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ER LOOPT EEN RODE DRAAD door dit nummer van Het Beste: 
menselijk gedrag. We hebben maar liefst vier grote artikelen die 
zich bezighouden met wat mooi en minder mooi is aan ons allemaal. 

Het ene zal herkenbaarder zijn dan het andere.
   Slingert u weleens een medeweggebruiker een verwensing naar het hoofd? 
Bijna iedereen (ik geef het toe: ik ook) doet dat wel eens, in de beslotenheid 
van zijn eigen vierwieler. Maar dat is iets anders dan zelf hufterig rijden en 
het betekent ook niet dat iedereen zoiets laat leiden tot een vechtpartij in de 
berm (ik zou niet durven...).  We hebben daar een mooi artikel over op 
pagina 34.  

Wat wangedrag betreft kan ik u ook het interview met actrice Meryl Streep 
aanraden. Dat gaat vooral over seksuele intimidatie en ander seksistisch 
gedrag van acteurs, presidenten en andere mannen. 

Aan de andere kant van het sociale spectrum staat het verhaal over 
Talfourd Avenue, de Engelse straat die als 
lichtend voorbeeld geldt van goed nabuurschap. 

En om het allemaal in perspectief te zetten, 
onderzoeken we vanaf pagina 72 waar ons gevoel 
voor rechtvaardigheid en mededogen vandaan 
komt, door de moraal van chimpansees te 
bestuderen. 

Tussen al die stof om over na te denken, valt er 
natuurlijk ook van veel luchtige onderwerpen te 
genieten. 

Ik wens u weer veel leesplezier.  

Beste Lezer
Sociaal gedrag

Reageren? Mail de redactie op redactie@hetbeste.nl
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Voor veel Japanners is de ‘gouden 
week’ de mooiste tijd van het jaar. 
In zeven dagen tijd hebben ze dan 
vier nationale feestdagen. Dat be-
tekent dat begin mei zo’n beetje 
het hele land vakantie viert. En dat 
is te zien. Bijvoorbeeld hier, in de 
buurt van Matsumoto in het hart 
van de Japanse Alpen. Honderden 
mensen genieten hier in de bergen 
van het begin van de lente, en la-
ten zich daarbij zelfs niet afschrik-
ken door de sneeuw. 

... MET ANDERE OGEN
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Kroniek van mei 2018
ANNE ROUMANOFF

ANNE  

ROUMANOFF

woont in  
Parijs en is 
een bekende 
Franse comé-
dienne.
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DE PATIËNT: Richard, een 37-jarige 
softwareontwikkelaar
DE SYMPTOMEN: Een pijnlijk oog en 
verminderd zicht
DE ARTS: Martin Leyland, oogchirurg 
in het Royal Berkshire ziekenhuis in 
Reading

VORIG JAAR SEPTEMBER reed 
Richard op een maandag van zijn werk 
naar huis. Hij had eerder die dag last 
gekregen van zijn rechteroog, maar nu 
was de pijn inmiddels veel erger. Hij 
dacht in eerste instantie dat er een vuil-
tje onder z’n contactlens terecht was 
gekomen, maar de pijn ging niet weg 
toen hij de lens uitdeed. Toen de pijn 
de volgende ochtend nog altijd niet 
was verdwenen, ging hij naar z’n huis-
arts. Deze vermoedde een door de con-
tactlens veroorzaakte infectie en 
stuurde hem door naar de oogheelkun-
dige afdeling van het Royal Berkshire.

Daar constateerde een oogarts een 
hoornvlieszweer, die vermoedelijk 
was veroorzaakt door een bacterie 
onder de contactlens. (Hij droeg dag-
lenzen, maar ook bij dragers van deze 
wegwerplenzen komen nog altijd 
bacteriële infecties voor.) Omdat zwe-
ren op het hoornvlies tot zichtverlies 
kunnen leiden, werd Richard op een 
zware kuur met antibiotische oog-
druppels gezet. Hij moest twee etma-
len lang – dus ook ’s nachts – ieder 
uur druppelen en vervolgens nog 
twee weken lang overdag ieder uur. 

De kuur leek aanvankelijk te helpen, 
maar aan het eind van de twee weken 
was de pijn nog erger dan eerst. Ook 
begon Richard met z’n aangedane 
rechteroog minder goed te zien. Ter 
bestrijding van de ontsteking kreeg 
Richard nu oogdruppels met stero-
iden. De pijn werd echter almaar er-
ger en z’n zicht werd steeds slechter. 

Medisch 
dossier
SYDNEY LONEY
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De zweer werd ook steeds groter en er 
hoopte zich pus op in z’n oog.

Er waren inmiddels drie weken ver-
streken sinds die maandag en de pijn 
was nu zo erg dat Richard geen licht 
meer kon verdragen en z’n ogen niet 
kon openhouden. Hij kon dan ook 
niet meer autorijden en werken.

Hij werd doorverwezen naar dokter 
Martin Leyland. Deze 
schraapte een deel van 
de zweer van het 
hoornvlies voor nader 
onderzoek door het lab, 
dat moest zien uit te 
zoeken door welk orga-
nisme de ellende was 
ontstaan. “De patiënt 
kon toen de leeskaart 
niet ontcijferen en 
slechts het aantal vingers van m’n 
hand tellen als ik die vlak voor z’n ge-
zicht hield”, zegt Leyland.

Het labonderzoek leverde niets op; 
op het kweekje was niets te zien.  
Richard kreeg nu naast antibacteriële 
oogdruppels ook antischimmeldrup-
pels en -tabletten (deels omdat de 
antibiotica niet hielpen). Er trad 
enige verbetering op, maar dat 
duurde niet lang en opnieuw had Ri-
chard verschrikkelijke pijn en ook 
werd z’n zicht nog slechter. 

Een tweede zweerschraapsel voor 
het lab, twee weken later, leverde op-
nieuw geen uitslag op. Daarom be-
sloot Leyland tot een biopsie, waarbij 
een deel van het hoornvlies werd ver-
wijderd. Een patholoog ontdekte in 

dat weefsel uiteindelijk een piepklein 
schimmelvezeltje. Twee dagen later 
identificeerde een microbioloog het 
als Fusarium solani, een schimmel 
die over de hele wereld in planten en 
aarde voorkomt. Leyland begreep van 
het Britse Nationaal Referentie Labo-
ratorium dat deze schimmel resistent 
is tegen alle beschikbare schimmel-

bestrijdingsmiddelen. 
Hij had nog niet eer-

der in z’n carrière een 
zo hardnekkige schim-
melinfectie meege-
maakt. “Normaliter 
wassen tranen zo’n 
schimmel weg”, zegt 
hij. “Maar als hij onder 
een contactlens zit, 
kan hij snel groeien en 

schade aanrichten.”
Er waren inmiddels bijna drie 

maanden verstreken. Leyland besloot 
tot een hoornvliestransplantatie in 
een laatste poging om Richards oog te 
redden. Het hele operatiegebied werd 
met antischimmelvloeistof schoonge-
spoeld en na de operatie kreeg Ri-
chard een intensieve kuur van drie 
maanden met antischimmeltabletten 
en -druppels. Door de ontsteking was 
er staar in het oog ontstaan, dus er 
was ook nog een staaroperatie nodig 
om z’n zicht te verbeteren. 

Gelukkig is de schimmel nadien 
weggebleven en is zijn donorhoorn-
vlies helder gebleven. Er is goede 
hoop dat hij 90 procent van het zicht 
in z’n rechteroog terugkrijgt.  

Dr. Leyland ver-
richtte een hoorn-

vliestransplantatie 
in de hoop het oog 
van z’n patiënt te 

redden 
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DE LAATSTE JAREN is in de me-
dische wereld steeds meer aandacht 
gekomen voor de systolische bloed-
druk – de bovendruk, de hoogste 
waarde bij de meting. Het wordt van 
levensbelang geacht om deze druk 
niet te hoog te laten worden. De on-
derdruk, ofwel diastolische bloed-
druk, wordt vanzelf lager na het 
55ste levensjaar.

Uit een in 2015 gehouden onder-
zoek bleek dat proefpersonen met een 
bovendruk van 120 mmHg (millimeter 
kwikdruk, de eenheid waarin de 
bloeddruk wordt uitgedrukt) een 25 
procent lager risico op een hartaanval 
hadden en een 43 procent lager risico 
op overlijden ten gevolge van een car-
diovasculaire aandoening, dan dege-
nen met een bovendruk van 140.

Afvallen, minder zout eten, meer 
bewegen en stoppen met roken zijn 
enkele van de niet-medicinale ma-
nieren om de systolische bloeddruk 
flink en bestendig te verlagen. Uw 
arts schrijft u daarnaast mogelijk pil-
len voor. Hier volgen vijf tips voor 
een lagere bloeddruk, onder andere 
om de bloeddrukmeting zo betrouw-
baar mogelijk te maken als u bij de 
dokter bent. 

Kneepjes voor een goede bloeddruk, 
een juiste meting en mogelijk ook een 
langer leven

Simpele tips 
voor een lagere 
bloeddruk
ANDREA AU LEVITT EN 

ALYSSA JUNG
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Ga goed zitten   
Als de verpleegkundige uw bloed-
druk wil opmeten en u vraagt daar-
voor op de onderzoekstafel te gaan 
zitten, doe dat dan niet. “Als je met je 
benen zit te bengelen, bevind je je 
tussen staan en zitten in. Dat kan 
van invloed zijn op de meting, omdat 
de bloeddruk anders is als je staat 
dan als je ligt”, zegt Nieca Goldberg, 
medisch directeur van het Joan H. 
Tisch Center for Women’s Health in 
New York. Ga in plaats daarvan op 
een stoel zitten met uw rug recht te-
gen de rugleuning en uw voeten plat 
op de vloer (niet met de benen over 
elkaar). 

Ondersteun uw arm
Als uw arm te hoog of te laag is tij-
dens het meten van de bloeddruk, 
moet uw hart misschien harder pom-
pen, wat tot een hogere druk kan lei-
den. “Je arm moet ter hoogte van het 
hart op een tafel kunnen worden ge-
legd of worden ondersteund door 
degene die de druk opmeet”, zegt 
Goldberg.

Haal langzaam adem 
Uit een Japans onderzoek van ruim 
21.000 volwassenen (van wie een 
deel met een normale en een deel 
met een verhoogde bloeddruk) bleek 
dat degenen die, terwijl ze op de 
dokter zaten te wachten, in een halve 
minuut zesmaal diep ademhaalden 
hun systolische bloeddruk met ruim 
3 mmHg zagen dalen, vergeleken 

met degenen die dat in die halve mi-
nuut niet deden. Het effect is langdu-
riger als u dagelijks enige minuten 
diep ademhaalt. Ander onderzoek 
wijst uit dat mensen die, soms met 
behulp van een apparaatje, Respe-
Rate geheten, geregeld langzaam 
ademen gedurende de onderzochte 
periode van twee maanden een con-
sistent lagere bloeddruk hadden. 

Snoep pure chocola
Onderzoek onder 856 gezonde proef-
personen wijst uit dat cacaoproduc-
ten die rijk zijn aan flavanolen bij 
mensen met hoge bloeddruk de bo-
vendruk kunnen verlagen met vier 
mmHg. Om effect te zien zou u zeker 
twee weken lang iedere dag 30 mg 
flavanolen (antioxidanten) moeten 
zien binnen te krijgen. Helaas zetten 
de meeste fabrikanten het flavanol-
gehalte niet op het etiket, maar in z’n 
algemeenheid kun je zeggen dat 
pure chocola en natuurlijke, onge-
zoete cacaopoeder meer flavanolen 
bevatten dan melkchocola en be-
werkte cacaopoeder.

Ga knijpen
Een onderzoek in 2014 toonde aan 
dat gezonde volwassenen die gedu-
rende tien weken driemaal per week 
een kwartiertje eenvoudige oefenin-
gen met handtrainers deden, hun 
systolische bloeddruk met bijna 10 
mmHg zagen dalen. Handtrainers 
zijn online te koop, maar ook bij 
sportwinkels.  

05 2018   |      |13
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Zo voorkomt u 
problemen door uw 
schoenen

Alles over 
pijnlijke 
voeten
SAMANTHA RIDEOUT

van de grote teen. Dat andere stan-
daardattribuut van vrouwenmode, de 
hoge hak, kan leiden tot likdoorns, 
blaren en ingegroeide nagels. Als u 
toch hoge hakken wilt dragen, 
bewaar ze dan voor speciale gelegen-
heden en kies een bredere hak of een 
sleehak in plaats van stiletto’s.

Schoenen met puntneuzen waar 
uw voeten in worden samengedrukt, 
kunnen hamertenen tot gevolg heb-
ben – een pijnlijke, gekromde misvor-
ming van een of meer van de kleinere 
tenen die het lopen bemoeilijkt. 

De zomer brengt nog een ander 
risico: het langdurig dragen van 
teenslippers of slappe sandalen. Die 
zijn nuttig om uw voeten te bescher-
men tegen het hete zand op het 
strand of tegen wratten en schimmel-

 ONZE VOETEN zijn het funda-
ment van ons lichaam; ze dragen niet 
alleen ons gewicht, maar zijn ook van 
invloed op ons welbevinden. Zelfs 
ogenschijnlijk lichte voetaandoenin-
gen kunnen, als ze niet kunnen gene-
zen, blijvende bewegingsbeperking 
veroorzaken, met als gevolg een inac-
tieve levenswijze (met alle risico’s 
van dien) en valpartijen of blessures.

Toch duidt onderzoek erop dat 
zeker de helft van de mensen deze 
steunpilaren van onze gezondheid 
ondermijnt met slecht passend 
schoeisel. Erg strak zittende of smalle 
schoenen, die vooral door vrouwen 
worden gedragen, kunnen leiden tot 
eeltknobbels of scheefstand van de 
grote teen (hallux valgus), een benig, 
vaak pijnlijk uitsteeksel bij het begin 

14
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waardoor ze een voetkwaal pas 
bemerken als het te laat is.

Wat zijn voetvriendelijke schoenen? 
Ze zitten gemakkelijk, drukken niet 

op de gewrichten, 
knellen niet en uw hiel 
slipt er niet uit. “Ze 
moeten gemaakt zijn 
van ademend materi-
aal zoals leer of canvas 
en idealiter is de hak 
niet hoger dan 2,5 
centimeter”, zegt 
Emma McConnachie, 
verbonden aan het 
College of Podiatry in 

Londen. “Veterschoenen die hoger 
zijn dan de wreef geven de meeste 
steun.” Twijfelt u wat voor u geschikte 
schoenen zijn? De meeste podologen 
geven schoenadvies – een goede eer-
ste stap. 

infecties in het zwembad, maar ze 
zijn niet geschikt om de hele dag te 
dragen. Ze geven geen steun aan uw 
enkels en vergroten het risico op ver-
stuikingen. Ze geven 
ook uw voetboog wei-
nig tot geen steun, wat 
het risico vergroot op 
plantaire fasciitis, een 
ontsteking van de 
bindweefselband die 
onder de voetzool van 
de bal van uw voet 
naar uw hiel loopt. 

Vooral diabetespati-
enten moeten hun 
schoeisel zorgvuldig kiezen, want zij 
hebben vaker een slechte bloedsom-
loop in hun voeten, waardoor wond-
jes of aandoeningen moeilijk en 
langzaam genezen. Ze zijn ook vat-
baar voor zenuwbeschadigingen, 

Bijna   

80%
van de 75+-ers heeft 

voetproblemen; slechte 
schoenen zijn een van de 
belangrijkste oorzaken

TEST UW MEDISCH IQ

Radiofrequentie ablatie is … 
A.  Een groep symptomen die het 

gevolg zijn van radioactieve  
straling.

B. Gevoeligheid voor geluid.

C.  Het in de gaten houden van 
patiënten op afstand, door middel 
van een computer.

D.  Een behandeling waarbij weefsel 
wordt verhit met radiogolven.

Antwoord: D. Radiofrequentie ablatie is een non-operatieve behandeling  
voor pijn in rug of nek of chronische artritis. Via een ingebrachte naald wordt 
zenuwweefsel verhit door middel van radiogolven, waardoor de pijnsignalen 
die het naar de hersenen stuurt worden onderbroken. De pijnverlichting kan wel 
12 maanden aanhouden. Het geldt als een behandeling met weinig risico, al kan 
er op de behandelde plek soms een infectie of bloeding optreden.
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Verband tussen zichtverlies 
en cognitieve achteruitgang
Een onderzoek van de Stanford Uni-
versity onder ruim 30.000 senioren 
van 60 jaar en ouder legt verband tus-
sen achteruitgang van het gezichts-
vermogen en vermindering van 
cognitieve functies. Het lijkt aanne-
melijk dat verminderde visuele stimu-
latie kan leiden tot minder 
betrokkenheid bij de wereld en, uit-
eindelijk, tot een trager werkende 
geest. Het advies aan ouderen luidt 
om ieder jaar of om het jaar een oog-
controle te laten doen, om behandel-
bare oogkwalen in een vroeg stadium 
op te sporen. .

Perfectionisme kan  
dodelijk zijn
Perfectionisme gaat gepaard met een 
hoger risico op suïcidale gedachten 
en zelfmoordpogingen, zo blijkt 
uit een meta-analyse door 
verscheidene Canadese 
universiteiten. Zowel de 
innerlijke neiging om een 
ideaal te bereiken als de 
vermeende druk van de 
buitenwereld – familie, lei-
dinggevenden, sociale nor-

men – bleken potentieel gevaarlijk te 
zijn. Als u hiermee worstelt, laat dan 
het verlangen om de schone schijn op 
te houden u er niet van weerhouden 
om hulp te zoeken. Een psycholoog 
kan u helpen dit perfectionisme en de 
bijkomende stress te overwinnen.

Opvliegers en diabetes
Opvliegers – vooral als ze hevig zijn en 
vaak voorkomen – golden lange tijd 
voornamelijk als een ongemak, maar 
de afgelopen jaren zijn ze in verband 
gebracht met vaatproblemen die het 
risico op een hartkwaal vergroten. 
Onderzoek onder ruim 150.000 vrou-
wen in de postmenopauze, dat is 
gepubliceerd in Menopause, bevat 
aanwijzingen dat ze ook kunnen dui-
den op verhoogd risico op diabetes. 
De menopauze is een uitstekend 
moment om dingen te gaan eten die 

goed zijn voor uw hart, te 
stoppen met roken, regel-

matig te sporten en over-
matig alcoholgebruik te 
vermijden. Hierdoor zal 
het aantal opvliegers 
verminderen en uw 

algehele gezondheid ver-
beteren.

NIEUWS UIT DE 

Medische wereld
SAMANTHA RIDEOUT
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Percentage van de bevolking dat online  
games speelt of downloadt, muziek  
luistertof films en tv-programma’s streamt  
of downloadt. 

Leven online

Noorwegen 88%

Denemarken 88

Luxemburg 87

Zweden 86

Finland 86

Nederland 83

Groot-Brittannië 77

Estland 74

Duitsland 70

Spanje 68

Oostenrijk 67

Cyprus 65

Hongarije 64

Frankrijk 64

EU-gemiddelde 64  

België 63

Letland 62

Ierland 61

Portugal 59

Tsjechië 59

Slovenië 59 

Litouwen 58

Bron: Eurostat 2016

Er is geen  
verschil tussen 
digitale media  
en printmedia.  

Elk tijdschrift heeft 
ook een digitale 

editie.
Bill Gates



MAAK DE ZIN AF

Het enige waar ik 
nooit spijt van heb, is… 

… dat ik 
gelijk heb.

M. GOOTJES

Almere 

Ne d e r l a n d

… dat ik ging 
joyriden met de 

brandweerwagen 
van ons dorp. 

Mijn tienervrienden en ik kwamen 
er niet eens door in de problemen! 

NANCY A. DARRAGH 

Moncton, C a n a d a

… dat ik 
geen man 

ben.
MARIE TRÉPIN 

La Ferté St Aubin

Fra n kr i j k
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… dat ik het praktische 
deel van mijn opleiding

in Namibië 
volgde.
CARINA MAELEN 

No o r w e g e n

… dat ik 
8 uur slaap, 

elke dag. 
JOSÉ FELIU, S p a n j e



… mijn 
leven als 
vrijgezel.

HUBERT BIESMANS

Tongeren, B e l g i ë

… dat ik zeg 
wat ik denk,

hoewel ik soms iets minder 
bot zou kunnen zijn. 

MELANIE ADAMS

Warranwood

Au s t ra l i ë

05 2018   |      19

… alle fouten 
die ik maakte,
want zonder fouten was ik 
niet geweest wie ik ben.

TEIJA RANTALA

Fi n l a n d

… dat ik 
dat vriendje 

dumpte 
met dat tongetje als een 

papegaai. Jakkes!  
KATRINA CONNOLLY

Hawkesbay

Ni e u w  Z e e l a n d

… mijn jaren 
in het 

buitenland.
Dat verrijkte mijn leven.

NATALIE, D u i t s l a n d
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IK KWAM VAN DE KAPPER met een 
nieuwe kleurspoeling in mijn haar. Ik 
zei tegen mijn kleinzoon van 4: “Nu 
zie ik er niet meer uit als een ouwe 
taart.” Hij keek me aan en zei: “Nee, 
nu ben je een nieuwe!”  
 LYNDA BERTIN 

MIJN KLEINZOON ERIC, 8 jaar oud, 
vertelde een klasgenootje over zijn 
komende bezoek aan Disney World. 
Hij zei dat hij het jammer vond dat 
zijn oma niet mee kon, omdat zij 
vorig jaar was overleden. Zijn vrien-
dinnetje probeerde hem te troosten 

Kinderstemmen

“Ik weet zeker dat er een app is voor in bad gaan.”
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met de woorden: “Ze zal in ge-
dachten wel bij je zijn.” 
   Eric bleef even stil, en zei toen: 

“Moeten we dan voor haar betalen?” 
MICHEL LEGAULT

ONZE KLEINDOCHTER van 4 jaar  
logeerde bij ons. Het was winter en 
het begon hard te sneeuwen. Ze 
stond er voor het raam naar te kijken 
en zei: “Alweer iets dat ik niet snap: 
Als ik omhoog kijk dan is de sneeuw 
grijs en als de sneeuw op de grond 
ligt, is hij wit”.

TEUN VAN VUGT, GIESSEN, NL*

OUDERSCHAP. Nergens is in huis 
een potlood te vinden waar het gum-
metje nog op zit. 

 @FATHERWITHTWINS

TOT IK KINDEREN KREEG, wist ik 
niet dat je een heel huis kunt ver-
woesten met een mueslireep.

 @LURKATHOMEMOM

OUDER ZIJN betekent dat je nooit 
meer hoeft te vragen: “Hoe komt 
die ketchupvlek op het behang?” 

 @SUBURBANSNAPS

IK MOEST GISTEREN op school een 
formulier tekenen waarin stond dat 
het mij bekend was dat mijn zoon 
zichzelf in de klas met een pan op zijn 
hoofd geslagen had.    @ROBDELANEY

IEDER BOEK is een kleurboek  
voor een peuter  @PARENTNORMAL

8-JARIGE: “Mam! Pap! Hij gooit  
water over mijn boterham!”
5-JARIGE: “Dat was per ongeluk!”
8-JARIGE: “Nietes!”
5-JARIGE: “Welles! ‘t Was per  
ongeluk. Ik deed het niet expres!”
10-JARIGE: “Hoezo was dat niet  
expres? Je goot je glas leeg over  
die boterham en zei: ‘Ik doop u nu  
officieel... nat’.” reddit.com

DOCHTER: “Speel jij een spelletje 
met je haar?”
VADER: “Wat bedoel je?.”
DOCHTER: “Ik zie het toch?  
Verstoppertje. En jij bent hem.”  
 reddit.com

DOCHTER VAN 5: “Waarom draagt 
mama make-up?”
IK: “Om er mooi uit te zien.”
5-JARIGE: “Maar ze is al mooi.”
IK: “Ahhh...”
5-JARIGE: “Papa, moet jij dat niet 
ook doen?”

 @XPLODINGUNICORN

ALS MIJN KINDEREN wild spelen, 
dan haal ik de box tevoorschijn.  
Als ze rustig zijn, kom ik er weer  
uit.  ERMA BOMBECK, s c h r i j f s t e r

* Beloond met een gratis jaarabonnement. 

Stuur ook uw leukste anekdote naar 

redactie@hetbeste.nl. Bij plaatsing krijgt 

u een gratis (verlenging van uw) 

jaarabonnement. 
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Vrouwen vooruit 
GELIJKHEID “Ik huilde toen ik het 
nieuws hoorde”, zegt de Saudische 
activiste Manal al-Sharif (foto). 
Het betreft het koninklijk decreet 
dat vrouwen in Saudi-Arabië ein-
delijk toestaat zelf auto te rijden 
(met ingang van juni).

Tot dusverre mochten alleen 
mannen in Saudi-Arabië een auto 
besturen. Vrouwen die dat in het  
openbaar deden, riskeerden arres-
tatie, een boete of zelfs gevangenis-
straf. Al-Sharif zat in 2011 zelf negen 
dagen in de cel omdat ze als vrouw 
autoreed. 

Sinds het decreet vorig jaar sep-
tember werd uitgevaardigd, is er een 
strijd losgebarsten om de eerste 
vrouwelijke taxichauffeurs binnen te 
halen. Het taxibedrijf Careem geeft 
trainingen aan Saudische vrouwen 
die al in het buitenland hun rijbewijs 
hebben gehaald. Het bedrijf zegt 
10.000 vrouwelijke chauffeurs te wil-

len aannemen om andere vrouwen 
en gezinnen rond de rijden.

Dit is het begin van een nieuw tijd-
perk voor vrouwen, aldus Sarah Alg-
waiz, die bij Careem leidinggeeft aan 
de cursus voor vrouwelijke chauf-
feurs. “Dat vrouwen zelf achter het 
stuur kunnen zitten betekent auto-
nomie, mobiliteit en financiële onaf-
hankelijkheid.”

Ondertussen heeft de eerste auto-
showroom voor vrouwen zijn deuren 
geopend, in de havenstad Jeddah.

Goed nieuws
POSITIEVE BERICHTEN DIE TE WEINIG AANDACHT KRIJGEN 

TIM HULSE

Gelijke rechten zijn mensenrechten
Thorsteinn Viglundsson ,  minister  van g eli jkheid en so ciale  z aken van IJsland,  het  e erste 

land ter  wereld dat  g el i jke  s alariëring v o or  mannen en vrouwen in de  wet  he eft  vastg ele g d.
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Parijs bruist
MILIEU Drink wat uit een fonteintje 
in Parijs en je zult tot je verrassing 
merken dat het bruiswater is. Het ge-
meentebestuur voorziet een deel van 
de duizend drinkwaterfonteinen in de 
stad van bruiswater om de Parijze-
naars leidingwater te laten drinken in 
plaats van gebotteld water. 

“We willen dat mensen hun gewoon-
tes veranderen en erop gaan vertrou-
wen dat water uit een openbare bron 
van goede kwaliteit is”, zegt locoburge-
meester Célia Blauel. “Waterdrinken 
is zoiets als een politieke daad: je doet 
iets voor jezelf, voor je gezondheid, 
maar ook voor de planeet.” Als een ge-
zin van vier personen van flessenwa-
ter naar leidingwater overstapt, bete-
kent dat op jaarbasis ruim vijf kilo 
minder aan plastic afval, aldus Blauel.

De burgemeester van Londen, Sa-
diq Khan, heeft soortgelijke plannen 
aangekondigd. Er komen overal in de 
stad drinkwaterfonteinen en kranen 
waar men z’n waterfles kan bijvullen. 

De nano-wereld in 
WETENSCHAP ’s Werelds krachtigste 
röntgenlaser is operationeel gewor-
den in een 3,4 kilometer lange tun-
nel onder het Duitse Hamburg. 

“We kunnen nu diep doordringen 
in de wereld van atomen en dingen 
bestuderen waar we vroeger niets 
van wisten – bijvoorbeeld, wat mole-
culen doen tijdens een chemische 
reactie”, zegt Johanna Wanka, de 
Duitse minister van onderwijs. B
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HELDEN 

EERSTE STUURMAN REDT KOK 

VAN DE VERDRINKINGSDOOD 

Het vrachtschip MS Prima Donna 
was vanuit Keulen onderweg naar 
Finland toen om 22 uur het alarm 
‘man overboord’ werd gegeven. 
De scheepskok was in het water 
gevallen. 

Toen eerste stuurman Anton 
Tasanen zag dat de kok bewuste-
loos met z’n gezicht naar beneden 
in het water dreef, deed de 28-ja-
rige zijn jack, broek en schoenen 
uit en sprong hem achterna. Hij 
wist een touw om het middel van 
de kok te binden, waarna ze bei-

den aan boord werden gehesen. 
Tasanen brak daarbij een aantal 
ribben, maar dat deerde hem niet: 
de kok was in veiligheid.

Pas later bedacht hij dat het een 
gevaarlijke onderneming was ge-
weest. “Ik dacht op het moment 
alleen aan die man”, zegt Tasanen, 
die in Turku, aan de Finse zuid-
westkust woont. “Toen ik hoorde 
dat hij in het ziekenhuis bij kennis 
was gekomen, was dat een 
enorme opluchting.” 
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“Dit is wartaal. Ik vroeg om kletskoek.”

Lachen
IS GEZOND

EEN MOEDER klaagt tegen een 
vriendin: “Ik heb mijn dochter ver-
teld dat de ooievaar de kinderen 
brengt. Ik hoopte dat dat voorlopig 
voldoende zou zijn, maar laatst vroeg 
ze opeens waar de olifantenbaby’s 
vandaan komen.”  H.K.

WEET U wat ik met de beste wil van 
de wereld niet kan begrijpen? God 

heeft voor de hele mensheid maar 
tien geboden nodig terwijl mijn 
vrouw er alleen al voor ons huis-
houden naar schatting 152 heeft.

KENT W. GRAHAM, Au s t ra l i ë

EEN MAN scheurt met bijna 100 
km/u door de stad en wordt door de 
politie staande gehouden. Hij krijgt 
een bekeuring. 
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 De man steekt het papiertje in zijn 
tas en zegt tegen de agent: “Dat lees 
ik thuis wel, want zonder bril kan ik 
zo goed als niets zien.”  A.M.

EEN MAN zwaait naar een taxi, die 
precies naast hem stopt. “Keurig 
gedaan”, zegt hij tegen de chauffeur. 

“U lijkt op Frank.”
“Op wie, zegt u?”
“Frank Fielding. Hij kon alles zo 

ontzettend goed. Een prima ten-
nisser, een uitstekende golfspeler,  
en hij kon zingen als Pavarotti.”

