken bij een boer en joeg jij eerst de

“Het sterven van onze
zus Aukje heeft ons
gezin enorm gestempeld”
ratten uit de schuur. Ik heb toen we in Doetinchem woonden de middelbare agrarische school
gevolgd en me aansluitend via verschillende
bedrijfseconomische studies gespecialiseerd in de
financiële kant. Omdat ik niet hele dagen boer
wilde zijn, ben ik bij een bouwbedrijf gaan werken en daar geëindigd als financial controller.”
Bas: „Ik had het na de mavo en meao helemaal
gehad met leren en ben direct de handel ingegaan. We gingen aanvankelijk beiden echt onze
eigen weg en pas nadat we beiden getrouwd
waren en ons gezin hadden, is onze relatie steeds
hechter geworden.”
Henk: „Ik ben nog vanuit de pastorie getrouwd,
die onze ouders enkele maanden daarvoor hadden
verlaten omdat vader een beroep naar Utrecht had
aangenomen.”
Bas: Ja, die verhuizingen. Vreselijk. Ik ben nog
een jaar mee geweest, maar had toen al verkering
in Doetinchem. Ik ging, maar onder protest. Mijn
vader haalt nog wel eens aan dat hij mijn gezicht
nog steeds voor zich ziet op het moment dat hij
vertelde dat we naar Utrecht zouden gaan. Op
vrijdagmiddag reisde ik weer naar de Achterhoek,
naar de opa van mijn vrouw. Met hem had en heb
ik een sterke band. Hij is nu 92. Ik heb veel van
hem geleerd. In die tijd verloor ik je wel een beetje uit het oog. Dat veranderde toen ik terugkwam
naar Doetinchem en mijn bedrijf begon. ’s Avonds

laat wipte ik regelmatig aan om bij te praten.”
Voordat het zover was, werd het gezin van de
Doetinchemse predikant getroffen door een ingrijpende gebeurtenis. Zus Aukje, bijna 13 jaar oud,
raakte in 1990 heel ernstig gewond bij een ongeval
met de schoolbus op weg naar de Jacobus Fruytier
scholengemeenschap in Apeldoorn. Ze overleed
een week later in het ziekenhuis in Enschede.
Henk: „Dat heeft ons gezin enorm gestempeld.
Ieder verwerkte z’n verdriet op zijn eigen manier,
maar we waren allemaal heel open naar elkaar
toe. Je kunt je in zo’n situatie niet groot houden.
Dat was gezinsbreed, al moet je natuurlijk voor
ogen houden dat de verschillen in leeftijd groot
waren. Onze oudste zus was 22, de jongste 4. Het
belangrijkste is dat we mogen geloven dat Aukje
bij de Heere in de hemel is. Dat is balsem voor de
ziel en geeft je houvast. Dat maakt een wereld van
verschil. Die gebeurtenis heeft de Heere willen
gebruiken tot eeuwige zegen in het gezin. Vader
zag Gods beloftewoord uitkomen, namelijk dat er
verwachting mag zijn voor de nakomelingen. ”
Bas: „Het brengt je heel dicht bij elkaar. Het
gebeurde op dinsdagmorgen en ik zat ook in die
bus. Helemaal achterin. Het was een zware klap
voor onze ouders en natuurlijk voor ons als broers
en zussen. Voor mezelf moet ik zeggen dat ik ook
wel eens opstandig was. Je bent haar wel kwijt,
was dan mijn redenering. Gelukkig heeft God me,
en ook de anderen, ervoor behoed om daarin te
blijven hangen.”
Henk trouwde in 1993, Bas vijf jaar later. De uitbouw van Hunland bracht de beide broers steeds
dichter bij elkaar.
Henk: „Je vrouw hielp in de begintijd al bij de
administratie, maar steeds vaker werd ik betrokken bij allerlei financiële zaken. Omdat ik Excel
beheerste, maakte ik in m’n vrije tijd staatjes voor
het bedrijf. Gaandeweg breidde het advieswerk
zich uit. Het bracht me weer wat dichter bij de
agrarische sector, die nog steeds mijn belangstelling had.”
Bas: „Ik kwam regelmatig bij je over de vloer.
Meestal wat later op de avond, soms pas om 11.00

HENK VAN DER HEIDEN,
48 JAAR
------------------------WOONT IN BENNEKOM
------------------------GEHUWD, VADER VAN
TWEE KINDEREN
------------------------PREDIKANT GEREFORMEERDE
GEMEENTE VAN WAGENINGEN
------------------------VOORHEEN
FINANCIAL CONTROLLER

“We zijn beiden een
beetje Bourgondiërs”
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BAS VAN DER HEIDEN
45 JAAR
--------------------------WOONT IN DOETINCHEM
--------------------------GEHUWD, VADER VAN
DRIE KINDEREN
--------------------------DIRECTEUR/EIGENAAR
INTERNATIONAAL
VEEHANDELSBEDRIJF HUNLAND
--------------------------LID GEREFORMEERDE
GEMEENTE VAN
DOETINCHEM
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uur. Om een glaasje wijn te drinken en te bomen.
Ik was daarnaast voor m’n werk steeds vaker onderweg. Ten tijde van de MKZ verbleef ik regelmatig in Duitsland. Ik moest dan urenlang rijden
en belde je regelmatig op. Vaak had en heb ik aan
een half woord al genoeg.” Schaterlachend: „Ik
had leiding nodig.”
Henk: „Ik ben veel voorzichtiger en moest je,
zeker in financiële zaken, soms afremmen. Jij ziet
altijd licht. „Komt goed” hoorde ik dan. Dat was
en is een veelgebruikte uitdrukking van je.”
Bas: „Diep in m’n hart vond ik je in zaken
weleens een angsthaas, maar ik luisterde wel.
Eigenlijk zijn we echt tegenpolen, totaal verschillend. Maar plus en min trekken elkaar aan. Ik lijk
misschien wat meer op onze vader, die eveneens
graag reist. Hij vertelde weleens dat hij vroeger
interesse had in de grote vaart, maar de Heere
heeft zijn leven anders geleid
Henk: „Inderdaad ben ik bedachtzamer. Waar dat
vandaan komt? Wellicht van mijn moeder. Maar
vaker denk ik ook aan het karakter mijn oom, ds.
B. van der Heiden, die dit voorjaar is gestorven.
Hij wilde de dingen ook graag overzien.”
Bas: „We hebben wel iets gemeenschappelijks.
We zijn beiden een beetje Bourgondiërs en houden van lekker eten en drinken.”
Henk: „Als dat op de juiste wijze gebeurt, is daar
niets op tegen. We mogen genieten van het goede
dat God ons geeft. Je hoeft niet wereldvreemd te
worden, maar als God je stilzet komt je leven wel
in een ander perspectief te staan. De dienst van
de Heere is een liefdedienst, dat kan ik niet genoeg herhalen. Dat hebben we ook echt van huis
uit meegekregen.”
Bas: „Samen hebben we, nu een jaar of tien
geleden, gezocht naar een geschikte locatie voor
het bedrijf. Ik had een kantoor aan huis, maar
iedereen liep door elkaar en we groeiden daar uit
onze voegen. Toen was er de mogelijkheid om de
boerderij in Westendorp te kopen.”
Henk: „Dat was een heel bijzondere periode.
Ik was nauw betrokken bij de aankoop en verbouwing, maar werd toen zelf net student aan
de theologische school van de Gereformeerde
Gemeenten in Rotterdam. In ben in mei aangenomen en moest in augustus beginnen. Het
eerste jaar was ik, naast de studie, nog vaak op
kantoor te vinden. Er was niet direct een opvolger beschikbaar. Daarin is later voorzien. Je hebt
een nieuwe geschikte rechterhand voor de zaak

INTERVIEW

gevonden. Ik heb daar echt Gods leiding in mogen
zien.”
Bas: „Je hield het aanvankelijk stil dat God een
andere weg met je voorhad. Toch voelde ik in die
tijd wel aan dat er iets aan de hand was. Er waren
momenten dat je werkelijk niet te genieten was.
Heel anders dan gewoonlijk.”
Henk: „Ik had in 1990, toen ik enkele maanden in
Canada verbleef, een ernstig motorongeval gehad.
Menselijkerwijs gesproken was het je kantje
boord. Dat jaar overleed ook Aukje. Maar een
mens gaat dan toch door. Totdat God me krachtig
stilzette en mij riep in Zijn dienst. Maar die roeping heb ik jarenlang weggedrukt. Ik was ouderling Doetinchem en had het op de zaak prima
naar m’n zin. Totdat ik er niet meer onderuit
kon om een attest te vragen en mijn zaak aan het
curatorium voor te leggen. Pas toen ik dat besluit
had genomen, kreeg ik rust. Ik vond het moeilijk
je dat te vertellen en liep er steeds mee rond. Tot
het moment dat ik er mee naar buiten moest komen. We moeten eens praten, heb ik gezegd.”
Bas: „We zouden van alles gaan doen en hadden
allerlei plannen. Maar ik merkte dat het niet zo
was als voorheen. Totdat je het vertelde. Er was
dezelfde openheid die we eerder ervaarden bij
elkaar. Overigens was het voor mij vooral in het
begin heel dubbel, want ik raakte mijn belangrijkste adviseur en financiële man kwijt.”
Henk: „Hoewel ik het heel goed met je kon
vinden, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het
zakelijk wel eens botste. Dat had te maken met
zaken waarin je in een 24-uur doordraaiend
bedrijf te maken krijgt. Ik kon daarin niet altijd
meegaan. Mijn geweten was nauwer geworden.”
Bas: „Dat klopt. Jarenlang is de handel als het
ware doorgedenderd. Toch was ik van binnen altijd jaloers als het over geestelijke zaken ging. Het
maakte me onrustig, maar ik kon er niet bij. Het
was niet voor mij. Ik vroeg me af wat er moest
gebeuren om me te stoppen. Soms dacht ik dat
me het beste m’n bedrijf kon worden afgenomen.
Het ging echter heel anders. In 2013 overleed ons
vierde kindje bij de geboorte. In die tijd ben ik
stilgezet.”
Henk: „Ik heb op enig moment ervaren dat God
ook in jouw leven sprak. Sinds die tijd hebben we
ook een geestelijke band. Die gaat de zakelijke
ver te boven. Je staat heel anders ten opzichte
van elkaar. Het geeft een dubbele verbintenis. Dat

“De agrarische wereld
heeft ons beider
belangstelling”
verwondert ons beiden nog steeds.”
Bas: „De gemeenschappelijke interesse voor
de zaak blijft bestaan. Je luistert nog altijd met
interesse naar verhalen van me over bijzondere
reizen en internationale contacten.”
Henk: „De agrarische wereld houdt zeker m’n belangstelling. Hoewel er in de praktijk veel minder
van komt, geniet ik er daarom nog steeds van om
naar Westendorp te komen.”
Bas: „Onze verhouding is verdiept. Ik reis nog regelmatig, dat kan ik niet laten. Maar wel anders.
De weekenden breng ik nu meer thuis door. En
we telefoneren nog steeds iedere week.”
Henk: „Dan kan het wel diep in de nacht worden.
Mijn vrouw weet al hoe laat het is als Bas belt is…”

Gezinsfoto uit 1984. Het jongste zusje
van de broers Van der Heiden is nog niet
geboren. Rechts vooraan Henk, achter
hem Aukje, die in 1990 verongelukte.
Achter haar staat Bas.
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S. de Wit & Zn.
80 jaar ervaring in orgels
Madeliefstraat 12
! 0252 – 67 28 05

Nieuw Vennep
" post@sdewit.nl

www.sdewit.nl
• Bijbels en (antiquarische) boeken

RESERVEER NU!
VOL=VOL!

• Muziek en cadeauartikelen
• Origineel Bunzlau Stoneware
[binnenkort nieuwe webshop]

Boekenhuis Rijssen / Uitgeverij Wieger Smeijers
Elsenerstraat 44 • 7461DP Rijssen
Elsenerstraa
T 0548 520304 • www.boekenhuisrijssen.nl

In het mooiste stukje heuvelland
We hopen u dit jaar weer
Wij hopen u dit jaar weer te mogen begroeten
te mogen begroeten.
Epen, Zuid-Limburg | 043-4551742 | www.inkelshoes.nl

UIT ETEN?

welkom!

Al plannen gemaakt voor deze zomervakantie? Wat dacht je van een dagje
uit naar de schitterende Betuwe? Wij verwelkomen jong en oud graag in ons
á la carte- en pannenkoekenrestaurant. Laat je heerlijk verwennen door onze
culinaire brigade en geniet van onze mooie locatie.

STAYCATION
Dé tip voor thuisblijvers dit jaar: naast ons restaurant beschikken wij over een grote speeltuin,
moderne bowling en verhuren wij scooters, tuktuks en e-choppers om de regio mee te
ontdekken. Kortom, voor elk wat wils! Zo maak je van een dagje Betuwe een echt dagje uit.

Batterijenweg 19c, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • molendezwaluw.nl

JENTHE

Jenthe

De enorme bult wasgoed slinkt gestaag. Wat aan de
lijn wappert, is in een mum van tijd droog. Toch ben
ik blij dat Melitta me op deze wisseldag komt helpen,
want straaltjes zweet lopen langs mijn rug. Dat is de
keerzijde van het wonen in het zonnige zuiden...
Vannacht zijn er gasten vertrokken, een ander gezin
pakt nu in, en nieuwe vakantiegangers voor beide
woningen zijn onderweg. Rennen dus, ondanks de
hitte. Tegen tienen drinken we zoals gewoonlijk koffie
in het appartement dat we poetsen. Altijd staan er dezelfde gesprekspunten op het programma: Melitta wil
weten wat voor gasten we momenteel hebben –onze
christelijke doelgroep fascineert haar mateloos– en ik
informeer op mijn beurt wat zij zondag met haar kleinkinderen heeft gedaan. Dit keer mocht het tweetal met
een paraglider van de Gerlitzen afspringen, vertelt ze.
Ik zet grote ogen op. „Maar dat kost toch meer dan 100
euro per beurt?” meen ik me te herinneren van de dag
dat ik toekeek hoe mensen met een kleurrijk zeiltje van
die berg afrenden om de diepte in te zweven. Melitta
knikt zuchtend. „Je wilt toch iets doen wat die kids echt
leuk vinden...”
Ik sta op om een tweede kop koffie te halen. Op dat
moment klinkt er vanuit het verblijf van degenen die
bijna vertrekken, gezang: „’k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen...” De laatste klanken sterven weg als ik
de kamer binnenkom. „De Heer’, ’t zij g’in of uit moogt
gaan, of waar g’u heen moogt spoeden, zal eeuwig u
behoeden.”
„Jenthe?” vraagt Melitta, nog voordat ik weer zit. „Was
haben sie gesungen?” Terwijl ik het probeer uit te
leggen, vullen haar ogen zich met alleen maar meer
vragen. Ik krijg het nog heter dan ik het al had, want
oef, wat is het moeilijk om in het Karinthisch iets door

te geven van de Blijde Boodschap. Of ligt het niet aan
die vreemde taal, maar gewoon aan mij? M’n missie
lijkt in elk geval niet te slagen, want Melitta constateert
dat onze gasten wel ”ganz brav” moeten zijn. En dat
is nou niet precies wat ik wilde zeggen. Ik zoek naar
nieuwe woorden, maar word onderbroken doordat de
vertrekkende gasten in de deuropening verschijnen
om afscheid te nemen.
Die avond schuif ik nog even aan bij het kampvuur,
waar de nieuwe gezinnen en degenen die hier al waren elkaar vinden. Dit zijn gouden momenten. Knapperend vuur en tsjilpende krekels onder de uitgestrekte
sterrenhemel, gemoedelijk gekeuvel en de geur van
marshmallows die aan lange prikkers worden gestoken. De volmaakte vrede wordt pas verstoord als een
van de ouders besluit dat het voor hun kroost nu bedtijd is. Onder luidkeels protest verdwijnt een tweeling
van een jaar of tien met hun vader en moeder. Wij die
achterblijven, staren in het vuur. Belevenissen van
de dag worden uitgewisseld, toeristische tips doorgegeven. Een van de gasten ontkurkt een les wijn.
Ontspannen kijk ik de kring rond. Het schijnsel van
het vuur weerspiegelt op de snuitjes van twee jonge
gasten. Huh?! Maar dat is de tweeling die straks al
naar bed werd gebracht! Ja hoor, ze zitten hier nu in
pyjama. Verbaasd kijk ik naar het appartementenhuis.
Bij het licht van een buitenlamp zie ik de tuindeur van
een slaapkamer wijd openstaan. Op het terras om de
hoek doen vader en moeder nietsvermoedend een
spelletje. De tweeling prikt met voldane gezichten een
nieuwe marshmallow aan een spies. Ik grinnik. Nee,
Melitta, ”ganz brav” zijn we hier niet...

