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en verder...
* EEN JAAR NA DE RAMP IN URK *  TERUGBLIK 

OP CORONA  * THIJS WIJZENBROEK 

* HELP! WELK BEROEP MOET IK KIEZEN?

Aleid Nijhof-Schreuder: 

”De geestelijke vorming van 

Wat ‘geneest’ beter? 

Ziekenhuis of privékliniek

Ouderen 
op de 

werkvloer
Zijn ze echt 
duurder dan 
jongeren?

kinderen moet iets 

spontaans hebben”
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„Wist gij niet,  
dat Ik moet zijn in de  
dingen Mijns Vaders?”

Lukas 2:49b



Over keuzes maken gesproken, wie ontkomt eraan? Sinds de eerste keus in 

het paradijs heeft de mensheid al wat keuzes gemaakt. En alles wat vanuit 

de eerste Adam vloeit, is geheel en ten diepste verdorven. Dat gaat nog 

door, zelfs na ontvangen genade. Kijk maar naar Maria. De laatste plaats 

waar ze aankomt om Jezus te zoeken had de eerste plaats moeten zijn! 

Verkeerde keuze dus. Ach, zegt u, zo heeft ze het toch zeker niet bedoeld? 

Ja, maar ook goedbedoelde keuzes kunnen verkeerde keuzes zijn. Maria 

vraagt: „Kind, waarom hebt Gij ons zo gedaan?” Jezus antwoordt: „Wist 

gij niet…?” Zijn keus was de rechte keus. Het is een strenge, maar nood-

zakelijke terechtwijzing, gedoopt in de zuivere liefde en borgtocht van 

Christus. Het gaat in dit nummer van Terdege over keuzes. Ik wil graag 

aandacht vragen voor keuzes die ouders maken ten opzichte van hun 

kinderen. Wat kunnen we ermee bezig zijn! De belofte die gedaan is bij de 

doop was duidelijk: in Christus geheiligd en daarom gehouden… Dat geldt 

zowel ouders als kinderen. In de praktijk worden er helaas zo veel andere 

keuzes gemaakt. Wat zijn we gauw geheel anders bezig dan de 12-jarige 

Jezus in de tempel. Tijdelijk goed en aardse prestaties staan voorop en 

vooraan. Goedbedoeld, legitiem en hopelijk niet zonder gebed, maar… 

toch verkeerd. Laten we er als ouders –net als Maria– aan herinnerd zijn. 

Welke keuzes staan voorop in jouw leven? Ben je door Gods genade al in-

gewonnen voor de onberouwelijke keus? Zijn de dingen van Gods Konink-

rijk het belangrijkst geworden? Dan zul je –hoe druk je ook mag zijn met 

je studie, werk of andere noodzakelijke dingen– de keuze kennen waarin 

Christus gevonden werd: de dingen Zijns Vaders. En wat was daar veel te 

doen! Ja, daar heeft Christus álles gedaan voor Zijn Kerk. Alles volbracht, 

alle rechtvaardige toorn van God over de zonde op Zich geladen én ge-

dragen. In dit kort bestek kan ik een en ander slechts aanstippen. Kies er 

vandaag eens voor om hier wat verder –en al biddend– over te mediteren.

De juiste keuze

tekst: DS. H. HOFMAN, KALAMAZOO (USA) 
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Soms valt er tijdens een verjaardag plotseling een 

stilte in de kamer. Meer dan eens hoorde ik dan 

iemand opmerken: „Daar gaat de dominee voorbij.”

Zo op het oog een onschuldig, grappig gezegde, 

waar bijna niemand de betekenis meer van kent. 

Behalve dan inwoners van plaatsen als Arnemuiden, 

Katwijk en Urk. Daar moest de dominee in vroeger 

tijden vertellen wie er op zee gebleven waren. En 

ja, als hij de smalle straatjes van zo’n plaats binnen-

stapte, werd het stil. Bij welk huis zou de dominee 

stoppen?

Soms gebeuren er ongelukken waarbij het hele land 

even zijn adem lijkt in te houden. Vorig jaar was 

er zo’n gebeurtenis. Op donderdag 28 november 

kapseisde de UK 165, met aan boord de twee beman-

ningsleden Jochem Foppen en Hendrik Jan de Vries. 

Enkele weken geleden zat ik op een avond in de 

woonkamer van de familie De Vries. De ouders, zus-

sen en een nichtje haalden herinneringen op aan 

hun „kleane jongentjen.” Ze vertelden over zijn zorg-

zaamheid, lieve aard en de humor die hij had. Over 

de vruchten die er in Hendrik Jans leven te zien 

waren. Maar ook over de waarschuwing die er van 

zijn plotselinge sterven uitging. Elke keer genacht 

zeggen, het kan de laatste keer zijn...

Dominee 

Soms gebeuren 
er ongelukken 
waarbij het hele 
land even zijn 
adem lijkt in te 
houden

VOORWOORD
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VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTGRAM OF KIJK OP WWW.TERDEGE.NL VOOR LEUKE DIY

„Waarom zou je alles nieuw aanschaffen? 
Er ís al zo veel moois.” Dorine van den 
Noort vindt het een kunst: gebruikte spullen 
een nieuwe kans geven. Ze diept in kring-
loopwinkels pareltjes op en stoft ze af. Ter-
dege nam een kijkje in haar woning.

Mist in de ochtend. Kale takken. Een 
kommetje warme chocolademelk

 23 Arien
 31 De boer op
 52 Uit de pastorie
 77 Chris Stoffer
 93 Paul-Jan
 105 Neline

COLUMNS
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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.

Vogelvriend 
P.J. van Wijngaarden uit Nieuw-
koop ging meteen aan de slag met 
de DIY uit Terdege nr. 3 (28 okto-
ber). „Ik heb heel veel plezier gehad 
aan het maken van het vogelvoeder-

huisje.”
Wij zetten drie trouwe abonnees in het zonnetje als 

dank voor hun jarenlange abonnement op Terdege.

P. Nieuwenhuize uit Yerseke

Dhr. H. van de Hoorn uit Nunspeet

L.F. Westerveld-Wessels uit Aalten

Zij krijgen een cadeau toegestuurd.

Vogelvriend ogelvriend V
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Een kaartje voor

CONTACT

Je bent nooit te jong of te oud 
voor Terdege. Samma Engel-

bracht (6 jaar) uit Rhoon leest 
haar broertje Micha (3 maan-

den) voor uit het boekennummer 
met Ben de Raaf op de omslag. 
De wijsneusjes! Wij verwachten 
natuurlijk: jong geleerd is oud 

gedaan.

Pienter

MEVR. B. VAN WIJNGAAR-

DEN  (82 jaar, weduwe, geen 

kinderen) tobt al tweeënhalf jaar 

met haar ogen. Zoutstoep 41, 

3361 CG Sliedrecht. 

MEVR. C. G. TEKKELEN-

BURG-RUITENBEEK werd 24 

november 89 jaar. ‘t Achter-

dorp 37, 3772 BZ Barne-

veld.

MW. P. DE VREE-KLOP (wedu-

we) hoopt op 15 december 95 

jaar te worden. Vliegersvel-

derlaan 42 - 004, 3771 VB 

Barneveld.

OPA EN OMA MOLENAAR-VAN 

WAGENINGEN zijn 24 novem-

ber 60 jaar getrouwd. Door het 

coronavirus kan het niet groots 

gevierd worden. Kerkweg West 

82, 2742 VM Waddinxveen.

MEVR. SCHUIT-VAN LENTE (83 

jaar), onze moeder en oma, heeft 

de ziekte van Parkinson en spier-

reuma. Schauwplein 9, 3882 

AV Putten.

CORNÉ KEMPENEERS hoopt 

8 december 30 jaar te worden. 

Door een hersenvliesontsteking is 

hij verstandelijk gehandicapt. De 

Tien Domeinen, ‘t Hof 12, 

3888 MH Uddel.

LIESBETH VAN DER STEENHO-

VEN hoopt 5 december jarig te 

zijn. Ze zorgt voor haar verstande-

lijk beperkte dochter. Scheg 5, 

8281 MV Genemuiden.

Pi



Vertrouw op den HEERE en doe het goede;  
bewoon de aarde 

en voed u met getrouwheid.  
 

Psalm 37:3

Vertrouw
op den 
HEERE
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OP DE REDACTIE EN ONDERWEG

Achter de schermen
Facebook 
& Instagram

Volg ons ook 
op Facebook en 
Instagram.

December komt eraan. Wij 

vroegen ons af: verstuurt u 

kerstkaarten?

MAMA.GEPEINS: Ik waardeer 

kaarten alleen als ze op de 

een of andere manier per-

soonlijk zijn. Ik stuur zelf daar-

om altijd een vrolijke noot.

JANNEKEVANGORSEL:

Ik maak ieder jaar zelf kaarten 

en stuur die ook naar eenza-

me mensen. Helaas komen er 

steeds minder terug. 

HUIZEKIPKAKEL: Ik stuur 

liever begin december een 

kaartje met een persoonlijke 

tekst of juist in januari, de stille 

maand voor veel mensen!

OMA_BAKT: Een zelfge-

maakte kaart, want daar is 

met liefde aan gewerkt en die 

wordt met liefde ontvangen.

BAPE_DE_WIT: Kaarten ma-

ken is een uit de hand gelopen 

hobby van mij en ik maak al 

jaren m’n eigen kerstkaarten.

LIESJ89: Ja! Ik stuur ze 

graag. Maar dan wel mooie 

hippe, met de echte bood-

schap van Kerst erop. 

TIEN.LOCK: Mensen kijken 

nog naar je om als je een 

kaartje krijgt. Tegenwoordig is 

dat ook weinig meer, helaas.

WEN.DY82: Ik wilde ermee 

stoppen, maar in deze tijd ga 

ik er toch nog even mee door.

 Op een mooie zomeravond zat bruidsfotograaf 

Theo van Woerden uit Lisse met zijn drone op 

een duintop. In de verte zag hij een garnalen-

kotter aankomen. ”Het was mooi, rustig weer, 

dus durfde ik mijn drone die kant uit te stu-

ren om foto’s en filmpjes te maken.” Op inter-

net ontdekte Theo dat Jochem Foppen de eige-

naar van het schip was. Hij stuurde hem een 

berichtje en het gemaakte materiaal. ”Regelma-

tig hadden we daarna via de app even contact.” 

Tot 28 november 2019. De foto van Theo is ge-

bruikt op de grafstenen van de bemanning.

Hendrik Jan de Vries fotografeerde graag. Aan 

boord en in Urk. Na zijn overlijden wilde de 

familie graag iets met zijn foto’s doen. Co-

rine de Vries (nichtje van Hendrik Jan): ”Het 

idee groeide om er kaartenseries van te maken 

voor het goede doel. We hebben de KNRM en de 

SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenke-

lingen) uitgekozen. Op deze manier willen wij 

als familie onze dankbaarheid tonen aan alle 

hulpdiensten die er alles aan gedaan hebben om 

Hendrik Jan en Jochem te vinden.” Actie steu-

nen en kaarten kopen? Kijk op: bedankactie.nl.

De kotter van Jochem Foppen

Kaarten voor SOAD en KNRM





De laatste keer 
genacht

”DE REGENBOOG HEEFT EEN BIJZONDERE 
BETEKENIS VOOR ONS GEKREGEN”

”Morgen is het weer donderdag.” Week in, week uit zeggen 
Albert en Co de Vries dit zinnetje tegen elkaar. 

Op 28 november is het een jaar geleden dat de UK 165 Lummetje 
om 5.45 uur een noodsignaal uitzond. 

Een grootscheepse zoektocht volgde. Zondagmorgen 1 december vonden 
duikers de lichamen van Hendrik Jan de Vries (27) en Jochem Foppen 

(41). Een terugblik op die donderdag en wat er volgde.

tekst: GISETTE VAN DALEN-HEEMSKERK 

beeld: BLIJEFOTOS.NL/THEO VAN WOERDEN (KOTTER EN GRAF), RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN



Van l inks  naar rechts : 

Alber t ,  Co,  Lummie,  L ydia en Corine



INTERVIEW

E
rgens halverwege het gesprek pakt Albert 

de Vries de Bijbel die naast zijn stoel ligt. 

Bladert er even in. Leest dan Psalm 57:2. 

„Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig; want 

mijn ziel betrouwt op U en ik neem mijn toe-

vlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat 

de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.” Even 

zwijgt hij. „Deze meditatie vond ik in de Bijbel 

van Hendrik Jan die thuis naast zijn bed lag. 

Blijkbaar had die hem bijzonder aangesproken. 

Toen het schip gelicht was, kregen we Hendrik 

Jans Bijbels dagboek terug. De bladwijzer lag bij 

28 november. Het stukje dat bij 27 november 

hoort, heeft hij dus nog gelezen. Erboven staat 

”Een groots perspectief”. De meditatie van ds. 

Jac. van Dijk verwees naar de eeuwige toekomst. 

Het stukje eindigt zo. „Na de strijd zal de ware 

rust pas worden gesmaakt. Het blije vooruitzicht 

streelt. Nog een poos moet het kruis worden 

gedragen en daarna zal Gods kind, hiertoe door 

Hem bereid, opgenomen worden in de eeuwige 

heerlijkheid.” Daar is Hendrik Jan op zijn laatste 

avond op aarde bij bepaald. Dat troost ons erg. 

Maar Hendrik Jans sterven is ook een waarschu-

wen. Toen hij op zondagavond hier de deur uit 

stapte, zei hij ons voor de laatste keer genacht. 

„Genacht jelui”, woorden die ons nu zo dierbaar 

zijn. Maar ook wij hebben geen zekerheid dat we 

morgen nog leven.”

HERINNERINGSFOTOBOEK

Veel in de woonkamer van Albert (73) en Co (70) 

de Vries in Urk herinnert aan Hendrik Jan en aan 

hun dochter Marieke, die enkele maanden voor 

hun jongste zoon ook onverwacht overleed. In 

een glazen vitrinekastje op de salontafel liggen 

persoonlijke eigendommen van Hendrik Jan. Op 

een tafeltje naast de bank een dik herinnerings-

fotoboek. Aan de muur boven de eettafel hangt 

van beiden een grote foto. Naast de foto van 

Hendrik Jan een plaat met zijn belijdenistekst. 

„De vreze des Heeren is het beginsel der wijs-

heid, en de wetenschap der heiligen is verstand; 

allen die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof 

bestaat tot in der eeuwigheid.” „Die zou ik juist 

die zaterdag in zijn huis ophangen voor hem”, 

zegt Albert. „Nu hangt hij hier.”

Oudste dochter Lummie de Vries-de Vries (51) en 

Lydia Noordhuis-de Vries (38) zijn door Albert en 

Co gevraagd om bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Ook een dochter van Lummie is erbij. Corine de 

Vries (24) groeide bijna samen met Hendrik Jan 

op en speelde vroeger veel met hem.

FAMILIEAPP

Hendrik Jan was de jongste van het gezin met 

dertien kinderen. Het leed ging al eerder het 

gezin De Vries niet voorbij. Vier van hun dertien 

kinderen hebben een verstandelijke beperking. In 

januari 2019 overleed Marieke (39) onverwacht. 

En daar kwam in hetzelfde jaar het ongeluk met 

de kotter nog overheen. „Ik wil daarom graag dat 

ook enkele van onze kinderen hun verhaal doen”, 

licht Albert van tevoren toe. „Ook over hen zijn 

stormen heengegaan.”

Af en toe valt er een korte stilte tijdens het 

gesprek. Dan tikt alleen de klok. Het doet klein-

dochter Corine meteen terugdenken aan die ver-

schrikkelijke dagen, eind november 2019. „Toen 

we hier samen stil zaten te wachten. Op nieuws. 

Ik heb de gil nog in mijn oren zitten die ik die 

donderdagmorgen gaf, toen mijn moeder het  

ap p   je van beabe voorlas.”

LUMMIE: „Ik was meteen in paniek.”

LYDIA: „Ik las het berichtje in onze familieapp 

wel: „Zorgen. UK 165 vermist. Kom gauw”, maar 

het drong eerst niet tot me door dat het om Hen-

drik Jan ging.”

ALBERT: „Op donderdag en vrijdag werk ik op de 

visafslag. Daar hoorde ik het bericht. Ik ben met-

een naar huis gegaan om het Co te vertellen.”

CO: „Ik lag nog op bed en hoorde de auto stop-

pen. Ik weet nog dat ik dacht: wat is hij vroeg. 

Maar aan de manier waarop hij binnenkwam, 

merkte ik dat er iets was gebeurd. Toen zei Albert 

het.”

ALBERT: „Vlak daarna stapte iedereen hier bin-

nen. Familie, de politie, de dominee.”

De eerste paar uren was er nog hoop. Kotters 

zochten het gebied waar het schip verdwenen 

was af. Maar naarmate dat de uren verstreken, 

nam de verwachting dat de twee mannen nog 

levend gevonden werden af.

LYDIA TEGEN HAAR VADER. „U sprak voor mijn 

gevoel al heel snel in verleden tijd over Hendrik 

Jan.”

CORINE: „Ik weet nog dat ik bijna boos werd op 

beabe.”
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„„Hoop ondanks blijvend gemis”
De familie De Vries behoort tot de christelijke 
gereformeerde kerk Urk-Maranatha. Een van de 

wijkpredikanten is ds. H. Korving. Hij leidde op 6 
december 2019 de begrafenis van Hendrik Jan.

tekst: RIEKELT PASTERKAMP beeld: ANTON DOMMERHOLT

„De impact van het vergaan van de 

UK 165 op de Urker gemeenschap 

was enorm groot. Wat je ziet ge-

beuren, is een herbeleving van 

allerlei rampen op zee die in het 

verleden plaatsvonden en die een 

onuitwisbare indruk achterlieten op 

Urker families. Iedereen heeft wel 

op de ene of andere manier familie 

of vrienden in de visserij en bij zulk 

soort zeer ernstige gebeurtenissen 

zie je hoe sterk de onderlinge ver-

bondenheid is in de Urker gemeenschap.

Toen ik het verschrikkelijke nieuws vernam, ben 

ik zo snel mogelijk naar de familie De Vries toe-

gegaan. Strikt genomen was ik niet meer hun 

wijkpredikant op dat moment, omdat zij waren 

verhuisd naar een wijk die vacant is en waarin 

bijstand in het pastoraat wordt verleend door 

ds. J. W. Wüllschleger uit Zeewolde. In goed 

overleg met collega Wüllschleger hebben wij 

samen hen pastoraal bijgestaan. Zeker in die 

eerste dagen was de spanning buitengewoon 

groot vanwege de onzekerheid of de lichamen 

gevonden zouden worden. Er is bijna niets er-

gers te bedenken dan dat men een geliefde zo 

plotseling moet missen en er zelfs geen begra-

fenis zou kunnen plaatsvinden. Dan kan men 

het rouwproces ook nooit afsluiten.

Er is geen handboek dat voorziet in een ant-

woord op de vraag hoe je in zo’n situatie pasto-

raal zou moeten handelen. Ik heb meer gedacht 

aan de vrienden van Job, die ook geen woor-

den hadden. We hadden wel hét Woord en dat 

deden we samen open, biddend of de Heere 

het zou willen geven dat er duidelijkheid zou 

komen die aan de martelende  

onzekerheid een einde zou ma-

ken.

De dag van de begrafenis was 

een dag om tegen op te zien. 

De verslagenheid was voelbaar 

op het dorp. ’s Morgens werd 

Jochem Foppen begaven vanuit 

onze zustergemeente Eben-Haë-

zer, ’s middags Hendrik Jan van-

uit de Schuilplaats. Beide families 

waren in beide rouwdiensten 

aanwezig. Het werd als een bijzondere zegen 

ervaren dat er ondanks het zware verdriet en 

het blijvende gemis toch hoop mocht zijn, ge-

grond op het Evangelie van vrije genade. In de 

begrafenisplechtigheid heb ik gesproken over 

de belijdenistekst die Hendrik Jan in 2015 van 

mij had meegekregen: Psalm 111:10: „De vreze 

des Heeren is het beginsel van de wijsheid.” 

Ds. Wüllschleger heeft nog op de begraafplaats 

gesproken.

De nazorg vanuit onze kerkelijke gemeente 

kreeg vorm doordat er van tijd tot tijd nog een 

bezoek werd gebracht aan de familie door de 

wijkouderlingen, de wijkpredikant, door mij en 

door mensen van De Schakel. Dit is een groep 

gemeenteleden die ziekenbezoek en andere 

bezoeken brengt in de gemeente. Een zo in-

grijpende gebeurtenis heeft nog een lange na-

sleep, omdat het schip moest worden gelicht en 

dat kon mede door de weersomstandigheden 

pas na geruime tijd plaatsvinden. Ik ben samen 

met vader De Vries nog een keer in het huis van 

Hendrik Jan geweest, waar hij nog maar vier 

weken woonde.”



ALBERT: „Sommigen van jullie wilden het inder-
daad niet accepteren. Maar uit ervaring weet ik 
hoe koud het water in november is. Als er zo veel 
schepen aan het zoeken zijn, zwem je daar niet 
ongezien rond. Daarom had ik al na een paar uur 
heel sterk het gevoel dat we Hendrik Jan kwijt 
waren.”
De uren strijken voorbij. ALBERT: „Ineens voelde 
ik dat ik naar Maria, de vrouw van Jochem Fop-
pen, moest. Ik kende haar nauwelijks. Maar we 
hingen meteen om elkaars nek.”
LUMMIE: „Je gaat er opgelaten heen, maar je om-
helst elkaar. Eén in het verdriet. In die dagen is er 
een band gesmeed.”
CO: „Maria en haar kinderen komen nog steeds 
elke zondagmorgen na de kerkdienst koffie bij 
ons drinken.”
ALBERT: „Maria drukt het zo uit: Ik heb er een 
familie bij gekregen. Zo ervaren wij dat ook”

VLAGGEN HALFSTOK

Die eerste drie dagen van het wachten op het 
nieuws zijn eigenlijk niet te beschrijven, zegt 
Albert. „Steeds ging het door je heen: zullen we 
oens kleane jongetjen nog terugzien? Dat gaf zo 
veel spanning. Er zijn meer schepen op die plek 
vergaan, waar geen spaander meer van gevonden 
is. En als de jongens niet meer in het schip wa-
ren, werd het helemaal een spannende tijd.”
CO: „Op zondagmorgen, na de kerkdienst, kwam 
dominee Van Vulpen bij ons langs. Hij had net 
uit de Bijbel gelezen en gebeden, toen de politie 
stopte. Met slecht nieuws, zeiden ze. Maar voor 
ons het beste nieuws dat we op dat moment 
konden krijgen: Hendrik Jan en Jochem waren 
gevonden. Dan gaat er een niet te beschrijven 
vreemde mengeling van intense dankbaarheid en 
diep verdriet door je heen.”
LYDIA: „Ik heb het er nog steeds moeilijk mee dat 
ik op het moment dat dat bericht kwam, niet bij 
mijn ouders in Urk was. Ik ben getrouwd met een 
Fries en woon in Drachten. Normaal gesproken 
heb ik daar geen moeite mee. Ik was hier drie da-
gen geweest en mijn twee zoontjes wilden graag 
dat ik even thuis was. Toen ik het nieuws hoorde, 
ben ik direct weer in de auto gestapt. In dat soort 
situaties wil je maar één ding: hier zijn.”
Twee broers zijn meteen naar Alkmaar gereden 
om Hendrik Jan te identificeren. Drie zussen 

hebben later op de zondag hun broer gewassen 
en aangekleed. Op maandag komt het lichaam 
van Hendrik Jan naar huis. Sinds vier weken 
woonde hij op zichzelf. In zijn eigen huis laat de 
familie hem opbaren.
LYDIA: „Hij was zo groos op z’n huis. Ik vond het 
heel mooi dat de hele straat de vlaggen halfstok 
hing, zowel op maandag toen Hendrik Jan aan-
kwam in zijn huis, als op donderdagavond, toen 
hij naar het rouwcentrum werd gebracht. Onze 
broer woonde er immers nog maar net.”
LUMMIE: „Een begrafenis regelen is afschuwelijk, 
maar ik was tegelijk dankbaar dat we het moch-
ten doen. De momenten dat we als gezin rondom 
Hendrik Jan stonden, waren zo waardevol. Zo 
konden we ons ook samen voorbereiden op zijn 
begrafenis.”
Het meeleven vanuit de dorpsgemeenschap is 
overweldigend. 
LUMMIE: „Steeds ging de telefoon: met hoeveel 
mensen zijn jullie bij elkaar? En dan kwam er 
weer iemand gebakken vis brengen. Of pakken 
koffie en cake. Het zoontje van Maria kwam even 
langs. „Hebben jullie ook zo veel cake gehad?” 
vroeg hij. „Onze vriezer kan niet meer dicht.” Als 
er iets met een vissersschip was, dan raakte het 
je altijd. Nu weet je pas waar je doorheen moet. 
En ook hoe fijn het is dat mensen meeleven.”
ALBERT: „Veel mensen wilden ook op bezoek ko-
men, maar wij hebben bewust maar één moment 
van condoleren op de rouwkaart gezet. We had-
den net elf maanden ervoor het overlijden van 
onze Marieke gehad en wisten hoe belangrijk het 
was om in die dagen als gezin de tijd te nemen 
om samen te rouwen en afscheid te nemen.”
CO: „Hendrik Jans vrienden belden of ze langs 
mochten komen. Dat kon natuurlijk wel. De een 

INTERVIEW

„Het meeleven 
vanuit de 
dorpsgemeenschap 
is overweldigend”
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INTERVIEW

na de ander schoof naar binnen. De hele kamer 
stond ineens vol.” 
LUMMIE: „We wisten helemaal niet dat hij zo’n 
grote vriendengroep had.”
CO: „Dominee Korving vroeg waar ze het als 
vriendengroep vaak over hadden. Toen zeiden z’n 
kameraden dat Hendrik Jan regelmatig zei: „Zal 
ik eens vertellen wat ik nu weer gelezen heb?” En 
dan sprak hij over een goed boek dat hij net had 
gelezen. Ze komen trouwens om de paar weken 
nog steeds bij ons langs. Dat waarderen we erg.”
ALBERT: „Zijn vrienden zeiden dat hij een voor-
beeld was voor hen. Hendrik Jan had een theo-
logische bibliotheek waar de mijne niet aan kon 
tippen. Ik had juist tegen hem gezegd: „Je moet 
mijn bibliotheek maar overnemen.” Nu heb ik de 
zijne.”