“Dat is niet mis.” 
“En er valt nog zoveel meer over 

hem te vertellen. Hij vergat nooit een 
verjaardag, hij was een wijnkenner 
en ieder karweitje knapte hij moeite-
loos op. En altijd goed gekleed.  
De perfecte man, mag je wel zeggen. 
Niemand kon aan hem tippen.”

“Ongelooflijk, zeg. Wanneer hebt  
u hem ontmoet?”

“Ik heb hem niet gekend.”
“Maar hoe komt het dan dat u 

zoveel over hem weet?”
“Ik ben getrouwd met zijn weduwe.”

STEPHANIE CAPLEN

STEPHEN leed schipbreuk en 
spoelde aan op een onbewoond  
eiland. Daar leefde hij vele lange 
jaren totdat er een schip aan de  
horizon verscheen en hij mee kon 
varen. Voordat hij vertrok, gaf hij zijn 
redders een rondleiding. “Dit is het 
huis dat ik voor mezelf heb gebouwd”, 
vertelde hij, “en hier is de schuur.  
En in deze kerk, ook helemaal  
eigenhandig opgetrokken, ging ik  
op zondag altijd naar de dienst.” 

“En dat gebouw daar, wat is dat?” 
vroeg een van de bemanningsleden.

“O, dat is de oude kerk. Daar was  
ik vroeger lid van.”

EEN OUDERE HOOGLERAAR zit in 
de kantine een warme maaltijd te 
verorberen als een student recht 
tegenover hem plaatsneemt zonder 
te vragen of de man dat goed vindt. 
Geïrriteerd zegt de professor: “Sinds 
wanneer eten adelaars en zwijnen 
aan dezelfde tafel?” Waarop de  
student antwoordt: “Nou goed, dan 
vlieg ik wel weer verder.” L.Z.

ALS IK van mijn laatste relatie iets 
heb geleerd, dan is het dit: begint 
een van beide partners een gesprek 
met de zin “Wat bedoel je daarmee?” 
dan eindigt het nooit met “Nu  
begrijp ik wat je daarmee bedoelt.”

KOMIEK DONALD GLOVER

*Stuur ons uw beste mop en wij belonen  

u bij plaatsing met een gratis verlenging 

van uw abonnement met één jaar. 

SCHOONMOEDER

Jongetje tegen zijn vader: “Papa, 
wie was de schoonmoeder van 
Adam?” 

Vader: “Die had geen schoonmoe-
der, die woonde in het paradijs.”

05 2018   |  25



Kanker, beroerte en hepatitis 
blijven angst inboezemen.  
Maar hier zijn…

ANITA BARTHOLOMEW

VROEGER WAREN ER MEDISCHE DIAGNOSES DIE ONS 
ALLEMAAL met angst vervulden. Maar tegenwoordig is 
dat dankzij de medische vooruitgang niet altijd meer het 
geval. Vaccins beschermen ons gezin tegen ooit dodelijke 
ziektes. Antibiotica overwinnen infecties waar vroeger 
tienduizenden mensen aan overleden. Kankersoorten die 
vroeger zonder meer dodelijk waren, lijken nu meer op 
een chronische ziekte waar mensen vele jaren mee 
kunnen leven. We kunnen moed putten uit al deze 
geweldige verworvenheden bij preventie en behandeling.

6    nieuwe
behandelingen

die uwleven
kunnen redden
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Hepatitis C
Ongeveer 14 miljoen 
Europeanen zijn 
geïnfecteerd.
HET GOEDE NIEUWS

Het is nu behandelbaar.
WAT ER VERANDERDE

In 2013 kwam er een nieuwe categorie 
antivirale middelen beschikbaar. 

HET WAS HET BEGIN van de jaren 
90 en de Canadese kunstenaar Leigh-
Anne Maxwell (62) had geen idee 
waarom ze zich al jaren onafgebroken 
zo beroerd voelde, misselijk en uitge-
put; de artsen begrepen er ook niets 
van. Ze hadden haar onderzocht op 
de ziekte van Pfeiffer, bloedarmoede 
en andere voor de hand liggende oor-
zaken. Zonder resultaat. 

Niemand had ooit een verband ge-
legd tussen haar symptomen en de 
spoedoperatie die ze jaren daarvoor 
had ondergaan. Pas toen ze bloed 
wilde doneren, wat ze vroeger ook 
had gedaan, kreeg ze eindelijk een 
diagnose. In 1990 was het Rode Kruis 
begonnen met het testen van donoren 
op het hepatitis C-virus en Leigh-Anne 
kreeg bericht dat ze niet langer donor 
kon zijn. Ze had het virus.

Omdat het virus via het bloed wordt 
overgedragen, wist ze meteen dat de 
bloedtransfusie die haar tijdens de 
spoedoperatie zo’n 25 jaar geleden het 
leven had gered, haar had besmet met 
hepatitis C. 

Shruti Mehta, een epidemioloog die 
is verbonden aan de Johns Hopkins 
School of Public Health in Baltimore, 

Maryland, legt uit dat sommige pa-
tiënten het virus weliswaar met hun 
eigen afweersysteem kunnen over-
winnen, maar dat 70 tot 85 procent 
van de mensen met hepatitis C chro-
nische infecties krijgt. “Daardoor kun-

nen ze allerlei langdurige complicaties 
krijgen die samenhangen met een le-
veraandoening, vooral levercirrose en 
leverkanker” zegt ze.

De meeste dragers van het virus kun-
nen jarenlang, zelfs decennia nadat ze 
het hebben opgelopen, geen sympto-
men hebben, maar dat gold niet voor 
Leigh-Anne. Toen zij de diagnose kreeg, 
bestond er één behandeling, met 50 
procent kans op succes, maar daar 
kwam ze niet voor in aanmerking.

Toen kwamen er begin 2013 nieuwe 
middelen beschikbaar die “niet minder 
dan revolutionair” waren, zegt Mehta. 
Ze waren echter uiterst kostbaar en de 
meeste werkten alleen tegen bepaalde 
stammen van het virus. Leigh-Anne 
kwam opnieuw niet in aanmerking.

In januari 2017 kreeg ze het aanbod 
om een nieuw middel te proberen, 
Zepatier.

“Binnen een week voelde ik een 
enorm verschil”, zegt Leigh-Anne. Ze 
heeft nu weer de energie om alles te 
doen wat ze zo heeft gemist.

Er bestaan nu behandelmethoden 
voor alle stammen van het hepatitis 
C-virus en de kosten daarvan dalen. 
Maar het blijft een van de grootste uit-
dagingen om de dragers op te sporen, 
die geen symptomen hebben, zodat 
ze behandeld kunnen worden.

H E T  B E S T E     



05 2018   |      |29

Hart- en  
vaataandoeningen
Beroertes en hartaanvallen 
kosten jaarlijks 3,9 miljoen 
Europeanen het leven.

HET GOEDE NIEUWS

Tachtig procent van de sterfgevallen 
is te voorkomen.
WAT ER VERANDERDE

Verandering in levenswijze en betere 
behandelmethodes hebben het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van hart-
aanvallen en beroertes drastisch doen 
afnemen.

VAN ALLE ZIEKTES maken hart- en 
vaatziektes onder mannen en vrou-
wen nog steeds de meeste slachtoffers, 
maar volgens de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) is 80 procent van 
alle sterfgevallen te voorkomen. Fin-
land is hiervan een lichtend voorbeeld.

“Het aantal sterfgevallen door krans-
slagader-aandoeningen onder de 
werkende bevolking van Finland (de 
leeftijdsgroep van 35 tot 75) is van be-
gin jaren 70 tot 2015 met meer dan 80 
procent gedaald”, zegt Veikko Salomaa, 
emeritus-hoogleraar van het Finse in-
stituut voor gezondheid en welzijn.

“Tot halverwege de jaren 80 werd de 
daling van de sterfgevallen bijna ge-
heel verklaard door een afname van 
drie grote risicofactoren: cholesterol, 
roken en bloeddruk.” Sindsdien, zegt 

Salomaa, is de overlevingskans 
in Finland nog verder toege-

nomen dankzij de vooruit-
gang in de behandeling van 
hart- en vaatziektes.

 

Ook bij de behandeling van beroer-
tes zijn grote stappen gezet. Snelle 
behandeling is nog steeds van belang,  
maar met Solitaire, een nieuwe be-
handeltechniek waarbij de bloedprop 
in de hersenen wordt ‘beetgepakt’ en 
verwijderd, kan een beroerte nog tot 
acht uur na het begin effectief worden 
behandeld. En uit een beperkt, maar 
zeer opmerkelijk onderzoek blijkt dat 
bijna 40 procent van de mensen die 
een beroerte hebben gehad na het in-
jecteren van stamcellen in de hersenen 
nog betekenisvol functieherstel erva-
ren, zelfs als deze behandeling drie jaar 
na de beroerte plaatsvindt.

Niet alleen betere behandeling, 
maar ook veranderde levenswijze 
heeft ontelbare sterfgevallen door 
hartkwalen en beroertes voorkomen.

Een groot internationaal onderzoek 
dat in september 2017 werd gepubli-
ceerd in The Lancet, bevestigde dat 
slechts 150 minuten matige lichame-
lijke activiteit per week het risico op 
hartaandoeningen met ongeveer 20 
procent vermindert.

Gezond eten en verminderen van 
stress zijn belangrijke manieren om 
uw hart te sparen. Onderzoek uit 2014 
toonde aan dat het risico op hartpro-
blemen hierdoor met 22 procent daalt. 

Aira Kuronen (65) uit het Finse Lap-
peenranta denkt dat stress op het werk 
haar bijna fataal was geworden. Ze wist 
dat ze verhoogd risico liep op een hart-
aanval. Haar moeder was er op 51-ja-
rige leeftijd aan overleden. Aira leefde 
gezond, at gezond en sportte regelmatig.
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Maar in haar werk 
in de jeugdzorg had 
ze te maken met “volle 
agenda’s, onverwachte 
gebeurtenissen en 
moeilijke, uitdagende 
taken”.

Ze besefte niet dat 
dit haar gezondheid ondermijnde, tot 
de zomer van 2000. “Ik was alleen in 
de tuin, toen ik in elkaar zakte door 
een intense pijn die zich door mijn 
hele lichaam verspreidde”, herinnert 
ze zich. Ze rustte die avond goed uit 

Kanker
Per jaar zijn er in Europa meer 
dan 3,7 miljoen nieuwe gevallen 
van kanker.
HET GOEDE NIEUWS

Patiënten kunnen zelfs met gevorderde 
kanker langer overleven.
WAT ER VERANDERDE

Nieuwe immunotherapie. 

HET MEEST VEELBELOVENDE  nieuws 
op het gebied van kankerbehandeling 
is immunotherapie, waarbij het af-
weersysteem van het lichaam wordt 
ingezet om de ziekte te bestrijden. De 
nieuwste ontwikkeling op dit gebied is 
CAR T. Hierbij worden de T-cellen (een 
bepaald type witte bloedlichaampjes) 
van de kankerpatiënt ‘omgebouwd’ tot 
kankerbestrijdingsmachientjes.

Deze therapie werd in augustus 2017 
in de Verenigde Staten goedgekeurd 
(het Europees Geneesmiddelenagent-
schap zal deze methode naar verwach-

en zette het voorval uit haar hoofd.
Pas zes maanden later ging ze naar 

haar huisarts met aanhoudende ver-
moeidheid en pijn. In januari 2001 
stuurde hij haar voor onderzoek naar 
het ziekenhuis. 

Ze werd meteen gedotterd en kon 
de volgende dag naar huis. Maar zes 
maanden later moest ze een tweede 
keer worden gedotterd, én in 2010, 
2011 en 2012.

Ze is nu met pensioen en heeft haar 
hartkwaal onder controle met medi-
catie en een ontspannen levenswijze.

ting dit jaar goedkeuren) ter behande-
ling van acute lymfatische leukemie 
(ALL) bij kinderen en jongvolwas-
senen. Bij een klinische trial ging 83 
procent van de patiënten die een CAR 
T-behandeling kregen, binnen drie 
maanden in remissie. Deze methode 
wordt ook toegepast bij behandeling 
van patiënten met een bepaalde vorm 
van non-Hodgkin lymfoom. 

Momenteel worden verschillende 
andere immunotherapie-behandelin-
gen ingezet tegen kanker, soms met 
verbluffende resultaten. De meeste im-
munotherapieën werken echter slechts 
bij een klein percentage van de patiën-
ten. Meestal wordt er eerst een biopsie 
van de tumor genomen om te bepalen 
of immunotherapie een geschikte be-
handeling is. Maar nu is er een nieuw 
bloedonderzoek, vloeibare biopsie 
geheten. Hierbij wordt, door te kijken 
naar DNA-markers in het bloed, snel en 
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gemakkelijk bepaald of immunothera-
pie voor deze patiënt geschikt is.

Vloeibare biopsieën zijn misschien 
ook de toekomst voor vroege opspo-
ring van kanker, aldus een publicatie 
uit augustus 2017 in Science Translati-
onal Medicine. De methode wordt nu 
al gebruikt om genetische veranderin-
gen op te sporen die verband houden 
met melanoom en longkanker en kun-
nen ook helpen vaststellen of de kan-
ker is teruggekeerd. Een publicatie uit 
januari 2018 beschrijft dat vloeibare 
biopsie bruikbaar is voor het testen 
op eierstok-, lever-, maag-, alvleesklier- 
en slokdarmkanker.

Een heel ander soort immunothe-
rapie is een vaccin tegen longkanker, 
CIMAvax geheten. In Cuba, waar het is 
ontwikkeld, heeft het de overlevings-
kansen van patiënten aanzienlijk ver-
beterd; er worden nu klinische trials 
mee gedaan in de Verenigde Staten. 
Het bijzondere van CIMAvax is, dat 
het, anders dan de meeste immuno-
therapieën die alleen werken bij heel 
specifieke subtypes van kanker, de 
‘groeifactor’ EGF in het lichaam van 
de patiënt onderdrukt. Talloze ver-
schillende soorten kanker kunnen niet 
zonder EGF om te groeien.

“Het is goed denkbaar dat dit vaccin 
bruikbaar is bij een groot aantal kan-
kersoorten”, zegt Kelvin Lee, hoogleraar 
en hoofd van de afdeling immunologie 
bij Roswell. Daaronder zijn borst-, al-
vleesklier-, darmkankers en kanker in 
de nek en het hoofd. Cubaanse weten-
schappers onderzoeken nu “of dit vac-

cin ook effectief is bij de behandeling 
van prostaatkanker”, zegt Lee.

Ander goed nieuws gaat over een 
heel oud, alom beschikbaar middel. 
Een dagelijkse, lage dosering aspirine 
helpt mogelijk om darm-, lever- en 
alvleesklierkanker te voorkomen. Be-
spreek dit eerst met uw huisarts voor-
dat u regelmatig aspirine gaat nemen.

Darmkanker
Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie komt darmkanker 
in Europa het op een na vaakst 
voor (in 2012 werden 447.000 
nieuwe gevallen gemeld) en is 
het de dodelijkste kanker.
HET GOEDE NIEUWS

Tegenwoordig overleven veel meer 
patiënten.
WAT ER VERANDERDE

Darmkanker wordt eerder vastgesteld 
doordat preventief onderzoek sterk is 
toegenomen.

DE BEKENDSTE TEST, het feceson-
derzoek, kan niet eenvoudiger: u krijgt 
een testset die u terugstuurt met een 
fecesmonster en een tijdje later krijgt u 
de uitslag. Als er bloed in de ontlasting 
wordt aangetroffen, kan verdacht weef-
sel in de dikke darm of endeldarm met 
een colonoscopie worden opgespoord 
en meteen verwijderd. De monsters 
gaan naar een laboratorium, waar wordt 
vastgesteld of er sprake is van kanker.

In sommige landen is colonosco-
pie de geprefereerde preventieve on-
derzoeksmethode, omdat dit nauw-
keuriger is en het weefsel tijdens het 
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onderzoek meteen kan worden ver-
wijderd. “In Duitsland hebben we erg 
sterke aanwijzingen dat een screening 
met een colonoscopie effectief is”, zegt 
Joachim Erckenbrecht, hoogleraar en 
gastro-enteroloog bij het Florence 
Nightingale-ziekenhuis in Düsseldorf. 

Als preventief onderzoek nog vaker 
plaatsvindt, kan het overlevingsper-
centage meer dan verdubbelen.  

Borstkanker
Er zijn ongeveer 500.000 
nieuwe gevallen per jaar.
HET GOEDE NIEUWS

22 procent van de borstkankers die 
vroeg worden ontdekt, groeit zo lang-
zaam dat ze niet behandeld hoeven 
te worden. Van de patiënten die wel 
behandeld moeten worden, is de over-
levingskans enorm verbeterd.
WAT ER VERANDERDE

Met genetische testmethoden kunnen 
artsen nu precies vaststellen welke 
behandeling het best werkt bij welke 
kanker, waardoor patiënten veel  
langer kunnen overleven.

OP HET EERSTE GEZICHT komt borst-
kanker in Europa, vooral West-Europa, 
alarmerend vaak voor. Ongeveer een 
op de acht vrouwen krijgt ermee te ma-
ken, en in 2012 waren er bijna een half 
miljoen nieuwe gevallen. Maar de diag-
nose borstkanker hoeft niet langer een 
doodvonnis te betekenen. Verrassend 
genoeg is bij een flink percentage van 
de borstkankers behandeling niet nodig.

De meeste kleine tumoren (minder 

dan twee centimeter doorsnede), die 
alleen met een mammogram kunnen 
worden gevonden, worden nooit groot 
genoeg om tot ernstige symptomen 
of de dood te leiden, zo blijkt uit een 
onderzoek dat in oktober 2016 is gepu-
bliceerd in The New England Journal of 
Medicine. Zelfs de agressievere vormen 
van borstkanker zijn een goed behan-
delbare ziekte geworden die je lang 
kunt overleven.

De daling van het aantal sterfgeval-
len door borstkanker in de periode 
1975-2012 is voor twee derde te danken 
aan verbeterde behandelmethoden, al-
dus dit onderzoek. Het inzicht dat één 
behandelmethode lang niet geschikt is 
voor alle kankers heeft hierbij een be-
langrijke rol gespeeld. Aanpassing van 
de behandeling aan een individuele 
patiënt redt levens en betekent voor 
liefst 80 procent van de vrouwen dat 
ze langer overleven.

Nieuwe medicatie heeft zelfs geme-
tastaseerde kanker veranderd in een 
chronische ziekte waarmee patiënten 
nog jaren kunnen leven.

Levende 
transplantaten
Er zijn te weinig mensen die na hun 
dood hun organen willen doneren 
om te voldoen aan de vraag.
HET GOEDE NIEUWS

Van 2004 tot 2013 is het aantal  
orgaandonaties van levende donoren 
(nier en lever) in de Europese Unie  
met 86 procent toegenomen.
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WAT ER VERANDERDE 
Steeds meer mensen begrijpen dat de 
meesten van ons heel goed kunnen leven 
met één nier; het doneren van een  
lever heeft nog minder risico’s.

NATALIA - KORTWEG TALIA - de 
baby van Farra en George Rosko, 
kwijnde langzaam weg. Ze was in 2015 
geboren zonder functionerende gal-
blaas, waardoor de gal zich ophoopte 
in haar lever en daar cirrose had ver-
oorzaakt. De artsen in het Children’s 
Hospital van Philadelphia hadden 
geen behandelmogelijkheden meer 
en ze werd op de wachtlijst gezet voor 
een levertransplantatie. Het is echter 
moeilijk om bij de donororganen een 
match te vinden. Talia’s lever kon het 
ieder moment begeven.

Negen maanden na de geboorte 
moest Talia’s moeder weer aan het 
werk, om te voorkomen dat het gezin 
uit de ziektekostenverzekering werd 
gezet. De Rosko’s gingen op zoek 
naar een oppas die kon omgaan met 
een baby die sondevoeding kreeg. De 
22-jarige Kiersten Miles bleek een 
schot in de roos. In de maanden die 
volgden zorgde Kiersten goed voor Ta-
lia, en ze verloor haar hart aan de baby.

Zonder het met iemand te bespre-
ken, besloot Kiersten zich te laten 
testen om te zien of zij misschien een 
donor voor de kleine Talia zou kun-
nen zijn.

De meeste transplantaten komen 
van overleden donoren, maar nieren 
en levers kunnen ook van levende do-
noren afkomstig zijn – wat het aantal 

potentieel beschikbare donororganen 
enorm doet toenemen.

Er zijn natuurlijk risico’s. Mensen 
kunnen doorgaans prima verder leven 
met één nier, maar er kán functiever-
lies in de overgebleven nier optreden. 
En dan heeft de donor een groot pro-
bleem. 

De lever heeft daarentegen een 
enorm regeneratievermogen. Als er 
een deel wordt verwijderd, is hij binnen 
twee maanden weer tot volle omvang 
aangegroeid. Het getransplanteerde 
deel groeit in de ontvanger ook uit tot 
de normale omvang. Leverdonoren 
herstellen geheel, zonder enige blij-
vende schade.

Kiersten, een gezonde, atletische 
jonge vrouw, was verrukt toen de 
artsen zeiden dat ze een match was. 
In januari 2017 ondergingen Talia 
en Kiersten tegelijkertijd de operatie 
waarbij een deel van Kierstens lever 
werd getransplanteerd in de baby. Nu 
maken ze het allebei uitstekend.

WE BESCHIKKEN NU OVER NIEUWE, 
betere behandelmethodes voor en-
kele van de meest gevreesde ziektes. 
We hebben ontdekt dat het wellicht 
mogelijk is om sommige ziektes te 
voorkomen. Zelfs de ziektes waarvoor 
nog geen effectieve behandeling be-
staat, zullen hun geheimen prijsgeven.
Wat ooit een doodvonnis was, is van-
daag de dag vaak behandelbaar, soms 
zelfs te genezen. En morgen? Het on-
derzoek gaat verder en ieder jaar 
brengt beter nieuws.                                     
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Iedereen heeft het weleens meegemaakt, 
maar er wordt zo weinig gedaan aan…

ELEANOR ROSE

ILLUSTRATIE: SÉBASTIAN THIBAULT

WOEDE
OP DE WEG

34
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van een golf van schietpartijen op de 
snelwegen van Californië die in de 
zomer van 1987 aan vijf mensen het 
leven kostten.

Nu het aantal auto’s op de weg maar 
blijft toenemen, zitten steeds meer 
weggebruikers gevangen in het ver-
keer, waar ze zijn overgeleverd aan 
de agressie van anderen – en aan hun 
eigen frustraties. Een Europees on-
derzoek naar verantwoordelijk rijge-
drag uit 2017, dat was opgezet door de 
Franse Fondation pour une Conduite 
Responsable, onderdeel van Vinci Au-
toroutes, toonde aan dat een verbijste-
rende 80 procent van alle Europeanen 
zegt dat ze weleens bang zijn voor de 
verkeersagressie van andere wegge-
bruikers; 54 procent geeft toe dat ze 
weleens schelden op andere automo-
bilisten.

Ook al komt er niet altijd geweld 
aan te pas, verkeersagressie is inmid-
dels uitgegroeid tot iets ernstigers dan 
incidenteel, eigenaardig rijgedrag, 
zeggen pleitbezorgers van verkeers-
veiligheid. Het is een symptoom van 
een volledig egocentrisch wereld-
beeld dat mensen, omdat ze zich in 
hun auto anoniem voelen, vinden dat 

Ik rijd met Gladman mee in het 
kader van een opdracht van Reader’s 
Digest/Het Beste om alle aspecten 
van verkeersagressie te onderzoeken.  
Gladman, een voormalig rij-instruc-
teur bij de politie, werkt nu bij de 
Britse organisatie voor verkeersveilig-
heid IAM RoadSmart, waar hij aan het 
hoofd staat van de afdeling die criteria 
voor veilig rijgedrag opstelt. Gladman 
legt uit dat deze automobilist – die toe-
terde naar een voetganger – hiermee 
wilde onderstrepen dat hij ‘gelijk’ had.

En, zo ging hij verder, het is ook een 
voorbeeld van de lichte frustratie die 
kan escaleren tot echte verkeersagres-
sie – en dat ook doet. En op de over-
volle Europese (snel)wegen gebeurt 
dat elke dag.

AGRESSIE VAN AUTOMOBILISTEN 
komt al heel lang voor. Het Britse tijd-
schrift The Oldie ontdekte een geval 
van ‘rijtuigwoede’ uit 1817. Dat was 
een eerste teken dat mensen moeite 
kunnen hebben hun frustratie te be-
teugelen, terwijl ze onderweg zijn van 
A naar B. Maar de term zoals die te-
genwoordig wordt gebruikt, ontstond 
toen nieuwslezers melding maakten 

W E ZIJN ONDERWEG NAAR noordoost Londen, 
als de automobilist achter ons langdurig begint 

te toeteren; een vrouw steekt nog snel de straat 
over – terwijl het voetgangerslicht op rood staat. 

“Dat was niet bedoeld als waarschuwing”, zegt Richard  
Gladman. “Het was een terechtwijzing.”
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ze grof of erger tegen anderen kunnen 
zijn – zonder dat ze daarvoor ter ver-
antwoording worden geroepen. 

Louis Bez (34) een tattookunste-
naar in opleiding uit Parijs, zegt dat hij 
vaak automobilisten tegen elkaar ziet 
schreeuwen als ze weer eens muurvast 
zitten in de overvolle straten. De stem-
ming wordt agressief en krachttermen 
en gebaren gaan over en weer. Op een 
goed moment besefte 
hij dat hij precies het-
zelfde deed. “Ik zit dan 
wel in mijn eigen auto, 
maar zit toch hardop 
te vloeken”, geeft hij toe. 
De bescherming van 
zijn auto maakt dat hij 
vindt dat hij mag vloe-
ken, terwijl hij dat an-
ders niet zou doen.

VERKEERSAGRESSIE 
ontstaat “als we het 
gevoel hebben dat iemand ons in 
de weg zit”, zegt Stan Steindl, weten-
schappelijk hoofddocent psychologie 
aan de University of Queensland in 
Australië. Weggebruikers geven liever 
een ander de schuld dan zichzelf.

Het begint vaak met lichte vormen 
van agressief gedrag. “Als automobi-
listen hun hart luchten, is dat door-
gaans negatief, en dat is het probleem”, 
zegt Steindl. Als een automobilist zich 
beledigd of bedreigd voelt, wordt de 
vecht-of-vluchtreactie van de herse-
nen getriggerd. “Een aspect daarvan 
is woede.”

De impulsiviteit van verkeersagres-
sie komt meestal voort uit iets wat de 
daders – doorgaans goed aangepaste 
mensen met een gezin, een baan, 
vrienden – voelen als een persoonlijke 
aanval, zegt Ludo Kluppels, verkeers-
psycholoog bij het Vias-instituut, dat 
zich bezighoudt met verkeersveiligheid 
in België.

Neem dit voorval uit 2015 in Dresden, 
toen Martin Kracheel 
(33) en zijn vriend wer-
den bedreigd door een 
motorrijder toen ze 
onderweg waren naar 
een biljartavond. Toen 
ze per ongeluk te dicht 
achter de motor reden, 
remde de bestuurder af 
en gebaarde dat ze naar 
de kant moesten.

“Hij kwam naar onze 
auto”, zegt Martin. De 
motorrijder stond te 

vloeken en eiste dat ze uit zouden stap-
pen. “Hij wilde ons een klap verkopen.” 
Kracheel schrok enorm. “Het was erg 
bedreigend.” Martin besefte dat ze 
iets moesten doen om de situatie te 
beheersen – en snel. “We boden onze 
excuses aan en dat accepteerde hij.” 

Dat was kantje boord. Bestuurders 
die hun auto uitkomen om te dreigen 

– en erger – vormen de uiterste rand 
van het spectrum.

Als woede de vrije loop wordt gela-
ten, is de weg vrij voor een “tragische 
lijst” van potentieel akelige uitkom-
sten, zegt Leon James, verkeerspsy-

Alles was 
rood. 

Ik kon geen 
adem 

krijgen. 
Mijn 

kinderen 
gilden
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choloog en docent die in juli 1997 
voor een commissie van het Ameri-
kaanse Congres een toelichting gaf 
over verkeersagressie.

In het Engelse Norfolk haalde de 
38-jarige onderwijsassistente Kirstie 
Robb op een middag haar drie kinde-
ren van school, toen de auto voor haar 
opeens stopte. Ze remde keihard, haar 
arm uitstrekkend ter bescherming van 
haar 16-jarige zoon die naast haar zat.

Geschrokken ging 
ze net als de auto voor 
haar aan de kant van 
de weg staan en stapte 
uit om te vragen wat er 
aan de hand was. Toen 
ze dichterbij kwam, 
hoorde ze dat de man 
luidkeels woedend op 
haar zat te schelden, 
schreeuwend dat ze 
niet genoeg afstand 
had gehouden. De 
man, die nog steeds in 
zijn auto zat, gebaarde dreigend naar 
haar gezicht en bleef maar tegen haar 
schreeuwen.

“Zo kun je niet tegen me tekeer gaan, 
ik heb kinderen in mijn auto!” zei ze 
tegen hem. Toen werd ze opeens 
kwaad en riep “Toe maar, schreeuw 
nog maar een keer dat ik moet opso-
demieteren!” Dat deed hij.

“En toen, voordat ik iets kon doen, 
pakte hij een spuitbus van de vloer en 
spoot rode verf in mijn gezicht. Toen 
ik mijn ogen opendeed, was alles 
rood. Ik kon een paar seconden geen 

adem krijgen. Ik kon mijn kinderen 
horen gillen.”

Naar verkeersagressie wordt nog 
steeds verbazend weinig onderzoek 
gedaan en overheden hebben er wei-
nig aandacht voor; dat is verrassend, 
gezien de omvang van het probleem. 

“Alleen in de Verenigde Staten, Austra-
lië en België is agressie in het verkeer 
onderzocht”, zegt Kluppels.

In de meeste landen is verkeers- 
agressie geen aparte 
overtreding: er wor-
den geen statistieken 
van bijgehouden en er 
wordt weinig gedaan 
om het te voorkomen.

Een van de weinige 
Europese landen waar 
actie is ondernomen is 
België. Al in 1990 intro-
duceerde het land – op 
dat moment een van 
de slechtst presterende 
Europese landen op 

het gebied van verkeersveiligheid – in 
de regio Brussel billboards tegen ver-
keersagressie. Op een ervan stond een 
automobilist die was getekend als een 
stier, met daarbij de tekst: “Laten we 
mens blijven achter het stuur!”

