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HOOFDDORP

BY

67

WEET JIJ OOK NOG NIET WAT JE AANTREKT MET DE
FEESTDAGEN? WIL JE DIT JAAR DAARIN PERSOONLIJK
GEADVISEERD WORDEN ÉN HET LIEFST EEN OUTFIT
VINDEN DIE ECHT PAST BIJ JOUW FIGUUR? KOM DAN

118
COSTA RICA

NAAR HET SAAR STYLING EVENT BY PROMISS.

Is het nieuwe Bali

M O D E , D R A N K J E S & A DV I E S

EN OOK

Op DONDERDAG 12 DECEMBER organiseert Saar samen

8
COLOFON

concept store in HOOFDDORP. Op deze avond kun je on-

met PROMISS een exclusief styling event in de PROMISS
der het genot van een hapje en een drankje genieten van

24
ABONNEMENTSAANBIEDING

een mini fashionshow en licht de PROMISS hoofdontwerpster de details van de collectie nader toe. Vervolgens staan

130
LEUK LIJSTJE

style experts klaar voor persoonlijk stijladvies.

30

62

KO M J E O O K ?
Kom gezellig samen met een vriendin, collega of zus naar
deze speciale avond voor Saar-lezeressen. Meld je snel aan,
want er zijn een beperkt aantal plaatsen. Meer informatie
vind je op PROMISS.NL/EVENTS
12 DECEMBER PROGRAMMA

AANMELDEN

18.00 uur: Ontvangst bij PROMISS

Je kunt je gratis aanmelden door een mail te sturen naar:

Hoofddorp, Polderplein 238

SAARSTYLINGEVENT@PROMISS.NL

18.15 uur: Introductie PROMISS
hoofdontwerpster Claudia Riffert

OVER PROMISS Voor jonge meiden zijn er al modemerken

18.30 uur: Fashionshow

genoeg, dus dacht PROMISS drie jaar geleden laten wij er zijn

19.00 uur: Persoonlijk stijladvies van

voor veertigplus. Dat betekent: een collectie die rekening houdt

het Design Team PROMISS

met het ouder wordende lijf. En dat allemaal in maat 34 tot 50.

21:00 uur: Einde
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EDITORIAL

WIST JE DAT

1 OP DE 3 VROUWEN

LAST HEEFT VAN URINEVERLIES?

#BREAKTHETABOO
met Angela Groothuizen
op Facebook

Lachgasballon
Columnist Suzanne Rethans (47) stelt in de
Saar-groepsapp een prangende vraag: meiden, is het echt begonnen als je opeens een
ultrakorte cyclus hebt? O jee, dacht ik, arme
Suus, je bent de Sjaak. Je bent nu nog aardig,
lief en leuk, maar je verandert binnenkort in een
bitch die een scène schopt in de supermarkt omdat ze het gore lef
hebben gehad je favoriete
chocola uit het assortiment te halen.
Bereid je erop voor
dat je smalle taille
verdwijnt en je platte
buikje zal wedijveren
met die van een gebierbuikte vijftigplusman die jou het niet
langer waard vindt om
mee te flirten. Je prachtige haarbos zal het op een
uitzinnig kroezen zetten of voor
86% uitvallen. Je subtiele make-up zal
na 23 minuten van je mooie snoetje zweten.
Maar goed Suzanne, er blijven genoeg dingen
over die het leven de moeite waard maken. Zo
rust er bij verschijning van deze Saar eindelijk
geen taboe meer op het bekijken van debiele
televisieprogramma’s. Natuurlijk, jij hebt alle
werken van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas gelezen, Plato kent geen geheimen
voor je, Jean-Paul Sartre was een van je intieme
vrienden. Maar hallo Suzanne, jij weet dat niks
lekkerder is dan na een dag ploeteren languit
op de bank naar foute series kijken. Uren te
googelen op Marco & Iris, Sylvie, Yolanthe,
Martien, Roxeanne en Máxima en als toetje je
te verlustigen aan Facebookfilmpjes waarin
herdershonden vriendschap sluiten met pasgeboren eendjes.

Eén waarschuwing Suzanne, eigenlijk meer een
smeekbede: ga alsjeblieft niet bewijzen dat je
er als menopauzale vrouw nog prima uitziet in
bikini. Bespaar ons de deprimerende aanblik
van een Suzanne die haar lipjes tuit, het rechterbeentje vooruitzet en haar buik krampachtig
inhoudt. Echt, er is geen enkele reden
om met een halfopgevreten
roze koek op je kont om
likes te bedelen of de
volmaakte zonnegroet
op Insta te werpen.
Binnenkort ga je een
nieuwe fase in. Je
krijgt maling aan
alles, je wordt een
echt mens. Nooit
meer pleasen, nooit
meer schuldgevoelens,
nooit meer wakker liggen
omdat je een flater hebt
begaan. Je wordt de Suzanne
die er al jaren naar hunkert om naar
buiten te komen. De Suzanne die met opgeheven kin de wereld tegemoet treedt. Duizenden
jonge meiden zal je inspireren: zij zullen denken:
als ik dan toch oud moet worden, dan wel als
Suzanne: zelfbewust en schaamtelozer dan ooit.
Alle bloederige tsunami’s en ultrakorte cyclussen ten spijt, focus vooral op de geweldige
tijden die je te wachten staan. En wat die scène
in de supermarkt betreft, overhandig die lieve,
bedremmelde vakkenvuller de volgende dag
een lachgasballon. En schenk hem een veelbetekenende knipoog. Hij zal je ter plekke alles
vergeven.

Ga alsjeblieft
niet bewijzen
dat je er als
menopauzale vrouw
nog prima uitziet
in bikini

Always Discreet biedt ongelooflijke bescherming
en is toch verrassend dun!
Ultra dun

Ultra absorberend

Ultra vrouwelijk

Een zeer comfortabele
bescherming en heel discreet

Absorbeert lekjes en
geurtjes in enkele seconden

Om je mooi zelfverzekerd te
voelen in alle omstandigheden

*Always Discreet is een medisch hulpmiddel. Lees aandachtig de gebruiksinstructies.
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Miriam Mars namens team Saar

COLOFON

RELATIE

De feestdagen? Els Rozenbroek kruipt onder een dekentje met Netflix op de laptop en alleen
vriendinnen die kerst haten mogen bij haar langskomen. Miriam Mars bracht de feestdagen de
afgelopen jaren slempend door, maar dit jaar komt haar dochter uit het buitenland over
en dus kun je haar straks op insta volgen onder #familyfirst #love #homesweethome #genieten
#njomnjom #homecooking #motherdaughter #noplacelikehome. Juliette Berkhout is net (stief)oma
geworden, heeft een zieke man en een zieke moeder, dus die ziet wel hoe het loopt. Alleen Barbara
van Erp kan er nooit genoeg van krijgen en zal zolang de kinderen thuis zijn, blijven rondsjouwen met
kalkoenen, pepernoten en chocoladekransjes (ook al is ze vegetariër en haat ze snoep).
Judith van den Berg (1 kind in en 1 kind uit huis) doet hetzelfde, maar dan met een tafel die nog voller
met heerlijk eten staat. Suzanne Rethans heeft ons plechtig beloofd dit jaar van de drugs af te blijven,
wat in het vorige nummer een hilarische column heeft opgeleverd waarin ze bijna bij de EHBO-post
op een festival belandde. Ella Vermeulen is mensenschuw, dus die gaat lekker met de hond wandelen
en bij alle gezinnetjes naar binnen gluren. Femke Sterken doet aan dit verhaal niet mee, want die
moet zelfs nog pakjesavond vieren met Max (6). Artdirector Leonie Berkenbosch heeft in oktober al
een soort kerst moeten vieren, toen ze de fotoshoots in dit nummer organiseerde.
Sanne Mulder, die nog geen leesbril nodig heeft en dus alle tikfouten uit dit nummer heeft gehaald,
gaat heel lief naar haar ouders toe. En Anna van Oers moet gewoon doorwerken (Anna, lees je dit?)
want die werft abonnees voor Saar en dat is keihard werken en elke dag water geven, want dankzij
onze abonnees gaan we het redden, lieve mensen.

Ik droom van
een witte kerst,
maar als die op
is, ga ik gewoon
over op rood

Deze geweldige mensen werkten ook mee aan dit nummer
Astrid Terpstra, Bart Brom, Brenda van Leeuwen, Brigitte Kramer, Els Quaegebeur, Esmée Franken,
Ester Gebuis, Heleen Spanjaard, Laura van der Meer, Liddie Austin, Lies Tanit, Maike Jeuken, Marlies
Kieft, Martyn F. Overweel, Merel Brons, Monica Oliveira, Ronald Huisinga, Stef Nagel, Studio Vonq

Heb je vragen over je abonnement? Bel 0251 – 257924
of ga naar aboland.nl/klantenservice

Druk Printall, Talinn, Estland. Distributie Aldipress Utrecht Advertenties Judith van den Berg, Snippet Media
Abonnementen & losse nummers Abonnementenland, Uitgeest klantenservice@aboland.nl, 0251 – 257924.Prijs € 5,99 Saar verschijnt 4 x per
jaar. saarmagazine.nl wordt gemaakt door Els Rozenbroek, Miriam Mars, Juliette Berkhout, Ella Vermeulen, Suzanne Rethans, Sanne Mulder,
Femke Sterken, Leonie Berkenbosch, Anna van Oers en Heleen Spanjaard Copyright 2019 Snippet Media Saar is een uitgave van Snippet
Media, uitgever van de online magazines me-to-we.nl, mynd.nu, tishiergeenhotel.nl en saarmagazine.nl Bloemgracht 105-hs, 1016 KJ Amsterdam
snippetmedia.nl
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MARIA

TEKST ELS QUAEGEBEUR FOTOGRAFIE STEF NAGEL

INTERVIEW

Ze fietst met pannetjes nasi naar vriendinnen, slempt met
onbekende vrouwen, flirt met mannen op de snelweg.
Scenarioschrijver Maria Goos (63) staat na haar scheiding weer
stevig op de rails. “Ik moest wel. Het alternatief is een kutleven.”
S A A R M AG A Z I N E
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M

aria Goos (63) woont op de Haarlemmerdijk, de kern van een hecht buurtje
in de Amsterdamse binnenstad, naast
een kookboekenwinkel en boven een
Turks reisbureau. Een paar deuren ver-

derop zitten een dierenwinkel en een arthouse-bioscoop.
Amsterdam zoals de stad is bedoeld.
Als Maria de deur opendoet, kijkt ze meteen naar het witte
papieren zakje in mijn hand. “Heb jij iets lekkers meegenomen?” Ja, dat heb ik, de lekkerste appeltaart die er is. Ze
neemt het zakje over. “Dat komt goed uit want ik heb nog
niets gegeten.”
Terwijl ze decafé koffie met melk maakt, kletsen we over
de Marokkaanse winkelier op de hoek (“Hij is de Marokkaanse John Cleese. Moet je maar eens kijken, hij lijkt
sprekend.”) en over vrouwen als het sociale cement van
de samenleving. Dat brengt haar op haar vriendin Hedy
d’Ancona. “Ik ben vijftien jaar geleden op straat op haar
afgestapt om te zeggen dat ik haar zo leuk vond. We zijn
een kopje koffie gaan drinken en sindsdien zijn we dikke
vriendinnen. Ik ben gisteren nog met een pannetje nasi
naar haar toe gefietst.”
Wat vind je zo leuk aan haar?
“Zij kan verschrikkelijk goed een fijne vriendin zijn, met

hebt een bepaalde wijsheid, zou je daarover willen ver-

als gevolg dat ze op haar 82ste nog veel vriendinnen heeft.

tellen op een bijeenkomst?’ Daar kan ik niet zoveel mee.

Ze is ook heel praktisch, veel meer dan ik. Daar hebben het

Als ik al wijsheid heb opgedaan in dit leven, dan is het de

we het vaak over. Ze zei een keer: ik vind jou soms zo naïef

vaststelling dat we maar wat aankloten met z’n allen.”

in het leven staan. Ik snap niet dat iemand die zo naïef is,

Ik wil zeggen dat ze het imago van ‘wijze vrouw’ te danken

zulke stukken kan schrijven.”

heeft aan alle geweldige toneelstukken en televisieseries
die ze schreef, waarin ze blijk geeft van diepzinnig, origi-

‘Nadat Peter mij de mededeling
deed – ik houd al twee jaar niet
genoeg van je en ik ben verliefd
op Tjitske Reidinga – liep ik
rond met het gevoel dat er een
hond op mijn nek lag’
S A A R M AG A Z I N E
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Naïef in welke zin?

neel en vaak oergeestig inzicht in mensen, maar ze is me

“Nou, ze bedoelt niet dat ik een soort kuiken ben, maar

voor. “Moet je luisteren, zei ik tegen haar: weet jij hoe hard

het grote verschil tussen ons is dat zij naar een situatie kan

ik heb moeten knokken om na de scheiding van Peter Blok,

kijken met de gedachte: levert dit mij iets op? Helemaal

de vader van mijn twee dochters, niet de Madonna van de

niets. Heeft het dan zin er verdriet over te hebben? Nee. Ze

verlaten vrouw te worden? Lid van het clubje meelijwek-

bedoelt, denk ik, dat zij zich beter dan ik kan distantiëren

kende vrouwen. Rot op zeg. Ik wil niet die wijze, getekende

van haar gevoelsleven.”

vrouw zijn, als een soort merk. Kijk naar mijn verhalen,
misschien haal je daar iets uit, maar that’s it.”

Ik denk dat de meeste mensen jou eerder zien als een

Ze neemt een hap appeltaart. “Lekker is dit, echt een

wijze dan als een naïeve vrouw.

goed ontbijt. Dankjewel.” Dan: “Weet je, toen ik op de top

Ze lacht (doet ze veel). “Gisteren had ik een gesprek met

van mijn bekendheid zat, vond ik dat natuurlijk gewel-

een grande dame uit het bedrijfsleven. Ze zei: ‘Maria, jij

dig; je krijgt enorm veel erkenning, je verdient goed. Het
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gevaar is dat je, als je niet oppast, zelf gaat geloven dat
je een ster bent, ook omdat iedereen zo aardig voor je is,
met je meepraat en van alles en nog wat voor je wil doen.
Dat is niet goed voor je en het is ook geen leuk gevoel; je
krijgt een hoge adem van de hele tijd moeten tillen wat
mensen in je zien en van je verwachten. Ik ben er lekker
mee opgehouden.”
Hoe doe je dat, met zoiets ophouden?

Make your art your best friend, had een kunstenaar haar

“Nou ja, niet door van de ene op andere dag een beslissing

eens meegegeven. Zorg dat je kunst een vriend is waar je al-

te nemen en daad bij woord te voegen. Er gebeurde, zoals

tijd naar terugwilt, ongeacht je stemming. Ik dacht: Jezus,

altijd natuurlijk, dingen in mijn leven die de boel stilzetten.

wat is dat waar.”

Kanker krijgen bijvoorbeeld, in 2007, middenin die suc-

Ze wijst naar een hoek in de kamer bij het raam waar een

cesvolle periode. Daardoor ging ik anders tegen mijn leven

antiek bureau staat: haar werkplek. “Make your art your

aankijken. Scheiden. Dat verandert ook je blik en je hori-

best friend. Die zin ga ik daar op de muur laten schilderen

zon. Maar ook gewoon door ouder te worden. Ik loop niet

want ik ga niet zo best om met mijn best friend.”

meer mee in de rat race, ik wil mezelf niet meer bewijzen.
Pierre Bokma zei laatst tegen me: Marie, als we vanaf nu

Hoezo? Je werkt vol overgave, wat mag die goede

uitsluitend rotzooi maken, hebben we het nog heel goed

vriend nog meer verwachten?

gedaan. Dat wil niet zeggen dat ik geen ambities meer heb.