MEERTOUW

Dan breekt de dag van de begrafenis aan. ’s 
Morgens vindt eerst de rouwdienst van Jochem 
Foppen plaats.
LUMMIE: „Ik vond het zo zwaar om rond zijn graf 
te staan en te weten dat we er ’s middags weer 
zouden zijn om Hendrik Jan te begraven.”
ALBERT: „Eerst wilden we onze zoon bij Marieke 
begraven. Maar daar zijn we toch van teruggeko-
men. Hendrik Jan en Jochem hebben samen zes 
jaar lang op een schip gezeten. Hij prakkeseerde 
er niet over om bij z’n schipper weg te gaan.”
CO: „Hij zei weleens: We praten niet de hele dag 
met elkaar hoor. We zeggen ook weleens een 
tijdje niets.”
LUMMIE: „Ze zijn zo dicht bij elkaar gevonden. 
Er was geen andere optie. De graven zijn zelfs 
door een stuk meertouw van het schip aan elkaar 
verbonden.” Ze kijkt naar haar zus Lydia. „Wat ik 
heel bijzonder vond, was dat jij, samen met onze 
zus Wilma, het dankwoord hebt gehouden.”
LYDIA: „Ach, je wilt zo graag wat doen. Hendrik 
Jan hield van fotograferen. En ik van kaarten ma-
ken. Daarom stuurde hij steeds foto’s naar mij. 
Van bijvoorbeeld zonsondergangen op zee. De 
foto voor op zijn rouwkaart van de vrouw van het 
vissersmonument heeft hij ook zelf gemaakt. Die 
heb ik in die dagen opgezocht.”
Ook na de begrafenis blijft het meeleven groot. 
Albert wijst naar een grijze trommel met forse 
afmetingen. „Die hebben onze dochters speciaal 

voor ons gemaakt. Er zitten meer dan 1100 kaar-
ten in. Zelfs vanuit Denemarken.”
CO: „In een winkel legde iemand ineens zijn 
hand op m’n schouder: „Ik reken je boodschap-
pen af.” Ook kregen we een brief uit Zeeland van 
een familie van wie twee broers en een zwager 
zijn vermist op zee. Daarmee hebben we direct 
contact gezocht. Afgelopen zomer zijn we bij 
elkaar geweest.”
In juni dit jaar wordt de gezonken kotter pas 
van de zeebodem gelicht. ALBERT: „Ik hoopte 
dat ze het veel eerder zouden doen, maar iedere 
keer kwam er iets tussen. Uiteindelijk was ik 
zover dat ik dacht: laat het nu maar zitten. We 
wilden graag Hendrik Jans persoonlijke spullen 
terughebben, maar die waren, doordat er zo veel 
maanden overheen gingen, voor het grootste deel 
weggespoeld of beschadigd.” 
Albert en Co zijn niet meer naar de kotter ge-
weest. Het grootste gedeelte van het gezin wel. 
LYDIA: „Ik wilde zijn op de plaats waar mijn 
broertje stierf.” 
LUMMIE: „Ik ook. Maar ik vond het heel confron-
terend om bijvoorbeeld de volle koelkast te zien.”
ALBERT: „Toch ben ik nu erg blij dat we nog 
spullen teruggekregen hebben, waaronder het 
dagboek van Hendrik Jan van ds. Jac. van Dijk.”

KLEINE BROERTJE

De vijf familieleden halen de herinneringen aan 
hun Hendrik Jan op. Aan zijn De Vries-humor. En 
hoe lief en zorgzaam hij was. 
CO: „Altijd vroeg hij na het eten: „Moet ik nog 
wat voor je doen, moe?” of „Kan ik nog een 
boodschap voor je meenemen?”” 
LUMMIE: „Hij bleef m’n kleine broertje. Ook al 
was hij langer dan 2 meter en moest ik naar hem 
opkijken. Toen hij jonger was, vond hij het niet 
altijd leuk dat ik hem zo noemde. Maar later zei 
hij het zelf als hij me belde. Op zondagavond 
kwam hij vaak even langs. Als ik de deur op 
zondagavond hoor, denk ik nog steeds: daar is hij 
weer.”
LYDIA: „Ja, hij bleef ook echt mijn kleine broer-
tje.” 
CO: „Ik vergeet nooit meer dat hij aan me vroeg 
of hij nog een broertje of zusje kreeg. Hij zal een 
jaar of zes geweest zijn. Dat leek hem zo mooi. 
Ik zei dat dat niet meer zou gebeuren. „Haal dan 
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„„Alles op de tast doen”
De lichamen van de vissers van de UK 165 werden gevonden 
door een duikteam van de Koninklijke Marine. De geboren 
Urker Gerrit Weerstand was een van de leiders bij de 

zoekactie naar zijn voormalige dorpsgenoten. 

tekst: RIEKELT PASTERKAMP beeld: TERDEGE

De UK 165 Lummetje gaf op 

donderdag 28 november 2019 

om 5.46 uur een noodsignaal af. 

Dat gebeurt automatisch als een 

schip kapseist of zinkt. Het schip 

werd uiteindelijk gelokaliseerd 

voor de kust van Texel, op een 

diepte van 14 meter. 

De zoektocht naar en in het wrak 

was een lastige operatie, aldus 

Weerstand (37), duikmeester bij de Defensie 

Duikgroep. „Wrakduiken is een van de moei-

lijkste elementen van ons werk. Aanvankelijk 

was de zee te ruw om naar beneden te gaan. 

Bij 3 tot 4 meter deining lukt dat gewoonweg 

niet. Intussen jeukten onze vingers om aan 

het werk te gaan.” Toen het wel kon, hadden 

de duikers onder water te maken met stroming 

en een wrak waarin zich allemaal touwen, 

netten en kabels bevonden. „Bovendien is het 

onder water slecht zicht in de Waddenzee, 

zo’n 10 à 20 centimeter. Je moet dus alles op 

de tast doen.”

Na uitvoerig oefenen met het team van tien 

man en het opstellen van een stappenplan 

lukte het op zaterdag om een veilige verbin-

ding met het wrak te maken. „Iedereen is 

doordrongen van zijn taak en de veiligheid van 

het team.” De marinemensen doken met een 

reguliere duikset en lucht van boven. Daar-

door konden ze maximaal 75 minuten onder 

water blijven. Twee duikers stelden vast dat 

de deur naar de brug van het schip dichtzat. 

De volgende dag ging een van de duikers 

naar binnen en vond direct bij de 

deur het lichaam van een van de 

opvarenden. „Het gaf bij de jon-

gens een gevoel van euforie dat 

ze ’m gevonden hadden.”

Vervolgens ging Weerstand als 

duikleider van de operatie in 

gesprek met zijn duikers. „Hoe 

is het met ze? Trekken ze het 

emotioneel?” Tegelijk kreeg 

hij honderden berichtjes binnen vanuit een 

gespannen afwachtend Urk. „Het hele dorp 

wist dat we aan het duiken waren. Ik voelde 

de wanhoop bij de mensen en bij de familie. 

Tegen de jongens heb ik gezegd dat het heel 

belangrijk werk is wat we met elkaar deden.” 

Later die ochtend werd de andere visser ge-

vonden. „Met een soort tuigje haalden we het 

lichaam heel voorzichtig naar boven,  

zodat we het 100 procent niet zouden kwijtra-

ken door stroming.” Aan dek werden de licha-

men overgedragen aan de kustwacht.

Weerstand woont in Den Helder en werkt al 

twintig jaar bij de Koninklijke Marine, waarvan 

zestien jaar als duiker. Het was niet de eerste 

keer dat hij meezocht naar voormalige dorps-

genoten. In 2015 moest hij een week lang 

iedere dag duiken in de gezonken Noordzee-

kotter Z 85 Morgenster.  

Dat schip was gezonken bij het Belgische 

Zeebrugge. „Uiteindelijk vond ik de schipper 

op een diepte van 36 meter. Toen en ook nu 

weer was ik blij en trots dat ik erbij was en iets 

kon betekenen voor de nabestaanden.”



maar een bruin kindje op”, was zijn antwoord.”
CORINE: „Toen jullie nog aan de Schelpenhoek 
woonden, kwam ik elke dag. Hendrik Jan, mijn 
zus en ik speelden dan vissertje. Van touwen had 
hij hele constructies gemaakt, dat waren dan de 
netten. Hendrik Jan was de schipper, wij zijn be-
manning die de netten moesten binnenhalen als 
hij „Oalen” riep. Van papier vouwde hij ook een 
hele vissersvloot.”
ALBERT: „Mijn printerpapier was altijd op, ja.”
CORINE: „Of we bouwden hutten. Op een keer 
waren jullie ons kwijt. We hoorden jullie wel 
roepen, maar we vonden het te leuk om geen 
antwoord te geven. Hendrik Jan had ook een 
koosnaampje voor me. Maar dat zeg ik niet, want 
dan ga ik huilen.”
LYDIA: „Hendrik Jan had een huis gekocht, maar 
kon er nog niet gelijk in. Daarna heeft vader er 
nog veel in geklust en ook dat liep uit. Al een paar 
jaar zei Hendrik Jan op zijn verjaardag: „Zal dit 
mijn laatste verjaardag thuis zijn?” Ook vorig 
jaar zeiden we dat. We hebben er toen heel veel 
lol om gehad. Nu huilen we erom. Het was echt 
zijn laatste jaar thuis.”
Co pakt een dagboek dat naast haar stoel ligt op. 
”De vreugde van mijn hart” is de titel. „Dit kreeg 
ik van hem met Moederdag. Normaal geven de 
kinderen altijd iets samen, maar dit jaar wilde hij 
iets apart doen, omdat het zijn laatste Moederdag 
thuis was.”
LUMMIE: „Urker dag zal nooit meer hetzelfde 
zijn. Dan kwam je hem altijd tegen in zijn Urker-
pak, fotocamera op z’n buik.”
LYDIA: „We hebben inmiddels Hendrik Jans 
computerbestanden veilig kunnen stellen. Daar 
stonden veel foto’s en filmpjes op. Ik ben graag 
bezig, dat is mijn vorm van rouwen. Nu heb ik 
veel kaarten gemaakt van foto’s die Hendrik 
Jan gemaakt heeft. Die verkopen we via de site 
bedankactie.nl voor de SOAD en de KNRM. Zo 
kunnen we iets terugdoen voor de hulpdiensten.”

REGENBOOG 

ALBERT: „Hij was ook een echte orgelliefheb-
ber. Hij ging graag naar psalmzangavonden. 
En ik vond het fijn om met hem mee te gaan. 
André Nieuwkoop was zijn favoriete organist. 
Toen Hendrik Jan vermist was, heb ik hem een 
berichtje gestuurd of hij wilde spelen tijdens de 

rouwdienst. We hebben goede organisten in de 
kerk en in de familie, maar Hendrik Jan vond 
z’n spel zo mooi. Met twee minuten kreeg ik 
antwoord: „Albert, dat doe ik voor jullie.” Dat 
hebben we erg gewaardeerd. Het was aan alles in 
Hendrik Jans leven te merken waar zijn hart naar 
uitging.” 
LUMMIE: „De regenboog heeft ook een bijzondere 
betekenis voor ons gekregen. De dag dat de UK 
165 verging, stond hij boven die plaats waar het 
ongeval gebeurde. In de week zelf stond de boog 
boven het vissersmonument. En toen de jongens 
gevonden zijn, stond het teken van Gods trouw 
weer boven de plaats waar de duikers bezig wa-
ren. Dat hebben we ervaren als teken van God.”

ALBERT: „Daarom staat de regenboog ook op de 
grafsteen.”
CORINE: „We mogen geloven dat Hendrik Jan in 
de hemel bij God is.”
CO KNIKT: „We weten waar hij is, maar het gemis 
wordt steeds groter.”
ALBERT: „Afgelopen zondag preekte de domi-
nee uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 22. 
Daarin gaat het over de vragen „Wat troost geeft 
u de opstanding van Christus?” en „Wat troost 
schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?” 
Daaruit kwamen zulke heerlijke dingen naar vo-
ren. Toen mijn schoonmoeder bijna twintig jaar 
geleden begraven werd, zei de ouderling: „Lieve 
kinderen, jullie moeten niet in de kuil kijken, 
maar eroverheen.” Als je jongen van 27 er ligt, 
ben je daar niet aan toe. Maar later zullen we het 
verstaan.”

ZIE OOK: RD.NL/LUMMETJE VOOR DE DOCU-

MENTAIRE “GENACHT”.

INTERVIEW

„We weten waar 
Hendrik Jan is, 
maar het gemis 
wordt steeds 
groter”
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Onze inductiekookplaat heeft om voor mij onduidelijke redenen de 

laatste maanden minder pit. We kunnen niet langer alle pannen te-

gelijkertijd vol gas opwarmen. 

De afgelopen maanden bracht vrouwlief het euvel bijna wekelijks 

bij mij onder de aandacht. Even zo vaak zei ik dat het een keuze 

is moeilijk te doen over zo’n kleinigheid. En dat we beter konden 

afspreken dat een kok op halve kracht prima kan koken. Met dien 

verstande dat het bereiden van een maaltijd soms wat langer duurt. 

Waarop de vrouw dan in stelling bracht dat ze nog een andere ma-

nier zag om met de kookplaatkwestie om te gaan; dat ik het pro-

bleem zou oplossen.

Maar in die optie had ik niet zo’n trek. Niet alleen omdat ik geen 

moed had mijn gereedschapskist tevoorschijn te halen in een poging 

om een probleem op te lossen dat ik niet kan bevatten. Maar vooral 

omdat ik genoot van het feit dat zij dacht dat ik geen spanning kreeg 

van een elektraprobleem. Dat ik, als ik wilde, de kookplaat kon i k-

sen. Die illusie wilde ik niet ontkrachten.

Vooralsnog ben ik er blijkbaar in geslaagd bij het verwisselen van 

een batterij m’n angst voor een onvermoede stroomstoot verborgen 

te houden. Maar van het kookplaatprobleem kom ik onder hoog-

spanning te staan. Om zo’n euvel op te lossen moet ik in de meter-

kast zijn, denk ik. En de opdoffers die je daar kunt krijgen, zijn van 

een andere orde dan die van een rookmelderbatterij van 9 volt.

„Schuift jouw man huishoudelijke klusjes ook voor zich uit”, beklaagt 

mijn vrouw zich bij de buurvrouw over mij. Gewoon waar ik en de 

buurman bij zitten. „Ja”, zegt de buurvrouw. 

Nu komt mijn eer publiekelijk in het geding. De buurman voelt mijn 

nood aan of kampt met eenzelfde portie eerzucht. Dus staan we 

deze zaterdagavond op van de bank en sprinten mijn gereedschaps-

kist tegemoet. In de meterkast zet ik schakelaars uit, aan, en dan 

weer uit in de speurtocht naar het mankement. Ik wrik de kookplaat 

van z’n plek en zoek zwetend naar het euvel. De buurman leest on-

dertussen op z’n gemak de gebruiksaanwijzing. Hij legt de kookplaat 

weer op z’n plek, schakelt de stroom in en drukt met twee vingers op 

wat toetsen. Probleem opgelost.

M’n vrouw is onder de indruk. „Hoe hebben jullie dat nou precies 

gedaan?” „Ach, schat, dit was een makkie.”

  COLUMN

SPANNING

ARIEN VAN GINKEL

JOURNALIST BIJ HET REFORMATORISCH DAGBLAD
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Salem was zijn kindje, zoals hij het zelf zegt. Maar 
Thijs Wijzenbroek (66) moest er afgelopen voorjaar 
afscheid van nemen, toen hij een pensioengerechtigde 

leeftijd bereikte.

tekst: JACOMIJN ARIAKHAH beeld: TINEKE VAN DER EEMS

HART

 VOOR  

SALEM

THIJS WIJZENBROEK STOND 28 JAAR AAN HET ROER 
VAN HET VERPLEEGHUIS
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V
oor de deur van het huis 

waar hij met zijn vrouw 

woont, staat een grote 

camper. Vakantieplannen, zo lijkt 

het. Wijzenbroek, die de deur 

opent, lacht. Eerder een nieuwe 

hobby, zegt hij. Sinds hij met pen-

sioen is, heeft hij meer rust om te 

gaan reizen.

Het is nu ruim zeven maanden 

geleden dat hij vertrokken is bij 

Salem. In april dit jaar stond Wij-

zenbroek officieel zijn plek af aan 

zijn opvolger, Hendrik-Jan Colijn.

Eigenlijk zou hij tot en met juli 

aanblijven om de laatste zaken te 

regelen. Zo moest er nog veel ge-

daan worden voor de nieuwbouw, 

die onder Wijzenbroeks leiding 

vorig jaar na een flinke vertraging 

eindelijk van start ging.

Maar dat liep anders toen de Dor-

drechter in mei ziek werd. „Ik viel 

plotseling uit met zodanige rug-

klachten dat ik op bed ben beland.”

Wijzenbroek bleek een bacterie in 

zijn bloed te hebben, die zorgde 

voor een ontsteking aan de hart-

klep. „Ik werd met spoed opgeno-

men in het ziekenhuis en heb zes 

weken aan een infuus met anti-

biotica gelegen. Ik ben al tien jaar 

in behandeling voor een lekkende 

hartklep, dus mijn conditie was al 

niet optimaal. De cardioloog heeft 

mij geadviseerd een operatie te on-

dergaan om de klep te herstellen. 

Die vindt over een aantal weken 

plaats.”

AFSCHEID

De ziekte van Wijzenbroek heeft 

een streep gezet door het geplande 

afscheid van Salem. Vorige maand 

is hij voor het eerst weer een halve 

dag naar het verpleeghuis geweest 

om zaken af te sluiten. Een ander 

afscheid zit er niet in – ook van-

wege corona. „Wel is er in de peri-

ode dat ik ziek was nog een kleine 

delegatie collega’s bij ons thuis ge-

weest. Er is een leuke film gemaakt 

van maar liefst vijf kwartier, en een 

boek met herinneringen.”

Ook zijn laatste weken als directeur 

van het verzorgingstehuis waren 

vanwege het coronavirus memora-

bel. „Ik was het altijd gewend om 

me vrij te bewegen door het hele 

huis, op de afdelingen te komen en 

hier en daar een praatje te houden. 

Dat kon niet meer.”

Voor het eerst in 28 jaar leek hij 

geen controle meer te hebben over 

het wel en wee in Salem. „Ik heb 

een crisisteam opgericht om zo 

snel mogelijk grip op de situatie 

te krijgen en die beheersbaar te 

houden. Maar over dit virus hadden 

we geen controle. Wij wisten er 

weinig van en de overheid wist er 

weinig van. Het deed heel veel met 

de bewoners en hun familieleden 

dat er geen bezoek meer mocht ko-

men. En dan was er natuurlijk ook 

de grote dreiging van overlijdens. 

Uiteindelijk zijn er in die tijd zeven 

bewoners aan corona overleden. Er 

werden ook medewerkers besmet.”

BOUW

Wijzenbroek werd in 1992 directeur 

van Salem. Omdat het verpleeghuis 

toen nog gebouwd moest worden, 

werd hij directeur van een bouw-

put, zegt hij met een lach.

U HAD TOEN NOG GEEN ERVARING 

MET OUDERENZORG?

„Nee, maar de ouderenzorg was 

destijds wel een bewuste keuze. 

Naarmate ik zelf meer levens-

ervaring kreeg, gingen oudere 

mensen mij steeds meer boeien. 

En de manier van werken in het 

ziekenhuis ging mij tegenstaan. De 

medisch specialisten daar waren 

zelfstandig ondernemers met een 

„Iemand zei: Ik 
had helemaal geen 
contact meer met 
mijn vrouw, maar 

hier is ze weer 
opgebloeid. Dat 

vond ik prachtig 
om te horen. Daar 
deed ik het voor. 

Dat is Salem”

INTERVIEW
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eigen agenda. Hoe meer productie 
zij maakten, hoe meer inkomen 
zij kregen. Maar het ziekenhuis 
kampte daardoor met meer onkos-
ten. Het was moeilijk om daar iets 
aan te veranderen, en daar kreeg ik 
genoeg van.
Ik besloot mij te gaan oriënteren 
op ouderenzorg, waar specialisten 
gewoon in loondienst zijn, en zag 
al snel de advertentie voor een di-
recteur voor Salem voorbijkomen.”

HOE BEVIELEN DIE EERSTE JAREN?

„Ik kon hier beter mijn ei kwijt dan 
in het ziekenhuis. Als eindverant-
woordelijke besliste ik zelf over 
de koers. In samenwerking met 
andere enthousiaste medewerkers 
hielden we het schip varende en 
hebben we Salem goed op de kaart 
gezet.”

WAT IS HET GEHEIM VAN DIT 

SUCCES?

„We hebben de organisatie bewust 
kleinschalig gehouden, waardoor 
ze beheersbaar en bestuurbaar 
bleef. Zo kon ik gelijk bijsturen als 

een arts bijvoorbeeld te gemakke-
lijk dure dieetvoeding voorschreef.
Ook hebben we in de loop van 
de tijd goede financiële reserves 
opgebouwd, anders hadden we de 
huidige nieuwbouw ook niet kun-
nen realiseren.
Verder is het met name goed 
gegaan doordat we eigenlijk nooit 

heel ernstige personeelsproblemen 
gehad hebben. Ons personeel was 
vaak erg gemotiveerd. Misschien 
vanwege de gezamenlijke geloofs-
achtergrond.”

U BENT VAAK BENADERD DOOR 

ANDERE ZORGPARTIJEN.

„We hebben veel bezoek gehad 
van andere organisaties die wilden 
kijken hoe het er bij ons aan toe 
ging. Dan ging het bijvoorbeeld om 
specifieke aspecten zoals het om-
gaan met euthanasie en het werven 
van personeel. Ook hebben we 
materiaal ontwikkeld waar andere 
organisaties gebruik van gemaakt 
hebben.”

MAAR SAMENWERKING...?

„We waren altijd bereid onze ken-
nis te delen. Daarmee creëerden we 
voor iedereen win-winsituaties. Zo 
is Salem met 173 plaatsen te klein 
om een eigen paramedische dienst 
te hebben. Andere kleine zorgin-
stellingen om ons heen hadden 
datzelfde probleem. Dus hebben we 
(para)medici in dienst genomen en 
die verhuurd aan andere zorgin-
stellingen, onder condities waar 
we ons allemaal senang bij voel-
den. Dan bloeit er iets moois op, 
als je elkaar weet te vinden in zo’n 
samenwerking. 
We kregen ook vragen als: waarom 
beginnen jullie geen locatie in een 
ander gebied? Daarvan hebben wij 
altijd gezegd: als er behoefte is aan 
een verpleeghuis in bijvoorbeeld 
Zeeland, willen wij onze kennis 
daarvoor delen, maar een ander zal 
dit moeten opzetten. Ik heb veel te 
vaak gezien dat er van uitbreiding 
problemen komen.”

WAT ALS HET HUIDIGE BESTUUR 

WEL WIL UITBREIDEN?

„Ik hoop dat Salem door blijft gaan 

Thijs Wijzenbroek (1954) 

begon zijn carrière als 

verpleegkundige. Vrij 

kort na zijn diplome-

ring in 1976 werd hij 

afdelingshoofd van de 

verloskundeafdeling 

van het nu niet meer 

bestaande ziekenhuis 

Bethel.

In 1980 werd hij hoofd 

verpleegkundige dienst 

bij het toenmalige di-

aconessenhuis Refaja. 

Daar deed hij ervaring 

op met moderniserings-

processen, reorganisa-

tie en het managen van 

bedrijfs- en zorgpro-

cessen.

Onder meer uit onvrede 

over de gang van zaken 

in het ziekenhuis sol-

liciteerde hij in 1992 

naar de functie van 

directeur van het nog 

te bouwen verpleeghuis 

Salem. Hij werd aange-

nomen en kreeg een jaar 

later hulp van mede-

directeur Leo Bruinsma, 

met wie Wijzenbroek Sa-

lem sindsdien runde.

In 2003 kreeg Salem 23 

zorgplekken extra.

In 2016 werd het plan 

opgevat om Salem te 

moderniseren en alle 

tweekamerappartementen 

te vervangen door een-

kamerwoningen met sani-

tair. De nieuwbouw liep 

echter drie jaar ver-

traging op door tegen-

stand van omwonenden.

Loopbaan 
Wijzenbroek

„Ik heb het werk 
voor Salem nooit 
als werk gezien”
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op dezelfde koers. Dat moet ik nu 

loslaten, maar ik heb voor mijn 

vertrek wel op alle mogelijke ma-

nieren die mij ten dienst stonden 

mijn overtuiging geventileerd. Ook 

bij de raad van toezicht en bij de 

nieuwe bestuurder. De verleidingen 

om te willen groeien zijn groot. 

Er wordt wel gezegd dat dit in het 

maatschappelijk belang is en dat je 

als grote organisatie beter een vuist 

kunt maken bij de overheid. Maar 

dat kan ook als kleine organisatie. 

Wij hadden acht jaar lang Kees van 

der Staaij in de raad van toezicht. 

Bij een groot zorgdebat mailden of 

belden we om belangrijke punten 

uit te wisselen. Ook deelde ik met 

hem weleens waar ik tegen aanliep, 

bijvoorbeeld als het ging om de 

werking van het zorgkantoor. Dat 

kwam soms terug in Kamervragen 

of in een motie.”

BENT U IN DE AFGELOPEN 28 JAAR 

NOOIT IN DE VERLEIDING GEKOMEN 

ELDERS TE GAAN WERKEN? 

„Ik ben wel een aantal keer bena-

derd om te komen praten. Dat heb 

ik één of twee keer ook gedaan. 

Maar andere functies konden mij 

onvoldoende boeien om bij Salem 

weg te gaan. Ik heb het werk voor 

Salem nooit als werk gezien, maar 

als een deel van mijn leven.”

HET IS VAST INGRIJPEND OM DAN 

TE STOPPEN.

„Het is niet niks. Ik moet zeg-

gen: toen er iemand anders aan 

de knoppen begon te draaien waar 

ik bijna 28 jaar aan gedraaid heb, 

vond ik dat niet leuk. Ik ben heel 

goed met Hendrik-Jan Colijn en ik 

hoop dat hij net zo veel voldoening 

haalt uit zijn werk als ik, maar ik 

moet er nu niet meer zijn. Toen hij 

kwam en ik naar een ander ka-

mertje verhuisde, voelde ik me een 
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in zekere zin ontworteld. Het was 
mijn toko en ik voelde me er erg 
mee verbonden. Dan kun je het niet 
goed hebben als er iemand anders 
aan komt. Zoals mijn huis van mij 
is, voelde Salem als het mijne, ook 
al zat er geen cent van me bij.
Achteraf denk ik: misschien had 
het zo moeten zijn dat ik door de 
rugklachten vervroegd ben wegge-
gaan. Ik zou nu ook niet meer terug 
willen. Ik heb er vrede mee en zie 
dat er ook veel andere dingen zijn 
die ik kan gaan oppakken. We zijn 
bijvoorbeeld al twee keer met onze 
camper weggeweest, en dat vind ik 
toch wel erg leuk.”

MAAKT HET EEN ONDERNEMING 

OOK NIET KWETSBAAR ALS 

DEZELFDE PERSOON DECENNIA 

AAN HET ROER STAAT?

„Ik zei altijd: als ik plotseling drie 
maanden uit zou vallen, is er niks 
aan de hand. Mijn mededirecteur 
Leo Bruinsma en ik konden elkaar 
een-op-een vervangen. Dat bleek 
ook toen ik uitviel.
Wel is het zo dat je na een lange 
tijd blinde vlekken krijgt. Zeker als 
je managementteam ook niet zo 
veel verversing krijgt. Je moet er 
bijvoorbeeld op letten dat je nog 
wel nieuwe dingen blijft doen.”

U ZEI OOIT DAT U BEST IN SALEM 

ZOU WILLEN WONEN, MOCHT HET 

LEVEN ZO LOPEN. WAAROM?

Hij denkt even na. „Dat moet je 
voelen”, zegt hij. Ontroerd: „Ik heb 
altijd gezegd: je kunt hier beter 
werken dan wonen. En dat meen ik 
ook. Maar het klimaat in het huis 
is goed. De medewerkers brengen 
veel warmte in, zijn goed voor de 
bewoners. Ik weet nog dat een 
dochter van een bewoner zei: „Ik 
kon zien en voelen dat de mede-
werkers van moeder waren gaan 

houden.” Dat heb ik persoonlijk 
ook zo ervaren toen mijn eigen 
moeder een jaar in Salem woonde. 
En dat heeft veel met me gedaan.”

WAAROM ONTROERT HET PRATEN 

OVER SALEM U?

„Misschien wel omdat ik het zal 
missen. Ik zat er dagelijks. Mis-
schien besef ik nu wel meer dan 
toen hoe waardevol dat was. Het 
is een plek waar het goed vertoe-
ven is, of dat nu als medewerker, 
leidinggevende of bewoner is. Ik 
herinner me een gesprekje met de 
man van een bewoonster. Hij zei: 
Ik had helemaal geen contact meer 
met haar, ze at ook niet meer. Maar 
hier is ze toch weer wat opgebloeid 
en wat meer gaan eten en praten. 
Dat vond ik prachtig om te horen. 
Dat soort momenten, daar deed ik 
het voor. Dat is nou Salem. Dat is... 
Dat was mijn kindje.”