Maar het hielp onvoldoende en 
acht jaar later worstelden de Belgi-
sche autoriteiten nog steeds met het 
probleem. Rechters werden gecon-
fronteerd met een ongekende golf van 
gevallen van verkeersagressie. Toen 
de politie van Antwerpen een gerichte 
analyse maakte van misdaadcijfers, 

In België 
kunnen 

chauffeurs 
worden 

vervolgd  
wegens 

verkeers-
agressie
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zagen ze dat zich tussen juli 1997 en 
juni 1998 299 gevallen hadden voor-
gedaan van geweldpleging waarbij 
verkeersagressie een rol speelde – dat 
was acht procent van alle gevallen van 
mishandeling in de stad.

Ze vroegen Vias om 
dit fenomeen nader 
te onderzoeken. De 
meeste daders had-
den geen strafblad of 
kwaadaardig karakter, 
dus in 1998 adviseerde 
Vias een nieuwe aanpak, 
die tot op heden wordt 
toegepast. Automobi-
listen die worden ver-
volgd wegens verkeers- 
agressie, komen niet 
automatisch voor de 
rechter, maar kunnen 
ook kiezen voor een gedragsverande-
ringstraject.

Dat betekent dat ze een cursus van 
20 uur moeten volgen, waarbij psy-
chologen het hele voorval met hen 
bespreken en samen met hen naden-
ken over andere manieren om hun 
frustratie te hanteren.

Maar ondanks deze maatregelen 
bestaat het probleem van verkeers- 
agressie in België nog steeds. Dit jaar 
introduceert de regering het vereiste 
dat nieuwe automobilisten na het ha-
len van hun rijexamen meedoen aan 
een ‘dag van reflectie’. 

Een van de onderdelen is een cursus 
van een uur over de houding in het ver-
keer. “Ik ben er erg blij mee”, zegt Klup-

pels. “Maar het is maar een kleine stap.”
Hij hoopt dat verdere verbeteringen 

in de rijopleiding uiteindelijk kunnen 
leiden tot maatregelen zoals die in 
2003 in Oostenrijk zijn genomen. Daar 
volgen mensen die net hun rijbewijs 

hebben gehaald een 
tweede fase, waarin ze 
extra training krijgen 
in rijgedrag; onder-
deel van de cursus zijn 
groepsgesprekken.

Het aantal verkeers-
doden is in Oostenrijk 
van 1990 tot 2014 met 
72 procent gedaald en 
deze nieuwe vereis-
ten hebben daarin een 
rol gespeeld. Hoewel 
moeilijk is aan te geven 
in welke mate deze da-

ling is toe te schrijven aan een afname 
van de verkeersagressie, gaat men er-
van uit dat dit zeker heeft bijgedragen.

IN 2004 MELDDE HET RAPPORT ‘Ag-
gressive Driving Behavior’ dat werd 
opgesteld op verzoek van de Econo-
mische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties, dat agressie bij 
automobilisten wordt versterkt door 
populaire cultuuruitingen: agressief 
rijgedrag wordt getoond in de context 
van entertainment, zoals achtervol-
gingen met auto’s in films, of in video-
spelletjes voor kinderen.

En de jongeren leren het van hun 
ouders. Leon James: “De achterbank 
van de auto is de kraamkamer van de 

De 
achterbank 
van de auto 

is de 
kraamkamer 

van de 
verkeers-
agressie
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verkeersagressie. Kinderen krijgen 
hun eerste rijles in de auto bij hun ou-
ders die agressief rijden en schelden 
op andere weggebruikers.”

Volgens James ligt de sleutel van de 
aanpak van verkeersagressie in het 
gefaseerd verstrekken van het rijbe-
wijs: eerst een leerling-rijbewijs, dan 
een voorlopig rijbewijs en tenslotte 
het volwaardige rijbewijs. Daarmee 
zouden beginnende automobilisten 
een groter aantal uren onder toezicht 
achter het stuur zitten, voordat ze af-
zwaaien als volwaardige chauffeurs. 
Ze zouden leren om respect te tonen 
en verkeersregels na te leven en, be-
langrijk, het concept van ‘een leven 
lang leren’ zou worden geïntrodu-
ceerd in de rijopleiding.

Sinds 2009 moeten Zweden die be-
zig zijn hun rijbewijs te halen verplicht 
meedoen aan een cursus risico-in-
schatting en minstens drie uur onder-
richt krijgen van een door de overheid 
gecertificeerde instructeur. Al sinds 
2006 behandelt de Zweedse lesstof 
voor het rijexamen onderwerpen als 
impulscontrole en het begrijpen van 
drijfveren. Een nieuw rijbewijs is de 
eerste twee jaar voorwaardelijk.

Karin Michaelsson, een Zweedse 
deskundige, zegt dat de Zweedse dienst 
voor het wegverkeer niet langer de na-
druk legt op rijvaardigheid en techni-
sche kennis van de auto, maar meer let 
op “wie je bent als persoon en hoe je 
je in het verkeer gedraagt, want wie je 
bent, heeft invloed op hoe je rijdt.”

Michaelsson: “Er bestaat geen on-

derzoek waaruit blijkt dat dit alleen al 
invloed heeft gehad op het aantal ver-
keersongelukken. Maar we gaan ervan 
uit dat dat het geval is.”

Deze Zweedse benadering van het 
autorijden kan in heel Europa worden 
toegepast om het rijgedrag te verbete-
ren. Zo bestaat er bijvoorbeeld in het 
Verenigd Koninkrijk geen verplichte 
tweede fase van het rij-onderricht, en 
iemand van 17 kan een rijbewijs halen 
zonder ooit met een gekwalificeerd 
instructeur te hebben gereden.

Richard Gladman van IAM Road-
Smart draaide vorig jaar een pilotpro-
gramma in Schotland. Politiemensen 
lieten 200 tieners een paar uur oefe-
nen op een verlaten vliegveld. Ze leer-
den letten op andere weggebruikers, 
én leerden waarom anderen rijden zo-
als ze doen. Gladman zou graag zien 
dat dergelijke trainingen in het hele 
Verenigd Koninkrijk worden gegeven.

Iedere automobilist moet verant-
woordelijk worden gemaakt voor het 
doorbreken van de “conflictcyclus”, 
zegt hij. Verkeersagressie begint bij 
één automobilist en escaleert dan.

KIRSTIE ROBB heeft geen blijvend let-
sel overgehouden aan de aanval met 
de spuitbus, maar zij en haar gezin wa-
ren getraumatiseerd. Haar jongste 
zoon Finlay van zeven had nachtmer-
ries, haar oudste zoon voelde zich 
schuldig omdat hij zijn moeder niet 
had kunnen beschermen. “Het was 
een heel schokkende ervaring – en vol-
komen onnodig”, zegt Kirstie. 
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 O 
P MAANDAG 26 JANUARI 2015 WERD de 49-jarige Jonathan Koch 
wakker en voelde zich verschrikkelijk. “Allemachtig, wat ben ik aan 
het zweten”, dacht hij. “Zelfs mijn knieën doen pijn. En waarom heb 
ik van die ijskoude voeten?”

Jonathan had die dag op de eerste vlucht van Los Angeles naar Washington 
D.C. moeten zitten; als mededirecteur van een productiemaatschappij van rea-
lity-tv-programma’s moest hij die middag een belangrijke conferentie bijwonen. 
Hij ging niet naar het vliegveld, maar naar een medisch centrum waar de artsen 

– die de oorzaak niet konden vinden – hem een morfine-injectie gaven en weer 
wegstuurden. Het lukte hem in Washington te komen, waar hij incheckte in zijn 
hotel en rond middernacht in bed viel.

De volgende morgen kon hij amper overeind komen. “Waarom voelt mijn li-
chaam aan als een blok beton?” vroeg hij zich af. Zijn ogen waren bloeddoor-
lopen. Hij stopte bij een apotheek waar hij pijnstillers, oogdruppels en een 
energiedrank kocht en sleepte zich naar zijn eerste vergadering. Halverwege de 
tweede keek hij naar een collega en zag er niet één, maar drie. Toen hij een mi-
nuut later de gang op strompelde, stond ze erop hem naar de spoedeisende hulp 
te brengen. “Jij moet aan het werk”, zei Jonathan. “Ik kom er wel in mijn eentje.”F
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ANATOMIE VAN  
EEN PERFECTE 

HAND-
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Bij een gezonde, atletische man werden door een 
mysterieuze ziekte zijn ledematen zwaar beschadigd 
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De volgende dag had hij een volledige 
septische shock. Omdat zijn handen 
en voeten geen zuurstof meer kregen, 
ontstond daar gangreen. Ondanks 
enorme hoeveelheden antibiotica leek 
Jonathans lichaam zich voor te berei-
den op de dood. De overlevingskans 
was 10 procent.

De meeste mensen denken dat een 
medische coma bete-
kent dat je in een rustige 
slaap raakt. Maar veel 
patiënten hebben ver-
schrikkelijke hallucina-
ties of nachtmerries. In 
de weken die volgden 
kreeg Jonathan beide. 
Hij dacht dat hij gevan-
gen werd gehouden door 
een bende monsters met 

enorme gezichten en puntige tanden. 
Hij lag vastgebonden op een houten 
bank en werd herhaaldelijk gebeten 
door slangen. Hij voelde de aanwezig-
heid van zijn 15-jarige dochter Ariana, 
hoewel die ruim 4.800 kilometer ver 
weg was. (Omdat Jonathans toestand 
zo precair was, bleef Ariana, die bron-
chitis had, thuis bij haar moeder.) 
Jonathan had een sterke band met zijn 
dochter. Sinds ze naar school ging, was 
hij ieder jaar in februari bij de dans van 
vaders en dochters die de school orga-
niseerde. Nu miste hij die. Op de laat-
ste dag van zijn coma, die tweeënhalve 
week duurde, werd hij als een torpedo 
omhooggestuwd door donker water 
dat steeds lichter werd. Eindelijk brak 
hij door naar de oppervlakte. Zijn eer-

Een taxi zette hem rond 11 uur af 
bij het George Washington University 
Hospital. Hij had 38,8 graden koorts.

Afgezien van een knieoperatie en 
problemen met nierstenen in het ver-
leden had Jonathans lichaam hem 
nog nooit in de steek gelaten en daar 
had hij dan ook altijd zijn best voor 
gedaan. Hij had vroeger geworsteld, 
was 1,85 meter en woog 
102 kilo en was verslaafd 
aan fitness; elke dag gaf 
hij vroeg in de ochtend 
een fitnesstraining aan 
een paar vrienden. Een 
collega noemde hem 
Superman, vanwege zijn 
inzet en niet-aflatende 
positiviteit. 

Hij dronk en rookte 
niet, at eiwitrijk en genoot van zijn 
nachtrust; zijn vriendin Jennifer Gun-
kel en hij lagen doorgaans om 21 uur 
in bed.  

Het werd dinsdagavond en Jonathan 
werd naar de intensive care gebracht. 
De oorzaak van zijn toestand was nog 
steeds een raadsel en de pijn was in-
middels meer dan gekmakend. Zijn 
bloedsomloop werd trager; zijn han-
den en voeten werden blauw, omdat 
zijn lichaam het bloed uit zijn lede-
maten trok om zijn vitale organen te 
beschermen. Dr. Lynn Abell wond er 
geen doekjes om: “Sms al je dierbaren. 
Waarschijnlijk ga je vannacht dood.”

Toen Jennifer woensdagavond in 
Washington aankwam, hadden de 
artsen haar partner in coma gebracht. 
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ste woorden waren: “Hoe ben ik hier 
terechtgekomen?” Toen keek hij naar 
zijn voeten, die er raar zwart uitza-
gen en begonnen te verschrompelen. 

“Wow”, zei hij. “Indrukwekkend.”

I
N DE 39 DAGEN dat Jonathan in het 
George Washington lag, werden zijn 
handen en voeten necrotisch, of zo-

als hij het uitdrukte, ronduit “Egyp-
tisch” – leerachtig, gemummificeerd, 
zo zwart als houtskool. De artsen pro-
beerden erachter te komen waardoor 
zijn lichaam in zo’n totale crisis was 
geraakt; de ene na de andere moge-
lijkheid werd uitgesloten. Hij had geen 
mazelen of ziekte van Lyme. Er waren 
aanwijzingen dat hij antilichamen had 
voor het Epstein-Barr virus, dat kan 
leiden tot chronische vermoeidheid, 
maar 95 procent van alle volwassenen 
heeft dat virus en krijgt geen compli-
caties. Een tijdje dachten de artsen dat 
hij misschien een zeldzame beenmerg-
kanker had en kreeg hij chemothera-
pie. Hun strategie was: alle mogelijke 
oorzaken tegelijkertijd aanpakken. En 
dat werkte: hij bleef leven.

In maart besloot hij om het zieken-
huis te verlaten en naar de Mayo Clinic 
in Rochester, Minnesota te gaan, in de 
hoop dat men daar de oorzaak kon 
achterhalen. Jonathan had het zwaar 
in de Mayo; hij had voortdurend onbe-
schrijfelijk hevige pijn in zijn handen 
en voeten. Hij viel 18 kilo af. Zijn han-
den en voeten, die in gaas waren ver-
bonden, leken meer op hondenpoten. 
De artsen begonnen de mogelijkheid 

van amputatie te bespreken en mis-
schien, later, een transplantatie voor 
zijn verwoeste linkerhand. De Mayo 
had een speciale afdeling voor hand-
transplantaties, maar er was er daar 
nog nooit een uitgevoerd.

Op 20 april 2015, 85 dagen nadat 
hij was opgenomen in het George 
Washington, zeiden Jennifer en hij dat 
ze terug wilden naar Los Angeles voor 
de 16de verjaardag van Ariana. Op dat 
moment noemde iemand de naam 
van een arts van wie ze nog nooit had-
den gehoord: Kodi Azari.

D
E 48-JARIGE AZARI is direc-
teur chirurgie van de afdeling 
handtransplantaties van de 

University of California LA. Dit is een 

Jonathan Koch vóór de handtransplan-
tatie die ruim 17 uur duurde.
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betrekkelijk nieuw vakgebied. De eer-
ste handtransplantatie met blijvend 
succes werd 18 jaar geleden verricht 
in Louisville, Kentucky; in 2015 waren 
er wereldwijd nog geen 85 transplan-
taties uitgevoerd. Maar Azari is een pi-
onier. Hij was bij vijf transplantaties de 
hoofdchirurg; hij verrichtte de eerste 
dubbele handtransplantatie en de eer-
ste armtransplantatie in de Verenigde 
Staten.

Azari had een paar hypotheses die 
hij wilde testen, mits hij een ideale 
patiënt vond die voldeed aan al zijn 
criteria: uitstekende gezondheid, veel 
zelfdiscipline en – en dat was het zeld-
zaamst – een ledemaat die vervangen 
moest worden, maar nog niet was 
geamputeerd. De meeste kandidaten 
voor een handtransplantatie zijn ge-
wond geraakt bij een ongeluk of een 

gewapend conflict, waarna meestal 
een spoedamputatie wordt verricht.

Daarbij wordt doorgaans de arm 
dichter bij de elleboog dan bij de pols 
afgezet, waarbij de zenuwen en pezen 
bij de wond naar binnen worden ge-
vouwen. Die zenuwen en pezen raken 
in de loop der tijd vergroeid tot een 
kluwen en het is erg moeilijk om daar-
aan een nieuwe hand te bevestigen.

Zou het niet prachtig zijn, zo rede-
neerde Azari, als je de arm van een 
patiënt zodanig kon amputeren dat 
die daarbij zo goed mogelijk wordt 
voorbereid om een transplantaat te 
ontvangen? Hoeveel sneller zou een pa-
tiënt herstellen als iedere pees, zenuw, 
ader en bloedvat bleef zitten en werd 
gemerkt, net als de gekleurde draden 
waarmee een luidspreker met de ver-
sterker wordt verbonden? In zijn fanta-
sie zou zijn patiënt na de operatie naar 
zijn nieuwe hand kijken en de vingers 
meteen kunnen bewegen. Nu moest hij 
alleen nog de goede patiënt vinden.

En toen kwam Jonathan op zijn pad. 
Een week nadat Jonathan uit de Mayo 
Clinic was teruggekomen, begon Azari 
hem te onderzoeken. Hij begon met 
Jonathans verwoeste linkerhand, die er, 
afgezien van een klein stukje handpalm, 
uitzag of hij helemaal verkoold was. De 
rechterhand was er beter aan toe; de 
vingers en de duim waren zwart, maar 
de rest kon worden gered. De schade 
aan de linkervoet was grotendeels 
beperkt tot de tenen, maar de rech-
ter zag eruit of hij bestond uit stukjes 
houtskool. “Die ben je kwijt”, zei Azari. 

De dag nadat Jonathan en Jennifer 
waren getrouwd, werd zijn rechterbeen 
geamputeerd.
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“Daar hoef je verder niet over na te den-
ken.” Iets in zijn optreden – direct maar 
zachtaardig, vriendelijke rimpeltjes 
rond zijn ogen – maakte dat Jonathan 
en Jennifer kalmeerden. “Ik zal je één 
ding beloven”, zei Azari, “Ik doe niets 
waardoor het nog erger wordt.”

Vastbesloten om zoveel mogelijk 
gezond weefsel te laten zitten, ampu-
teerde Azari op 23 juni 2015 Jonathans 
linkerhand en ongeveer 
de helft van iedere vin-
ger aan de rechterhand. 
De linkerhand werd 
dichter bij de pols dan 
de elleboog afgezet en 
Azari liet alle zenuwen 
en pezen zo lang mo-
gelijk, zodat hij die later 
goed zou kunnen ge-
bruiken.

Er was veel voorbe-
reiding nodig. De UCLA, 
waar Azari de transplantatie hoopte te 
kunnen uitvoeren, eiste dat Jonathan 
een eindeloze hoeveelheid lichame-
lijke en psychologische onderzoeken 
zou ondergaan. Toen was de uitda-
ging om een donorhand te vinden die 
in grootte, huidkleur en haargroei-
patroon zoveel mogelijk op die van 
Jonathan zou lijken. Hoe groter de ge-
lijkenis, hoe gemakkelijker het zou zijn 
om de nieuwe hand in zijn leven te 
integreren. Terwijl hij wachtte op een 
hand, probeerde Jonathan zoveel mo-
gelijk handelingen te leren die vroeger 
vanzelfsprekend waren. Hij leerde met 
de stompjes aan zijn rechterhand een 

vork vast te houden en een stylus te 
gebruiken, waarmee hij sms-berichten 
en e-mails op zijn telefoon kon tikken.

Op 17 augustus 2015 trouwden 
Jonathan en Jennifer met een korte 
ceremonie in hun achtertuin. De vol-
gende dag amputeerden de artsen 
zijn rechterbeen halverwege de knie 
en de enkel en knipten de afgestorven 
tenen van zijn linkervoet af. Jonathan 

probeerde grappen te 
maken over het afschu-
welijke beeld dat hij 
stukjes van zichzelf zag 
verdwijnen; hij noemde 
zichzelf Mr. Potato Head, 
naar het populaire kin-
derspeelgoed. “Maar 
het verlies van zijn rech-
tervoet kwam hard aan. 

“Het moeilijkst vond ik 
de periode dat ik steeds 
meer kwijtraakte”, zei hij. 

“Nu ben ik begonnen er weer wat bij te 
krijgen.”

A
CHT WEKEN NA de amputatie 
van zijn voet kon hij zijn eer-
ste prothese passen; hij liep 

er zo op weg. Hij zou spoedig een Tri-
ton Smart Ankle krijgen, een geavan-
ceerde, scharnierende enkelprothese 
die hij met een app op zijn mobiel kon 
aanpassen aan allerlei bewegingen of 
activiteiten. Hij zou ook een aparte 
prothese krijgen om mee te hardlopen. 

“Uiteindelijk krijg ik ook een speciaal 
smoking-been voor de uitreiking van 
de Emmy Awards”, grapte hij.
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Azari was minder ontspannen. 
“Handtransplantaties hebben altijd 
verrassingen voor je in petto”, zei hij. 

“En er bestaat geen kookboek waarin 
staat hoe je het moet doen.” Dus oe-
fende Azari met zijn team een aantal 
malen op Jonathans transplantatie in 
het anatomisch laboratorium, als een 
chef-kok die een nieuw gerecht eerst 
een paar keer uitprobeert. 

Jonathan moest zeven maanden 
wachten op het verlossende telefoon-
tje. Op 24 oktober 2016 was er een 
kandidaat-donor met dezelfde bloed-
groep en een hand die op de zijne 
leek. De volgende morgen om 09.45 
uur liep Jonathan de kliniek binnen. 
Azari begroette hem met een omhel-
zing en zei: “Dit gaat ons lukken.” Ter-
wijl Jonathan werd klaargemaakt voor 
de operatie, reed Azari naar een ander 
ziekenhuis; het was tijd om Jonathans 
hand op te halen.

In het ziekenhuis stonden chirur-
gen klaar om de hand te verwijderen. 
Aan de andere kant van de stad werd 
Jonathan aan het infuus van de nar-
cose gelegd. Jennifer omhelsde haar 
man nog één keer.

Om 15.32 uur werd de eerste incisie 
gemaakt om Jonathans arm voor te 
bereiden. Azari was er binnen een uur 
en voegde zich bij zijn team. De eerste 
verrassing liet niet lang op zich wach-
ten. De artsen waren van plan om het 
spaakbeen en de ellepijp ongeveer 11 
centimeter boven de pols door te zagen, 
maar toen ze de arm hadden openge-
maakt, leek het mogelijk om nog meer 

bot te behouden. Hierdoor zou de arm 
beter genezen en beter kunnen bewe-
gen, maar er was geen garantie. De 
artsen namen een unaniem besluit: 
ze zouden nog zeven centimeter extra 
van elk bot behouden, zodat de nieuwe 
hand maar vier centimeter boven de 
pols zou worden bevestigd.

De eerste uren waren al voorbij ge-
tikt, maar er zouden er nog minstens 
tien volgen. Het team verbond een 
paar belangrijke pezen met elkaar, 
daarna begonnen ze aan de aderen 
en de bloedvaten. Daar was de tweede 
verrassing. Door het gangreen en om-
dat ze weinig waren gebruikt, waren 

Jonathan Koch was niet linkshandig, 
maar na zijn handtransplantatie is hij 
dat geworden. F
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Jonathans vaten en aderen heel klein 
geworden – “als stengeltjes bieslook”, 
zei Azari. Ze waren ook stug geworden 
door het littekenweefsel, waardoor ze 
moeilijk konden worden gehecht.

Toen de chirurgen verder gingen 
met het herstel van het spierweefsel, 
waarbij beide delen strakker tegen 
elkaar werden getrokken, kwamen de 
aderen en bloedvaten die ze eerder 
hadden vastgemaakt naar buiten, als 
een te lange draad garen. Dit hadden 
ze verwacht en de bloedvaten werden 
ingekort en opnieuw gehecht.

Verschillende pezen werden op 
dezelfde manier precies op lengte ge-
maakt, met name in Jonathans wijs-, 
middel- en ringvinger. “We hechtten 
deze drie pezen een aantal malen, tot-
dat ze precies goed waren”, zei Azari. 
De pezen van de bovenarmen werden 
over een lengte van 7,6 centimeter in 
elkaar gevlochten, zodat de verbin-
ding zo sterk mogelijk was en bij be-
lasting niet zou scheuren.

Om 23.01 uur hadden de chirur-
gen de knelverbanden en klemmen 
verwijderd en verkleurde Jonathans 
nieuwe hand van wit naar roze en 
daarna rood. Het weefsel kreeg weer 
volume en de polsslag keerde terug. 
De artsen waren opgetogen.

Ze werkten door om de overige pe-
zen te herstellen. De volgende mor-
gen om 7.07 uur belde het ziekenhuis 
Jennifer om te zeggen dat de chirur-
gen bezig waren met het sluiten van 
de wond. Om 9.09 uur was de operatie 

voltooid; ze waren 17 uur en 37 minu-
ten bezig geweest.

Toen Jonathan bijkwam, waren zijn 
eerste woorden: “Heeft u het voor 
elkaar?” Toen Azari dat bevestigde, 
keek Jonathan naar zijn nieuwe hand 
en begon de melodie van Rocky te 
neuriën. Ongeveer een uur later was 
Jennifer er. Ze was die dag jarig en 
keek uit naar haar cadeau. “Beweeg 
je duim”, zei ze. En dat deed hij.

De kosten van Jonathans trans-
plantatie en revalidatie zijn moeilijk 
te schatten, maar eerdere operaties 
kostten ongeveer 800.000 euro.

Waardoor hij zo verschrikkelijk ziek 
is geworden zal Jonathan nooit zeker 
weten. Hij zegt dat de artsen het erop 
houden dat het Epstein-Barr virus, in 
combinatie met stress, wellicht heeft 
geleid tot iets wat “eens in de 20 mil-
joen keer” voorkomt.

Nu richt hij zich op de toekomst. Ie-
dere ochtend krijgt hij ergotherapie om 
zijn motorische vaardigheid te trainen. 
Vijf maanden na zijn operatie kon hij 
alweer dribbelen met een basketbal en 
touwtjespringen en leerde hij zichzelf 
tennissen met zijn nieuwe linkerhand. 
En hij leert de vingerprotheses aan zijn 
rechterhand te gebruiken.

Ondertussen geniet hij van het le-
ven. Laatst deed hij een pak aan, zijn 
bionische enkel en een paar hoge 
zwarte schoenen en ging met zijn 
dochter Ariana naar haar laatste va-
der-dochter dansfeest van de middel-
bare school.  

UIT LOS ANGELES (20 MAART 2017), COPYRIGHT ©2017 AMY WALLACE, LAMAG.COM.
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Wat is de idiootste wet  
van de wereld? Er zijn veel 

kanshebbers

DAVID THOMAS

Het is een gekke, dwaze wereld
rijk verboden is om een varken Napo-
leon te noemen. Het klopt dat het 
in Frankrijk sinds 1881 bij wet was 
verboden om het zittende staatshoofd 
te bespotten. Maar die wet werd pas 
van kracht 66 jaar na het einde van 
het regime van keizer Napoleon en 
11 jaar nadat diens neef Napoleon III 
was afgezet. Dus in de tijd dat er een 
Napoleon aan de macht was, kan die 
nooit van toepassing zijn geweest op 
varkens die Napoleon heetten.

Hoe dan ook, de wet werd in juli 
2013 ingetrokken na een uitspraak van 
het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens. Een demonstrant had in 2008 
een boete van 30 euro gekregen wegens 
‘beledigende spot’ omdat hij de toen-
malige president Nicholas Sarkozy een 

MENSEN VERTELLEN ELKAAR graag 
over de idiote wetten in hun land en 
andere landen. Maar als je die zoge-
naamde wetten goed bekijkt, blijkt 
al snel dat sommige helemaal niet 
bestaan, of allang zijn ingetrokken. 
Of ze zijn geformuleerd op een manier 
die op het eerste gezicht heel raar is, 
maar bij nader inzien toch hout snijdt.

Natuurlijk is er genoeg absurde 
wetgeving die ook bij nader inzien 
absurd blijft. Dus loont het de moeite 
om onderscheid te maken tussen écht 
idiote wetten en bepalingen die raar 
zijn maar helemaal geen wet blijken te 
zijn … en voorschriften die geen echte 
wet zijn maar toch wel zinnig zijn.

Dus we beginnen met het wijdver-
breide misverstand dat het in Frank-
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‘klootzak’ had genoemd, maar het hof 
oordeelde dat de boete een schending 
van de mensenrechten vormde.

Het is in Frankrijk daarentegen niet 
in strijd met de wet om met een dode 
te trouwen, mits er bewijs is dat het 
verlangen wederzijds is.

De wet die dit mogelijk maakt 
dateert uit 1959, toen president De 
Gaulle een bezoek had gebracht 
aan de stad Fréjus, waar honderden 
mensen om het leven waren geko-

men na een dambreuk. Hij had er een 
ontmoeting met een jonge vrouw wier 
aanstaande echtgenoot was omgeko-
men. Ze smeekte hem toch te mogen 
trouwen en de wet kwam er snel.

Nu vinden er in Frankrijk jaarlijks 
tientallen postume huwelijken plaats.

HET KLOPT TROUWENS OOK dat 
ruimtewezens niet mogen landen in 
de wereldberoemde wijngaarden van 
Châteauneuf-du-Pape in het zuidoos-

FRANKRIJK 
Ruimteschepen  

mogen niet landen  
in bepaalde  

wijngaarden in  
de Rhône
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te houden met hun buren. Die wet 
wordt door kantons, gemeenten en 
eigenaren van appartementengebou-
wen gebruikt om regels uit te vaardi-
gen over bijvoorbeeld het lopen met 
hoge hakken over houten vloeren, 
claxons van auto’s, lawaaiige huisdie-
ren … en nachtelijk toiletbezoek.

Dat wil niet zeggen dat zelfs in de 
wetboeken van de verstandige, or-
delijke, vredelievende Zwitsers geen 
merkwaardige bepalingen staan.

Zo is het in het Alpenland bij wet 
toegestaan om kat of hond te eten, on-
danks petities aan het parlement om 
dit te verbieden. Wil er iemand fricas-
sée de chat? Nou, liever niet.

Kantons kunnen hun eigen wetten 
maken. In het noordoostelijke kan-
ton Appenzell is het wandelaars niet 
toegestaan om hun hobby naakt te 
beoefenen – de wet werd ingevoerd 
nadat de nogal conservatieve plaat-
selijke bewoners tot hun ontzetting 

merkten dat de heuvels en valleien 
van hun pittoreske streek zeer ge-
liefd waren bij naaktlopers.

DE BRITTEN MEENDEN dat het 
verboden was om te overlijden 
in de Houses of Parliament, het 

Britse parlementsgebouw – overi-
gens zonder dat duidelijk was wat 
daar voor straf op zou moeten 
staan. In een opiniepeiling uit 2007 
werd dit tot de meest absurde wet 
uitgeroepen. Maar zes jaar daarna 
kwam de Law Commission of 
England and Wales na onderzoek 

ten van Frankrijk. In 1954 bepaalde 
Lucien Jeune, de burgemeester van het 
stadje: “Ieder toestel, bekend als vlie-
gende schotel of vliegende sigaar, dat 
landt op het gebied van de gemeente 
wordt onmiddellijk in beslag genomen.”

Nog in oktober 2016 bevestigde 
burgemeester Claude Avril dat hij het 
landingsverbod zou handhaven. En 
waarom? Er is nog nooit een marsman-
netje in Châteauneuf geland. Alors, het 
verbod werkt!