Volgende keer: Beestjes
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tekst: JEANNETTE WILBRINK-DONKERSTEEG

Jenthe (39) is
met haar man Maarten (42) en hun kinderen Jos (12),
Laura (10), Lindy (7) en Heidy (6) verhuisd naar de bergen op de grens tussen
Oostenrijk en Slovenië, waar het gezin gastenverblijven wil inrichten
in een eeuwenoude boerderij.
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25x Rode haren
& 3 interviews met roodharigen.
TEKST: JACOMIJN ARIAKHAH BEELD: RENATE BLEIJENBERG
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6.
01.TESSA VAN DALEN (11)
02.JANNEKE VAN DEN
BERG-VAN LOO (40) EN HENRIET HELDOORN-VAN LOO
(37)
03.SOPHIE VAN ES (13)
04.FEMKE VAN DER ELST (17)
05.ANGELIE EN LUBETTE ROSKAM
(13)
06.MEIKE VAN SPIJKER (10)
07. LUKAS HUIBERS (3)

7.
08.MARJOLEIN HOBBEL (19)
09.JULIA(1)& SYLVIA HUURMAN
(28)
10.ELÉNE EN LINIANNE MOLHOEK
(7)
11.GERHARD BERMAN (24)
12.THIRZA (17) EN WILLEMIJN
(22) VAN GARDEREN
13.JULIËTTE DINGEMANSE (2)
14.GIDEON(10)& MYRIAM(17)
VAN GIESBERGEN

15.

22.

23.

8.
15.FAMILIE BROKAAR: REBECCA
(14), EDWIN (43), DEBORAH (10), NATHAN (16) EN
FLORA (43)
16.MARIT (15) EN MATS (8)
VERHEUL
17.ANNELIN DEN HERTOG (8)
18.LUSIA ROMKES (16)
19.LOÏSA BOSTELAAR (5), EMMA
VERSCHOOR (4), RENS HAASE
(1), LIZA VERSCHOOR (7),

9.
LEAH BOSTEAAR (7)
20.HENRIEKE HEIJBOER (16)
21.WILLIENA (10),BOAS (1,5)
EN RUBEN (12) OEVERBEEK
22.VERALYNN DE HON (4)
23.LUUC WINKELS(5)
24.JOAS (9), JANNINE (36) EN
MARIT (5) VAN DALEN
25.JONAS VAN DER ELST (5)

16.

17.

24.

25.

„Ik heb als enige
van de zussen
rood haar”
„Als kind vond ik mijn rode
haren een beetje lastig”
Wie: Michelle van Elst (18) uit Barendrecht met haar zussen Annette (23),
Judith (20) en Marline (16)
MICHELLE: „Het hebben van rood haar
zit in mijn familie. Een aantal van mijn
ooms, tantes, neven en nichten hebben
ook rood haar. Maar in ons gezin ben ik
de enige. Als kind vond ik dat altijd een
beetje lastig. Ik voelde me een soort van
een buitenbeentje, hoewel het bij ons
thuis ook weer geen item was.
Wat misschien ook nog verschil maakt,
is dat ik rode krullen heb. Die vallen extra
in het oog.
Ik heb dan ook regelmatig opmerkingen
gekregen over mijn haren. Meestal positief hoor. Vooral oudere mensen leken
het mooi te vinden. Die zeiden dan: „Wat
een prachtig haar heb jij, wees er maar
blij mee.” Een enkele keer werd ik op
straat uitgescholden voor rooie of vuurtoren. Maar dat is niet heel vaak gebeurd.
Ik denk dat ik het als tiener nog het lastigst vond om rood haar te hebben. In die
tijd heb ik weleens gewenst dat ik een
andere kleur had. Dan wil je helemaal
niet opvallen als je bijvoorbeeld nieuw
een klas binnenkomt. Het maakte me onzeker dat ik anders was dan de rest.
Inmiddels niet meer. Ik ben er aan gewend, het is niet anders. En ik vind het
denk ik ook leuker dan vroeger om wat
opvallendere haren te hebben en daar
reacties op te krijgen. Of ik er ook trots
op ben? Dat zou ik natuurlijk wel moeten
zijn.
Ik voel me in elk geval geen buitenbeentje meer. En al helemaal niet als we een
familiebijeenkomst hebben.” Lachend:
„Dan zijn mijn zussen degenen die er
qua haarkleur niet helemaal bij horen.”
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„We worden
altijd nagekeken
als gezin”
„Mijn moeder zei elke dag dat ze
mijn haar zo mooi vond”
Wie: Johan (40) en Anne-Rieke (35)
Burgler, Loïs (7), Lydia (5) en Levi (3)
uit Kampen
ANNE-RIEKE: „Of ik Johan op zijn rode
haren heb uitgezocht? Dat wordt me wel
vaker gevraagd. Maar nee.
Bij Johan zit rood haar heel sterk in de
familie. Veel van zijn ooms en tantes
hebben rood haar, evenals zijn opa en
oma. Bij mij is dat minder. Mijn oma had
rood haar, en een aantal ooms hebben
rode baardharen. Maar ik ben samen
met mijn neef de enige van de derde generatie met rood haar.
Vroeger was het anders om rood haar
te hebben dan nu. Mijn oma schrok toen
ze zag dat ik een roodharige baby was
en moest er even van huilen. Maar mijn
moeder zei elke dag tegen me als ze mij
kamde: „Wat heb je toch mooi haar, wat
is het toch een prachtige kleur.” Ik denk
dat ze dat bewust deed, zodat ik positief
over mijn haarkleur zou blijven denken.
De kans dat Johan en ik roodharige
kinderen zouden krijgen, was natuurlijk
groot. Ik weet nog dat we daar bij de bevalling van de eerste ook heel benieuwd
naar waren. „Heeft ze rood haar?”, vroeg
ik dan ook gelijk toen het hoofdje zichtbaar was. Een rare vraag natuurlijk, zo
tussen de weeën door.
Ik vind het leuk dat we als gezin allevijf
rood haar hebben. We worden veel nagekeken en aangesproken als we door
de stad lopen. En het is ongeloolijk hoe
vaak wat oudere vrouwen willen voelen
aan het haar van onze kinderen.
Soms irriteert al die aandacht ons. Tegelijkertijd snappen we het wel. Het is een
heel menselijke reactie. Gisteren kwamen Johan en ik in de stad een ander
gezin met rood haar tegen. We betrapten
ons erop dat we hen zelf ook nakeken.”
44
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„Het is pas
bijzonder als het
niet rood is”
„Mijn schoonfamilie viel op met
tien roodharige kinderen”
Wie: ouders, kinderen en kleinkinderen Nab
SCHOONDOCHTER FRANCIS NAB:
„Mijn schoonouders waren, voordat ze
grijs werden, allebei roodharig. Ze kregen tien kinderen, ook allemaal rood. Die
trouwden weer met allemaal niet-roodharigen. Nu zijn zo’n vijftien van de kleinkinderen rood. Echt goed opvallend rood.
Een aantal van hen heeft een rode gloed
in het haar, maar die tel ik niet mee. Van
onze eigen zeven kinderen zijn er vier
roodharig.
Het is hier altijd afwachten als je zwanger bent of er een rooitje uitkomt of niet.
Is een kindje geboren, dan melden we
natuurlijk eerst de belangrijkste details.
Maar daarna volgt vanzelfsprekend ook
een keer de mededeling of het rood is of
niet.
Natuurlijk viel mijn schoonfamilie vroeger
behoorlijk op met tien roodharige kinderen. Ik weet nog dat ik er voor het eerst
kwam. Zoveel roodharigen bij elkaar, dat
had ik nog nooit gezien.
Hoe ze het zelf vonden om zo’n groot
roodharig gezin te hebben, weet ik niet.
De oudsten zijn er wel eens mee geplaagd, is me verteld. Dat werd vroeger
ook meer gedaan. Nu niet meer, nu verven mensen hun haar ook gerust rood
omdat ze het een mooie kleur vinden.
Ik denk wel dat mijn schoonmoeder er
trots op is als er weer een roodharige
wordt geboren. Het is toch een stukje
van henzelf dat van generatie op generatie doorgegeven wordt. Het rode haar
is echt een familiekenmerk geworden.
Weer een Nabje erbij.
In onze familie krijgt dan ook niemand
een shock als er een roodharig kindje
wordt geboren. Het is eerder bijzonder
als het geen roodharige is.”
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ABORTUS IS

NIET DE
OPLOSSING
50% kiest voor abortus
vanwege ﬁnanciën
“... ik kreeg hoop, al wist ik dat het super
moeilijk zou worden ﬁnancieel gezien.
Maar op dat moment wisten we ook dat
we de juiste keuze hadden gemaakt ...”
Ongewenst zwanger zijn en geen uitkomst zien omdat het
ﬁnancieel niet te overzien is? Door middel van het sponsorplan
worden vrouwen een jaar lang geholpen met luiers, kleertjes,
voeding, shampoo, etc. voor hun kindje. Dat geeft de vrouwen
ruimte om niet voor een abortus te kiezen en tijd om samen
met een buddy te kijken naar structurele oplossingen. Help
zwangere vrouwen om hun kindje te krijgen.

Abortus is geen oplossing, red een kind met
ons sponsorplan. Stichting Schreeuw om

leven NL41 INGB 0000 0090 79

Voor meer info:
erishulp.nl/sponsorplan

035 621 42 05
contact@erishulp.nl
www.erishulp.nl

Fija Nijenhuis selecteerde
de opvallendste feitjes.

Pilletjes van Fija
AVONDMENS?
Ben je een ochtend- of een avondmens? Of allebei? Ongeveer 20,
30 procent van de mensen is een
avondmens, zegt chronobioloog
Niki Antypa van de Universiteit
Leiden. Avondmensen gaan graag
na twaalf uur ’s nachts slapen
en blijven het liefst in bed tot
een uur of tien, elf. Net zo veel
personen, dus ook 20, 30 procent,
zijn ochtendmensen. Zij staan
graag vroeg op (denk: zes uur)
en voelen zich ’s ochtends op hun
best. De rest, dus ongeveer de
helft van alle mensen, zit tussen een ochtend- en avondmens in,
zegt Antypa op de website Quest.

Deurknopfenomeen
Ooit gehoord van het deurknopfenomeen?
Onder huisartsen schijnt het een bekend
verschijnsel te zijn. Mensen die hier ‘last’
van hebben en een afspraak met hun huisarts hebben, vertellen pas bij het weggaan
(bij de deur) de eigenlijke reden voor hun
komst. Vind je het ook lastig om kort en
krachtig je probleem aan de huisarts te
vertellen? Op internet zijn handige vragenhulpjes te vinden. Zie www.patientenfederatie.nl/themas/gesprek-met-uw-huisarts/

Hoeveel slaap is genoeg?
Iedereen kent wel iemand die beweert
maar vier, vijf uur slaap nodig te
hebben. Alsof slapen saai is. Maar dat
vindt lang niet iedereen. De vraag is:
hoeveel slaap is genoeg? Uit onderzoek
blijkt dat volwassenen per nacht zeven
tot negen uur zouden moeten maken. Van
alle Nederlandse 18-plussers houdt 90
procent zich daaraan. Het ministerie
van Volksgezondheid heeft het ideale

aantal slaapuren per dag per leeftijd
op een rijtje gezet:
Baby’s van 1-2 jaar: 11 tot 14 uur
slaap nodig per dag
3-5 jaar: 10 tot 13 uur
6-13 jaar: 9 tot 11 uur
14-17 jaar: 8 tot 10 uur
18-64 jaar: 7 tot 9 uur
65-plus: 7 tot 8 uur
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Jan van Hof en Aafje van
Hof-Benschop waren op 15
juli 55 jaar getrouwd. Het
echtpaar kreeg drie kinderen, dertien kleinkinderen
en zes achterkleinkinderen. Wij wensen hun Gods
zegen namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Op 19 mei waren Leen
en Riek Hoogenboom
60 jaar getrouwd. Vanwege corona werd alles
afgelast, maar was er
toch een klein coronaproof feestje in de tuin
met de kinderen.

Onze lieve opa en oma
Cousijnsen-de Borst waren
9 juli 40 jaar getrouwd. Wij
willen hen van harte feliciteren en hun Gods zegen
toewensen. We hopen dat
ze nog lang voor elkaar en
ons gespaard mogen blijven.
Liefs van jullie kleinkinderen. Ostadehof 24, 3862 ZH
Nijkerk.

terdege *

19 AUGUSTUS 2020

4.
Op 12 augustus waren
onze lieve (o)pa en (o)ma
Piet en Mien Maljaars-Wattel 60 jaar getrouwd. Van
harte gefeliciteerd namens
de kinderen en (achter)
kleinkinderen. E.D. van
den Broeckestraat 14,
4356 AW Oostkapelle.

5
6

7

8

5.

6.

7.

8.

Onze lieve (schoon)zus
Diny Verwoert is D.V. 1
september 40 jaar in dienst
bij het schippersinternaat
van Meander in Dordrecht.
Van harte gefeliciteerd namens je broers en zussen.
Een kaartje kunt u sturen
naar Reigersbek 40, 3344
BC Hendrik-Ido-Ambacht.

Onze lieve (schoon)ouders,
opa en oma, Jan Adams
en Gea Adams-van de
Braak waren op 18 juli 45
jaar getrouwd. Wij willen
hen van harte feliciteren
en hun Gods onmisbare
zegen toewensen. Liefs
van jullie (klein)kinderen.
Rehobothstraat 10, 3774
CK Kootwijkerbroek.

D.V. 22 augustus zijn onze
lieve ouders 12,5 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie
samen met ons nog veel
goede en gezonde jaren.
Liefs, Rosalie, Anne-Lynn,
Sarah en Maurits Bokdam.