MAAKTE DAT U MISSCHIEN OOK 

HUIVERIG VOOR FUSIES?

„Ja, dat was ook een van de re-
denen om de boot af te houden. 
Wat kunnen wij er nog beter van 
worden? dacht ik dan. Dat klinkt 
misschien onmaatschappelijk, 
maar ik vond Salem mijn eerste 
verantwoordelijkheid. Ik ben op die 
plaats gesteld en heb mijn werk 
er zo goed mogelijk gedaan. Mijn 
ambitie ging niet breder dan dat. 
Dan is dat toch goed? Wat goed is, 
moet je niet veranderen. Het risico 
op achteruitgang wilden wij niet 
nemen.”

WAT ZIJN HOOGTEPUNTEN 

GEWEEST BIJ SALEM?

„Ik herinner mij dat we een be-
woonster hadden, ver in de 90, 
die altijd kerkelijk meelevend was 
geweest, maar niet gedoopt. Ze was 
afkomstig uit de gereformeerde 
gemeente in Den Haag en op een 
zondagse kerkdienst is ze door ds. 
Terlouw in Salem gedoopt. Dat was 
heel indrukwekkend.
En de uitbreiding van Salem een 
jaar of zeventien geleden was ook 
bijzonder. We kregen er toen on-
verwacht 23 plaatsen aan capaciteit 
bij. Het is ons al die jaren dankzij 
Gods goedheid wel gegaan. Alle eer 
aan Hem. Als Hij Salem niet had 
gezegend, was het niet zo gegaan.”
Opnieuw slikt hij ontroerd. „En dat 
geldt ook voor de mogelijkheid die 
ik gekregen heb om dit 28 jaar te 
doen. In gezondheid.”

WELKE HOBBY’S PAKT U OP NU U 

MET PENSIOEN BENT?

„Weggaan met de camper na-
tuurlijk. En ik jaag al twintig jaar. 
Samen met een vriend beheer ik 
een jachtveld in ’s-Gravendeel. 
Daar jagen we op klein wild, en in 
Duitsland soms op groter wild.
Alles in afhankelijkheid van mijn 
gezondheid natuurlijk. Tegelij-
kertijd heb ik er rust over mogen 
krijgen dat er een spannende 
operatie aan zit te komen. Ik heb 
er vrede mee, alles is in Gods hand. 
Dezelfde God Die al die jaren over 
Salem heeft gewaakt, waakt ook 
over mij.”

„Tijdens een zondagse kerkdienst is een 
90-jarige bewoonster door ds. Terlouw 
gedoopt. Dat was heel indrukwekkend”

INTERVIEW
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 COLUMN

HENRIËTTE BRUGGINK
landbouwhuisdierenarts

„Ik ben ook zo dom als een koe”, mopperde mijn oma 

jaren geleden nogal eens als ze aan de verliezende hand 

was tijdens een spelletje Rummikub. Mijn nichtje en ik 

legden in rap tempo cijferreeksen op het Perzische tapijtje 

van haar keukentafel en zagen onze speelplankjes snel 

leger worden. Gaandeweg de vriendschappelijke strijd 

verloor mijn oma de hoop op een voor haar goede al oop. 

Hoe pienter wij haar ook vonden, op dat moment vond ze 

zichzelf maar wat dom.  

Ik moet weleens aan haar opmerking denken als ik letter-

lijk tussen de koeien sta. Zijn koeien dom? Hoe ingesleten 

de uitdrukking ook is, ik ben steeds meer overtuigd van 

het tegendeel. Ik sta namelijk nogal eens versteld van de 

slimheid en gevoeligheid van deze dieren. Een tijdje gele-

den merkte ik sterk hoe sensitief koeien kunnen reageren 

op de stemming van hun baas, de boer. Ik was op bedrijfs-

visite bij een veehouder en zijn vrouw. Nog niet zo lang 

geleden had er zich een inktzwart drama voltrokken op de 

boerderij. Hun dochtertje van 2 jaar was door een ongeval 

op het erf om het leven gekomen. De nachtmerrie had 

de levensvreugde van de boer in één klap weggevaagd. 

Ik vroeg voorzichtig hoe het met hem ging. „Ik kan het 

sindsdien niet goed meer met mijn koeien vinden”, merkte 

hij bedachtzaam op. „Ze zijn onrustig en veel sneller dan 

vroeger geneigd om een trap te geven.”

Het immense verdriet van de boer had overduidelijk zijn 

weerslag op zijn dieren. De troosteloosheid en machte-

loosheid werkten door in de relatie van de boer tot zijn 

vee. Nog niet eerder had ik die wisselwerking zo sterk 

gezien als op de bewuste boerderij.

Zijn koeien dom? Absoluut niet. En reken maar dat mijn 

oma dat ook wist, want zij kwam vroeger zogezegd 

zelf ”van achter de koeien”. Het zijn intelligente, sociale 

beesten. Ze herkennen mensen, voelen emoties aan en 

kunnen dus ook stress ervaren. Mijn ervaring is dat je aan 

de koeien de boer kunt leren kennen; een rustige boer 

heeft in de meeste gevallen ook rustige koeien. Voor een 

dierenarts zijn koeien dus een goede graadmeter om in te 

schatten hoe het reilt en zeilt op een bedrijf. Kiene bees-

ten, die koeien. En dat is een waarheid als een koe.
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week 1

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

Zacharias’ gebed is verhoord. Die blijde tijding brengt 
Gabriël. Welk gebed bedoelt deze hemelse boodschapper? 
Dat van Zacharias persoonlijk; dat van Zacharias, de man 

van Elisabet; of dat van de priester Zacharias? 

Waarom verschijnt God aan 
een kinderloze priester?

Zacharias (5)

„Uw gebed is verhoord!” Op welk gebed doelt 

de engel? Volgens de gangbare uitleg verwijst 

de engel naar het gebed van Zacharias en 

Elisabet. Jarenlang hebben ze gesmeekt om 

de vervulling van Gods belofte van de kin-

derzegen. Ongetwijfeld vormde in de eerste 

huwelijksjaren Psalm 128 een heerlijke pleit-

grond voor hun gebed. Maar wat zullen ze 

later met de inhoud daarvan geworsteld heb-

ben! Uiteindelijk hebben ze berust in de situ-

atie. Het gebed verstomde. Soms vlamde de 

pijn op en voelden ze weer gemis en verdriet. 

En dan opeens deze boodschap: „Uw gebed is 

verhoord!” Wat een wonder! Maar klopt deze 

uitleg? Van groot belang is het te letten op 

de tijd en de plaats. De engel verschijnt in de 

tempel, aan de rechterkant van het reukof-

feraltaar (dé symbolische plaats van Israëls 

gebed tot de HEERE). Gabriël verschijnt aan 

een van Israëls priesters, op de door God in-

gestelde gebedstijd. Wat gebeurt er precies?

De vroegjoodse overlevering vertelt dat op 

het gebedstijd van het avondoffer vijf pries-

ters bij het brengen van het offer betrokken 

zijn. Drie van de vijf brengen het reukoffer-

altaar in orde. Een van de vijf mag met een 

assistent het heilige binnentreden om het 

wierrookoffer te brengen. Wanneer het offer 

is gebracht, staan de vijf priesters op de tre-

den van de verhoging waarop het binnenste 

van de tempel is gebouwd. Zij zegenen met 

het uitspreken van de hogepriesterlijke ze-

gen het volk (Num. 6:24-26). Vandaag mag 

Zacharias het reukoffer brengen. Hij draagt 

een gouden schaal met vurige kolen van het 

altaar. Die kolen legt Zacharias op het reuk-

offeraltaar, hij ontsteekt de wierook, zodat 

in het vertrek een zoet weeïge walm komt te 

hangen: symbool van Israëls gebed tot God. 

Dat gebed heeft God verhoord.

Lezen: Lukas 1:5-10



week 2

Israëls gebed is verhoord. Gabriël mag dit aan Zacharias 
verkondigen. Uw gebed is verhoord. Uw bede als priester 
van Gods uitverkoren volk. God heeft gedacht aan Zijn 

genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt!

De oorzaak van Zacharias’ wantrouwen bestond hierin 
dat hij zijn aandacht alleen bij de gewone orde der dingen 

bepaalde en Gode minder macht toeschreef. (Calvijn)

Zacharias (6)

Lezen: Lukas 1:11-20 

Israël bidt ten tijde van het avondoffer. De 

tempel is nu letterlijk een ”huis van gebed 

(Jes. 56:7).” De priester vertegenwoordigt 

het volk en nadert tot Gods altaar. Waarom 

verkiest God hem? Omdat hij en zijn vrouw 

lijken op de stamouders van Israël, Abraham 

en Sara. 

Zacharias en zijn vrouw zijn kinderloos, 

onvruchtbaar, oud én ze vrezen God, net als 

Abraham en Sara. Net als destijds bij hen 

gebeurde, kan ook nu alleen God door een 

wonder ingrijpen. Dat doet Hij in de weg van 

het gebed en op grond van Zijn belofte.

Er is één verschil met toen. Bij Abraham 

belooft de Heere eenzijdig een kindje en 

in dit kindje Israëls Messias. Ten tijde van 

Zacharias en Elisabet staat deze belofte nog 

steeds open. Op grond van Gods belofte aan 

Abraham bidt Israël tot de HEERE.

Achter Zacharias op het grote tempelplein 

zijn Abrahams kinderen verenigd in ge-

bed. Israël bidt om Gods heil op grond van 

Zijn belofte. Of elk kind van Abraham dit 

zo beleeft? Ik vrees van niet. Maar doet ons 

ongeloof iets af aan de betrouwbaarheid van 

Gods belofte?! God belooft. In de vervulling 

van Zijn belofte werkt Hij allereerst het ware 

geloof in het hart van een zondaar. Als het 

moet, zelfs in het hart van een ongelovige 

priester. Deze priester vreest God, wandelt 

naar Gods Woord en dient de Heere in Zijn 

tempel, maar vormt de eerst barrière die God 

moet slechten om de weg voor de komst van 

de Zaligmaker te banen. Ook nu lijkt Zacha-

rias op Abraham. Net als de aartsvader toen 

stelt Zacharias de vraag: „Waarbij zal ik dit 

weten?” Toen wees God Abraham in de nacht 

op de ontelbare twinkelde sterren. Nu krijgt 

deze priester op klaarlichte dag een ander 

teken.
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wenste hij dat zijn kinderen gefun-
deerder onderwijs kregen. Bähler 
en De Clercq bleven goede vrienden. 
Dat was Pierre Bähler met meer 
mensen van het Reveil. Zo blijkt 
hij bevriend te zijn geweest met 
Hendrik P. Scholte, César Malan, 
H.F. Kohlbrugge én Isaac da Costa, 
die hem in zijn correspondentie 
zelfs zijn „lieve vriend” noemde. 
Met hem regelde Pierre de begrafe-
nis van Bilderdijk. Maar het meeste 
contact had hij met de zakenman 
Willem de Clerq. Toen hij in 1832 
vanwege de cholera-epidemie de 
wonderlijke gedachte opperde dat 
het duizendjarig rijk in 1836 zou 
aanbreken en Napoleons zoon de 
drieënhalf jaar daaraan voorafgaand 
zou opstaan als de antichrist, ging 
De Clercq daarin mee. Ondertussen 
trouwde Pierre en werd hij koster, 
voorzanger en schoolmeester bij 
de Olijfberg te Antwerpen. Vervol-
gens was hij evangelist in Belgisch 
Bergen. Tevens maakte hij zich niet 

onverdienstelijk als vertaler van 
Franse boekjes. Daarna dook hij op 
als tuinman in Breda. Met zijn vijf 
kinderen was het blijkbaar moeilijk 
het hoofd boven water te houden. 
Maar geen nood, oom Benjamin uit 
Lausanne verschafte hulp. Pierre 
bleek bij diens overlijden in 1852 
erfgenaam van een fortuin. Daarna 
vertrok hij naar Meppel, waar hij 
zich vestigde als konijnenfokker, 
azijn- en tabaksfabrikant. En toen 
kreeg men in Hellendoorn oog voor 
zijn singuliere gaven, niet zozeer 
betreffende zijn onderwijscapaci-
teiten, vakbekwaamheid en on-
dernemersgeest als wel die van het 
woord. Trouwens, die overige kwa-
liteiten zijn ook uitgesloten blijkens 
artikel 8 van de Dordtse Kerkorde: 
„Men zal geen schoolmeesters, 
handwerkslieden of anderen, die 
niet gestudeerd hebben, tot het 
predikambt toelaten, tenzij dat men 
verzekerd is van hun singuliere 
gaven, godzaligheid, ootmoedig-
heid, zedigheid, goed verstand en 
discretie, mitsgaders gaven van 
welsprekendheid.”
Zo werd Pierre Bähler in 1859 
predikant. Na twee jaar Hellen-
doorn volgde Deventer. Hij legde 
mede vanwege zijn prechiliastische 
standpunt zijn ambt neer en emi-
greerde naar Amerika om binnen de 
Dutch Reformed Church een aantal 
gemeenten te dienen. Welgeteld 
had Bähler meer dan twaalf am-
bachten. Het zal zijn ambtelijk werk  
ten goede zijn gekomen. Zowel de 
ambachten als de ongelukken.

”T
waalf ambachten, der-
tien ongelukken” – een 
gezegde dat zeker met 

het oog op studiekeuze een baken 
in zee kan zijn. Overigens is het wel 
de vraag of ”twaalf ambachten” in 
onze tijd nog opgaat. Ik ken er wel 
die verschillende beroepen en om-
scholing hebben gehad. Of verschil-
lende werkgevers hebben gehad, 
terwijl ze hetzelfde beroep bleven 
uitoefenen. Ik zou niemand weten 
die zo’n bijzonder cv had als Pierre 
Benjamin Bähler (1807-1882). Zelfs 
niet onder degenen die tijdens hun 
studie allerlei bijbaantjes deden van 
verschillende aard.
Ooit was iemand van zins een bio-
grafie over Bähler te schrijven. Het 
is er tot op heden niet van gekomen. 
De titel zou zijn: ”Een wonderlijke 
hovenier in ’s Heeren wijngaard”.
Pierre Bähler werd vanwege 
singuliere gaven predikant bij de 
afgescheiden gemeente van Hellen-
doorn, en een bijzonder cv had hij 
zeker! Of de volgorde bij de eerste 
vier beroepen chronologisch klopt 
weet ik niet, maar in ieder geval 
was hij kantoorbediende, koopman 
in granen, landmeter en fabrikant 
van chocolade- en suikerwaren. 
Zonder succes, hij raakte in schul-
den.
Voorts kreeg hij een opleiding tot 
schutter tijdens de Belgische op-
stand. Daarna bekwaamde hij zich 
tot huisonderwijzer en was hij als 
zodanig werkzaam bij de schatrijke 
Willem de Clercq, een van de voor-
mannen van het Reveil. Over zijn 
kwaliteiten was De Clercq niet op-
timistisch, want na verloop van tijd 

DERTIEN ONGELUKKEN

COLUMN

Ds. M. van Kooten, Elspeet

35terdege * 25 NOVEMBER 2020



Laat je verrassen door geweldige blogs, 

persoonlijke verhalen, inspirerende binnenkijkers, 

heerlijke recepten, en mooie producten in de webshop

JOUW PLEK OM 

      TE ONTSPANNEN

De 
website is 
vernieuwd!

De lekkerste

recepten

Nieuwe webshop

Openhartige blogs

Leuke

binnenkijkers

Kom het bekijken op onze vernieuwde website. Terdege.nl



36 terdege * 25 NOVEMBER 2020



37terdege * 25 NOVEMBER 2020

“Je ervaart elke keer dat de godsdienstige opvoeding niet iets maakbaar is”

HOE 
WERKT DE 
HEERE

Ouders helpen in hun worsteling om kinderen 
duidelijk te maken hoe God aan zondaren 

Zijn genade schenkt. Met dat doel voor ogen 
schreef Aleid Nijhof het boekje “Hoe werkt de 
Heere in het hart van Zijn kinderen.”  Het is 
belangrijk dat kinderen in je leven zien wat 

het betekent om Hem te dienen.”

tekst: HUIB DE VRIES beeld: ANTON DOMMERHOLT

PASTORAAL
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Z
e wil niet de indruk wekken dat ze 
weet hoe het moet. Integendeel, Aleid 
Nijhof (38) ervaart dagelijks haar 

onmacht in de godsdienstige opvoeding van 
de kinderen. Vanuit dat gevoel wil ze andere 
ouders iets bieden waar ze mogelijk wat aan 
hebben in het gesprek over de meest kost-
bare zaak in het leven: Gods genadewerk in 
het hart. 
De inwoonster van Rijssen, moeder van vier 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 14, werkte 
jarenlang in het praktijkonderwijs aan de 
Fruytier Scholengemeenschap. Ze richtte zich 
vooral op de sociale vorming van de leerlin-
gen. „Praktijkonderwijs is laagdrempelig, 
dus ik kreeg veel ruimte om zelf invulling te 
geven aan de lessen.”
Na haar afscheid werd ze door Driestar Edu-
catief gevraagd medewerking te verlenen aan 
een godsdienstmethode voor het praktijkon-
derwijs, met nog drie andere auteurs. „Dat 
vond ik mooi om te doen. Je moet het voor 
deze doelgroep heel concreet en eenvoudig 
houden. Dat spreekt mij aan.” Later schreef 
ze leskaarten voor STAPP, een lesmethode 
over mediawijsheid voor het praktijkonder-
wijs. „Door dit werk ging ik gerichter na-
denken over de godsdienstige en geestelijke 
vorming van kinderen.”

KERKGESCHIEDENIS

Als ze terugblikt op haar eigen jeugd, stelt 
ze vast dat ze haar vorming op dit gebied 
vooral thuis ontving. En in de kerk. „Veel van 
wat ik tijdens de diensten hoorde begreep ik 
nog niet, maar ik proefde wel de ernst ervan. 
Soms zag ik dat mijn moeder aangedaan was 
door wat ze hoorde. Op zondagmorgen liep 
ze altijd zingend door het huis. Dat soort 
dingen doen iets met je, misschien nog wel 
meer dan wat er wordt gezegd. Ik zag aan 
haar, en aan mijn vader, dat de dienst van de 
Heere een liefdedienst is.”
Op zondagmiddag lazen haar ouders voor uit 
de Kerkgeschiedenis, de Christenreis en de 
Christinnereis. „Dat vond ik indrukwekkende 
verhalen. Mijn moeder las ook graag voor 
uit boekjes van B. Florijn, over wonderlijke 
uitreddingen van kinderen van God.”

GEWONE HUISMOEDER

Toen ze zelf kinderen kreeg, zag ze zich ge-

plaatst voor de opdracht om invulling te gaan 
geven aan dat wat ze bij de doop had beloofd. 
„Dat was een worsteling en dat blijft het. Ik 
ben geen theoloog maar een gewone huis-
moeder. Vaak ontbreekt het me aan wijsheid. 
En je ervaart elke keer dat de godsdienstige 
opvoeding niets iets maakbaars is.”
Het geeft ontspanning als ze zich vanuit 
haar eigen jeugd realiseert dat de geeste-
lijke vorming niet alleen wordt bepaald door 
overdracht van kennis, maar vooral door 
het alledaagse. „Meer de levenspraktijk van 
elke dag. Hoe hebben de Heere en Zijn dienst 
een plaats in mijn dagelijkse leven? Weten 
de kinderen dat er ruimte is om te praten 
over deze zaken? Als het goed ligt, doortrekt 
de dienst van de Heere mijn hele doen en 
denken. Het is mijn verlangen om dat voor te 
leven.”
Ze is niet het type dat na elke avondmaal-
tijd aan de hand van een werkboekje met de 
kinderen opdrachten maakt rond een bepaald 
thema. „Daar ben ik niet gestructureerd 

genoeg voor. De geestelijke vorming thuis 
mag iets spontaans hebben. Voor mij zit het 
in de gewone dingen: als gezin de psal-
men zingen of in alle rust op zondag samen 
luisteren naar de kerkdiensten. Dat zijn fijne 
gezinsmomenten. Het gebed is daarbij steeds 
belangrijker voor me geworden! Vaak voel 
ik me een machteloze moeder, maar bidden 
kan áltijd. De geschiedenis van de maanzieke 
jongen vind ik heel bemoedigend. „Breng 
hem tot Mij”, zei de Heere Jezus. Wat ik niet 
kan, kan Hij wel.”

DRIESLAG

Na afronding van de godsdienstmethode en 
de leskaarten ontstond het verlangen iets te 
schrijven over Gods werk in het leven van 
hen die Hij trekt tot Zijn wonderbaar licht. 
„Kinderen kunnen daar veel vragen over 
hebben, zeker als de Heere in hun eigen hart 

”De geestelijke 
vorming moet iets 
spontaans hebben”



Met “Hoe werkt de Heere in het hart van Zijn kinderen” 

wil Aleid Nijhof-Schreuder vooral kinderen bereiken. 

Daarom koos ze voor korte zinnen in toegankelijke taal 

en pleitte ze voor een frisse vormgeving. De tekst is 

verlucht met kleurrijk fotomateriaal, als illustratie 

bij belangwekkende thema’s: van “Jouw ellendigheid” tot 

“Hoe spreekt de Heere tot je?” Het bij De Banier uitge-

geven boekje telt 120 pagina’s en kost € 13,95

gaat werken. Voor kleine kinderen is er op dit 

gebied niet veel beschikbaar.”
Voor de opzet van het boekje gebruikte ze 

de bekende drieslag ellende, verlossing en 

dankbaarheid, die de basis van de Heidel-

bergse Catechismus vormt. Bij het schrijven 

hield ze deze catechismus bij de hand, zon-

der die concreet te noemen. „Het ging mij 

erom dat mijn boekje hetzelfde evenwicht als 

de Heidelbergse Catechismus zou krijgen, en 

dat ik geen belangrijke elementen zou verge-

ten. Dominee J. de Kok heeft al een eenvou-

dige en mooie uitleg van de catechismus voor 

kinderen geschreven, dus dat hoefde ik niet 

over te doen.”
Ze hoopt dat haar boekje als hulpmiddel zal 

dienen voor ouders van kinderen die met 

geestelijke vragen komen. „Ik heb van huis 

uit geleerd om over deze dingen te praten, 

maar dat is niet voor iedereen vanzelfspre-

kend. Misschien helpt het boekje ouders 

én kinderen om woorden te geven aan de 

dingen van de Heere. Als we die zelf niet 

hebben, heeft Hij ons in de Bijbel woorden 

gegeven om te gebruiken. Daarom heb ik 

in mijn boekje veel psalmversjes geciteerd. 

Het is mijn wens dat het een beetje hoop en 

moed geeft aan ouders en kinderen die met 

de geestelijke zaken bezig zijn. De Heere is 

getrouw en gaat door met Zijn werk. Ook in 

kinderharten.”

EENVOUDIG

Na afronding van het manuscript liet ze de 

tekst controleren door haar vader, predikant 

van de gereformeerde gemeente te Beekber-

gen. „Aan de hand van zijn commentaar heb 

ik nog het een en ander toegevoegd. Soms 

liet ik een gedeelte lezen door een van onze 

kinderen. Daardoor ontdekte ik hoe snel je te 

moeilijk bent. Belangrijk is dat we beseffen 

dat de Heere dienen geen hoge intelligentie 

vraagt. Zijn werk is niet ingewikkeld of wol-

lig, maar juist eenvoudig.”
Zelf maakte ze zich de gewoonte eigen om 

zaken die in haar hart leven, dingen die haar 

aanspreken en vragen waarmee ze worstelt 

toe te vertrouwen aan een notitieboekje. 

„Daardoor beklijven ze beter. Tijdens mijn 

stille tijd kan een Bijbeltekst me aanspreken. 

Het opschrijven van zo’n tekst helpt me om 

er in de loop van de dag nog wat over na te 

denken. Bovendien worden we in veel Psal-

men opgewekt om terug te blikken op dat 

wat is geweest en de Heere in het verleden 

wilde doen. Daarvoor kan zo’n notitieboekje 

behulpzaam zijn.”
Ook het contact met zussen en vriendin-

nen ervaart ze vaak als een stimulans. „Je 

hebt elkaar nodig om de juiste prioriteiten 

te blijven stellen. Daarin kunnen we elkaar 

aansporen en bemoedigen, zeker in deze tijd. 

Er is een veelheid aan beïnvloeders die via 

sociale media het denken van onze kinderen 

stempelen. Dat kan mij als moeder erg aan-

grijpen. Dan is het goed om steun bij andere 

opvoeders te zoeken, al blijft het belangrijk-

ste dat we met onze kinderen naar de Heere 

Zelf gaan. Hij is de opperste Wijsheid. Ik kan 

mijn kinderen niet bekeren, met geen dui-

zend boekjes, maar Hij kan het wel. En Hij 

wil het doen. Als kinderen iets van Zijn liefde 

ervaren, gaan heel van dingen in hun leven 

vanzelf anders.”

PASTORAAL
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Hulp voor de 
helper

Het is bijzonder om anderen te mogen helpen. Sommigen hebben 
er zelfs hun beroep van gemaakt. Maar wat als de helper zelf 
geholpen moet worden? Het valt dan niet altijd mee om dat te 

erkennen en hulp te accepteren.

tekst: ERIK-JAN VERBRUGGEN

E
en aantal jaren geleden 
verscheen er een onderzoek 
naar moeilijk bereikbare 

doelgroepen voor opvoedings-
ondersteuning. Uit dit onderzoek 
kwamen drie moeilijk bereikbare 
groepen naar voren: allochtonen, 
refo’s en hoger opgeleiden. Je zou 
kunnen twisten over de vraag of het 
klopt dat refo’s moeilijk bereikbaar 
zijn voor opvoedprogramma’s. In 
het kader van dit artikel is vooral 
de derde groep interessant. Ho-
ger opgeleiden zijn degenen die 
invloedrijke posities bezetten in de 
samenleving. Het zijn de leiders, 
de managers, de wetenschappers, 
de politici en de CEO’s van deze 
maatschappij. Maar als het thuis in 
het gezin niet goed gaat, blijken ze 
het heel moeilijk te vinden om dat 
onder ogen te zien en daarbij hulp 
te vragen.

Dit patroon speelt breder dan alleen 
bij hoger opgeleiden. Wie een ander 
helpt, vindt het soms moeilijk om 
zelf hulp te vragen. Er zijn talloze 
posities waarin je anderen hulp mag 
bieden. Werkers in zorg, onderwijs, 
jeugdhulp, psychiatrie, pastoraat en 
hulpverlening hebben er hun beroep 
van gemaakt, of zijn ertoe geroepen. 
Het is ook op die terreinen een bij-
zondere gave om anderen te mogen 
helpen. Het geeft veel vreugde om 
op die manier van betekenis te kun-
nen zijn.

KWETSBAAR

Een ander helpen kan een deel van 
je identiteit worden. Op zichzelf is 
daar niets mis mee. De valkuil van 
veel helpers is echter dat ze het zelf 
moeilijk vinden om hulp te vragen
en te accepteren. Een bepaalde 
positie kan het moeilijk maken om 

zelf kwetsbaar te zijn. Wat als de 
relatietherapeut zelf spanningen 
krijgt in zijn huwelijk? Wie is de 
pastor van de pastor als de dominee 
zelf vastloopt, in zijn geloof of in 
zijn gezin? Wat als de hulpverlener 
uitgeblust raakt en zelf hulp nodig 
heeft, of als de leider zelf leiding 
behoeft? 