Over de grens, in Zwitserland, is de 
opvatting wijdverbreid dat bewoners na 
22.00 uur de wc niet mogen doortrekken.

Dat blijkt half waar te zijn. Er 
bestaat geen landelijke wet inzake het 
doortrekken van wc’s, maar bewoners 
zijn wel bij wet verplicht om rekening 

ZWITSERLAND 
Ga in Appenzell
absoluut nooit in  

uw blootje de  
bergen in. 
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tot de conclusie dat een dergelijke wet 
nooit heeft bestaan.

Die commissie tekende wel aan dat 
er een bepaling uit 1313 bestaat die 
leden van het parlement verbiedt 
om in het parlementsgebouw 
een harnas te dragen – ook al 
zou menig belaagd premier ook 
nu nog graag een helm en een 
borstkuras willen dragen.

Dezelfde commissie beves-
tigt ook dat er nog steeds een 
verbod bestaat om in Londen 
met een lange plank over het 
trottoir te lopen, of binnen een 
afstand van 300 meter van een 
huis een kanon af te schieten; 
en in Engeland en Wales is het 
verboden om dronken te worden 
in een zaak die alcohol mag verko-
pen, of in beschonken toestand een 
paard te berijden.

SOMS KLINKEN  die bepalingen 
gekker dan ze eigenlijk zijn. Wie wil er 
tenslotte een klap met een plank krij-
gen als de drager een hoek omslaat?

Er is ook een goede reden waarom 
het in Venetië verboden is om duiven 
te voeren. Deze dieren kunnen een 
hoop eten verstouwen, dat er daarna 
alras weer uit komt als duivenpoep. 
Die beschadigt de historische gebou-
wen, waarvoor de toeristen die de 
duiven voeren nu juist naar de stad zijn 
gekomen. Dus hoe minder de vogels 
eten, hoe minder troep ze maken en 
hoe minder schade ze veroorzaken.

Maar was het nou echt zo zinnig dat 

het stadsbestuur 
van Rome een verbod 
op viskommen uitvaardigde, of dat de 
honden in Turijn verplicht drie keer 
per dag moeten worden uitgelaten en 
dat huisdieren in Reggio Emilia bij wet 
recht hebben op een even grote portie 
eten als hun baasjes? 

En was het nou echt nodig dat de 
burgemeesters van toeristenplaatsen 
allerlei verboden uitvaardigden: een 
verbod op het bouwen van zandkaste-
len in Eraclea, een verbod op zoenen 
in de auto in Eboli, op strandhand-
doeken uit het raam te drogen hangen 
in Lerici, op het dragen van flipflops 
in Capri (behalve op het strand)? En 
in Vietri sul Mare en Castellamare di 

GROOT- 
BRITTANNIË  

Een volle  
wapenrusting geeft 

geen pas in het  
parlement.
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Arkansas, heeft uitgezocht 
of het klopt dat in deze 

Amerikaanse staat mannen 
het recht hebben om hun 

vrouw te slaan – zij het slechts 
één keer per maand – zoals op sociale 
media vaak wordt gesuggereerd.

Ze concludeert : “In geen van 
de wetboeken van Arkansas is een 
dergelijke wet te vinden.” Maar dan 
komt het: “Echter, de staten Alabama, 
Arizona, Californië en South Carolina 
lijken het slaan van de huwelijkspart-
ner toe te staan, zij het onder bepaalde 
voorwaarden … zoals dat het slachtof-
fer ermee moet instemmen!”

Wie naar New York gaat, moet 
weten dat volgens artikel 255.17 van 
het wetboek van strafrecht buiten-
echtelijke seks een ‘licht misdrijf ’ is 
waarvoor je 90 dagen cel kunt krijgen, 
of een boete van 500 dollar.

In Kentucky geldt er een wettelijk 
verbod op het ‘verkopen of verhan-

Stabia is het mannen 
v e r b o d e n  o m  m e t 
o n t b l o o t  b ov e n l i j f 
door de stad te lopen; 
vrouwen mogen daar 
niet in bikini of “zeer 
schaars gekleed” over 
straat.

IN DUITSLAND, ZO 

LIJKT HET, is lawaai 
de grootste steen des 
aanstoots, gezien de 
strenge regels over 
asociale Lärmbelästi-
gung, ofwel geluidshin-
der. Elders in Europa mag 
je op zondag best een 
boekenplank ophangen, of 
als je in een buitenwijk woont 
je gazon maaien. Zo niet in Duits-
land, waar zowel boren als maaien 
op zondagen en algemene feestdagen 
streng verboden is. 

En het land dat ons Bach, Beet-
hoven, Brahms en Wagner heeft 
geschonken, heeft het ook begrepen 
op muziekinstrumenten. Het fede-
raal gerechtshof heeft bepaald dat het 
bespelen of zelfs maar stemmen van 
muziekinstrumenten in huurappar-
tementen verboden is, behalve van 8 
uur tot 12 en van 14 tot 20 uur. 

HET LAND DAT HET VAAKST wordt 
beschuldigd van wetgevingsuitwassen 
is de Verenigde Staten. Lorraine Lorne, 
medewerkster van de bibliotheek van 
de rechtenfaculteit van de University of 

H E T  B E S T E   

VERENIGDE 
STATEN 

In New York staat  
op buitenechtelijke 

seks een heuse  
celstraf. 
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om met passerende vrouwen te flirten.
De Chinese autoriteiten proberen 

over andermans graf heen te regeren. 
Boeddhistische monniken in het door 
China bezette Tibet die streven naar 
het nirwana, mogen na hun dood niet 
reïncarneren tenzij ze hiervoor een 
reïncarnatieaanvraag hebben inge-
diend bij het Chinese Staatsbureau 
voor Religieuze Zaken.

De prijs voor de meest krankzinnige 
wet ter wereld is met afstand voor de 
Australische Goods and Services Act 
uit 1999, vanwege de pure, ongebrei-
delde juridische idiotie. Deze wet, die 
gaat over ‘een nieuw belastingstelsel’ 
is niet alleen volkomen dwaas, maar 
hij tart expliciet de werkelijkheid en 
creëert een surrealistische wereld, 
waar boven beneden is, en zwart wit 
en boekhouden altijd creatief.

 Hij luidt aldus: ‘De belastingin-
spectie kan een bepaalde gebeurtenis 
die daadwerkelijk heeft plaatsgevon-
den beschouwen als niet hebbende 
plaatsgevonden, en een bepaalde 
gebeurtenis die niet heeft plaatsvon-
den als hebbende plaatsgevonden, 
en een gebeurtenis die daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden als hebbende 
plaatsgevonden op een ander tijdstip 
dan het tijdstip waarop deze daadwer-
kelijk heeft plaatsgevonden.’

Hoe idioot is dat?!

delen, tentoonstellen of bezitten van 
levende kuikens, eendenkuikens, 
ander waterwild of konijnen die zijn 
geverfd of gekleurd … in hoeveel-
heden minder dan zes’. Met andere 
woorden, het is een misdrijf om één 
helderblauw geverfd eendenkuiken 
te verkopen, maar zes blauwe jonge 
eendjes verpatsen mag wél.

Meer richting de Stille Oceaan, in 
de staat Hawaii, is het illegaal om in 
een bar meer dan één drankje voor je 
te hebben staan, tenzij je de andere 
persoon kunt aanwijzen voor wie je het 
tweede glas hebt besteld. Overigens, bij 
wet is de Humuhumunukunukuapa’a, 
(riftrekkervis) bestempeld tot de offici-
ele ‘staatsvis’. Probeer die maar eens te 
bestellen in een restaurant, al dan niet 
na het ledigen van die twee glazen. 

DE WETGEVINGSGEKTE verspreidt 
zich als een virus over de hele wereld.

In Singapore is het importeren, 
verkopen en kauwen van kauwgum al 
sinds 1992 verboden, tenzij deze bewe-
zen medische eigenschappen heeft.

In Saoedi-Arabië heeft de Commis-
sie ter Bevordering van Deugdzaam-
heid en Voorkoming van Zedeloos-
heid het tot misdrijf verklaard dat 
mannen hun hond of kat op straat 
uitlaten, uit angst dat ze hun huisdie-
ren zullen gebruiken als aanleiding 

SMAAK

Smaak is bij geen wet te regelen. 
THOMAS JEFFERSON



Bewoners van Talfourd 
Avenue maken een 
praatje, onder het 
genot van een kop thee.
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WAT IS ER TOCH MET TALFOURD AVENUE? Op 
het eerste gezicht is het een gewone straat met kleine, 
maar goed onderhouden twee-onder-één-kaphuizen 
in East Reading, 60 kilometer ten westen van Londen. 
Ja, het klopt dat bus 17 je rechtstreeks naar het centrum 

brengt en dat de universiteit en een 
prachtig meer vlakbij zijn, maar dat 
kan je ook van een heleboel andere 
straten in de buurt zeggen.

De eerste aanwijzing dat er iets 
bijzonders is met Talfourd Avenue 

is misschien wel het bloemenperk aan het begin van 
de straat. Volgens een kind dat in de straat woont kan 
iedereen er bloemen in planten. “Er staan heel veel 
verschillende bloemen in. Als ze dreigen te verdorren, 
komen we met een groepje bij elkaar om ze water te 
geven.”

Een buurttuintje? Buren die gezamenlijk iets doen? 
In soapseries is Engeland weliswaar een land van 
gezinnen die bij elkaar de deur platlopen of iedere 

Waardoor komt een gemeenschap 
tot bloei? Deze buren weten het 
antwoord

TIM HULSE

FOTOGRAFIE: CHRIS HALL 

   De     aardige   straat
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halen, maar ze deden het puur voor de 
lol, om ons een plezier te doen”, zegt 
Rachel, die bij de universiteit werkt. 

Telfourd heeft nog veel meer te 
bieden. Neem nu de kwestie met 
Marion en Simon. In de kerstperiode 
brak Marion een been en brak Simon 
kort daarna een voet, toen hij van de 
trap viel. 

Ze konden dus allebei geruime 
tijd niet uit de voeten en dat terwijl 
ze drie kinderen hadden. Hun buren 
hielpen hen op alle mogelijke manie-
ren: de kinderen werden naar school 
gebracht, Marions haar werd gewas-
sen, hun boodschappen werden 
gedaan en noem maar op.

“We hebben hen een maand of drie, 
vier geholpen”, zegt spraaktherapeute 

avond gezellig met z’n allen in de pub 
zitten, maar de harde werkelijkheid is 
vaak anders. 

Dat geldt niet voor Talfourd, zoals 
de bewoners hun straat noemen. “Ik 
weet nog dat het snel duidelijk werd 
dat de mensen hier aardig zijn toen 
we hiernaartoe verhuisden”, zegt Jane, 
die bij de Britse milieudienst werkt.

“Toen we hier in trokken, kwamen 
mensen naar ons toe om een praatje 
te maken en te vragen hoe we heetten. 
Dat had ik nog nooit eerder meege-
maakt!” zegt webdesigner Karly. 

“De eerste keer dat ik ontdekte hoe 
het hier is, was met onze eerste kerst. 
Er kwam een koortje bij ons aan de 
deur; ze zongen Away in a Manger. Ik 
dacht dat ze dat deden om geld op te 

Buren gezamenlijk aan de jaarlijkse Big Lunch in hun straat.
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Nicola. “Mensen doen hier van alles 
voor elkaar. Als ik met m’n vrienden 
over de straat praat, zeggen veel van 
hen dat ze heel graag ook in zo’n 
aardige straat zouden willen wonen.”

“Maar er zijn ook mensen die het 
verschrikkelijk vinden. Mijn broer zei 
dat hij het vreselijk zou vinden om 
in een straat te wonen waar iedereen 
elkaar kent en waar  anonimiteit niet 
bestaat. Maar ik vind het niet benau-
wend, we hebben allemaal ons eigen 
leven.”

NIEMAND WEET PRECIES wanneer 
Talfourd zo’n baken van goed nabuur-
schap is geworden, maar wel dat het al 
tientallen jaren zo is. Chris, een inmid-
dels gepensioneerde leerkracht, kwam 
hier in 1988 met zijn vrouw Sue wonen. 

Zelfs toen al stond de straat bekend 
om zijn gemeenschapszin. “Sue wilde 
per se hier wonen, vanwege de fijne 
onderlinge banden tussen de mensen”, 
zegt Chris. “Uiteraard zijn veel oudere 
mensen die we leerden kennen toen 
we hier kwamen wonen, nu weg, maar 

TOEN WE HIER IN 
TROKKEN, KWAMEN 
MENSEN EEN PRAATJE 
MAKEN EN VROEGEN 
HOE WE HEETTEN. DAT 
HAD IK NOG NOOIT 
EERDER MEEGEMAAKT 
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een commissie over vergaderd wordt, 
maar dat blijkt niet het geval. De bewo-
ners krijgen één keer per jaar een brief, 
waarin de data van de belangrijkste 
evenementen worden opgesomd 
en dat is het wel, wat de organisatie 
betreft. Het staat iedereen vrij om het 
initiatief te nemen tot nieuwe activitei-
ten of evenementen en als dat gebeurt 
zijn de reacties doorgaans positief. 

“We zijn een heel bijzondere straat, 
maar wel in de goede zin van het 
woord”, zegt Rachel, die bij veel evene-
menten actief betrokken is. “Er woont 
hier een echte mix van mensen en 
vrijwel iedereen is wel ergens actief bij 
betrokken, maar niet iedereen is bij 
alles actief betrokken.” 

“We zitten niet constant op 
elkaars lip”, zegt Rick, die bij 
een airco-firma werkt. “En we 
zijn ook allemaal verschillend. 
Maar er heerst echt een enthou-
siaste sfeer. Als iemand met een 
suggestie komt, wat dan ook, dan 
zeggen mensen gewoon ‘ja!’”

Kunnen we al lemaal  een 
beetje meer Talfourd worden? 
Rachel denkt van wel. “Zelfs als 
je alleen maar één keer per jaar 
een Big Lunch houdt of Playing 
Out organiseert, probeer het 
gewoon. Dan wordt het vanzelf 
groter.”

En wat is de volgende stap 
van Talfourd? Er komen, daar 

die gemeenschapszin is gebleven 
en zelfs nog sterker geworden. De 
volgende generatie heeft er nog een 
schepje bovenop gedaan.”  

Inderdaad. De afgelopen jaren 
zijn er allerlei evenementen op de 
Talfourd-jaarkalender beland. Zo is er 
de Big Lunch, een straatfeest dat iedere 
zomer wordt gehouden; Talfest, een 
mini-muziekfestival met plaatselijke 
artiesten; een gezamenlijke busreis 
naar het strand; een picknick in het 
park; een filmclub en een straatkoor. 
En dan is er nog Playing Out: de straat 
wordt dan voor alle verkeer afgesloten 
zodat de kinderen (en de volwassenen) 
er veilig kunnen spelen.   

Dat klinkt alsof er regelmatig door 

De filmclub kijkt een film in de tuin 
van een van de leden.



De straat wordt een keer per 
maand afgezet voor Playing Out.
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mogelijk werd om bij  de 
gemeente een vergunning 
voor afsluiting van de straat 
aan te vragen, dienden we zo’n 
aanvraag in. Kort nadat we die 
vergunning hadden gekregen 
overleed Andrew plotseling en 
vroeg de buurt zich af of we de 
straatlunch wel door moesten 
laten gaan. Ik vond absoluut 
van wel en het werd een groter 
succes dan we hadden durven 
hopen. De jaren daarna is de 
Big Lunch uitgegroeid tot een 
groot evenement, waar ieder-
een naartoe wil. Het is een 

prachtig eerbetoon aan Andrew.”
Chris: “Het begint altijd met wat 

ik het partytentcircus noem. In de 
straat wonen drie broers met hun 
gezinnen en een van hen heeft een 
enorme partytent. Zodra de straat om 
12 uur is afgesloten komen ze met alle 
onderdelen naar buiten om dat ding 
in elkaar te zetten.”

“Dan komen mensen met tafels en 
stoelen en worden vlaggenslingers 
opgehangen. Er wordt een geluidsin-
stallatie neergezet en er komen mensen 
met instrumenten aanzetten. Iedereen 
neemt eten mee om te delen. Er doen 
altijd een man of honderd mee.”

De filmclub
Nicola: “We zijn met z’n zestienen en 
we doen het al acht jaar. Het is net 

kunnen we op rekenen, meer evene-
menten en er zijn plannen om met 
straten in steden op het Europese 
vasteland stratenbanden aan te gaan, 
naar analogie van de stedenbanden. 
Iemand belangstelling?

De Big Lunch 
Jan: “De eerste Big Lunch organi-
seerden we in 2009 nadat mijn man 
Andrew een artikel over straatfees-
ten had gelezen. We dachten dat we 
in ons volkstuinencomplex best een 
gezamenlijke lunch konden organi-
seren. Er kwamen 36 mensen en het 
was zo’n succes dat we besloten vaker 
zoiets te organiseren.”

“Het jaar daarop hielden we een 
gezamenlijke lunch op het trottoir 
voor ons huis en toen het in 2011 
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way to Heaven, een heel bijzondere 
zwart-witfilm uit 1946.”

Talfest  
Karly: “Het eerste jaar waren het alleen 
Simon en Hilary, twee professionele 
musici uit de straat, die voor ons speel-
den, en iedereen bracht wat te eten 
mee. We noemden het toen nog niet 
Talfest, dat kwam pas het jaar erna. We 
vinden die naam eigenlijk niks!”

Jane: “We houden het in onze achter-
tuin. We zetten de patiodeuren open en 
halen de schutting tussen onze tuin en 
die van Karly weg. Het is de afgelopen 
vijf jaar enorm gegroeid. De laatste keer 
begonnen we met een paar kinderen 
uit de straat, van een jaar of 13, 14, die 
hun eigen bandje hadden. Toen was er 
een ukelele-orkestje, daarna Simon en 
Hilary, en ook een waanzinnig geta-
lenteerde vent die zingt en accordeon 
speelt, en nog veel meer.”

als met een leesclub. We zijn om de 
beurt gastheer of –vrouw en dat is dan 
degene die de film uitkiest en die we 
samen bekijken. We brengen lekkere 
hapjes mee en aan drank wordt zeker 
ook gedacht.”

“We kijken veel buitenlandse films, 
die soms, maar zeker niet altijd, tot 
nadenken stemmen. Een dieptepunt 
was een IJslandse film, Rams, die 
volgens de overbuurvrouw heel grap-
pig moest zijn, maar over scrapie bij 
schapen bleek te gaan en twee broers 
uit een boerengezin die ruzie met 
elkaar hadden. Het was de deprime-
rendste film die we ooit gezien hebben.”

“Onder de toppers waren Little Miss 
Sunshine, een echt vrolijke film, en 
een Duitse film over een leerkracht 
die besluit mensen te laten zien 
hoe het is om onder een totalitair 
regime te leven. Voor Sue’s zeven-
tigste verjaardag keken we Stair-

Bij de straatfeesten is vrijwel altijd muziek.
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nog in de buitenlucht, maar het is niet 
alleen voor kinderen bedoeld. Soms 
hebben we een thema, zoals Valentijn 
of De Hele Straat Bakt. Ik speelde als 
kind nooit op straat, dat vonden mijn 
ouders te gevaarlijk.” 

Het busreisje 
Rick: “Vorig jaar juli deden we het voor 
het eerst. Het idee ontstond in de pub. 
Toen ik een kind was, gingen we vaak 
een dagje naar het strand, en ik zei 
tegen een vriend: ‘Zullen we een bus 
huren?’ en hij zei: ‘Ja, goed plan!’”

“We stuurden een e-mail rond en 
we kregen heel enthousiaste reacties, 
dus toen gingen 49 van ons, plus een 
hond, op een dagtripje naar Bourne-
mouth. De bus haalde ons om 9 uur 
op en we namen allemaal eten mee 
voor een picknick op het strand.”

“Het was slecht weer en we hadden 
jassen aan, maar toch ging de helft 
van ons de zee in. Om 17 uur stapten 
we weer in de bus en we waren om 
18.30 thuis. We gaan het absoluut dit 
jaar weer een keer doen.”

“Er waren zeker zo’n 120 mensen. 
De muziek houdt om 22 uur op, 
omdat we rekening houden met de 
buren in de volgende straat, maar het 
feest gaat door tot een uur of 3.”

Playing Out  
Rachel: “Het begon in oktober 2013. 
Mijn moeder had in de krant een 
artikel over de grassroots-beweging 
Playing Out gelezen en dacht dat  
het iets voor onze straat zou kunnen 
zijn. Samen met wat buren heb ik 
toen bij de gemeente toestemming 
gevraagd om de straat te kunnen af- 
sluiten.”

“Het is iedere tweede zaterdag van 
de maand. We zetten de straat af met 
kliko’s en speciale ‘verkeersborden’. Je 
kan de straat wel inrijden, maar alleen 
stapvoets en onder begeleiding van 
iemand die voor de auto loopt en ter 
waarschuwing op een fluitje blaast. 
Er zijn altijd genoeg vrijwilligers om 
auto’s op deze manier op te vangen.”

“Het idee achter Playing Out is dat 
kinderen vrijer kunnen spelen, en ook 

WETENSCHAP

De meeste vooruitgang wordt geboekt in wetenschappen die de simpel-

ste systemen bestuderen. Neem bijvoorbeeld de fysica, daar wordt enorme 

vooruitgang geboekt. Maar een van de redenen daarvoor is dat fysici een 

voordeel hebben dat andere takken van wetenschap ontberen. Wanneer iets te 

gecompliceerd wordt, schuiven ze het af naar iemand anders. 

NOAM CHOMSKY



“Verkocht! Gefeliciteerd.” 
Het was 1 december 2000 
en de veilingmeester van 

Auction Team Breker 
in Keulen had zojuist 

een recordprijs 
afgehamerd voor een 

antieke schrijfmachine 

DE  TAAL 
VAN DE

TYPEMACHINE

 PAUL ROBERT EN PETER WEIL

DE RECORDVEILING BETROF een Malling Hansen Skrivekugle 
uit 1870, een apparaat dat nog het meest doet denken aan een kope-

ren stekelvarken. De anonieme koper moest er, inclusief kosten, 
131.000 euro voor neertellen. Dit record voor een met de hand be-

diende typemachine is tot de dag van vandaag niet gebroken, zelfs 
niet voor schrijfkogels die sindsdien geveild zijn. Maar het toonde de 

groeiende waardering voor dit ooit zo alledaagse instrument.  

De schrijfkogel uit 1870 
werd uitgevonden om 
doofstomme kinderen te 
laten “spreken met hun 
vingers”. 
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Rond 1890 kostte een 
typemachine ongeveer 
100 dollar (vergelijk-
baar met 2000 euro 
vandaag). Maar de snel 
groeiende wereldmarkt 
zorgde voor steeds 
meer administratie en 
er werden duizenden 
typemachines verkocht. 
Dat schiep in Amerika 
weer een markt voor 
een nieuwe klasse van 
onafhankelijke vrouwen 
die zich vestigden als 
freelance ‘type-writers’ 
en werkten voor allerlei 
bedrijven. Deze zelf-
standige secretaresse 
liet zich eind jaren 90 
ter promotie fotografe-
ren met haar Smith Pre-
mier-typemachine. Let 
op de kopijstandaard 
die bewijst dat zij kan 
typen zonder naar de 
toetsen te kijken.
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Tegen het eind van de 19de eeuw 
was de typemachine ingeburgerd in 
de industriële samenleving. Samen 
met het fototoestel, de telegraaf en de 
telefoon betekende de typemachine 
een revolutie voor de communicatie 
in de 20ste eeuw. De machine veran-
derde de manier waarop men schreef, 
zowel creatief als zakelijk. 

In de eerste decennia dat de type-
machine bestond, werd een fantasti-
sche variëteit aan apparaten ontwor-
pen. Ingenieurs en uitvinders wor-
stelden jarenlang met verschillende 
methodes om letters op papier te 
krijgen. Veel van die ontwerpen waren 
nauwelijks van de tekentafel gekomen 

toen zij al mislukten op de markt. Dat 
zijn nu de meest gezochte verzamel-
stukken.

De Skrivekugle werd uitgevonden 
door de Deense dominee Rasmus 
Malling-Hansen. Dit was niet alleen 
de eerste, maar meteen ook een van 
de meest geavanceerd van de vroege 
typemachines. De drukletters stonden 
aan het eind van pennen die elk onder 
een andere hoek gericht stonden op 
de afdrukplaat, onder een halve bol 

Niet Hansen, maar een 
Amerikaanse journalist 

en drukker staat nu 
bekend als ‘de uitvinder’ 

van de typemachine

De eerste Amerikaanse productie-
schrijfmachine, de Sholes and Glid-
den, werd gemaakt door 
naaimachinefabrikant Remington. 
De eerste machines stonden op een 
tafel, met een voetpedaal voor het 
terughalen van de wagen, naar het 
model van naaimachines uit die tijd.



05 2018   | 67

 

De eerste, relatief goedkope index-
typemachine verscheen in 1881 op 
de markt. Deze Hall-typemachine 
was een van de meest succesvolle 
indexontwerpen. De machine, ont-
worpen door ingenieur Thomas Hall 
uit Brooklyn, bleef op de markt tot 
het eind van de eeuw. Voor gebruik 
moest het mechaniek omhoog ge-
zet worden in de houten kist. De let-
ters werden geselecteerd op een 
vierkante kaart. Om af te drukken 
duwde de typist het hele mechaniek 
omlaag. 

In 1882, produceerde Guhl & Har-
beck uit Hamburg, Duitsland, de 
eerste Europese typemachine sinds 
de schrijfkogel van Hansen. Deze 
Hammonia leek nog het meest op 
een papierhakker of een tafelzaag. 
De letters zijn in een rechte lijn on-
der het ‘zaagblad’ gemonteerd en 
worden geselecteerd door het hele 
blad heen en weer te bewegen aan 
het houten handvat. Om te schrijven 
druk je het ‘zaagblad’ omlaag op het 
papier, waarbij het geheel meteen 
een spatie opschuift. 

van messing. Dat vereiste een mate 
van vakmanschap waarmee alleen 
een meester horlogemaker zich kan 
meten. 

Malling-Hansen was directeur van 
het Deense Koninklijk Instituut voor 
Doven en Stommen en ontwierp de 
machine in 1865 om zijn pupillen te 
laten “spreken met hun vingers”. Maar 
tot zijn verrassing sloeg zijn schrijfko-
gel ook buiten het instituut aan. Van 
het model uit 1870 werden er liefst 
200 verkocht en geëxporteerd. Maar 

toen hij overleed, besloot zijn familie 
het jonge bedrijf te ontbinden. 

Was dat niet gebeurd, dan was ons 
moderne computertoetsenbord mis-
schien wel bol geweest. 

Dat toetsenbord is namelijk te 
danken (of te wijten, zo u wilt) aan 
de Amerikaanse journalist, drukker 
en amateuruitvinder Christopher 
Latham Sholes, die samen met zijn 
vriend Carlos Glidden knutselde aan 
uitvindingen in het verre Milwaukee.  
Sholes had een artikel gelezen over 
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een eerdere Amerikaanse poging 
om een schrijfmachine te maken, 
en besloot zelf een poging te doen. 
Er gingen jaren voorbij vol mislukte 
prototypes, maar onder druk van een 
investeerder die steeds meer geld in 
rook zag opgaan zette hij door. Uitein-
delijk bracht vuurwapen- en naaima-
chinefabrikant Remington in 1874 de 
Sholes and Glidden Type-Writer op 
de markt. Daarmee had Sholes niet 
alleen het woord ‘typewriter’ op zijn 
naam staan (in eerste instantie ook 
voor degene die erop typte), maar ook 
het toetsenbord met letters in de volg-
orde QWERTYUIOP, zoals we ze nog 

Door zijn unieke vorm is de Lambert 
typemachine een favoriet bij heden-
daagse verzamelaars. Hij werd in 
1884 uitgevonden door de 
Frans-Amerikaanse uitvinder Frank 
Lambert, die hem echter pas in 1901 
op de markt bracht, als een intussen 
hopeloos verouderde en onhandige 
schoonheid. De machine werd nau-
welijks verkocht. Uiteindelijk werden 
onderdelen en machines overgeno-
men door de Franse zakenman Sid-
ney Hébert die er dankzij een 
uitgekiende advertentiecampagne in 
slaagde duizenden Lamberts in 
Frankrijk te verkopen. De Lambert 
duikt nog regelmatig op.

De Zwitserse Saturn uit 1899 is de 
geschiedenis ingegaan als een van 
de meest onpraktische machines 
ooit gebouwd. Het was een kwalita-
tief fantastisch monster. Hij werd 
nauwelijks verkocht en is nu ex-
treem zeldzaam. 
   De Saturn heeft slechts 9 U-vor-
mige typearmen, waarop elk 8 let-
ters zitten. Voor elke arm is er een 
toets. Om de juiste letter te kiezen 
moest een snaar over de indexkaart 
getrokken worden. Hoofd- en kleine 
letters stonden bovendien in ver-
schillende volgordes.
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In 1913 organiseerde autofabrikant 
Peugeot een straatrace in Parijs. Een 
secretaresse moest typen op een 
draagbare schrijfmachine terwijl zij 
werd rondgereden in de nieuwe 
Peugeot Bébé. Winnares Mlle 
Yvonne typte 3.105 woorden fout-
loos op een Gloria-typemachine.

model, dat ook kleine letters schreef, 
met een aparte toets om tussen de 
twee te wisselen. ‘Shift’ heette die, net 
als op ons moderne toetsenbord.  

Ondanks zijn beperkingen won het 
apparaat geleidelijk terrein als nut-
tig instrument voor veelschrijvers en 
bedrijven, ondanks het feit dat veel 
mensen bezwaar hadden tegen het 
ontvangen van zo’n ‘onpersoonlijke’ 
gedrukte brief.

Binnen tien jaar was er sprake van 
felle concurrentie tussen bedrijven 
en particuliere uitvinders die werkten 
aan betere, goedkopere en liefst zicht-
baar schrijvende instrumenten. 

Voormalige partners en collega’s 
van Sholes mikten vooral op verbe-

steeds op onze computer vinden. Het 
leverde Sholes, en niet Hansen, de ti-
tel ‘uitvinder van de typemachine’ op.