Op 7 augustus waren onze
ouders, Co en Nel van der
Ham-Abrahamse, 50 jaar
getrouwd. Wij willen hen
van harte feliciteren en hun
Gods zegen toewensen.
Liefs van jullie kinderen
en (achter)kleinkinderen.
Oranjesingel 94, 2922 TN
Krimpen aan den IJssel.
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98.
Sabina Wurmbrand
tekst: GISETTE VAN DALEN-HEEMSKERK beeld: JACK STALLER

S

abina, wakker worden”,
luistert haar man. Hij
„
tikt haar op de schouder. „Er is hier een man die je
moet ontmoeten. Volgens mij
heeft hij je familie vermoord.”
Sabina Oster wordt op 10 juli
1913 in een orthodox-joods
gezin geboren. Op 17-jarige
leeftijd verlaat ze Roemenië
om te gaan studeren in Parijs.
De strenge leefregels van haar
opvoeding laat ze daar los.
Als ze twee jaar later voor een
vakantie in Boekarest is, ontmoet ze Richard Wurmbrand.
Op 23 oktober 1936 trouwt het
jonge paar. Beiden komen ze
tot geloof. Niet lang daarna
wordt Richard predikant.
Drie jaar later krijgen ze een
zoontje, Mihai. In diezelfde
tijd breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Wonderlijk genoeg
overleeft het Joodse paar de
oorlog. Sabina’s ouders, drie
zussen, een jongere broer en
andere familieleden zijn naar
Rusland afgevoerd en vermoord. Intens verdrietig luistert Sabina naar Richard als

1909
Richard Wurmbrand geboren
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1913
Sabina Wurmbrand geboren

hij haar het vreselijke nieuws
vertelt. Dan slikt ze haar tranen in. „Ik zal niet huilen. Jij
moet een blije vrouw hebben
en Mihai een blije moeder.
Onze kerk verdient een moedige dienares.”
Vlak daarna hoort Richard
van zijn huisbaas dat die een
soldaat in zijn huis heeft die
eigenhandig honderden Joden
in Rusland heeft gedood. De
huisbaas noemt vervolgens de
plaats waar de familieleden
van Sabina naartoe zijn gebracht. Richard kan die avond
de slaap niet vatten. Hij weet
bijna zeker dat dit de man is
die Sabina’s familie heeft gedood. Hij stapt uit bed en loopt
de trap op naar het appartement van zijn huisbaas. De
soldaat begint op te scheppen
over het grote aantal Joden
dat hij heeft gedood. Later
op de avond ontdekt Richard
dat deze man van Oekraïense
muziek houdt. „Kom mee naar
mijn flat”, nodigt Richard
hem uit. „Ik kan er wel wat op
de piano spelen.” Nu is het ijs

gebroken. Als Richard uitgespeeld is, zegt hij: „Ik moet
je iets vertellen. Ik denk dat
jij de man bent die de familie
van mijn vrouw hebt gedood.
Ik zal haar wakker maken en
zeggen wat je hebt gedaan. Ze
zal je niets verwijten, maar je
omhelzen en je het beste eten
geven. Als Sabina, die net als
ons allemaal een zondaar is,
jou vergeeft, stel je dan eens
voor hoe Jezus is. Als je naar
Hem toe gaat, zal Hij alles wat
je gedaan hebt vergeven.”
De soldaat heeft verbijsterd
zitten luisteren. Van zijn stoere houding is niets meer over.
„Ik ben een moordenaar”,
snikt hij. „Wat moet ik doen?”
Richard bidt met hem. Dan
maakt hij Sabina wakker. Even
blijft ze stil zitten. Dan loopt
ze de kamer in en omarmt de
moordenaar. Daarna maakt
ze eten voor hem klaar. De
soldaat wordt een van de beste
vrienden van het echtpaar.
Na de Tweede Wereldoorlog
zijn de Russen de baas in Roemenië. In 1948 nemen agenten

1936

1948

Richard en Sabina trouwen

1939
Zoon Mihai
geboren

Richard Wurmbrand gearresteerd

1950
Sabina Wurmbrand gearresteerd

van de communistische geheime politie Richard gevangen. Maandenlang probeert
Sabina erachter te komen
waar hij is. Niemand wil het
haar vertellen. „Voor zover wij
weten, is dominee Wurmbrand
het land uit gevlucht met een
koffer vol geld dat aan hem
was toevertrouwd om hulp te
verlenen in de hongersnood.”
De levensomstandigheden
van Sabina en haar zoon zijn
heel zwaar. Als vrouw van een
politieke gevangene krijgt ze
geen voedselbonnen en mag
ze nergens werken.

1953
Sabina Wurmbrand vrijgelaten

Twee jaar na de arrestatie van
Richard nemen agenten ook
Sabina gevangen. Officieren
martelen haar en zetten haar
onder grote druk. „Zeg maar
wat je wilt. Vrijheid voor jou
en je man? Een goede parochie
voor hem? Wij zullen voor
je gezin zorgen. Je kunt erg
waardevol voor ons zijn. Geef
de namen van de verraders
maar.”
Even zwijgt Sabina. Dan zegt
ze. „Dank u wel, maar ik heb
mezelf al verkocht. De Zoon
van God werd gemarteld en
gaf Zijn leven voor mij. Door

1956

1959

Richard Wurmbrand vrijgelaten

Richard Wurmbrand opnieuw
gearresteerd

1964
Familie Wurmbrand vertrekt
uit Roemenië

Hem kan ik in de hemel komen. Kunt u een hogere prijs
bieden?”
Drie jaar lang werkt Sabina
–onder vreselijke omstandigheden– als dwangarbeider aan
het Donau-Zwarte Zeekanaal.
In die tijd ziet ze haar zoontje
nauwelijks. En als ze hem op
een keer wel ziet, is het op 10
meter afstand en maximaal
vijftien minuten. „Mihai, geloof met je hele hart in Jezus!”
roept ze hem ter afscheid toe.
Het zijn woorden die Mihai
zijn hele leven niet meer zal
vergeten.

2000

2001

Sabina Wurmbrand overlijdt

Richard Wurmbrand overlijdt
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Inzicht in jezelf en anderen is soms
best handig. Bijvoorbeeld om te begrijpen waarom de een snel gestrest raakt
en de ander niet vooruit is te branden.

BIOLOGIE

BART VAN DEN DIKKENBERG

Lui en slim
Kun je uren voor je uit staren en op de bank
hangen, en is sporten niet jouw ding? Dat
kan een teken zijn van hoge intelligentie. Uit
ronderzoek van de Florida Gulf Coast Unive
at
besta
nd
sity (VS) blijkt dat er een verba
tussen luiheid en een hoog IQ. Mensen die
veel nadenken en zich in moeilijke vragen
verdiepen, zijn lichamelijk minder actief dan
personen die meer onbekommerd door het
n
leven gaan. De wetenschappers vermoede
ging
bewe
geen
ook dat intelligente mensen
nodig hebben om verveling te verdrijven.

Iedereen heeft er weleens
last van: stress. Fysiologische
stress uit zich in ervaringen als
pijn en honger. De hypofyse
stimuleert dan de productie van
het stresshormoon cortisol in de
bijnieren om het honger- of pijngevoel te verlagen. Er bestaat
ook psychologische stress,
door drukte, angst of rampspoed. Dit type stress houdt
verband met de hippocampus,
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het regelcentrum van geheugen, emotie en navigatie. Hoe?
Dat schreven wetenschappers
van de Yale University (VS)
onlangs in vakblad Nature: de
hippocampus wordt actief, en
de hypothalamus zet de hypofyse aan tot verhoogde cortisolproductie. Dit proces versterkt
zichzelf. Dat verklaart waarom
een gestrest persoon zijn stress
niet zomaar kwijtraakt.

LIFESTYLE

HOE WERKT STRESS?

GRAPHIC

Verlies ongerepte bos gaat onverminderd door
Vorig jaar verdween
tropische regenwoud
met een snelheid van
elke zes seconden
een voetbalveld.
Brazilië was verantwoordelijk
voor meer dan
een derde
van het
totaal

AFNAME TROPISCH BOS 2019
(hectare)

Totaal

11,9 miljoen
Oerbos
3,8 miljoen
Gebied bijna
zo groot als
Zwitserland

AFNAME
OERBOS

2019: 3,8 mln – Op
vier na grootste
afname deze eeuw
3% meer dan in 2018
7
6,1

6
5

2002-2019
(miljoen hectare)

4
3

2,7

2

Driejaarlijksgemiddelde

1

Brazilië: 1,4 miljoen

0
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Brazilië

1.361.000

D.R. Congo
Indonesië
Bolivia

290.000

Peru
Maleisië
Colombia
Laos

TOP 10
LANDEN DIE
IN 2019
OERBOS
VERLOREN
(hectare)

475.000
324.000

162.000
120.000
115.000
72.000

Mexico

66.000

Cambodja

63.000
© TERDEGE, BRON: GRAPHIC NEWS

Opvolger van 5G in de maak

te doen. Het
Over het 5G-netwerk is momenteel heel wat
n. Vanaf dit
make
lijk
moge
et
intern
loos
moet sneller draad
maken zich
en
Mens
.
rland
Nede
over
rold
jaar wordt het uitge
nd brengen
verba
in
ng
strali
deze
ze
t
daar zorgen over, omda
oren. Echt keimet psychische klachten en zelfs hersentum
die zorgen niet
zijn
ee
daarm
maar
voor;
hard bewijs is er niet
niet stil en is
verdwenen. De wetenschap zit ondertussen
van Oulu werk t
t
rsitei
unive
Finse
De
r.
alweer een stap verde
het project 6Gemet een miljoenensubsidie van de EU aan
techniek werk t
Deze
mst.
toeko
de
van
rk
nesis, het 6G-netwe
gigahertz in
met nog hogere radiofrequenties dan 5G: 140
plaats van maximaal 3,5 gigahertz.

Zand kan opraken
Zand kan opraken, waarschuwt Ana Vila-Concejo, geoloog van de universiteit van
Sydney in vakblad Nature. Hoe kan dat,
terwijl er genoeg stranden en woestijnen op
de wereld zijn? Zand is de meest gewonnen
delfstof, maar alleen de hoekige kwartskorrels
zijn geschikt voor glasindustrie en bouw. Door
zeespiegelstijging en afkalving raken vooral
eilandstaten die zandvoorraad kwijt.
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GEOLOGIE

DIGITAAL

Over de hele wereld verdween afgelopen jaar 3,8 miljoen
hectare tropisch regenwoud, een gebied zo groot als Zwitserland. Elke zes seconden weer een voetbalveld.
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ABONNEES VAN
TERDEGE BETALEN
VOOR DE LADIES’
NIGHT 27,50 EURO,
NIET-ABONNEES
37,50.
BEPERKT PLAATS,
DUS RESERVEER
(VANAF 18 AUGUSTUS)
SNEL EEN
KAARTJE!

LADIES’ NIGHT
DE BEELDENTUIN

dinsdag

29 SEPTEMBER
16.00-22.00 UUR

Wegens groot succes organiseert Terdege in samenwerking
met de Beeldentuin in Garderen opnieuw een Ladies’ Night.

HIGHTEABUFFET
TOEGANG ZANDSCULPTUREN
* DOORLOPEND
*
KORTING OP O.A.
THEMA 75 JAAR VRIJHEID
*
MINI-MODESHOW
WOONDECORATIE VAN DE BEELDENTUIN
*
COLUMNIST POLITIEAGENT JOHAN DUBBELDAM
*
DEMO’S KAPSEL OPSTEKEN HANNA ROUBOS
CONCERT DOOR
*
*
DEMO’S BLOEMSCHIKKEN
GERT VAN HOEF
* PROEVERIJTJES
*
* EN NOG VEEL MEER LEUKS
RESERVEER NU KAARTJES OP BELEEFENONTMOET.NL/LADIESNIGHT. TOT ZIENS!
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NATUUR

Na enkele weken reeënbronst zijn de bokken fors afgevallen en totaal
uitgeput. Soms liggen ze dagenlang op één plek om bij te komen. Maar
ze blijven er niet. De winter is in aantocht. En dus moeten ze op zoek
naar twijgen, knoppen en kruiden om te overleven.
58
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UIT DE PASTORIE

In de Llano Estacado
Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik in de Llano Estacado was. Midden in
de nacht reed ik door de zich in de maneschijn uitstrekkende woestijn. Kon ik maar
de juiste woorden vinden voor de indruk die zo’n nachtelijke woestijnrit maakt! Van
de lichtende sterren daalt kracht neer op het gemoed. Wie zijn God heeft verloren, rijdt echter door niets anders dan zand. Alles wat hij ziet, is zand. Hij hoort het
urenlang knisteren.
Plotseling werd ik uit mijn gedachten opgeschrikt door de stem van een reisgenoot.
Hij vroeg: „Vertel me eens, is uw leven, uw innerlijk leven bedoel ik, steeds rustig
en gelijkmatig verlopen? U hebt als kind gehoord dat er een God is en u hebt aan
Hem geloofd. Is dat geloof nooit aangetast en leeft het nog als mooi kindergeloof in
uw hart?”
„Als u dat denkt, vergist u zich”, antwoordde ik. „Er is geen overwinning mogelijk
zonder strijd. Mijn innerlijk leven was bijna even vol verrassende gebeurtenissen
als mijn uiterlijk leven. Ook de stroom van het zielenleven kabbelt niet altijd gelijkmatig tussen zijn oevers. Het heeft zijn golven, zijn klippen en verzandingen, zijn
watergebrek en zijn overstromingen.”
„U hebt dus ook gestreden?”
„Vaak met inspanning van mijn laatste krachten! Maar het is me in deze strijd heilige ernst geweest. Er zijn tal van mensen die door het leven gaan zonder dat ze
worstelen om het juiste inzicht. God of geen God, dat blijft hun gelijk. Dat is een
lichtzinnigheid om over te huilen. Het hoogste doel in mijn leven is geweest, tot inzicht te komen. Ja, ik heb het oneindige geluk gehad dat ik gelovige ouders bezat.
Ik was de lieveling van mijn grootmoeder, die toen ze vijfentachtig jaar was stierf.
Ze leefde in God, leidde mij tot Hem en hield me bij Hem vast. Dat was een wonderbaarlijk, zalig kindergeloof, vol opofferende liefde, vol vertrouwen. Als jongen
ging ik zowel ’s morgens vroeg als ’s avonds met al mijn kleine wensen en vragen
naar God. Later, toen ik op school zat, begon ik na te denken. Ik had ongelovige
leraren, die hun atheïsme in een verleidelijk gewaad wisten te steken. Mijn kindergeloof verdween. De twijfel kwam. Het ongeloof groeide van dag tot dag, van nacht
tot nacht – ja, ik offerde mijn nachten eraan op om alleen, met mijn eigen verstand,
achter de waarheid te komen. Wat een dwaasheid! Maar God was barmhartig voor
deze dwaas en voerde hem langs deze weg naar het inzicht dat dat vrome kindergeloof toch het juiste was. Mijn kindergeloof heeft heel wat beproevingen doorgemaakt. Het heeft echter alles doorstaan en woont nu dubbel zo hecht in mijn hart.”
Jaren en jaren geleden ‘was’ ik in die woestijn in Texas, helemaal meegenomen
door het jongensboek van Karl May over Winnetou en Old Shatterhand: De oase in
de Llano Estacado. Onlangs las ik het weer – nu met mijn jongste zoon. En o, wat
trof het mijn gemoed.
Elspeet,

Ds. W. Pieters

terdege *

19 AUGUSTUS 2020

59

2

e el

HET
ROER
OM

d

EEN DIKKE TIEN
VAN VIER
VRIENDEN
Ze werkte 25 jaar lang in verschillende verpleeghuizen,
maar toen was de koek op. Annemarie Bikker (44) uit Noordeloos besloot haar hart te volgen en runt sinds begin
juni haar eigen bed & breakfast: By Ann.
tekst: CORINE BOONE-BRUGGINK beeld: CEES VAN DER WAL
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”IK VIND HET FIJN DAT ANDEREN
KUNNEN MEEGENIETEN VAN DE
HEERLIJKE OMGEVING WAARIN WE

INTERVIEW

e locatie van bed & breakfast By Ann is een regelrechte blikvanger op het
ruime boerenerf van Annemarie en
haar gezin. Het ontwerp van zwart
en blank hout ademt de charme
van een authentieke landbouwschuur, vertaald naar een hypermoderne versie. Net als het exterieur is het interieur tot in de puntjes
afgewerkt. Vier royale en luxe
kamers op de bovenverdieping dragen de toepasselijke namen Zand,
Leem, Kalk en Klei. Ze kijken uit
op het boerenerf en de uitgestrekte
weilanden van Noordeloos.
Annemarie is sinds een paar maanden trotse eigenaresse van de naar
haarzelf genoemde bed & breakfast.
Het runnen van haar eigen onderneming is een enorme tegenstelling
met het werk dat ze de afgelopen
kwarteeuw deed als ziekenverzorgende in het verpleeghuis.
De opvallende overstap was er een
van een lange adem. Annemarie
startte haar loopbaan na de mavo
in verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht. Ze combineerde het werk
met de opleiding tot ziekenverzorgende. „Ik had er zin in, maar
stapte er vrij blanco in”, bekent
ze. „Ik woonde eerst nog bij mijn
ouders in Puttershoek, maar verhuisde later naar de zusterflat. Dat
was een enorm leuke tijd.”