ADVIEZEN VOOR HELPERS 

Er wordt in stilte veel geleden 
door helpers die vinden dat ze hun 
problemen zelf moeten oplossen, 
omdat ze immers zo vaak ande-
ren helpen. Toch word je er zo veel 
rijker van wanneer je accepteert dat 
iemand die anderen mag helpen, 
zelf ook een kwetsbaar mens is. Het 
is niet gemakkelijk om onder ogen 
te zien dat je het zelf niet redt en 
hulp nodig hebt. Maar het is wel een 
zegenrijke levensles.

Veel helpers lijden in stilte omdat ze denken hun 
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1 
Wie een ander helpt, doet dat het 
meest met zichzelf als ‘gereed-

schap’. Daarom is het belangrijk om 
jezelf goed te kennen. Dat is ove-
rigens een levenslange les. Terecht 
wordt er in sommige opleidingen 
veel aandacht gegeven aan per-
soonlijke vorming. In andere oplei-
dingen zou daar nog wel een tandje 
bij mogen. Het is belangrijk om te 
weten wie je bent, wat je krachten 
zijn, maar ook waar je valkuilen lig-
gen en waarvoor je allergisch bent. 
Welke dingen brengen je uit balans? 
Wanneer ben je kwetsbaar? 

2  
Veel helpers hebben de valkuil 
om te veel hooi op hun vork te 

nemen. Ze voelen zich sterk verant-
woordelijk en de nood van ande-
ren raakt hen. Dat zijn op zichzelf 
positieve eigenschappen. Maar het 
helpen zit hen zo in de genen dat ze 
er gemakkelijk te ver in gaan. Wees 
je van deze valkuil bewust en wees 
alert op signalen van overbelasting. 
Krijg je lichamelijke klachten? Ga je 
slechter slapen? Stapelen frustra-
ties zich op? Irriteert de nood van 
anderen je, terwijl het eerder juist 
dé motivatie vormde om dit werk te 
doen? Het zijn allemaal signalen die 
aangeven dat de balans zoek begint 
te raken. Neem dat serieus.

3 
Vergeet je eigen huwelijk en 
je eigen gezin niet. Het is niet 

moeilijk om vooral ”buiten de deur” 
hulpvaardig te zijn en je thuisfront 
voorbij te lopen. Vergeet niet om 

blijvend te bouwen aan een lief-
devol huwelijk en een hecht gezin. 
Daarvoor geldt dat liefhebben een 
werkwoord is. Hoe meer het thuis-
front achter je staat, hoe meer je 
buitenshuis tot zegen kunt zijn! 

4 
Wees je bewust van wat ver-
wachtingen van anderen met 

je doen. Hoge bomen vangen veel 
wind. Mensen op een verantwoor-
delijke positie hebben veel te maken 
met uitgesproken of onuitgespro-
ken verwachtingen van anderen. 
Zonder dat je het wilt, kunnen die 
verwachtingen een belangrijk deel 
van je gedrag gaan bepalen. Je wilt 
anderen niet teleurstellen. Je wilt je 
eigen beperktheid liever niet onder 
ogen zien. Daarom rennen veel 
helpers door. Dat komt de zegen op 
hun werk niet ten goede. 

5 
Zorg voor mensen die je feed-
back mogen geven. Iedere helper 

heeft anderen nodig die af en toe 
over zijn of haar schouder meekij-
ken. Een mentor, een coach, een 
inter visiegroep enzovoorts. Voor 
kerkelijke ambtsdragers kan dat de 
kerkenraad zijn, of een klein groepje 
daaruit. Het kan helpen om anderen 
bewust te vragen om je feedback 
te geven, of om hun om advies te 
vragen. Vergeet –indien van toe-
passing– je eigen echtgeno(o)t(e), 
kinderen en ouders niet, zij kennen 
je het beste. Bijzonder leerzaam is 
het bezoek dat Mozes kreeg van zijn 
schoonvader Jethro. Als Jethro ziet 

hoe Mozes –helper bij uitstek– van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
om advies wordt gevraagd, stelt hij 
zijn schoonzoon een aantal con-
fronterende vragen. En als Mozes 
zich verweert door uit te leggen 
dat toch íémand het volk moet 
leiden, zegt hij onomwonden: „De 
zaak die gij doet is niet goed.” Hij 
waarschuwt Mozes vervolgens voor 
uitputting (Exodus 18). Daarna geeft 
hij Mozes zeer bruikbare adviezen, 
die deze ook uitvoert. Zulke Jethro’s 
zijn vandaag de dag ook nodig! 

6 
Relativeer jezelf een beetje. Wie 
anderen helpt, mag veel beteke-

nen. Het kan en mág veel vreugde 
geven als je ziet dat je gaven en 
talenten gebruikt worden tot zegen 
voor anderen. Maar maak als helper 
je eigen rol niet te groot. Relativeer 
je eigen betekenis enigszins. Enige 
zelfspot kan heel heilzaam zijn. 
Het is een Bijbelse eigenschap om 
nederig te zijn. Het is misschien wel 
de meest vergeten vrucht van het 
geloof. De Zuid-Afrikaanse predi-
ker Andrew Murray schreef er een 
zeer leerzaam boekje over met de 
veelzeggende titel: ”Nederigheid, 
het belangrijkste kenmerk van een 
discipel van Jezus”.

Zie deze punten niet als ontmoedi-
ging om anderen te helpen. In-
tegendeel, deze liefdeloze wereld 
heeft helpers nodig! Maar gebruik 
deze adviezen om als helper af en 
toe in de spiegel te kijken.

PSYCHOLOGIE

problemen zelf te moeten oplossen 



Dick Both

Wie is Nehemia, de 
biddende en bouwende 
leider die zo authentiek 
en natuurlijk leiding gaf in 
enorm complexe omstan-
digheden? 
In dit boek volgen we 
Nehemia op de voet. 
We kunnen veel leren van 
Nehemia, ook al functi-
oneerde hij in een totaal 
andere context dan de 
leider in kerk, school, 
zorgorganisatie of bedrijf 
nu. We kunnen van hem leren als mens, als christen, 
maar zeker ook als leider! Al lezend kijken we in de spie-
gel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping. Om vrucht 
te hebben op je werk als leider is het nodig te putten uit 
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ten leiding (willen) geven.
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studiekeuze
De keuze is meer dan reuze. En moet -soms al heel- jong 

worden gemaakt. Dit jaar is de zoektocht, doordat er geen 
open dagen zijn vanwege corona, voor veel jongeren nóg 
lastiger dan anders. Drie jongeren en drie ouders over 

hun studiekeuze.

tekst: JACOMIJN ARIAKHAH 

Robin: 
“Mijn hart 

ligt bij het 
onderwijs”

Loïs: 
“Lastig dat 
er zoveel 
keus is”

Joan: 
“Er vielen 

drie richtingen 
af”



beeld: NIEK STAM

ROBIN SCHRIER (17), KAPELLE: „Na de 

middelbare school ben ik bij de Albert Heijn gaan 

werken. Ik heb toen tegelijkertijd een opleiding tot 

verkoopspecialist gevolgd aan het Hoornbeeck Col-

lege in Goes. Na een jaar ben ik daarmee gestopt. 

Het paste niet bij mij.
Nu volg ik sinds september de opleiding onderwijs-

assistent. Ik wil het liefst in de toekomst geschiede-

nis gaan geven aan leerlingen van een middelbare 

school. Maar dan zal ik eerst deze op-
leiding moeten afronden voordat ik kan 

doorstromen naar het hbo.

Ik begon mijn middelbare school vijf jaar geleden 

op de havo. Maar ik had geen zin om mijn best te 

doen, en dus ben ik naar het vmbo gegaan.

Omdat ik na de middelbare school niet opnieuw 

hele dagen naar school wilde, ben ik met de bbl-

opleiding verkoopspecialist begonnen. Zo kon ik 

tegelijkertijd geld verdienen. Win-win, dacht 

ik toen.

Ik kwam erachter dat mijn hart bij het onderwijs 

ligt. Dat wil ik eigenlijk al jaren, 
het onderwijs in. Voor mij is die keuze 

dus nooit lastig geweest. 

Of ik het erg vind om nu toch nog jaren hele dagen 

naar school te moeten? Nee, het valt me erg mee. 

Het Hoornbeeck is toch echt iets anders dan de 

middelbare school. Ik heb er geen problemen 
mee dat ik als onderwijsassistent ook moet leren 

over de verzorging van baby’s en ouderen. Weet je, 

ik moet mijn hele leven nog werken. Dus ik vind het 

wel belangrijk om iets te kiezen wat bij mij past. En 

ik ben hier met frisse start begonnen. De 

reputatie die ik op de middelbare school had, heb ik 

achter me gelaten.”

Oude 
jongensdroom

Toch het 
onderwijs in!



STUDIEKEUZE

„We dachten: laat hem 
maar gaan, hij heeft 

dit nu in zijn hoofd en 
komt er wel achter dat 
dit niet bij hem past”

ELJO SCHRIER (45),  

MOEDER VAN ROBIN:

“
Robin is onze oudste. Hij wilde van 

jongs af aan het onderwijs in. Al toen 

hij een jaar of acht was, zei hij dat 

hij meester wilde worden. Maar omdat 

hij niet wilde leren, is hij op het 

vmbo beland. Bij de supermarkt werd 

hij aangemoedigd voor verkoopspeci-

alist te kiezen. Wij vonden dat niet 

zo’n goed idee. Maar Robin had zijn 

keus gemaakt en dus zijn wij erin 

meegegaan. We dachten: laat hem maar 

gaan, hij heeft dit nu in zijn hoofd 

en komt er wel achter dat dit niet bij 

hem past.

Of dat lastig voor ons was? Een beetje 

wel, omdat hij zo sterk zijn eigen me-

ning had. Net als toen hij niet wilde 

leren op de middelbare school. Maar je 

kunt als ouder ook niet meer doen dan 

dit.

Ik herken wel wat van Robins keuzes 

in die van mijzelf. Toen ik klaar was 

met de middelbare school wilde ik de 

verzorging in. Maar omdat je daarvoor 

zestien jaar en zeven maanden moest 

zijn, ben ik eerst bij een slager hier 

op het dorp gaan werken. Die bood me 

aan om een tweejarige opleiding aan de 

slagersvakschool te doen. Dat heb ik 

gedaan, maar het paste toch niet bij 

me. Dus heb ik na die twee jaar alsnog 

voor verzorging gekozen. 

Of het voor jongeren van nu moeilij-

ker is om keuzes te maken dan in onze 

tijd? Ik denk dat je tegenwoordig wel 

meer mogelijkheden hebt. Verzorging 

was vroeger kraamzorg, ouderenzorg of 

gehandicaptenzorg. Nu heet de oplei-

ding zorg en welzijn en kun je ook 

kiezen voor sociaal werk. 

Ik denk ook dat jongeren nu minder 

goed weten wat ze willen dan wij op 

hun leeftijd. Er zijn best wat vrien-

den van Robin aan een opleiding begon-

nen die ze toch niet af willen maken.”
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beeld: RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN

LOÏS GERRITSEN (17), LELYSTAD: „In de 

vijfde klas van de havo op de Pieter Zandt Scholen-

gemeenschap twijfelde ik nog tussen 
twee opleidingen: de politieacademie en 

de sportopleiding CALO. Bij beide heb ik een mee-

loopdag gedaan, maar ik kwam er toch niet uit. 

Omdat ook mijn studiehouding niet al 
te best was, besloot ik in overleg met mijn ou-

ders voor een tussenjaar te kiezen aan de Evange-

lische Hogeschool. Daar ben ik in september mee 

begonnen.

Vanaf week 1 voelde ik me er 
thuis. Ik kwam er door het vak studiekeuze 

achter dat ik mezelf niet heel goed kende. Voor de 

politieacademie heb je bijvoorbeeld veel discipline 

nodig, terwijl ik best chaotisch ben. Geen handige 

keuze dus.

Inmiddels weet ik al wat beter 
wat ik wil worden. Ik heb vanaf mijn 

zevende tot mijn veertiende in Ethiopië gewoond 

en vond de taal daar erg interessant. Ik heb best 

een talenknobbel. Ook het onderwijs vind ik 

mooi. Daarom zit ik nu te kijken naar Bijbelvertaal-

werk, bijvoorbeeld voor Wycliffe.
Voor de kerstvakantie moet ik beslissen. Dat geeft 

me een beetje stress. Het komt nu wel 

heel dichtbij. Tegelijkertijd krijgen we komend blok 

nog uitgebreid les over onze studiekeuze. 
Waarom het voor mij zo lastig kiezen is? Omdat er 

zo veel keuze is. En omdat het moeilijk is om te be-

grijpen wat bij je past als je zestien bent. Daarom 
ben ik blij dat ik een tussenjaar 
doe.”

Tussenjaar 

Loïs gaat misschien toch 
in de voetsporen van haar ouders

 STUDIEKEUZE

46 terdege * 25 NOVEMBER 2020



JANNEKE GERRITSEN (41), 

MOEDER VAN LOÏS: 

“
Toen wij op de middelbare school zaten,  

vonden mijn man en ik het allebei heel 

gemakkelijk om een vervolgopleiding te 

kiezen. Ik wist al vanaf de kleuterschool 

dat ik juf wilde worden en mijn man wilde 

niets anders dan leraar worden. Dan is 

het best wel lastig om aan te voelen hoe 

je iemand kunt helpen die juist niet weet 

wat ze wil gaan doen.

Ik denk dat het verschil met 25 jaar ge-

leden is dat er meer keuze is. Dat maakt 

dat je eigenlijk niet kunt kiezen. En 

vroeger was het ook wat gemakkelijker 

omdat de meeste meisjes voor zorg, onder-

wijs of de administratieve kant kozen. 

Die vanzelfsprekendheid is weg. 

Wat we bij Loïs ook gezien hebben, is 

dat ze in eerste instantie per se niet 

het onderwijs in wilde omdat haar beide 

ouders dat al deden. Daar komt ze nu een 

beetje op terug. Wij hebben haar daar al-

tijd vrij in gelaten, al zagen we dat die 

antihouding haar belemmerde in het maken 

van een keuze.

We hebben geprobeerd haar te helpen door 

veel gesprekjes met haar te voeren en 

bijvoorbeeld contact te leggen met mensen 

uit het werkveld. Maar het was ook een 

beetje trekken aan een dood paard. Loïs 

was er toen nog niet aan toe en verzette 

zich ertegen of stelde het uit, omdat ze 

het belang er nog niet van inzag. Ze is 

een laatbloeier denk ik. 

En misschien hebben we ook weleens te 

veel druk op haar gelegd. We zijn beide 

doeners. Dat houdt voor ons ook in dat 

je niet halverwege je opleiding gaat 

switchen, maar dat je een bewuste keuze 

maakt en daarvoor gaat. Daarnaast heeft 

ze in haar tijd in Ethiopië met ons een 

stukje voorbereidingstraject in Nederland 

gemist. In Ethiopië is men totaal niet 

bezig met studiekeuze.

Ik denk dat het voor Loïs goed is om dit 

tussenjaar te doen en wat meer rust te 

krijgen voor het nemen van een beslis-

sing.”



beeld: NIEK STAM

JOAN VAN DER REEST (16), Sint Philipsland: 

„Ik heb weleens bedacht dat ik misschien vrachtwa-

genchauffeur zou willen worden. Maar dan moet je 

zo veel certiicaten en rijbewijzen halen. Dat wilde ik 

liever niet. Verder heb ik nooit een bepaalde 
baan in gedachten gehad, ook niet op de 

basisschool.

Toen ik in de tweede klas zat, moest ik kiezen welke 

richting ik op wilde. Ik ging vmbo-kader doen in Krab-

bendijke. Dan moet je beslissen of je economie & 

ondernemen, zorg & welzijn, bouw, wonen & interieur 

of produceren, installeren & energie gaat doen. Ik heb 

gekozen voor de eerste richting, maar vooral omdat 

die andere drie afvielen. Dat leek me niks.

Pas toen ik in de derde een bijbaantje bij 
een groente- en fruithandel kreeg, 

kwam ik erachter dat ik dit leuk werk vind. 

In het begin moest ik er vooral schoonmaken, oprui-

men en vegen. Nu maak ik ook bestellingen klaar en 

help ik bij het lossen van de goederen die binnenko-

men. Dat vind ik mooi om te doen.

Ik heb besloten om na de middelbare school aan het 

Hoornbeeck de opleiding tot logistiek mede-
werker te gaan doen. Die duurt een jaar. Daarna 

kun je nog verder leren, maar ik weet nog niet of ik 

dat wil.

Het is een bbl-opleiding. Ik ga straks vier dagen 

werken bij de groente- en fruithandel en een dag 

naar school. Heel leuk, want ik heb het 
bij mijn werkgever erg naar mijn 
zin.
Of ik al eens rondgekeken heb bij andere bedrijven? 

Nee, maar ik ga straks wel twee weken stagelopen bij 

mijn oom, die een binnenvaartschip heeft. Dat heeft 

ook te maken met logistiek. 

Ik had ook wel rond willen kijken op het Hoornbeeck, 

maar de open dagen gaan door corona niet door. 

Er is wel een voorlichtingsbijeenkomst via het compu-

terprogramma Teams. Daar doe ik aan mee. Ik ben 
blij dat ik nu weet wat ik wil worden.”

Inspirerende 
bijbaan

Joan twijfelde 
lang over beroepskeuze



STUDIEKEUZE

ELINE VAN DER REEST (40), 

MOEDER VAN JOAN: 

“
Het is voor Joan best een zoektocht 

geweest om te ontdekken wat bij hem 

past. Wij hebben geprobeerd hem daar-

bij zo veel mogelijk te helpen. Vooral 

in de tweede was het wel een dingetje. 

Gelukkig is de stress er nu vanaf. Hij 

weet zeker dat hij de logistiek in 

wil.

Ik vind dat jongeren van nu al heel 

vroeg moeten kiezen. Al in groep acht 

wordt daar aandacht aan besteed. Ei-

genlijk moet je dus rond je elfde en 

twaalfde al een beetje een idee heb-

ben van wat je wilt gaan doen. Maar 

dan ben je nog zo jong en weet je echt 

niet wat er allemaal kan in de wereld. 

De meeste jongens willen dan toch nog 

graag iets stoers worden zoals piloot 

of brandweerman. Maar er is nog zo 

veel meer.

Zelf wist ik vroeger ook niet goed wat 

ik wilde worden, dus de worsteling van 

Joan kwam me wel bekend voor. Uitein-

delijk ben ik spw gaan doen, omdat je 

daar alle kanten mee op kon, en onder-

wijsassistente geworden. Mijn man had 

het wat gemakkelijker. Die is al snel 

schilder geworden, en doet dat werk 

nog steeds. 

Misschien was het in onze tijd wel iets 

eenvoudiger om een studie te kiezen. 

Ik heb het idee dat er nu veel meer 

nadruk ligt op het behalen van een zo 

hoog mogelijk niveau, in plaats van te 

kiezen wat bij je past. Maar wij heb-

ben altijd gezegd:  Het maakt niet uit 

op welk niveau je leert, als je maar 

je best doet.” Dat vinden wij veel be-

langrijker dan een havodiploma.”
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VERVOLGVERHAAL #53

Jenthe
Jenthe (40)  is met haar man Maarten (43) en hun kinderen Jos (13), 
Laura (11), Lindy (8) en Heidy (7) verhuisd naar de bergen op de grens tussen 

Oostenrijk en Slovenië, waar het gezin gastenverblijven wil inrichten 
in een eeuwenoude boerderij.

Tante Nel wil voor de winter weg zijn, zegt ze al heel 

lang. Ze kan niet tegen kou en houdt niet van sneeuw.

„Waarom blijft ze dan toch zo plakken?” vraagt Jos. 

Streng kijk ik hem aan. „Doe normaal, Jos. Thuis heeft 

tante weinig, dat weet jij ook wel.”

„Ze heeft toch een zoon?”

„Die zit momenteel in Amerika en het is nog maar de 

vraag wanneer hij terug kan komen. Er staan vanwege 

corona weer steeds meer vliegtuigen aan de grond.”

Verschrikt kijkt Jos me aan. „Wordt er dan nog wel van 

hier naar Nederland gevlogen...?”

„Jós!!!”

„Ze bemoeit zich overal mee, mam. Zelfs met mijn 

mountainbiketrail. Dít is te hoog, dát is te steil...”

„Nou, daar heeft ze dan gelijk in. Ik houd ook mijn hart 

vast, telkens als jij van die schansen springt!”

„Het is toch zeker niet normaal dat je zo lang in een 

ander gezin blijft!” Ik haal mijn schouders op. „Waarom 

niet? Walter en Hans Jörg blijven voorlopig ook, hoor.”

„Die doen tenminste wat”, vindt Jos, en dan leg ik 

hem het zwijgen op, want door het raam zie ik tante 

aankomen. Als ze zich aan tafel zet voor een kop thee, 

schuift Jos demonstratief naar het andere eind. 

„Zeg”, begint tante, „wat ik me afvraag: moet Maarten 

nou echt hele dagen op zo’n heftruck blijven rijden? 

Die jongen heeft een universitaire opleiding! Hij kan 

toch wel wat beters krijgen?”

Ik zie Jos naar me kijken en voel tot mijn frustratie dat 

ik rood word. „Maarten heeft het enorm naar zijn zin bij 

dat houtbedrijf, tante. Hij geniet van de contacten met 

z’n collega’s en we zijn dankbaar dat hij als buitenlan-

der een baan heeft. Toen we emigreerden, wisten we 

dat z’n papieren hier weinig meer waard zouden zijn, 

dus het is voor ons bijzonder dat hij toch meteen werk 

vond. Bovendien gaat het er toch niet om wát je doet, 

maar hóé je het doet?”

Blijkbaar merkt tante dat ik verontwaardigd ben, want 

ze stapt op een ander onderwerp over: we willen haar 

zeker niet ook nog de hele winter over de vloer heb-

ben? Vanuit mijn ooghoek zie ik Jos overeind schieten. 

Natuurlijk kan ze gerust nog een tijdje blijven, zo 

verzeker ik tante. „U weet dat u altijd welkom bent.” 

Ik schenk Laura, die binnenkomt, een kop thee in en 

loop dan het erf op om Walter en Hans Jörg drinken te 

brengen. Tante heeft ook leuke kanten, houd ik mezelf 

voor, terwijl ik door de kille mist stap. We hebben ook 

echt wel goede momenten met elkaar... 

Vreemd dat ik er toch tegen opzie het nieuws van-

avond aan Maarten te vertellen. Dat klusje wordt me 

echter bespaard. Na het avondeten deelt tante mee 

dat ze zich heeft bedacht. Ze gaat naar huis en Maar-

ten moet meteen maar een vlucht boeken, want voor je 

het weet ligt alles weer stil door dat rare virus.

Als ze allang naar bed is, pieker ik me nog steeds suf 

over de oorzaak van tantes plotselinge besluit. Totdat 

ik Laura aan Jos hoor vragen: „Hé, met wie zat jij van-

middag eigenlijk te bellen? Ik hoop niet dat diegene al 

die sterke verhalen van jou geloofde. Vorige winter drie 

weken ingesneeuwd? Zelfs overdag nog 35 graden 

onder nul? Je meester, die dankzij de vorst geen tenen 

meer heeft? Wat kun jij overdrijven, zeg! Hoe kom je 

erbij! Volgens mij zat tante ook met haar oren te klap-

peren. Trouwens...” Nu wendt ze zich tot mij. „Is het 

waar dat ze weggaat?” 

„Ja”, zeg ik, en ik kijk Jos strak aan. „Zomaar opeens. 

Heel onverwacht. En ik heb geen idéé waaróm...”

Volgende keer: Boven is alles anders te
k
st
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1 kg suiker
2 kg bloem
1 kg rijst
1 kg grutten (graan)
1 kg bulgur (soort couscous)
2 kg macaroni
1 liter bakolie
500 gr havermout
1 blikje erwten
1 blikje maïs
1 blikje sprot
1 blik kippenvlees
pakje koffie
pakje thee

Eén voedselpakket 
kost € 10,- en bevat:



Dordrecht.

Ds. W.A. Zondag

Het was een bijzonder bezoek dat ik niet snel zal vergeten. De man bij wie ik 

langsging, wist van een groot verlies. Zijn vrouw was enkele jaren geleden van 

zijn zijde weggenomen. Een lege plaats. Vaak kwam deze beminde vrouw ter 

sprake. Opvallend vond ik wat de man over hun verkeringstijd vertelde. Zijn toen-

malige meisje stuurde hem brieven. Van twee kantjes. En dat elke week. Het was 

een dubbele liefdesverklaring. Op de ene zijde betuigde zij haar liefde voor haar 

vriend. Op de achterkant verhaalde zij van de preken die zij zondags had beluis-

terd. Terwijl hij het vertelde, glansden zijn ogen. Zó was zijn vrouw. Zó had hij haar 

leren kennen. Zó herinnerde hij zich haar.

De briefwisseling tussen de jonge geliefden had een rijke vrucht. Ze keken in 

elkaars hart. ”Elkaars nieren proeven”, noemt de Bijbel dat. Er is verschil tussen 

”kennen” en ”kennen”. Dít kennen is de basis voor volledige overgave aan elkaar. 

Later dacht ik bij mezelf: zouden jonge mensen elkaar nóg zó leren kennen in de 

verkeringstijd? Welke jongen schrijft er nog een brief aan zijn vriendin? Zeker, 

onze jonge mensen appen en bellen heel wat af. Maar bereiken zij ook de diep-

gang van een brief ”van twee kantjes”? Op (huwelijks)catechisatie wijs ik jong-

gehuwden erop hoe belangrijk het is om elkaar écht te leren kennen. Ook als het 

gaat om het geestelijke leven. Laat een man aan zijn (aanstaande) vrouw vragen 

wat de gehoorde preek met haar deed. En zij aan hem.

Een brief van twee kantjes… Ik moet denken aan wat de bekende oudvader Pe-

trus Immens schrijft over Gods Woord, dat hij vergelijkt met een brief van God 

aan zondaren. Lees maar mee: „Tot u moet ik zeggen dat ik een brief heb van 

de God des hemels, waarvan het begin en het einde, en van achteren tot voren, 

niets anders is dan een aanminnelijk aanbod, om u te nodigen, dat u met God in 

een verbond zou komen. En deze nodiging wordt u in Gods Naam op het aller-

krachtigst en ernstig voorgesteld, om, was het mogelijk, uw hart in te winnen. Hier 

is een God, Die staat met uitgebreide armen, met rommelende ingewanden van 

barmhartigheid, u toeroepende: zondaar, wat zal u de dienst van de zonden en de 

wereld baten? Wendt u naar Mij toe. In Mijn dienst is leven en zaligheid. En wat 

kan of mag u hier toch terughouden?”

Ook deze, van de Heere afkomstige, brief heeft –met eerbied gesproken– twee 

kantjes. Een algemeen deel en een bijzonder deel. Het is algemeen, omdat het 

gericht is tot alle zondaren. Niemand uitgezonderd. Het bijzondere deel maakt de 

brief van de Heere zó persoonlijk. Iemand zei eens: „Dan gaat Gods Woord ”mij” 

lezen. De Heilige Geest leert te ”mijnen”. Dan gaat het niet meer over dé zonden, 

maar over mijn zonden. Het gaat niet meer over dé Zaligmaker, maar over mijn 

Zaligmaker, niet over dé troost, maar over mijn troost in leven en in sterven.”

Twee kantjes

Het 
was een 
dubbele 
liefdes-

verklaring

UIT DE PASTORIE
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#1 TERUGBLIK 

OP CORONA  

Coronajaar 2020 zullen we 
niet snel vergeten. Voor 

sommigen had het virus 
extra bijzonder effect.