De Sholes and Glidden was een 
lomp en onhandig apparaat. Hij 
schreef alleen hoofdletters, en de 
letterstangen hingen in een mandje 
eronder en sloegen tegen de onzicht-
bare kant van het papier, onder de rol. 
Na vier jaar verscheen een verbeterd 
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Het ontwerp van de Franse Virotyp 
is even bijzonder als de bedoeling 
van ontwerper H. Viry. Nog vreem-
der is dat het ding tussen 1914 en 
1923 goed werd verkocht. Viry wilde 
een typemachine maken waarmee 
officieren te velde, en zelfs te paard, 
berichten konden schrijven. De eer-
ste versie, die in de hand gehouden 
werd, was zo’n succes dat er al snel 
een tafelmodel (foto) op de markt 
kwam. 
  De letters zijn losse loden druklet-
ters die de neiging hebben uit de 
machine te vallen, wat de bruikbaar-
heid in het zadel niet ten goede 
komt. 

tering van wat toen al de ‘standaard’ 
typemachine werd genoemd. Er kwa-
men machines met aparte toetsen 
voor hoofd- en kleine letters.  Ande-
ren sloegen nieuwe wegen in en ver-
vingen de tientallen stangetjes van 
Sholes door typewieltjes, -cylinders 
en -schijven. Weer anderen wilden 
vooral goedkope machines maken en 
schiepen een hele reeks ‘indexma-
chines’, waarop een letter werd aan-
gewezen op een kaart en vanaf een 
draaiend of schuivend element werd 
gedrukt. Die waren vaak van rubber, 
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Rond 1920 waren de 
meeste typemachines 
voorzien van een QWER-
TY-toetsenbord en schre-
ven ze zichtbare tekst. 
Deze verslaggever van 
The Daily News in San 
Francisco moet in 1923 
een stralend voorbeeld 
van de moderne tijd zijn 
geweest, zoals hij daar zit 
met zijn opvouwbare 
Corona-typemachine uit-
gestald op de motorkap 
van zijn Ford T. 

Uit: Typewriter - 
a Celebration of the 
Ultimate Writing 
Machine, door Paul 
Robert en Peter Weil, 
Sterling Books, New 
York, 2016.

zodat het eigenlijk slimme 
stempelapparaatjes waren.  

Maar allemaal streefden 
ze ernaar een typemachine 
met direct leesbaar resul-
taat te bouwen. 

Het was de Duitse immi-
grant Franz Xavier Wagner 
die in 1895 in Amerika een 
verbeterde typemachine 
op de markt bracht onder 
het merk Underwood. Het 
was het ontwerp van die 
machine, met naar voren 

liggende typehamertjes, dat uiteinde-
lijk alle andere modellen van de markt 

zou drukken en kantoren wereldwijd 
zou domineren, totdat nieuwe ama-
teurknutselaars de mechanische 
schrijfmachine tenslotte overbodig 
maakten met de ontwikkeling van de 
personal computer. 

A Celebration of the Ultimate Writing Machine

Paul Robert & Peter Weil



FOTO: © GETTY IMAGES/CURIOUSTIGER

MONIKA WEINER

De moraal van apen



Wat is goed, en wat fout? Wat is eerlijk, of oneerlijk? 
Onze meest naaste familie in het dierenrijk weet dat 
uitstekend. Waar komt dat vandaan?
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Beide apen gaan voortvarend aan de 
slag. Tot het moment dat de onder-
zoekster de ene aap zo’n heerlijke 
druif geeft, terwijl de ander nog steeds 
augurk krijgt. Die raakt zichtbaar ont-
zet door die oneerlijke behandeling. 
Hij gooit het stuk augurk weg en houdt 
een volgend steentje voor de onder-
zoekster op. Als Sarah Brosnan hem 
opnieuw geen druif, maar een stukje 
augurk aanbiedt, rukt hij woedend aan 
wand van zijn box. 
   “De onderliggende reden voor zijn 
gedrag is niet wezenlijk anders dan 
bij mensen die de straat op gaan om 
te protesteren tegen werkloosheid of 
te lage lonen”, zegt Frans de Waal, de 
leider van het team van Brosnan. De 
primaatonderzoeker bestudeert de 
oorsprong van moraal: Is dat een puur 
menselijke verworvenheid?  Of gaat het 
om een evolutionaire erfenis die ook bij 
andere soorten te vinden is? 
   In het Yerkes National Primate Re-
search Center in Atlanta, in de VS, 
hebben De Waal en zijn mensen niet 
alleen het verbluffende rechtvaardig-
heidsgevoel van kapucijnaapjes ge-
documenteerd, maar ook de sociale 

verhoudingen in chimpanseekolonies. 
Toen een van de chimpansees ziek 
was, kwam zijn vriendin Daisy erbij, 
streelde hem en haalde houtkrullen, 
zodat hij prettig kon zitten. 

Een andere chimpansee, Washoe, 
trotseerde tot tweemaal toe het schrik-
draad om een soortgenote in nood te 
hulp te schieten. En dan was er nog 
Phineas. Toen hij 40 werd, ging het 
vroegere alfamannetje de zaken wat 
milder bekijken. “Maar zodra hij zag 
dat leden van de groep kibbelden”,  
zegt De Waal, “dan sprong hij ertussen, 
zette zijn vacht op en gaf een machts-
demonstratie waarmee hij de ruzie 
beëindigde.”

Chimpansees die die machtspo-
sitie hebben, zijn nooit partijdig en 
beschermen steeds de zwakste partij. 
Het gaat om fair play, vriendschap en 
vreedzame conflictbeheersing. Ruzies 
eindigen daarom meestal met weder-
zijdse schouderklopjes, omarmingen 
en verzoening. En bij bonobo’s liefst 
met seks.

VOOR DE WAAL is de gemeenschaps-
zin van primaten “een bewijs dat de 

ARAH BROSNAN weet niet wat er nog gaat gebeuren, 
vandaag. Ze draagt een kiel en gezichtsbescherming en 
haalt een schaaltje met stukjes augurk en een met druiven 
tevoorschijn. Dan gaat ze het lab binnen waar twee 
kapucijnaapjes op haar wachten. De dieren weten precies 
waar het om gaat: als zij de biologe een steentje geven, 
krijgen ze een stukje augurk als beloning. Steen voor 
augurk. Dat is een goede ruil. 

H E T  B E S T E   S



Het zwakste lid van de groep 
krijgt de warmste plek. 
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bouwstenen van moraal ouder zijn 
dan de mensheid. En dat wij geen god 
nodig hebben om te verklaren waarom 
wij gekomen zijn waar wij nu zijn.”

Met die stellingname gooit de pro-
fessor olie op het vuur van een eeu-
wenoude strijd. Al sinds de oudheid 
discussiëren filosofen en theologen 
over de vraag of de menselijke ethiek 
is aangeboren, aangeleerd of opge-
legd door een hogere macht. 

Sinds enkele tientallen jaren probe-
ren ook biologen een antwoord op die 
vraag te vinden, door het bestuderen 
van mieren, bijen, grijze ganzen en 
apen. Daarbij bleek dat de meeste 
dieren uitgesproken sociale wezens 
zijn. Coöperatief gedrag lijkt daarmee 
een aangeboren eigenschap te zijn. 

Die conclusie roept echter nieuwe 
vragen op. Volgens een visie op de 
evolutietheorie zou de ontwikkeling 
van soorten het resultaat zijn van een 
miljoenen jaren durende strijd om het 
bestaan. De winnaars van die strijd 
zouden daarom meedogenloze ego-
isten moeten zijn. Maar het tegendeel 
lijkt het geval te zijn. Dieren als de 
chimpansees en kapucijnaapjes lijken 
over een bijna menselijke moraal te 
beschikken. 

Volgens Frans de Waal sluit het een 
het ander echter zeker niet uit. In te-
gendeel: Onderlinge samenwerking 
is alleen maar een pre in de strijd 
om het bestaan. Primaten leven in 
groepen die moeten samenwerken 
om zich te kunnen verdedigen tegen 
aanvallen van buiten. Groepen chim-
pansees kunnen een keiharde strijd 
om territorium voeren tegen andere 
groepen chimpansees. Zolang er geen 
externe vijand in beeld is, kunnen de 
leden van de groep onderling bitter 
vechten, maar uiteindelijk verzoenen 
zij zich weer. Het groepsbelang heeft 
meer prioriteit dan het persoonlijk 
welbevinden, want het groepsbelang 
is uiteindelijk bepalend voor de over-
levingskansen.  

  



H E T  B E S T E   

EN DE MORAAL? De moraal vormt 
de basis voor het ordelijk samenleven 

- zowel bij mensen als bij apen. “De 
sociale regels bepalen onder meer wie 
met wie mag paren en wie zich aan 
wie onderwerpt”, zegt De Waal. “Chim-
pansees en bonobo’s respecteren het 
bezit van anderen, zodat zelfs het alfa-
mannetje onder bepaalde omstandig-
heden om voedsel moet bedelen.”

De overeenkomst met de bijbelse re-
gels van de tien geboden is daarbij ver-

rassend. Zes daarvan zijn in feite ver-
boden die de sociale rust in de groep 
verzekeren: gij zult niet moorden, niet 
echtbreken, niet stelen, niet liegen, en 
niet begeren uws naasten huis, vrouw 
of bezit. Maar met regels en wetten 
geldt nog een ander feit: niet iedereen 
houdt zich er vrijwillig aan. 

De Waal heeft onderzocht wat er 
gebeurt wanneer chimpansees hun 
eigen regels overtreden. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld wanneer een chim-

Pikt een van de kapucijnaapjes de appel, of wordt het eerlijk delen?
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pansee tijdens een ruzie liever de be-
nen neemt dan zijn vriend te helpen. 
Dan onderbreken zijn vrienden de 
confrontatie en lopen hun kameraad 
brullend achterna. “Er lijkt dus zelfs 
zoiets te bestaan als plichts- en eer-
besef”, aldus De Waal. 

Ook onze vroege voorouders zorg-
den op dergelijke wijze voor recht en 
orde. Bij de pygmeeën, een natuur-
volk, waren onderzoekers getuige van 
een onderlinge strijd tussen leden van 
dezelfde stam: een jager had de ande-

ren tekortgedaan. Toen dat uitkwam 
werd hij door de hele groep bespot 
en gedwongen de hele buit en al zijn 

GROTERE GROEPEN 
KREGEN BEHOEFTE 
AAN GODHEDEN DIE 
ALS ARENDEN BOVEN 
DE MENSHEID 
ZWEEFDEN 
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voorraden af te staan. “Onze voorou-
ders leefden in kleine groepen, verge-
lijkbaar met primaten”, zegt De Waal. 

“Iedereen kende iedereen. Omgeven 
door familie, vrienden en andere le-
den van de groep deden ze er goed 
aan zich aan de regels te houden om 
het met elkaar uit te houden.”

Pas toen de groepen groter werden, 
werkten die oude controlemecha-
nismen niet meer, en waren nieuwe 
moraalinstrumenten nodig, zeggen 

wetenschappers. Grotere groepen 
kregen behoefte aan godheden die 
regels bepaalden en de mensheid 
bewaakten. 
   Het oude verbod op moorden bleef 
bestaan, maar werd nu, met andere 
regels, onderbouwd met de autoriteit 
van een bovennatuurlijke macht. In 
het joods-christelijke geloof getui-
gen de eerste vijf geboden van die 
behoefte aan hiërarchie en orde: Er 
is geen andere god dan God, gij zult 
geen afgodsbeelden maken, de naam 
van God niet misbruiken, de sabbat in 
acht nemen en uw vader en moeder 
eren. 

 D AT EEN RELIGIEUS sys-
teem van regels tot de 
dag van vandaag werkt, 
bewijst een experiment 

van de Canadese psychologe Ara No-
renzayan. Hij liet een groep proefper-
sonen een tekst grammaticaal ana-
lyseren waarin de woorden ‘God’ en 
‘goddelijk’ voorkwamen. Die opdracht 
was echter een voorwendsel voor het 
feitelijke experiment. De professor 
wilde weten of het werken met die 
tekst het gedrag van de proefpersonen 
beïnvloedde. Aan het eind van de test 
liet hij elke proefpersoon zijn eigen 
beloning bepalen. Van een stapel met 
voor tien dollar aan munten mochten 
zij zoveel pakken als zij wilden. Wat 
overbleef was voor de andere deelne-
mers. 

De groep die de religieuze tekst ge-
analyseerd had, liet gemiddeld 4,20 
liggen, meer dan tweemaal zoveel als 
het gemiddelde van de controlegroep 
die geen religieuze tekst las. De con-
clusie van Norenzayan: “Mensen die 
bekeken worden, of zich bekeken voe-
len, gedragen zich beter.”

Het is een uitkomst waar Frans de 
Waal niet van staat te kijken. Ook apen 
gedragen zich in het zicht van het al-
famannetje beter. De conclusie van 
de primaatonderzoeker: “Het was niet 
God die ons de moraal bijbracht, maar 
eerder omgekeerd. Wij hebben God 
tot moreel voorbeeld gemaakt, opdat 
hij ons helpt zo te leven als wij zelf 
juist vinden.” En wat wij juist vinden is 
datgene dat wij in de loop van miljoe-

DE BEGINSELEN VAN  
DE MORAAL ZIJN ONS, 
NET ALS DE MAKAKEN, 
BONOBO’S EN 
CHIMPANSEES, 
AANGEBOREN
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nen jaren hebben ontwikkeld: behulp-
zaamheid, samenwerking en fair play.

De basisbeginselen van de moraal 
zijn ons, net als de makaken, bono-
bo’s en chimpansees, aangeboren. 
Ze zitten ons in het bloed en hebben 
zich in ons brein verankerd. Hoe dat 
precies zit, vonden Italiaanse weten-
schappers die de hersenactiviteit van 
makaken bestudeerden. Wanneer die 
dieren een bepaalde daad verrichten, 
zoals grijpen naar een appel, dan wor-
den bepaalde delen van de hersenen 
actief - ook wanneer de aap ziet dat 
een ander naar een appel grijpt. 

Dat “na-aapneuron”, in werke-
lijkheid spiegelneuron geheten, is 
volgens experts de biologische ba-
sisvoorwaarde voor elke vorm van 
samenwerking, omdat het empatish 
vermogen mogelijk maakt. Dankzij 
spiegelneuronen kunnen we aanvoe-
len wat een ander voelt. En omdat wij 
ons in die ander kunnen verplaatsen, 
willen wij hem ook helpen. We troos-
ten een vriend die verdrietig is, en 
redden een wildvreemde van de ver-
drinkingsdood. 

Maar als onbaatzuchtigheid aange-
boren is, waarom zijn mensen dan toch 
zo vaak egoïstisch en a-sociaal? Komt 
dat omdat steeds minder mensen het 
verhaal van die god geloven, voor wie 
eenieder zich verantwoorden moet?

Ara Norenzayan heeft zijn experi-
ment herhaald. Ditmaal kregen de 
proefpersonen een tekst waarin geen 
religieuze begrippen voorkwamen, 
maar woorden als ‘staatsburger’ en 
‘rechter’. Dit keer waren de proefper-
sonen precies zo bescheiden als de-
genen die eerder aan God gedacht 
hadden. De Waal concludeert: Een 
beroep op gemeenschappelijke waar-
den en gezagsgetrouwheid is even ef-
fectief als een beroep op religie.    

WAAR GAAT HET DAN MIS? Wij zijn 
met teveel. Wij zijn niet in staat om 
mensen op andere continenten, of in 
andere culturen met evenveel empa-
thie te benaderen als onze buren. An-
derzijds worden wij diep getroffen 
door berichten dat kinderen in Bangla-
desh voor een hongerloontje onze kle-
ding naaien. De moraal is weliswaar 
diep in ons wezen geworteld, vindt De 
Waal, maar de evolutie heeft ons niet 
voorbereid op een globaliserende we-
reld. Toch is de situatie niet hopeloos. 
Emotioneel zitten mensen weliswaar 
net zo in elkaar als andere primaten, 
maar wij, homo sapiens, hebben be-
duidend meer hersens. Dat betekent 
dat wij geen slaven zijn van onze bio-
logische erfenis, maar dat wij ook ons 
verstand kunnen gebruiken. Ook om 
anderen te helpen.  

GEDRAG

Gedrag is wat je doet; niet wat je denkt, voelt of gelooft. EMILY DICKINSON
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AAN STUURBOORD VAN DE BRU36 rijst een 
enorme stalen korf op uit de kolkende zee. De regen die 
met bakken uit de asgrijze lucht valt, zwiept tegen de 
ramen van de brug. De stalen boom waaraan de korf, 
een mosselkor, bevestigd is, komt omhoog en zwenkt uit 
naar links. Johan ‘t Mannetje, van kop tot teen gehuld in 
een knaloranje oliepak, sjort het meer dan een ton 
wegende stalen frame met een grote haak aan boord. 
Regen- en zeewater striemen hem in het gezicht. Het 
slijk dat uit het visnet stroomt, waait alle kanten op. 
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Zeeuwse mosselvissers werken schoner dan ooit, 
voor zichzelf en voor het milieu 

Akkerbouw    op zee 
TEKST: BRIGITTE BORMANS 

FOTOGRAFIE: PAUL ROBERT
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OP DE BRUG staat schipper Marinus 
Padmos voor een paneel vol hendels 
waarmee hij de kraan bestuurt. Ter-
wijl zijn rechterhand heen en weer 
schiet tussen de handgrepen, kantelt 
de kor en worden de mosselen in een 
trage stroom gelost. Intussen bestuurt 
zijn linkerhand twee andere hendels 
waarmee hij ook aan bakboord een kor 
naar de oppervlakte hijst. Daar staat 
het tweede bemanningslid, Antoine 
Jumelet, in een knalgeel oliepak. Hij 
strekt zijn armen uit en mikt de haak 
in het framewerk. Een klein rukje aan 
de hendel vanuit de stuurhut en ook 
deze lading wordt gelost. 

In totaal vier mosselkorren worden 
beurtelings neergelaten, weer opge-
hesen, aangehaakt en gekanteld. Links, 
rechts, voor, achter, links, rechts. Net zo 
lang totdat de beide mosselruimen van 
de 40 meter lange mosselkotter uit-
puilen van de glanzende zwartpaarse 
schelpen. Dit spektakel, een prachtig, 
uren durend samenspel tussen de 
schipper en zijn bemanningsleden, 
ziet er uit alsof het geen enkele moeite 
kost. Maar deze perfecte choreografie 
van drie ervaren vissers is niet zonder 
gevaar. De geringste fout kan dodelijke 
gevolgen hebben. 

Het staat Marinus nog helder voor 
ogen, die keer dat een nieuw beman-
ningslid even de aandacht liet verslap-
pen en door de kor overboord geslagen 
werd. “Ik zette in een reflex de motor 
uit”, herinnert hij zich. “Als ik dat niet 
had gedaan, was hij in de schroef ge-
trokken en had hij het niet overleefd.” 

HET IS DONKER EN KOUD, met een 
gure wind en miezerige regen als ik 
die ochtend in de kleine vissershaven 
van het Zeeuwse Bruinisse, op Schou-
wen-Duiveland, bij Marinus Padmos 
aan boord klim. Als we uitvaren is het 
nog voor zessen. De verkeerspost in 
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Wemeldinge waarschuwt dat de wind 
is aangewakkerd tot kracht zeven. In 
open water danst de kotter steeds en-
thousiaster op de golven. 

Marinus Padmos, derde generatie 
uit een geslacht van mosselvissers, zit 
op zijn ergonomische kapiteinsstoel 

achter een indrukwekkend elektro-
nisch paneel. Dankzij een combinatie 
van radar en gps heeft hij geen daglicht 
nodig om het mosselperceel te vinden 
waar hij vandaag zal werken. De mos-
selbanken voor de Zeeuwse kust zijn 

Antoine Jumelet.
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NEDERLANDERS ZIJN 
GEEN GEWELDIGE 

MOSSELETERS

verkaveld alsof het akkertjes zijn, vertelt 
hij. “Het woord mosselboer past wel bij 
ons”, grapt hij.

De iets meer dan vijftig Nederlandse 
mosselboten, vrijwel zonder uitzonde-
ring familiebedrijven, zijn samen goed 
voor een oogst van zo’n vijftig miljoen 
kilo mosselen per jaar. Het grootste 
deel, 65%, gaat naar België, vertelt 
Padmos terwijl Johan achter hem op de 
kookplaat voor verse koffie zorgt. Het 
overige deel is vooral voor de Franse 
en Duitse markt. Nederlanders zijn 
geen geweldige mosseleters, zo blijkt. 
Net 12% van de oogst blijft in eigen huis. 

Marinus Padmos nam samen met 
zijn neef Rinus tweeëntwintig jaar ge-
leden het bedrijf van zijn vader over. 

een jaar oud. Voordat ze rijp zijn voor 
consumptie, ben ik nog wel zo’n ander-
half jaar met ze bezig. In totaal worden 
ze een keer of vier verplaatst van het 
ene naar het andere perceel.” 

Dat heeft te maken met de bodemsa-
menstelling en het beschikbare voed-
sel, vertelt hij, maar ook met de kwets-
baarheid voor storm en ijs in de winter. 
Jonge mosselen hebben andere grond 
nodig dan volwassen weekdieren. Al 
met al duurt het bijna drie jaar eer een 
mossel rijp is voor consumptie. 

Marinus: “Als de consumptiemosse-
len uiteindelijk worden opgevist, wor-
den de percelen die vrijkomen schoon-
gemaakt en kunnen daar weer nieuwe 
mosselen op worden uitgezaaid. Het is 
echt natte landbouw.”  

 
AL MEER DAN EEN EEUW zit de fami-
lie Padmos ‘in de mosselen’. Marinus’ 
vader en grootvader zouden hun ogen 
niet kunnen geloven als ze de appara-
tuur zagen waarmee hun nazaten nu 
werken. Maar aan het principe van 
opvissen, verplaatsen en oogsten is in 
die tijd nauwelijks iets veranderd, zegt 
Marinus. Alleen het vangen van mos-
selzaad, een passende agrarische bena-
ming voor de larven, is gemoderniseerd, 
onder druk van zorgen om het milieu. 
Traditioneel werd mosselzaad van de 
bodem geschraapt, waarbij veel andere 
zeeflora en -fauna het loodje legde. 

De moderne mosselzaadvanginstal-
laties (MZIs) zijn een duurzame aan-
vulling daarop. De mossellarven, die 
van nature in kluwen op de zeebodem 

Samen hebben ze drie schepen in bezit 
voor een jaarproductie van drie tot vier 
miljoen kilo mosselen. Twee kotters, de 
BRU36 en de BRU8 worden gebruikt om 
op de bodem van de Oosterschelde en 
op de Waddenzee te zaaien en te oog-
sten. De derde, de BRU40, vangt zaad. 

ALS DE ZON OPKOMT glinsteren in de 
twee ruimten van de BRU36 de mosse-
len die gisteren van de zeebodem voor 
Noord Beveland zijn gehaald. “Deze 
mosselen”, legt Marinus uit, “zijn ruim 

Duizend kilo mosselen stort in het ruim.
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zo’n ruim met de hand leeggeschept. 
Mijn vader moest dan ook met de vis-
serij stoppen vanwege fysieke klach-
ten”, zegt Padmos. Buiten staan Johan 
en Antoine nu in hun oliepakken in de 
striemende regen en spuiten de laatste 
mosselen van de wanden van het ruim 
de zee in. In totaal zullen ze tien keer 
heen en weer varen om het complete 
perceel te verhuizen. 

Marinus en zijn neef pachten veertig 
van die percelen van de overheid; de 
helft in de Oosterschelde, de andere 
helft in de Waddenzee. Verder groeien 
kan alleen door een ander bedrijf over 
te nemen, zoals ze een paar jaar gele-
den al deden, want meer dan de hui-
dige 7.000 hectare zeegrond is er voor 
de mosselteelt niet beschikbaar. 

Als het ruim is schoongespoeld, 
komen Johan en Antoine weer bin-

samenklonteren, worden opgevangen 
aan touwconstructies die aan boeien 
en buizen in het water hangen. Daar 
kunnen ze geoogst worden zonder de 
zeebodem te beroeren. Het heeft de 
Nederlandse mosselvisserij in 2011 
een milieukeur van de Marine Ste-
wardship Council opgeleverd. 

Met de hand 
Op de nieuwe rustplaats van de 60.000 
kilo mosselen in het ruim, op de Oos-
terschelde, laat Padmos de beide 
ruimen geleidelijk leeglopen, terwijl 
hij druk manoeuvreert. Op een gps-
scherm naast hem verschijnen rode 
lijnen die precies de koers van het 
schip over het perceel volgen. Hij heeft 
de houten palen waarmee het perceel 
boven water is gemarkeerd niet nodig 
om te zien waar hij is. “Vroeger  werd 

Op de brug dirigeert Marinus Padmos de mosseldans.
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mossellading en pikt een zeester mee. 
Dan volgen er meer.  

Het is alweer donker als Antoine en 
Johan op de terugweg naar Bruinisse 
in het kombuis een maal met verse 
mosselen bereiden. Of het door de 
zeelucht komt of door de sfeer weet 
ik niet, maar ze smaken lekkerder dan 
ooit. Marinus blijft er nuchter onder: 

“Je moet ze ook niet in de supermarkt 
kopen, maar bij een goede vishandel. 
Dan krijg je de beste kwaliteit.” 

Na exact 12 uur op het water meren 
we weer aan in Bruinisse. Morgenoch-
tend om 6.00 uur zijn de schipper en 
zijn bemanning weer klaar voor een 
nieuwe dag op zee. 

nen om op te warmen. De tocht naar 
Wemeldinge, waar de volgende lading 
wordt opgevist, duurt ongeveer een 
uur. De mannen zetten verse koffie en 
nestelen zich ieder in een hoek van de 
bank om warm te worden. 

Op het perceel bij Wemeldinge be-
gint de dans met de mosselkorren. De 
korren scheppen de mosselen van de 
bodem. Aan boord gaan ze via een 
transportband naar de mosselruimen. 

 Op de plotter volgt Marinus weer 
waar hij is geweest. Het lijkt of we tal-
loze zeemijlen afleggen, terwijl we in 
werkelijkheid eindeloos ronddraaien op 
de pakweg zes hectare van dit perceel.

 Marinus pakt zijn telefoon en laat 
me een foto van een zomerse zonsop-
gang op zee zien. En nog een zonsop-
gang. “Snap je”, zegt hij met een brede 
glimlach: “Als dit je leven is wil je toch 
niets anders meer? Zelfs op een dag 
als vandaag is er niets mooiers. Ook 
vakanties gaan voor mij bij voorkeur 
naar de kust.”

Mooier dan de Oosterschelde is het 
misschien alleen op de oceaan. Zijn ge-
zicht straalt als hij vertelt over zijn fa-
voriete tv-programma Deadliest Catch, 
over de kreeftenvissers bij Alaska, en 
nog meer als het gaat over zijn vakantie 
in Amerika, waar hij meeging met een 
geëmigreerde Nederlandse collega om 
kreeft te vangen voor de kust. 

Naarmate het ruim voller wordt, 
worden de zeemeeuwen, die al de hele 
dag luid krijsend om ons heen cirke-
len, steeds brutaler. En hongeriger. 
Een eerste vogel landt schichtig op de 

MARINUS PADMOS’ 

FAVORIETE MOSSELEN 

WORDEN GEWOKT!

Verwarm wat olijfolie in de wok.

Fruit daarin een gesnipperd uitje, 
kleine spekreepjes, een fijn gesne-
den prei, een paar tomaten in blok-
jes en ruim peper uit de molen.

Voeg, als de ui glazig is en het 
spek een beetje krokant, op een 
hoog vuur de (grondig gewassen) 
mosselen toe en een scheutje 
droge witte wijn.

Blijf omroeren totdat ze allemaal 
open zijn.

Voeg tot slot een potje crème 
fraîche toe en roer dit totdat er 
een lekkere dikke saus ontstaat.

Serveer met brood en/of frietjes. 
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Actrice Meryl Streep over vrouwenrechten, 
vooruitgang en de kunst van het vergeven

Wij moeten
aan de 

toekomst 
denken

ANDREAS ALBES

MERYL STREEP komt de kleine ver-
gaderkamer op de 51ste verdieping 
van het  Mandarin Oriental Hotel in 
Manhattan binnen met een kartonnen 
beker thee in de hand. Het is warm. 
Streep trekt haar grijze, wollen jasje 
uit en gooit het over de tafel op een 
bank. 

We gaan praten over machtige man-
nen, over machopresident Donald 
Trump en filmmagnaat Harvey Wein-
stein die tientallen actrices misbruikte. 
Hoe dat kon gebeuren, en waarom er 
zo lang werd gezwegen.

Het uitgebarste schandaal heeft ver-
reikende gevolgen. Ook in Europa zijn 

talloze misbruikzaken aan het licht 
gekomen. Ook in de kunstwereld.

Streep behoort met haar drie Os-
cars en 20 Oscarnominaties tot de 
meest opvallende woordvoersters van 
de #MeToo-beweging.

Ze is woedend om het misbruik, 
maar haar sonore stem wordt geen 
moment verheven. Toch maakt de 
doordringende klank onmiskenbaar 
duidelijk hoe serieus zij de kwestie 
neemt. 

Ook haar jongste filmrol past 
daarbij: Streep speelt Katherine 
'Kay' Graham, de sterke eigena-
resse van de Washington Post,  
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UIT: STERN (01.02.2018); ©ANDREAS ALBES/STERN/PICTURE PRESS

die, om haar krant te redden, de strijd 
aanbond met een hele horde mannen 
die vrouwen minachtten. Een histo-
risch verhaal.

Vraag: Mrs. Streep, als het om vrou-
wenrechten gaat is de toestand in het 
Witte Huis op dit moment treurig. De 
huidige president pochte zelfs over de 
manier waarop hij vrouwen aan-
randde. 
Meryl Streep: Wat Trump ook gedaan 
heeft, er zal een moment komen dat 
hij verantwoording moet afleggen. Dat 
weet ik zeker. 

Hoe dan?
Ik wil niet speculeren. Het is alleen 
belangrijk dat dat in overeenstemming 
met de wet gebeurt. En God verhoede 
dat er iets boven water komt dat hem 
zijn baan kost. Ik weet niet hoe zijn 
aanhang dan zal reageren, die mensen 
die vol haat zitten en hem met blind 
vertrouwen volgen. Maar ik blijf opti-
mistisch: Het recht zal zegevieren.

Denkt u dat uiteindelijk een vrouw 
zijn lot zal bezegelen?
Er zijn nu heel veel jonge vrouwen die 
in beweging komen. Waarom zou dat 

Trump niet kunnen treffen? Net als 
David tegen Goliath. Je hebt niet altijd 
een leger nodig. Soms is een enkele 
steen genoeg, mits de juiste persoon 
die gooit.

U heeft Trump ook de nodige keren 
aangevallen. En hij noemde u “een 
van de meest overschatte actrices van 
Hollywood”. 
Er is echt helemaal niets waarin ik het 
met Trump eens ben. Maar daar heeft 
hij bij uitzondering gelijk in. Wij heb-
ben in Hollywood de neiging de zaken 
enorm te overdrijven. 