“Jawel, maar ik heb er af en toe best onenigheid mee.

Ik wil zo lang mogelijk blijven werken en mooie dingen

Omdat ik een beetje bang ben. Dat is nooit anders geweest

maken. Daar geniet ik van, en van het samenwerken met

hoor. Ik schrijf nu 45 jaar en elke keer dat ik aan iets nieuws

mensen, maar het gaat me echt alleen nog om het maken,

begin, is het als afspreken met een vriendin die je lang niet

niet meer om de status.

hebt gezien. De eerste ontmoeting is eng, aftastend: is het

Ik zag een interview met Maggi Hambling, een Britse kun-

er nog?”

stenares van dik in de zeventig. Ze maakt prachtige, grote
schilderijen en woont op het platteland. Daar was ook het

Is schrijven een toevlucht als je in je eigen leven iets

interview, zij shag roken, bodywarmer aan. Ze vroegen wat

moeilijks meemaakt? Dat het dan bijna makkelijker

het mooiste advies is wat zij in haar leven heeft gekregen.

gaat?
“Dat is bij mij wel zo, ja. Toen ik kanker had, zat ik met mijn
kale kop gedisciplineerd deel drie en vier van de Familie
Avenier te schrijven, omdat ik dacht: er is leven na dit ziek
zijn. Wat ik nu maak, wordt straks gespeeld. Hier ga ik voor

‘Toen ik kanker had,
zat ik met mijn kale
kop gedisciplineerd
deel drie en vier van
de Familie Avenier te
schrijven, omdat ik
dacht: er is leven na dit
ziek zijn’

buigen op de première, en daar speelt kanker geen rol. Dat
was echt van groot belang. Na de scheiding heb ik Volgens
Jacqueline geschreven, dat was zo’n beetje levensreddend.
Daarom moet ik me nu ook weer anders gaan verhouden
tot mijn werk.”
Omdat dingen weer goed gaan?
“Ja, best goed, en als dingen best goed gaan kost leven veel
tijd. Sporten, de krant lezen, lunchen, boodschapjes doen,
lekker koken, misschien zie je tussendoor een vriend of een
vriendin of je gaat even naar de film, je doet de post, maakt
je huis schoon, hup, dag voorbij. Hoe kunnen mensen daar
nog veertig uur bij werken? Ik vind dat tegenwoordig een

S A A R M AG A Z I N E
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raadsel. Toen de kinderen op school zaten was het makkelijk. Zij naar school, ik beginnen. Nu is het: ik kan vanochtend sporten of straks, ik kan meteen gaan schrijven of
vanmiddag. Gek word ik ervan. Doe het gewoon, zit niet
de hele dag met jezelf te onderhandelen. Er zijn op een dag
honderdduizend redenen te bedenken om niet te schrijven

nooit. Tot dit jaar. Dat is het wonder

en maar één reden om het wel te doen, namelijk: je wordt

van 2019. Hij gunt het me. Geweldig.

weer gelukkig.”

Precies op deze plek, waar ik altijd

Ze kijkt me nadenkend aan. “Die uitdrukking moet ei-

heimwee naar heb gehad.”

genlijk zijn: make your work your best friend, in plaats van
your art, want ook als je verpleegster of advocaat bent kan

Geeft het ook rust?

werk je levensreddende vriend zijn als je onderuit wordt

“Nou… ik zat ook graag op die pot met

gehaald.”

goud die ik overhield na de verkoop
van het huis waarin ik met Peter en

Ben jij altijd financieel onafhankelijk geweest?

de kinderen woonde. Saar en Roos,

“Altijd. Ik heb geen seconde in mijn leven gedacht: ik wil

mijn dochters, noemen me Dagobert

graag een man die het geld verdient. Ik vind dat een gru-

Duck.”

welijk idee. Hoe werkt zoiets dan, met zo’n man? Moet je

MARIA GOOS
(63)

vragen of je een nieuwe broek mag kopen? Of denk je soms:
ik heb vanavond geen zin in seks maar ja, hij brengt wel

schreef de scenario’s
van onder andere
Pleidooi, Oud Geld,
Cloaca, Familie, De
geschiedenis van
de familie Avenier,
Smoeder en Volgens
Robert. Momenteel
werkt ze aan Uit het
hoofd, een toneelstuk
gebaseerd op het leven van en gespeeld
door Loes Luca.
Maria was jarenlang
getrouwd met acteur
Peter Blok met wie ze
twee dochters heeft,
Saar en Roos.

het geld in huis dus ik maak zin. Het wordt toch een beetje
boekhouden, lijkt mij.”
Ze staat op om meer koffie te halen. Vanuit haar kleine
keukentje zegt ze: “Ik ben echt geland in dit huis. Dat is
toch zo’n wonder. Ik heb lang geleden ook hier gewoond,
op het hoekje, in een huis dat Peter en ik hadden gekraakt.
De Haarlemmerdijk was toen nog een treurige poep-op-demuurtoestand en het huis was er niet veel beter aan toe. We
begonnen met puin tot aan onze knieën door een muur die
naar binnen was gevallen en we hadden geen gas dus het
was steenkoud. In de Elfstedentochtwinter van ’85 konden
we onze kleren ’s morgens niet aan want dan waren ze
bevroren. Douchen deden we in theaters of bij vrienden

‘Toen de kinderen op school
zaten was het makkelijk.
Zij naar school, ik beginnen.
Nu is het: ik kan meteen
gaan schrijven of vanmiddag.
Gek word ik ervan’
S A A R M AG A Z I N E
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Zit je graag op je geld omdat je
vroeger thuis armoede hebt
gekend? Je moeder was ook heel
zuinig, las ik in je boek Smoeder.
“Dat zal wel, al heb ik me nooit arm
gevoeld, zoals mijn veel oudere broer
en zus – ik was een nakomertje, mijn
moeder was 44 toen ze me kreeg. Ik
wist dat wij niet zoveel geld hadden
als mijn vriendinnetjes uit de Saksen
Weimarlaan, maar dat vond ik niet
zo erg. Onze doodnormale straat,
in Breda, lag tussen heel chic en
straatarm. Ik ben opgegroeid met
vriendinnetjes aan beide kanten, dat

want we hadden geen stromend water. Drie jaar hebben we

is belangrijk geweest in mijn leven.

zo geleefd, tot het pand werd gerenoveerd. God, wat was

Ook voor mijn schrijven, bijvoorbeeld

het prachtig. Nog steeds kan ik naar de verwarmingsknop

door te beseffen hoe belangrijk het is

kijken en denken: jezus, je draait eraan en het wordt warm,

te weten uit welke klasse je komt. In

hoe is het mogelijk. Na de scheiding moest ik een huis

Nederland doen we altijd net of klasse

hebben. Van alle plekken in de stad kon ik er eentje krijgen

niet bestaat, klasse is taboe. Kleur en

op de Haarlemmerdijk. Veertig vierkante meter precies

sekse doen ertoe, maar klasse? Daar

hier aan de overkant. Zonder vaatwasser, wasmachine

praten wij niet over.”

of droger. Ik deed de was in een teil in de douche en hing
het aan een lijntje in de keuken. Ging allemaal goed. Het

Terwijl je bij elke ontmoeting

was een muizenhol en iedereen vond het gezellig. Toen ik

meteen voelt of iemand uit jouw

daar vijf jaar geleden weg moest, kon ik dit huren. Elk jaar

klasse komt of een andere.

vroeg ik aan de huisbaas of ik het mocht kopen. Wilde hij

“Volgens mij is dat zo, ja. Ik voelde
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het in elk geval van kinds af aan. En dat het één niet beter
is dan het andere, heb ik ook altijd duidelijk gevoeld. Dat
vind ik ook zo naar in het theater van nu; we pretenderen
dat klasse niet bestaat, maar de warmte, de solidariteit met
de onderklasse ontbreekt daar volledig. Een tijdje terug zag
ik Allemaal Mensen, een voorstelling over de noodzaak om
buiten onze kaders te treden. Het beperkte zich tot kleur
en sekse, met veertien prachtige mensen tussen de twintig
en de veertig op het toneel. Hoezo allemaal mensen? Waar
is de markt-vrouw met thuis vier kinderen, een Limburgse
slager en iemand uit een volksbuurt in een invalidenkarretje? Ik heb een warm hart voor gewone mensen.”
Vind je dat niet verschrikkelijk klinken?
“Helemaal niet. Ik kom uit een heel gewone klasse, en
daar ben ik altijd trouw aan gebleven en ik heb er altijd
van gehouden. Gewoon, pretentieloze mensen die niet
enorme ambities hebben en dat ook wel weten van zichzelf, mensen die niet zeiken en er het beste van maken.” Ze
grinnikt. “Het hele leven gaat een beetje over niet zeiken.
Dat kon mijn moeder goed. Ik heb haar nooit horen klagen,
laat staan zeiken.”
En jij?
“Mens, ik kan zo zeiken, echt, ik kan me toch een potje

doorbijten. Zo bedreigend voelde het leven. Sinds een

zeiken.”

tijdje visualiseer ik het verdriet van de scheiding, dat nooit
helemaal weggaat, weer als een hond, maar nu is het een

Waarover zeik je dan?

lieve, oude hond in een mandje. Hij is moe, hij wil slapen

“Nou, ik heb om te beginnen toch zeker een jaar of vijf

en ik moet hem niet de hele tijd brokjes geven want daar

over die scheiding zitten zeiken. Onvoorstelbaar dat nooit

wordt hij onrustig van, dan gaat hij rondlopen, aan de deur

iemand heeft gezegd: hou eens op, zeg.”

krabbelen, piepen en tegen me op springen. Als er nu iets
is wat het verdriet zou kunnen triggeren zie ik dat hondje

Nooit? Ook Hedy d’Ancona niet?

voor me. Dan stel ik hem gerust: ga maar weer slapen, het

“Hedy wel. Haha.”

is goed. Vreemd verhaal hè?”

Jij kan waarschijnlijk zo mooi en geestig zeiken dat

Helemaal niet. Ik vind het een prachtige visualisa-

het lekker is om naar te luisteren.

tie van verwerking en van pijn die een plek heeft

“Ik zal je iets geks vertellen. Het gaat over een hond. Nadat

gekregen. Je hebt je leven weer op de rails, met alle

Peter mij de mededeling deed – ik houd al twee jaar niet

ontreddering en trots die een mens heeft.

genoeg van je en ik ben verliefd op Tjitske Reidinga – liep

Ze lacht. “Ik moest wel. Wat is het alternatief? Ja, een kut-

ik rond met het gevoel dat er een hond bovenop mijn nek

leven, dat is het alternatief. Ik heb mezelf weer uitgevon-

lag. Een kwade hond die elk moment een slagader kon

den na 33 jaar huwelijk: wie ben ik nou eigenlijk zonder die
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‘Pierre Bokma zei:
Marie, als we vanaf
nu alleen nog maar
rotzooi maken,
hebben we het toch
nog heel goed gedaan’

man? Dat is me inmiddels vrij duidelijk. En in dat proces
heb ik ook kanten aan mezelf ontdekt die ik moeilijk vind.
Ik ben wisselvallig, in stemmingen. Veel meer dan ik dacht,
dat huwelijk lijnde de boel toch behoorlijk uit, geloof ik.”
Zit dat wispelturige in een dag, ’s morgens opstaan en
denken: foute boel?
“Meestal sta ik ermee op, ja. Op woensdagavond tegen jou
zeggen dat ik verliefd op het leven ben en vrijdag mijn
ogen openen en denken: Jezus, ik vind er echt geen kut
aan. Inmiddels weet ik: oké, niet erin blijven hangen, ga
iets doen. Sporten helpt. De straat op gaan helpt, vrienden
zien, onbekende mensen zien, en ook weten: iedereen
heeft krasjes, scheurtjes en deukjes. We kennen allemaal
pijn en verdriet en we willen allemaal geborgenheid en

Wat is het huidige seksklimaat volgens jullie?

liefde. Zo simpel is het.

“We zijn nog niet zo ver, maar ik durf vast te concluderen

Maar, als ik iets heb geleerd de afgelopen vijf, zes jaar is het

dat dertigers en veertigers in een relatie weinig seks heb-

dat je doordrongen moet blijven van de zekerheid dat je

ben: druk, moe, tobberig, te veel Netflix en WhatsApp. Mijn

van maar één iemand zeker weet dat je er oud mee wordt,

generatie was en is veel actiever, heb ik het idee.

en dat ben jij. Met die jij moet je het kunnen vinden.”

De gesprekken die we elke week bij mij thuis hebben
bevestigen ook het cliché dat mannen er over het algemeen

Heb je weleens een vriendje?

zo anders in staan dan wij. Daar moeten we ontzettend om

“Niet echt. De lat ligt natuurlijk hoog. Peter Blok is een erg

lachen. Laatst vertelde ik ze dat ik twee jaar geleden een

leuke man en ons huwelijk was lang heel goed. Maar ik

keer de snelweg opreed en daarbij recht in de ogen keek

spook natuurlijk wel wat uit nu en dan. Een keer hoorde

van een man terwijl ik net zat te denken: ik zou nu wel zin

ik een man op de radio die ik meteen zó leuk vond. Ik heb

hebben in een potje seks. Die man zag dat meteen. Hij ging

dezelfde dag nog een afspraak geforceerd die tot een korte

achter me rijden, zette zijn zonnebril op, ik ook zonnebril

relatie leidde. En zo zijn er nog wat niet overdreven noe-

op, beetje lachen allebei. Op een gegeven moment moest ik

menswaardige gebeurtenissen.”

tanken. Na het afrekenen draai ik me om, staat-ie voor me

Ze kijkt ineens verlegen. “Er zijn wel altijd mannen in mijn

met een grote grijns, en een flesje water. Hij was een jaar of

leven, ik houd van mannelijk gezelschap, ik heb veel goede

veertig denk ik, knap, pak aan, wit overhemd, vind ik toch

vrienden. Gisteren zei ik tegen Hedy: als ik nooit meer

al zo mooi. Ik een beetje lacherig terug naar de auto. Toen

een geliefde krijg, vind ik dat jammer, maar dat is dan zo.

ik langs de parkeerplaats reed, stond hij daar weer, met een

Ik mis seks, intimiteit en exclusieve geborgenheid, maar

blik van: kom.”

verder… Ik zoek geen man om oud mee te worden want ik
ben al oud, kinderen heb ik ook al en mijn leven is vol en

Ieuw.

rijk zoals het is. Misschien moet ik denken: Er is meer dan

“Ja toch? Nog geen seconde dacht ik: gaan we doen. Daar

dertig jaar intens van je gehouden door een man van wie jij

konden die twee veertigers zich dus niets bij voorstellen.

intens hield. Count your blessings.”

Waar ben je dan bang voor, vroegen ze. Ja, voor alles zo’n

Dan vertelt ze dat ze, naast het stuk voor Luca, met twee

beetje. Dat hij zegt: ik heb altijd al eens seks willen hebben

mannelijke theatermakers van in de veertig werkt aan een

met iemand die op mijn moeder lijkt en nu pijpen bitch’,

voorstelling over seks: Seksklimaat.

of zoiets verschrikkelijks. Ik kreeg het ze niet uitgelegd. Ze
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ook meegemaakt. Kom je vanavond iets drinken? Haha,

die dag helemaal te gek. Dat was genoeg.”

wie doet zoiets? Ik ga dan toch op zo’n uitnodiging in, uit
nieuwsgierigheid waar ik terechtkom.”