Bevallen
Gerrie Lankamp (26) beviel tijdens 
de lockdown in maart van haar eer-
ste kindje. Jesse kwam zes
weken te vroeg ter wereld.

UITGEREKEND
Je was eind april uitgerekend. Maar het liep alle-

maal anders. 

„Ja, dat klopt. Ik werk in een verpleeghuis en begin 

maart zagen we corona steeds dichterbij komen.

Het gaf de nodige spanning bij ons als medewer-

kers. Ik zou tot vier werken van tevoren werken.

Maar zes weken voordat ik uitgerekend was, kwam 

ik in het ziekenhuis terecht met weeën en hevig 

bloedverlies.”

AANRAKING
Dat was drie dagen na donderdag 12 maart, de dag 

dat de overheid de ‘totale’ lockdown afkondigde.

„Het was zondagochtend. Ik werd wakker en voelde 

dat ons kindje geboren zou worden. In overleg 

met de verloskundige wachtten we nog even af, 

zij dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen. Na het 

luisteren naar de preek gingen we toch naar het 

ziekenhuis. Daar kwamen we direct in een roller-

coaster terecht. Wat me vooral heel erg is bijgeble-

ven: de verpleegkundigen raakten me nauwelijks 

aan. „Ik mag je geen hand geven”, kreeg ik steeds 

weer te horen. Iedereen was heel vriendelijk, maar 

het was heel raar om mee te maken. Juist omdat ik 

in de zorg werk, weet ik hoe belangrijk aanraking 

is.”

BAND
Zoon Jesse kwam gelukkig gezond ter wereld. Hoe 

ging het verder? „Omdat hij zes weken te vroeg 

geboren was, moest hij in het ziekenhuis blijven. 

Men ging eerst uit van zes weken, maar dat werden 

er drie, omdat hij het erg goed deed. Zelf werd ik 

na vier dagen ontslagen. En dan kom je thuis en is 

daar niets. Er mocht niemand op bezoek komen. 

Mijn man Jan-Arne en ik waren erg op elkaar aan-

gewezen. Het maakte onze band nog sterker.”

BEZOEK
Mocht je wel bij Jesse op bezoek in het ziekenhuis?

„Alleen wij tweeën mochten bij hem komen, zo vaak 

als we wilden. Verder niemand. Pas 2,5 maand na-

dat Jesse geboren was, hebben de opa’s en oma’s 

hem voor het eerst mogen vasthouden. Toch kijk ik 

goed op de hele periode terug, ik voel me ontzettend 

gezegend. We hebben een gezond jochie dat het erg 

goed doet. Hij weegt nu 9 kilo! Het is niet duidelijk 

waarom hij te vroeg kwam, dat gebeurt soms.”

STERK
Heb je iets geleerd van het afgelopen jaar?

„Eerder had ik weleens het gevoel dat het leven 

maakbaar was. Mijn leven leek te gaan zoals ik ge-

dacht en gehoopt had. Door corona en de vroegge-

boorte leerde ik dat God ons leven stuurt. Het maakt 

me afhankelijk. Daarnaast had ik nooit gedacht dat je 

in zulke situaties zo sterk kunt zijn. Inmiddels ben ik 

weer aan het werk. Dat was wennen, omdat ik er de 

eerste lockdownperiode uit ben geweest. Er was veel 

veranderd. We gaan op een ‘afstandelijker’ manier 

met elkaar om. Hopelijk raken we daar nooit aan ge-

wend. Mensen hebben elkaar nodig!”
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Coronajaar 2020 zullen we 
niet snel vergeten. Voor 

sommigen had het virus 
extra bijzonder effect.

Vertrekken
Aan het tussenjaar van Berthilde 
Karsten (18) in Engeland kwam hal-
verwege een abrupt einde.

AU PAIR
Na de havo ging je naar Bristol in Zuid-Engeland 

om au pair te worden in een gezin met drie jongens 

van 10, 9 en 7 jaar. Voor tien maanden, was de 

bedoeling. 

„Maar het werd veel korter: zes maanden. In maart 

ging ik naar huis, ik zat in een van de laatste vlieg-

tuigen naar Nederland. We waren met zo’n twintig 

man, en het was een heel groot vliegtuig. Iedereen 

was een beetje in paniek, het was allemaal raar en 

emotioneel.”

GEANNULEERD

AFSCHEID
Kon je goed afscheid van je gastgezin nemen?

„Nee, nauwelijks. Het ging allemaal ineens heel 

snel. Ik vond het jammer. Ik had ook nog allerlei 

plannen voor mijn vrije dagen in de zomer: er wa-

ren allerlei steden die ik wilde bekijken. Maar daar 

is niet van gekomen.”

JAMMER
Van heimwee had je zo te horen geen last in Enge-

land. „Nee, ik heb er niet veel problemen mee ge-

had dat ik zolang van huis was. Elke zondagmiddag 

skypte ik met mijn familie. Het was wel jammer dat 

ik bepaalde gebeurtenissen heb gemist: mijn broer 

kreeg verkering en een vriendin ging trouwen. Voor 

de bruiloft ben ik wel heen en weer naar Nederland 

geweest, maar bij alle voorbereidingen was ik er 

dus niet.”

BESMET
Hoe was het om zo onverwacht weer in Nederland 

te zijn? „De eerste dagen vond ik moeilijk. Ik zat 

vooral op mijn kamer naar mijn koffer te staren. Na 

twee dagen ben ik met mijn vader boodschappen 

gaan doen. Zo kwam ik weer wat in de normale we-

reld, zonder meteen met mensen te moeten praten. 

Een week na thuiskomst werd ik ziek. Waarschijn-

lijk was ik besmet met het coronavirus. Ik was heel 

erg verkouden, moest veel hoesten en had koorts. 

Na ongeveer een week was het gelukkig voorbij.

Ik had voor het tussenjaar gekozen omdat ik niet 

wist welke opleiding ik wilde gaan volgen. In Enge-

land heb ik bijles gegeven aan een meisje en toen 

merkte ik hoe leuk ik dat vond. Ik heb besloten een 

opleiding voor onderwijsassistent te gaan doen.”  

Het was de week van de totale lockdown.

„Ik wist van niks. Dinsdags hoorde ik anderen er-

over. Ik heb de ambassade gebeld. „Het slimste is 

om naar huis te gaan”, zei men. ’s Middags belde 

ik mijn ouders. Zij wilden mij graag thuis hebben, 

maar lieten mij de keuze. Met mijn gastouders 

besloot ik dat ik vrijdag zou vertrekken. Die avond 

werd ik uit bed gehaald: mijn gastvader zag dat er 

steeds meer vluchten geannuleerd werden. En dus 

zat ik woensdag al in het vliegtuig.” 

#2 TERUGBLIK 

OP CORONA  
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#TERUGBLIK OP CORONA

Coronajaar 2020 zullen we 
niet snel vergeten. Voor 

sommigen had het virus 
extra bijzonder effect.

Bakken
Bakken deed Arend-Jan Wielink al-
tijd al graag, maar het coronavi rus
gaf zijn hobby een zakelijke im-
puls. Nu verkoopt de Nunspeetse on-
dernemer via bakgezond.nl meel door 
heel Nederland.  Zeker in de eerste 
lockdown zag je dat mensen meer 
gingen bakken.”

GEZOND EN GEMAKKELIJK
„Ik vind het belangrijk dat voedsel geen ongezonde 

stoffen bevat. Neem bijvoorbeeld brood dat je bij de 

supermarkt haalt: daar zitten vaak veel ongezon-

de broodverbeteraars, zoals E-nummers, in. Maar 

veel onderzoeken tonen aan dat die slecht voor je 

zijn, net als geraffineerde suikers. Daarom bak ik 

al jaren zelf mijn brood. Naast dat het gezond is, is 

het ook gewoon lekker. En het gaat er heerlijk van 

ruiken in huis. Het bakken is bovendien niet alleen 

superleuk, maar ook supermakkelijk.”

DOOR SCHEPPER BEDACHT
„Zelf bakken geeft veel plezier. Omdat je veel ge-

zonde vezels eet, heb je minder snel trek. Daardoor 

ga je minder snel snoepen. Ik merk zelf dat ik er 

beter van in mijn vel zit. Gezond eten is dus goed 

voor lichaam en geest.

Geraffineerde suikers en veel E-nummers zijn door 

mensen verzonnen. Maar alles wat we als mensen 

verzinnen, is over het algemeen nooit zo goed als 

wat onze Schepper heeft bedacht.”

ZELDZAAM MEEL
„Als eigenaar van Excellent Recordings leef ik ei-

genlijk van de muziek. De coronacrisis haalde daar 

een streep door, maar gaf me wel de tijd om te 

starten met bakgezond.nl. Via de website verkoop 

ik speltmeel, maïsmeel, walnoten, rozijnen, ha-

vervlokken en nog veel meer. Zelfs eenkoornmeel 

ontbreekt niet, en dat is toch behoorlijk zeldzaam. 

De grondstoffen komen vaak uit de buurt, zoals uit 

Hulshorst, en worden gemalen door de molen.”

GEZOND SNACKEN
„Door de coronacrisis steeg de vraag naar ge-

zond eten. Ook in onze webwinkel was te merken 

dat mensen tijdens de lockdown bewuster gingen 

eten. Onze pannenkoekenmix zonder toegevoegde 

E-nummers en suikers deed het heel goed. Men-

sen willen namelijk wel gezonder eten, maar blijven 

toch graag snoepen. Met zo’n mix zet je dan een 

gezonde snack op tafel.”

AFGEKEURDE PIZZADOZEN
„Verantwoord leven zit niet alleen in verantwoorde 

producten. We gebruiken bijvoorbeeld ook geen 

plastic omdat dat slecht is voor het milieu. Daarom 

verpakken we alle bestellingen in papier. Pakket-

ten verzenden we bovendien in afgekeurde dozen 

die we op de kop hebben getikt. De dozen werden 

weggegooid omdat ze niet helemaal aan de eisen 

voldeden, maar wij kunnen ze heel goed gebruiken. 

We plakken er een stickertje op en geven ze een 

tweede kans.”

#3 TERUGBLIK 

OP CORONA  
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1.
 Onze lieve (o)pa en (o)

ma, Bas en Bartje Don-

ker-Rietveld, waren 35 jaar 

getrouwd. We willen hen 

hartelijk feliciteren en Gods 

zegen toewensen. Lieve 

groet van Jan & Carola, 

Thirsa, Rens en Lars, Arno 

& Christine, Lieke, Nathan 

en Lucas, Hilbert & Aritha.

2.
 Op 29 november zijn onze 

ouders, Jan en Marijke 

Visch-Exalto, 12,5 jaar ge-

trouwd! We willen hen van 

harte feliciteren en Gods 

onmisbare zegen toewen-

sen. Een kaartje sturen kan 

naar: Dahliastraat 1, 8096 

VR Oldebroek. Liefs van 

jullie kinderen Mathijs, Ge-

ralin, Rosalie, Jaliene. 

3.
 Op 13 november waren 

onze (groot)ouders Harm 

Jansen en Femmigje Jan-

sen-Vos 50 jaar getrouwd. 

Nog van harte gefelici-

teerd, vele jaren samen en 

Gods zegen toegewenst. 

Liefs van jullie (klein)kin-

deren. Oude Rijksweg 28, 

7951 DJ Staphorst.

4.
 Op 5 december zijn onze 

lieve (groot)ouders Leen-

dert en Mientje Boere-Kol-

bach DV 40 jaar getrouwd! 

We willen hen van harte 

feliciteren en Gods onmis-

bare zegen toewensen. 

Liefs van jullie kinderen en 

kleinkinderen. Willem v. 

Oranjestraat 24, 5307 HT 

Poederoijen. 

Onder

ons
222

444

333333

111111
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5.
 Op 16 november waren 

Stefan en Wilma Lief-

tink 12,5 jaar getrouwd. 

Hiervoor zijn we de Heere 

dankbaar en we willen jul-

lie graag samen met jullie 

kinderen van harte felici-

teren en Gods rijke zegen 

toewensen op jullie verdere 

levenspad. De families 

Lieftink en Messemaker.

6.
 Lieve papa en mama, op 

zaterdag 14 november 

bent u 12,5 jaar getrouwd 

geweest. Wij willen u felici-

teren met dit jubileum! En 

we hopen nog op vele i jne 

jaren met elkaar. Liefs van 

Gerard, Lydia, Wouter en 

Elina Verweij. Woudestein 

31, 2804 GL Gouda.

7.
 Op 24 november waren 

onze lieve (o)pa en (o)ma 

Molenaar-van Wageningen 

60 jaar getrouwd. We zijn 

dankbaar dat we dit met 

elkaar mochten gedenken 

en willen hen als kinderen 

en (achter)kleinkinderen 

van harte feliciteren. Hun 

adres: Kerkweg 82, 2742 

VM Waddinxveen.

8.
 Onze lieve (o)pa en (o)ma 

Leo en Ineke Beyer-Roos 

uit Goudswaard hopen op 

DV 11 december 40 jaar 

getrouwd te zijn. Helaas 

kan het feest niet doorgaan 

door alle maatregelen, 

maar we willen er toch een 

mooie dag van maken. Van 

Cralingenstraat 12, 3267 

BD Goudswaard.

55555

6666666

777777

88888
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DORINE MIXT MODERN 
MET OUD

Dorine van den Noort (40) uit Kampen 
vindt het een kunst: gebruikte spullen 
een nieuwe kans geven. Ze diept in 
kringloopwinkels pareltjes op en stoft 
ze af. Ze laat ze weer glanzen in haar 
eigen interieur of maakt er iemand anders 
blij mee. “Waarom zou je alles nieuw 
aanschaffen? Er ís al zo veel moois.”

tekst: CORINE BOONE-BRUGGINK beeld: RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN

Strak 
en toch 
knus
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Uit  wol l en dekens  knipt  Do-

r ine  hippe  s l ingers  die  nog 

jaren t e  gebruiken z i jn

 „Woonst i j l?  Een mix van oud 

en nieuw, van modern en 

vintage,  van s t rak en knus” 
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„Ik ben zuinig op 
spullen, vanuit de 
overtuiging dat 
we goed voor de 
schepping moeten 
zorgen”

WONEN

A
an de leilindes voor de vrij-
staande nieuwbouwwoning 
van Dorine van den Noort 

(40) kleeft nog een enkel okergeel 
blad. Echter, ook zonder hun royale 
bladertooi behouden de bomen hun 
functie: ze ilteren de gouden gloed

van de herfstzon die in de royale 
erker schijnt. Ook creëren ze rust 
en privacy in de woonkamer.
Dorine woont met haar gezin in de 
nieuwbouwwijk Onderdijks, aan de 
zuidkant van Kampen. Echtgenoot 
Art is er huisarts. Samen hebben ze 
vier kinderen: Job (15), Annemijn 
(13), Mart (11) en Josephien (8). In 
2012 verhuisden ze vanuit Ede naar 
de Hanzestad.
In de gloednieuwe en ruime 
woning kon interieurliefhebster 
Dorine haar hart ophalen. Ze re-
kende definitief af met de lande-
lijke inrichting van hun oude huis. 
Kwamen de muren in Ede op haar 
af vanwege de antracietgrijze kleur, 
nu koos Dorine voor een lichte, 
zachtgrijze tint. Ook maakte de 
donkergrijze en versleten IKEA- 
bank plaats voor een meubel 
op maat. „We wilden graag een 
hoekbank, een tijdloos model van 
goede kwaliteit, zodat we er járen 
mee vooruit kunnen.” Het werd 
een modern, lichtgrijs exemplaar. 
Dorine is er nog elke dag blij mee, 
net als de rest van haar gezin. „Art 
en ik hebben een heel duidelijke 
afspraak: zoiets groots als een bank 
schaffen we alleen aan als we ’m 
allebei mooi vinden. Zo’n keuze 
maken we echt samen.”

SLOOPHOUT 

De accessoires wisselen nogal eens 
en Dorine selecteert ze met zorg. Ze 
speelt met kleur en materiaal. De 
okergele houten bank bij de eettafel 
is een blikvanger. Twee zeegroene 
industriële lampen boven de tafel 
komen uit Frankrijk; als voormalig 
docente Frans kon Dorine niet om 
ze heen. De Kampense geniet ervan 

om moderne spullen te mixen en te 
laten matchen met oudere items. 
Zo komt ze graag bij de kringloop. 
Ze scoorde er onder andere een 
oude, houten stoel die nu dienst-
doet als pianokruk. Een klassieke 
hoge kruk met stalen frame is in 
gebruik als plantentafel en naast de 
bank staat een retro voetenbankje 
met gebloemde bekleding simpel-
weg mooi te wezen. In een roest-
bruine flesvaas op de keukentafel 
leunt een enkele herfsttak.
De muur boven de piano is een 
lievelingshoekje van Dorine. Ze 
creëerde er een collage van nostal-
gische porseleinen bordjes en vin-
tage lijstjes met ietwat vergeelde 
passe-partouts in combinatie met 
moderne items als een cijferloos 
wandklokje. Een kruis van sloop-
hout hangt centraal. „Toen schil-
ders hier acht jaar geleden aan het 
werk waren, lieten ze wat roerhout 
liggen. Ik vond het in de tuin en 
wist gelijk wat ik ermee wilde. Dit 
kruis is het eerste wat hier in huis 
aan de muur hing.”

FRANSE ROMANS

Sommige spullen hebben emo-
tionele waarde voor Dorine. Ze 
koestert een klassiek eikenhouten 
kastje dat ze begin dit jaar van haar 
oma erfde. Wilde ze het kleinood in 
eerste instantie opknappen, Dorine 
is blij dat ze het juist niet heeft 
gedaan. Met twee zachtroze kratjes 
als lades verbindt ze de oude look 
met het hier en nu. „Het kastje 
herinnert me nu direct aan mijn 
oma, daardoor is het echt mijn 
lievelingsstuk in huis.”
In het hypermoderne witte wand-
meubel in de woonkamer staan drie 
opeengestapelde houten opberg-
doosjes op een plank. Ze kreeg 
ze van haar ouders. „Mijn vader 
maakte veel zakelijke reizen en 
nam van elke reis een doosje mee 
als souvenir. Toen mijn moeder alle 
doosjes een tijdje geleden verdeel-

Ik kom graag bij de Jan 

Posthal in Kampen en bij 

Felix in IJsselmuiden.

STREEKPRODUCTEN:

We wonen vlak bij een 

appelboer waar je het 

lekkerste fruit kunt ha-

len (thuisfruit.nl). 

Voor bakspullen ga ik 

naar Molen d’ Olde Zwar-

ver en op loopafstand 

zit Happen, een leuke, 

kleine bakkerij. De Een-

hoorn aan de Oudestraat 

staat bekend om goede 

koffie en thee.

LEUKE WINKELS IN  

DE STAD: 

Woonwinkel SaFi en  

koffie- en theewinkeltje 

Zoetelief in de Geer-

straat.”

FAVORIETE ANDERE 

ADRESJES:

Christelijke boekhandel 

De Rank, winkeltje ge-

WOON! (gerund door men-

sen met een beperking), 

KamperFlora.

Woontips van 
Dorine
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 WONEN

„Waarom zou j e  a l l e s  nieuw 

aanschaf fen? Er  i s  a l  zo 

vee l  moois ;  in de  kr ingloop 

s taan vee l  spul l en”

de, heb ik deze drie uitgekozen.” 
Tussen historische boeken met 
versleten linnen ruggen staat een 
antieke Franse encyclopedie ge-
klemd, een cadeau van haar opa, en 
een andere plank is bezet door een 
serie Franse klassieke romans, een 
eenheid door de identieke zachtgele 
banden.
Dorine heeft haar woonkamer de 
afgelopen jaren nogal eens her-
ingericht. „Bijvoorbeeld toen de 
box weg kon en een speelgoedkast. 
Zoals het nu staat, is het goed. Dit 
past bij mij, bij ons.”
Woorden geven aan haar woonstijl 
blijkt nog een lastige. „Een mix van 
oud en nieuw, van modern en vin-
tage, van strak en toch knus… Het 
kan allemaal. Laatst kwamen er 
buitenlandse vrienden op bezoek. 
Toen ze binnenstapten zeiden ze: 
„O, dit is écht Art en Door.” Dat 
vond ik zo leuk om te horen.”
Door de jaren heen tikte de cre-

atieve Kampense behoorlijk wat 
juweeltjes uit de kringloop op de 
kop. Ze heeft er oog voor. Dat vindt 
een goede vriendin van Dorine ook. 
„Zij zei een paar jaar geleden tegen 
me: „Waarom maak je van je hobby 
niet je werk?” Dat gesprek kwam 
op het juiste moment; ik was toe 
aan een nieuwe uitdaging. Na Jo-
sephiens geboorte ben ik zeven jaar 
fulltime thuis geweest. Toen zij ook 
op school zat, begon het weer te 
kriebelen.”

ACHT UUR

De hersenspinsels kristalliseer-
den zich uit in een plan. Dorine 
startte begin 2019 met haar eigen 
kleine onderneming onder de naam 
”Juffrouw Duurzaam”. Duurzaam 
leven is een werkwoord voor haar. 
„Ik ben altijd al zuinig op spul-
len, vanuit de overtuiging dat we 
goed voor de schepping moeten 
zorgen. Hergebruik hoort daarbij. 

Uit oude Hollandse wollen dekens 
knip ik bijvoorbeeld hippe slingers 
die je jarenlang kunt gebruiken. En 
waarom zou je alles nieuw aan-
schaffen? Er is al zo veel moois; in 
de kringloop staan veel spullen die 
prima een tweede of derde ronde 
meekunnen én je hebt iets unieks 
in huis.”
Dorines formule is even eenvoudig 
als doeltreffend. Gemiddeld één 
keer in de twee weken speurt ze in 
de kringloopwinkel naar objecten. 
Spullen die haar zelf aanspreken 
én die in uitstekende staat zijn. 
Elke maandagavond klokslag acht 
uur biedt Dorine gemiddeld twaalf 
items te koop aan op haar Insta-
gramaccount, @juffrouwduurzaam. 
„Een letterbak, een retro schou-
dertasje, een emaillen pannetje 
enzovoorts. Een uur later ben ik 
meestal alles kwijt. Er zijn mensen 
die er speciaal voor gaan zitten. 
Daar word ik dus echt blij van.”



• Overal, elke dag uw lievelingsmuziek

• Makkelijk in gebruik via app of pc

• Ook luisteren zonder internet

Muziek en 
vertellingen

voor Kerst

• Overal, elke dag uw lievelingsmuziek

• Makkelijk in gebruik via app of pc

Luister nu 30 dagen GRATIS via 
familystream.com
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Fija Nijenhuis selecteerde  
de opvallendste feitjes.

Piletjes van Fija

NOOIT MEER SNURKEN

Slaap je naast een snurker? Of heb je moeite 

met je eigen gesnurk? De app SnurkLab kan in-

zicht geven in wanneer je snurkt. Na het instal-

leren moet je de microfoon aanzetten en het is 

ook slim om de telefoon in de oplader te doen. 

Na een paar nachten heb je een beeld van je 

snurkgedrag. Dat kan helpen om oplossingen te 

vinden, zegt ontwikkelaar SnoreLab. Misschien 

blijkt dat je na twee wijntjes meer snurkt dan na 

een alcoholloze avond. Ook een slaapmiddel 

kan snurken verergeren.

Weet jij het antwoord?

Wat betekent hyperhidrose?

a. Uitgedroogd zijn

b. Overmatig zweten

c. Een hoge bloedglucose

d.  Een teveel aan tanden in 

de mond

Kan een virtualrealitybril helpen te-

gen een depressie? Het UMC Groningen 

gaat dat de komende vier jaar onder-

zoeken: 185 mensen mogen de bril ge-

bruiken. De deelnemers kunnen kiezen 

uit verschillende ontspannende natuur-

omgevingen waarnaar ze kijken. Je kunt 

bijvoorbeeld ontspannen op een strand 

of ‘zwemmen’ met dolfijnen. De verwach-

ting is dat mensen met een depressie, 

psychose of angststoornis minder stress 

voelen en beter slapen door de bril.

Bril tegen depressie

Antwoord: hyperhidrose betekent overmatig 

zweten (antwoord b). Je kunt last krijgen van 

hyperhidrose omdat je er aanleg voor hebt (het 

zit in de familie), maar ook door oorzaken als 

de overgang, stress, bepaalde medicijnen en 

ziektes als parkinson en diabetes.
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„Ik zag voor 
het eerst de 
vorm van 
de aarde”
”Pajechalie!” riep Joeri 
Gagarin toen hij op 12 april 
1961 werd gelanceerd. ”Daar 
gaan we!” De jonge piloot zou 
de eerste mens in de ruimte 
worden. Na een vlucht van 
anderhalf uur landde Gagarin 
weer veilig op Sovjetbodem. 

tekst: SANDOR VAN LEEUWEN beeld: ADFS

Eind jaren veertig probeer-
den de Amerikanen apen in 
de ruimte te krijgen, maar 
de dieren stierven een wrede 
dood door verstikking of om-

dat hun raket ontplofte.
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GESCHIEDENIS

De letters ”CCCP”, de Russi-

sche afkorting voor Sovjet-

Unie, werden vlak voor ver-

trek op de helm van Gagarin 

geschilderd om misverstanden 

na de landing te voorkomen.

Ruimtehond Laika heette eigenlijk 

Kudryavka, dat zoiets als krullenbol 

betekent. Laika betekent: Blaffer.
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G
agarin werd op 9 maart 1934 in Klushino ge-

boren. Zijn ouders werkten daar op een grote 

staatsboerderij. Tijdens de Tweede Wereldoor-

log moesten ze noodgedwongen hun woning verlaten, 

omdat een Duitse offi cier het huis wilde gebruiken. 
Bijna een jaar lang woonde het gezin in een hutje ach-
ter het huis. 

Toen Gagarin 16 jaar was, werd hij uitgekozen voor 

een studie aan de technische school in de stad Saratov, 
waar hij zich aansloot bij een vliegclub. In 1955 werd 
hij toegelaten tot de luchtmacht van de Sovjet-Unie. 
Binnen twee jaar rondde hij zijn opleiding af en kreeg 

hij de rang van luitenant.

UITBLINKER

Ondertussen waren Amerika en de Sovjet-Unie verzeild 
geraakt in een ruimtewedloop. Beide landen pro-

beerden elkaar af te troeven door raketten te bouwen 

die konden worden gebruikt als wapens in de Koude 

Oorlog. De Sovjet-Unie lanceerde in oktober 1957 als 
eerste een satelliet, de Spoetnik 1, die een paar maan-
den rondjes om de aarde draaide. Een maand later 

schoten de Sovjets een hond, Laika, de ruimte in. Het 

beestje stierf na een paar uur en verbrandde toen de 

ruimtecapsule een halfjaar later neerstortte.
Twee jaar daarna startten Gagarin en enkele andere 

piloten hun opleiding om als eerste mens de ruimte 

in te gaan. De piloten hoefden niet goed te kunnen 

vliegen, want de ruimtecapsule zou vanaf de grond 
bestuurd worden. Wel moesten de mannen klein zijn, 

maximaal 1,70 meter, om in de capsule te passen. 
Gagarin was 1,57 meter. Uiteindelijk werd hij een van 
de zes kandidaten voor de eerste ruimtevlucht. Een 
arts van de luchtmacht vond hem „bescheiden, intel-
ligent, met een goed geheugen en snelle reacties, een 
uitblinker in hogere wiskunde.”

Slechts vier dagen voor de lancering, koos een Sovjet-

„Het gevoel dat me 
vervulde, dat kan ik met 
één woord samenvatten: 
vreugde!” 

Joeri Gagarin werd slechts 
vier dagen voor de lancering 
uitgekozen als de man die 

als eerste mens de ruimte in 
zou gaan
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generaal Gagarin uit als de man die als eerste mens de 
ruimte in zou gaan. 