In uw jongste rol speelt u de eerste 
krantenuitgeefster van Amerika, die 
overeind moest blijven in een pure 
mannenwereld. Het speelt 46 jaar 
geleden, maar je krijgt de indruk dat 
er niet veel is veranderd. 
Jawel, er is enorm veel verbeterd. Ik 
kwam in 1971, precies in de week dat 
deze film speelt, van de universiteit. 
Toen gingen de deuren voor vrouwen 
net een beetje open. In de regering, 
de rechtspraak, de zorg, de zakenwe-
reld. Maar uitsluitend op het laagste 
niveau. Ik vertel dat vaak aan mijn 
dochters. Die kunnen zich helemaal 

JE HEBT NIET ALTIJD EEN LEGER NODIG. SOMS 
IS EEN ENKELE STEEN GENOEG, MITS DE 
JUISTE PERSOON DIE GOOIT
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niet voorstellen hoe moeilijk vrouwen 
het toen hadden. 

Als uitgever Kay Graham beweegt u 
zich bijzonder onzeker in die man-
nenwereld. 

Er bestaat een foto uit die tijd: Kay 
Graham op een conferentie als enige 
vrouw met 26 mannen in de zaal. Hoe 
intimiderend moet dat geweest zijn? 
Nu zouden daar minstens drie vrou-
wen zijn. Er gebeurt dus iets. Bij het 
middle management gaat het sneller, 
daar zie je veel meer vrouwen. Maar 
aan de top bewaken mannen nog 
steeds hun fort. In de samenleving zal 
er niets veranderen tot het moment 
dat ook aan de top absolute gelijkheid 
bestaat. 50 procent vrouwen, 50 pro-
cent mannen, zoals het in de hele 
menselijke soort is verdeeld.

Bent u voor wettelijke vrouwenquota? 
Ik weet niet of dat de juiste aanpak is. 
Ik denk dat de publieke opinie sneller 
werkt. Sociale media zorgen ervoor 
dat de instelling van mensen voort-
durend verandert. Schaamte is een 
goede motivator, net als sociale uit-
sluiting. Wanneer vrouwen massaal 
weigeren bedrijven te steunen die 
vrouwen aan de top uitsluiten, dan 
kan dat veel teweegbrengen.

Anderhalf jaar geleden heeft u op de 
Democratische partijconventie nog 
een fel pleidooi voor presidentskandi-
date Hillary Clinton gehouden. Toen 

kwam Trump. Dat moet toch beteke-
nen dat de vrouwenbeweging aan 
draagkracht heeft ingeboet. 
De menselijke samenleving bestaat 
al tienduizenden jaren met een be-
paalde hiërarchie. De eerste echte 
veranderingen stammen uit de jaren 
60. Hoe denkt u dat wij sinds die tijd 
tot een gelukkige, conflictvrije samen-
leving hadden moeten komen? We 
zullen altijd twee passen voorwaarts 
zetten en dan weer een terug. 

Je zou verwachten dat op zijn minst 
het liberale Hollywood zijn tijd voor-
uit was. In plaats daarvan wordt het 
getroffen door het Weinstein-schan-
daal en dan lijkt het of het daar nog 
erger is. 
Het is daar als overal. Het is alleen zo 
dat we bij andere bedrijfstakken niet 
zo nauw kijken. De vrouwen die in 
Amerika op het land werken, worden 

MERYL STREEP

werd op 22 juni 1949 geboren in de 
Amerikaanse deelstaat New Jersey. 
Zij begon haar acteercarrière in het 
theater. Haar eerste grote filmrol in 
The Deer Hunter leverde haar een 
Oscarnominatie op. Intussen heeft 
zij die onderscheiding driemaal 
gewonnen - voor het laatst in 2012 
voor haar vertolking van Margaret 
Thatcher in The Iron Lady. De actrice 
zet zich al jaren in voor onder meer 
ontwapening, AIDS-hulp en gelijke 
behandeling van vrouwen in de 
filmbranche. Streep is getrouwd met 
beeldhouwer Don Gummer. Het paar 
heeft vier volwassen kinderen.  RD



Meryl Streep en Tom Hanks in The Post
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door hun opzichters misbruikt. Als zij 
bezwaar maken worden ze met ont-
slag bedreigd, waardoor ze niet meer 
in staat zijn hun gezin te voeden. De 
bond van landarbeiders heeft een 
brief gestuurd naar de activisten onder 
de actrices: “Ga alsjeblieft door! Jullie 
spreken ook namens ons. Jullie spreken 
ook namens degenen die geen stem 
hebben.” De mensen horen wat in 
Hollywood gezegd wordt. Wij hebben 
een grote megafoon.

Na de beschuldigingen tegen Harvey 
Weinstein werd de #MeToo-beweging 
tegen seksueel misbruik zo groot dat 
het blad Time haar uitriep tot orga-
nisatie van het jaar.
En op dat moment werd Time gekocht 
door de aartsconservatieve New- 
yorkse broers Koch. Die behoren tot 
de oligarchen die ons middels hun 

rijkdom en connecties proberen te 
regeren. We kunnen ons niet veroor-
loven achterover te gaan leunen. Wij 
moeten in de strijd voor onze waar-
den en vrijheid altijd waakzaam zijn. 

Wat is uw advies aan jonge actrices 
die te maken krijgen met een Harvey 
Weinstein die ze belastert? 
Neem een advocaat!

U was zelf ook eens in zo’n situatie - 
met Dustin Hoffman. 
Ja, en ik heb daar destijds over gespro-
ken in Time.

U beschreef hoe hij bij uw eerste ont-
moeting met de woorden “Hé, ik ben 
Dustin Hoffman”, meteen een hand 
op uw borst legde. 
Dat is 40 jaar geleden. Ik heb het be-
kendgemaakt en hij bood excuus aan. F
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Maar een advocaat nam u niet in de 
arm? 
Luister, aan de ene kant heb je ge-
welddadige verkrachters. Aan de 
andere kant heb je mannen die zich 
gedragen als klootzakken. Daartussen 
bevindt zich een enorm grijs gebied.  
Daar bestaat ruimte voor vergeving 
en een goed gesprek. Er zijn mensen 
die nadenken en hun gedrag corrige-
ren. We moeten uiteindelijk toch met 
elkaar door een deur kunnen, samen 
werken, aan de toekomst denken. Je 
kunt toch niet altijd boos blijven. Er 
zijn mensen die in de gevangenis 
thuishoren. Anderen moeten alleen 
beseffen dat ze klootzakken zijn, en 
zeggen: “Hé, het spijt me.”
 
In uw nieuwe film is het duidelijk dat 
regisseur Steven Spielberg inspeelt op 
de actuele problemen in de VS. Heeft 
Hollywood een nieuwe rol in de poli-
tiek voor zichzelf ontdekt?  
In Hollywood willen de meeste men-
sen alleen geld verdienen. Maar er 
zijn er die genoeg geld hebben, die 
genoeg bereikt hebben, en die naar 
hun principes handelen. Een van  

die mensen is Steven Spielberg. Hij 
hoeft aan niemand meer iets te be-
wijzen. Hij wilde iets laten zien dat 
in 1971 waar was, en dat nog steeds 
waar is. 

Er komt een dag dat er een film over 
Donald Trump gemaakt zal worden. 
Kunt u zich daarin een rol voorstel-
len die u zou willen spelen? 
Oh ja! De interessantste rollen in een 
Trump-film zijn de vrouwen die hem 
steunen. Zijn adviseur Kellyanne 
Conway, zijn ex Ivana, zijn dochter 
Ivanka en natuurlijk Melania, zijn 
vrouw. Fantastisch! 

Men zegt dat Melania vijf vreemde 
talen spreekt. 
Dat weet ik, maar eigenlijk heeft nog 
nooit iemand haar in zo’n taal iets ho-
ren zeggen.  

Wat fascineert u zo aan die vrouwen?
Ik wil weten hoe zij zich voor zichzelf 
rechtvaardigen. Ik hoop dat er ooit 
een groot auteur komt die het verhaal 
zal opschrijven. Dat wordt iets als een 
drama van Shakespeare.  

ONRECHT

Er zijn momenten waarop wij niet in staat zijn onrecht te voor-
komen. Maar er mag nooit een moment zijn waarop wij besluiten 

niet te protesteren. - ELIE WIESEL

Het recht wordt niet gediend tot het moment dat degenen die 
niet getroffen zijn net zo woedend zijn als degenen die wel 

geraakt zijn. - BENJAMIN FRANKLIN
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TEKST: CORNELIA KUMFERT

Met sneeuw bedekte gletsjers, tropische 
regenwouden en Afrikaanse savannes – Tanzania 
heeft een divers landschap. Maar hoe lang nog?
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DE MEESTE Tanzanianen zijn zelfvoorzienende boeren. Periodes 
van droogte en watergebrek vormen voor zowel mens als dier een 
bedreiging, maar dat geldt evenzo voor zware regenval en overstro-
mingen. Vooral de Masai hebben zwaar te lijden van deze extreme 
weersveranderingen.

Fotografe Barbara Dombrowski begon haar fotoproject Tropic Ice 
acht jaar geleden. In het kader daarvan zoekt ze volkeren op die 
kampen met de gevolgen van de klimaatverandering. Tanzania is 
haar vierde bestemming, na de Amazone, Groenland en Mongolië.
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Bij zonsopgang drijft een jonge Masai 
z’n kudde geiten naar een plek waar ze 
kunnen grazen. De grond rond de dorpen 
biedt, vooral in periodes van droogte, voor 
de dieren vrijwel niets te eten. De Masai 
zijn dus genoodzaakt steeds verder weg te 
gaan om hun vee te kunnen laten grazen. 



De opwarming van de aarde vormt ook 
een bedreiging voor olifanten. Steeds 
meer herders drijven hun vee richting de 
wildreservaten om ze daar te laten grazen, 
waardoor een confrontatie tussen mens 
en olifant onvermijdelijk wordt.

Masai-bruiloften duren dagen. Op de tweede 
dag van het huwelijksfeest verzamelen alle 
vrouwen van het dorp zich om de bruid naar 
het huis van haar toekomstige echtgenoot te 
begeleiden.



Een oude Masai-vrouw uit het dorp 
Tinga Tinga aan de voet van de Kili-
manjaro herinnert zich de tijd dat het 
weer minder onvoorspelbaar was. Te-
genwoordig is het vaak droog tijdens 
het regenseizoen en regent het in de 
periode dat het droog zou moeten zijn, 
waardoor hele oogsten verloren gaan. 



Een groep bavianen heeft 
het zich gemakkelijk ge-
maakt in een acaciaboom, 
het symbool van Afrika. 
Dit zijn doorgaans forse 
bomen. De meeste plan-
teneters laten de bladeren 
van de acaciaboom onge-
moeid omdat er doornen 
aan de takken zitten. 05 2018   | 101



Op zoek naar water en gras maken deze wil-
debeesten de gevaarlijke tocht naar het Masai 
Mara-reservaat in buurland Kenia. In het droogte-
seizoen is dit een van de weinige plekken in Oost-
Afrika waar nog water te vinden is.

Joice woont met haar man 
en kinderen Enzo (5) en 
Naomi (8 maanden) in een 
boma, een traditionele uit 
hout, klei en gedroogde 
koeienvlaaien opgetrok-
ken hut. Er brandt de hele 
dag een klein vuur, zowel 
om op te koken als om de 
muskieten te verdrijven.
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De 15-jarige Orianga poseert trots voor de camera. 
Zijn zwarte kledij en zijn gezicht zijn wit beschil-
derd ten teken dat hij onlangs de overgangsrite van 
jongen naar man heeft doorgemaakt. Nu is hij op 
weg een morani, een krijger, te worden.
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A LS IK M’N KINDEREN VERTEL DAT ZE HAAR 
cocktails deelde met onze golden retriever, 
of die keer dat ze de pompoentaart die ik had 
laten vallen van de vloer probeerde te eten, 

of dat ik haar, toen ik middenin de nacht wakker werd, 
in haar blootje bij m’n bed haar taak als tandenfee zag 
vervullen – stellen ze altijd dezelfde vraag: Over welke 
moeder heb je het nu, pap? Dat is een terechte vraag. 

Ik heb per slot van rekening vijf moeders.

MARC PEYSER

Een eerbetoon aan de vijf vrouwen 
 die me hebben opgevoed

HOE  IK  
VIJF 

MOEDERS 
KREEG
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elkaar, maar wat hun persoonlijkheid 
betreft hebben ze allemaal veel weg 
van een kamerplant. (Wat? Heb jij dat 
nooit van jouw moeder gevonden?)

Zo is een van mijn moeders een 
perfecte gardenia. Ze vrolijkt iedere 
ruimte op en ruikt heerlijk, maar ze 
vereist ook nauwkeurige verzorging. 
Ze heeft een heleboel ‘zoon’ (mij, dus) 
nodig en als haar omgeving haar niet 
bevalt moet daar onmiddellijk iets aan 
gedaan worden. Dat verklaart haar we-
kelijkse paniektelefoontjes als ze haar 

wifi-wachtwoord weer 
eens is vergeten en ook 
haar korte lontje jegens 
obers, andere automo-
bilisten en haar afstands-
bediening. 

Ik was zo stom om 
haar te leren FaceTimen 
op haar iPhone zodat ik, 
zonodig, op afstand zou 
kunnen helpen. Slecht 
plan. Ik ben nu geregeld 
het slachtoffer van het 
gevreesde handtasge-
sprek – de mamaversie 

van het broekzakgesprek. Ze belt dus 
per ongeluk als ze in haar tas naar haar 
portemonnee zoekt, of naar een zak-
doek, gewoonlijk als ze op stap is met 
vriendinnen. Het klinkt ongeveer zo: 
“Snorkelgeluiden haar verschrikkelijke 
face-lift? Geen wonder dat ze gesuis 
en gezoem suikeroompje. Natuurlijk 
gromgeluiden spelletje mahjong.”    

Het heeft geen zin om “MAM! MAM! 
IK KAN JE HOREN!” te gillen. Als ik ge-

Mijn aloë  
vera-moeder kan 
een superlekkere 
lasagne maken, 
maar ik houd de 
talenten van de 

ene moeder 
geheim voor de 

andere 

Natuurlijk heb ik maar één biologi-
sche moeder. (De tandenfee. Voor de 
goede orde, ze zegt dat ze toen geen 
kleren aanhad omdat ze zich pas her-
innerde dat ze m’n tandje nog moest 
pakken toen ze al was uitgekleed en ze 
sliep nu eenmaal altijd naakt).

Ik heb ook een schoonmoeder, alias 
de pompoentaarteetster. En dankzij 
m’n vaders optimistische huwelijks-
motto – “Als het de eerste keer niet 
lukt, stap dan nog een keer, en nog 
een keer, en nog een keer in de huwe-
lijksboot” – heb ik ook 
nog eens drie stiefmoe-
ders. Die ouwe lieverd is 
dus vier keer getrouwd. 
Om de een of andere re-
den verlaten zijn vrou-
wen hém, maar houden 
ze met mij een band.

Ik beklaag me niet, 
laat dat duidelijk zijn. 
Met zoveel moeders 
krijg je veel verjaardags-
kaarten en kerstcadeaus, 
om maar te zwijgen over 
een voorraad goedkope 
babysitters. Daar staat tegenover dat je 
ook een hele lading opvattingen over 
je heen krijgt over hoe je je kinderen 
moet opvoeden, wat je wel en niet moet 
eten en waar je kerst moet vieren. (Het 
antwoord op die laatste: bij haar thuis 
– niet bij een van de andere moeders.)

Door al die moeders ben ik een ex-
pert in de ‘soort’ geworden, en dan 
bedoel ik soort in de tuinbouwkun-
dige zin. M’n moeders verschillen van 
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luk heb, loopt haar batterij snel leeg.
Met een moeder/kamerplant die 

veel aandacht nodig heeft is het eerlijk 
gezegd een opluchting om een andere 
moeder te hebben die een cactus is. Ze-
ker, ze prikt als ik te dichtbij kom – er 
wordt zonder gegronde reden niet ge-
knuffeld. Ook heeft ze wel eens m’n ver-
jaardag vergeten. De pluspunten: deze 
moeder hoeft vrijwel nooit een drankje 
(met dank aan de AA) en wordt niet 
warm of koud van mijn slechte buien. 
Als ik van een van de andere moeders 
de zenuwen krijg (zie de gardenia) 
lucht ik m’n hart bij de cactus.

Een heel andere vorm van hulp 
krijg ik van moeder dieffenbachia. 
Deze plantensoort zuigt letterlijk de 
onzuiverheden uit de lucht (koop er 
een paar als je je huis weer eens een 
schilderbeurt geeft). Zoals een dieffen-
bachia betaamt, ruimt ze m’n keuken 
op en doet ze ongevraagd de was. Ze is, 
net als Mary Poppins, vrijwel volmaakt. 
Ze is zelfs bijna te goed. Waar heb je 
anders een moeder voor, als je niet af 
en toe wat over haar te klagen hebt? 

Mijn allerleukste moeder is mijn 
venusvliegenval. Ze is exotisch – een 
‘show-off ’ van top tot teen. Ze liet 
vroeger door een pedicure op haar 
grote-teennagels – behoorlijk gewaagde 
– cartoons tekenen. Zíj vond het hele-
maal te gek, maar m’n klassenleraar op 
de basisschool dacht daar anders over. 
(De naakte tandenfeetruc van mama 
zou iets voor haar geweest zijn.) Uiter-
aard is m’n venusvliegentrap-moeder 
een fervente carnivoor: hoe ongezon-

der het vlees, hoe beter. Als er geen 
nitraat op het etiket staat, wil ze het 
niet. Toen we laatst boodschappen gin-
gen doen, laadde ze het karretje vol met 
hotdogs en allerlei vleeswaren. Toen ik 
suggereerde dat er ook magere, iets 
minder ongezonde varianten van haar 
lievelingseten waren, blafte ze: “Over 
m’n lijk!” Ach, misschien blijft zíj ook 
wel langer vers door al die conserve-
ringsmiddelen. 

En dan is er nog m’n aloë vera-moe-
der. Ze kust fouten weg en maakt ze 
beter, zoals aloë-gel verzachtend werkt 
als je net te lang in de zon hebt gelegen. 
Ze doet nooit moeilijk – ze is overal ge-
lukkig, binnen- of buitenshuis. Ze is de 
perfecte moeder om samen mee op te 
bank te hangen en een oude film te kij-
ken, lekker knus onder de sprei die ze 
zelf gehaakt heeft. Ze kan ook een su-
perlekkere lasagne maken. Venusvlie-
gentrap-moeder zou er een moord voor 
doen. Daarom houd ik de culinaire 
hoogstandjes van de ene moeder ge-
heim voor de andere moeders. (Oeps.)

Ik neig ertoe m’n aloë vera-moeder 
de allerliefste te vinden, maar dat zou 
niet eerlijk zijn tegenover m’n andere 
moeders. Zij bieden allemaal moeder-
liefde. De ene mag dan een bijzondere 
smaak voor eten hebben en de andere 
voor nagelversieringen, maar ze hou-
den allemaal van me, ondanks m’n 
eigen onhebbelijkheden. Dus, dankje-
wel, pap. Je mag dan, wat echtgenotes 
betreft, een dubieuze smaak hebben, 
als het op moeders aankomt, weet je ze 
absoluut goed uit te zoeken.
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Een oude pelgrimsroute door Duitsland 
helpt mensen en gemeenschappen weer 
tot elkaar te komen

ISABELLE DE POMMEREAU

FOTOGRAFIE: THOMAS BARTH

Zij vonden  
de weg terug

Andere pagina: Gert en 
Andrea Kleinsteuber op 
de Pelgrimsweg, die 
wordt gemarkeerd met 
Jacobsschelpen (boven).

GERT KLEINSTEUBER EN ZIJN VROUW 
ANDREA hebben de hele dag gelopen en 
ze zijn moe. Ze leggen hun rugzakken voor 
de 12de-eeuwse kerk in het gehucht Klein-
liebenau in het oosten van Duitsland, waar 
ze hopen eten en onderdak voor de nacht 
te vinden. Terwijl ze het gebouw met zijn 
rood-wit gestucte façade en karakteris-
tieke toren staan te bewonderen, komt 
er een ouder echtpaar aan. Erhard heeft 
de hark waarmee hij bladeren rond de 
kerk heeft opgeruimd nog in zijn hand, 
Hermine draagt een schaal met een zelf-
gemaakte appeltaart.

“Bent u pelgrims?” vraagt ze. “U ziet er 
wat vermoeid uit, kom even binnen”, zegt 
Erhard. Ze gaan hun gasten voor naar een 
keukentje in een kleine woning die vast-
zit aan de kerk. Hermine gaat aan een 
tafel zitten die net tussen de trap en het 
fornuis past. “Ik hoop dat u uw paspoort 
bij u heeft”, glimlacht ze.
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Gert, een politieman van 59 met een 
grijze baard, haalt een boekje met zes 
pagina’s tevoorschijn en legt het op 
tafel. Zijn ‘paspoort’ is een moderne 
versie van het oude ‘bewijs van vrij-
geleide’ dat de middel-
eeuwse pelgrims ooit 
bij zich droegen. De 
stempels – een kerk, 
een familiewapen, een 
oud kasteel – tonen 
waar Gert en Andrea de 
voorgaande elf nachten 
hebben doorgebracht.

Gert en Andrea, die 
al 37 jaar getrouwd zijn, 
maken een voetreis. Ze 
zijn begonnen in Görlitz, 
bi j  de Pools-Duitse 
grens, 220 kilometer 
naar het oosten, en trekken dwars 
door hun eigen deelstaat Saksen, door 
honderden jaren geschiedenis. Ze 
volgen een oude pelgrimsroute, de 
Via Regia.

Erhard wil hen graag het interi-
eur van de kerk laten zien. Met zijn 
eenvoudige altaar, met houtsnijwerk 
versierde kerkbanken en zilverkleu-
rige orgel is het een deel van Erhards 
leven. Ze hebben samen goede en 
slechte tijden doorgemaakt.

Voor de Tweede Wereldoorlog had 
hij hier als kind van 6 de kerkklokken 
helpen luiden. In de nasleep van de 
oorlog bleven die klokken zwijgen, 
toen Kleinliebenau deel ging uitma-
ken van de Duitse Democratische 
Republiek (DDR).

Na de val van de Muur zette het 
verval pas goed door. “Er was vanda-
lisme”, zegt Erhard. “De orgelpijpen 
werden gestolen. Er werden stenen 
door de ramen gegooid.” Toen stortte 

het dak in en werd het 
gebouw dichtgetimmerd.

Nu  z i j n  e r  e i n d e -
lijk hoopvolle tekenen. 
De kerk en het dorpje 
zijn een pleisterplaats 
geworden op een deel 
van de Via Regia, die 
d o o r  d e  d e e l s t at e n 
Saksen, Saksen-Anhalt 
en Thüringen loopt. En 
dat allemaal dankzij het 
inspirerende initiatief 
van één jonge vrouw.

NADAT OOST- EN WEST-DUITSLAND 
in 1990 waren herenigd, konden veel 
mensen in de voormalige DDR maar 
met moeite hun draai vinden in de 
nieuwe natie. Een van hen was de toen 
19-jarige Esther Zeiher, die, in de hoop 
om antwoorden te vinden, trektochten 
door Duitsland ging maken. Ze kwam 
uiteindelijk op de beroemde pelgrims-
route naar Santiago de Compostela, die 
door Frankrijk en Spanje naar de graf-
tombe van St. Jacob in Santiago voert. 

Tijdens haar verblijf in een Spaanse 
refugio stuitte ze op een oude kaart van 
Europa met een enorm netwerk van 
pelgrimsroutes die allemaal naar Santi-
ago leiden. Toen ze hem beter bekeek, 
zag ze tot haar verrassing dat een van 
de oude routes door haar eigen deel-

De route leidt 
door weilanden 

en golvende 
wijngaarden, 
door stadjes 

waar Maarten 
Luther predikte 

of Bach het 
orgel bespeelde
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staat Saksen liep. Dit, zo 
ontdekte ze, was de Via 
Regia, de oudste en langste 
handels- en pelgrimsroute 
van Europa, die ooit van Kiev in 
Oekraïne door Polen, Duitsland en 
Frankrijk liep, helemaal naar Santiago 
in Spanje.

Voor haar lag een eeuwenoude 
traditie – en Zeiher had haar missie 
gevonden: deze oude pelgrimsroute 
weer tot leven te brengen.

In de drie jaar daarna reconstru-
eerde ze de Via Regia, waaronder het 
traject van 466 kilometer van Görlitz 
naar Vacha, een stad bij de voormalige 
grens tussen Oost- en West-Duitsland. 
In juli 2003 opende Zeiher de route en 
kreeg ze toestemming om er 15.000 
Jacobsschelpen langs aan te brengen. 
Ze noemde het de Oecumenische 
Pelgrimsweg.

De route leidt door weilanden en 
golvende wijngaarden, door stadjes 
waar Maarten Luther predikte of Bach 

het orgel bespeelde en door streken 
die zijn verminkt door oude, vervui-
lende fabrieken of die wegkwijnen na 
de exodus van jongeren.

Kleinliebenau werd een van de over-
nachtingsplaatsen. De kern van Zeihers 
ideaal was dat plaatselijke inwoners 
pelgrims zouden huisvesten. Voor een 
kleine vergoeding zouden ze een plek 
krijgen om te slapen – een ongebruikte 
slaapkamer, een opgeknapt schoolge-
bouw of, zoals in Kleinliebenau, een 
kerk.

HET STADJE WERD ONTDEKT door 
een aanvankelijk klein maar groei-
end aantal mensen. Vrijwilligers uit 
Oekraïne, Frankrijk en Spanje hiel-
pen de kerk te restaureren, die is 
heropend als dorpshuis én onderko-
men voor pelgrims. En Erhard kon 

Esther Zeiher (links) re-
construeerde de Oecume-

nische Pelgrimsweg van 466 
kilometer, die is gebaseerd op 

de oude Via Regia.

P O LE N

DE OECUMENISCHE PELGRIMSWEG

TS J ECH IË

Kleinliebenau
Merseburg

Crostwitz
Glaubitz

Frankleben

Görlitz

Santiago de
Compostela

Leipzig

DresdenVacha

DU ITSL AN D

SPANJE

FRANKRIJK

DUITSLAND

Görlitz
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De ‘hereniging’ met West-Duitsland, 
die vol optimisme was aangekondigd 
als het begin van een nieuw tijdperk, 
bracht ook jaloezie en wrok. Straten 
en middeleeuwse pleinen werden met 
geld uit het Westen hersteld, maar er 
werd geen echte economische infra-

structuur gecreëerd.
“Na de val van de Muur 

sloten de mensen zich 
voor elkaar af”, zegt Gert. 
Er werd geroddeld. Hoe 
kon iemand zich opeens 
een auto veroorloven, 
of een nieuw dak? “In 
plaats van met elkaar 
te praten bij de koffie, 
begonnen ze over elkaar 
te praten.” 

Ze hadden de Via 
Regia bij toeval ontdekt 

door Geocoaching, een buitensport 
en spel, waarbij je met je smartphone 
ergens ter wereld een zogenaamde 
schat moet zien te vinden. De app 
stond op de smartphone van hun 
zoon. Op een dag waren ze tijdens het 
zoeken  gestopt in Kleinliebenau. 

Achter de kerk zag Andrea een kleine, 
blauw-gele schelp die op een boom 
was geschilderd. Ze herkende hem 
meteen als het merkteken van de route 
naar Santiago de Compostela, want ze 
hadden al eens een deel van die tocht 
afgelegd; van Saint-Jean-Pied-de-Port 
in de Franse Pyreneeën naar Santiago 

– een tocht van 800 kilometer die ze in 
33 dagen hadden voltooid.

En nu bleek een deel van de tocht 

eindelijk weer aan de touwen van de 
kerkklokken gaan hangen.

“De kerk is een ontmoetingsplek 
geworden”, zegt Erhard. “Het hele 
dorp is weer tot leven gekomen.”

Tijdens het avondeten van koude 
worst en Rioja voelt Gert zich rustig 
worden. Andrea en hij 
zijn moe, maar gelukkig. 
Het is een lange, emotio-
nele tocht, een reis door 
hun turbulente verleden.

Gert en Andrea waren 
tevreden met hun leven 
in de DDR en ze geloof-
den in het systeem. Gert, 
die bij de politie van 
Leipzig verantwoordelijk 
was voor de automatise-
ring, was zijn loopbaan 
begonnen als voorman 
van een varkensfokkerij niet ver van 
Kleinliebenau. Andrea was leidster bij 
de plaatselijke afdeling van de Freie 
Deutsche Jugend, de communistische 
jeugdbeweging.

Toen in 1989 de Muur viel, stond 
hun leven – en alles waar ze altijd 
in hadden geloofd – op zijn kop. De 
suikerfabriek die altijd de economi-
sche motor in deze streek was geweest, 
sloot zijn deuren. Jongeren trokken 
met tientallen tegelijk weg. 

“We geloofden altijd in wat we deden 
en nu kregen we te horen dat we niet 
meer nodig waren”, zegt Andrea. Het 
duurde lang voordat ze weer werk vond, 
bij een reisbureau. Het gemeenschaps-
gevoel was grotendeels verdwenen.

Na de val van de 
Muur sloten de 

mensen zich 
voor elkaar af. In 

plaats van met 
elkaar te praten, 

begonnen ze 
over elkaar te 

praten
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De keukentafel ligt vol met fruit en 
aan de muur hangt een grote wereld-
kaart met honderden gekleurde spel-
denknoppen die aangeven waar de 
pelgrims vandaag komen die hier zijn 
geweest.

“Met elke pelgrim komt er een stukje 
van de wereld naar me toe”, zegt hun 
gastvrouw Monika de volgende morgen 
bij het ontbijt. “We leren loslaten – onze 
geschiedenis, onze angsten.”

In het dorpje Glaubitz, 40 kilometer 
ten noordwesten van Dresden, roepen 
jongetjes opgewonden: “De pelgrims 
komen eraan!”

“De pelgrimsroute zorgt voor verbin-
ding”, zegt Gert. “Hij verandert mensen 

– degenen die hem afleggen en degenen 
die erlangs wonen.”

TERWIJL BUITEN de kerk in Klein-
liebenau de avond valt, bladert Gert 
door het gastenboek. Hij vindt de 
dankwoorden van de andere pelgrims. 

bij hen om de hoek te liggen.
Dat was de reden dat ze een paar 

maanden later de trein naar Görlitz 
namen, een prachtige stad vol lief-
devol gerestaureerde renaissance- en 
barokgebouwen, die grotendeels was 
gespaard voor de verwoestingen van 
de Tweede Wereldoorlog maar in de 
DDR-tijd in verval was geraakt. 