Het had alleen maar lelijk en gênant kunnen worden.
“Dat denk ik ook. Over opmerkelijke ontmoetingen gespro-

En?

ken, met een vriendin werk ik ook nog aan een film over de

“Ze woonde hier vlakbij. Toen ik aankwam, zat ze met twee

ontmoetingen die op je pad komen na een scheiding. Wat

vrienden aan de sterke drank en ze waren alle drie al be-

er dan allemaal gebeurt… Bijvoorbeeld hier voor de deur,

hoorlijk in de olie. Uiteindelijk werd het een heel gezellige

een jaar na de scheiding. Ik parkeerde in, boem, tegen een

avond.”

auto aan, o, stukje naar voren, terug, weer tegen die auto
aan. En ik was al chagrijnig. Ik stapte uit, achter het stuur

En geweldig materiaal.

van de auto zat een Surinaamse vrouw in een bewakings-

“Dat is het hele leven uiteindelijk, geweldig materiaal. Ik

pak van de Etos, woedend. Ik snoof zo’n beetje van maakt

moet je wel zeggen, ik snap steeds minder van de liefde.

mij het allemaal uit. Naar binnen. In het halletje dacht ik:

Kennelijk heb ik 33 jaar in een betrekkelijk veilige bubbel

wat doe ik? Terug naar buiten. Nog steeds woedend draaide

gezeten. Dat de liefde zo rafelig, onvoorstelbaar, grillig en

die vrouw het raampje naar beneden. Ik: sorry, mijn man is

meedogenloos is, had ik al die tijd niet zo in de gaten. Ik

net weg. Deur open, kom hier, wat erg, kreeg ik een enorme

hoorde ook betrekkelijk weinig toen ik in dat huwelijk zat.

omhelzing. Geweldig was dat.”

Misschien dachten mensen: ach, die twee zijn zo gelukkig,
laat ik dit of dat maar voor me houden. Nu, als alleenstaan-

Ben je niet bang dat je door een voorstelling te maken

de vrouw, komt er een stortvloed aan waanzinnige verha-

over dit soort gebeurtenissen alsnog de Madonna van

len naar me toe. Dat is fijn hoor, dat mensen zo openhartig

de verlaten vrouw wordt?

zijn. Ik ben ook maar een parasiet, my best friend en ik

“Nee, want het gaat niet over de verwerking van een schei-

moeten het hebben van wat anderen mij vertellen.”

ding en hoe zwaar dat allemaal is, maar over de ontmoetingen die zich aandienen als je op jezelf bent teruggeworpen.
Er belde een keer een onbekende vrouw aan: ik heb het
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Een immense buffetkast vol servies, verzekeringspapieren van dertig jaar geleden en onbeschreven
ansichtkaarten van goede doelen: Unicef, Nierstichting, mondschilders. Een oude stoel met kussens
die er jaren over hebben gedaan om zich in exact
de juiste comfortabele constellatie te schikken. Een
olijfgroene plastic telefoonindex uit de jaren zeventig met veel doorgestreepte namen. Een apparaatje
dat euro’s in guldens omrekent. Twaalf dozen met
diepvrieszakjes. Drie pantoffels midden in de kamer.
Tante Bep is dood. Mijn broer en ik zijn in het huis
waaruit ze een paar dagen geleden haastig naar
het ziekenhuis werd vervoerd. Je stapt in één keer

de jonge vrouw. Ik weet niet waar het is. Ik weet niet
naar wie ze lacht.
Ik zal veel niet van haar weten, omdat een mens zich
nu eenmaal nooit helemaal laat kennen. Maar ze
behoorde ook, realiseer ik me, tot een generatie vrouwen voor wie in de geschiedschrijving weinig plaats
was. Vrouwen die als individu nooit helemaal uit de
verf kwamen omdat ze maar al te snel in een sjabloon
gedrukt werden. Huwbaar meisje. Kinderloze oude
vrijster. Boot gemist, of toch niet gemist. Buurvrouw
met honden. Tante met cola. Niemand geïnteresseerd
in haar vreugdes en teleurstellingen, niet gezien als
een wezen met een eigen karakter en geschiedenis,

Juliette

Juliette Berkhout (56)
is journalist

Hield ze van hem? Hield hij van haar? Had ze dromen?
Kwamen ze uit? Ik heb geen idee. Ze was gewoon mijn tante

FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA

vonden mij zo’n slome doos. Maar ik voelde me de rest van

Tante Bep
STYLING BRIGITTE KRAMER, VISAGIE BART BROM MET DANK AAN WWW.VILLAAMSTERDAM.COM, CLAUDIA STRATER, TED BAKER, UNISA, CALVIN KLEIN, EXPRESSO.
WWW.CLAUDIASTRATER.COM / WWW.TEDBAKER.COM / UNISA VIA WWW.ASSEM.NL / WWW.CALVINKLEIN.NL / WWW.EXPRESSO.NL

‘Ik heb geen
seconde in mijn
leven gedacht:
ik wil graag een
man die het geld
verdient. Ik vind
dat een gruwelijk
idee’

een leven binnen dat je eigenlijk niet kent. Hoe goed
kun je iemand kennen? Dat is de vraag waarmee
een mens kan blijven zitten, rond een begrafenis. Ik
weet niet meer dan een handvol dingen. Ze was een
tante bij wie we cola mochten drinken, wat thuis niet
mocht. Ze hield van roze rozen. Van roken en drinken. Van honden. Ze bleef lang vrijgezel en trouwde
op latere leeftijd. Hield ze van hem? Hield hij van
haar? Had ze dromen? Kwamen ze uit? Ik heb geen
idee. Ze was gewoon mijn tante.
Ik zoek een foto waar ze mooi op staat, voor op haar
kist, maar op alle foto’s is ze een klein hoofdje op de
achtergrond in een groot gezelschap, een vrouw die
toevallig op een kiekje staat. Uiteindelijk vind ik een
oude foto uit begin jaren vijftig: ze is in de twintig en
staat stoer bovenop een berg, lachend. Een vreemS A A R M AG A Z I N E
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maar een cliché.
En ik besef, met die pantoffels in mijn handen, dat
mijn generatie vrouwen gezegend is: wij mogen ons
aan die clichés onttrekken. We worden niet ‘bejaard’,
we hebben niet ‘de boot gemist’ als we niet vroeg
trouwen, wij kunnen ook kiezen om niet moeder te
worden, of iemands vrouw – en zelfs vrouw-zijn kan
een keuze zijn, tegenwoordig. Ik kies mijn bezigheden, mijn beroep, ik bouw actief aan mijn geschiedenis en aan mezelf. En hopelijk, als straks een nichtje of
een kleindochter door mijn foto’s rommelt, ziet zij dan
scherper wie ik was. Geen ‘tante’ of ‘oma’, maar een
echt mens met een leven vol verhalen.
Het leven van tante Bep brengen we naar de kringloopwinkel. Gelukkig weet ik dat ze van roze rozen
hield en ooit lachend op een berg heeft gestaan.

Ik heb er
50 jaar
over gedaan
om er
zo goed
uit te zien

Een
jaar
Saar
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Na haar scheiding slaat Lies (51) aan het daten met een jonge knul die in het bezit
is van een goddelijk lijf en dito humeur. “Een heel ander verhaal dan seks met een
overwerkte echtgenoot van middelbare leeftijd.”
Ik word wakker in een hotelkamer en naast me ligt iemand

hotel voor een wilde nacht.

die niet mijn echtgenoot is. Gisteren heb ik teveel gedron-

Ik sluip het bed uit om mijn tanden te poetsen en te dou-

ken. Mijn dijen plakken. Mijn lippen voelen rauw. Door

chen. Ik schaam me. Heb ik echt de hele nacht gezoend,

mijn oogharen loer ik naar de slapende man naast me. Ik

gevreeën, geneukt met een jongen die mijn zoon zou

schrik. Hij is hooguit iets ouder dan mijn zoon. De laatste

kunnen zijn? Als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf

dertig jaar ben ik nooit wakker geworden naast een andere

niet. Ik zie een vrouw met stralende, ik-ben-net-heel-

man dan mijn echtgenoot. Ik ben trouw en toegewijd en

erg-genomen-ogen en blossen op de wangen. Vannacht

geloof in tot de dood ons scheidt. Ik vraag me af hoe het

heeft me goed gedaan. De seks met de jonge jongen was

zover heeft kunnen komen, hoe ik in dit bed ben beland.

ongecompliceerd en vrij. Alles wat mijn huwelijk al jaren

Het is het klassieke verhaal. Mijn echtgenoot, directeur van

niet meer was.

een groot mediabedrijf, werkt steeds vaker over. Hij draagt

Als ik uit de douche kom zit hij rechtop in het reusachtige

ineens een leren jasje en is opvallend opgewekt. Tijdens

hotelbed. Het was me nog niet opgevallen hoe gespierd hij

een diner met goede vrienden in een iets te hippe tent, zie

is. Biceps, sixpack, hij heeft het allemaal. Ik hap naar adem.

ik per ongeluk dat hij met zijn secretaresse appt. En niet

Hij glimlacht. “Jezus wat ben jij lekker,” zegt hij, “Kom snel

over werk. They talk dirty. I mean dirty, baby.

terug naar bed.” Hij klopt op het laken, duidelijk in zijn

Ik moet bijna overgeven als ik de tekst lees. Wil geen sten-

nopjes. Ik ga preuts gewikkeld in een handdoek naast hem

nis trappen in gezelschap van vrienden. Alles om mij heen

liggen en kijk hem streng aan. “Even voor de goede orde,”

draait, ik sta op van tafel en loop weg. Ik kan geen seconde

zeg ik dapper, “ik had je moeder kunnen zijn hè?” Hij

langer onbewogen naast mijn man zitten. Ik kan best to-

schiet in een onbedaarlijke lachbui. “Denk je dat?” giert hij.

neelspelen, maar op deze rol heb ik me niet voorbereid.

Om dan de dodelijke woorden er hikkend van het lachen

Aan de bar staat een rij wachtenden. Ik sluit me aan en

uit te proesten: “Ik denk dat je veel ouder bent.”

probeer mijn gierende gedachten te ordenen. Een jon-

Wat volgt is een goddelijke vrijpartij. Daarna zien we elkaar

gen vraagt: “Ben je oké?” Hij kijkt me onderzoekend aan,

bijna wekelijks. Seks met een enthousiaste, gespierde jonge

nieuwsgierig. “Ja,” lieg ik. “En jij?” vraag ik routinematig.

vent is niet te vergelijken met al-dertig-jaar-getrouwd-seks

Hij vertelt dat hij jarig is. “Oh, wat leuk,” zeg ik mat.

met een overwerkte man van middelbare leeftijd. Hij fluis-

“Mag ik je telefoon even?” Hij is nogal brutaal. Verward

tert lieve dingen in mijn oor en houdt me de hele nacht

geef ik hem mijn telefoon. Hij vraagt mijn Instagram en

vast. Hij is gretig en rustig tegelijk. Zelfverzekerd. Onbe-

vindt mijn account. Hij geeft de telefoon terug. “Nu volg je

vangen. Hij neukt mijn verdriet over de scheiding weg. Niet

me,” grijnst hij. Ik registreer alles maar half. Kan alleen aan

helemaal natuurlijk, de flessen wijn die ik gretig achterover

mijn man denken. En zijn secretaresse.

sla helpen ook mijn gevoelens te verdoven.

Een week later staan de spullen van mijn echtgenoot in

Als ’s ochtends onze wegen scheiden, appt hij me even

de hal. Hij laat mij achter met twee puberende kinderen,

later hartjes en lieve tekstjes. We ontdekken de Hotel

de hond en drie katten. Ik ben verdoofd. Die koffers in de

Tonight-app. Daarmee boek je een hotelkamer voor een

hal, de taxi, het kille afscheid, de aangeslagen kinderen

lastminuteprijs. We hebben geen eigen plek. Bij mij thuis

– het lijkt een slechte film. Zelfs de hond ligt doodstil in

zijn pubers, katten, een hond en een overlopende was-

haar mand.

mand. Bij hem thuis zijn er een papa en mama, ook niet

Als de knappe jongen uit de rij mij uitgerekend op deze

echt sexy. Niet in het minst omdat ze jonger zijn dan ik.

afschuwelijke dag een berichtje stuurt, hoef ik niet lang na

Ik vertel mijn blije geile verhalen niet aan veel mensen,

te denken. Ik check diezelfde week nog in bij het Hoxton

slechts een paar single vriendinnen neem ik in vertrouwen.
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Bij mij thuis
zijn pubers
en een
overlopende
wasmand.
Bij hem thuis
zijn er een
papa en
mama. Ook
niet echt
opwindend

We zijn allemaal de vijftig gepasseerd en hadden er niet op
gerekend op deze leeftijd single te zijn. Het lijkt wel of dat
het ergste is. Niet het verlies van een echtgenoot maakt
ons zo verdrietig, zo gelukkig waren we niet met hem, we
worstelen met het loslaten van het plaatje dat we samen
met HEM oud zouden worden.
De vriendinnen aan wie ik mijn sexy escapades durf te
vertellen, hebben zelf ook hun strubbelingen op liefdesgebied. Mijn langbenige, blonde vriendin trouwde met de
eerste de beste man die haar wilde. Bij toerbeurt moest
haar vriendinnenschare haar troosten na een hartverscheurende scheiding. Uitgeput waren we, omdat ze het
volhield drie maanden onafgebroken te huilen, liggend op
de keukenvloer. Daardoor was ik blij toen een nieuwe liefde
zich meldde. Dat hij geen geld en geen werk had en best
lelijk was, weet ik aan de tijdelijk vertroebelde kijk op de
realiteit van mijn vriendin. Ach, dacht ik, in ieder geval ligt
ze niet meer jankend op de keukenvloer. Tot onze schrik
gingen ze zich na vier maanden al verloven, inclusief
huwelijksdatum. Poppenkast, dat zagen we allemaal. Maar

Er is veel veranderd
in dertig jaar.
Zo ontgaat het me
volkomen waarom
mannen denken dat
vrouwen genieten
van dickpics

nen en heeft streeploos schone ramen en niet-lekkende
kranen. Misschien pakt zij het wel het slimst aan. Haar
verhalen zijn in ieder geval hilarisch. Zoals de glazenwasser, die twee keer per dag langskwam. Toen hij een tijd niet
meer kwam lappen, had ze onbedaarlijk verdriet. Gelukkig
had hij een goede reden voor zijn afwezigheid: hij had een
tijdje binnen gezeten. Wij moesten haar uitleggen dat dat
niet betekende dat hij niet buiten was geweest, maar dat
hij in de gevangenis was beland. Het kan haar geen moer
schelen. Haar ramen zijn weer brandschoon.
Aan mijn relatie met de jonge god kwam een einde. Het
gebeurde op een ochtend. Hij kwam aanlopen, slungelig,
sexy, lief. Alsof hij een mop ging vertellen, zei hij: “Ik heb
mijn moeder verteld over ons, en ze was niet zo blij.” Mijn
maag kromp ineen. Ik voelde me ineens schuldig. Er volgde een heerlijk weekend en daarna hebben we het liefdevol
uitgemaakt. Binnen een maand had hij een vriendin van
zijn eigen leeftijd.
Na een jaar huilen, therapie, kinderen troosten en spullen
verdelen ben ik klaar voor een nieuwe liefde. Jee, wat is er

hem uit te leggen dat er ook online een soort voorspel zou

veel veranderd in dertig jaar. Niet te geloven dat we toen

moeten zijn, dat ik bij de kassa stond toen ik zijn sperma

geen mobiele telefoon hadden. Je flirtte met je ogen, wieg-

zag vloeien en dat ik daarvan schrok. Excuses volgen, maar

de met je heupen, en hoopte op een mooie ontmoeting. Als

mijn afgrijzen blijft. Het is niet meer goed gekomen tussen

je verliefd was zat je uren naast de telefoon, voor ‘als hij zou

ons. Exit online lover Londen.

bellen’. Het antwoordapparaat bracht enige verlichting.