D

NACHTDIENSTEN
Als Annemarie haar toekomstige
echtgenoot Anton op een jongerenavond ontmoet, wijzigt haar leven
drastisch. Ze verhuist naar Noordeloos, waar Anton woont en een
melkveehouderij zal overnemen.
Na de geboorte van oudste zoon
Jelle, in 1997, kiest Annemarie
voor werk dichterbij: ze wordt voor
minder uren aangenomen in een
verzorgingstehuis in Ameide en
werkt daar vervolgens bijna twaalf
jaar. Jaren na de geboorte van

dochter Marit en zoon Roel wisselt
Annemarie opnieuw van baan. Ze
kiest voor verpleeghuis Tiendwaert
in Hardinxveld-Giessendam. Ze
bouwt haar uren weer op, maar
ergens begint het te knagen. „Ik
ging steeds sterker voelen dat ik
iets anders wilde doen. En fysiek
vond ik het ook zwaarder worden;
vooral de nachtdiensten gingen me
nekken. Ook merkte ik dat er een
bepaalde sleur ontstond. Ik haalde
er niet meer het plezier en de
uitdaging uit die ik nodig heb. Het
zorgen vond ik fijn, maar ik wilde
dat graag op een andere manier
gaan doen.”

HOOIZOLDER
Een forse verbouwing van hun
woonhuis in 2013 is aanleiding
voor nieuwe idealen. De voormalige hooizolder wordt bij het huis
aangetrokken en Annemarie ziet
direct potentie om die ruimte een
bestemming te geven. „Ik zei tegen
Anton: „Laten we een bed & breakfast beginnen. Het idee ontstond
vrij spontaan, maar ik voelde dat
het bij me past. Ik ben een zorgend
type; als we bezoek krijgen, vind ik
het altijd leuk om er een feestje van
te maken. Ik regel een bloemetje
en bak iets lekkers. Ik zag het dus
helemaal voor me om een eigen
bed & breakfast op de hooizolder te
runnen.”
Enthousiast poneert Annemarie
haar plan bij echtgenoot Anton.
En juist hij is niet bepaald gecharmeerd van het idee. Annemarie
grinnikt als ze zich de reactie van
haar man herinnert. „Anton zei
direct: „O nee, dát gaan we niet
doen. Absoluut niet.” Hij was ervan
overtuigd dat het een inbreuk op
z’n privacy zou zijn.”
Annemarie besluit haar ideeën te
parkeren. De voormalige hooizolder
staat ondertussen niet lang leeg.
Een familielid neemt er tijdelijk

haar intrek. „Toen dat gebeurde
voelde het ook goed”, knikt Annemarie. „Ik geloof echt dat het Gods
bedoeling was dat het zo liep.”

EERSTE PAAL
Het is nota bene Anton die vijf jaar
later Annemaries droom nieuw
leven inblaast. „De oude schuur die
achter ons woonhuis stond, moest
gesloopt worden en er zou iets
nieuws moeten komen wat paste
bij de landbouwbestemming van
ons bedrijf. „Heb jij dat idee van
een bed & breakfast nog?” vroeg
hij. „Ja, zeker”, zei ik. „Ga dat plan
maar ’s goed uitdenken”, was zijn
reactie. Nou, ik was zo blij, ik ben
gelijk gaan schetsen.”
Anton gaat overstag. Het heeft
mede te maken met het feit dat
hun kroost geen animo heeft om de
melkveehouderij op termijn over te
nemen. Investeren in het boerenbedrijf is dus geen optie, maar het
opzetten van nevenactiviteiten
juist wel. Mocht Anton op den duur
stoppen met zijn bedrijf, dan zou
hij met Annemarie de bed & breakfast kunnen voortzetten.
Zo’n anderhalf jaar lang is Annemarie bezig met de voorbereidingen. De hulp van een overbuurman,
die architect is, helpt haar met
sprongen vooruit. Annemarie bezoekt in die periode maar wat vaak
de boekhouder en de bank en wacht
met spanning het benodigde bodemonderzoek af. De vlag gaat uit als
de gemeente goedkeuring verleent.
In juli 2019 gaat de eerste paal in
de grond en begin november kan er
dan eindelijk met de bouw worden
begonnen.

JACUZZI
Annemarie bereidt zich goed voor.
Samen met Anton bezoekt ze een
aantal bed & breakfasts. In een
notitieboekje noteert ze plus- en
minpunten. „We kregen bijvoor-
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DIKKE TIEN
Na intensieve maanden staat de
opening gepland voor half mei.
Vanwege het coronavirus wordt
die uitgesteld naar 2 juni en beperkt het aantal gasten zich tot de
buurtbewoners. Tot Annemaries
verrassing volgen de boekingen
elkaar op. Ze raakt steeds meer
ervaren in de complete organisatie.
„Je moet gaan ondervinden hoe
de bedachte planningen werken.
Inmiddels weet ik hoeveel tijd ik
nodig heb om de ontbijtjes klaar te
maken, hoe lang ik bezig ben met
het strijken van dekbedovertrekken enzovoort. Wat ik me echt heb

PERFECTIONIST
Annemarie beseft dat ze nog in de
beginfase van haar onderneming
zit. Toch is ze elke dag blij dat ze
het roer heeft omgegooid. „Ik leid
nu een heel ander leven. Eerst was
ik verantwoording schuldig aan
mijn teamleider, was ik druk met
protocollen en rapportages, terwijl
ik nu zelf de verantwoordelijkheid
draag. Daardoor ben ik zelfstandiger geworden en ook gegroeid in
wie ik zelf ben. Ik heb eindelijk gekozen voor wat ik zelf graag doe.”

2

voorgenomen is dat ik, hoe druk
ik ook ben, rust wil uitstralen. Ik
hoop dat de gasten zich hier thuis
en vrij voelen en een vakantiegevoel ervaren. Wij wonen in een
heerlijke omgeving en ik vind het
heel fijn dat andere mensen daarvan kunnen meegenieten.”
Dat gasten het karakter van By Ann
waarderen, blijkt uit de reacties.
Met een 10 als review voelde Annemarie zich bijna verlegen. „Een
tijdje terug kwamen vier vrienden
logeren. Ze vroegen ’s avonds of
ze konden barbecueën in de tuin.
Prima, waarom niet. Ze kregen
zelfs een sorbet van me en waren
helemaal verrast door de service. Ik
kreeg een dikke 10 van hen. En pas
kwamen er twee vriendinnen voor
een korte vakantie. Toen ik hen
gezellig zag keuvelen tijdens het
ontbijt, voelde ik me zo blij. Daar
doe ik het dus voor.”
Christelijke gasten waarderen
de rust van By Ann. Annemarie
heeft principieel gekozen om geen
televisie in de kamers te plaatsen
en draait bewust geen radiomuziek in de ontbijtzaal. Gasten die
een weekend boeken, betalen hun
verblijf op zaterdag; de zondag is in
principe een rustdag. „Ik bied gasten die dat willen aan om die dag
voor hen te koken, zodat ze niet de
deur uit hoeven voor het diner.”

el

beeld bij iemand de restanten van
ons ontbijt mee, dat vond ik echt
een pluspunt. En als ik een open
badkamer in de slaapkamer zag,
was dat een enorm minpunt. Maar
wat je ook allemaal ziet en meemaakt, uiteindelijk moet je kiezen
wat bij jezelf past.”
Van vloeren en verfsoorten tot
behang en badhanddoeken met
geborduurd logo; Annemarie maakt
alle keuzes weloverwogen. De
robuuste, landelijke uitstraling van
het pand is leidend. „Ik houd zelf
van licht, maar heb bewust zwarte,
industriële elementen aangebracht,
want dat geeft de ruimtes body.
In de ontbijtzaal zie je bijvoorbeeld zwarte steunbalken en ook
de balusters, de deuren en zelfs de
klinken zijn zwart.” Kloeke kruiken
en kaarsenstandaards in aardetinten completeren de landelijke stijl
van de ruimtes.
Behalve door de vier luxe kamers
onderscheidt By Ann zich door een
wellnessruimte. Gasten kunnen
ontspanning in de sauna of jacuzzi
bijboeken. Een bewuste keus, volgens Annemarie. „Mijn motto is:
Ervaar de luxe van een hotel, maar
de gastvrijheid en de persoonlijke
aandacht van een bed & breakfast.”
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ANNEMARIE
BESLOOT OP
EEN HEEL
ANDERE MANIER
TE GAAN
”ZORGEN”
Tegelijkertijd leerde Annemarie
zichzelf ook beter kennen. „Soms
ben ik onzeker; kan ik het allemaal
wel? Ik ben een perfectionist en
dat ervaar ik echt weleens als een
valkuil. Ik wil het graag iedereen
helemaal naar de zin maken en
zorgen dat ze zich volledig kunnen
ontspannen. Gelukkig heb ik Anton
naast me en werken we als een
team samen.”
Het runnen van de bed & breakfast
behelst een weektaak voor Annemarie. Ook is ze op vrijdag en zaterdag
druk met de theetuin die ze een
klein jaar geleden opzette; voorbijgangers kunnen op het boerenerf
uitrusten met thee en taart. Om
deze redenen liet ze haar contract
in het verpleeghuis omzetten naar
een nulurencontract. Als By Ann
floreert, zal ze helemaal stoppen in
de zorg, al zal ze de bewoners en
haar collega’s missen. „Ik zorg nu
op een andere manier voor mensen.
Anton en ik hebben besloten dat we
over een jaar of vijf evalueren hoe
het ervoor staat. We kunnen niet in
de toekomst kijken, maar ik wil me
laten leiden door wat God voor ons
bedenkt. Dan komt het goed.”
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IBAN: NL11RABO0360838111

Een mooie gelegenheid
voor een feestje!

Voor Top Onions B.V. te ’s-Gravenpolder is
Green Career Consult op zoek naar mensen
die geïnteresseerd zijn in de volgende
vacatures:

• Hoofd Productie (HBO)
• International Sales Manager (HBO)

Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstallatie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.
Partycentrum Het Dak is een uitstekende gelegenheid voor uw bedrijfsfeesten, vergaderingen, jubilea,
congressen, beurzen, verkopingen, productpresentaties en catering. Want... in Het Dak kan het!

Tiendweg 9a • 4142 EG Leerdam • Tel. (0345) 61 36 26 • www.hetdak.nl

• Heftruckchauffeur (MBO)
• Inpak Operator (MBO)
• Mechanisch Monteur (MBO)
Met het oog op deze functies, zoeken wij
gedreven en flexibel ingestelde personen,
die met passie hun werk willen doen!
Voor meer informatie – waaronder de volledige
vacaturetekst – kunt u contact opnemen met:
Bart van Eikema Hommes, senior consultant
agribusiness – Green Career Consult
E-mail: bart.hommes@greencareerconsult.nl
Tel.: 06 - 53 15 94 83

www.toponions.com

Verwenarrangem ent € 260 p.p.
Verblijf in een prachtig gelegen bungalow en
laat u verwennen! Met het verwenarrangement
van bungalowpark Hoge Hexel heeft u pas echt
vakantie! U geniet iedere dag van een heerlijk
ontbijt en diner, een meeneemlunch en opgemaakte bedden bij aankomst.
Kijk voor alle prijzen en extra’s op:
www.bungalowparkhogehexel.nl

PORNO KIJKEN (1)

Ds. A.A. Egas, Damwoude
Waarschijnlijk heb jij ook weleens naar porno gekeken. Landelijke onderzoeken wijzen uit dat 80
tot 90 procent van de mannen porno kijkt en voor
vrouwen is dat ongeveer de helft hiervan. Wel blijkt
dat vrouwen en meisjes aan een inhaalslag bezig
zijn. Onlangs verkondigde een bekende Nederlander dat porno kijken zo snel mogelijk als normaal
moet worden beschouwd. Nu hoop ik voor jou dat
zo iemand niet jouw inluencer is, maar dat je wilt
luisteren naar Iemand Die je eeuwig belang op het
oog heeft: de Heere Jezus. Wat zegt Hij over porno
kijken?
In Mattheüs 5:27-30 zegt de Heere Jezus dat je
andermans vrouw niet mag begeren. Heel duidelijk
zegt Hij hier dat het kijken naar vrouwen met het
doel om hen te begeren, overspel en dus zonde is.
Wanneer we naar porno kijken, dan zondigen wij!
Dat zul je naar alle waarschijnlijkheid ook in je hart
wel zo ervaren. Maar, wat zegt de Heere Jezus vervolgens: „Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt
het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat
een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in
de hel geworpen worde.” Dat is echt heel radicaal.
Hij zegt heel confronterend: wanneer je ermee
doorgaat, dan ga je rechtstreeks naar de hel. Het
is niet alleen de Heere Jezus Die hier zo ernstig
tegen waarschuwt, maar de hele Bijbel door kom je
deze waarschuwing tegen. Lees eens Efeze 5:3-6
en 1 Kor. 6:9-11.
De duivel doet je geloven dat het niet zo erg is. Iedereen in de klas doet het toch? Je moet je er niet
zo druk om maken, het is maar naar wat plaatjes of
ilms kijken. Je mag toch ook weleens je pleziertje

hebben en genieten? Maar zo is het niet. Je eeuwige bestemming staat op het spel. Wanneer je porno kijkt, worden je gedachten en gevoelens onrein.
Dat staat haaks op „Zalig zijn de reinen van hart,
want zij zullen God zien.” Je bent rampzalig als je je
steeds laaft aan porno en je je daaraan overgeeft.
Ik hoop dat je ervan schrikt en met me wilt nadenken over de vraag: Hoe komt het dat jij en zo veel
anderen jongeren eraan meedoen? Verder lijkt het
me goed om je te laten zien wat het kijken met je
doet en wat de gevolgen zijn en ten slotte de vraag
te stellen: is er een weg terug?
Het begint vaak met nieuwsgierigheid. Seksualiteit
is iets wat (jonge) mensen bezighoudt en dat is
heel begrijpelijk. Want het is iets wat de Heere in
ons gelegd heeft bij de schepping. Maar omdat er
vaak niet open over wordt gesproken in het gezin
en je er in de samenleving juist op allerlei manieren
mee geconfronteerd wordt, ga je op onderzoek uit.
Zo kun je heel gemakkelijk op sekssites terechtkomen. Het gevaar is levensgroot dat je nieuwsgierigheid zo geprikkeld wordt, dat je blijft zoeken
en ongemerkt verslaafd raakt. Misschien dat je
na de eerste paar keer beseft: dit is niet goed, ik
moet ermee breken. Maar wat blijkt? Wanneer je
niet lekker in je vel zit of als dingen tegenzitten, is
het heel verleidelijk om toch in porno te vluchten.
Ook wanneer je je gestrest of eenzaam voelt, komt
die drang op. Even aleiding zoeken in dingen die
je een ijn gevoel geven. Herken je het? Laten het
signalen zijn die bij jou een lampje laten branden
en zeggen: Stop! De volgende keer hoop ik met je
door te praten over wat porno kijken met je doet.
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“Kunstenaar? Het is kunstige handarbeid”