Daar vonden ze de St. Jacobsschelp, 
een beetje verstopt op een voetgangers-
brug over de rivier de Neisse, de grens-
rivier met Polen; aan de andere kant 
van de brug ligt Zgorzelec, de Poolse 
zusterstad. In hun rugzak hadden ze 
behalve slaapzakken en overnachtings-
spullen de gids van de Pelgrimsroute 
en hun pelgrimspaspoorten. 

Ze doen tijdens hun tocht enorm 
positieve ervaringen op. In het dorpje 
Crostwitz, hun derde stop, hangt er op 
de deur van hun verblijf een briefje 
met de mededeling dat ze de sleutel 
bij de buren kunnen ophalen.

Voor Andrea en Gert is de voetreis een bevrijdende en helende ervaring.
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immigranten wonen. De AfD geeft dit 
deel van Duitsland een slechte repu-
tatie en Gert zegt dat ze er allebei 

“fysiek onpasselijk” van worden hoe 
“de wereld het oosten, ons thuis, redu-
ceert tot de AfD.”

Hij weet dat er achter de posters 
van de AfD meer schuilt dan alleen 
openlijk racisme. Ze appelleren aan 
de wrok en het gevoel van vernedering 
die hier sinds de val van de Muur zijn 
gaan heersen. “Misschien zouden wij 
net zo verbitterd zijn als sommige van 
onze vrienden, als we geen honder-
den kilometers hadden gelopen en 
zo veel verschillende mensen hadden 
ontmoet”, zegt Gert.

“De pelgrims brengen leven in de 
brouwerij”, zegt Andrea. “De dorpelin-
gen die langs de route wonen, moeten 
nu in actie komen en zich voorberei-

Ze komen uit het westen van Duits-
land – Keulen, Frankfurt, München – 
maar ook van verder weg, van Frank-
rijk tot Nieuw-Zeeland. Dat jaar zijn er 
al driehonderd pelgrims geweest.

De volgende morgen vertrekken 
Gert en Andrea uit Kleinliebenau voor 
een tocht van 25 kilometer naar een 
oud kasteel in Saksen-Anhalt.

Ze lopen door mist en motregen 
door slaperige dorpjes: Horburg-Mas-
slau, Dölkau, Zweimen. Saksen gaat 
over in Saksen-Anhalt. Ze komen langs 
oude boerderijen, verlaten fabrieken 
van rode baksteen, een verlaten kasteel.

Onderweg komen ze niet veel 
mensen tegen, maar ze zien veel affi-
ches van Alternative für Deutschland 
(AfD), de populistische, extreem-
rechtse partij, met slogans tegen 
tolerantie – in een streek waar weinig 

Gert gunt zijn vermoeide benen een welverdiende rustpauze.
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lopen. Na een tijdje heeft Gert het 
gevoel of hij slaapwandelt, tot ze een 
bordje zien met ‘Frankleben’, waar-
door hij snel ontwaakt uit zijn trance.

Niet lang geleden was dit nog een 
kale ruïne zonder dak – een van de 
honderden verlaten kastelen die je in 
het oosten van Duitsland vindt. Kasteel 
Frankleben bood na de Tweede Wereld-
oorlog onderdak aan honderden Duit-
sers die waren verdreven uit Silezië. In 
2007 werd het gekocht door de Oosten-
rijkse edelman Franz Pacher von Thein-
burg, die het kasteel restaureerde en er 
nu onder andere pelgrims in huisvest.

Gert ziet op een deur een vervaagde 
afbeelding van een Jacobsschelp; hij 
duwt hem voorzichtig open en dan 
staan ze in een grote, koele kamer met 
een laag houten plafond en vier oude, 
met houtsnijwerk versierde bedden. 
Op een tafeltje staat een kistje om 
giften in achter te laten. “Hier vertrou-
wen ze je”, glimlacht hij.

Achter deze kamer liggen nog een 
aantal kamers en een enorme diner-
zaal; er staan een rode fluwelen sofa 
en een Blüthner-vleugel uit Leipzig. 

“Zat de bewoner hier piano te spelen 
toen de Russische bommen neerkwa-
men?” vraagt Gert zich af.

Maar dat was vroeger. Gert draait 
zich om en wandelt met Andrea de 
avondzon in. Ze gaan eten. Morgen 
gaan ze weer op pad.

den op hun komst. Ze praten met de 
pelgrims, en daardoor ook meer met 
elkaar. Ze gaan anders tegen het leven 
aankijken en stellen zich open.”

Gert en Andrea komen bij de 
Wallendorfer See en gaan op de steiger 
zitten om van het landschap te genie-
ten. De ochtendzon begint door te 
breken en het glinsterende water lijkt 
één te worden met de mistige hemel. 
In de verte zitten de watervogels bij 
elkaar op kleine eilandjes.

OOIT WAS DIT een van de meest 
vervuilde stukjes van Europa. Het 
meer is ontstaan doordat een van 
de honderden bruinkoolmijnen uit 
de DDR-tijd is ondergelopen. “Voor 
iemand als ik, die is opgegroeid met 
zwart stof – je rook het, je leefde ermee 

– is dit moeilijk te geloven”, zegt Gert.
Als ze weer gaan lopen, schijnt de 

zon volop. Gert voelt de vermoeid-
heid in zijn benen. Dan zien ze op een 
heuvel in de verte, boven de rivier de 
Saale, kantelen opdoemen. Daar krij-
gen ze de adrenalinestoot van die ze 
zo hard nodig hebben.

Ze zijn bij Merseburg gekomen, een 
prachtig stadje in romaanse stijl met 
een kasteel en een gotische kathe-
draal. “Het is echt een parel die nog 
ontdekt moet worden”, zegt Gert.

Ze beginnen aan het laatste traject 
van die dag: nog drie pittige uren 

VRIENDEN

Sommige mensen zijn als wolken. Als ze vertrekken, klaart het op.
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Het persoonlijk relaas van een 
Spaanse journalist die tien 
maanden gegijzeld werd in Syrië 

ANTONIO PAMPLIEGA

In de    
  duisternis

UIT HET BOEK  EN LA OSCURIDAD
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“Dat is Syrië!” zegt een van hen.
Ik steek mijn hoofd boven het 

struikgewas en zie een weggetje dat 
beide landen van elkaar scheidt.

“Ga een voor een”, zegt de oudste. 
“Ren zo hard als je kunt.” Mijn twee 
collega’s gaan eerst, ik steek als laatste 
over. Ik ben weer in Syrië.

Waar zou Usama zijn, vraag ik me af, 
in het rond kijkend.

“Salam Aleikum!” klinkt het, en een 
man in uniform begroet ons. “Zijn jul-
lie de journalisten?”

Ik knik.
“Ben je een vriend van Usama?” 

vraag ik. “Wie is Usama?”, vraagt hij, 
onbewogen. Ik ken hooguit vijftig 
woorden Arabisch, niet genoeg om een 
gesprek te voeren. We kunnen niet te-
rug naar Turkije, dus we volgen de man 
naar zijn auto.

Usama
Zonder veel te zeggen rijden we naar 
een verlaten huis in een net zo verlaten 
dorp in het Idlib-gebergte. Er is geen 

Voor deze Syriër die de oorlogsver-
woestingen in zijn land is ontvlucht, 
is het een idiote gedachte dat drie 
westerlingen naar een plek willen 
waar hij nooit naar terug zou willen. 
Dit is mijn twaalfde reis naar Syrië in 
drieënhalf jaar tijd.

“Usama wacht vlak over de grens op 
jullie”, zegt hij.

De naam Usama stelt me gerust. Ik 
wil het artikel over de Witte Helmen 
van Aleppo, waar ik in mei 2014 mee 
was begonnen, afmaken. Het is 11 juli 
2015 en mijn horloge staat stil.

De grens
We rijden mee op een tractor. Sinds 
maart 2015 is de grens tussen Turkije 
en Syrië gesloten en dit is de enige 
manier om over te steken: clandestien.

Van achter de bomen komen een 
paar jongens tevoorschijn. Dus dat is 
de situatie: ik ben met mijn twee mak-
kers onderweg naar Syrië en onze gid-
sen zijn vier kinderen. Het zweet druipt 
van mijn gezicht. 
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I K KIJK OP MIJN HORLOGE. Het staat stil. Is dat een voorteken? 
Ik ben erg bijgelovig.

“Hebben jullie alles?” vraagt de jonge Syriër, voordat  
we de grens oversteken.

“Ja”, zeg ik, en gooi mijn rugzak over mijn schouder.
“Zijn jullie allemaal mujahedien?” vraagt hij.
“Nee”, antwoord ik met een glimlach.
“Al Qaida?” houdt hij vol.
“Ook niet.”
“We zijn journalisten”, voeg ik eraan toe.
“Journalisten!” herhaalt hij sarcastisch.



  

sterveling te bekennen. Uit het huis 
komen drie mannen en een van hen 
loopt voor ons uit om het metalen hek 
open te maken. Het is een eenvoudige 
woning, typerend voor Noord-Syrië. 

Als we binnen zijn, laten ze ons al-
leen; de buitendeur hebben ze op slot 
gedraaid. De situatie bevalt me hele-
maal niet.

IK SCHRIK OP van het geluid van een 
auto. Ik kijk naar buiten en zie een 
bestelbusje staan, waar een man uit-
komt.

“Usama!” roep ik. “Daar ben je!” Er 
komen nog een paar mannen uit, die 
hij voorstelt als jeugdvrienden. “La-

ten we gaan, bij donker kunnen we 
Aleppo niet in”, zegt Usama.

“Wat doen we als ze ons tegenhou-
den?” vraag ik.

“Voor dat geval hebben we een vrij-
geleide dat is ondertekend door Abu 
Usama al-Shami, de militair comman-
dant van Ahrar al-Sham in Aleppo. Dat 
zijn bondgenoten van Al-Nusra en 
de andere rebellengroepen hebben 
veel respect voor hen.” Kennelijk kijk 
ik argwanend, want hij herhaalt zijn 
laatste zin.

“Weet je het zeker?” vraag ik nog 
eens.

“Antonio, rustig maar. Journalisten 
lever ik niet uit.”
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Verwoestingen in de Syrische stad Deir Ezzor, in februari 2013.



S E L E C C I O N E S   

Als het al donker begint te worden, 
komt Aleppo in zicht. De bombar-
dementen door de luchtmacht van 
Assad hebben honderden gebouwen 
in puin gelegd. Het busje rijdt via de 
grote verkeerswegen de stad binnen. 
Het is ramadan en bij zonsondergang 
komen de mensen tevoorschijn.

We komen bij de wijk Sayf Al-Da-
wla, in het oosten van de stad. Usama 
heeft voor ons een onderkomen gere-
geld in de kelder van een flatgebouw. 
Van hieruit zullen we werken.

Langs de brede verkeersaders zien 
we de vlaggen van Islamitische Staat. 

In de schaduw van de huizen lopen 
tientallen, in het zwart geklede vrou-
wen die brood gaan proberen te be-
machtigen.

In de wijk Sukkari ontmoeten we 
Abu Hamza, een jeugdvriend van 
Usama, die aanbiedt om ons te helpen 
met onze reportages. Hij heeft veel con-
tacten én een auto. Het is inmiddels ’s 
avonds laat en de straat is vrijwel ver-
laten. In de verte zien we de lichtflitsen 
van de voortdurende beschietingen.

De leider van Ahrar al-Sham wil ons 
spreken en Usama brengt ons naar het 
onderkomen van diens rebellengroep, 
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Een loopgraaf in de oude stad van Aleppo, in september 2013.
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ten oosten van de stad. Met het vrijge-
leide van Abu Usama al-Shami komen 
we zonder problemen langs de contro-
leposten.

Verraad
De volgende morgen komt Abu Hamza 
ons ophalen in een rode personenauto, 
waarmee we het oude, historische 
centrum in zullen gaan. Om niet op 

te vallen, verbergen we onze camera’s. 
Opeens verschijnt er een bestelbusje 
dat ons de weg verspert. Onze chauffeur 
stopt – ze hebben ons op staan wachten.

Abu Hamza doet niets. Uit het busje 
springen zes gewapende mannen, die 
in het Arabisch schreeuwen dat we 
uit de auto moeten komen. Mijn hart 
slaat over: Islamitische Staat.

Ze omsingelen de auto en gebaren 
met hun geweren dat we moeten uit-
stappen. Ik kom als laatste uit de auto, 
mijn handen omhoog. Er is geen ont-
snappen aan. Mijn collega’s worden 
beetgepakt en krijgen een zak over 
hun hoofd. Iemand geeft me met een 
geweerkolf een stoot in mijn rug om 

me sneller te laten lopen en ze duwen 
ons het busje in. We zijn zojuist ont-
voerd en ik ben doodsbang.

Als we een tijdje hebben gereden 
stoppen we; de jihadisten stappen 
eerst uit en halen dan ons een voor 
een naar buiten. Ze brengen ons naar 
een gevangenisruimte in wat eruitziet 
als een fabrieksgebouw aan de rand 
van Aleppo.

Er komen drie gemaskerde mannen 
binnen, die onze handen voor ons li-
chaam boeien en ons blinddoeken. Ze 
halen ons uit de cel en brengen ons 
naar een bestelbusje waarmee we weer 
op weg gaan. Onderweg probeer ik zo 
kalm mogelijk te blijven. Als we einde-
lijk stoppen en ze ons laten uitstappen, 
krijg ik het idee dat we in terrein zijn 
met bomen. Ze dwingen me te knielen.

Opeens pakken ze me bij mijn ar-
men, hijsen me omhoog en brengen 
ons naar een andere auto; we rijden 
verder.

“Gaan jullie ons vermoorden?” 
vraagt een van mijn makkers met tril-
lende stem.

“Nee, nee! Geld!” antwoordt een van 
de ontvoerders.

We komen bij een huis, waar ze onze 
handen losmaken en ons naar een ka-
mer brengen. Een van de ontvoerders, 
die is bewapend met een kalasjnikov, 
blijft bij ons. Hij heeft een doordrin-
gende, maar lege blik in zijn ogen. 
Twee anderen komen binnen met een 
schaal met eten die ze voor ons op de 
grond zetten en vertrekken weer. 

Als ik de volgende morgen wakker 
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DRIE GEMASKERDE 
MANNEN KOMEN ONZE 
CEL IN. ZE BOEIEN  
ONZE HANDEN VOOR  
ONS LICHAAM EN 
BRENGEN ONS NAAR  
EEN BESTELBUSJE
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word, kijk ik uit het raam, maar buiten 
is alles rustig. Onze kamer is niet op 
slot en als ik door het huis loop, zie ik 
in een andere kamer onze bewakers 
die liggen te slapen; niemand houdt 
de wacht. Hoopvol loop ik naar de 
voordeur, maar die zit op slot en voor 

alle ramen zitten tralies. Menselijker-
wijs kom je hier nooit uit.

De dagen verstrijken eentonig en de 
verveling slaat toe. De hitte is ondraag-
lijk. Mijn twee maten besluiten de tijd 
te doden met fitnessoefeningen; ik sla 
hen liever gade vanaf de bank, terwijl 
ik probeer mijn hoofd koel te houden.

Dan worden we weer geboeid, ge-
blinddoekt en meegenomen. Mijn 
hart klopt als een razende. Het is 19 
juli 2015. Waar gaan we heen?

Isolement
Mijn ogen doen pijn als ze mijn blind-
doek afdoen. De kamer moet niet gro-
ter zijn geweest dan vijf vierkante me-
ter. Ik ben alleen.

Ze laten me op de grond zitten, met 
mijn gezicht naar de muur. Even la-
ter worden mijn vrienden binnenge-
bracht.

“Wie zijn jullie allemaal?” vraagt een 
onbekende stem in slecht Engels.

“Spaanse journalisten”, antwoord ik.
“Jullie mogen geen lawaai maken of 

hard praten”, zegt hij. Verder niets. Ik 
hoor voetstappen in de richting van 
de deur gaan. We zijn helemaal alleen 
en vergeleken met onze vorige gevan-
genis is onze situatie er behoorlijk op 
achteruit gegaan. We zijn bang.

De Fruittis
In deze gevangenis hebben we drie 
bewakers. We noemen hen ‘De Fruittis’ 
(naar een populaire Spaanse tekenfilm-
serie uit de jaren 80). Als we een tijd 
met deze lieden zitten opgescheept, 
kunnen we ze beter bijnamen geven, 
zodat ze niet weten dat we het over hen 
hebben.

De leider is Gazpacho. Hij moet 
meer dan honderd kilo wegen en 
heeft altijd vuile kleren aan. Hij komt 
vaak naar onze cel, en vanaf de eerste 
dag is duidelijk wat zijn doel is: ons 
bekeren. Dat zijn we niet van plan.

De tweede van de Fruittis is Mo-
chillo. Zijn taak is om ons eten te 
brengen. Hij gaat altijd schuil achter 
zijn bivakmuts en zijn ogen staan al-
tijd vol haat.

De derde is Pincho; heel mager, 
bijna alsof hij tbc heeft. Hij kent maar 
vijf of zes woorden Engels, maar is 
heel behulpzaam, bijna onderdanig.

We weten niet of er buiten nog meer 
zijn, maar als we proberen te vluchten, 
riskeren we zondermeer een kogel. 
We zien ervan af.

NA DE ONDERVRAGING 
NEEMT HIJ VAN ONS  
ALLE DRIE AFZONDERLIJK 
EEN FOTO ALS BEWIJS 
DAT WE NOG LEVEN  
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“Welke dag is het vandaag?”, vraagt 
een van mijn metgezellen.

“Donderdag 23 juli 2015”, antwoord 
ik. We worden nu al tien dagen gevan-
gengehouden.

Het is na 12 uur als de we de sleu-
tel in het slot horen draaien. Dit is het 
tijdstip waarop ze ons doorgaans het 
eerste eten van de dag brengen. We 
hebben honger.

De man die nu binnenkomt kennen 
we niet. Hij heeft een paardenstaart 
die onder zijn bivakmuts uitkomt en 
hij heeft meteen een bijnaam: El Co-
leto (De Paardenstaart). 

Hij geeft ons allemaal een hand, 
terwijl we hem zwijgend aankijken.

“Ik ben Abu Ahmed”, zo stelt hij zich 
in perfect Engels voor.

“Jullie regering heeft naar jullie ge-
informeerd”, voegt hij eraan toe. De 
daaropvolgende twee uur ondervraagt 
hij ons.

Hij vraagt om een emailadres en ik 
geef het adres van een bevriende col-
lega. Als hij klaar is met zijn onder-
vraging, neemt hij van ons alle drie 
afzonderlijk een foto als bewijs voor 
onze familie dat we nog leven.

Dan geeft hij ons wat vellen papier 
en een pen en zegt dat we brieven 
kunnen schrijven aan onze familie; 
hij belooft ze te zullen versturen.

“Over een paar weken kom ik weer 
bij jullie terug. Ik zal me inspannen 
voor jullie vrijlating”, zegt hij bij het 
weggaan.

Ik verveel me kapot. Ik krijg het idee 

Een voormalige speeltuin in Deir Ezzor, nu een begraafplaats.
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om een schaakbord te maken, dus dat 
ga ik doen terwijl mijn makkers hun 
push-ups doen. Op een van de vellen 
papier die De Paardenstaart ons heeft 
gegeven, teken ik 64 vakken. Op de 
etiketten van de kleine kaasjes die we 
als lunch krijgen, teken ik de schaak-
stukken.

Een paar dagen later komt De Paar-
denstaart weer binnen.

“Antonio, ken jij L.M.?” vraagt hij.
“Ja”, zeg ik.
De naam geeft me de koude rillin-

gen. Uit zijn tas haalt hij een stuk pa-
pier dat hij aan me geeft. Bij de brief 
zit een badge van het Spaanse minis-
terie van defensie.

“Het is een brief van je vriend. Je 
moet zijn vragen beantwoorden, zo-

dat ik hem die kan sturen”, zegt hij, me 
een pen gevend.

Ik ontmoette L.M. in december 2012, 
toen ik in Aleppo was voor een serie 
reportages. In Spanje nam hij contact 
met me op, om te worden geïnterviewd. 
Hij was toen terug uit Syrië, waar hij 
militaire training had gegeven aan een 
rebellengroep. 

Wat deze voormalige luchtmacht-
officier me wilde vertellen is dat het 
opleiden van opstandelingen een pro-
fessionele aangelegenheid was, en dat 
hij zichzelf helemaal niet als huurling 
beschouwde.

Mijn collega’s klampen zich vast 
aan wat De Paardenstaart ons ver-
telde, maar ik geloof geen moment 
dat L.M. onze redding wordt.
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Het dagelijks leven: jongeren bij de enige bakkerij van het stadje Al Bueda, in de 
provincie Homs, in juli 2012.
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Bedreigd en verplaatst
De Paardenstaart kijkt me aan met 
een mengeling van haat en wantrou-
wen. Van zijn aanvankelijke beminne-
lijke houding is niets meer over.

“Wie is L.M.?” vraagt hij.
“Dat is een oud-militair die ik een 

tijdje geleden heb geïnterviewd.”
“Denk heel goed na over wat je zegt”, 

zegt hij dreigend, terwijl hij me onaf-
gebroken blijft aanstaren.

Ik slik. Ik ben in handen gevallen 
van een groep terroristen die is wijs-
gemaakt dat ik een spion ben. We 
weten dat er iets helemaal verkeerd 
is gegaan.

“Kleed je aan!” beveelt Mochillo 
woedend. We worden weer verplaatst.

De Schaakmeester
“Antakya (Turkije) 60 kilometer” staat 
op een groot bord langs de weg. “We 
gaan naar huis!” denk ik nog even bij 
mezelf. Dan slaat de auto linksaf, een 
secondaire weg op, en laat de grens 
met buurland Turkije achter zich. De 
moed zinkt me in de schoenen.

Dan zien we voor een paar olijfbo-
men een tiental jihadi’s, allemaal met 
bivakmutsen en tot de tanden bewa-
pend, die vlaggen van Al Qaida hijsen. 
Mijn hart gaat als een dolle tekeer en 
ook onze bewakers zijn zenuwachtig. 
Op de weg staan een paar gemaskerde 
mannen met automatische wapens 
die ons vol haat aankijken. 

We kunnen echter voorzichtig door-
rijden en laten de strijders achter ons. 
Ook onze ontvoerders zuchten opge-

lucht. We naderen onze bestemming.
“Hoe heten jullie?”
Ik zeg onze namen, hij vertelt niet 

hoe hij heet. Al gauw noemen we hem 
El Gafulis (Brillemans), omdat hij een 
bril draagt.

Ik zit op een kleed in een kamer 
in een ander huis. Het is een grote 
ruimte, de vloer is koud. Er liggen 
matrassen en dekens. Onze nieuwe 
bewakers weten niets van ons.

Een kerel stormt de kamer in en 
vraagt: “Wie zijn jullie allemaal?” Hij 
is niet gemaskerd en heeft een schorre 
lach, daarom noemen we hem al snel 
Las Risas (De Lach).

“Het zijn journalisten”, zegt Brille-
mans.

“Waar vandaan?”
“We komen uit Spanje”, zeg ik.
“Hoe lang blijven we hier?” vraagt 

een van mijn collega’s.
“ Twee weken.  Misschien een 

maand”, zegt De Lach.
 De ontvoerders liggen de hele dag 

op de grond of hangen in een van de 
twee banken, met hun telefoons spe-
lend. Ze zijn compleet verslaafd aan 
de sociale media en leggen hun tele-
foon alleen opzij om te bidden. Dat 
doen ze om de beurt, zodat iemand 
ons altijd in de gaten kan houden.

We gaan tamelijk ontspannen met 
hen om. Mijn collega’s beginnen weer 
met hun fitness, ik wandel door de 
kamer.

’s Avonds kan ik moeilijk in slaap 
komen. Ik ben moe, ontmoedigd en 
wanhopig.
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De Spion
Het is 9 september en het is nog 
steeds verschrikkelijk heet. Er wordt 
hard op de voordeur van het huis ge-
bonkt. We kijken elkaar aan.

De deur van de kamer zwaait open 
en er komt een gemaskerde man bin-
nen.

De Paardenstaart, denk ik meteen.

Hij komt dichterbij en staart me aan.
“Antonio, kun jij met me meeko-

men?” zegt hij, terwijl hij de kamer 
weer verlaat.

Ik kijk naar mijn twee metgezellen. 
Geen van beiden zegt iets.

We gaan naar een andere kamer 
en De Paardenstaart gebaart me om 
op de grond te gaan zitten en doet de 
deur dicht. Hij weet dat ik doodsbang 
ben.

“Je bent een leugenaar”, zegt hij ein-
delijk. “Je bent geen journalist. Je hebt 
een bericht gestuurd aan L.M.” 

“Wat?” zeg ik verbijsterd.
“Je hebt tegen ons gelogen! Je bent 

een spion!” snauwt hij.
“Wat? Nee, nee! Ik ben journalist, 

echt waar.”

Hij geeft me het schrift waarin ik de 
antwoorden aan L.M. heb geschreven.  
Het woord NURSE (verpleegkundige) 
is dubbel onderstreept.

“Nou en?” zeg ik; ik begrijp er hele-
maal niets van. “Mijn vriendin is ver-
pleeg-kun-di-ge”, zeg ik, elke letter-
greep benadrukkend. “In het Engels 
is dat NUR-SE.”

“Je hebt hen verteld wie we zijn.”
Hij schrijft weer iets in het schrift 

en geeft het aan me. Naast het woord 
‘nurse’ heeft hij “Nusra” (een terroris-
tische organisatie met banden met Al 
Qaida) geschreven. Nee! Nee! 

“Je hebt me bedrogen, Antonio.”
Ik kan alleen nog maar met mijn 

hoofd schudden. Op dat moment 
komt er een tweede man binnen, die 
ik nog nooit heb gezien. Hij gaat naast 
De Paardenstaart zitten en haalt een 
pistool tevoorschijn.

“We hebben twee mogelijkheden. 
We verkopen je aan een andere groep 
of we vermoorden je. Begrijp je dat?”

Ik knik zwijgend.

 “Jullie gaan naar huis” 
Het is maandag 12 oktober. Morgen 
zijn we precies drie maanden gele-
den ontvoerd.

“Weet je wie ik ben?” vraagt een 
dikke man die vanuit de deuropening 
naar ons staat te kijken. Het is Gazpa-
cho en er verschijnt een glimlach op 
zijn gezicht.

“Jullie gaan naar huis. Pak je spullen.”
Buiten staat een SUV op ons te 

wachten en we stappen in, zonder 

DE ONTVOERDERS 
LIGGEN DE HELE DAG  
MET HUN TELEFOON  
TE SPELEN EN LEGGEN 
HEM ALLEEN OPZIJ  
OM TE BIDDEN
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blinddoeken of handboeien.
We rijden door bergachtig gebied, 

dus we zijn waarschijnlijk in Jabl 
Lakra of Jabl Zawiya, streken in de 
provincie Idlib, niet ver van de Turkse 
grens.

Na een paar kilometer slaat de auto 
rechtsaf, een pad op. Twee gemas-
kerde mannen openen de deur van 
een huisje dat lijkt op een elektrisch 
schakelstation. Ze doen de deur weer 
achter ons dicht. Het is een perfecte 
plek voor een gevangenenruil.

Er komt nog een SUV.
“Jullie moeten stil zijn. Het gaat snel, 

begrepen?” zegt Gazpacho.
De vier mannen beginnen spullen 

van de ene auto in de andere te laden.
“Nu zullen ze jullie meenemen naar 

een ander huis. Over drie dagen of 
een week gaan jullie naar Spanje”, zegt 
hij, voor hij afscheid neemt.

We komen langs een bordje met 
een plaatsnaam: Hatam. Ze vragen 
ons onze hoofden te bedekken. We 
verlaten de hoofdweg en na tien of 
vijftien minuten stopt de auto weer.

Ze doen de deur aan mijn kant 
open. We zijn gestopt bij een soort 
boerenwoning. Ze gebaren dat ik de 
auto uit moet en het huis binnen moet 
gaan. Even later komen mijn metge-
zellen. En daar laten ze ons achter, 
zonder verdere uitleg. Ik heb er een 
slecht gevoel over.

Buiten stopt een auto; de deur gaat 
open en er verschijnen drie gemas-
kerde mannen.

“Antonio?”

“Dat ben ik”, zeg ik.
“Pak je spullen; je gaat met ons mee”, 

bevelen ze.
Mijn hart gaat als een razende te-

keer. Ze halen me uit het huis en doen 
de deur op slot, mijn twee metgezel-
len binnen achterlatend.

Er staat een zwarte auto met twee 
mannen erin. Ik moet op de achter-
bank gaan zitten, waar ze me blind-
doeken en mijn handen boeien.

“Spreek je Arabisch?” vraagt een van 
hen aan me.

“Nee”, antwoord ik.
We gaan rijden en ik ben bang. Na 

een tijdje stoppen we weer en ze laten 
me uitstappen, waarna ze me bij mijn 
handboeken pakken. Geblinddoekt 
moet ik een eind lopen; dan pakken 
twee mannen me bij mijn armen en lei-
den me een trap op. Dan doen ze mijn 
blinddoek af: ik sta in een ruime kamer 
met witte muren. Ze doen mijn hand-
boeien af en sluiten, zonder een woord 
met me te wisselen, de deur achter zich.

In de duisternis
18 oktober 2015
Mijn nieuwe gevangenis is een goed 
onderhouden, onbewoond huis. Mijn 
kamer is behoorlijk ruim en ik kan 
er urenlang, onophoudelijk heen en 
weer lopen.

Het is vier dagen geleden dat ik van 
mijn metgezellen werd gescheiden. 
Het voelt als een week. Ze denken dat 
ik een spion ben en voor de regering 
werk. Ik twijfel er geen moment aan 
dat ik als eerste word geëxecuteerd.
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29 oktober 2015
Mijn hele leven ben ik niet zo bang ge-
weest als vanochtend. Voor het eerst 
dacht ik dat het allemaal voorbij zou 
zijn.

Net als iedere dag kwam de man die 
ik El Tarao (De Idioot) noem ’s mid-
dags mijn kamer in en liet een kom-
metje groene olijven voor me achter. 
Dat was de afgelopen dagen mijn da-
gelijkse rantsoen.