We appen allemaal maar hebben nog niet goed bedacht

Dan kon je tenminste even een boodschap doen. Tegen-

waar onze onlinegrenzen liggen. Te vaak komen er meteen

woordig is appen een onderdeel van het verleidingsproces.

geile praatjes. En waarom mannen denken dat vrouwen

Bezint eer ge begint. Appen en sociale media kennen vele

het leuk vinden uit het niks piemelfoto’s te ontvangen, ont-

andere op te duikelen. Jammer dat er steeds wat mis mee

valkuilen. En net als in het echte leven, kun je online vele

gaat me geheel. Dickpics zijn steeds normaler, en worden

is. Man één blijkt alleen maar trio’s te willen, man twee

flaters slaan.

als teken van intimiteit gezien. Ik kan er niet aan wennen.

is ernstig ziek, man drie voelt zich zo schuldig over zijn

Tijdens een werkvakantie in Londen ontmoet ik een knap-

Het zijn momenten waarop ik blij ben dat ik mijn leesbril

vreemdgaan dat hij geen erectie kan krijgen – ook zowat.

pe man in een winkel waar ik voor mijn werk regelmatig

altijd kwijtraak.

Kortom, een side dish lijkt een ideale oplossing, maar

moet zijn. We vinden elkaar meteen leuk en gaan elkaar

Ze leefden nog lang en gelukkig, is een hardnekkige mythe.

vriendin snakt zo langzamerhand naar probleemloze seks.

volgen op Instagram. Al snel komen de eerste berichtjes.

Daarom verlaten vrouwen niet snel het nest. Ik stelde

Zoiets als ze met haar eigen man had.

Liefdevol, voorzichtig, ouderwets haast. Ik ontvang foto’s

jarenlang het geluk van het gezin voor het mijne. Is het

Mijn liefste en slimste vriendin heeft een schijnbaar simpe-

van zijn hond, overleden vader en oude demente moeder.

een blessing in disguise dat mijn schrale huwelijk op de

le oplossing verzonnen. Zij gaat re-virginizen. Dat kan echt.

Ik stuur foto’s van mijn kinderen. We beginnen onze dage-

klippen is gelopen? Ik denk het wel. Ik leer eindelijk hoe

Als je 3,5 jaar geen seks hebt gehad ben je re-virginized.

lijkse worstelingen te delen. Het wordt steeds persoonlij-

ik mijn eigen geluk op de eerste plaats kan zetten. Ik was

Weer zo goed als nieuw. Zo uit de verpakking. Maagdelijk.

ker, ik raak gehecht aan onze gesprekjes. Ik heb ineens een

vergeten wat me blij maakt, verdoofd als ik was door jaren

Echt leuk klinkt het niet, maar het is natuurlijk wel rustig.

online vriendje.

zorgen voor man en kinderen. Ik ontdek nu wat ik lekker

Onze jongste vriendin, bijna vijftig, pakt wat ze pakken

Maar dan gaat het goed fout. Hij stuurt out of the blue een

vind, waar ik rustig van word, wat ik belangrijk vind, waar

kan. Glazenwasser, buschauffeur, loodgieter. We maken

filmpje waarop hij masturbeert. Ik schrik me een hoedje. Zo

ik opgewonden van raak, waar ik vrolijk van word. En dan

grappen over haar beroepskeuzes. Ze geniet van de man-

ver was ik nog helemaal niet. Wil ik dit wel zien? Ik probeer

bedoel ik niet alleen de seks.

wat kun je doen? Blonde vriendin is vastbesloten met dit
nieuwe huwelijk haar verdriet te begraven. Braaf speelden
we bruidsmeisjes, inmiddels maken we onze borst nat voor
de volgende echtscheidingscrisis.
Een andere vriendin besloot bij haar man te blijven. Ze
hebben onderling afspraken gemaakt en besloten dat zij
‘er wat bij mag nemen’. ‘Een side dish noemt ze het zelf. Ze
tindert en innercircled wat af en weet de ene man na de
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TEKST HELEEN SPANJAARD ILLUSTRATIE STUDIO VONQ

LEVEN

Dol op
debiele
televisie
Heleen Spanjaard is al 25 jaar verslaafd aan The Bold and the

Beautiful en wordt helemaal gelukkig van Blauw Bloed, De Familie
Kruys, Chateau Meiland en de All You Need Is Love-kerstspecial.
“Het is volslagen mesjogge en juist daarom zo lekker.”

Ik ga iets ingewikkelds uitleggen. Nee, niet doorbladeren, je moet er gewoon even doorheen, dat is
alles. Oké, komt-ie: Baby Beth is niet dood. Dat zit zo:
Hope, de dochter van Brooke Logan – ooit verwekt
uit een vergis-fuck (deze ga ik niet eens uitleggen)
– van Brooke met de vriend van haar oudste dochter
Bridget, kreeg tijdens een zware storm opeens weeën
in een vakantieoord. In het ziekenhuisje viel de
stroom uit, en toen ze tijdens de persweeën (‘Push
Hope, push!’) kortstondig het bewustzijn verloor,
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Als rechtgeaarde
republikein droom
ik weg bij de
galajurken van
Máxima. Ook
van koninklijke
tiara's kan ik heel
erg genieten

haalde de dienstdoende gynaecoloog-met-grote-gok-

de familie wist natuurlijk niemand dat Phoebe

uurtje tv gunt – en dan alleen naar verantwoorde

schulden de baby weg en vertelde haar dat het kind

eigenlijk Beth was, en toen kwam het uiteindelijk, na

programma’s kijkt zoals Buitenhof of het wekelijkse

de bevalling helaas niet had overleefd. Drama! Een

maanden toch nog uit, waarna…

gesprek met de minister-president. Dat lees ik wel

met tranen bespette Brooke repte zich onmiddellijk

Ho! Stop!

in de krant. Ik kijk iedere dag naar het nieuws, een

naar haar dochter, samen met echtgenoot Ridge na-

Wat is dit voor waanzin.

mooie documentaire, DWDD en Jinek of Pauw pik ik

tuurlijk, met wie zij voor de achtste keer is getrouwd.

Nou, dit is een recente verhaallijn uit de soap The

ook graag mee, maar ik schat dat driekwart van mijn

Tussen al haar huwelijken en scheidingen – vijftien

Bold and the Beautiful. Als je eens wist wat ik alleen

kijkgedrag in de categorie ‘dit gaat echt nergens over’

in totaal - door, is de licht ontvlambare Brooke

al van deze verhaallijn nog allemaal aan verwikke-

valt. Nou is ‘debiele televisie’ uiteraard een arbitrair

behalve ex-alcoholist de uitvindster van een stof

lingen en onderlinge verbanden heb verzwegen.

begrip. Zodra mensen hun kleren uittrekken om te

die niet kan kreuken. Ridge heeft met zijn ex-vrouw

Waarom ik inmiddels mijn 25-jarig jubileum als ver-

gaan daten, of schaars gekleed op een eiland gaan

Taylor twee kinderen: Steffy (ooit wild, nu braaf) en

slaafde heb kunnen vieren? Al sla je me dood, ik heb

zitten om zogenaamd hun relatie te testen – altijd

Thomas (psychopaat). O ja, en Phoebe, maar die is

geen idee. Ik neem de serie standaard op, speel af

onverstaanbaar pratende, getatoeëerde spierbundels

al dood. Steffy wilde heel graag een zusje voor haar

en zap door wat mij niet boeit. Kost me in totaal een

die geen ander doel hebben dan flink te rampetam-

baby-dochter Kelly. Maar ja, ze is tijdelijk single en

kwartiertje per dag schat ik, maar dan heb ik toch

pen met uit siliconen en hairextensions opgetrokken

dan duurt het adoptieproces zo lang. Gelukkig kende

even mijn dosis van het krankzinnige haute-couture

mokkels – haak ik af. Spelletjes en quizzen? Oké,

haar moeder Taylor (die wereldvermaard psychiater

familiebedrijf in Beverly Hills gehad. De mensen

minder debiel, maar ik kijk er nooit naar. Sport idem

mooi het staat."), de spuuglelijke kleedjes op de vloer

is, dus rijk, maar ook zwaar labiel, trouwens even-

ken ik, de verhaallijnen ken ik, de conversaties die

dito. Mee met de deurwaarder? Dank je feestelijk,

of een hele wand behangen met kamerplanten. Lek-

eens ex-alcoholist, ooit ontvoerd door een Arabische

eindeloos herhaald worden en de wezenloze blik aan

andermans ellende is wat mij betreft geen entertain-

ker praktisch. Jammer dan, want: sponsor. En dan

sjeik en doodverklaard, en tevens – want labiel – de

het eind van iedere aflevering. Nog idioter: ik weet

ment. Een gelauwerde serie als Game of Thrones?

de voorspelbare reacties. Ja lieve kijkbuiskinderen,

geheimzinnige schutter die mijn grote favoriet Bill

zelfs al wat er gaat gebeuren, omdat ik op internet

Zodra er een schavot met een bijl in zicht komt

pak de bingokaart er maar bij: licht wordt gedimd,

Spencer in zijn rug schoot) de gokverslaafde gynae-

regelmatig de recaps lees. Dat zijn samenvattingen

(na vijf minuten in de eerste aflevering) ben ik al

kaarsjes aan, kreunmuziekje gestart, deur gaat open,

coloog die Hopes’ baby stal. En toen hij vertelde dat

van de afleveringen die in Amerika al zijn uitgezon-

afgehaakt. Het ontelbare aantal kookprogramma’s

handen worden vol ongeloof voor monden geslagen,

hij toevallig een baby in de aanbieding had, schafte

den, maar waar wij nog twee maanden op moeten

met geteut over ‘mooie gerechtjes’? Pleur op met die

en dan het ademloze: "Wat gááf! Kijk daar! Nee, kijk

Taylor die meteen aan voor Steffy. Zo kwam de baby,

wachten. Het is, kortom, volslagen debiel. Maar juist

perverse obsessie voor vreten, bakken en braden.

dáár!" Lekker hoor, die honderd procent voorspel-

die door Hope postuum Beth was genoemd, terecht

daarom zo lekker.

Maar woonprogramma’s met hun zwaar gesponsor-

baarheid.

bij Hopes’ soort-van-stief-halfzus Steffy, die haar

'Kíjk jij naar die rotzooi?' hoor ik vaak. Nou ben

de metamorfoses? Heerlijk. Soms zijn ze inspirerend,

Phoebe noemde naar haar overleden zusje. Binnen

ik de schaamte als de B&B verslaafde allang

vaker compleet mesjogge. Wat een verrassing, die

voorbij. Dus is mijn antwoord een ijzig ja, ge-

trap die opeens – zoals in alle gemetamorfooste

volgd door een snerpend: “Het is al decennia de

huizen – met leer is bekleed. Het hysterische retro-

best bekeken soapserie ter wereld, ze zullen dus

behang. De muren gesausd in onmogelijk kleuren

wel IETS goed doen, denk je ook niet?” Om het

("Je zei: ik wil ab-so-luut geen roze, maar kijk hoe

vervolgens op een superieur zwijgen te zetten.
Ja, mensen, kom niet aan mijn Boldje.
Ik beken: ik houd van debiele televisie. Ik ben geen
kijker die zichzelf met de stopwatch in de hand een

De trap die opeens met leer is
bekleed. Hysterisch behang. Een hele
wand behangen met kamerplanten.
Heerlijk, die woonprogramma’s
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COLUMN
OUDERS

Wegdromen doe ik ook graag bij Blauw Bloed, waar

Waarom ben ik als het op televisie aankomt zo’n

ik als rechtgeaarde republikein o zo graag naar kijk

enorme ellende-mijder geworden? Zap ik tijdens

voor de jurken van Máxima en koninklijke tiara’s

Zomergasten tijdens een minder boeiend fragment

in het algemeen. Mocht er een volgend leven zijn,

door om vervolgens bij een godbetert derde herha-

dan weet ik wat ik wil worden als ik later groot ben:

ling van Hotter Than My Daughter te blijven hangen?

juwelenhistorica. De hele dag kwetteren over het

Ik denk dat het komt omdat a) de wereld gek is

Korenaardiadeem, de Stuart-diamant of over die

geworden, en b) wij met dank aan het internet

ene enorme, cabochon geslepen, druppelvormige

permanent op de eerste rang zitten. Vierentwintig

smaragd. Dat moet toch verrukkelijk zijn?

uur per dag worden er bakken vol problemen en gru-

Kortom, ontspanning, dat is wat ik wil. En lachen.

welen over ons uitgestort. Hop, daar komen ze weer

Om het geniale The Big Bang Theory. Om De familie

voorbij: de stalbranden, krankzinnige wereldleiders,

Kruys (over wegdroom-interieurs gesproken). Om

mensen die elkaar de hersens inslaan om Zwarte

Martien in Chateau Meiland. Of me even heerlijk

Piet of Roetveegpiet. Misstanden in abattoirs, harde

ergeren aan het wezenloze gezwets in Keeping Up

Brexit, idioten die zomaar om zich heen gaan steken.

with the Kardashians. “En natuurfilms dan?”, vroeg

Liquidaties. Terreur. Naderende crisis. Mocromaf-

een vriendin. “Jij bent toch zo’n hysterisch dieren-

fia. De natuur die het aflegt tegen geld, stropers en

liefhebstertje?” Jazeker, maar die trek ik ook niet

klimaatontkenners.

meer. Kijk eens, een schattig babyzeehondje. Beng.

Ik kan helemaal geen beelden aan van radeloze

Kledder. Babyzeehondje is in hapklare mootjes naar

orang-oetans tussen omgehakte bomen. Daar lig ik

binnen gewerkt door hongerige orka. En kijk, daar

nachten wakker van. Een brandende Amazone? Ik

probeert een pasgeboren antiloopje voor het eerst op

zap hyperventilerend door. Vluchtelingen die op

z’n wankelende pootjes te staan. Bespaar je de moei-

Lesbos kniediep door de drek strompelen, idem dito.

te, zegt de langslopende cheetah. De natuur is wreed,

Er zijn tegenwoordig dagen dat ik het journaal over-

dat weet ik heus wel, maar wil ik dat zien? Nee. Kan

sla omdat ik er een instant depressie van krijg.

ik niet tegen. Geef mij maar Bed & Breakfast waarin

Machteloos. Moedeloos.

de enige rimpeling een wankel handdoekrekje of een

Daarom wil ik tussen acht en elf uur ’s avonds niet

ontbrekend leeslampje is.

geconfronteerd worden met de boze buitenwereld,

Carrièreswitch
Als ik dit schrijf is mijn biografie van Sylvia
Kristel wel af maar nog niet verschenen. Ik zit
in de tussenfase, het voorgeborchte als het
ware. En dat is doodeng. Tijdens het schrij
ven was ik geen seconde bezig met de vraag
of het boek een succes gaat worden. Nu het
bij de drukker ligt, ben ik maar met een ding
bezig: gaat het aanslaan?
Er hangt namelijk nogal wat van af. Dit is mijn
carrièreswitch. Na ruim twintig jaar freelancen
kwam de hoeveelheid artikelen die ik iedere
maand produceerde me de neus uit. Ik kreeg
zin in een biografie, iets waar ik mijn tanden in

Suzanne

Suzanne Rethans (47)
is journalist en schrijver,
heeft drie kinderen van
19, 16 en 10 en woont
samen met haar derde
grote liefde – doorgaans
degene die blijft.