PRACHTIG MOMENT

Op 12 april wandelde Gagarin in een knaloranje 
ruimtepak met witte helm naar de Vostok-raket, die 
klaarstond op een lanceerplatform. De motoren ont-
brandden en om 6.07 uur vertrok hij vanaf de raket-
basis Bajkonoer. Binnen tien minuten was de capsule 
in de ruimte. Gagarin meldde: „Ik kan de aarde door 
het raampje zien. Alles gaat volgens plan.”
Gewichtloos zweefde Gagarin door de ruimte. Een 
apart gevoel, zo schreef hij later in een rapport over 
zijn ruimtevlucht. „Het gevoel van gewichtloosheid 
was onbekend in vergelijking met de omstandigheden 
op aarde. Het geeft het gevoel alsof je in horizontale 
positie in riemen hangt.”
Twee raampjes boden de kosmonaut uitzicht. Hij rea-
geerde enthousiast: „Ik zag voor het eerst de vorm van 
de aarde. Ik kon gemakkelijk de kusten van continen-
ten zien, de eilanden, grote rivieren. De horizon was 
donkerblauw en werd geleidelijk zwart. Het gevoel dat 
me vervulde, dat kan ik met één woord samenvatten: 

vreugde!” Ruim een uur later begonnen de remraket-
ten te branden. Daardoor vertraagde de capsule, zodat 
het toestel in een lagere baan terechtkwam.
Om 8.00 uur landde de capsule, maar zonder Gagarin. 
Die was namelijk op zo’n 7 kilometer hoogte uit de 
capsule geschoten om aan een eigen parachute te lan-
den. Een paar schoolkinderen zagen de capsule neer-
ploffen. „Het was een enorme bal. Die viel, stuiterde en 
viel toen weer. Er was een enorm gat op de plek waar 
hij neerkwam.”
Later vertelde Gagarin dat een paar mensen hem zagen 
landen. „Toen ze mij zagen in mijn ruimtepak met een 
parachute, begonnen ze angstig achteruit te lopen. Ik 
zei dat ze niet bang hoefden te zijn. Ik ben een vriend, 
kameraden, een vriend!”
Na zijn ruimtevlucht werd Gagarin een internationale 
held. De leiding van de Sovjet-Unie overlaadde hem 
met onderscheidingen. Lang duurde zijn roem niet:  
op 27 maart 1968 kwam hij om bij een vliegtuigonge-
luk. Een andere straaljager vloog te dicht bij de MiG-15 
van Gagarin, die daardoor in een tolvlucht raakte en 
neerstortte. Gagarin liet zijn vrouw en twee kinderen 
achter.

GESCHIEDENIS

Een paar 
weken na 

Gagarin ging 
Alan Shepard 

als eerste 
Amerikaan de 

ruimte in
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NATUUR

Eerlijk gezegd houd ik wel van dat gure, donkere winterlandschap. Diep 

in m’n kraag, met zuigende modder onder de laarzen, loop ik nog even 

langs de kudde paarden. Ze eten in de winter de ruigte en de jonge 

boompjes op. Precies wat nodig is voor de water- en weidevogels die 

hier in het voorjaar zullen terugkeren.
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De ”boomer” 

is onzichtbaar

Trager, digitaal niet zo vaardig, vaker ziek en  niet te 
vergeten  duur. Dat is de hardnekkige beeldvorming rond 

oudere werknemers. “Ze zijn onzichtbaar in de media en dat 
wordt meestal negatief opgevat. De voortgaande vergrijzing 

zal het beeld echter doen kantelen.”

tekst: AD ERMSTRANG 

beeld: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN GETTY IMAGES

is onzichtbaar

V
eel werknemers boven de 
pakweg 50 jaar herken-
nen het waarschijnlijk: de 

enigszins medelijdende blik in de 
ogen van een jongere collega als de 
computer weigert te doen wat-ie 
zou moeten doen. Een vinkje ver-
keerd of de oplossing toch net op 
de verkeerde plaats gezocht...
Dat beperkt zich overigens niet 
alleen tot werknemers. De kloof 
tussen jong en oud is de afgelo-
pen decennia in z’n algemeenheid 
gegroeid. Dat blijft natuurlijk niet 
zonder gevolgen voor het denken 
over oudere arbeidskrachten. 
„Hé boomer”, werd al voordat het 
virus uitbrak, een hit op de sociale 
media. De coronacrisis lijkt er een 

schepje bovenop te doen. Op die-
zelfde kanalen wordt momenteel 
zelfs openlijk de vraag gesteld of 
65-plussers een coronataks moeten 
betalen of beter veel meer kunnen 
binnenblijven.

AGEISM

Onder die vragen woedt een ander 
virus: ”ageism”. Die term staat 
voor een stereotiepe en negatieve 
kijk op ouderen. Ageism werd in de 
vorige eeuw voor het eerst be-
schreven door de in 2010 overleden 
Amerikaanse arts, gerontoloog en 
psychiater Robert Neil Butler. In 
Nederland is er nog geen woord 
voor. Bestaat het dan wel?
Vaak verwijst ageism naar leef-

tijdsdiscriminatie: een oudere 
sollicitant wordt niet aangenomen 
vanwege hoge loonkosten. Of een 
70-plusser krijgt geen creditcard 
toegewezen. Het zet ouderen neer 
als een groep die aan het beeld van 
algemene aftakeling voldoet. Wie 
iemand vraagt om een tekeningetje 
te maken van een vrouw van 70 
krijgt naar alle waarschijnlijkheid 
een illustratie met een enigszins 
voorovergebogen vrouw met grijs 
haar, een knot, een wandelstok en 
een bril.
Ligt ageism ook ten grondslag aan 
de beeldvorming die we hebben 
van oudere werknemers en hun 
functioneren? 
Er speelt natuurlijk veel meer, 



zoals onderling vertrouwen. Een 
mail aan de redactie van Ter-
dege wijst in die richting. Een iets 
oudere alleenstaande vrouw die 
anoniem wenst te blijven, geeft 
daarin aan hoe ze steeds meer het 
gevoel krijgt dat anderen haar bij 
het ouder worden scheef aan-
kijken. Dat slaat een deuk in de 
zekerheden van de betrokkene. 
„Ik had buikgriep. De hele nacht 
op gelopen. Een collega van de 
personeelsadministratie belde me 
’s middags om twee uur op met de 
vraag wanneer ik dacht terug te 
komen. Meneertje junior directeur 
wilde dat weten. Ik ging alweer 
snel aan het werk. Hij had totaal 
geen vertrouwen in mij. Denk ik….”

ZAGEN AAN STOELPOTEN

NRC-columniste Japke-d. Bouma 
werd begin dit jaar 50 en vroeg 
haar lezers hoe het is om vijftiger 
te zijn op kantoor. Ze schrok van de 
antwoorden. „Natuurlijk waren er 
mensen die schreven dat ik me echt 
geen zorgen hoefde te maken, voor 
hen was er ook niks veranderd. 
Sterker nog, er waren er die zelfs 
na die tijd nog promotie hadden 
gemaakt.”

Maar de negatieve geluiden bleven 
veel langer hangen, zo geeft zij 
aan. „Mensen die na hun 50e geen 
aansluiting meer vonden, jonge 
collega’s die aan hun stoelpoten 
zaagden en reacties van mensen 
die ziek waren geworden. Maar ik 
werd pas echt nerveus van al die 
mensen die me aanspoorden om 
„te blijven vernieuwen” en „op 
zoek te gaan naar nieuwe horizon-
ten.”

GESCHEIDEN WERELDEN

Is het echt zo slecht gesteld? Tijd 
om een deskundige aan het woord 
te laten. Martine van Selm (52) 
is hoogleraar communicatie-
wetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zij promoveerde 
eerder bij de vakgroep psychoge-
rontologie aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen. Van Selm 
verrichtte in de afgelopen jaren 
onderzoek naar de beeldvorming 
rond oudere werknemers. Zij 
zouden enerzijds loyaal zijn, maar 
tegelijkertijd niet-flexibel; erva-
ren, maar onhandig met digitale 
technologie.
Wat weten we eigenlijk over oude-
ren in Nederland? Hoogleraar Selm 

heeft de cijfers, opgetekend in 
haar oratie, paraat. Momenteel is 
bijna 70 procent van de 55- tot 
64-jarigen aan het werk. Tien 
jaar geleden was dat nog geen 40 
procent. Uit onderzoek blijkt verder 
dat mensen ouder dan 55 jaar de 
laatste tien jaar meer geluk gingen 
ervaren en mensen onder de 55 
juist minder. Maar liefst 92 procent 
van de 75-plussers woont zelfstan-
dig.
De beeldvorming tussen jong en 
oud wordt mede bepaald door het 
contact tussen de verschillende 
groepen – en door het gebrek 
daaraan. Denk aan de gescheiden 
werelden van kinderen in crèches, 
van studenten op universiteits-
campussen, van senioren op 
bepaalde vakantiebestemmin-
gen en van zeer oude mensen in 
verpleeghuizen. „Hoe minder je in 
contact staat met een groep, hoe 
belangrijker de berichtgeving over 
die groep voor je beeldvorming 
wordt. En als oudere werknemers 
vrijwel onzichtbaar zijn… dan kán 
het zijn dat werkgevers denken: die 
heb ik liever niet voor mijn vaca-
ture. Dat heeft met onwetendheid 
te maken.”
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WAT IS EEN OUDERE WERKNEMER 

IN UW ONDERZOEK?

„Als het over de arbeidsmarkt gaat, 
spreken we over 55 jaar en ouder. 
Binnen organisaties en bedrijven 
zelf wordt vaak gekeken naar de 
leeftijd ten opzichte van andere 
collega’s, en worden werknemers 
vanaf 45 jaar gezien als ouder. In 
de toekomst gaat dat veranderen 
als gevolg van de stijgende pensi-
oenleeftijd. Zowel in organisaties 
als daarbuiten.”

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 

BEVINDINGEN VAN UW ONDERZOEK 

NAAR BEELDVORMING?

„Er is een hele reeks uitkomsten, 
maar de belangrijkste daarvan 
is dat oudere werknemers in de 
media nogal onzichtbaar zijn. Dat 
wordt meestal negatief opgevat, 
ze zijn niet belangrijk genoeg. 
Als ze al aan bod komen, betreft 
het vaak mannen op iets oudere 
leeftijd. Senioren op invloedrijke 
posten. Belangrijke mensen dus. 
De gewone man of vrouw, zoals de 
buschauffeur, lerares of timmer-
man, ontbreekt.”

EN ALS ZE WEL AAN BOD KOMEN, 

OP WELKE MANIER GEBEURT DAT?

„We hebben veel bedrijfsmagazines 
en jaarverslagen onder de loep ge-
nomen en over een langere periode 
vergeleken. Het valt op dat in deze 
bedrijfsmedia problemen worden 
vermeden en dat er, als het om 
oudere werknemers gaat, vooral 
oplossingen worden aangedragen. 
Nieuwsmedia daarentegen bena-
drukken juist de problematische 
kanten van werknemers op leeftijd. 
Zeker in tijden van economische 
neergang.”

HOE IS HET ALGEMENE BEELD VAN 

DE OUDERE WERKNEMER?

„Heel stereotiep. Ze zijn loyaal, 
betrouwbaar en beschikken over 
goede sociale vaardigheden. Als 
minpunten komen gebrek aan in-
novatief vermogen en aan flexibili-
teit naar voren.”

HEEFT DAT GEVOLGEN VOOR HUN 

ACCEPTATIE?

„Werkgevers omschrijven oudere 
werknemers vooral als warm, 
maar iets minder competent. Dat 
beeld zie je terug in kranten en ook 
bij organisaties. Uiteraard spelen 
ook andere factoren een rol zoals 

–onder meer– het pensioen debat, 
vacatures en de verschillende 
manieren van omgang met deze 
groep binnen diverse Europese 
landen.”

IN HOEVERRE STROOKT DE 

BEELDVORMING MET DE 

WERKELIJKHEID?

„Op verschillende punten is het 
beeld onjuist. Er is bijvoorbeeld 
geen empirisch bewijs dat oudere 
werknemers vaker en langduriger 
ziek zouden zijn dan jongere. 
Dat blijkt uit een groot overzicht 
van internationaal onderzoek. Het 
zelfs zo dat juist andere leef-
tijdsgroepen meer ziekteverzuim 
vertonen. De digitale vaardigheid 
is sterk afhankelijk van de werk-
gever. Hoe belangrijk vindt die 
het dat ouderen meegaan in de 
ontwikkelingen? Zijn er voldoende 
trainingen en cursussen? Naar 
salarissen heb ik geen onderzoek 
gedaan, maar je kunt in ieder geval 
vaststellen dat het salarishuis niet 
oneindig is en dat werknemers 
meestal rond hun 45e hun top heb-
ben bereikt.”

HOUDEN VOORTWOEKERENDE 

„In de media 
ontbreekt de 
buschauffeur, 
lerares of 
timmerman”

 OUDEREN OP DE WERKVLOER

Martine van Selm 
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DISCUSSIES OVER DE PENSIOEN-

LEEFTIJD EN VERVROEGD 

PENSIOEN, OUDERENDAGEN EN 

DEMOTIE DE BEELDVORMING NIET 

IN STAND?

„De ontziemaatregelen, zoals ik 
ze noem, zijn op zich sympathiek, 
maar laten wel doorklinken dat je 
op een bepaalde leeftijd iets niet 
meer kan en ook niet meer hoeft te 
doen. Ze worden in verschillende 
cao’s ook afgebouwd. We moeten 
meer kijken naar iemands compe-
tenties en ontwikkelmogelijkheden. 
Wat past bij deze persoon? Als het 
dan een tandje minder moet, is dat 
prima.”

WAT MOET ER VOORAL GEBEUREN?

„Mijn boodschap is dat we via 
boodschappen het beeld van de 
oudere werknemer moeten cor-
rigeren en bijstellen. We moeten 
hem of haar meer neerzetten als 
een normale arbeidskracht die  
erbij hoort en ook de positieve  
invloeden daarvan benadrukken.  
In voorbeelden zou je vaker meer 
generaties zichtbaar moeten ma-
ken. Plaats bij de aankondiging 
van een bedrijfstraining een foto 
van een jongere én van de oudere 
werknemer.”

LUKT HET OOK OM HET BEELD IN 

DE MEDIA BIJ TE STELLEN?

„Dat blijft de vraag. De media 
vormen wel een afspiegeling van 
de samenleving. De groep ouderen 
is relatief groot en neemt alleen 
maar toe. Dat zal vanzelf gevolgen 
hebben. Belangrijk is dat er aan 
de onzichtbaarheid van de oudere 
werknemer een einde komt.”

UIT VERSCHILLENDE ONDER-

ZOEKEN BLIJKT DAT ER SPRAKE 

IS VAN LEEFTIJDSDISCRIMINATIE 

BIJ VACATURES. HOE KAN DAT 

VERANDEREN?

„Als de beeldvorming verandert, 
heeft dat ook gevolgen voor de 
houding van de werkgever. Uit de 
geschiedenis blijkt dat vaak niet 
werd gekeken naar wat iemand 
kan, maar dat veel meer de de-
mografische ontwikkelingen en 
de economische situatie bepalend 
waren voor de manier waarop er 
tegen oudere werknemers werd 
aangekeken.”

HOE BEDOELT U DAT?

„Tot de Tweede Wereldoorlog was 
dit helemaal geen onderwerp. Je 
werkte tot je niet meer kon. Na 
die tijd kwamen er tal van sociale 

maatregelen, maar bleken steeds 
weer de demografische ontwik-
kelingen en economische situatie 
bepalend voor de mate waarin ou-
deren gezien werden als waardevol 
voor de arbeidsmarkt. Bij een stij-
gende werkloosheid onder jongeren 
werd er gesproken over arbeids-
tijdverkorting. En het uitstellen  
van de pensioendatum is weer 
gekoppeld aan het gegeven dat we 
steeds ouder worden. Het zou goed 
zijn om ook te kijken naar wat 
werknemers kunnen en ambiëren 
in het latere deel van hun loop-
baan.”

VERGROOT CORONA, OPNIEUW, DE 

KLOOF TUSSEN JONG EN OUD?

„Dat weet ik niet, dat heb ik niet 
onderzocht. We werken nu wel  
samen met diverse maatschap-
pelijke partijen, waaronder werk-
gevers en een ministerie, in Zinziz. 
Dat is een organisatie voor onder-
zoek, innovatie en ontwikkeling  
op het terrein van arbeidspartici-
patie. Samen doen we een project 
waarmee we de beeldvorming  
over werknemers van 50 jaar en 
ouder omkeren. Dit blijft ook in 
tijden van corona een urgent on-
derwerp.”

Beeldvorming 
rond oudere 
werknemer 
zal gaan 
kantelen

Trager, digitaal niet zo vaardig, vaker ziek en  niet te ver-

geten  duur. Dat is de hardnekkige beeldvorming rondom oudere 

werknemers. Herkent u dit en wilt u iets van uw ervaringen de-

len? Verschillende lezers reageerden via sociale media op deze 

vraag.

* ”Ook als je rond de veertig bent en veel ervaring hebt, gaat 
dit op! Kom je in dezelfde schaal als een twintiger.”

* ”Alleen maar respect voor de oudere garde! ’t Is toch flink 
doorpoten in de zorg!”

* ”Ik ben 56 en heb sinds een jaar een kantoorbaan. Ik krijg 
goede begeleiding van de jonge collega’s.”

* ”Vanaf welke leeftijd ben je oudere werknemer?”

* ”Vaak klopt deze beeldvorming tot op zekere hoogte. Maar  
oudere werknemers bezitten ook een schat aan (levens)wijsheid!”

OUDEREN OP DE WERKVLOER



Chris Stoffer
Tweede Kamerlid voor de SGP

Het went nog niet echt. Sinds enkele weken moeten we een mond-

kapje dragen. Maar waar precies wel en waar niet? 

Het begint als ik ’s morgens in Nunspeet in de trein stap. Eenmaal 

op station Amersfoort doe ik hem maar even af zolang het niet te 

druk is. Waarna hij weer opgaat totdat ik het station in Den Haag 

uitloop. 

Onze premier heeft gezegd dat hij dringend adviseert een mond-

kapje te dragen in alle publieke ruimten „waar je de hemel niet kunt 

zien”. Nu heb ik wat dat betreft op station Den Haag wel een dilem-

ma, want daar ligt een glazen dak op...  In de geest van de gedach-

ten van onze premier doe ik mijn mondkampje echter toch maar niet 

af voordat ik het station verlaat. 

Nu begon ik daar onlangs overigens ook al over te twijfelen. Ik keek 

in een van de Haagse straten richting het parlementsgebouw nog 

eens goed en zag daar daadwerkelijk mijn gewaardeerde D66-colle-

ga Rutger Schonis uit Zeeland lopen. Mét een mondkapje op. Aan-

gezien hij jurist is en ik ingenieur ben, dacht ik echt heel even dat ik 

in overtreding was. 

Toen ik hem had ingehaald, sprak ik hem aan: „Ik weet dat D66 een 

partij is die het oog niet van nature naar boven richt, maar hier is de 

hemel toch echt te zien”. Rutger keek me aan, gaf me gelijk en zon-

der mondkapjes wandelden we verder naar de Tweede Kamer.

Als we het parlementsgebouw binnenlopen, moet het mondkapje 

weer op. Nu is dat nog wel te doen, want als we op onze werkplek 

zitten, mag het alweer af, maar onderweg naar iedere andere bij-

eenkomst in welke zaal dan ook, moet het ding wéér op. Het enige 

wat ik er aardig aan vind, is te zien wat voor creaties allerlei collega’s 

weten te maken of te kopen als bedekking van hun aangezicht. 

Heel soms bekruipt me het gevoel dat het wellicht goed zou zijn 

om in de vergaderzaal het mondkapje ook een tijdje op te houden. 

Even pas op de plaats te maken, in plaats van meteen te roepen om 

allerhande extra maatregelen, bedragen, en regelingen. Wat zou het 

weldadig zijn wanneer we allemaal, net als in Job  21, de hand op de 

mond zouden leggen om op te merken waar de oorzaak van deze 

coronacrises ligt.

„Soms bekruipt 
me de gedachte 
dat het wellicht 

goed zou zijn het 
mondkapje in 

de vergaderzaal 
ook nog een tijd 

op te houden”

COLUMN
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Twee hernia’s en veel pijn tekenden het leven 
van Willemieke Koffeman (38) de afgelopen zeven 
jaar. Ze liep bij het ziekenhuis de deur plat en 
zag de ene specialist na de andere, maar de pijn 
bleef. ”Toen zei de huisarts: probeer eens een 

particuliere kliniek.”

tekst: FIJA NIJENHUIS beeld: RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN

Geen 

blik 
op 
de klok in 

privékliniek
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GEZONDHEID

E
en particuliere kliniek. Veel mensen den-
ken daarbij aan een prachtig gebouw in 
een mooi natuurgebied waar je de beste, 

vriendelijkste en ook duurste zorg krijgt. Die je 
zelf moet betalen.
Maar zo is het dus allang niet meer. Veruit de 
meeste medische zorg in zo’n zelfstandig be-
handelcentrum (zbc) –de officiële naam– wordt 
door de verzekering vergoed. Tenminste, als je 
de juiste polis hebt en je verzekeraar een con-
tract heeft afgesloten met het centrum.
Niet verwonderlijk misschien dat er steeds meer 
van die centra komen. Volgens de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het aantal 
gestegen van 269 in 2011 naar ruim 500 in 2018. 
Maar waarom kiezen steeds meer mensen voor 
een zelfstandige kliniek? Willemieke Koffeman 
heeft wel een idee.
„Ik kreeg in 2013 last van mijn rug”, vertelt de 
moeder van drie kinderen uit Nunspeet. „Eerst 
ging ik naar de fysiotherapeut, maar toen dat 
niet hielp werd ik naar het ziekenhuis gestuurd 
voor een scan en foto’s. Het bleek een rug-
hernia te zijn. Ik heb van alles geprobeerd tegen 
de pijn, onder andere chiropractie, maar mijn 
klachten bleven. Uiteindelijk ben ik geopereerd. 
En dat hielp wel.”
Acht maanden lang ging het goed. Toen viel 
Willemieke van de trap –ze liep op haar panty’s 
en gleed uit– en was de hernia terug. De arts 
wilde direct weer opereren, het kon volgens 
hem niet anders, vertelt Willemieke. „Maar ook 
hijzelf twijfelde achteraf of het wel goed was 
geweest. Want twee maanden na die tweede 
operatie had ik nog steeds pijn.”

MEDISCHE MOLEN

„Toen kwam ik weer in de medische molen te-
recht: een neuroloog, een neurochirurg, de pijn-
poli, overal ben ik geweest. Vooral bij de pijnpoli 
had ik het idee dat ze maar wat probeerden. 
Helpt dit niet? Oké, laten we dan dat eens doen. 
Toen mijn man en ik bij de balie stonden om 
een nieuwe afspraak bij de pijnpoli te maken en 
hoorden dat ik pas over acht weken terechtkon, 
was dat de druppel. Alléén voor een gesprek 
van vijf minuten! De assistente zei: „Mevrouw, 

de tijd gaat snel, hoor.” Maar als je zo veel pijn 
hebt en ook nog voor een jong gezin moet zor-
gen, voel je dat niet zo. Vooral mijn man was er 
op dat moment helemaal klaar mee.”

RECENSIES

Van de huisarts kreeg Willemieke de adres-
sen van twee zelfstandige behandelcentra. ,„Op 
internet hebben we recensies gelezen en we 
hebben wat rondgevraagd naar ervaringen van 
mensen die al eens in zo’n centrum waren be-
handeld. Het leek allemaal positief, en dus vroe-
gen we onze huisarts om een doorverwijzing 
naar een kliniek in Naarden, die onder andere 
gespecialiseerd is in rugproblemen. 
Ik belde om een afspraak te maken en kon an-
derhalve week later al terecht voor een kennis-
makingsgesprek, zoals ze dat daar noemden. 
Er stond een uur voor, maar mijn man en ik 
hebben er anderhalf uur gezeten. De arts keek 
niet één keer op de klok. In het ziekenhuis 
duurden afspraken vijf minuten en zelfs in die 

 Er bestaan twee soorten parti-

culiere klinieken in Nederland: 

zelfstandige behandelcentra en 

privéklinieken. Een zelfstan-

dig behandelcentrum is vaak een 

samenwerkingsverband van twee 

of meer medisch specialisten. Er 

wordt zogeheten planbare zorg 

verricht, zoals operaties aan 

spataderen, staar of hernia. De 

medische handelingen in privé-

klinieken zijn vaak medisch niet 

noodzakelijk, denk aan rimpel-

behandelingen en borstaanpassin-

gen, en worden meestal ook niet 

vergoed door de zorgverzekering. 

ZELFSTANDIGE 
KLINIEKEN: 
DE VERSCHILLEN
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Willemieke Koffeman: “In de kliniek 

legden ze alles wat ze deden goed uit”
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korte tijd keek de arts ondertussen op de klok. 

Het was een wereld van verschil.” 

GEEN FACILITEITEN

De arts in Naarden wilde nog een keer een scan 

laten maken, maar dat kon alleen in een zieken

huis: die faciliteiten had de kliniek niet in huis. 

„Ik moest ervoor naar Amsterdam, maar dat had 

ik ervoor over. Na twee weken kwam de uitslag: 

er was een zenuw in mijn rug beschadigd die 

niet hersteld kon worden. Ik werd doorgestuurd 

naar de pijnpoli, in dezelfde kliniek. Daar heb ik 

verschillende behandelingen geprobeerd. Helaas 

bleek het resultaat niet voldoende: de pijn kwam 

te snel weer terug. 

De behandelend arts gaf aan dat ik wat de pijn

bestrijdingen betreft uitbehandeld was en advi

seerde een traject in te gaan voor het aanvragen 

van een neurostimulator. Ik moest daarvoor 

naar een ‘gewoon’ ziekenhuis, opnieuw in Am

sterdam, want deze behandeling is in maar een 

paar ziekenhuizen in Nederland beschikbaar. 

De arts had zelf in het Amsterdamse ziekenhuis 

gewerkt en kende de specialist bij wie ik moest 

zijn. Eén telefoontje van hem naar zijn oude col

lega en ik kon al binnen twee weken terecht. Na 

onderzoek bleek dat ik voor zo’n neurostimula

tor in aanmerking kwam. Afgelopen juni is er in 

mijn rug een apparaatje geïmplanteerd. Ik kan 

het met een ander apparaatje bedienen: afhan

kelijk van de pijn druk ik vaak of minder vaak op 

een knopje.”

ANDERE BENADERING

Een neurostimulator geeft kleine stroomstootjes 

waardoor het pijnsignaal van de zenuwen in de 

ruggenwervels niet meer in de hersenen aan

komt. Tot nu toe helpt het, zegt Willemieke: „Ik 

heb 60, 70 procent minder pijn. Ik slaap weer, 

wat echt jarenlang een drama is geweest. En ik 

ben er al helemaal aan gewend dat ik met zo’n 

apparaatje rondloop.”
Willemieke vertelt over haar ervaringen in de 

hoop dat andere mensen er iets aan hebben. 

‘Gewone’ ziekenhuizen afkraken wil ze zeker 

niet. „Maar ik heb wel veel verschil gemerkt met 

de kliniek waar ik nu onder behandeling ben. 

De benadering is anders, ik werd in Naarden 

als mens behandeld, niet als patiënt. De art

sen bij wie ik kwam, hoefden nooit eerst in het 

dossier te kijken: o, jij bent het. Nee, ze waren 

altijd voorbereid. Ook legden ze alles wat ze 

deden goed uit. In het ziekenhuis gebeurde dat 

nooit, ik wist nooit waarom ik ineens weer een 

scan moest. Ik snap wel dat een pijnpoli in een 

ziekenhuis een brede groep patiënten heeft. Een 

kliniek is vaker gespecialiseerd in bepaalde aan

doeningen, waardoor een pijnpoli in zo’n kliniek 

ook gespecialiseerder is.”