MIJN WERK

Kneden van
verhit ijzer
Hij maakt sierlijke hekwerken voor in oude stijl opgetrokken
woonboerderijen en kunstige trappen of deuren voor Amsterdamse grachtenpanden. Maar ook fraaie objecten voor de wat kleinere beurs. Siersmid Jan Mostert uit Wekerom houdt ervan om
zich in iedere opdracht creatief uit te leven. Elk voorwerp
dat hier de deur uitgaat, is uniek.”
tekst: AD ERMSTRANG beeld: NIEK STAM
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O

p het voorterrein liggen tal
van ijzeren voorwerpen.
Soms dik onder de roest,
maar daar maalt een smid niet om.
Bij bewerking verdwijnt de bruine
laag in de hitte vanzelf. De deuren
van de oude smederij, aan de Edeseweg in Wekerom, enkele honderden meters buiten de bebouwde
kom, staan wagenwijd open. De
vlammen van het smidsvuur laaien
hoog op. Bij het aambeeld is de
in Italië opgegroeide Fabrizio aan
het werk. De man van middelbare
leeftijd is na een periode van werkloosheid dankzij een overheidsregeling anderhalf jaar lang in staat
om in Wekerom de kneepjes van
het vak te leren.
Achter in de smederij ligt het
kantoortje van de siersmid. Een
hand geven is er tegenwoordig niet
meer bij, maar wie zijn pikzwarte
handen beziet, zou het ook in
andere tijden uit zijn hoofd hebben
gelaten. Jan Mostert –goedlachs,
warrige haardos, dikke laarzen
en werkkleding– zit achter de
computer. Hij moet nog snel even
een mailtje versturen. Internet is
ook voor een smid een belangrijk
hulpmiddel geworden - hoewel het
veelvuldige gebruik van de pc nog
altijd enige aarzelingen bij hem
oproept, zo bekent hij even later.
„Na een eerste contact heb ik graag
dat de klant hier naartoe komt.”
Bij wat grotere projecten brengt
hij een bezoek aan de omgeving
waarin het siersmeedwerk een plek
moet krijgen.
Anderhalf jaar geleden vestigde
Mostert zich in Wekerom, in het
pand waarin ook in het verleden al
een smid was gevestigd. Daarvoor
had de 45-jarige smid veertien jaar
lang zijn bedrijf in Lunteren.
HOE WERD U SMID?
„Mijn vader en opa waren werk-
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zaam in de metaal. Vader was
daarnaast kachelsmid. Na de
technische school ben ik bij een
metaalbedrijf aan de slag gegaan,
in combinatie met een opleiding.
Metaal zit ons in het bloed, zou je
kunnen zeggen. Elf jaar heb ik in
loondienst gewerkt. Ik was in de
avonduren al voor mezelf bezig en
ben ten slotte voor mezelf begonnen met het vervaardigen van
hekwerken.”
DAT HEEFT ZICH VERBREED?
„Ik merkte al snel dat ik graag op
een creatieve wijze bezig wilde zijn.
Ik kwam in aanraking met het Nederlandse Gilde van Kunstsmeden
en heb via die route verschillende
cursussen gevolgd. Eigenlijk wist
ik het direct toen ik daaraan begon:
Dit is het. Het beeld dat de meeste
mensen bij een smid hebben, klopt
niet. Nog steeds krijg ik de vraag of
ik paarden besla. Mensen hebben
geen flauw benul wat je allemaal
met ijzer kunt doen als het heet is.
Dat kun je als het ware kneden.”
WAS HET LASTIG EEN EIGEN
PLEK TE VERWERVEN TUSSEN DE
GILDESMEDEN?
„Ik was een jonkie toen ik begon.
Het was in de beginjaren echt niet
gemakkelijk. Ik heb overal gestaan
om bekendheid te verwerven, tot
op schoolpleinen toe. Gaandeweg
kwamen er, vooral via van-mondtot-mondreclame, steeds meer
opdrachten. Veel van mijn klanten wonen op de Veluwe, vaak in
landhuizen die zijn gebouwd in de
stijl van een oude boerderij. Anderen wonen in een grachtenpand in
Amsterdam.”
WAT MAAKT U VOOR HEN?
„Van alles. Sierlijke hekwerken,
lampen, complete trappen, deuren
en tafels. Het zijn luxe producten

waar je wekenlang mee bezig bent.
Vorig jaar heb ik zeker twee maanden gewerkt aan zes kroonluchters
voor de oude kerk van Kootwijkerbroek. Dat was echt een bijzondere
opdracht.
Het samenspel met anderen maakt
mijn werk zo leuk. Na een brainstorm werk ik een tekening uit.
Op een ouderwetse tekentafel, met
potlood.”
VOELT U ZICH KUNSTENAAR?
„Ha, die vraag krijg ik regelmatig.
Ik zie het meer als kunstige handarbeid. Met kunstenaars heb ik niet
zoveel, die hebben er meestal een
heel verhaal omheen. Dat is me te
vaag. Technisch is het wel spannend.”
MAAR HET VALT TOCH NIET
ALLEMAAL AAN TE LEREN?
„Heel veel wel. Ik geef tegenwoordig zelf via het gilde ook lessen.
Passie voor het vak is een voorwaarde. Soms zie ik cursisten, van
wie ik eigenlijk vrijwel direct zie
dat ze voortijdig zullen afhaken.
Dan weet ik al na de eerste lessen
dat het niks wordt.”
U WERKT NIET ALLEEN MET IJZER?
„Ik werk daar het meest mee,
maar daarnaast zijn koper, brons
en messing ook heel geschikt. Of
combinaties hiervan. Daarmee kun
je echt alles. Met zuren en borstelen maak je andere, natuurlijke
kleuren. IJzer gaat meestal naar de
spuiter, iets verderop. Het wordt
gegalvaniseerd en in de regel zwart
gemaakt.”
HET KLINKT ALLEMAAL BEST
PRIJZIG. IS HET DAT OOK?
„Vaak wel. Bij sommige opdrachten
praat je over vele tienduizenden
euro’s. Ik heb weleens een opdracht gehad die het bedrag van

100.000 euro overschreed. De uren
maken het duur. Maar dit betekent
niet dat ik alleen rijke mensen
bedien.
Wie het kleine niet eert, is het
grote niet weerd. Iedereen is hier
welkom. Met de meest simpele
opdracht.”
HEEFT DE ECONOMISCHE CRISIS,
ALS GEVOLG VAN CORONA,
INVLOED OP DE SMEDERIJ?
„Ik heb er helemaal niets van
gemerkt en zit tot het eind van dit
jaar al vol.”
IS HET FYSIEK ZWAAR?
„Ik maak bij de voorbereiding zo
veel mogelijk gebruik van gietijzeren machines, uit 1939 en uit 1960.
Echt onverwoestbaar spul. Met een
machinale smeedhamer kun je de
voorbewerking doen.
Maar je stuurt wel zelf, het blijft
handwerk. In de voorbewerking en
natuurlijk daarna. Ik maak flinke
werkweken, iedere werkdag van ’s
ochtends zeven tot ’s middags zes
en minstens twee avonden in de
week. Op m’n vrije avonden heb ik
geen zin meer in de sportschool.”
U GEEFT WORKSHOPS. VOOR WIE
EN HOE?
„In samenwerking met de theetuin in Harskamp, bij bijvoorbeeld
bedrijfsuitjes. Dan plaats ik er vijf
of zes aambeelden.
In het begin zijn mensen wat
aarzelend, maar al snel ontdekken ze dat het slaan op het aambeeld een bepaalde vorm oplevert
en dan gaan ze door. Vrouwen net
zo goed als mannen. Groepen zijn
ook welkom. Door het coronatijdperk is de ruimte wel be-perkt. De
deelnemers gaan altijd met iets
leuks naar huis: vrouwen met een
armband, mannen met een zelfgemaakte flessenopener.”

“Metaal zit me het bloed”

Lepelgebakjes
met mango
Dit heerlijke gebakje zit in een glaasje en je lepelt het
zo weg. Lepelgebak wordt dit soort lekkers in een glaasje
dan ook wel genoemd. Met dit toetje zul je je gasten
zeker blij maken.
tekst: JACOBINE VAN DEN BOS beeld: RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN

CULINAIR

Witte chocolade
JACOBINE VAN DEN BOS

Ingrediënten
Voor 6 glaasjes:
* 10 spritskoekjes * 30 g roomboter * 300 g
slagroom
300 g witte chocolade
*
* 2 tl vanille-extract
300 g mango
120 g geleisuiker
40 ml water

*

*

*

Bereiding
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vermaal de spritsen tot kruimels met een deegroller of met je handen. Er mogen nog wel wat grove kruimels tussen zitten.
Smelt de boter en meng die met de kruimels. Verdeel de kruimels over de
glaasjes. Let op dat je ze niet strak aandrukt, ze mogen er los in zitten.
Klop de slagroom op, maar niet te stijf. Zorg dat hij een beetje yoghurtdikte
heeft. Voeg daar het vanille-extract aan toe.
Smelt de witte chocolade au bain-marie of in de magnetron in stapjes van 20
seconden.
Meng 2 lepels slagroom door de chocolade en roer dat mengsel door de rest
van de slagroom. Het zal aardig vloeibaar worden, maar in de koelkast stijft het
snel op.
Laat het minimaal 2 uur opstijven in de koelkast.
Pureer de mango en doe hem dan in een steelpannetje met de geleisuiker en
het water.
Laat het geheel 1 minuut goed doorkoken en laat dan de jam een beetje afkoelen.
Giet de jam over de chocolademousse en laat het dan nog een uur in de koelkast staan.

Ik houd erg van frisse, zomerse recepten.
Ook deze traktatie, met
mango en witte chocolade, is weer echt lekker.
En zeg nou zelf, als je
een toetje leuk in een
glaasje doet ziet het
er meteen heel gezellig
en een beetje luxe uit.
Toetjes of gebakjes in
glaasjes noemen we in
de bakkerij lepelgebakjes. Dat klinkt alleen
al gezellig, vind ik
zelf.
In dit recept heb ik
gekozen voor mango,
omdat ik dit fruit erg
lekker vind in combinatie met witte chocolade. Maar je kunt de
mango vervangen door
allerlei andere soorten
fruit. Er is genoeg variatie mogelijk dus!
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Wie laat Liam ervaren
dat hij een uniek
geschenk van God is?
Als je gelooft dat ieder kind door God gegeven is,
dan is het toch onverdraaglijk dat veel kinderen
in armoede opgroeien? Daarom nodigen we jou
uit om samen met ons een kind uit armoede te
laten groeien. Doe je mee?
Geef voor even, verander voorgoed.

Vraag het informatiepakket nu aan!

Ga naar redeenkind.nl/terdege of scan de QR code.

Om privacyredenen is de naam ictief.

Escudostraat 11
2991 XV Barendrecht
010 438 41 63

w ww. s l a a p we l. n l

Al meer
dan 30 jaar

DÉ SPECIALIST!

AV E K • H O M E C OL L E C T I ON • P U L L M AN • T E M P U R • VAN DY C K E. A .

GEZONDHEID

Endometriose:
een keten van
ellende
Buikpijn hoort bij de menstruatie. Die boodschap kreeg Miranda
als jong meisje keer op keer te horen als ze met buikkrampen naar
de huisarts ging. Pas na jarenlang getob ontdekte ze dat er in
haar geval toch iets anders aan de hand was.
tekst: FIJA NIJENHUIS beeld: GETTY IMAGES

terdege *

19 AUGUSTUS 2020

75

GEZONDHEID

I

k begon vrij jong met menstrueren, zo rond
mijn elfde, twaalfde”, vertelt Miranda, nu
„
43 jaar. „Vanaf het begin had ik veel buikpijn, maar die werd erger en erger. Ik voelde
me steeds zo ziek dat ik op bed moest gaan
liggen. Verschillende keren ging ik ermee naar
de huisarts, en die vertelde me telkens weer
dat buikpijn nu eenmaal bij het ongesteld zijn
hoort. Uiteindelijk kreeg ik zelfs te horen dat de
pijn tussen mijn oren zat. Van anderen kreeg ik
adviezen als: denk er gewoon niet aan, want hoe
meer je dat doet, hoe erger het wordt. Dat soort
tips had men voor me.”
Toen ze verhuisde en een andere huisarts kreeg,
bleef de boodschap hetzelfde. „Pijn hoort erbij,
zei ook deze dokter. Ik moest maar pijnstillers
nemen als ik echt veel last had.”
Op een dag belde haar moeder. „Zet direct de tv
aan, zei ze. Dat deed ik, er was een praatprogramma op. Dit gaat over mij, besefte ik. Het
woord endometriose viel. Dit ben ik, zei ik tegen
mijn moeder. Ik heb direct de huisarts gebeld en
om een verwijzing naar de gynaecoloog gevraagd.”

MISLUKT LICHAAM
Nadat Miranda over haar klachten verteld had,
zei de gynaecoloog dat er maar één manier was
om te ontdekken of ze inderdaad endometriose
had: via een kijkoperatie. De pijn hangt namelijk samen met de aanwezigheid van weefsel in
de buikholte dat lijkt op baarmoederslijmvlies.
Miranda twijfelde niet en liet zich opereren.
Daarna kreeg ze de boodschap waar ze eigenlijk jarenlang op had gewacht. „Het spijt me,
meisje, zei de arts. Je hebt endometriose. Het
weefsel zat bij mij vooral bij de eierstokken. Hij
had veel kunnen weghalen en dat gaf een tijdje
lucht, ik had minder pijn. Maar later kwamen de
krampen gewoon weer terug en ben ik opnieuw
geopereerd. Toen zat het bij de darmen.”
Endometriose begint meestal met hevige krampen tijdens de menstruatie, vertelt gynaecoloog
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Marieke Verberg van het Medisch Spectrum
Twente. „Meestal heb je zo veel pijn dat je niet
zonder pijnstillers kunt, zoals paracetamol of
ibuprofen. Toch zijn er ook vrouwen met endometriose die nauwelijks klachten hebben. We
begrijpen nog niet hoe dat zit. Bij deze vrouwen
wordt het vaak ontdekt als ze zwanger willen
worden. Het wordt bijvoorbeeld tijdens een echo
zichtbaar.”
Een deel van de vrouwen met endometriose
wordt moeilijk zwanger. Miranda wist dat en
toen ze haar man leerde kennen, wilde ze daar
snel duidelijk over zijn, vertelt ze. „Ik heb
hem gezegd dat ik een mislukt lichaam had, zo

Buikpijn hoort er
nu eenmaal bij, zei
de huisarts telkens
voelde het voor mij echt, en dat ik niet wist of ik
hem kinderen kon geven. Hij zei: Hier komen we
samen doorheen, het gaat me om jou.”
Groot was hun verrassing toen ze toch in verwachting raakte. „Maar na twaalf weken kreeg
ik een miskraam. Daarna lukte het niet meer om
zwanger te worden. We hebben verschillende
IVF-pogingen gedaan, maar het mocht niet zo
zijn. Alles in mijn buik was door de endometriose te veel aangetast. Gelukkig kunnen mijn
man en ik er goed over praten. Op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd:
we moeten accepteren dat we geen kinderen
krijgen. Toen zijn we gestopt met IVF. We zijn
gelukkig met z’n tweeën en daar ben ik dankbaar voor. Want ik hoor dat er ook relaties door
stukgaan.”
Hoeveel kans je hebt op onvruchtbaarheid door
endometriose is niet precies bekend, zegt gynaecoloog Verberg. „We zien wel een oververtegenwoordiging van vrouwen met endometriose

in de groep die moeilijk zwanger wordt.”
Kinderloos blijven is dan een extra klap, beaamt
ze. „Er is veel psychisch leed. Dat begint bij de
diagnose. Waarom ben ik zo lang niet begrepen,
denken vrouwen dan. En ook het gegeven dat ze
een chronische ziekte hebben, is zwaar. Want
dat is endometriose. De angst dat je niet zwanger kunt worden, komt er dan nog eens bovenop. We weten dat vrouwen met endometriose
minder kwaliteit van leven ervaren. Een deel is
niet in staat te werken of naar school te gaan
tijdens klachten. Verder hebben vrouwen minder energie, wat niet gek is. Een ziek lichaam
veroorzaakt vermoeidheid. Dus er komt een hele
keten van ellende mee met de diagnose.”
Miranda herkent zich in wat de gynaecoloog
vertelt. Nog altijd ervaart ze dat mensen haar
niet begrijpen. „Je ziet het aan de buitenkant
niet, dat is het punt.”
Na verschillende operaties waarbij weefsel werd
weggehaald, besloot ze tot een rigoureuzere
stap: „Op mijn 38e heb ik mijn baarmoeder en
eierstokken laten verwijderen. Ja, daardoor kom
je vervroegd in de overgang. Maar ik knapte er
een tijdlang behoorlijk van op, had meer energie
en kon weer wandelingen maken, wat daarvoor
echt ondenkbaar was. Van anderen kreeg ik te
horen dat ik ineens weer kleur op mijn gezicht
had.”
Vreemd genoeg zijn de klachten nog steeds niet
weg, geeft Miranda aan. „Er groeit nog steeds
weefsel in mijn buik dat er niet hoort. Hoe dat
komt, snappen de artsen ook niet.”

EEN OP DE
VIJF
Naar schatting een op de vijf vrouwen
die menstrueren, heeft last van endometriose. Sommige vrouwen hebben meer
kans op deze aandoening dan anderen.
De kans is hoger als je moeder of zus
endometriose heeft, als je al vanaf jonge
leeftijd ongesteld bent en als je laat in de
overgang komt. Wanneer je niet of niet
vaak zwanger bent geweest, is de kans
ook groter dat je endometriose krijgt.
Verder is een korte cyclus (je bent bijvoorbeeld om de drie weken ongesteld)
een risicofactor.
Endometriose komt voor bij vrouwen in de
vruchtbare jaren en zelden vóór de eerste
menstruatie en/of na de laatste menstruatie.