Ik lag veel wakker. Geen cent op mijn rekening, en dan moest
de nieuwe maand nog beginnen

maar in standje ‘even niks’ lekker op de bank met het
verstand op nul. Ik weet wat er speelt, ik lees iedere
dag de krant, meer hoeft niet. Wil ik niet. Dus kom
maar door, Say Yes to the Dress, of steengoede Scandi-thriller. Of straks, Robert ten Brink met z’n All You

Nee, geef mij maar
Bed & Breakfast
waarin de enige
rimpeling een wankel
handdoekrekje
of een ontbrekend
leeslampje is

Need is Love-kerstspecial boordevol romantische
aanzoeken, aandoenlijk gestruikel door de sneeuw
naar een teerbeminde, en de grote vraag: komt hij/
zij echt door de deur? Nog beter: er wordt gefluisterd
dat er op 14 februari, Valentijnsdag, een First Dates

S.M.U.L.L.E.N.
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FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA

op stapel staat met vrijgezelle bekende Nederlanders
die gaan daten met onbekende landgenoten.

gaat leveren. Maar als ik iets wil, dan wil ik het
– nog steeds een van mijn beste eigenschappen. Ik had genoeg geld voor het eerste jaar,
ik kreeg subsidie voor het tweede jaar en de
laatste anderhalf jaar was vreselijk. Ik moest
doorschrijven, anders zou het nooit afkomen,
maar tegelijkertijd zat ik met mijn vaste lasten.
Het was iedere maand weer sprokkelen en ik
heb vaak ’s nachts wakker gelegen omdat ik
nul cent op mijn rekening had, en dan moest
de nieuwe maand nog beginnen.
Maar het is gelukt. En het was het leukste wat
ik ooit heb gedaan. Ik kon er alles in kwijt wat

kon zetten. Dat had ik wel vaker bedacht, maar
het was altijd een plan voor later. Nu dacht ik:
niks later, ik doe het gewoon. En ik wist ook
meteen van wie. Sylvia’s verhaal heeft alles:
glamour, roem, rijkdom, armoede, een grote
liefde in de vorm van de flamboyante schrijver Hugo Claus, een zoon die is opgevoed
door haar zus omdat Sylvia verslaafd was aan
drugs en alcohol, en dat alles op het bedje van
de seksuele revolutie.
De financiële omstandigheden waren gunstig. Mijn ex had me uitgekocht uit ons oude
huis, dus ik had geld op de bank. Een biografie
schrijven is kostbaar, want je werkt aan iets
dat nog niet betaald wordt maar wel veel tijd
kost en je moet maar afwachten of het wat op
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ik de afgelopen twintig jaar heb geleerd, maar
dan een stuk ingewikkelder. Ik wil niks anders
meer, maar als de biografie straks (bij het ter
perse gaan van deze Saar weten we het) niet
verkoopt kan ik het me niet meer veroorloven.
En wat dan? Terug naar stukjes tikken? Iets heel
anders? Ik ben nergens anders geschikt voor,
na zoveel jaar freelancen verdraag ik geen baas
meer boven me. Vorige week zat ik rond de tafel
met het meisje dat mijn lezing over het leven
van Sylvia beeldtechnisch gaat vormgeven. In
Keynote, ik had er nog nooit van gehoord. Ik zag
hoe snel zij over het scherm ging, dit versleepte,
dat verplaatste en hup, daar stond het, gelikt en
al. En ik wist: ik moet slagen, anders kan ik niet
meer mee in deze wereld.

TEKST ELLA VERMEULEN

FAMILIE

Mam,
ik wil je
meppen
S A A R M AG A Z I N E
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BEELD ISTOCK

Geen vrouw zo briljant in het uitdelen van passief-agressieve
kritiek als je moeder: “Ze kan me poeslief en o zo
bezorgd uitleggen wat er allemaal mis is met mijn leven.”
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Kind, ik
heb gefaald

Larissa (52): “‘Het is allemaal mijn schuld, ik heb gefaald als moeder.’ Dat zei die van mij met veel gevoel voor drama toen ik haar
de piepkleine tattoo op mijn enkel liet zien.”

ZOU JE DAT NOU
WEL DOEN?

FAMILIE

Lydia (56): “Mijn moeder heeft haar hele leven als een maniak op haar lijn
gelet, ze is trotser op het feit dat ze maat 36 heeft dan op mijn zus Ellie en
mij. Wij zijn allebei stevig, de bouw van onze vader. Als we een koekje of

Marjan (56): “Als er één zin is waar mijn
moeder me gek mee kan maken, is het wel:
‘Ik begrijp het, je hebt het natuurlijk te druk
voor mij.’ Ik zie haar nota bene drie keer per
week. En ik ga ook nog met haar mee naar
de dokter, ik rij haar naar de kapper en doe
samen met haar boodschappen.”

EN WIE KAN
JE STRAKS WEER
TROOSTEN?

ACH JA,
JE HEBT
HET OOK
DRUK

een toetje nemen, kan ze het niet nalaten om te zeggen: ‘Zou je dat nou wel doen?’ Dan wil ik
meteen een pak Bastognes overdwars in mijn mond proppen.”

LET MAAR NIET OP MIJ
Merel (59): “Ik ben al drie uur bij mijn moeder op visite, we hebben koffiegedronken, ze is negentig procent van de tijd aan het woord geweest. Als ze even naar de wc gaat, waag ik een blik
op mijn telefoon. Het eerste wat ze zegt als ze terug is: ‘Let maar niet op mij hoor, je hebt natuurlijk belangrijkere dingen te doen.’ Jezus, mam, ik checkte alleen even Buienradar.”

José (54): “Mijn moeder denkt nog altijd dat ze weet wat goed voor
me is. Dus toen ik vertelde dat ik op vakantie ging met een man die
ik nog maar net kende, kwam er een
heel verhaal waarom ik dat niet moest
doen, met als afsluiting de verzuchting:

‘Nou ja, je doet toch waar je zin in hebt. En ik kan je straks weer
troosten.’ Het ergste: ze kreeg ook nog gelijk.”

Ik hou mijn mond al
Aïda (51): “De grootste hobby van mijn moeder is zich bemoeien met mijn leven, van het inrichten van
mijn studentenkamer (‘Misschien is het wel het láátste wat ik voor je kan doen!’) tot het opvoeden van
mijn kinderen (‘Straks ben ik er niet meer!’). Als ik protesteer, zegt ze: ‘Je hebt me duidelijk niet meer
nodig, ik hou mijn mond al.’ Als ze dat nu ook eens daadwerkelijk zou doen, wat zou dat heerlijk zijn.”

HOU JE DAT AAN?

Als
ik
erin
blijf

Het zijn
mijn zaken
niet

Manon (55): “Vaste prik: mijn moeder komt
met een uitgebreide verhandeling over wat

er niet deugt in mijn leven. Afhankelijk van
haar bui werk ik teveel of
niet genoeg, ben ik te dik, te
bruin of te brutaal en is het
geen wonder dat ik geen re-

latie heb. Na afloop van deze peptalk sluit ze steevast af met een
‘Maar het zijn natuurlijk mijn zaken niet.’ Gezellig, hè?”

Laura (57): “Reactie van mijn moeder als ik niet binnen een halve minuut op een berichtje reageer:
‘Heb je mijn appje gehad?’ Stuurt appje nogmaals. ‘Laura? Hou je me op de hoogte? Laat me even
weten of je dit hebt gelezen. Laura, is alles goed? Laat even wat van je horen. Laura, ik maak me
zorgen. Ik krijg last van mijn hart, reageer even. LAURA! Als ik erin blijf, is het jouw schuld.’”

GA MAAR HOOR

Nicole (52): “Verjaardagsfeestje. Mijn moeder, haar zus en een wat oudere nicht hebben
hevig tegen elkaar op zitten bieden met kwalen. De nicht is slechtziend en snel moe door

Simone (54): “Voor mijn tweede huwelijk wilde ik geen wit dragen. Het werd een

een slecht hart, dus ik bied aan haar terug naar het tehuis te brengen. Mijn moeder wil

vrolijke blauwe cocktailjurk met bloemen. Toen mijn moeder me op de dag van de

prompt ook naar huis, maar dat is de andere kant op, dus ik stel voor dat zij nog even blijft

bruiloft zag, was het enige wat ze kon uitbrengen: ‘Hou je dat aan?’ Ze heeft me de

kletsen met haar zus. Antwoord van mijn moeder: ‘O, ga maar hoor. Ik kan wel wachten,

hele dag opzichtig aangewezen: ‘Dat is de bruid. Ja, je zou het niet zeggen, hè.’”

anderen komen bij jou altijd op de eerste plaats, ik ben tenslotte je moeder maar.’”
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GEZONDHEID

De feestdagen staan voor de deur, flessen wijn worden geopend, we drinken een, twee,
drie, vier glazen. “Mag best voor een avondje”, zegt verslavingsarts Sigrid Sijthoff (60),
“je hoeft echt niet te stoppen met alcohol. Als je er maar geen slaaf van wordt.”

SIGRID SIJTHOFF

DE ARTS DIE
BEGRIJPT DAT
WE SOMS
SNAKKEN
NAAR EEN
GLAS WIJN
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Was je uitgekeken op je werk als huisarts?
“Ik heb het werk met plezier gedaan. Ik heb er ook veel
van geleerd. Als huisarts wandel je samen met mensen
op, een leven lang. Ik denk weleens: misschien had ik van
mijn eigen leven wel een puinhoop gemaakt als ik geen
huisarts was geweest. Nu zag ik van dichtbij hoe je dingen
handig en minder handig kunt aanpakken. Maar toen ik
vijftig werd en de zoveelste stelselwijziging voorbijkwam,
had ik er geen zin meer in. Dit was niet het harnas waarin
ik wilde sterven. Wat zou ik kunnen doen? Verslaving vond
ik altijd een interessant onderwerp. Daarmee bevind je je

Op

in de voorhoede van maatschappelijke ontwikkelingen: we
raken allemaal steeds verslaafder. Er komen steeds meer
impulsen op ons af waartegen we genetisch gezien geen
weerstand kunnen bieden. Ook filosofisch is het een interessant onderwerp: wat is verslaving eigenlijk? En ik vind
mensen met onhandige gewoontes vaak leuke mensen.”
Wat was je ervaring met verslaving?
“In die tijd niet zoveel. Ik ben zelf niet verslavingsgevoelig,
het is niet iets dat ik van heel dichtbij ken. Dat maakt het

het prikbord in de wachtkamer

aantrekkelijk: het is iets anders. Als huisarts had ik natuur-

van Kick your Habits hangt een

lijk wel met verslaafden te maken en ik had een zwak voor

briefje. ‘Wie doet er mee met de slow fashion challenge: drie

hen: kwetsbare mensen die tegen de grenzen van het leven

maanden geen kleding kopen?’ De eerste die heeft inge-

aanschoppen, worstelen met de eisen van onze samenle-

tekend is Sigrid Sijthoff, arts en medeoprichter van deze

ving. We behandelen bij Kick your Habits mensen die nog

instelling, waar je wordt geholpen te stoppen met drinken,

maatschappelijk functioneren: die werken, hun kinderen

snuiven, blowen, eten of gokken.

naar school brengen, sporten, maar óók een of meerdere

Klopt, zij koopt de komende tijd geen nieuwe kleren,

slechte gewoontes hebben. Ik vind het moeilijk als mensen

beaamt Sijthoff even later opgewekt terwijl ze me trots

stilstaan, zoals bij een depressie. Ik hou van beweging.

het hoefijzervormige pand laat zien waarin haar instelling

Wij hebben het hier liever over ‘gewoonte’ en ‘afhanke-

is gevestigd. Er zijn kleurrijke behandelkamers, er is een

lijkheid’ dan over verslaving. Het woord verslaving heeft

gemeenschappelijke ruimte en er is een keuken waar ze

een negatieve bijklank, zo van: dat komt nooit meer goed.

groene thee voor ons zet. Voor zichzelf neemt ze ook een

‘Gewoonte’ impliceert dat er iets te veranderen valt. Ik ben

cappuccino mee. “Het is de eerste van de dag, dus het

er ook van overtuigd dat het kan: het leven is voortdurend

mag.” Hier wordt duidelijk nagedacht over wat er wel of

aan verandering onderhevig.”

niet wordt ingenomen.
Aan de grote groene tafel in haar werkkamer vertelt ze hoe

Welke verslaving, pardon ‘gewoonte’, behandelen

het allemaal zo is gekomen: hoe ze tien jaar geleden de

jullie het meest?

ommezwaai maakte van huisarts naar ondernemer in de

“Tien procent van de Nederlanders drinkt te veel, en ook

verslavingszorg. “In het jaar dat ik vijftig werd overleden

hier vormen mensen met alcoholproblemen de grootste

mijn beide ouders. Ik voelde me een beetje onthecht. Mijn

groep. Maar zoals ik al zei: we raken steeds verslaafder.

vier kinderen werden ouder, de overgang diende zich aan.

Onze verslaving aan onze mobiele telefoon noem ik wel

Ik ben niet iemand die uitkijkt naar haar pensioen: ik vind

de moeder van alle verslavingen. Het eerste wat je doet

het heel fijn om te werken en te ondernemen. Zou ik niet

als je wakker wordt, is naar dat ding grijpen. De heren

nog iets anders kunnen gaan doen?”

Zuckerberg en Jobs hebben hem zo ingericht dat je er wel

<
<
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‘JE HEBT EEN
PROBLEEM ALS
JE ’S OCHTENDS
DENKT: VANDAAG
GA IK ECHT NIET
DRINKEN. EN DAN
TOCH OM VIJF UUR
JE EERSTE GLAS
INSCHENKT’

verslaafd aan moet raken. Zodra we een piepje horen, grijpen we ernaar. Je weet nooit waarop dat piepje duidt: iets
leuks? Iets naars? Juist dat onverwachte is voor onze hersenen heel verleidelijk. Daarnaast kunnen we steeds slechter
met ingewikkelde gevoelens omgaan. Die willen we zo snel
mogelijk wegpoetsen. Als we ons rot voelen, nemen we een
drankje om dat nare gevoel te onderdrukken. En door alle
prikkels die er tegenwoordig zijn gaan we steeds impulsiever reageren in plaats van dat we rustig achteroverleunen
en ons afvragen: wat voel ik nu eigenlijk?”
Ons brein speelt een cruciale rol bij onze verslavingsgevoeligheid, begrijp ik.
“Ik zal het simpel proberen uit te leggen. Het oudste deel
van ons brein bestaat uit het reptielen- en het zoogdierenbrein. Daar worden onze basisinstincten geregeld. De
vecht-en-vluchtreactie zetelt daar, maar ook dopamines,
onze beloningstofjes, worden daar geproduceerd. Dit primitieve deel van ons brein reageert instinctief en automatisch. Dat moet ook: toen we nog op de steppen leefden en
een leeuw zagen aankomen, moesten we niet nadenken,

psychoactieve stoffen. Dieren doen het ook. Vogels hebben

maar wegwezen. Die reflexen zitten nog diep in ons. Laten

een voorkeur voor beestjes die gegist zijn, misschien omdat

we ons even tot alcohol beperken: het reptielenbrein is

er iets meer calorieën in zitten, maar ook om het effect. Er

daar zeer gevoelig voor en produceert als we drinken al

zijn verhalen over rendieren die dol zijn op paddo’s – hal-

snel geluksstofjes. Dit gaat automatisch, je hebt er weinig

lucinogene paddenstoelen. Ook in het dierenrijk hebben

invloed op. Gelukkig hebben we ook een nieuwer hersen-

ze behoefte zich soms te verdoven of even uit de werkelijk-

deel, de hersenschors, waarmee we wel rationeel keuzes

heid te stappen.”

kunnen maken. Dat deel van de hersenen werkt echter
langzamer dan de primitieve delen: nadenken kost tijd.

Hebben wij mensen die behoefte nu sterker dan ooit?