Over het traject rond de neurostimulator, dat 

dus wel in een regulier ziekenhuis verliep, is 

Willemieke ook uitermate positief. „Ook hierbij 

merkten we dat dit ziekenhuis gespecialiseerd 

is in deze specifieke zorg en die dus op een 

optimale manier kan invullen. Ik denk dan ook 

dat hierin het verschil zit: een zbc of gespeci

aliseerde afdeling van een ziekenhuis weet van 

een bepaald type zorg veel meer af en kan dus 

op maat en veel gerichter deze zorg verlenen. 

Al blijft het verschil in flexibiliteit en aandacht 

voor de patiënt merkbaar, wij vonden dit bij de 

kliniek meer aanwezig.”
Volgens Willemieke is het wel goed om te be

denken dat zbc’s niet alle faciliteiten in eigen 

huis hebben. „Vaak maken ze gebruik van de 

faciliteiten van ziekenhuizen in de buurt van 

de kliniek, bijvoorbeeld voor een scan of bloed

onderzoek. Dit kan betekenen dat er veel gereisd 

Willemieke: „Ik 
werd als mens 
behandeld, nooit 
als patiënt” 
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De zorg in 
zelfstandige 
klinieken  
wordt net 
zo goed 

gecontroleerd  
als die  

in gewone 
ziekenhuizen
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moet worden, wat dus tijd en kosten met zich 
meebrengt. Maar uiteindelijk gaat het om de 
beste behandeling en heb je dit er graag voor 
over.”

KORTERE WACHTTIJD

De ervaring van Willemieke staat niet op zich-
zelf. Veel patiënten van zbc’s geven aan dat de 
zorg er persoonlijker is en de wachttijden korter 
zijn. Kenmerk is ook dat ze vaak gespecialiseerd 
zijn in één of enkele aandoeningen. Daardoor 
zouden er vaak artsen werken met veel kennis 
en ervaring.
Woordvoerder Mariël van Dam van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd legt uit wat de be-
langrijkste verschillen zijn tussen een zelfstan-
dige kliniek en een regulier ziekenhuis. „Parti-
culiere klinieken bieden planbare en niet-acute 
zorg, terwijl ziekenhuizen naast dit type zorg 
ook acute, níét-planbare zorg leveren. Bij een 
particuliere kliniek is er dus geen spoedeisende 
hulp en geen intensive care.”
Dit is belangrijk om te beseffen als je voor de 
keus ziekenhuis of zbc staat. 
„Stel, je krijgt in een particuliere kliniek tijdens 
een behandeling een complicatie, bijvoorbeeld 
een bloeding, dan moet je dus naar een zieken-
huis. Particuliere klinieken moeten daarom goed 
voorbereid zijn op zulke onvoorziene situaties, 
zodat de patiënt ook in het geval van complica-
ties tijdens een behandeling goede zorg krijgt”, 
aldus de woordvoerder.
De zorg zelf in zelfstandige klinieken wordt net 
zo goed gecontroleerd als die in gewone zie-
kenhuizen, zegt Van Dam. „Dezelfde normen en 
richtlijnen van toepassing. Net als ziekenhuizen 
moeten de zbc’s jaarlijks informatie over de 
kwaliteit van hun zorg aanleveren bij de inspec-
tie.”
Die informatie, maar ook signalen, zoals Van 
Dam die noemt, worden gebruikt om te bepalen 
of de inspectie aan een bepaalde kliniek een al 
dan niet aangekondigd bezoek brengt. Een sig-
naal kan bijvoorbeeld een aantal klachten over 
een bepaald centrum of een bepaalde arts zijn. 
„Maar ook klinieken zonder signalen en alle 
nieuwe centra worden door ons bezocht.”
Het resultaat van die bezoeken is voor iedereen 
in te zien: op de website van de IGJ staan de 
rapporten van inspectiebezoeken.  
Ook geeft de IGJ elk jaar het rapport ”Het resul-

taat telt” uit, dat alleen over de particuliere kli-
nieken gaat. In 2018 en 2019 bracht de inspectie 
een bezoek aan dertig locaties van particuliere 
klinieken. Van tevoren wordt bepaald op welke 
punten er gelet wordt.
„Dit keer is er gekeken of de infectiepreventie, 
het antibioticabeleid en het operatief proces  
op orde waren.” De conclusie luidde dat veel 
zelfstandige klinieken voldoende scoren op 
infectiebeleid en antibioticabeleid, maar dat 
het operatief proces soms nog verbeterd kan 
worden.
Klinkt allemaal nogal complex. Is er geen een-
voudiger manier om te weten of je als patiënt 
bij een bepaalde kliniek in veilige handen bent? 
„Een particuliere kliniek kan een keurmerk voor 
kwaliteit hebben”, vertelt Van Dam. „Er zijn 

er verschillende voor zorginstellingen.” De IGJ 
stelt een keurmerk overigens niet verplicht.
Veel zelfstandige behandelcentra zijn aan-
gesloten bij de brancheorganisatie Zelfstandige 
Klinieken Nederland, die een eigen keurmerk 
heeft: het ZKN-keurmerk.

ZORGKAART

Als patiënt kun je ook op andere manieren ach-
terhalen hoe een bepaalde particuliere kliniek 
scoort. Woordvoerder Van Dam noemt Zorgkaart 
Nederland, een website waarop patiënten vertel-
len over hun ervaringen met artsen, klinieken, 
ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.
Tot slot: hoe weet je zeker dat het goed zit met 
de vergoeding bij een zelfstandige kliniek? Van 
Dam: „Lees in ieder geval goed de voorwaarden 
van je eigen zorgverzekering en controleer of je 
verzekeraar een contract heeft afgesloten met de 
kliniek waarvoor je interesse hebt.”

„Particuliere 
kliniek heeft geen 
spoedeisende hulp 
en geen ic” 
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Hoewel volgens verreweg de meeste Turken aardappel en 
wortel onmisbaar zijn in linzensoep, bestaat er toch een 
Turks recept zónder deze ingrediënten. En uitgerekend die 

soep is de allerlekkerste!

tekst & beeld: TEUNI LUIJK

D
e lekkerste

linzensoep
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CULINAIR

Ingrediënten
* 1 ui * 2 tomaten * olijfolie * 250 gr rode linzen * 
1 tl gemalen komijnzaad * 1 el biber salcasi (of 1 el 

tomatenpuree met chilivlokken naar smaak) * 1 liter groente-
bouillon * peper * citroensap * eventueel wat verse 

koriander

*  Snipper de ui grof en bak de snippers in een beetje olijfolie op matig vuur gla-

zig. 

*  Voeg de in stukjes gesneden tomaten toe en doe het deksel even op de pan, 

totdat de tomaten hun vocht loslaten. 

* Voeg de linzen en de komijn toe. 

*  Doe de eetlepel biber in een glas met 250 ml bouillon en roer totdat de biber 

opgelost is. 

* Doe het mengsel bij de linzen en voeg nog ½ liter bouillon extra toe. 

*  Breng alles aan de kook en laat het een halfuur zachtjes koken tot de linzen 

goed gaar zijn. 

* Pureer in de blender of met de staafmixer. 

* Voeg eventueel nog wat bouillon toe, als u de soep te dik vindt. 

*  Breng de soep aan tafel naar wens op smaak met versgemalen peper, een 

scheutje olijfolie en knijp er een citroenpartje boven uit. 

* Bestrooi eventueel met wat verse koriander.

Heerlijk met Turks brood.

Bereiding

TEUNIE LUIJK

Peperpuree

Vorige week werd er bij 

ons in de buurt een Turk-

se supermarkt geopend. 

Gelokt door de feestelij-

ke ballonnenboog en de 

tafel vol heerlijke hapjes 

gingen mijn dochter en 

ik naar binnen. De jonge 

eigenaar stond glimmend 

achter de toonbank en 

zijn halve familie liep 

door het winkeltje om 

klanten te helpen en de 

jongeman van (ongevraagd) 

advies te voorzien. Mijn 

dochter en ik liepen naar 

de peulvruchten. Ooh, 

linzen! Plotseling had ik 

trek in linzensoep. Ik 

herinnerde mij een tegen-

draads  recept van Fat-

ma Beladel. Zij maakt de 

soep altijd zonder aard-

appel en zonder wortel. 

Ik zocht haar recept op 

en vroeg of ik het mocht 

publiceren. Ze had geen 

bezwaar. Bij dezen dus 

het recept voor de aller-

lekkerste linzensoep! O 

ja: biber salcasi is pe-

perpuree in de zoete va-

riant. Je koopt het in de 

Turkse supermarkt en het 

is echt heel lekker. Het 

proberen meer dan waard!
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Hoe bespreek je gevoelige onderwerpen met je kind?

Openhartige gesprekken met gasten die weten wat er 

speelt. Vanuit eigen ervaring, met kennis van zaken.

EEN WEKELIJKSE PODCAST OVER 
CHRISTELIJKE OPVOEDING

Boekenhuis Rijssen / Uitgeverij Wieger Smeijers 

Elsenerstraat 44 • 7461DP Rijssen

T 0548 520304 • www.boekenhuisrijssen.nl

• Bijbels en (antiquarische) boeken

• Muziek en cadeauartikelen

• Origineel Bunzlau Stoneware 

[binnenkort nieuwe webshop]

Goed advies,

Prima service!

Volg ons ook op

Social Media!

Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel. 0529 - 48 12 23

info@bosbedden.nl

Openingstijden

Ma t/m wo: 10.00 - 18.00 uur
Do en vrij: 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Donderdag en vrijdag koopavond!

Nieuwe collectie – Voordeel weken van Eastborn

van € 2.295,- voor € 1.995,- van € 2.795,- voor € 2.495,-

Deze Boxspring van 100% Nederlandse fabricaat is uitgevoerd met een super dunne 

pocket box waardoor een luchtig geheel gecreëerd word. Voorzien van mee gestoffeerde 

zone Pocket matrassen met een comfortabele topper. Creëer de beste comfort en 

ondersteuning met één van onze adviseurs en maak de boxspring persoonlijk 

door een keuze te maken uit de ruime collectie (kleuren) stoffen en poten.

Eastborn Boxspring Stripe
De 100% Nederlandse fabricaat Boxspring met de klassieke looks and feels. Een heerlijk 

warm bed om na een drukke dag volledig tot rust te komen. Up te graden naar elektrisch 

verstelbaar met een meerprijs van € 1.250,- Zowel de box als matrassen zijn volledig 

uitgevoerd met pocketveren en afgewerkt met een comfortabele topper. Maak de 

boxspring persoonlijk door een keuze te maken in de ruime stoffen en poten collectie.

Eastborn Boxspring Ruby

NU

€300,-
voordeel



Hoe kan ik op je vragen het beste ingaan? De 

ruimte die ik heb, zo’n 600 woorden, is eigenlijk te 

beperkt. Er valt zo veel over te schrijven. En wat ik 

zeg, lokt bij jou wellicht nieuwe vragen uit. Daar-

mee ben je overigens altijd welkom!

Ik denk dat wij de uitbraak van de crisis, in maart 

dit jaar, niet snel zullen vergeten. Samenlevingen 

gingen wereldwijd in lockdown: scholen sloten de 

deuren, vliegtuigen bleven aan de grond, oude-

ren moesten in quarantaine en op zondagen kon 

slechts een handjevol mensen naar de kerk.

Overal was de spanning voelbaar. Van meet af aan 

was duidelijk dat Covid-19 de economie wereldwijd 

diep zou raken. Beurshandelaren zaten met de 

handen in het haar. Overheden spraken over „de 

grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.”

In die periode heb ik vaak moeten denken aan 

Openbaring 17 en 18: de val van Babylon. Wat Jo-

hannes in beide hoofdstukken optekent, heeft op-

merkelijke parallellen met wat wij meemaken. Onze 

crisis lijkt veel op wat dit Bijbelgedeelte beschrijft. 

Met Babylon bedoelt Johannes niet één specii e-

ke stad van één specii eke supermacht, maar een 

wereldrijk dat wordt beheerst door een geest die 

ingaat tegen wat de Heere zegt. Babylon is een rijk 

met een door en door on-Bijbels klimaat. Dat kli-

maat doortrekt heel het leven: opvoeding en onder-

wijs, handel en recreatie, wetenschap en techniek.

Johannes heeft het over de ”zonden” van Babylon 

(Openb. 18:4). Hij noemt er drie in het bijzonder. 

De eerste is die van overspel. Babylon is verge-

ven van hoererij en seksuele losbandigheid. De 

tweede is die van materialisme. In Babylon draait 

het om spullen en hebbedingen: kleding, sieraden, 

meubels, parfums (Openb. 18:12, 13, 14). Alles 

moet, zegt Johannes letterlijk, ”lekker” zijn (Openb. 

18:14). Denk het woordje ”leuk” er gerust bij. De 

derde zonde waarbij Johannes de vinger legt, is die 

van hoogmoed. Babylon zegt: „Ik zal zeker geen 

rouw zien” (Openb. 18:7) : Wij kunnen elke crisis 

aan. Proef je de geest van Babylon? Is deze geest 

niet vergelijkbaar met die van onze westerse sa-

menleving? Ik ben ervan overtuigd dat het zo is. En 

dan lijkt mij de vraag terecht: loopt onze samenle-

ving niet het levensgrote gevaar dat zij te kampen 

krijgt met dat waarop Openbaring 18:4 wijst: vre-

selijke ”plagen” van dood en verderf? Die plagen 

zullen komen „in één uur”, zo lezen we. In een mum 

van tijd zal de wereld worden getroffen door ramp-

spoed. Koningen, politici en handelaren zullen met 

de handen in het haar grijpen. Opmerkelijk detail in 

de tekst: de stem van een bruidegom of bruid zal er 

niet meer klinken (Openb. 18:23). Bruiloften moeten 

worden geannuleerd. 

Zijn de overeenkomsten niet opmerkelijk? Opeens 

was daar het virus. Opeens stond de samenleving 

stil. In de media verschenen foto’s van regerings-

leiders bij wie de tranen over de wangen vloeiden.

Leven we in het laatste der dagen? Ga niet reke-

nen, zei iemand, maar let wel op de tekenen. Want 

één ding is zeker: in het licht van de eeuwigheid 

is Christus’ wederkomst zeer nabij. Nóg klinkt Zijn 

oprechte, ernstige en liefdevolle roepstem vanuit 

Openbaring 18:4: „Gaat uit van haar.” Heb Babylon 

niet lief. Doe niet met Babylon mee. Bekeer je, be-

keer je, want waarom zou je sterven?

 MOETEN WIJ DE CORONAPANDEMIE ALS EEN 

TEKEN VAN DE EINDTIJD ZIEN? IS DE 

WEDERKOMST VAN DE HEERE JEZUS NABIJ?

Ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland
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Kussen in 

kalme kleuren

Met kalme kleuren kun je een sfeer van rust creëren. 
En dat past precies bij dit heerlijke haakproject: 

een kussen voor op de bank of op bed. 

tekst & beeld: VERIE DEN BOER 
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Losse, vaste en omgekeerde vaste.

Een omgekeerde vaste is dat je het 

garen voorlangs over de haaknaald door 

de lus haalt, en niet zoals bij een vaste 

achterlangs over de haaknaald door de 

lus haalt.

WEETJES

Bij het woord ”Believe” haak je wél 

met een vaste, ook al is deze toer met 

omgekeerde vaste. Je haakt dan het 

begin, het eind en tussen de letters van 

”Believe” met omgekeerde vaste.

De kussenhoes is gemaakt voor een 

kussen van 40 x 60 cm. Voor een ander 

formaat kun je de kussenhoes effen 

aanpassen door meer of minder lossen 

op te zetten.

WERKWIJZE 

KUSSEN BELIEVE:

Haak (kleur ivoor) 104 lossen  + 1 

keerlosse

TOER 1: Haak 104 omgekeerde vasten 

+ 1 keerlosse

TOER 2: Haak 104 vasten + 1 keerlosse

TOER 3-18: Herhaal toer 1 en 2

TOER 19: Haak 26 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 3 vasten, haak (kleur 

ivoor) 4 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 3 vasten, haak (kleur ivoor) 3 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

3 vasten, haak (kleur ivoor) 3 omgekeer-

de vasten, haak (kleur brown) 3 vasten, 

haak (kleur ivoor) 5 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 3 vasten, haak (kleur 

ivoor) 4 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 3 vasten, haak (kleur ivoor) 9 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 30 omge-

keerde vasten + 1 keerlosse

TOER 20: Haak 28 vasten, haak (kleur 

brown) 6 vasten, haak (kleur ivoor) 6 

vasten, haak (kleur brown) 5 vasten, 

haak (kleur ivoor) 3 vasten, haak (kleur 

brown) 4 vasten, haak (kleur ivoor) 3 

vasten, haak (kleur brown) 4 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur 

brown) 5 vasten, haak (kleur ivoor) 1 

vaste, haak (kleur brown) 5 vasten, haak 

(kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur brown) 

5 vasten, haak (kleur ivoor) 25 vasten + 

1 keerlosse

TOER 21: Haak 24 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 1 omgekeer-

de vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde vaste, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 1 

omgekeerde vaste, haak (kleur brown) 1 

vaste, haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 6 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 3 omgekeer-

de vasten, haak (kleur brown) 4 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 28 omgekeerde vasten + 1 

keerlosse

TOER 22: Haak 27 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 6 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 6 

vasten, haak (kleur brown) 3 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 1 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 3 vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 5 vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 vasten, haak (kleur brown) 1 

vaste, haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak 

(kleur brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 

28 vasten + 1 keerlosse

TOER 23: Haak 27 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 3 vasten, haak (kleur 

ivoor) 1 omgekeerde vaste, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 5 omgekeer-

de vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 3 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 1 omgekeerde vaste, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

3 vasten, haak (kleur ivoor) 6 omge-

keerde vasten, haak (kleur brown) 2 

vasten, haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 36 omgekeerde vasten + 1 

keerlosse

TOER 24: Haak 36 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 1 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 7 vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 5 vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 3 vasten, haak (kleur brown) 2 

vasten, haak (kleur ivoor) 6 vasten, haak 

(kleur brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 

2 vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 1 vaste, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 27 

vasten + 1 keerlosse

TOER 25: Haak 21 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 1 vaste, haak (kleur 

ivoor) 2 omgekeerde vasten, haak (kleur 

DO IT YOURSELF

*  5 bollen Durable Cosy 
Fine in de kleur  

linen (2212)

*  4 bollen Durable 
Cosy Fine in de kleur 

ivoor (326)

*  1 bol Durable Cosy 
Fine in de kleur 

brown (2230)

*  1 bol Durable Glam in 

de kleur cream (2172)

* Haaknaald 4,5 mm

* Vulkussen 40 x 60 cm

*  Stompe naald, steek-
markeerders en schaar

(Kussenhoes Believe)
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brown) 5 vasten, haak (kleur ivoor) 1 

omgekeerde vaste, haak (kleur brown) 2 

vasten, haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 7 vasten, haak (kleur 

ivoor) 3 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 5 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 omge-

keerde vasten, haak (kleur brown) 7 

vasten, haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 36 omgekeerde vasten + 1 

keerlosse

TOER 26: Haak 33 vasten, haak (kleur 

brown) 4 vasten, haak (kleur ivoor) 3 

vasten, haak (kleur brown) 7 vasten, 

haak (kleur ivoor) 1 vaste, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 6 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 3 vasten, haak (kleur 

brown) 7 vasten, haak (kleur ivoor) 1 

vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur brown) 

1 vaste, haak (kleur ivoor) 2 vasten, 

haak (kleur brown) 8 vasten, haak (kleur 

ivoor) 20 vasten + 1 keerlosse

TOER 27: Haak 19 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 1 omgekeerde vaste, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 1 omgekeer-

de vaste, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde vaste, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 3 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 3 omge-

keerde vasten, haak (kleur brown) 2 

vasten, haak (kleur ivoor) 5 omgekeerde 

vasten, haak (kleur brown) 3 vasten, 

haak (kleur ivoor) 1 omgekeerde vaste, 

haak (kleur brown) 3 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 4 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

4 vasten, haak (kleur ivoor) 32 omge-

keerde vasten + 1 keerlosse

TOER 28: Haak 30 vasten, haak (kleur 

brown) 4 vasten, haak (kleur ivoor) 7 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur 

brown) 1 vaste, haak (kleur ivoor) 3 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 6 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 3 

vasten, haak (kleur brown) 2 vaste, haak 

(kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur brown) 

1 vaste, haak in de kleur ivoor) 6 vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 2 vasten, haak (kleur brown) 2 

vaste, haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak 

(kleur brown) 1 vaste, haak (kleur ivoor) 

22 vasten + 1 keerlosse

TOER 29: Haak 22 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 4 vasten, haak (kleur 

ivoor) 11 omgekeerde vasten, haak 

(kleur brown) 4 vasten, haak (kleur 

ivoor) 4 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 6 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 3 omgekeer-

de vasten, haak (kleur brown) 4 vasten, 

haak (kleur ivoor) 5 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 4 vasten, haak (kleur 

ivoor) 1 omgekeerde vaste, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 30 

omgekeerde vasten + 1 keerlosse

TOER 30: Haak 30 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 2 

vasten, haak (kleur brown) 4 vasten, 

haak (kleur ivoor) 11 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 7 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 44 vasten + 1 keer-

losse

TOER 31: Haak 53 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 8 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 4 vasten, haak (kleur ivoor) 4 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 31 omege-

keerde vasten + 1 keerlosse

TOER 32: Haak 31 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 5 

vasten, haak (kleur brown) 4 vasten, 

haak (kleur ivoor) 8 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 52 

vasten + 1 keerlosse

TOER 33: Haak 41 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 9 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 7 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 7 omgekeer-

de vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 32 omgekeerde 

vasten + 1 keerlosse

TOER 34: Haak 32 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 8 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 7 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 51 

vasten + 1 keerlosse

TOER 35: Haak 51 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 6 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 8 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 33 omge-

keerde vasten + 1 keerlosse

TOER 36: Haak 33 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 9 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 6 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 50 

vasten + 1 keerlosse

TOER 37: Haak 50 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 6 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 8 

omgekeerde vasten, haak (kleur brown) 

2 vasten, haak (kleur ivoor) 34 omge-

keerde vasten + 1 keerlosse

TOER 38: Haak 34 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 7 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 8 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 49 

vasten + 1 keerlosse

TOER 39: Haak 48 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 10 omgekeerde vasten, haak 

(kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 6 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 1 vasten, haak (kleur ivoor) 35 

omgekeerde vasten + 1 keerlosse

TOER 40: Haak 19 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 14 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 2 vasten, haak (kleur 

brown) 4 vasten, haak (kleur ivoor) 12 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 47 vasten + 1 keer-

losse

TOER 41: Haak 46 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak (kleur 

ivoor) 14 omgekeerde vasten, haak 

(kleur brown) 7 vasten, haak (kleur ivoor) 
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12 omgekeerde vasten, haak (kleur 

brown) 4 vasten, haak (kleur ivoor) 19 

omgekeerde vasten + 1 keerlosse

TOER 42: Haak 20 vasten, haak (kleur 

brown) 20 vasten, haak (kleur ivoor) 16 

vasten, haak (kleur brown) 2 vasten, 

haak (kleur ivoor) 46 vasten + 1 keer-

losse

TOER 43: Haak 45 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 21 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 13 vasten, haak 

(kleur ivoor) 23 omgekeerde vasten + 1 

keerlosse

TOER 44: Haak 58 vasten, haak (kleur 

brown) 2 vasten, haak (kleur ivoor) 44 

vasten + 1 keerlosse

TOER 45: Haak 43 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 59 omgekeerde vasten + 1 

keerlosse

TOER 46: Haak 60 vasten, haak (kleur 

brown) 3 vasten, haak (kleur ivoor) 41 

vasten + 1 keerlosse

TOER 47: Haak 41 omgekeerde vasten, 

haak (kleur brown) 2 vasten, haak 

(kleur ivoor) 61 omgekeerde vasten + 1 

keerlosse

TOER 48: Haak 104 vasten + 1 keer-

losse

TOER 49: Haak 104 omgekeerde vasten 

+ 1 keerlosse

TOER 50-83: Herhaal toer 48 + 49

TOER 84: Herhaal toer 48, hecht af.

KUSSEN EFFEN:

Haak (kleur ivoor) 104 lossen  + 1 

keerlosse

TOER 1: Haak 104 omgekeerde vasten 

+ 1 keerlosse

TOER 2: Haak 104 vasten + 1 keerlosse

TOER 3-84: Herhaal toer 1 en 2, hecht 

af.

KUSSENHOES MAKEN:

Leg de twee delen met de goede kanten 

op elkaar.

Tel vanaf de onderkant aan het begin 

36 steken uit, de volgende steek (37e) 

markeren met een steekmarkeerder. Tel 

vanaf het uiteinde 36 steken naar het 

begin uit, de volgende steek markeren 

met een steekmarkeerder. Tussen 

de 2 x 36 steken zitten 32 steken, dit 

is de opening voor het vulkussen. 

Haak (kleur cream) de delen aan elkaar 

met een vaste. In de hoeken 4 vasten 

haken. Begin bij een steekmarkeerder 

en eindig bij een steekmarkeerder. 

Hecht af met een lang stuk garen.

KLOSJE MAKEN (4 X)

Knip met de schaar (kleur brown) 20 x 

30 cm garen en 20 x 30 cm (kleur linen).

Knip 2 stukjes extra, leg één stukje ga-

ren neer en leg daar bovenop de andere 

40 stukjes garen. Maak een knoopje 

in het midden, trek goed aan. Vouw de 

stukjes garen dubbel en leg deze op 

het tweede stukje garen. Knoop deze 

ongeveer 3 cm vanaf de bovenkant vast, 

trek goed aan. 

Bevestig de klosjes aan de punten van 

het kussen door met de haaknaald 

in twee verschillende openingen de 

stukjes garen die aan de bovenzijde van 

het klosje zitten naar binnen te halen. 

Binnenin de kussenhoes knoop je de 

draadjes aan elkaar en hecht af.

BORDUREN

Borduur (kleur cream) een randje, met 

een rechte borduursteek, onder de let-

ters ”Believe”. Begin bij toer 17 in steek 

23 en eindig in dezelfde toer bij steek 77. 

Hecht af. 

VULKUSSEN EN AFWERKING

Stop het vulkussen in de kussenhoes. 

Naai de opening van 32 steken vast met 

naald en draad en hecht af.

Dit haakpatroon is uitsluitend bedoeld 

voor persoonlijk gebruik. Het patroon 

mag niet verkocht aan derden of ge-

bruikt worden voor commerciële doelein-

den. Meer werk van Verie zien? Kijk op 

vvestywo.blogspot.com. 

Wil je aan de slag met ”Kussenhoes 

Believe”? Bij Brouwer stelden ze spe-

ciaal voor Terdegelezers een pakket 

samen van 10 bollen Durable Cosy Fine, 

in de kleuren ivoor, brown en linen, en 1 

bol Durable Glam in de kleur cream. De 

prijs is € 33,50 (exclusief verzendkosten 

€ 5,-). Meer info: terdege.nl/kussenhoes-

believe.



Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, 

Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.

Achternaam   Voorletters m/v

Straat

Postcode Woonplaats

Telnr.  E-mail

Wij leggen uw gegevens vast om uitvoering te geven aan uw aanvraag en u op passende wijze op  

de hoogte te houden van onze werkzaamheden en fondsenwervende acties. Als u daar geen prijs op 

stelt, kunt u een e-mail sturen naar donateur@knrm.nl. Zie ook: www.knrm.nl/privacy-statement.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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  Ja, ik ontvang graag  

gratis het boek  

“Wie goed doet...,  

waarom heten redding-

boten zoals ze heten”.