VRAGENLIJST

PIEKMOMENTEN
De meeste vrouwen met endometriose ervaren minder pijn als ze pijnstillers nemen, zegt
gynaecoloog Verberg. Ook de anticonceptiepil
slikken, is volgens haar een manier om de pijn
te bestrijden.
„Het grootste deel van de vrouwen knapt
daarvan op. De pil onderdrukt de maandelijkse
cyclus. En buikkrampen ontstaan vaak tijdens

Heb je veel buikpijn tijdens je menstruatie maar weet je niet of wat je voelt
abnormaal is? Op de website van de Endometriosestichting kun je een vragenlijst invullen. Ook vind je veel informatie
over de ziekte op deze website van deze
patiëntenvereniging.
Zie www.endometriose.nl.
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piekmomenten in de cyclus, dus tijdens de
menstruatie, maar ook tijdens de eisprong.” De
pil is natuurlijk geen optie als je zwanger wilt
worden, zegt Verberg. „De behandeling voor endometriose hangt af van de levensfase waarin je
als vrouw zit. Soms, vooral bij ernstige klachten,
is een baarmoederverwijdering een optie. Maar
dat doen we niet zomaar.”

DIAGNOSE
Volgens Verberg trekken veel vrouwen met
endometriose laat aan de bel. Dat heeft alles te
maken met de heersende gedachte dat buikpijn
normaal is.
„Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld vijf
tot acht jaar duurt voordat iemand de diagnose
krijgt. Daar zijn allerlei oorzaken voor. Misschien krijg je te horen dat heftige menstruaties een familietrekje zijn en stel je daarom een
bezoek aan de gynaecoloog uit. Of een huisarts
vertelt je dat je maar de pil moet gaan slikken.
Misschien vind je het zelf moeilijk om over je
pijn te vertellen aan de huisarts.”
Het stellen van een diagnose is niet altijd eenvoudig, vervolgt Verberg. „Soms kan een heel
klein beetje endometriose, denk aan een paar
millimeter, al voor veel klachten zorgen. An-
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dersom kan ook: iemand heeft veel weefsel in de
buik dat er niet hoort, maar voelt niets. We denken dan ook dat er verschillende typen endometriose zijn. Zit het op de eierstok, op het buikvlies of juist heel diep –in de buurt van darmen
en blaas– dan kan dat heel veel pijn geven.”
En wat de oorzaak betreft: er zijn meerdere
theorieën. „Vroeger dacht men dat het menstruatiebloed niet naar buiten ging, maar in
de buikholte terechtkwam. We weten nu dat
dat niet de enige verklaring kan zijn. Er wordt
nu gedacht dat zowel erfelijke aanleg als het
immuunsysteem een rol spelen. In sommige
families komt endometriose vaker voor. Naar
de rol van het immuunsysteem wordt nog veel
onderzoek gedaan. Maar er lijkt een relatie met
het immuunsysteem van de darmen. Opvallend
veel vrouwen met endometriose hebben ook
darmklachten.
De grote vraag is natuurlijk wanneer je als
vrouw weet dat jouw pijn niet normaal is. Volgens Verberg is dat het geval als je tijdens je
menstruatie niet in staat bent normaal te functioneren. Je kunt niet naar school of naar je werk
vanwege de pijn. „Als je je daarin herkent, dan
is dat het een reden om ernaar te laten kijken. Ik
zou dat in elk geval niet zomaar accepteren.”

Ook voor kwaliteit speeltoestellen voor uw speelplaats, camping, speelboerderij of

dierenhokken & speeltoestellen
Oostpolderweg 2 — Krabbendijke — 0113 - 501001

restaurant!

Kom snel
eens langs!

vacature

Welkom in
Nederhemert!
Op steenworp afstand van de
Maas staat ons schitterende
gastenverblijf Maasblick
met twee sfeervolle
appartementen.

De Hoizolder
Zespersoons
appartement op de
verdieping met uitzicht
over de Maasdijk.

De Dorsvloer
Tweepersoons
appartement
op de begane grond.

Een thuis waar jij jezelf kunt zijn
En waar ligt jouw kracht?
De Schutse wil een woon- en werkplek zijn, waar iedereen
zich thuis voelt. Zo ondersteunt Arenda - waar nodig bewoner Rien met de invulling van zijn dagprogramma.
Dat is aansluiten bij een betekenisvolle invulling van het
gewone leven. Daar wil De Schutse voor zorgen!
Ben je op zoek naar een baan, stage of vrijwilligerswerk?
Kom dan eens kennismaken met ons. Mail ons je cv via
vacature@deschutse.nu of kijk op werkenbijdeschutse.nl.

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Meer informatie en schiterende foto’s: www.maasblick.nl

BUITENGELUK

Rosa New Dawn
Bloei: van juli tot september. Hoogte: Supergoede klimplant,
kan tot 4 meter hoog worden, net hoe je hem snoeit. Snoei hem in maart in de
gewenste vorm. Houd in de bloeitijd de dode bloemen goed bij, dan krijg je nog
een bloei! Plaats: Het best in de volle zon, al doet hij het ook in de schaduw.

Het geheim van
de roos: SNOEIEN!

Snoeien is niet alleen het geheim van de roos. Veel planten vinden het
ijn als je de dode bloemen eruit haalt. Bij twijfel kun je even op internet zoeken of er nog een nieuwe bloei kan komen.
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Een rubriek die
ertoe aanmoedigt om
elke vierkante meter
mooier te maken

Tuinbelevenissen
en ideeën.
Tekst en beeld:
Janneke Visser

Een tuin zonder rozen is als een viskom zonder vis.
Zo ervaar ik dat tenminste! Rozen zijn zo romantisch,
zo mooi en sommige ruiken zo lekker!
(maar ze zijn natuurlijk ook
een beetje prikkelbaar.)

Dit is een vijfblad.
Je snoeit het uiteinde
van de tak met dode
bloemen dus net
voor dit blad af.

Door dode bloemen uit een
roos te snoeien tot een
vijfblad zorg je dat er een
nieuwe bloei komt!.
Hiernaast zie je een nieuwe
scheut. Jong fris blad.

Een roos geeft veel plezier in de tuin! Er bestaan honderden soorten, al heb ik
ze nog lang niet allemaal bestudeerd. (Wat me overigens erg leuk lijkt!)
Voor ons huwelijk hadden we een aantal planten op ons verlanglijstje gezet,
en ja -kan het romantischer?- we kregen twee prachtige New Dawn rozen.
Die hebben we meteen geplant, ook al was het begin december.
Wat een plezier hebben we ervan! Blijf vooral snoeien. Dat levert misschien een
paar schrammen op, maar dan heb je van juni tot en met september
nog veel meer plezier van je rozen!
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We hebben hier geen moeite
met het vinden van genoeg vrijwilligers”

DOOR HET
VUUR VOOR
STAPHORST
„HET IS WERK MET EEN LACH EN EEN TRAAN”

Voor hun Staphorst gaan ze door het vuur. Letterlijk,
als het moet. Brandweermannen Hendrik, Hendrik, Bert en
Evelien: „We zijn bij het korps gegaan omdat we anderen
willen helpen.”
tekst: JACOMIJN ARIAKHAH beeld: RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN
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Bert van de Waerdt
Hendrik Timmerman
Hendrik Veijer

Evelien Heide

BRANDWEER

e brandweerkazerne van
Staphorst ligt ietwat verstopt achter de huizen aan
de Gemeenteweg. Terwijl buiten
een druilerig motregentje valt, zitten Evelien, Bert, Hendrik en Hendrik in de kantine van het gebouw.
Twee grote foto’s van uitslaande
branden versieren de muren. In
de hoek staat een vitrine met oude
piepers.
De vier zijn stuk voor stuk vrijwilliger van de veiligheidsregio
IJsselland post Staphorst.
Ze zijn trots op hun korps. Met
z’n allen voor Staphorst, zo is
de cultuur. Daarom heeft de post
nooit moeite met het vinden van
voldoende vrijwilligers, zegt de
ploegleider Hendrik Timmerman.
„Bij veel andere posten is dat een
probleem, bij ons niet. Ook werkgevers doen hier eigenlijk nooit
moeilijk als een personeelslid bij
de vrijwillige brandweer wil. Dat
heb je over voor elkaar en voor het
dorp.”
Hendrik Veijer, sinds vier jaar
de nieuwste aanwinst van het
21-koppige team: „Als team vormen we een soort gezin, merkte
ik, toen ik mijn eerste heftige incident had meegemaakt. We kijken
naar elkaar om.” Evelien Heide:
„Ik voel me thuis tussen de mannen.”
Hoe dat komt? „Doordat we voor
onze eigen mensen in actie moeten komen”, analyseert Hendrik
Timmerman. Evelien: „En we heb-

D
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ben een ander soort gedrevenheid
dan een stadsbrandweer, omdat we
op vrijwillige basis werken.”

ROL

Bij een calamiteit valt
iedereen vanzelf in zijn rol.

Wat ook helpt, is de professionaliteit van het team. De manschappen
zijn als een goed geoliede machine
op elkaar ingespeeld en moeten
voor 100 procent op elkaar aan kunnen. Daarbij hebben ze allemaal hun
eigen taken. Bert van de Waerdt:
„Vaak ligt je taak dicht bij wat je ook
in het dagelijks leven doet. Zo ben
ik, als werknemer bij een transportbedrijf, meestal de chauffeur.
Iemand die in het ziekenhuis werkt,
is vaak gewondenverzorger.”
Moet het team in actie komen, dan
valt iedereen automatisch in zijn
rol. Hendrik Timmerman: „Daar
hoeven we het op het moment zelf
niet meer over te hebben.”
Het is voor de mannen logisch
dat ze Evelien daarbij niet met de
zwaarste klussen opzadelen. Bert:
„Als we een auto moeten openknippen, laten we Evelien dat meestal
niet doen, omdat het gereedschap
daarvoor loodzwaar is. Terwijl zij
juist eerder dan wij in een smalle
auto kruipt om een gewonde te
stabiliseren.” Evelien: „Ik kan alles, maar ik hoef niet alles te doen.
Ieder heeft zijn kwaliteiten.”
SLIKKEN
Op Hendrik Veijer na, is het viertal
al ruim 10 jaar in dienst, dus door
de wol geverfd als het om incidenten gaat.

BRANDWEER

„Het is werk met een lach en een
traan. Je kunt naar bed gaan en een
uur later in een mestkelder zitten.”
Toch blijven ze kwetsbaar als zich
ernstige ongevallen voordoen.
Bert: „Zo staat mij nog een ongeval bij van vorig jaar. Een jong
meisje was om het leven gekomen
op de snelweg, haar zus die naast
haar in de bijrijdersstoel zat had
niets. Die emotie van die zus. Ik
hoor haar nog schreeuwen. Het
punt is: ik had toentertijd een
zoon en dochter in de leeftijd van
het slachtoffer. Dan moet je echt
enorm slikken. Als je die emoties
niet bij elkaar kwijt kunt, kun je
niet verder.”

ZEVEN DAGEN
Hendrik Timmerman: „Een ongeval waarbij leeftijdsgenoten van
je kinderen betrokken zijn, slaat
bij iedereen diep naar binnen. Dan
denk je: stel dat hen dat overkomt.
Sowieso zijn ongevallen met kinderen altijd zwaar. Het is het tere
van een kind en het onnatuurlijke
van de dood. Dat grijpt aan.”
Evelien: „Tegelijkertijd weet ik uit
ervaring inmiddels dat je je dan
volledig richt op je taak. Vaak komt
de emotie achteraf pas.”
Een brandweerman moet ook na
een heftig incident weer door. En
dat kan ook, zeggen ze allevier.
Hendrik Timmerman: „Soms moet
je even je verhaal doen, en daarna
klap je dat hoofdstuk dicht en ga je
verder. Dat is gezond. Je mag best
emotie tonen over een incident,
maar je moet er niet in blijven
hangen.”
Er zijn extreme gevallen waarbij de

leider extra waakzaam is over zijn
ploeg. Hendrik: „Zo moest dezelfde
ploeg eens twee keer vrij kort na
elkaar uitrukken bij een dodelijk
ongeval met een jong kind. Toen
hebben we elkaar gewaarschuwd:
„Let op dat jullie dit goed verwerken.”
In principe, zegt Hendrik, zakt de
herinnering aan een incident af als
er zeven dagen overheengegaan
zijn en je goed hebt geslapen. „Als
je elke week te maken zou krijgen
met een zwaar ongeluk, hield je
het niet vol.”
Zelf herinnert hij zich een kettingbotsing op de snelweg waarbij
zowel auto’s als vrachtwagens
betrokken waren. „Een vrouw in
een van die auto’s zat klem, maar
was goed bij kennis. Haar overleden man zat naast haar. Ze hadden
eerder al voor een dodelijk ongeval
in de file gestaan en waren er nu
zelf bij een betrokken. Ik zie het
papiertje van hun route nog liggen.
Een route die nooit afgemaakt zou
worden. Dat vond ik zo confronterend.”

PREEK MET LUCHTJE
Bij een ernstig incident als dat, is
het vooral van belang dat je emoties niet de overhand krijgen over
je verstand, vertelt de ploegleider.
„Is dat wel zo, dan kun je beter
even pas op de plaats maken. Bij
elk incident dat een flinke impact
heeft, wordt er bovendien nazorg
geregeld vanuit de organisatie.”
Brandweerman zijn, is echter niet

alleen maar kommer en kwel. De
vier willen ervoor waken een eenzijdig dramatisch beeld te schetsen.
Gezamenlijk halen ze herinneringen op aan de bijzondere incidenten die ze in hun carrière meemaakten.
Hendrik Timmerman: „Zo was er
op de snelweg een hoogzwangere
vrouw die dacht dat ze begon te
bevallen. Van kinderen krijgen had
ik toen nog geen verstand, dus ik
heb haar zo snel mogelijk naar een
ambulance gebracht.”
Bert: „We worden ook voor kleine
dingen ingeschakeld. Een reetje uit
het water redden, bijvoorbeeld.”
Hendrik Veijer: „Of je moet takken
slepen na een storm.”
Hendrik Timmerman: „Of een kat
uit een boom halen. Zo zijn we na
een telefoontje eens naar een kat
met hoogtevrees gegaan. Maar op
het moment dat we bij het beestje
waren, sprong het naar beneden.
Zul je net zien...
En we hebben in de zomer eens een
melding gehad omdat er een fiets
langs de kant van het water stond.
De eigenaar ervan was verdwenen.
Dan is het alle hens aan dek. Het
duikteam werd gealarmeerd en de
adrenaline steeg naar tophoogte.
We waren er bijna, toen we opnieuw een melding binnen kregen.
Wat bleek: de eigenaar van de fiets
had het warm gekregen en was
even een frisse duik gaan nemen.
Hij kwam uit het water en vroeg
zich af wat al die mensen toch in
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„Als je elke week te maken zou
krijgen met een zwaar ongeluk,
hield je het niet vol”
de buurt van zijn fiets deden. Achteraf kun je daar om lachen.”
Of neem die predikant in wiens
houtkachel geen trek zat. De studeerkamer van de pastorie stond
vol rook, terwijl de man bezig
was met zijn preek van komende
zondag. Hendrik Timmerman,
lachend: „Hij zei: dat wordt een
preek met een luchtje.”