Hij gelastte me naar de badkamer te 
gaan om me op te frissen en het bord 
af te wassen. Halverwege de gang be-
gon hij tegen me te praten en ik hield 
in, omdat ik er geen woord van be-
greep; ik bleef hem aankijken. Hij gaf 
me een klap in mijn gezicht en begon 
als een idioot tegen me te schreeuwen.

Toen we terug in de kamer waren, 
ging hij voor me staan en beval me 
te knielen op de matras. Hij had een 
enorm zwart gekarteld mes in zijn 
hand en was gekleed in traditionele 
Arabische kleding, met een beulskap 
op zijn hoofd waardoor alleen zijn 
ogen zichtbaar waren.

De kerel zette zijn hand onder mijn 
kin om mijn hoofd op te tillen, en ik 
voelde het lemmet van het mes op mijn 
keel. Toen begon hij me hard uit te la-
chen – het was een nep-onthoofding.

3 november 2015
Ik maak het bed op. Thuis kan ik dat 
niet. Bovendien ben ik gestopt met 
nagelbijten. Ik herlees wat ik heb 
opgeschreven in mijn notitieboek. 
Schrijven maakt me rustig en helpt 

me om mijn hoofd erbij te houden.
Een paar dagen heb ik kerstliedjes 

gezongen; ik heb me erbij neergelegd 
dat ik met Kerst hier ben.

Voor de eerste keer sinds mijn ont-
voering praat ik met God.

Of noem hem Allah, Boeddha of Je-
zus… Ik heb dat jarenlang niet gedaan. 
Ik was heel lang boos, omdat ik niet 
begreep hoe een zogenaamde god 
kon toestaan dat zoveel mensen zo te 
lijden hebben onder oorlogen.

13 november 2015
Ik word nu een maand gevangenge-
houden door deze lieden en ik kan het 
niet meer aan. Ik heb vier dagen geen 
hap gegeten en geen druppel gedron-
ken. De Idioot zegt dat alle voedsel 
van Allah komt en dat het een zonde 
is om het weg te gooien. En iemand 
ontvoeren en slaan is dat zeker niet?

14 januari 2016
Ik leef nu drie maanden in absolute 
afzondering. Ik heb van niemand iets 
gehoord. Ze duwen me iedere dag 
een beetje dichter naar de afgrond. In 
deze eenzaamheid heb ik alle hoop 
verloren en ik kan het niet meer aan. 
Als ze me gaan vermoorden, laten ze 
dat dan zo snel mogelijk doen. Iedere 
dag probeer ik mijn lot te aanvaarden, 
maar ik kan alleen maar huilen en nog 
meer huilen. Ik heb een besluit geno-
men. Ik schaam me ervoor, maar ik 
en alleen ik zal degene zijn die beslist 
over mijn lot. Ik ben wanhopig en ik 
staar naar de twee scheermesjes die 
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ik in de badkamer heb gepikt van mijn 
bewakers!

15 januari 2016
Ik ben een lafaard, ik heb niet de 
moed gehad om mezelf het leven te 
benemen. Ik begon mijn aderen door 
te snijden, maar ik kon het niet. Ik had 
het zelf in de hand, het zou het einde 
hebben betekend van de ondervragin-
gen, het slaan en de vernederingen. Ik 
had echter geen rekening gehouden 
met mijn geweten. Ik smeet de twee 
dunne stukjes metaal woedend in een 
hoek van mijn gevangenis. Ik ben zo 
ver gekomen, toch? Dan is het mijn 
plicht om, wat me ook te wachten 
staat, het hoofd te bieden.

Huilebalk
16 januari 2016
Espikinglish is mijn gevangenis bin-
nengekomen en vraagt me waarom 
ik altijd zo bang ben. “Zo gedragen 
mannen zich niet”, zegt hij. Ik heb be-
sloten hem Espikinglish te noemen 
omdat hij iets spreekt dat op Engels 
lijkt. Dan doet hij een zwarte kap over 
mijn hoofd en doet me metalen hand-
boeien om. Hij pakt me bij mijn arm 
en leidt me de kamer uit. Ik heb in 
geen maanden frisse lucht geroken en 
gevoeld. De autorit duurt ongeveer 20 
minuten. Ik ben weer naar een andere 
gevangenis overgebracht; het is even 
na zonsopgang. 

Voor het eerst in drie maanden zie 
ik daglicht. Deze gevangenis ziet eruit 
als een grot; het plafond is gewelfd en 

de muren zijn afgebladderd en zitten 
vol vochtplekken.

De regels zijn me uitgelegd: als ik 
iets nodig heb, moet ik op een scha-
kelaar drukken die ze op een van de 
muren hebben bevestigd.

17 januari 2016
“Naam… niet Antonio. Naam Wail 
(Huilebalk)”, zegt De Idioot tegen me 
zodra hij deze morgen mijn cel bin-
nenkomt.

“Ben ik Huilebalk?” vraag ik, omdat 
ik hem niet goed begrijp.

“Ja.”
Mijn naam is veranderd!

“Ik heet Antonio, niet Huilebalk! Ik 
heb er genoeg van, verdomme!” blijf 
ik maar roepen terwijl ik onophoude-
lijk op de vloer lig te huilen. Ik word 
steeds vermoeider. Ik kijk naar de 
wonden op mijn linkerarm en schaam 
me over wat ik heb proberen te doen. 
Bestaat die Antonio niet meer? Ben ik 
nu Huilebalk? Nu niet en nooit niet!

30 januari 2016
Ik lig de hele dag op de grond te hui-
len. Elke keer als iemand de deur 
opendoet, ril ik van angst. Ik weet 
niet meer of ik slaap of wakker ben, 
maar ik herhaal eindeloos: “Ik wil een 
klein jongetje zijn.” Ik ben volkomen 
gek geworden. De Idioot doet de deur 
open. Ik lig te huilen en hij begint me 
te schoppen. Hij moet ongerust zijn 
geworden, want hij is Espikinglish en 
Hobbit (ik ben hem zo gaan noemen 
omdat hij niet alleen klein is, maar 
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zich. “Nu is het voorbij”, denk ik. “Ze 
gaan me vermoorden!”

Ik moet in een auto klauteren en we 
gaan rijden, terwijl ik rustig probeer 
te blijven. We verlaten de asfaltweg 
en rijden een secondaire weg op. Dan 
stoppen we en halen ze de kap van 
mijn hoofd.

De Idioot duwt me naar een paar 
bosjes waar mannen staan die zijn 
bewapend met automatische wapens 
en een granaatwerper. Onder het lo-
pen, zakken mijn voeten weg in de 
zompige akker. 

In de verte zie ik twee knielende 
figuren.

Mijn vrienden! We glimlachen. Ze 
zien er verschrikkelijk uit.

“Wie is Antonio?” roept een van de 

ook harige voeten heeft) gaan zoeken. 
Ze gieten water over mijn gezicht. Wat 
gebeurt er met me? Dit ben ik niet! Ik 
wil sterk zijn! Op de achterkant van 
het etensbord kijk ik naar mijn spie-
gelbeeld: lang haar, een baard, don-
kere kringen onder mijn ogen, een 
vermoeid gezicht, rimpels… Dit is 
Huilebalk! Antonio bestaat niet meer.

7 mei 2016
Het is nog donker als de deur van 
mijn cel opengaat.

“Huilebalk, opstaan!” schreeuwt Es-
pikinglish me toe.

Ik steek mijn hoofd boven de de-
kens en zie hem staan, met een bi-
vakmuts op. Hij heeft een doek met 
het symbool van Islamitische Staat bij 

H E T  B E S T E   
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8 mei 2016: Antonio Pampliega en de twee andere ontvoerde journalisten arriveren  
na hun vrijlating op de luchtmachtbasis Torrejón de Ardoz bij Madrid. 
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ontvoerders.
“Dat ben ik”, zeg ik.
Is hij de beul?
Hij gebaart naar twee jihadi’s, die 

me bij mijn onderarmen pakken en 
me naar een open plek brengen, on-
geveer driehonderd meter van mijn 
vrienden.

Ze laten me knielen en gaan achter 
me staan.

“Hurr!” (Vrij!) fluistert een van hen 
in mijn oor.

Zei hij nou net ‘vrij’? Het leek of hij 
dat tegen me zei.

“Hurr, hurr!” herhaalt hij.
Mijn vrienden lopen voor me, met 

hun handen omhoog.
“Turkije!” zegt hij, en wijst naar een 

paar wachttorens die boven de bomen 
uitsteken.

“Turkije?” herhaal ik, want ik begrijp 
niet wat hij bedoelt.

Net als mijn twee vrienden begin ik 
langzaam te lopen. Ik doe mijn ogen 
dicht.

“Tweehonderd negen-en-negentig 
dagen gegijzeld?” vraagt een Turkse 
politieman me. Het politiebureau 
ruikt naar de sigaretten die een half 
dozijn kerels in uniform tijdens mijn 
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verhoor staan te roken. Ik ben erg 
moe.

Het verhoor duurt zo’n drie uur. 
Vanuit het politiebureau sturen ze 
een bericht naar onze ambassade om 
hen te laten weten dat ze drie van hun 
burgers hebben die net uit Syrië zijn 
gekomen.

De politieman print een aantal pa-
pieren die ik moet ondertekenen. Ik 
doe het zonder iets te vragen. Ik wil 
hier gewoon alleen maar weg, en naar 
huis.

“Wilt u uw familie bellen?” vraagt de 
politieman me.

Langzaam draai ik het nummer.
“Hallo?”
“Mama?”
“Ja?”
“Mama, het spijt me, het spijt me, 

het spijt me…”
“M’n jongen, m’n jongen!” ant-

woordt ze huilend.
Ze kan nauwelijks een woord uit-

brengen, ze krijgt geen woord over 
haar lippen. Ik hoor haar huilen aan 
de andere kant van de lijn, en ik huil 
met haar mee.

“Mama, het is allemaal voorbij. Ik 
kom naar huis…” 

GESCHIEDENIS

Geschiedenis is iets dat gedaan is door een heel kleine groep 
mensen, terwijl alle anderen akkers ploegden en met emmers 

water liepen te sjouwen.  
YUVAL NOAH HARARI - SAPIENS, EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID
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VEILIG LANDEN (Matig moeilijk)
In het geblokte veld hiernaast 
staan twee soorten radarstations. 
Het bereik van de twee soorten is 
hieronder aangegeven. Er is een 
wit of grijs veld dat niet wordt 
gedekt. Welk is dat?

KOFFIELEUTEN (Makkelijk)
Carla en Ahmed geloven allebei dat ze elke drie 
uur een kop koffie nodig hebben om te kunnen 
functioneren. Ze drinken hun eerste kop om 8 uur, 
en vervolgens elke drie uur, tot ze gaan slapen. Wie 
geeft, met inachtneming van onderstaande feiten, 
wekelijks het meest aan koffie uit?

  Carla blijft van zondag tot vrijdag op tot 22 uur 
en op vrijdag en zaterdag tot middernacht. 
Ahmet gaat elke avond om 22 uur slapen. 

  Carla betaalt 3 euro per kop koffie. Ahmed 
houdt van duurdere koffie en betaalt 4 euro. 

BreinBrekers
Stellen deze puzzels u voor een uitdaging?

De antwoorden staan op pagina 141.
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MEER OF MINDER (Moeilijk)
Plaats de zeshoeken in de piramide,  
op zo’n manier dat elk getal hoger is 
dan de som van de twee eronder, of kleiner 
dan het verschil ertussen. (Voorbeeld: als 
twee cijfers naast elkaar 20 en 50 zijn, dan  
moet het getal erboven groter zijn dan 70, 
of kleiner dan 30.)

BUBBELS (Moeilijk)
Voorzie elk van de tien  
bubbels van een cijfer tussen 
1 en 5. Elk cijfer komt twee 
keer voor. In sommige over-
lappende delen staat de som 
van de betreffende cijfers. 
Kunt u achterhalen welk getal 
in welke bubbel hoort?

STERRENJACHT  (Matig moeilijk)
Plaats een ster in zeven cellen van  
dit diagram, op zo’n manier dat in elke 
rij en elke kolom, en in elk omlijnd 
gedeelte, precies één ster staat.  
De sterren mogen niet in aanliggende 
vakjes staan, ook niet diagonaal.
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Het Woord
Dichter Jos Versteegen verdiept zich in de geschiedenis van 

alledaagse Nederlandse woorden. 

EEN LENT VAN VAERZEN. Hebt u 
enig idee wat daar staat? Ik heb 
lange tijd in het duister getast over 
de betekenis van deze woorden. Het 
is de titel van het eerste boek van 
Louis Couperus (1863-1923), een 
dichtbundel die hij in 1884 publi-
ceerde. De gedichten werden lang 
niet door iedereen positief gewaar-
deerd. Een recensent sprak van ‘lege 
klinkklank’ en dat is wel een beetje 
waar: Couperus gebruikt de prach-
tigste woorden, maar het is de vraag 
of hij iets te melden heeft. De schrij-
ver zou zich later vooral toeleggen 
op romans en verhalen, niet meer op 
poëzie. Dat was een goed idee. Met 
zijn proza, bijvoorbeeld zijn eerste 
roman Eline Vere (1889), 
werd hij beroemd. 

‘Vaerzen’ in de titel van 
de dichtbundel slaat in ie-
der geval niet op vaarzen, 
dat wil zeggen koeien van 
twee jaar oud. Couperus 
was geen plattelands-
schrijver. Met zijn vaerzen 

doelde hij op verzen, dat wil zeggen: 
gedichten. Hij had ook vaarzen kun-
nen schrijven, maar dat deed hij 
waarschijnlijk niet vanwege de uit-
spraak. Ik vermoed dat hij vaerzen 
enorm bekakt uitsprak, zoals dat in 
kringen van de gegoede burgerij in 
het Den Haag van zijn tijd gebruike-
lijk was. En dan het woord ‘lent’. 
Tientallen jaren heb ik gedacht dat 
het hier ging om een verkorte vorm 
van ‘lente’, zodat de titel dus moest 
betekenen: een lente van gedichten. 
Best mooi, best dichterlijk, vond ik. 
Maar ik zat fout met mijn interpreta-
tie. Met ‘lent’ bedoelde hij: ‘lint’. Een 
lint van gedichten was en is de enig 
juiste betekenis van de wonderlijke 

titel. ‘Lent’ dient te worden 
gezien als een uiterst be-
kakt uitgesproken ‘lint’. 

 Een goede vriendin van 
mij, een Duitse van inmid-
dels ruim tachtig jaar, 
kwam vijftig jaar geleden 
naar Nederland en kreeg 
een verhalenbundel van 

  
(het; zelfstandig naamw., verzen meerv.)
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Louis Couperus cadeau om de taal 
uit te leren. Direct in de eerste zin 
stond het woord ‘hette’. Toen ze mij 
laatst vroeg of dat wel goed Neder-
lands was, want het moest toch ‘hitte’ 
zijn, heb ik gezegd dat het klopte. Ik 
kon moeilijk verkopen dat de grote 
schrijver spelfouten maakte. Als je 
het opzoekt, blijkt het inderdaad 
door de beugel te kunnen, al is het 
wel Nederlands van zo’n 150 jaar ge-
leden. Toch heb ik er moeite mee om 
‘hette’ te zien als officiële spelling. 
Net als bij ‘lent’ hoor ik Louis Coupe-
rus heel erg op z’n Haegs praten als 
ik het woord lees of opschrijf. 

Is vaers of vaars intussen verou-
derd, het normalere ‘vers’ is dat ook 
alweer. Het wordt ervaren als een 
ouderwets woord voor gedicht. ‘Vers’ 
in de betekenis ‘versregel’ of ‘dicht-
regel’ is al helemaal op de achter-
grond geraakt. Tegenwoordig zeg je 
kortweg ‘regel’. En alsof de taalont-
wikkelingen nog niet snel genoeg 
gaan, hoor ik in dichtcursussen zelfs 
dat woord niet meer. Mijn cursisten 
zeggen bijna altijd ‘zin’ als ze ‘regel’ 
bedoelen. Terwijl een zin toch iets is 
dat met een hoofdletter begint en 
met een punt eindigt – iets van een 
andere orde dan een dichtregel. Een 
zin kan over meerdere dichtregels 
doorlopen. 

En dan is er natuurlijk nog het 
woord ‘vers’ zoals je dat dagelijks ge-
bruikt als je over voedsel spreekt: 

vers fruit, vers vlees. Daarbij doet 
zich iets wonderlijks voor. De vergro-
tende en de overtreffende trap van 
vers zijn: verser, verst. Dat laatste 
woord heeft een dubbele betekenis, 
omdat het ook kan gaan over afstand. 
Het schijnt dat een buurtslager, ik 
weet niet meer in welke plaats, ooit 
dankbaar gebruik maakte van die 
dubbelzinnigheid door op zijn win-
kelruit te zetten: ‘Het verste vlees 
haal je dichtbij’.    

Een lent van Vaerzen.
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Puzzel
Bij deze ‘Zweedse puzzel’ geeft het pijltje bij de omschrijving de richting  

van het woord aan. De oplossing vindt u op pagina 141.



1. outsourcing – A: boren naar olie 
of gas. B: zoeken naar nieuw perso-
neel. C: het uitbesteden van taken 
buiten het bedrijf. 

2. CEO – A: algemeen directeur. B: 
afdelingshoofd. C: secretaris.

3. sinecure – A: stageplaats. B: baan 
die weinig werk met zich meebrengt. 
C: laag loon.

4. factotum – A: iemand die  
hard werkt. B: oudere werknemer.  
C: manusje-van- alles.

5. stoffeerder – iemand die A: meu-
bels met stof bekleedt. B: behang, gor-
dijnen en kleden levert voor woningen. 
C: het bijwerk maakt op schilderijen.

6. cashflow – A: geldstromen die 
een onderneming binnenkomen en 
verlaten. B: onterecht uitgegeven 
geld. C: verlies. 

7. liquideren – A: salarissen verla-
gen. B: een onderneming opheffen. 
C: iemand dwingen tot ontslag. 

8. smidse – A: lasserij. B: machine-
bouwplaats. C: werkplaats van een 
smid. 

9. emplooi – A: handwerk. B: werk. 
C: werkkleding.

10. fusie – A: een bedrijf naar een 
ander land verplaatsen. B: verklei-
ning van een bedrijf. C: het samen-
gaan van bedrijven.

11. laten afvloeien – A: naar een  
andere soort werk laten overgaan. B: 
ontslaan. C: met pensioen laten gaan. 

12. streber – A: schoonmaker.  
B: sollicitant. C: eerzuchtig persoon.

13. nijverheid – A: drukte in winkels. 
B: industrie. C: reclame-uitingen. 

14. nering – A: winkel. B: klandizie. 
C: gilde. 

15. stiel – A: ambacht. B: werkplaats. 
C: gereedschap.

16. arbeidsreserve – A: arbeiders 
die aan het pauzeren zijn. B: toe-
komstige arbeiders. C: werklozen.

17. patroon – A: beschermheer.  
B: verdediger. C: eigenaar van een 
bedrijf. 

18. volontair – A: jongere met ambi-
tie. B: stagiair. C: vakkenvuller.

VERRIJK UW

Woordenschat
Werk en carrière zijn bepalend voor een groot deel van het leven. Zelfs in  
onze vrije tijd zijn we er soms mee bezig: de romancyclus van J.J. Voskuil,  

Het Bureau, over ambtenarenlevens, was daarom een groot succes. Hier zijn 
achttien ‘werkwoorden’. Antwoorden en score op de volgende bladzijde. 

JOS VERSTEEGEN
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H E T  B E S T E   

1. outsourcing – C: het uitbesteden 
van taken buiten het bedrijf (Eng., 
‘uitbesteding’).

2. CEO – A: algemeen directeur. De 
afkorting staat voor: Chief Executive 
Officer.

3. sinecure – B: baan die weinig 
werk met zich meebrengt maar wel 
wordt betaald, luizenbaantje. Het 
woord wordt vaak gebruikt in de al-
gemene betekenis: ‘iets heel gemak-
kelijks’ (Lat. beneficium sine cura 
‘kerkelijke waardigheid zonder zorg-
taak voor gelovigen’). 

4. factotum – C: manusje-van-alles, 
iemand die voor alle mogelijke taken 
wordt ingezet (Lat. facere ‘maken, 
doen’ en totum ‘het geheel, alles’).

5. stoffeerder – ABC. 

6. cashflow – A: geldstromen die 
een onderneming binnenkomen en 
verlaten (Eng., ‘geldstroom’).

7. liquideren – B: een onderneming 
opheffen en de financiële zaken af-
handelen. In het criminele circuit 
betekent het: uit de weg ruimen, ver-
moorden (wrsch. van It. liquidare 
‘vaststellen, vereffenen, afwikkelen 
van geldzaken’). 

8. smidse – C: werkplaats van een 
smid, smederij. Ook: de vuurhaard 
die de smid gebruikt. 

9. emplooi – B: werk, bezigheid (Lat. 
implicare ‘inwikkelen, oprollen, ver-
warren, verbinden, verplichten’).

10. fusie – C: het samengaan van  
bedrijven (Lat. fusio ‘het uitgieten, 
samengieten, smelten’).

11. laten afvloeien – ABC.

12. streber – C: eerzuchtig persoon, 
carrièrejager die alle middelen  
benut om vooruit te komen in zijn 
loopbaan (Du., verwant met Ned. 
streven).

13. nijverheid – B: industrie, eig.  
ijverigheid. Nijver is hetzelfde als  
ijverig. 

14. nering – ABC. Het woord is 
vooral nog bekend van de uitdruk-
king ‘de tering naar de nering zetten’, 
d.w.z. de uitgaven afstemmen op de 
inkomsten (Middelned. neren ‘zich 
voeden’).

15. stiel – A: ambacht, vak, beroep. 
Nauw verwant aan stijl (Lat. stilum 
‘schrijfstift, schrijfwijze, manier’).

16. arbeidsreserve – C: werklozen, 
mensen die aan het arbeidsproces 
zouden kunnen deelnemen.  

17. patroon – ABC. Lat. patronus  
‘beschermheer, verdediger’, van pater 
‘vader’. 

18. volontair – B: stagiair, leerling-
bediende (van stage ‘leer- en proef-
tijd’).

Antwoorden

       |   05 2018138

SCORE 5 t/m 7: redelijk, 8 t/m 13: goed 
14 t/m 18: uitstekend



Sudoku

De oplossing staat  
op pagina 141.
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1. Waar of niet waar? In 2016 was het 
BNP van de Chinese stad Shenzhen 
groter dan dat van Oostenrijk. 

2. Welke plant heeft zelfreinigende 
bladeren, dankzij een water- en 
vuilafstotend oppervlak?

3. Houd de dief! en Brand!, beide uit 
1901, zijn vroege voorbeelden van 
welk soort vermaak? 

4. Welk mythisch, Scandinavisch 
zeemonster is gebaseerd op het zien 
van reuzeninktvissen?  

5. Welke single bracht David Bowie uit 
in het jaar van de Apollo 11-missie? 

6. Welke twee standaard-emoji’s zijn 
voorgesteld door het Finse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken? 

7. Wie was de Braziliaanse 
wereldkampioen in de For-
mule 1 die in 1994 in Italië 
om het leven kwam? 

8. Wat hebben de Duitse 
Reus, de Vlaamse Reus,  

de Grote Lotharinger en de Teddy 
Dwerg met elkaar gemeen? 

9. Wanneer moet een vulkaan nog 
zijn uitgebarsten om ‘actief’ te wor-
den genoemd?  

10. Welke stad staat vaak in het hart 
van middeleeuwse wereldkaarten?  

11. Welke Romeinse filosoof schreef 
aan een vriend: “Er zijn meer dingen, 
Lucilius, die ons angst aanjagen dan 
ons kunnen deren.” 

12. Wat is het hoofdingrediënt van 
een soufflé? 

13. In 1959 trouwde Michiko Shoda 
als eerste burger met een lid van de 
keizerlijke familie van welk land? 

14. Wat is de moderne naam van 
de stad die ooit Byzantium en 
Constantinopel heette?  

ANTWOORDEN: 1. Niet waar. Het BNP van Oostenrijk was 390 miljard ollar. Dat van Shenzhen 
was 300 miljard. 2. De lotusbloem (Nelumbo nucifera). 3. De speelfilm. 4. De kraken. 5. Space 
Oddity. 6. De ‘persoon in een benauwde kamer’ (sauna) emoji en de ‘sokken’ emoji. 7. Ayrton 
Senna da Silva. 8. Het zijn konijnen. 9. De afgelopen 10.000 jaar. 10. Jeruzalem. 11. Seneca de 
jongere. 12. Eieren. 13. Japan. 14. Istanbul. 15. Zij werd vermoord door gorillastropers.

15. Wat was de vermeende 
doodsoorzaak van de in 1985 

omgekomen primatologe en 
activiste Dian Fossey?  

BeterWeten
Ga de uitdaging aan en geef antwoord op de volgende vragen:

➸



Antwoorden
De oplossingen van de breinbrekers, de puzzel en de sudoku’s.
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 BreinBrekers: 

OPLOSSING SUDOKU

OPLOSSING PUZZEL

VEILIG LANDEN

Het witte vak in het 
midden van de derde 
rij van boven. 

KOFFIELEUTEN

Ahmed. Hij geeft 140 
euro per week uit en 
Carla 111. 

STERRENJACHT MEER OF MINDER

51

98

54

21 32

4076

36 28 94

8

10

6

4

4

6

4

2 4 3

2 3

551 1

BUBBELS
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IN HET MUSEUM voor Natuurlijke 
Historie stonden een paar toeristen 
de botten van een dinosaurus te be-
wonderen. Een van hen vroeg aan 
een suppoost: “Weet u misschien 
hoe oud die botten zijn?”

Het antwoord: “Ze zijn 65.000.011 
jaar oud.”

“Goh, wat nauwkeurig”, reageerde 
de toerist. “Hoe weet u dat zo pre-
cies?”

“Ze waren 65 miljoen jaar oud toen 
ik hier kwam werken, en dat is nu elf 
jaar geleden.” REDDIT.COM

LAATST kocht ik een nieuwe stap-
penteller voor als ik ’s avonds ga 
hardlopen, maar al snel begon ik het 
apparaatje de hele dag te dragen. 
Toen ik bij mijn ouders op bezoek 
was en een wandeling ging maken 
met mijn moeder, zag ze de stappen-

Leven
 LIEF EN LEED VAN ALLEDAG
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“Gebruikersnaam en password, alstublieft.”
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teller. “Wat is dat?” vroeg ze. “Een fit-
nesshulpmiddel”, antwoordde ik. 

“Het telt je stappen. Dat is handig als 
je gezond wilt blijven en wilt afval-
len.” Geamuseerd keek ze me aan en 
zei: “Zou het dan niet beter zijn als 
het je happen telde?”

ANGELA GIACCI, B ra d f o rd  ( C a n a d a )

MIJN VADER, die tweetalig is, kreeg 
een baan in Duitsland. Zijn bejaarde 
moeder vond het maar niks – ze was 
gewend hem iedere dag te bellen – 
maar hij verzekerde haar dat ze hem 
ook in Duitsland zo vaak kon bellen 
als ze maar wilde. Na zijn aankomst 
verstreken er een paar dagen, maar 
hij hoorde niets van haar. Was ze 
bang dat het bellen te veel kostte? 
Was ze het nummer kwijt? Ongerust 
belde hij haar zelf. “Ik heb je drie 
keer proberen te bellen!” zei ze ver-
ontwaardigd. “Iedere keer kreeg ik 
een onbeschofte Duitser aan de lijn 
die me niet eens liet uitpraten. Hij 
luisterde niet naar me en wilde je 
kennelijk ook niet roepen. Ik wil die 
vent nooit meer spreken.” Pas toen 
viel het kwartje. Ze had zijn ant-
woordapparaat aan de lijn gehad. 

CHARLOTTE RAPOPORT, Bristol (Canada)

MIJN MAN Jim hoorde van een 
vriend dat een zekere Bob, eigenaar 
van een reparatiebedrijfje, graag de 
banjo wilde aanschaffen die we te 
koop hadden. 

Na enig zoeken vonden we het 
bedrijf, gingen naar binnen en vroe-

gen naar Bob. Toen Bob bij de balie 
kwam, liet Jim de banjo zien en hij 
zei wat hij ervoor wilde hebben. Al 
gauw was de zaak rond. 

 Op de terugweg gingen we even bij 
onze vriend langs. “Ik sprak Bob 
daarnet nog”, zei hij, “en hij vroeg 
zich af wanneer jullie met de banjo 
langs kunnen komen bij hem in de 
zaak. Hij wil ’m graag zien.”

We hadden de banjo verkocht aan 
de verkeerde Bob bij het verkeerde 
reparatiebedrijf.
MARLENE ELLIOTT, Mount Uniacke (Canada)

LAATST ging ik met mijn man op 
bezoek bij een gemeenschappelijke 
vriend die op dieet was. Het viel me op 
dat hij alleen water op kamertempe-
ratuur dronk, hoewel hij in de koelkast 
lekker fris water had staan. Toen ik 
erover begon, zei hij: “Koud water gun 
ik mezelf alleen op zondag.” R.P.

EEN VRIEND van mij heeft vier kin-
deren, en is keer op keer druk met 
verbouwingen aan zijn kleine huis 
om een groter woonoppervlak te 
creëren. Op het ogenblik is hij bezig 
met een uitbouw op de bovenver-
dieping. Toen ik het er laatst over 
had met zijn 5-jarige zoon Arthur, 
bleek dat de verbouwing achter de 
rug was. Vol trots zei Arthur: “Ieder-
een heeft nu z’n eigen kamer: Lisa, 
Paul, ik en mijn kleine broertje  
Richard. Alleen mama moet nog bij 
papa slapen.”

WINFRIED HÖHN, Brühl/Baden (Duitsland)



  

 Beroemde 
balkons

Wat is de overeenkomst 
tussen Statler en Waldorf 
en de paus? Hun balkons 
horen tot de bekendste 

ter wereld.

 DE VOLGENDE EDITIE VERSCHIJNT EIND MEI

Volgende keer
IN HET JUNINUMMER

Schaamte
Slechte adem, 
winderigheid, 

incontinentie. Hoe 
praat je daarover 

met de dokter? Tips 
en voorbeelden.
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Herstel van een
beroerte

Ron Smith over zijn 
plotselinge, 

verwoestende 
herseninfarct en zijn 

lange weg naar herstel.  

JERUZALEM

Het 
kruispunt

Op het kruispunt 
van de Al Wad-straat 
en de Via Dolorosa 

in Jeruzalem, 
mengen en botsen 
geloof en politiek.  

F
O

T
O

: P
A

U
L

 R
O

B
E

R
T



05 2018   |         144A

Wie het laatst lacht...
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