  Ja, ik wil graag een  

vrijblijvend persoonlijk 

gesprek over schenken of 

nalaten met Cora Bartels  

of Cees Prins.

Ga naar www.knrm.nl/boek of stuur vrijblijvend deze bon op.

Bestel vandaag nog GRATIS het  
inspirerende verhalenboek!

“ Onze zoon leeft voort via deze reddingboot”

Het gezin Wijsenbeek had een gezamenlijke passie: zeilen.

Maar toen ze terugkwamen van een zeilwedstrijd,

gebeurde er iets verschrikkelijks: Ze werden aangereden,

waarbij hun zoon Nikolaas verongelukte… “Het was het

begin van een inktzwarte periode”, vertelt vader André.

Het water bood het getroffen gezin troost. “We waren

al heel lang donateur van de KNRM. En het leek ons

een prachtig idee om een stap verder te gaan en een

reddingboot te schenken.”

Die boot, de Nikolaas Wijsenbeek, kwam er in 2009.

“De schenking was in de eerste plaats bedoeld als

In Memoriam, maar het heeft ons ook veel positivisme

gebracht”, aldus moeder Hetty. “Onze zoon leeft voort

via deze reddingboot.”

André en Hetty zijn ‘gewone’ mensen die buitengewone

dingen doen voor de KNRM. Hun verhaal staat in het boek

“Wie goed doet…”. Een eerbetoon aan mensen die ons

werk op een bijzondere manier steunen.

Bestel nu 
gemakkelijk 

online!
www.knrm.nl/

boek

KNR1181298193907_Adv_Schenken_en_nalaten_Knipstrook_CA266_230x290mm_A.indd   1 28-10-2020   10:48



Paniek omdat een jochie of meisje iets gegeten 

of gedronken heeft wat niet de bedoeling is – het 

komt nogal eens voor. 

Regelmatig zijn we dan ook op weg naar een gezin. 

Kleintjes van 1 of 2 jaar kunnen namelijk echt alles 

eten wat voorhanden is. 

Ze kauwen op insecten, medicijnen of vaatwas-

tabletten alsof het culinaire hoogstandjes zijn. En 

die lekkernij even naspoelen met afwasmiddel 

of smeerolie omdat dat net zo’n mooie kleur als 

limonade heeft, vindt het grut ook geen gek idee. 

Ons advies voor gezinnen met jonge kinderen is  

daarom: zet dit soort gevaarlijke spullen hoog weg 

of anders achter slot en grendel.  

Toch red je het alleen daarmee niet. Je moet niet 

alleen heel alert blijven met kinderen die gaan 

grijpen en kruipen, maar ook letten op wat je ze zelf 

geeft...  

Vandaag rijden we met spoed naar een adres in 

Dordrecht. Een jonge moeder is overstuur omdat 

ze haar dochtertje van 8 maanden per ongeluk 

alcohol –70 procent– heeft gegeven in plaats van 

vloeibare paracetamol. 

Wij vinden dat een vreemd verhaal en omdat bo-

vendien de hoeveelheid niet duidelijk is, rijden we 

met zwaailichten en sirene hard door. 

Ondertussen bel ik met het toxische centrum om 

na te vragen bij welke hoeveelheid de alcohol 

schadelijk is. 

Bij het opgegeven adres staat de voordeur al open. 

Met de monitor en de kinderkoffer lopen we naar 

binnen, waar we een snikkende moeder aantreffen, 

die haar dochtertje van 8 maanden vasthoudt.

Als het meisje ons in onze opvallende pakken ziet, 

begint ook zij hard te huilen. 

Daar staan we dan tussen de verdrietige mensen. 

Niet écht gezellig, maar toch vind ik het in deze 

situatie niet erg, omdat het kindje in ieder geval niet 

suffig overkomt.  

Pas nadat we moeder enigszins hebben gerustge-

steld, vertelt ze wat er is gebeurd. 

„Mijn dochtertje heeft oorontsteking. Tegen de pijn 

en koorts krijgt ze paracetamol uit een bruin lesje”, 

vertelt ze met een betraand gezicht. „Maar we 

hebben ook deze  handalcohol in zo’n lesje en nu 

heb ik ze door elkaar gehaald. Mijn dochtertje trok 

opeens zo’n vies gezicht dat ik gelukkig niet alles 

heb gegeven.” 

Bij goed navragen en narekenen blijkt de hoeveel-

heid alcohol zo weinig te zijn, dat zelfs dit kindje er 

niet dronken van zal worden. 

Als we even later de straat uitrijden, zwaaien moe-

der en kind ons uit. Met in hun hand het bekende 

troostbeertje uit de ambulance.

Paul-Jan Dekker verzorgt op deze plek een wisselcolumn.  
Volgende keer politieagent Johan Dubbeldam.

BELEVENISSEN VAN EEN 
AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

Paul-Jan
COLUMN 
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HET INSTAGRAMACCOUNT VAN 
ELOISE IS UITGEGROEID TOT 

EEN KLEURRIJK DAGBOEK
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 Wat is een gravinfluencer? Vraag dat maar aan Eloise, 
de oudste dochter van prins Constantijn en prinses 

Laurentien. In een paar maanden tijd heeft de gravin 
bijna 200.000 volgers verzameld op Instagram, en de 

teller blijft maar oplopen. 

tekst: JOSINE DROOGENDIJK beeld: INSTAGRAM ELOISEVANORANJE, ANP

KONINKLIJK HUIS

Volop 
volgers 

voor een 
jonge 

gravin 
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Eloise: „Ik heb toen gezegd: Kun je een beetje opletten 

H
et begon met wat spo-

radische vakantiekiekjes 

uit Griekenland en Italië, 

maar inmiddels is het Instagram-

account van Eloise uitgegroeid tot 

een kleurrijk dagboek dat gelezen 

wordt door tienduizenden vol-

gers. Of ze nu op bezoek gaat bij 

een vriendin of peentjes zweet in 

de sportschool: van vrijwel elke 

activiteit wordt er wel een foto 

gedeeld.

GEBRUIKTE KLEDING 

Erg leuk natuurlijk, want waar 

de deuren van Paleis Huis ten 

Bosch hermetisch gesloten blijven, 

gunt de gravin haar volgers een 

riant inkijkje in haar leven. 

Om de privacy en de veiligheid van 

de Oranjes te waarborgen, houdt 

ze zich wel aan enkele duidelijke 

regels. Zo laat Eloise zich niet uit 

over de koning en zijn gezin, en op 

de vele foto’s die worden gedeeld, 

zie je hoogstens een stukje paleis-

tuin of paleismuur.

Waar haar volgers wél veel van te 

zien krijgen, is de inhoud van haar 

kledingkast.

Omdat duurzaamheid in het gezin 

van prins Constantijn en prinses 

Laurentien een belangrijk thema 

is, verkoopt Eloise aan de lo-

pende band gebruikte kleding. Van 

zichzelf en van haar familieleden. 

Inmiddels heeft ze er een eigen 

pagina voor aangemaakt, met de 

klinkende naam ”Clothes from 

Elo”. Oftewel: kleding van Elo(ise).

VERLIEFD

Omdat sociale media draaien om 

interactie, kiest Eloise van tijd tot 

tijd ook voor een livestream. In 

haar slaapkamer gaat ze dan voor 

een camera zitten om live enkele 

vragen van haar volgers te kunnen 

beantwoorden. 

Zo weten we nu dat ze studeert aan 

de hotelschool in Amsterdam, dat 

ze verliefd is en dat ze haar oom 

gewoon Alex of Alexander noemt.

De verfrissende openheid van de 



97terdege * 25 NOVEMBER 2020

op wat je zegt?”

gravin kent helaas ook keerzijden. 
Kort na haar start aan de hotel-
school belandde Eloise ongevraagd 
op de voorpagina van een roddel-
blad omdat ze op straat een sigaret 
opstak. 
Als bezorgde ouders lieten prins 
Constantijn en prinses Laurentien 
aan de gravin weten dat roken erg 
„dom” is.

PRIVEPERSOON

Aan de media hebben ze eveneens 
een duidelijke boodschap: „Eloise 
is in eerste plaats een privépersoon 
met de daarbij behorende rechten 
op privacy. Wij verwachten dat 
deze gerespecteerd worden. De 

publicatie van deze foto’s doet daar 
afbreuk aan.”
Hoewel de reactie van de prins en 
de prinses heel begrijpelijk is, is 
het maar de vraag of een rechter 
hier bij een eventuele rechtszaak 
hetzelfde over denkt. Een Insta-
grampagina met 200.000 volgers 
en honderden privékiekjes werkt 
dan in ieder geval niet in Eloises 
voordeel. 
Behalve met deze privacykwestie 
heeft de gravin inmiddels ook te 
maken gekregen met nare, on-
fatsoenlijke reacties van veelal 
anonieme Instagramvolgers. 
Een groot deel van de kritiek legt 
de gravin meteen naast zich neer, 

maar als een van haar volgers sug-
gereert dat haar toelating bij de 
hotelschool vast te maken heeft 
met haar achtergrond, reageert ze 
wél. 

GEEN AANDACHT

Eloise: „Ik heb toen gezegd: „Kun 
je een beetje opletten op wat je 
zegt? Je zegt dit over een zeven-
tienjarig kind.” 
Heel veel mensen zeggen dat ik 
de negatieve reacties geen aan-
dacht moet geven, alleen ik dacht: 
ik ga het gewoon doen. Want elke 
keer als er iets groots gebeurt, 
is er wel iets dat we fout hebben 
gedaan.”

KONINKLIJK HUIS
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1.  Elke goede oplossing levert punten op. 

Hebt u vragen over puzzelaantal e.d., stuur 

dan een aan uzelf geadresseerde, gefran-

keerde retourenvelop mee.

2.  Zolang de antwoorden nog niet in Terdege 

staan, kunt u uw puzzeloplossingen inzen-

den (eventueel twee afl everingen tegelijk).

3. Eén inzending per abonnementadres.

4.  Wie in totaal 200 punten heeft, ontvangt 

een prijs. Overgebleven punten (staan ver-

meld achter de naam van de winnaar) gaan 

mee naar de volgende ronde.

5.  Stuur oplossingen op één briefkaart 

(gebruik alleen een 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 puzzel-

nummers 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 begin-

nen dan weer met nul punten. 

SPELREGELS

Van links naar rechts:
Diny van Leeuwen, Andrea Sinke 

& Jenneke van der Jagt

Zoek in de onberijmde Psalm 16 de ontbrekende woorden 

op. Maak letters van de cijfers 1 t/m 17. Welk tekstgedeelte 

uit Zefanja 3 wordt hiermee bedoeld? Zie ook kanttekening 

62.

Bewaar mij, o God . . . 17 ik betrouw op U

De . . . 4 . . 12 . die op de . . . . 16 zijn

Een schone erfenis is 10 . geworden

Omdat Hij . . 14 mijn rechterhand 5 .

8 . . . 11 . is mijn hart verblijd

Mij het pad des . . 1 . . 7 bekendmaken

. 15 . . . . . . 6 . 2 . zijn in Uw 3 . . . . 9 . . . . 13

Inzenden: de vier woorden en de vindplaats.

A-5 BIJBELSE CIJFERPUZZEL (2 PT)

© PUZZEL: DINY VAN LEEUWEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

Gebruik steeds de letters plus een willekeurige letter

1. klinker, 2. muzieknoot, 3. voorkeur, 4. visgerei, 5. wa-

pen, 6. lijn, 7. hoofddeksel, 8. ambt

Inzenden: het aantal klinkers.

 E-5 PYRAMIDE(1 PT)  

1

2

3

4

5

6

7

8
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Horizontaal: 1. familielid, 3. stop, 5. schil, 7. Eu-

ropeaan, 9. kledingstuk, 10. kiem, 12. daar, 13. 

snel, 15. zode, 16. persoon, 18. prijzig, 20. wenk, 

22. muziekdrager, 23. erg, 24. regenscherm, 25. 

gewicht, 27. bergplaats, 28. gebruik, 30. muziek-

noot, 31. getijde, 33. af en toe, 35. dwarshout, 36. 

pelgrimsstaf, 39. vogel, 40. verlichting, 42. tien, 44. 

drab, 45. zuilengang, 47. vet, 50. winkelketen, 51. 

bespreking, 54. bul, 56. vlug, 58. overdreven, 59. 

muzieknoot, 60. drietal, 62. persoonlijk voornaamwoord, 63. 

vaatwerk, 65. ontkenning, 66. slaperig, 67. heden, 69. vaar-

tuig, 71. enak, 73. breuk, 75. gebouw in Amsterdam, 76. 

drank, 78. ego, 79. deel van de Bijbel, 80. moed, 81. bloem, 

83. edik, 85. omroep, 86. hoewel

Verticaal: 1. beroep, 2. spil, 3. uitroep, 4. grond-

soort, 5. rond, 6. zwak, 7. muziekinstrument, 

8. vochtig, 9. reinigingsmiddel, 11. binnen, 12. 

Europese Gemeenschap, 14. bier, 15. computer, 

16. dof, 17. as, 18. tweezang, 19. Europeaan, 21. 

familielid, 23. job, 26. werkplaats, 29. titel, 30. 

volmacht, 32. slaapplaats, 34. familielid, 36. rivier 

in Italië, 37. omslagdoek, 38. muzieknoot, 41. Euro-

peaan, 43. gevangenis, 45. winkel, 46. uitverkocht, 48. slee, 

49. mand, 50. reeds, 52. deel van het oog, 53. gierigaard, 

55. muzieknoot, 56. lied, 57. kever, 60. verzot, 61. niet klaar, 

62. bevel, 64. kuip, 66. gegevens, 68. groente, 70. toiletarti-

kel, 72. klein kind, 74. niet genoemd (afk.) 75. dierenverblijf, 

77. via, 80. lichaam, 82. omroep, 84. op die manier

B-5 KRUISWOORDPUZZEL (2 PT) 

PUZZELS

De laatste letter van een woord is de eerste van het 

volgende

1. gewicht – sober – Bijbelboek (4-5-7), 2. ellips – or-

gaan – richting (5-5-6), 3. opvliegend – brandstof – 

stiekem (7-3-6), 4. hoogtepunt – koek – wapen (5-6-5), 

5. werkeloos – ruimtelijk (9-6), 6. galm – vraagbaak – 

grappig (4-6-6), 7. eksteroog – dessert – vaartuig  

(8-6-2), 8. mogelijkheid – dus – onvast (5-4-7), 9. funest 

– soepel – deel van een huis (6-5-5), 10. stoep – plooi-

tjes (8-7), 11. evenaar – deel van een schip – beurs 

(7-4-5), 12. spoedig – razernij – snor (6-4-6), 13. borrel – 

kortzichtig – haar (6-5-5), 14. rugtas – spreuk – skiterm 

(6-4-6), 15. tragedie – naar – heisa (5-6-5)

Inzenden: de woorden die ontstaan op de gekleurde hokjes 

verticaal.

C-5 KOPPELDOORLOPER (2 PT) 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84

85 86

Inzenden: het woord dat ontstaat op de cijfers 69-26-1-41-79-64-

33-5-86-54-18-45-22-3-48-21.
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400 punten: G.J. Juffer, Ouddorp (4). 600 

punten: H. de Gans-Duits, Amersfoort (4). 

800 punten: A.J. Bron-Versteeg, Geldermal-

sen (8). 1200 punten: A.A.L. Verstraaten, 

Terneuzen (3). 1400 punten: D. Spijkerboer, 

Geldermalsen (2). 2000 punten: E.J. Diepe-

veen, Veenendaal (0); P.A. Ginkel-v/d Berg (16). 

2400 punten: L. Slagboom, Alblasserdam (8). 

2600 punten: L. Flipse, Serooskerke (8). 3400 

punten: W. Poppe, Grijpskerke (7);. J. v. Vliet-v. 

Roest, Harmelen (11); M.E. de Vries, Krimpen 

a/d IJssel (1). 4800 punten: A. Ridders, Hen-

drik-Ido-Ambacht (9); D. Wijnands, Monster (3). 

5000 punten: G.J. Koerhuis, Hasselt (4); J.H. 

Treur-v. Dasler, Oudewater (0). 5200 punten: 

J. Koetsier-Spelt, Elspeet (5). 5400 punten: 

M.F. v. Houte, Goes (14); W. Verhoog, Putten 

(4); A. Vierbergen-Meijer, Veenendaal (7) 5600 

punten: A. Steenpoorte, Kruiningen (8). 5800 

punten: A.P. Spruit, Woerden (4).

Winnaars

A-3 welbehagen

B-3 Horizontaal: 1. geheel – duister – 

gaar, 2. egel – Ee – ritje – naaste,  

3. roek – leut – eerst – garf, 4. site 

– tris – memo – keir, 5. tsaar – afte – 

sijs – la – vue, 6. star – Elbe – ronde – 

demi, 7. termen – alk – klei – rein,  

8. orde – eik – resem – negen, 9. keel 

– leb – ere – komma – Po, 10. rigou-

reus – lenig - nor, 11. Esau – deining 

– Ela – kei, 12. uur – pendule – Nulde 

– te, 13. kid – enkel – opus – eerst

Verticaal: 1. gerst – stok – reuk, 2. 

egoïst – ereis – ui, 3. heet – aard – 

egard, 4. elke – arme – loupe, 5. eelt – 

reëel – Uden, 6. leer – al – nier – enk, 

7. druif – bak – beide, 8. uit – stel – reu 

– nul, 9. item – erker – silo, 10. sjees 

– oksel – nep, 11. termijn – Lek – eg 

– nu, 12. Ens – os – demo – neus, 13. 

rat – klein – mille, 14. gage – ad rem 

– gade, 15. Asaf – veeg – anker, 16. 

atrium – iep – oets, 17. refrein – noriet

Herdenkingsdienst

C-3 Horizontaal: 1. pech, 5. niks, 8. 

dagboek, 11. la, 13. Kerst, 14. te, 15. 

mal, 17. lil, 18. lam, 19. nood, 21. over, 

23. ever, 24. erts, 25. anti, 27. anoa, 

28. ons, 29. rijk, 31. sar, 33. eg, 34. 

cider, 36. na, 37. reserve, 39. smal, 40. 

snot.  Verticaal: 1. palm, 2. cd, 3. hak, 

4. abri, 5. net, 6. ik, 7. stem, 9. geld, 

10. Oslo, 12. aanvang, 14. tartaan, 

16. loens, 18. Leros, 20. ort, 22. ven, 

26. iris, 27. aker, 28. oets, 30. ijdel, 

32. raat, 34. cel, 35. rvs, 37. ra, 38. en 

Melanchton

Horizontaal: 1. lava, 5. voor, 8. alfa-

bet, 11. os, 13. traan, 14. as, 15. nor, 

17. els, 18. ANP, 19. last, 21. toko, 23. 

edik, 24. mank, 25. Elim, 27. tani, 28. 

les,29. Oei, 31. tel, 33. ar, 34. tempo, 

36. ma, 37. formica, 39. Asaf, 40. timp

Verticaal: 1. loon, 2. va, 3. alt, 4. vaal, 

5. ven, 6. OT, 7. rasp, 9. fret, 10. bast, 

12. soldeer, 14. anoniem, 16. rails, 18. 

akant, 20. ski, 22. oma, 26. moer, 27. 

tipi, 28. lama, 30. Emma, 32. lamp, 34. 

leuk, 35. oct., 37. fa, 38. ai

Savonarola

D-3 1. ranch, 2. heitje, 3. emotie, 4. 

eraf, 5. ineer, 6. ratio, 7. Olav, 8. vizier, 

9. risico, 10. oorwurm, 11. misbaar, 

12. reactie, 13. econoom, 14. mineur, 

15. reünie, 16. etalage, 17. extern, 18. 

notulen, 19. notitie 

Reformeren, hervormen

E-3 1. spar, 2. paté, 3. atol, 5. gier, 6. 

ieme, 8. abri, 9. arts, 10. kist

Oplossingen

Vul voor dezelfde cijfers dezelfde letters in

1. moeite, 2. bleu, 3. kleinigheid, 4. geluidsmaat, 5. nieuws-

bericht, 6. glansrijk, 7. geweten, 8. opbrengst, 9. kerk, 10. 

gedoe, 11. rekstok

Inzenden: het woord dat op de gekleurde hokjes verticaal ontstaat.

 D-5 FILIPINNEPUZZEL (2 PT) 

1 6 1

2 2 6

3 1 2

4 4 7

5 2 3

6 6 5

7 7 2

8 4 3

9 6 5

10 3 5

11 1 6
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JUF HAGA: „Ik werk in het dorp waar ik 

woon en opgroeide, dat is echt een aan-

rader: je kent de gezinnen. In Yerseke 

zeggen we gewoon alles tegen elkaar. 

En ik kon meer van mijn eigen kinderen 

zien, die hier ook op school gingen.”

LEUKSTE MOMENT VAN DE DAG: 

„Van heel veel momenten geniet ik! Op 

de i ets naar de gymzaal is leuk, dan 

voelen de kids zich heel groot, of als ze 

vol trots de eerste woordjes gaan lezen. 

Ook mooi als ze na het Bijbelverhaal vol 

overtuiging meezingen met de psalm.”

BLUNDER: „Dat ik een maand te vroeg 

vertelde dat de lente begon, en dat een 

ouder dat niet meer uit het hoofd van het 

kind kreeg want de juf had het gezegd!”

ONVERGETELIJK: „Helemaal geen 

grote dingen, maar dat opeens zachtjes 

in je oor wordt gezegd: Ik vind je lief. Of 

het wow-effect als kinderen moeilijk mee 

komen en ineens zien: „Ik kan het toch!” 

Ik voel me bevoorrecht met zo’n mooi 

beroep, waarin je zo veel voldoening 

krijgt. Je bent het zeven dagen per week 

,maar dat vind ik niet erg: Een knipoog in 

de kerk, een moeder die wat vraagt in de 

winkel of een kind dat zomaar een teke-

ning komt brengen. Heerlijk!”

AANGEMELD DOOR:

ROOS BOONE (6): „Juf Hage kan heel 

mooi uit de Bijbel vertellen en heel span-

nend voorlezen. Bij gym verzint ze leuke 

dingen en als het spannend is, helpt ze.”

TINA BOONE (14): „Ik zat in groep 6 

bij juf Hage. Ze is enthousiast en vrolijk 

maar houdt ook van orde en doorwerken, 

zodat er tijd over is voor leuke dingen. Bij 

zelf lezen mocht je je eigen plekje opzoe-

ken: of het nou op de kast was of onder 

het bureau van de juf. En ze gaf heel 

vaak complimenten, zoals: Knapperd!”

Onwijs goed
onderwijs

Aflevering 5

Monica Hage-de Koeijer (42), leerkracht 

groep 3 op de Ds. G.H. Kerstenschool in Yerseke.
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AL DECENNIALANG 
TOONAANGEVEND

WWW.JOHANNUS.COM

Met trots introduceren wij de nieuwe Opus 155, 255 en 355. 
De Opus is een bekend gezicht in de orgelwereld. Al generaties 
lang groeien organisten op met dit huiskamerorgel en ‘de Opus’ 
is inmiddels dan ook een waar begrip onder orgelliefhebbers. 
Om zo lang toonaangevend te zijn en blijven, is het essentieel 
om continu te vernieuwen en te verbeteren. En dat doen we 
dan ook!

Dankzij de modernste opnametechnologieën komt het geluid van deze nieuwe 

Opus-orgels nóg dichter bij het geluid van het authentieke pijporgel. En om de 

beleving compleet te maken, zorgt onze nieuw ontwikkelde blaasbalgsimulator 

ervoor dat de Opus ademt. Dat het orgel leeft!

Benieuwd naar wat de nieuwe Opus te bieden heeft? Vraag de brochure 

aan via onze website of neem contact op met je lokale Johannusdealer.

Opus 155

Opus 255

Opus 355
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WITTE WERELD
Bedtijd voor Reinout. Ik geef hem alvast een scho-

ne luier – dat klinkt als een routineklusje, maar het 

is altijd weer een aardige uitdaging. Terwijl ik Rein-

out in de houdgreep heb, brul ik: „Jan! Waar zijn de 

billendoekjes? Kun je de pot Sudocrem gelijk mee-

nemen? En Reinout, nú blijf je even liggen!”

Een paar minuten later is de strijd weer gestreden. 

Nu nog even een slokje borstvoeding, dan kan hij 

zo naar bed. Hè hè, eindelijk ligt hij rustig. Zelfs als 

ik op mijn telefoon muziek opzet, blijft hij drinken en 

draait hij zijn hoofd niet naar het schermpje – dan 

is hij dus echt moe. Ik luister intussen aandachtig 

naar de tekst van het lied.

Misschien dringt het daardoor pas een beetje laat 

tot me door. Wat ruik ik ineens? Lavendel? O wacht 

eens, in zijn rechterhandje heeft Reinout een grijs 

dekseltje. Zijn linkerhand ligt verscholen achter mijn 

rug, in het hoekje van de bank waar –o nee!– de 

sudocrem nog altijd staat.

Ik trek Reinout snel overeind en vis een wit handje 

uit de pot, helemaal onder de klodders zalf. Het 

spul zit overigens ook op zijn mouw, op de bank, 

op mijn kleren, en ja, daar heb je het al, er zit ook 

een klodder op het vloerkleed. Intussen bestudeert 

Reinout aandachtig zijn witte handje, waarmee hij 

knedende bewegingen maakt. Wat interessant! Het 

sopt zo lekker. Het ziet er zo mooi glimmend uit. 

Het ruikt zo bijzonder.

„Jan! Heb je even keukenrol voor me?” „Ja, nu 

gelijk!” Even later is Reinouts handje weer roze. 

Alleen nog wat vettig. De vlekken op de bank krijg 

ik niet helemaal weg en dat weeïge lavendelluchtje 

blijft vermoedelijk nog wel even hangen. Meteen 

maar even googelen op sudocremschoonmaaktips.

Er gaat een wereld voor me open. Een witte wereld 

van volgesmeerde bankstellen, kindertjes, poppen, 

knuffels, vloerbedekking en ledikantjes. Ach, dan 

valt het bij ons nog alles mee. Ik lees en passant 

ook wat achtergrondinformatie. Dat een Ierse apo-

theker het zalfje in de jaren ’30 op de markt bracht. 

Dat er al die jaren vrijwel niets is veranderd aan 

het logo en de saaie grijze verpakking. Dat het ook 

werkt tegen acne. Kijk, zo leer je nog eens wat. 

Toch blijf ik die avond met één vraag zitten: waar-

om hebben die potten na 80 jaar nog steeds geen 

goed sluitend dekseltje?

NELINE 

IS GETROUWD EN MOEDER VAN

MARTHA (6), ABEL (5), JOLIJN (3) EN REINOUT (1) 

 COLUMN
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Wie er niet van weet, 

ziet het niet. Esther 

van Noort-Pul (24) 

draagt een armprothese 

en die is zo echt dat je 

het in het voorbijgaan 

niet opmerkt. “Thuis doe 

ik mijn prothese zo snel 

mogelijk af.”    

Van bouwkundig ingeni-

eur werd hij timmerman. 

De opmerkelijke carriè-

reswitch was voor Berend 

Westhoff (45) een keuze 

van zijn hart. “Ik ga nu 

fluitend naar m’n werk.”

De wereld wordt oud en 

de historie schrijdt 

voort naar de dag waarop 

de geschiedenis geschied 

is. De dag waarop het 

hemelse Jeruzalem neer-

daalt en geredde zonda-

ren het gezegend aard-

rijk erven. Wat leert de 

Bijbel ons daarover?