Het reptielen- en zoogdierenbrein noemen we bij Kick your

“Dat weet ik niet. Ik weet wel dat toen we nog jagers-verza-

Habits 'het paard'. Het maakt ons tot leuke mensen die

melaars waren we in kleine groepjes leefden en met weinig

dingen willen en doen. Maar een paard zonder ruiter rent

mensen omgingen. Nu moeten we ons steeds verhouden

doelloos rond. Het nieuwere deel van ons brein, de hersen-

tot grote groepen. Dat is zwaar, daar zijn we eigenlijk niet

schors, noemen we de ruiter. Mijn collega’s en ik proberen

voor gemaakt. Tegelijkertijd zijn we sociale wezens voor

mensen te helpen die ruiter op het paard te krijgen, waar-

wie het zich verbonden voelen met anderen een eerste

door je de juiste keuzes maakt. Zo raak je in balans en kom

levensbehoefte is. Maar genetisch gezien vinden we het

je dichter bij je werkelijke gevoelens. Het paard wil achter

eng om met veel mensen tegelijk om te gaan. Dat wringt.

ieder glas wijn aanrennen, maar omdat de ruiter de baas is,

Een druk feestje is dus best griezelig voor ons. En als dat

kun je beslissen: ga ik dat wel of niet doen?”

sociaal zijn dan makkelijker gaat met een glaasje… Drank
heeft dan een functie.”

Binnenkort kom je met een boek dat je met Nick Klaessens hebt geschreven: Drink! Niet meteen een titel die

Wanneer wordt alcohol een probleem?

je verwacht van iemand die een verslavingskliniek

“Voor mij heeft dat niet primair te maken met het aantal

runt.

glazen dat je drinkt. Je hebt een probleem als je stelsel-

“Ik vind alcohol niet alleen maar slecht. Alcohol drinken is

matig denkt: ik doe iets wat ik eigenlijk niet wil. Als je ‘s

zo oud als de mens, het hoort bij ons op zoek te gaan naar

ochtends wakker wordt en denkt: vandaag ga ik echt niet
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‘ALS JE THUISKOMT
DRINK JE NOG EVEN
DOOR, IN JE EENTJE.
MISSCHIEN OM EEN
GEVOEL VAN
EENZAAMHEID TE
VERZACHTEN’

chien om een gevoel van eenzaamheid en teleurstelling te
verzachten.”
Alcohol is ook zo makkelijk: het is sociaal geaccepteerd, je kunt het in de supermarkt kopen.
“Ja, al is er nu ook een andere beweging. In de schappen
van de supermarkt vind je tegenwoordig steeds meer
drankjes met nul procent alcohol. Een groeiend aantal
mensen heeft alcoholvrije dagen, weken of maanden. Ze
zien dat alcohol niet de route is. Gelukkig maar. Het levert
je zoveel op als je iets aan je drankgebruik doet. Mensen
drinken bijvoorbeeld omdat ze denken dat je dan beter
slaapt – het tegendeel is waar. Je valt wel ietsje eerder in
slaap, maar je wordt gedurende de nacht vaker wakker. Je

drinken, en toch om een uur of vijf een glas inschenkt –

slaapt beter en dieper zonder alcohol. De mensen die hier

dan is er werk aan de winkel.”

in behandeling zijn zie je voor je ogen opknappen. Hun
huid gaat stralen, de kilo’s vliegen eraf, want alcohol bevat

Cijfers laten zien dat veel vijftigplusvrouwen zich in

veel calorieën en bovendien: als je hebt gedronken, is je

dit beeld zullen herkennen.

neiging tot snaaien groter. Er zijn mensen die eindeloos

“Ik weet niet of het landelijk zo is, maar het is zeker zo

bij de psycholoog lopen, waar het helaas te vaak niet over

onder hoogopgeleiden in grote steden. Die vrouwen pak-

hun drankgebruik gaat, zelfs niet als er sprake is van een

ken ’s avonds na een drukke dag vol stress graag nog een

depressie. Onderzoek laat zien dat bij acht van de tien

glaasje. Of ze gaan online iets kopen.”

mensen met een depressie de stemming flink opklaart als
ze stoppen met drinken. Ook groeit je zelfvertrouwen, heb

Hoe komt dat, denk je?

je minder ruzie met je naasten én win je veel tijd.”

“Er zit kennelijk een onderhuids ongenoegen. Voor de
hand liggende verklaringen zijn de overgang, drukte,

Dat laatste lijkt me niet alleen maar aangenaam: meer

overbelasting. Een drankje brengt ontspanning. Ik vraag

tijd hebben waarin je niet mag drinken.

me ook weleens af of het niet met andersoortige frustraties

“Iemand die regelmatig drinkt krijgt zijn dopamines –

te maken kan hebben. 75 procent van de Nederlandse vrou-

geluksstofjes – van alcohol. Dus moet je als je stopt met

wen werkt parttime, terwijl dat Europees gezien slechts 33

drinken iets anders vinden dat je zo’n geluksgevoel geeft.

procent is. Daar staat tegenover dat in heel Europa vier van

Dat is een taak van de ruiter die het paard moet leiden:

de tien stellen uit elkaar gaat, en hier vijf van de tien. Als

actief op zoek gaan naar activiteiten die jou de dopamines

ik even mag speculeren: kinderen uit huis, meer tijd, de

geven die je mist als je niet meer drinkt, gokt of shopt.

overgang, single… Dan kan de vraag zich opdringen: heb

Vroeger heb je misschien piano gespeeld of hield je van

ik wel van het leven gemaakt wat ik ervan wilde maken? In

lezen. Pak dat weer op. Ga bewegen, zorg voor een beetje

de tijd dat je een bakfietsmoeder bent is het leuk om niet

reinheid, rust en regelmaat. Daardoor word je uiteindelijk

fulltime te werken en er helemaal voor je kinderen te zijn.

gelukkiger en raak je meer in balans.”

Maar de consequentie daarvan, dat je werk op een weinig
uitdagend niveau blijft steken, is minder vrolijk. Als je dan

Alcohol is misschien extra lastig om te schrappen

ook nog gescheiden bent, sta je er financieel extra slecht

omdat we het vaak associëren met gezelligheid.

voor. Dat soort vrouwen zien we bij Kick your Habits steeds

“Ja, dat moet je op een of andere manier leren verdragen.

vaker. Ze gaan ‘s avonds uit met vriendinnen, maar als ze

Dat is een tijd hard werken, absoluut. Mensen vinden het

thuiskomen drinken ze nog even door, in hun eentje. Miss-

leven saai als ze niet meer drinken, hoor ik vaak. Maar hoe
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GEZONDHEID

‘STOP MET DRINKEN
EN DE KILO’S VLIEGEN
ERAF, JE DEPRESSIE
VERDWIJNT, JE SLAAPT
BETER EN MAAKT
MINDER RUZIE’

kan het leven saai zijn? Er gebeurt
zoveel, het is zo mooi, hoe kan het dat
je alcohol of iets anders nodig hebt
om het leven niet saai te vinden? Dat
is toch gek?”
Waarom hoeft niet iedereen te
stoppen met drinken?
“Voor een alcoholist is helemaal stoppen natuurlijk het beste. Ons boek
is niet voor alcoholisten, maar voor
mensen die willen leren anders met
drank om te gaan zonder helemaal

VISAGIE RONALD HUISINGA PRODUCTIE LEONIE BERKENBOSCH STYLING BRIGITTE KRAMER VISAGIE LEENDERT VAN NIMWEGEN
MET DANK AAN TED BAKER, CLAUDIA STRATER, WE, NUMPH, MALENE BIRGER, PHASE EIGHT, DE BIJENKORF

te stoppen. Het is harder werken om
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een beetje te drinken dan om niet

kans op succes heb je als de ruiter het paard opdracht

te drinken, dat wel. Bij een beetje

geeft: vandaag niet, in het weekeinde wel. Als je beter in

drinken moet je steeds weer een

staat bent je alcoholgebruik te controleren, zal dat je ook

afweging maken: doe ik het vandaag
wel of niet? Wat helpt is vaste patronen ontwikkelen: van tevoren goed
plannen welke dagen je wel en welke
dagen je niet drinkt. Een goede eerste
stap om je ruiter te versterken kan zijn
om eerlijk en precies bij te houden
hoeveel je drinkt. Daarmee word je bewuster en kun je vervolgens beslissen
welke glazen je voortaan laat staan.
Dat je niet helemaal hoeft te
stoppen met drinken zal mensen
aanspreken die mopperen dat we
ook niks meer mogen.
“Dat vind ik dus ook niet. Boven-

SIGRID
SIJTHOFF (60)

helpen bij bijvoorbeeld impulsief kleren kopen of ’s avonds

werkte jarenlang als
huisarts en maakte
rond haar vijftigste
een carrièreswitch:
ze richtte verslavingsinstelling Kick
your Habits op.
Met journalist Nick
Klaessens schreef ze
het broek Drink! dat
in het voorjaar van
2020 zal verschijnen.
Sigrid woont samen
met filosoof Maarten
Doorman met wie ze
vier kinderen heeft
tussen de 18 en
27 jaar.

die groter zijn dan wij, zoals Google en Facebook, die geen

de koelkast leegtrekken. Of met het omgaan met machten
enkel ander doel hebben dan ons steeds afhankelijker te
maken van hun technologie. Natuurlijk, die hebben ook
hun goede kanten, als je ze maar weet te beheersen. De
ruiter wordt feitelijk steeds belangrijker in het leven: we
hebben hem in deze tijd nodig om onze onafhankelijkheid
te bewaren. Ik geloof niet dat je gelukkig, tevreden of
enigszins in balans kunt zijn als je volstrekt afhankelijk
bent van de macht die iets of iemand anders over jou uitoefent. Dan ben je een slaaf. Dus ook daarom is het slim om
dat samenspel tussen paard en ruiter te verbeteren. Het is
een soort spier die je moet oefenen.”
Hoe zit het eigenlijk met je eigen alcoholgebruik?

dien denk ik dat je sowieso profijt

“Daarin ben ik ook veranderd. Toen de kinderen klein

kunt hebben van het trainen van je

waren en we met z’n allen aan tafel aten, stond er voor

hersenen in ja-of-neekeuzes. Nee,

mijn man Maarten en mij altijd een fles wijn op tafel. Die

vandaag drink ik niet, morgen drink

ging niet iedere avond leeg, maar we dronken elke dag wel

ik wel – dat kun je jezelf aanleren.

wat. Inmiddels hebben we andere gewoontes. Ik hanteer

Onze hersens zijn slecht in onderhan-

voor mezelf een schema: vijf dagen per week geen alcohol,

delen. Onderhandelen is een taak van

twee dagen wel. Soms is het vier dagen niet, drie dagen

de ruiter, en die is langzaam vergelek-

wel. Vaste schema’s helpen. En omdat ik minder drink dan

en met het paard dat enorm veel zin

vroeger, heeft wat ik drink meer impact. Na twee glazen

heeft in een drankje. Daarom is een

heb ik echt wel genoeg gehad.”

beetje drinken, bijvoorbeeld iedere
dag moeten bedenken hoeveel glazen

Je bent een betere ruiter geworden.

je neemt, zo moeilijk. Een grotere

“Ik ben absoluut een betere ruiter geworden.”
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TEKST MONICA OLIVERA ILLUSTRATIE MARTYN F. OVERWEEL

Ik
kan
niet
meer

(EN MOET NOG TIEN JAAR)
Ooit kon ze zich niet voorstellen dat ze ooit met pensioen zou willen.
Tegenwoordig hoopt Iris (58) elke maand dat ze de loterij wint. Dan neemt
ze gek van vreugde ontslag en gaat ze alleen nog maar doen wat ze leuk
vindt. “En denk maar niet dat ik de enige ben die daarvan droomt.”
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“In september zonden ze dat spotje van de

net zo vreselijk. Ik ben gewoon op. Moe. Na m’n werk plof

Staatsloterij weer elke dag uit op tv: zo’n lekker jong ding,

ik op de bank neer en ben ik tot weinig meer in staat dan

type perfecte schoonzoon, die ’s avonds in een kantoor

een avondje Netflix en vroeg naar bed. Ik vind werken

fluitend dikke stapels dossiers staat te kopiëren, omdat hij

ineens zo boeiend niet meer.

weet dat dat binnenkort niet meer hoeft omdat hij een lot

Weet je: als je jonger bent, kun je je gewoon niet voorstellen

heeft gekocht waarmee hij straks dertig jaar lang tiendui-

hoe het is om ouder te worden. Je bent ervan overtuigd

zend euro per maand gaat winnen. Onweerstaanbaar film-

dat jou dat nooit zal gebeuren, je ziet jezelf als iemand die

pje – en niet eens vanwege het lekkere ding. Ik ben direct

altijd hetzelfde zal blijven: een energieke, dynamische, en-

naar de sigarenboer gehold en heb daar voor driehonderd

thousiaste vrouw die haar passie in haar werk vindt. Maar

euro loten gekocht. Ik koop anders nooit loten, maar nu

op een dag voel je dat je lijf niet meer zo lekker wil, en je

wel. Want dat filmpje, dat is precies mijn droom.

geest ook niet. Dat je steeds vaker denkt: waar zijn wij nou

Toen ik begon met werken, was dat wel anders. Ik was 23,

helemaal mee bezig? Met niks. Je bent bezig de machine

had een marketing- en communicatie-opleiding gedaan

van een bedrijf draaiende te houden – en als je eruit stapt,

(wat toen nog nieuw en baanbrekend was in plaats van iets

komt er gewoon iemand anders die die machine laat draai-

wat je doet omdat je niet weet wat je anders moet), en ik

en. Dat is het. Ik vóél er niks meer bij. Alleen die zwaarte in

was zo enthousiast als een puppy. Door de jaren heen heb

mijn hoofd: Ik. Moet. Nog. Tien. Jaar.

ik een reeks geweldige banen gehad bij allerlei bedrijven,

Om mij heen zie ik de puppy’s van nu. Ze zijn zoals ik was

van reclamebureaus tot musea tot de ideële stichting waar

toen ik begon: ambitieus, enthousiast. Oké, het zijn soms

ik nu voor werk. Ik heb veel geleerd en veel lol gehad.

verwende millennials die je van hun telefoon af moet slaan

Ik heb veel kunnen reizen en ik ben een kei in mijn vak

en die je moet bijbrengen dat ze hun mails aan klanten

geworden. Doen wat ik leuk vond en daar geld mee verdie-

niet met ‘groetjes’ of ‘de ballen’ afsluiten, maar ik zie ook

nen: het was ideaal. Lang heb ik gedacht: als ik ooit met

dat ze mij op sommige fronten links en rechts inhalen.

pensioen moet, begin ik gewoon voor mezelf en ga ik door

Ze slaan voortdurend enthousiast aan het brainstormen

met werken. Ik lachte schamper om mijn oom die op z’n

en scrummen en wat al niet, op een moment dat ik denk:

57ste in de VUT ging en met een camper door Europa ging

laat maar, ik wil naar huis. Na een potje pingpong stuite-

trekken. Hoe suf kun je wezen, dacht ik.

ren de schatten gerust nog een hele avond door (‘Lekker

Ik dacht nooit dat ik dit zou zeggen, maar het is gewoon

samen het werk afmaken, leuk!’). Ze wónen zo ongeveer op

waar: ik heb er schoon genoeg van, van werken. Jaren heb

sociale media, terwijl ik dingen op Twitter en Facebook en

Mijn zus en mijn zwager, die hebben het helemaal voor

ik me met plezier kapot gebuffeld, maar ik kan me nu niks

LinkedIn en Instagram zet terwijl ik diep van binnen social

elkaar. Ze zijn weliswaar ongeveer net zo oud als ik en

fijners voorstellen dan niet meer hoeven. De sleet is erin

media háát en liever met een boek bij de kachel zou zitten.

kunnen dus ook de VUT niet in, maar ze hebben vanaf

gekomen. Ik kom steeds vaker dezelfde dingen tegen die

Trouwens: ik laat ze tegenwoordig die dingen doen – ze

hun veertigste heel bewust zuinig geleefd, goed gespaard

me niet meer boeien omdat ik ze al duizend keer gedaan

zijn er toch beter in dan ik – terwijl ik even met mijzelf ver-

heb – en ik moet mijn tong afbijten in vergaderingen om

gader op het toilet, al candycrushend mezelf kalmerend,

niet die zure trut te worden die zegt: ‘Dit hebben we al eens

klaar om op de volgende vergadering enthousiast te doen

geprobeerd en dat heeft toen ook niet gewerkt.’

over weer een kansloos plan.