RIETEN KAPPEN
Het team is gespecialiseerd in het
blussen van rietgedekte daken,
vertelt de ploegleider. Een kunst,
want het vuur verspreidt zich
enorm snel in woningen met
rieten kappen. „Zeker in een droge
periode. Bovendien staan die huizen vaak dicht op elkaar. Het is dus
zaak om snel in actie te komen.”
Dat lukt het korps inmiddels zo
goed dat het overweegt om aan andere ploegen voorlichting te gaan
geven over het blussen van brand
bij een rieten dakbedekking. Hendrik: „De post Staphorst wordt als
rietspecialist van de regio gezien.
We krijgen nu al van links en rechts
uitnodigingen om te komen vertellen hoe we het vuur in zulke daken
bestrijden. Daarom zou ik graag
een specialistisch team vormen dat
regiobreed de bestrijding van brand
in rieten daken uitvoert.”
MAAKT HET THUISFRONT ZICH
WEL EENS ZORGEN ALS JULLIE
INGESCHAKELD WORDEN VOOR
EEN BRAND?
Hendrik Timmerman: „Ze vinden
88
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het thuis wel eens spannend. Mijn
vrouw en kinderen kijken anders
tegen een incident aan dan wij.
Wij weten hoe ver we kunnen gaan
en waar de risico’s zitten, een
buitenstaander ziet vaak alleen het
gevaar.”
Evelien: „Onze thuissituatie is
anders, omdat mijn man ook
brandweerman is. Wij moeten
ervoor uitkijken dat het niet altijd
over het werk gaat.” Hendrik Timmerman: „Ik vertel thuis eigenlijk alleen de hoofdlijnen. Ik vind
het prettiger om werk en privé te
scheiden.”
Hendrik Veijer: „Ik treed liever ook
niet te veel in details.”
Hendrik Timmerman: „Als er
bijvoorbeeld ergens brandweermannen zijn omgekomen bij een
incident, merk ik dat er bezorgdheid is. Dan ga ik er wel wat dieper
op in.”
Tegelijkertijd is de steun van het
thuisfront onmisbaar bij hun werk,
vinden ze allevier.
Bert: „Het komt regelmatig voor
dat we een afspraak moeten afbellen omdat ik opgepiept wordt.”
Evelien: „Of dat we een hok vol
visite hebben en een van ons alleen
met de bende achterblijft.”
Hendrik Veijer: „Al hebben ze daar
ook wel weer begrip voor. Weg
moeten gaan omdat je brandweerman bent, is een acceptabel
excuus.”
Evelien: „Ik stond ooit met Hendriks vrouw Janneke op school appelflappen te maken. Mijn pieper

ging. Ik dacht: zal ik gaan of niet?
Janneke kende de tweestrijd van
thuis en zei: „Ga maar, hoor. Wij
redden het wel.” Terwijl de andere
moeders niet zo doorhadden wat er
zich afspeelde.”
IN HET HUIS VAN EEN
BRANDWEERMAN BRANDT VAST
NOOIT EEN KAARSJE.
Bert: „‘s Nachts draait er bij ons
geen wasmachine en zitten er geen
accu’s aan de oplader. Maar we
steken ’s avonds wel gerust een
kaarsje aan.”
Hendrik Timmerman: „Ik heb echt
een hekel aan kaarsen.”
Evelien: „Drogers zijn ook gevaarlijker, die laat ik nooit aan staan
als ik van huis ben.”
Of ze als brandweerman ook op
alles voorbereid zijn als er in hun
eigen woning brand zou ontstaan?
Hendrik Timmerman: „Ik heb wel
bedacht hoe we ’s nachts zouden
kunnen vluchten als er beneden
brand uitbreekt.”
Evelien: „Ik ook. Maar we hebben
geen ladder klaarliggen, of zo.”
Bert: „Wij kunnen over het platte
dak ontsnappen.”
Hendrik Timmerman: „Eigenlijk
zou iedereen een vluchtroute moeten bedenken.”
Hendrik Veijer: „Ik woon in een
huis met een rieten dak. Na een
grote brand heb ik een schroevendraaier in de kast boven gelegd
om het dakraam in geval van nood
open te kunnen schroeven.”
Bert: „We hebben het nu alleen

over brandpreventie en vluchtroutes, maar ik vind het dragen van
een veiligheidsgordel in de auto
eigenlijk minstens zo belangrijk.
Wij gaan pas rijden als iedereen
een gordel om heeft.
Dat wordt nogal eens vergeten,
merk ik, als ik de moeders bij
school zie parkeren. Al rijd je maar
30, dan kan je kind nog door de
voorruit vliegen als je plotseling
stil staat.”
WAT MAAKT DAT HET WERK DE
MOEITE WAARD BLIJFT?
Hendrik Veijer: „Dat we mensen
kunnen helpen. Waar anderen voor
wegrennen, daar gaan wij op af.”
Evelien: „Je weet van tevoren nooit
van je te wachten staat. Dat onverwachte vind ik mooi.”
Hendrik Timmerman: „Het is
werk met een lach en een traan.
Er gebeuren niet alleen maar erge
dingen. Je kunt ook om half elf ’s
avonds naar bed gaan en een uur
later in een mestkelder zitten om
daar koeien uit te takelen.”
Bert: „Of het lukt je om een brand
in een rietgedekte kap op tijd te
blussen, zodat de woning overeind
blijft staan. Dat geeft enorm veel
voldoening.”
Evelien: „Die mix tussen ernstige
ongevallen, luchtige oproepen en
branden maakt dat het werk draaglijk blijft.”
Bert: „En onze oefenavonden om
de week zijn ook mooi. Die zorgen
elke keer weer voor een stuk ontspanning.”

„Wij weten hoe ver we kunnen
gaan en wat de risico’s zijn”

Nét
uit de tuin...
Een bloem zo groot als je hoofd? Ja, graag! Dit dametje met een
enorme bloem -een protea- in haar handen, is een leuk werkje om
te borduren. Straks staat ze te pronken in je interieur.
tekst & beeld: UIT ”HIP EN TRENDY BORDUREN”, LIBBY MOORE
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DO IT YOURSELF

*
*
*
*

patroontekening van het tuinvrouwtje (zie volgende pagina)
gekozen stof, ong. 25 x 35 cm
borduurnaald nr. 8
ovale borduurring, 12 x 23 cm

GEBRUIKTE STEKEN
* stiksteek
* omgeslingerde stiksteek
* rijgsteek
* satijnsteek
Frans knoopje

*

TIP
Gebruik voor de bloem (tenzij
anders aangegeven) twee draadjes
splijtgaren en voor het meisje één
draadje splijtgaren.
STAP 1. Borduur de omtrek van de
bladeren met een omgeslingerde
stiksteek in DMC 225. Neem één
enkel draadje splijtgaren voor de
basislaag in stiksteek en twee
draadjes splijtgaren voor het omslingeren.
STAP 2. Borduur de omtrek met
een omgeslingerde stiksteek in
DMC 988. Neem één enkel draadje
splijtgaren voor de basislaag in stiksteek en twee draadjes splijtgaren
voor de omgeslingerde laag.
STAP 3. Vul de bloemblaadjes met

*
*

klein, scherp schaartje
DMC-borduurgaren in de
kleuren: 225, 310, 367, 420,
761, 988, ecru

een satijnsteek in DMC 225 voor
de bloemblaadjes vooraan en DMC
761 voor de bloemblaadjes achteraan.
STAP 4. Vul de meeste blaadjes
met een satijnsteek in DMC 988.
STAP 5. Vul de andere blaadjes
met een satijnsteek in DMC 367.
Kijk op het schema en de foto
om te zien welke kleur elk van de
blaadjes heeft.
STAP 6. Vul het midden van de
bloem met rijgsteekjes in allerlei
lengtes in DMC ecru. Maak langere
steken rond de buitenkant van het
midden en ga langzaam over naar
kleinere steekjes, terwijl je naar het
midden toewerkt. Zet hier en daar
wat rijgsteekjes in DMC 225 door
het hart van de bloem.
STAP 7. Vul de stengel van de
bloem met horizontale satijnsteken
in DMC 420.
STAP 8. Neem één enkel draadje
splijtgaren en borduur met stiksteken de omtrek van het vrouwtje in
DMC 310.
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”HIP EN TRENDY
BORDUREN”
Dit patroon is met
toestemming van de
uitgever overgenomen
uit: ”Hip en trendy
borduren. Originele
borduurwerkjes voor
beginners”
(Libby Moore; uitg.
Deltas, Oosterhout;
€ 16,95).
In dit boek vind
je nog veel meer
leuke borduurideeën;
eigentijdse ”kunstwerkjes” ter decoratie
voor in huis, om cadeau te geven of om je
kleding mee te versieren. Ook een duidelijke
uitleg van borduursteken en werkwijze
en een overzicht van
benodigdheden zijn in
het boek opgenomen.
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COLUMN

Johan
BELEVENISSEN VAN EEN
POLITIEAGENT

Een gure dag. Het is waterkoud en het regent onophoudelijk. Samen met mijn collega surveilleer
ik in ons gebied. Op een carpoolstrook langs de
autoweg zien we een peugeot staan. Op zichzelf
niet zo bijzonder, behalve dan dat er een raampje
openstaat, en dat met dit weer.
„Even een kijkje nemen”, zeg ik tegen mijn collega.
We stappen uit ons voertuig en lopen naar de peugeot.
„Hé, er ligt iemand in”, stelt mijn collega vast.
Ik loop naar de bestuurderszijde en zie een man
van rond de 30, die onderuitgezakt zit te slapen.
Hij is helemaal nat doordat het inregent in zijn auto.
Ik maak de man wakker en hij kijkt me verdwaasd
aan. Wat hij hier aan het doen is, kan hij niet vertellen. „Ik ben wat moe en verder niets”.
Ik zie dat hij ongecontroleerde bewegingen maakt
en zijn gezicht vertrekt vaak vreemd.
„Wat heb je allemaal gebruikt?” wil ik weten.
„Helemaal niets”, beweert hij, Mijn collega kijkt
ondertussen via een app op zijn telefoon of deze
persoon voorkomt in ons politiesysteem. Al gauw
ziet hij dat de man als harddrugsgebruiker bekend
staat.
„Hoe ben je hier gekomen?” vragen we hem. Ook
hier draait de man omheen en hij wil duidelijk niets
met ons te maken hebben. Maar ja, zo iemand kan

de weg natuurlijk niet op.
„Heb je nog verdovende middelen bij je?” vraag ik.
„Nee niets…” is het antwoord.

Mijn collega wijst naar een oud halliterlesje dat
op de bijrijderstoel ligt. Volgens het etiket zou het
Fanta zijn. „Wat zit daarin?” vraagt hij.
„Oh, da’s niet van mij”. zegt de man. Gezien zijn
situatie en gedrag besluiten we een onderzoek in te
stellen. Mijn collega pakt het lesjes en ruikt eraan.
„GHB”, zegt hij tegen mij. En tegen de automobilist: „Je bent aangehouden op verdenking van
overtreding van de opiumwet”.
Op het moment dat we de man handboeien om willen doen, werkt hij tegen. Zijn het de ongecontroleerde bewegingen of wil hij ontkomen? We werken
hem naar de natte grond en daar weten we hem in
de boeien te plaatsen.
Terwijl mijn collega de auto verder goed bekijkt, ga
even bij de man zitten.
„Wat voor leven is dit, man?” vraag ik hem. „Lig
je daar op een dinsdagmiddag kletsnat in je auto,
zwaar onder invloed. Dit wil je toch niet?” De man
mompelt wat.,. Ik probeer het gesprek gaande te
houden, maar kom niet echt verder. Als een stakker
zit bij met ongecontroleerde bewegingen voor me.
Ja, ik kan met zoiemand te doen hebben. Wat een
troep is het toch...

Johan Dubbeldam verzorgt op deze plek een wisselcolumn.
Volgende keer ambulanceverpleegkundige Paul-Jan Dekker.
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2017: PER SLOEP NAAR DE
JAARLIJKSE FOTOSESSIE

KONINKLIJK HUIS

Royals
aan

het

roer

Normaal gesproken vliegen royals de hele wereld over
om op de mooiste plekken tot rust te komen. Deze zomer
behoort dat niet tot de mogelijkheden. Vanwege het
coronavirus is ook voor hen Tuinesië vakantiebestemming
nummer 1. Maar de hoogheden kunnen ook altijd nog
uitwijken naar het water.
tekst: JOSINE DROOGENDIJK beeld: ANP
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KONINKLIJK HUIS

n eigen land zal hij op veel
plekken het gaspedaal een
beetje met rust moeten laten,
maar in het water rondom zijn
Griekse vakantiehuis kan koning
Willem-Alexander zijn hart wel
ophalen. Zo vaart hij regelmatig vanaf zijn privésteiger nabij
Kratini naar het eiland Spetses in
de Saronische Golf. Een tocht van
slechts een paar kilometer, maar
met wat omwegen ver genoeg om
wel even lekker uit te waaien. Of
dat dit jaar ook zou lukken, was bij
het maken van de vakantieplannen
echter de vraag. Als een land op
slot zit, komt een buitenlandse koning er immers ook niet in. Achter
de schermen werd daarom alvast
gekeken naar geschikte havens
in eigen land. Zo werd de Koning
onlangs gespot in Grou. Ook op
het Marker Meer en in de haven
van Muiden komt er weleens een
koninklijke boot voorbij.

I

KAGERPLASSEN
Als je deze zomer op een mooi
plekje aanmeert, zou je dus zomaar
de Koning tegen het lijf kunnen
lopen. Of koningin Máxima, want

zij gaat graag mee en heeft sinds
een aantal jaren eveneens een
vaarbewijs op zak. En als je heel
veel geluk hebt, tref je misschien
ook nog wel wat andere royals. Van
tijd tot tijd nodigt het koningspaar
namelijk bevriende collega’s uit. Zo
is Máxima’s veertigste verjaardag
op de Kagerplassen gevierd. En ter

„Voor de
wind maakt
het niet uit
wie je bent”
ere van de vijftigste verjaardag van
de Koning werd er een zeskamp
georganiseerd langs de oever van
de maasvlakte.

WELNESSBOOT
Zoals het hoort komen de uitnodigingen niet van één kant. In april
2016 werden Willem-Alexander en
Máxima nog door prins Haakon en
prinses Mette-Marit uitgenodigd
voor een tocht met een heuse wel-

nessboot. Dankzij een groot panoramaraam konden ze de poolcirkel
in alle rust bewonderen. En ook het
koninklijke jacht van Noorwegen,
een imposant schip van maar liefst
80 meter lang, kent ons koningspaar inmiddels goed. Verjaardagen,
bruiloften en andere feestjes worden daar vaak op gevierd. Dat past
uitstekend bij de Noorse royals,
want ook zij voelen zich helemaal
thuis op het water.

GENOTEN
Ondanks zijn hoge leeftijd neemt
koning Harald (83) zelfs nog deel
aan zeilwedstrijden. Zo liet hij
vorig jaar zijn kunsten zien in de
baai van Palma, waar hij samen
met de Spaanse koning streed om
de felbegeerde Koningscup. De eer
viel beide staatshoofden niet toe,
maar dat mocht de pret niet drukken. Gevraagd naar zijn ervaringen,
liet koning Harald weten dat hij
erg had genoten. „Ik heb mijn hele
leven al gevaren. Je kunt er niet
mee stoppen. Voor mij draait zeilen
om de wedstrijden. De wind, het
weer…. Voor de wind maakt het
niet uit wie je bent.”
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A-24 BIJBELSESPREEKWOORDPUZZEL (2 PT)
Zoek de Bijbelteksten op en bedenk het bedoelde spreekwoord erbij. Maak van de lettergrepen de ontbrekende
woorden. Er blijven twaalf lettergrepen over. Die vormen
nog een spreekwoord. Welke tekst uit 1 Thessalonicenzen
lijkt hier het meest op?
al / be / be / boe / de / den / den / der / din / ge / ge / gen /
gen / gen / ger / goe / hand / het / hoofd / hoog / houd / kaf
/ kle / ko / ko / le / len / li / me / moed / on / ont / per / ren /
ren / schaaps / val / van / ven / von / wo / wolf / za / zem /
zen / zoek

1

… komt voor de …

Spreuken 16:18

2

vurige … op zijn …

Romeinen 12:20

3

er is veel … onder het …

Lukas 3:17

4

geen wet van … en …

Esther 1:19

5

de … in eigen … steken

Exodus 4:6

SPELREGELS

6

een … in …

Mattheüs 7:15

7

… maar te licht …

Daniël 5:27

1. Elke goede oplossing levert punten op.
Hebt u vragen over puzzelaantal e.d., stuur
dan een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde retourenvelop mee.
2. Zolang de antwoorden nog niet in Terdege
staan, kunt u uw puzzeloplossingen inzenden (eventueel twee afleveringen tegelijk).
3. Eén inzending per abonnementadres.
4. Wie in totaal 200 punten heeft, ontvangt
een prijs. Overgebleven punten (staan vermeld achter de naam van de winnaar) gaan
mee naar de volgende ronde.
5. Stuur oplossingen op één briefkaart (gebruik alleen envelop als u een gefrankeerde
retourenvelop meestuurt) naar: mw. A.
Sinke-van der Jagt, Koningin Julianastraat
34, 4401 CZ Yerseke of naar puzzelbox@
kliksafe.nl. Vermeld de puzzelnummers en
uw adres.
6. Zendt u voor het eerst in, zet dan ‘nieuw’
op uw briefkaart.
7. Prijswinnaars verliezen hun punten als ze
een jaar niet hebben ingezonden. Ze beginnen dan weer met nul punten.