‘Ga wat anders doen,’ zou je zeggen, ‘gooi het roer om.’

Kijk, ik weet heus wel dat betonvlechters en stratenmakers

Maar dat is het niet. De gedachte aan ander werk vind ik

er pas echt slecht aan toe zijn. Versleten ruggen en knieën,
lange werkdagen in regen en wind: vergeleken met hen
mag ik niet klagen. Van mij mogen zij allemaal per direct
de VUT in, dat hebben ze verdiend, ik vind het een schan-

‘Mijn grootste angst:
dat ik zo’n tut word die
zegt: dit hebben
we al eens geprobeerd
en dat heeft toen
ook niet gewerkt”

en hun huis afbetaald, zodat ze op hun 56ste met pensioen
konden. Ze betalen zichzelf nu als het ware AOW en pensioen uit. Ik vond hem altijd een beetje een berekenende,
zuinige, suffe lul en ik begreep nooit wat mijn zus in hem
zag. Maar nu ben ik stikjaloers op ze. Want ik heb mijn geld
altijd lekker laten rollen met het idee: ik werk gewoon tot
mijn dood, want ik vind dit leuk. Ik zou het nu zelfs, moet
ik eerlijk toegeven, best geinig vinden om met een camper
door Europa te trekken, zoals mijn oom indertijd. Niks mis

de dat die mensen niet eerder met pensioen mogen. Maar

mee, eigenlijk.

dat wil nog niet zeggen dat ik niet óók af en toe denk: ik wil

En het is nou ook weer niet zo dat ik achter de geraniums

niet meer, bestond die VUT nog maar. Ik zou er direct voor

zou gaan zitten. Al zou ik het willen: het zou niet kunnen.

kiezen.

Want het is een misvatting dat je leven kalmer wordt als de
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WERK

TEKST SUUS RUIS ILLUSTRATIE MARTYN F. OVERWEEL

kinderen het huis uit zijn. Ik zit in een soort nieuw spitsuur: mijn dementerende vader is afhankelijk van mij sinds
mijn moeder is overleden, mijn studerende zoon zou ik ook
weleens willen opzoeken, en mijn dochter heeft inmiddels
twee kleine kinderen die ik dolgraag vaker zou willen zien,
maar ja: oma moet zich de hele tijd te pletter werken en
stort daarna uitgeput ineen op de bank, waar ze hooguit
met die kleintjes Teletubbies kan gaan zitten kijken.
Ik ben niet de enige. Onder vier ogen, of onder vriendin-

‘Ik vertel dit niet
voor niets anoniem.
Zodra iemand er
lucht van krijgt dat
een vrouw van 58
geen zin meer heeft
in werken, kan ze
het namelijk
schudden’

Eenzaam
In het diepst van mijn hart ben ik een
Hans Dorrestijn. De cabaretier en tekstschrijver voelt zich in het dagelijks leven
altijd depressief. Tot verbazing van zijn
vrienden, die hem juist zo opgewekt vinden. Logisch, zegt Hans, als ik mijn vrienden zie word ik vanzelf vrolijk.
Zo is het maar net. Geef mij het gezelschap van vrienden, broers, collega’s,
bakker of verkoopster, en mijn humeur
stijgt onmiddellijk. Ik lach, luister, vertel.
Mijn ogen stralen en op mijn wangen verschijnen blossen. Niets kan me deren, ik

nen, of op een feestje met een paar borrels op durven
mensen het wel te zeggen: dat ze ook liever niet meer
werken. Ik zie het om me heen, en het zijn niet alleen die
betonvlechter en die stratenmaker die na veertig jaar geen
rug meer over hebben. Een vriendin is lerares Duits; na 42
jaar voor de klas is haar motivatie zoekgeraakt, ergens tus-

deed, maar tegenwoordig moet het tot in lengte van

sen al die kinderen die ze niet meer aankan, met hun petjes

jaren je ‘passie’ zijn. Je moet een soort superambitie

en hun mobieltjes en hun ADHD of ADD of dyslexie. Zij

tentoonspreiden, je moet jezelf erin verwezenlijken, alles

hield ook van haar vak, ze was een bevlogen lerares, maar

moet leuk zijn en een uitdaging – nou ja, zo’n beetje hoe

de school legt steeds meer werkdruk op haar schouders en

ik begon: ‘mijn hobby is mijn werk’. Maar nu is mijn werk

haar leerlingen zijn etters. Een andere vriendin voelt zich

allang mijn hobby niet meer. Als ik werkelijk mezelf zou

op kantoor een grootmoeder tussen de kleuters, temidden

verwezenlijken, zou ik allang in mijn volkstuintje op mijn

van pingende telefoons, onderuithangende collega’s en

luie reet zitten, een beetje in de aarde wroeten met mijn

appende stagiairs. Haar oudere collega’s zijn allemaal al

kleinkind, een goed boek lezen, want daar voel ik me een

ontslagen en zij doet nu al hun werk, een last waar ze bijna

stuk beter dan op die kantoorvloer.

onder bezwijkt.

Ik zit in de communicatie en ik weet dus heel goed hoe ik

Denk je dat het wel meevalt? Dat de meeste vijftigers en

mezelf moet presenteren: enthousiast, ambitieus, altijd

zestigers fluitend naar hun werk gaan? Ongetwijfeld zijn er

in voor nieuwe dingen. Ik twitter en klets en doe mezelf

mensen die echt lol in hun werk hebben, en die er energie

voor als een vrolijke, dynamische marketeer die zich

van krijgen en willen doorgaan tot ze erbij neervallen. Good

helemaal voor de zaak inzet. Ik loop op kantoor rond als

for them. Maar ik geef je op een briefje dat er veel meer zijn

die jongen uit het Staatsloterijspotje, fluitend met z’n dos-

zoals ik. Want je kan het dus echt niet maken hierover te

siers ’s avonds laat. Voor de buitenwereld maak ik van elk

spreken met anderen, en met collega’s al helemaal niet.

probleem een kans, ben ik gezellig aan het paintballen op

Ik vertel dit niet voor niets anoniem aan Saar. Want zodra

een bedrijfsuitje, kan ik uitstekend opschieten met mijn

iemand er lucht van krijgt dat een vrouw van 58 geen zin

dertienjarige chef, klap ik neuriënd mijn laptop open op

meer in werken heeft, kan ze het verder schudden.

diverse flexplekken en is Instagram mijn beste vriendin.

Vroeger was het namelijk genoeg dat je je werk goed

Maar ondertussen haat ik mijn werk tot op het bot. Ik

Els Rozenbroek (61)
is bladenmaker,
stukjesschrijver,
vlogger.

Ik jubelde me suf maar vergat een klein dingetje: ik had
mijn hele leven nog nooit alleen gewoond

Ik heb trouwens 25 euro gewonnen in de loterij. Ha, net
niet genoeg om te stoppen met werken. Ik tel stilletjes af
tot mijn pensioen. Niets laten merken, nog maar tien jaar
candycrushen op de wc.”
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doodmoe van.

woont kun je lekker doen wat je wilt. Om
drie uur ’s nachts een potje gamen. Zonder tandenpoetsen naar bed. Ontbijten
met Snickers. Meisjesboeken lezen zonder dat iemand je Otmars Zonen van
Peter Buwalda opdringt. Voor de 34ste
keer snikken om The Sound of Music.
Dagenlang niet douchen. Een slok te
veel drinken en wakker worden op de
keukenvloer. Halleluja, wat een zegen.
Allemaal grootspraak. Ik vergat tijdens
het jubelen een klein dingetje: ik had
nog nooit alleen gewoond. Altijd was

Els

knik ja en doe nee. Speel de bijdetijdse collega. Onderdruk moordneigingen. En word daar zo langzamerhand

COLUMN
RELATIE

huppel door het leven en ben overal voor
in.
Zodra ik weer alleen ben, zak ik echter
in elkaar. Mijn ogen worden dof, mijn lijf
verschrompelt, de eenzaamheid slaat toe
en ik kan alleen nog maar verlangen naar
een snelle, pijnloze dood. Een fijne hartstilstand. Een tram die over me heenrijdt.
Een vliegtuig dat op mijn woning stort.
Een allesvernietigende aardbeving terwijl
ik niet eens in Groningen woon.
Ik kan heel goed alleen wonen, riep ik jarenlang. Sterker nog: ik minachtte mensen die het moeilijk vonden. Wat een
onzin, riep ik hartstochtelijk, als je alleen
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er een vriendin, een kind, een man met
wie ik het huis deelde. De harde realiteit
was me onbekend. Ik wist niets van de
eenzaamheid die je overvalt als je weet
dat er niemand anders thuis zal komen.
Niet vandaag, niet morgen, misschien –
God sta me bij – nooit meer. Ik leef alleen
en daarmee moet ik het doen. Het enige wat ik hoor is het getrippel van mijn
hond, het geluid van de tv, het gepiep
van een appje dat binnenkomt. Misschien moet ik Hans Dorrestijn vragen
of hij bij me wil intrekken. Kunnen we
voortaan samen blijmoedig zijn.

TEKST ELLA VERMEULEN

BEN IK DIE
VROUW MET
DAT KORTE
LONTJE?

MENOPAUZE

agressief opmerkte dat ik zou moeten afvallen voor

Je denkt dat je langzaam gek aan het worden bent,

mijn gezondheid kreeg te horen dat ze haar zure,

maar het is gewoon de overgang die je lijf, goeie

niet waren. Ik schrok van mezelf en tegelijk voelde

magere rotkop moest houden omdat het haar zaken

humeur, zelfvertrouwen en de hele manier waarop je

het lekker om lak te hebben aan hoe het overkwam.

in het leven staat naar de gallemiezen helpt.

tijd, waarin ik mezelf helemaal kwijt dreigde te raken

Het was, kortom, een buitengewoon verwarrende
aan een kortaangebonden bitch waarvan ik niet wist
dat ik haar in me had. Ook op andere vlakken was
ik mezelf kwijt. Ooit ging ik drie, vier keer per week
uit: naar de bioscoop, het theater, concerten. Vond ik

E

allemaal niets meer aan: te druk, te veel mensen, te
warm, te veel gedoe. Er kwam niets voor in de plaats,

en burn-out? Nee. Depressief misschien?

ik had al mijn energie nodig om mijn werk te doen.

Ook niet. Ik had meer het gevoel dat ik

Daarnaast wilde ik vooral met rust worden gelaten

langzaamaan gek aan het worden was. Kon

en soesjes naar binnen schuiven. Bij mijn voorheen

en mijn geheugen een zeef. Voortijdige dementie? In
bed voelde ik mijn hart huppelen op een manier die
me liet vrezen voor een hartaanval. Onrust in mijn
hoofd, altijd moe, niet alleen van slecht slapen, maar
van álles. Het idee naar de stad te moeten voor een
afspraak met een vriendin was het equivalent van
een trektocht door de Himalaya. En heel bizar: ik kon
opeens mijn mond niet meer houden.
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BEELD STOCKSY, SHUTTERSTOCK

ik jarenlang uren achter elkaar werken,

opeens was mijn concentratievermogen vervlogen

Laat me dat toelichten: mijn hele leven ga ik als

zeer gematigde vriendin Iris ging het juist andersom:

intense introvert confrontaties het liefst uit de

zij werd een rokende, wodkadrinkende nachtvlinder

weg. Tijdens de menopauze wees ik wildvreemden

die haar studerende (geschokte) kinderen wel eens

terecht met cynisme, woede en dodelijke blikken. Bij

tegenkwam bij het stappen. “Ik weet ook niet waar

een vrouw die op zaterdagochtend lelijk tegen een

dit vandaan komt”, zei ze. “Ik ben vorig weekend

caissière deed omdat ze even had moeten wachten,

wakker geworden naast een man waarvan ik niet

informeerde ik of ze die dag soms een levensred-

wist hoe hij heette. Zo ben ik toch helemaal niet?”

dende hersenoperatie moest uitvoeren. Bij een man

Het is een troost dat, als eenmaal het kwartje is

die op een warme dag met zijn hond fietste, werd ik

gevallen dat je in de overgang bent en niets nog

een vuurspuwende draak. En de kennis die passief

ooit hetzelfde zal zijn, je de enige niet bent. Mijn
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beste vriendin Lisa veranderde van een zelfstandige
carrièretijger in een naar eigen zeggen ‘slome ma-dido-vrouw’. Te moe voor fulltime, te snel overweldigd
door dingen die ze ooit fluitend voor de koffie afhamerde, haar zelfvertrouwen verdampt, haar ambitie
verdwenen. Met twee superabsorberende Tena Lady’s in haar onderbroek tegen het doorlekken, ís het

Ik denk vaak:
hoe moet dit
nou verder.
Hoe voorkom
ik dat ik zo’n
vrouw word die
nergens meer
lol in heeft

gevonden, maar het kon me niets meer schelen. En
dat het me koud liet, dat is óók nieuw voor me.”
Even verwarrend: als een redelijk vertrouwd libido
opeens totaal ontploft. “Ik was 51 en ik had opeens
veel meer zin in seks dan anders”, zegt Diane (55).
“Voor mijn man hoefde dat niet zo nodig, waarna de
stap naar een affaire opeens niet meer zo heel groot
was. Normaal gesproken ben ik niet onverschillig,

ook gewoon niet meer zo lekker powerpointen voor

serieuze en aanhoudende confrontatie met het feit

een zaaltje, maar maak dat maar eens duidelijk aan

dat je ruim over de helft bent. Dus ik probeerde van

mannen/jongere mensen. Soms zaten we samen op

alles. Het is verdrietig om erachter te komen dat

de bank, schaal soesjes tussen ons in, en snikten bij

bijvoorbeeld muziek waar je altijd dol op was je niet

elke reclame die ook maar een beetje op het gevoel

meer zoveel doet, als daar niet iets voor in de plaats

speelde. ‘Dit is nu ons leven’, zeiden we terwijl we

komt. Ik dacht vaak: hoe moet dit nou verder? Hoe

had dat ik gewoon nooit meer ongesteld zou worden

elkaar bevreesd aankeken.

voorkom ik dat ik een zuur wijf word als ik nergens

en dat die affaire mijn grande finale was geweest op

maar dit heb ik gewoon later gebeuren. Die affaire
liep op niks uit en toen ik daarna niet meer ongesteld
werd, heb ik weken in de zenuwen gezeten dat ik
zwanger was. Het duurde absurd lang voor ik door-

Derde vriendin Dorine veranderde van een toegeef-

meer lol in heb? Ik voelde me stuurloos op een leef-

lijke Moeder Aarde in een drilsergeant die haar luie

tijd waarop mensen denken dat je het allemaal goed

ook. “Ik werkte in een team met veel jonge mensen”,

tuurlijk dat ik me lange tijd stuurloos heb gevoeld.”

pubers vol wellust aan het werk bulderde tot ze bij

voor elkaar hebt.”

zegt Esther (54). “Soms was ik blij met twee uur slaap

Het goede nieuws is dat daar een einde aan komt.