8

het is … te … dan te …

Handelingen 20:35

Van links naar rechts:
Diny van Leeuwen, Andrea Sinke
& Jenneke van der Jagt
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E-24 WOORDPUZZEL

(1 PT)

Neem een woord uit de eerste rij, voeg een willekeurige letter toe
en maak een nieuw woord met een woord uit de tweede rij
kabel
grond
lende
zeil
hoofd
gang
eind
kar

acht
aker
gen
gent
loos
reuk
stuk
ton

© PUZZEL: DINY VAN LEEUWEN

Inzenden: het spreekwoord en de vindplaats.

PUZZELS

C-24 OVERLAPPER/DOORLOPER

(2 PT)
1

De laatste letter van een woord is de eerste van het volgende. Alle woorden bestaan uit vijf letters.

2

3

4

5

6

7

8

1

Horizontaal:1. ziek – heel veel – sambal – kadaver, 2. ooievaar – kunstmens – steen – bloem, 3. gesprek – drank
– kleur – wasbak, 4. kaartenboek – zaad – aftrek – tennisterm, 5. roofdier – lauw – stalknecht – vervoer, 6. loofhut
– daad – vooral – hondenras, 7. tapijt – plaats in Friesland
– geneeswijze – vreemde munt, 8. plaats in Israël – bouwwerk – land in Afrika – struik.
Verticaal: 1. nonsens – schoon – uil – deel van een ei, 2.
mist – broer van Rebekka – nors – rijstveld, 3. plezier –
amulet – bedevaartplaats – Frans wijngebied, 4. afgeladen – slingerplant – niets – kosten, 5. orgaan – medium –
bevel – vreemde munt, 6. kust – puzzel – plaats in Utrecht
– steen, 7. angst – wildgerecht – kriegelig – onzin, 8. teer
– gewas – bende – els.

2

3

4

5

6

7

8

Inzenden: de woorden die ontstaan op de uitstekende hokjes.
Beginnen met 1 horizontaal en 1 verticaal.

B-24 ZWEEDSE
leesteken

PUZZEL(2 PT)
kort afgebroken

plezier

zangvogel

amper

uitstekend

kledingstuk

gemakzuchtig

3

klein
kind

tijdvak

laagwater

insect

breuk

9

wild
zwijn

proper

7
vuur

kortom

over één
spoor

smaad
2

vrouwe- ontkenlijk dier
ning

razernij

4
effen

gerecht

5

afbeelding

hulde

1

huiveringwekkend

niet even

herkauwer

weefsel
6
voeding

smaakmaker

graveren
10

8
bars

opschik

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes in het
diagram over naar de hokjes in de balk. Deze letters vormen de
oplossing.

hevig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

© SANDERS PUZZELBOEKEN, VAASSEN

druivensuiker

seintaal

© Sanders puzzelboeken,Vaassen
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Bekijk het eens
van de andere krant.
Nu 3 maanden RD Zaterdag +
doordeweeks de e-paper voor de
bijzondere prijs van € 19,95

rd.nl/terdege
of scan de QR-code

D-24 FILIPPINEPUZZEL

(2 PT)

Winnaars

Vul voor dezelfde cijfers dezelfde letters in.
1. pril, 2. bergrek, 3. grondbeschrijving, 4. fruittuin, 5. familielid, 6. ouderen, 7. droom, 8. muziekinstrument, 9. geul,
10. beweging, 11. poëzie, 12. gering.
Inzenden: het woord dat ontstaat op de gekleurde balk en het
woord dat ontstaat in de hokjes met een sterretje.
!
*

1
2

3

1
5

*

*

3
*

4

6
2

*

5

6

*

3

3

*

9
10
11

*

1
5

3
3

8

4
1

5

7

2

6

*

*

1

5
2

2
2

*

3
5

12

*

4

600 punten: A.J. v. Meerwijk, Capelle a/d IJssel (7)
800 punten: J. Slabbekoorn, Goudszwaard (13); A.F.
Tijssen- de Heer, Opheusden (5). 1000 punten: M.
v/d Knaap, Zegveld (5); B. Pul, Barneveld (12). 1400
punten: W. Dunsbergen, Barneveld (4). 1800 punten:
H. v. Ravenhorst, Woudenberg (12). 2000 punten:
D.J. Veld- Legemate, Nieuweroord (3). 2200 punten:
J. Elshof- Wilbrink, Apeldoorn (14); H. Snel, Puttershoek (10). 2400 punten: J. Hoekman, Yerseke (2);
J. Mijnheer- Prins, Grafhorst (15). 2600 punten: T.
de Kloe, Gameren (6). 2800 punten: A. Trouwborst,
Lemmer (5). 3200 punten: S. Hazeleger- Beker,
Wekerom (12). 3400 punten: G. Westhoff- Zwiep,
Genemuiden (0). 3800 punten: W. Vos, Staphorst
(8). 4000 punten: L. Schot- Blaak, Hendrik-Ido-Ambacht (2). 4600 punten: J.R. Alderliesten- v.d. Kuilen,
Putten (3); M.H. Munter- Evers, Hendrik-Ido-Ambacht
(8) 4800 punten: P. Huisman, Groot-Ammers (9); H.
Korteland- v. Krimpen, Nieuw-Lekkerland (1); C.P.
v/d Linden, Oud- Beijerland (10). 5000 punten: IJ. v.
Hornsveld, Baarn (0). 5200 punten: H. HeiwegenHazeleger, Barneveld (0); A.M. Korevaar- de Bruijn,
Sliedrecht (4); J. Stehouwer, De Steeg (11). 5400
punten: L. Vos- v. Hemert, Brakel (10). 5600 punten:
A. Biesheuvel, Lexmond (7); E. Schalk- Balkenende,
Lisse (3); S. v/d Steen, Veenendaal (3).
Wilt u bij uw volgende oplossingen aangeven welke
prijs u wilt? Voor prijzen: zie Terdege 23.

Oplossingen
A-22. Bloeiende gemaakt. Ezech.17:24.
B-22. Horizontaal: 1. wiek, 4. del, 6. cel, 9. haas, 12.
Maori, 15. samen, 17. noords, 18. ark, 20. ketter, 21.
toe, 22. spier, 24. uzi, 25. Elis, 27. woelrat, 29. eest,
31. ree, 32. kien, 33. smog, 35. kas, 36. wulp, 38.
merg, 40. offer, 41. vrede, 42. ouwel, 43. baal, 45.
loom, 47. rijk, 49. sleg, 51. part, 52. beo, 54. adem,
56. meetlat, 58. kano, 59. iel, 61. smoor, 62. urn, 63.
saluut, 65. suf, 66. Braamt, 67. etser, 69. manna, 70.
lire, 71. lam, 72. dak, 73. knie.
Verticaal: 1. wonder, 2. emotie, 3. karos, 4. drs., 5. ei,
7. es, 8. lak, 9. hetze, 10. antiek, 11. sprits, 13. ode,
14. bril, 16. meu, 18. apen, 19. kers, 22. soepvlees,
23. rammelaar, 26. leeftijd, 27. wil, 28. toe, 30. saneren, 32. kuras, 34. groot, 36. web, 37. iet, 39. gum,
44. alm, 46. ort, 47. ransel, 48. keiler, 50. gems, 51.
plof, 52. banaan, 53. oortje, 55. meute, 57. touw, 58.
krank, 60. lus, 62. urn, 64. tel, 66. bak, 68. ra, 69. ma.

De mens wikt, maar God beschikt.
C-22. 1. wenteling, 2. maatschappij, 3. isolement, 4.
visueel, 5. besmetten, 6. verpleging, 7. medicijn, 8.
ontsmetting, 9. maatregel, 10. verdrietig, 11. internet,
12. veilig. Spreuken 16:9.
D-22. 1. vallei – immens – satire, 2. absent – tennis
– snedig, 3. koffie – etappe – editie, 4. alvast – Twente – eender, 5. nieuws – sadist – trance, 6. trauma –
attent – teveel, 7. inkeep – pagina – absurd, 8. engerd
– Daniël – letsel, 9. pyjama – angora – asfalt, 10.
logies – spatie – etmaal, 11. attest – taptoe – eerste
, 12. nomade – estate – empire, 13. niveau – usance
– emanel, 14. immers – sigaar – rivaal, 15. namens
– snibbe – Engels, 16. garage – Egypte – egards.
Vakantieplanning met wat aanpassing andere bestemming.
E-22. 1. voetbed, 2. beddenpan, 3. pandemie, 4. mierenhoop, 5. hoopvol.
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Uit mijn
keuken (9)
Anneke van Horssen

KIJKJE IN DE KEUKEN VAN

tekst: HARMKE ZONNEBELD beeld: NIEK STAM
De keuken van Anneke van Horssen (42) is dé
plek waar zijzelf, haar echtgenoot Corné (44)
en hun negen kinderen het meest te vinden
zijn. Bezoek is altijd welkom om mee te eten of
een spelletje te doen.
„De eettafel biedt eigenlijk plaats aan zes
personen, maar met dertien past het ook: dan
schuiven we gewoon allemaal een stukje op en
pakken we extra krukken erbij.”

GEORGANISEERDE CHAOS
„Iedereen loopt hier thuis achterom en de keu-

“Aan de zespersoons tafel
past dertien man ook”

ken is dan de plek waar mensen binnenkomen.
Als vanzelf nemen ze vervolgens plaats aan
tafel.
Onze keuken is dus echt de centrale plek in
huis: hier eten we samen, doen we een spelletje
en drinken we gezellig een pot thee leeg. Ook ‘s
avonds zitten we meestal in de keuken.
Die keuken zelf is niet heel bijzonder, maar
dat hoeft van mij ook niet. Met een groot gezin
moeten dingen vooral praktisch zijn. Toch
houd ik enorm van onze keuken, want dat is de
plek waar echt geleefd wordt.
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Het is er een georganiseerde chaos.
Eten doen we vrijwel nooit met alleen ons
eigen gezin, vaak schuift ook een van de
aanstaande schoonzoons aan tafel.
Ik kook altijd genoeg, dus het is nooit een
probleem als er iemand mee eet, en anders
nemen we gewoon een hap minder. Gezellig
toch?”

SLAGROOMTAART
„Elke zondag eten we taart. Eerder bakte ik
zelf vaak appeltaart of een slof, maar tegenwoordig zorgt onze tweede dochter Maritte
meestal voor lekkers.
Ook onze andere dochters bieden regelmatig
aan iets te maken. Zelf bak ik vaak koekjes.
Deze slagroomtaart met biscuitdeeg en vers
fruit maken we ook graag: het kost weinig
moeite en het effect is super.
Het fornuis gebruiken we het meest van alles. De Le Creuset-fluitketel staat dagelijks
wel drie keer op het gas en als we chocolademelk drinken warm ik de melk altijd
ouderwets op in een pannetje. Heerlijk vind
ik dat.”
104

terdege *

19 AUGUSTUS 2020

Altijd Hollandse pot
“Wij zijn fan van de Hollandse
pot: doordeweeks eten we aardappelen, groenten en vlees en op
zaterdag eten we standaard patat.
Onze kinderen houden helemaal
niet van
vreemde gerechten, zelfs met
macaroni maak ik niemand echt
blij. In principe zorg ik voor
het avondeten, behalve op zondag
als Corné zijn tomatensoep maakt.
Avondeten doen we altijd samen,
maar ontbijten niet, omdat iedereen op een ander tijdstip
vertrekt. Onze jongste is tien
maanden oud en onze oudste is
eenentwintig. De oudere
kinderen eten zelf iets vlak voor
ze de deur uitgaan.”

COLUMN

POËZIE AAN TAFEL
Annie M.G. Schmidt schreef onvergetelijke kinderboeken, maar: vergeet haar gedichten ook niet!
Neem nu “Moeder dicht”. Het begint zo:
„Mijn bladerloze schaduw mijdt het water”
Ziezo hè hè, de eerste regel staat er.
„en speurt de witte angst van eeuwen later”
Ga weg! Ga spelen met je transformator!
Je ziet toch dat je moeder zit te dichten.
„ik wend mij af en doof mijn vale lichten
ik heb ”tedúm tedúm” geweten”
Dat vul ik later in. Na ’t middageten.
Zo gaat het nog een poosje door. Tot een van de
kinderen valt en moeder voor de zoveelste keer
gestoord wordt. „Je moeder komt... na na... daar is
ze al. Wees nou maar zoet – ’t genie staat weer op
stal.”
In een ver verleden schreef ik ook gedichten. In ruil
voor wat zakgeld maakte ik ooit zelfs een sinterklaasgedicht voor een zoon van een schoonzus
van een oom. Van iets hoger niveau waren de sonnetten die ik schreef in aanloop naar onze verkeringstijd. Uren zat ik eraan te schaven, want niets is
een mens te veel als hij verliefd is.

En nu? Het genie staat op stal. Wanneer heb je als
jonge moeder de tijd –wanneer neem je de tijd– om
iets moois op papier te zetten?
Toch is poëzie altijd dichterbij dan je denkt. Zelfs
aan de keukentafel valt genoeg te beleven. Als
Abel opgetogen opmerkt dat komkommer en
kipkerrie ook een beetje rijmt, alleen dan aan de
voorkant. Of als Jolijn na een peuterdrama nog een
traan op haar wang ontdekt en verwonderd zegt:
„Hé, een druppel van drietig.” We oefenen ook
alvast met eindrijm. Iedereen mag om beurten een
minigedichtje maken. Martha: „We zitten aan tafel
en eten een wafel.” Geen wafel te zien, maar dat
scharen we maar onder dichterlijke vrijheid. Abel
doet een poging om het recht te zetten: „We eten
brood, stoomboot!” Ik: „Rijmen is eigenlijk woorden
aan elkaar lijmen.” – Hm, er zit niet eens een metrum in, het genie staat duidelijk nog op stal. Jolijn
is aan de beurt: „Poep”, zegt ze. Aan Jan de schone taak om daar nog iets poëtisch van te maken.
Nee, samenhangende gedichten zitten er in huize
Jan Steen voorlopig nog niet in. Maar alles is veel
voor wie niet veel verwacht.

NELINE
IS GETROUWD EN MOEDER VAN
MARTHA (6), ABEL (5), JOLIJN (3) EN REINOUT (1)

Volgende keer
2 SEPTEMBER 2020

Niets missen
van Terdege?
Neem nu een
abonnement!

Martine vormt met andere jonge weduwen een
app-groep: “Soms zie
ik niet hoe ik ooit uit
mijn verdriet kom. Maar
dan weet ik dat de anderen ook van die dagen
hebben en dat het met
hen uiteindelijk weer
beter gaat.”

Toen hij klein was, zag
Marinus van Kooten op tegen broer Jan. Later was
hij degene die Jans huwelijk bevestigde. De broers
staan voor elkaar klaar.
“Dat hebben we thuis geleerd. We komen uit een
arbeidersgezin waarin we
moesten aanpakken.”

Er moet toch geld te
verdienen zijn aan
iets dat je zelf bedenkt, vonden Hannah van Meij (19) uit
Katwijk en Theresa
Nieuwenhuis (18) uit
Nieuw-Vennep. En dus
propten ze hun kleine
Fiat vol droogbloemen.

WILT U DEZE ARTIKELEN NIET MISSEN? NEEM DAN EEN JAARABONNEMENT OP TERDEGE EN BETAAL €8,60 PER MAAND.
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