hun vader gingen wonen. Ze bleef alleen achter,

Het helpt niet dat de overgang een fase is waarin

per nacht, maar ik wilde me niet laten kennen, dus

Voor de een wat eerder dan voor de ander, maar als

deels opgelucht, deels schuldbewust. Liet haar

ook in je naaste omgeving veel gebeurt, denk pubers

ik draaide gewoon mee. Maar ik voelde me onzicht-

je om je heen kijkt zie je verrassend veel zestigers en

lippen inspuiten, ging op Tinder, ging in retraite.

en ouder wordende ouders. “Met mijn gezonde

baar. Ik was een iets te dikke vrouw geworden die al-

zeventigers die goed in hun vel zitten, barsten van de

“Ik was vooral op zoek naar houvast”, zegt ze. “Wat

verstand was ik blij dat mijn jongste op kamers ging”,

les nét aankon, maar er moest niet iets onverwachts

energie en die verwilderde, vermoeide vrouwen van

ik eerder leuk vond, daar vond ik niet veel meer

zegt Annelies. “Hij was eraan toe, je investeert al

gebeuren, want dan stortte het kaartenhuis is. Toen

in de vijftig links en rechts inhalen. Niet duidelijk is

aan, maar ik had geen idee want ik dan wel leuk

die jaren in je kinderen zelfredzaam en zelfstandig

de zoveelste reorganisatie werd aangekondigd, ben

of je zo opkikkert omdat het eerder zo’n rotperiode

zou vinden. Er was ook niet zoveel om blij mee te

maken. Maar het maakte me ook emotioneel, omdat

ik op kantoor in tranen uitgebarsten. Ze dachten dat

was en álles beter is dan dat, of dat er hormonaal ge-

zijn. Menobrein, gewrichtspijn, het is toch de eerste

het me confronteerde met het feit dat alles nog voor

ik overspannen was, dat vinden mensen accepta-

woon een vriendelijkere balans komt die de levens-

hem lag, terwijl ik zelf het gevoel had dat het te laat

beler dan doodziek zijn omdat je hormonen je in de

lust laat terugkeren, maar het is toch iets om naar uit

was voor wat dan ook. Ik was in de fuik van het man-

steek laten. Ik wilde overigens niet verder, ik heb

te kijken.

telzorgen terechtgekomen, ik moest op mijn werk

de afkoopsom aangenomen en ben parttime gaan

Bij de meeste vrouwen – ook bij mij – worden in de

concurreren met bloedfanatieke jonkies en dat alle-

werken. Dat had ik tien jaar geleden ondenkbaar

post-menopauze de opvliegers milder. ‘s Nachts

We snikken bij
elke sentimentele
scene en
kijken elkaar
doodsbang aan.
Dit is wat er
van ons is
geworden

het gebied van seks. Het was allemaal zo tegenna-

maal tot zeker mijn 67 op weinig slaap en energie,

wordt er meer geslapen dan gewoeld en gezweet, ik

met veel te weinig lol in mijn leven. Ik heb mezelf

heb meer energie en ook mijn focus keert na tien jaar

daar best gek over lopen maken, dat ik dit aan moest

(ik wens iedereen een kortere overgang toe) tobben

kunnen, dat ik gewoon ‘leuke dingen’ moest doen.

langzaam, maar zeker terug. Buitengewoon saaie

En dan stond ik bij de Zumba en dacht ik: wat doe ik

dingen als gezond eten, voldoende lichaamsbewe-

hier? Het is deprimerend om je enthousiasme over

ging en genoeg rust hebben geholpen de stuurloos-

dingen te verliezen, het haalt de glans van het leven

heid om te zetten in meer structuur. Ook prettig is

af. En als je er middenin zit, kun je je niet voorstellen

het groeiende zelfbewustzijn dat het makkelijker

dat het ooit nog overgaat.”

maakt om wat vaker nee te zeggen tegen zaken waar

Het woord ‘ontreddering’ valt nogal eens, als het

je echt geen zin in hebt, zodat er meer tijd overblijft

over de overgang gaat. Een opvlieger is niet ‘het

voor dingen die je wél wilt doen. Zoals vroeger wordt

even warm hebben en weer dóór’, het kan je een

het nooit meer, die tijd is voorbij. Maar je laat je niet

verzengend kwartier volledig uit het lood slaan en

meer zo snel gek maken en er komen uiteindelijk

uitputten. De vergeetachtigheid is angstaanjagend,

nieuwe dingen die deel drie van je leven de moeite

de vrees voor een ouwe zeur aan te worden gezien

waard maken. Hoop doet leven.

ste
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Minder troep eten
en vitamine D

En dan nog dit

Omdat je stofwisseling trager wordt,

der intense opvliegers op. Het gaat dan

kom je sneller aan. Het is dus zaak je

vooral om snoep, koekjes en snacks,

calorische inname een beetje terug

niet om volkorenbrood, groente en

te schroeven binnen het Mediterrane

fruit. In geval van overgewicht: afvallen

• Minder koolhydraten eten levert min-

peulvruchten, noten, gezonde vetten,

Seks met scharrige
hormonen

magere zuivel, eens per week vis, wei-

Veel vrouwen verliezen alle zin in seks

belast het niet extra met alcohol. Hoe

nig vlees. Er is goed mee te leven, het

tijdens de overgang – alweer een surre-

lekker dat glas wijn de scherpe kantjes

komt vooral neer op minder troep eten.

alistische ervaring. Nu is het zo dat lust

ook van een dag haalt, het is alsof je

Door hormonale veranderingen heb je

uitdooft als je er niets meer mee doet.

een handje zand gooit in een toch al

meer kans op botontkalking, zorg dus

Probeer het vlammetje aan te houden

stroef lopende machine.

dat er voldoende calcium in je voeding

met behulp van glijmiddel, masturbatie,

• Neem verantwoordelijkheid voor de

zit én neem 10 microgram vitamine D

erotische boeken en films. Het hoeft

hoeveelheid stress die je voelt. Je kunt

vanaf je vijftigste.

geen knallend orgasme op te leveren,

niet onder alles uitkomen, je kunt wel

zolang je maar af en toe wat lol beleeft

vaker nee zeggen zonder dat de wereld

aan je lijf.

knarsend tot stilstand komt.

dieet: groenten, fruit, volkorenvezels,

Gordijnen dicht
en meedoen met
Nederland in
Beweging

helpt ook.
• Je lijf heeft het al zwaar te verduren,

Vanaf je vijftigste verdraagt je lichaam
alcohol slechter en ben je kwetsbaar-

stelt minder snel. Dit is het moment om

der voor de negatieve effecten ervan.

in het kader van ‘rust roest’ met de gor-

Een middelbaar lichaam heeft minder

dijnen dicht elke dag een kwartier stuk

lichaamsvocht en meer vet, de lever

te slaan voor Nederland in Beweging

en nieren werken minder goed en de

(en dat is pittiger dan je denkt). Wil

lichaamsweerstand neemt af. Eenzelfde

je per se een marathon lopen, vooral

hoeveelheid alcohol leidt tot een hoger

doen. Zo niet: blijf fietsen, ga lopen en

promillage, snellere intoxicatie en meer

neem een abonnement op aquafitness

orgaanschade dan bij jongere mensen.

of baantjestrekken.

Het advies is: drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dat één glas per dag.

Niks mis met
hormoontherapie
Sommige vrouwen ervaren zulke
intense klachten, dat hormoontherapie de enige optie is om het leven een
beetje leuk te houden. Verdiep je in de
materie, weeg de voor- en nadelen af
en praat erover met je huisarts.
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(ja echt, ook dat nog..)

74% van de vrouwen in de overgang geeft in onderzoek aan het (zeer) belangrijk te vinden
om op gewicht te blijven. 51,4% geeft aan meer dan 5 kilo aangekomen te zijn.* Dus naast
die opvliegers, stemmingswisselingen en het korte lontje kom je als vrouw in de overgang
ook nog wat kilo’s aan. Leuk? Nee! Kun je iets doen? JA!

Doe mee!

Contour Overgang
Challenge

6 januari
2020

Bereik je ideale gewicht

Wel of niet drinken

Je wordt strammer en stijver en her-

Gewichtstoename
tijdens de overgang

Sneak
preview
recepten
Mexicaanse streetfood
maissalade

Maandag 6 januari 2020 start de Contour Overgang Challenge.
Samen gaan we de strijd tegen de kilo’s in de overgang aan.

Geloof het
nu maar: elke
50+vrouw
moet aan de
Vitamine D.
In België
krijg je het
niet voor
niets
vergoed

We hebben een digitaal magazine ontwikkeld met 4 weekmenu’s.
Helemaal overgangsproof! Uiteraard ontvang je ook hoe-houd-ik-het-voltips en niet geheel onbelangrijk, hoe blijf je op gewicht.

Gratis meedoen

Meld je aan voor de A.Vogel Samen Door De Overgang nieuwsbrief via
www.avogel.nl/overgang/nieuwsbrief en ontvang het digitale magazine,
zodat je mee kunt doen.

2

gewichtige
feiten

NIEUW

• Gewichtstoename is het meest
zichtbaar op de buik.
• “Niet lekker in mijn vel zitten”
vinden vrouwen het minst ﬁjn aan
extra gewicht.

* Bron: Panel Wizard onderzoek uitgevoerd in januari 2019 onder 800 vrouwen in de overgang, i.o.v. Biohorma B.V.
** Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. 1 Yerba mate 2 Salvia KAG-NR: 11-1019-4320

Spaghetti

met garnalen

Op gewicht
blijven tijdens
de overgang?
A.Vogel Famosan Contour helpt bij
gewichtsbeheersing.1** Het verhoogt de
vetverbranding.1** Ook is het goed voor
de vochtbalans1** en helpt het bij opvliegers
en (nachtelijk) transpireren.2**

TEKST HELEEN SPANJAARD

ODE
AAN
CAMILLA
Prinses Diana noemde haar een
Rottweiler en gaf haar de schuld van
het stuklopen van haar huwelijk.
Wij zeggen: Charles had groot gelijk
dat hij koos voor de stoere Camilla
met wie hij kan lachen, praten en
een stevige whisky kan drinken bij
de open haard.

MOEDIG. STABIEL. BESCHERMEND. LOYAAL. INTENS
TROUW AAN HET GEZIN. Zomaar wat mooie eigenschappen van de Rottweiler. Maar de bijnaam die prinses Diana
destijds aan Camilla Parker Bowles gaf, was uiteraard niet
als compliment bedoeld. De hele wereld – nou ja, een fors
deel daarvan – heeft zich dan ook lang het hoofd gepijnigd
over de vraag waarom kroonprins Charles Camilla boven de
beeldschone Diana verkoos. De bij leven al heiligverklaarde
prinses, die Charles met William en Harry de begeerde heir
and a spare had gegeven, en op wie de hele wereld stapeldol
was. Wat had Camilla wat Diana niet had?
Nou, een heleboel.
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ROYALTY

Het ‘sprookjeshuwelijk van de eeuw’ van Charles en Diana

verklaarbaar gezien haar leeftijd en afkomst, maar een com-

bleek de mismatch van de eeuw te zijn, met de overbekende

fortabel leven zoals ze dat gewend was: in welstand, met een

dramatische gevolgen. Die grotendeels op Charles’ grote

vossenjachtje hier, wat liefdadigheid daar en voldoende tijd

liefde Camilla werden geschoven. Wie is vrouw die al in 1973

voor de kinderen, lezen en tuinieren. De liefde kwam in de

het hart veroverde van de man die treffend werd omschre-

gedaante van legerofficier Andrew Parker Bowles. Charmant,

ven als an amiable old duffer in his own way, who is totally

maar een onverbeterlijke schuinsmarcheerder voor wie

out of touch with modern Britain and more than slightly

zelfs Camilla’s vriendinnen niet veilig waren. Toen ze bij een

crazy. En die in hun veertienjarige huwelijk wist te transfor-

polowedstrijd prins Charles leerde kennen werd ze stapelver-

meren van meest gehate vrouw van Engeland tot – wie had

liefd op hem. Charles, die onmiddellijk viel voor haar humor

dát gedacht – de alom gerespecteerde echtgenote van prins

en persoonlijkheid, wist het zeker: Camilla is the one. Helaas:

Charles. Op een schare Diana-getrouwen na die Camilla

verkeerde tijd, verkeerde vrouw. Het koninklijke protocol

onverminderd blijven haten.

eiste een adellijke maagd, geen stoere Camilla die al meerdere

Camilla Rosemary Shand werd in 1947 geboren in een harmo-

vriendjes had gehad. Het verhaal is bekend, Charles bleef
aarzelen en Camilla, die dolgraag kinderen wilde, besloot

Dat hij in haar slipje
wilde wonen was
gênant, maar zei ook
iets over een vrolijk
seksleven. Wat Charles
niet had met Diana

uiteindelijk toch maar in te gaan op het aanzoek van oude
vlam Andrew.
Was Camilla gelukkig? Afgezien van het structureel buiten de
pot piesen van Andrew waarschijnlijk wel. Ze had het leven
dat ze wilde hebben, kreeg twee kinderen, Tom en Laura,
was gesteld op Andrew, maar hield nog steeds van Charles
Gucci. Camilla zweeg en trok zich terug in haar huis, wetende

haar zeventigste verjaardag. “Het was een hoogst onaan-

onder druk van het paleis met Lady Diana Spencer, de blo-

dat ze door de buitenwereld werd bespot en gehaat. Rottwei-

gename tijd die ik mijn ergste vijand niet zou toewensen.

zende negentienjarige maagd met meer blauw bloed dan de

ler, paardenhoofd, niemand kon zich voorstellen dat Charles,

Paparazzi belegerden mijn huis, ze bonsden soms zelfs op

Windsors zelf, maar met wie hij werkelijk niets gemeen had.

zoals in een afgeluisterd telefoongesprek te horen was, in Ca-

ramen en deuren. Zonder mijn familie en vrienden had ik

De instabiele, onzekere Lady Di was een stadsmeisje dat van

milla’s slipje wilde wonen. Nee, nog erger, als tampon in haar

het niet overleefd.” Opgesloten in haar huis bracht ze maan-

mode, filmsterren en glamourfeestjes hield. Zij verafschuwde

wilde verdwijnen. God forbid. Gênant en vernederend voor

denlang haar tijd door met lezen. “Ik dacht: als ik hier toch

het plattelandsleven waar Charles en Camilla dol op zijn:

het paar, maar het zegt ook iets over een vrolijk seksleven.

vastzit, kan ik die tijd beter nuttig besteden met alle boeken

nieus upper class gezin. Ze was de oudste; na haar kwamen

paardrijden, honden, jagen, vissen, tuinieren, van hop je rub-

Wat hij met Diana niet had. Zij omschreef seks met Charles

waar ik nog niet aan toe ben gekomen. Ook probeerde ik te

zus Annabel en broer Mark, die in 2014 overleed. Hoewel

berlaarzen aan en lekker rondstampen over de natte, mistige

als odd, very odd. Ofwel hoogst merkwaardig. Ja, niets werd

schilderen, maar dat was geen succes. Na een tijdje raakte ik

Camilla dol was op beide ouders, adoreerde ze vooral haar va-

Schotse hooglanden, na afloop een stevige whisky bij de open

ons bespaard.

er bijna aan gewend; het leven ging met de kinderen en hun

der, een hoge legerofficier met wie ze een liefde voor paarden,

haard en daarna nog wat pret in het hemelbed. Dat maakt het

lezen en jagen deelde. Ze had een idyllische jeugd met een

argument ‘maar Diana was toch veel mooier’ nogal lachwek-

opvoeding die haar, toen er nog helemaal geen kroonprins in

kend. Zoals een Amerikaanse royaltyjournalist opmerkte: “Als

zicht was, perfect voorbereidde op het leven dat ze nu leidt. In

uiterlijke schoonheid een garantie was voor een gelukkige

een van de zeldzame interviews die ze heeft gegeven vertelde

relatie zou geen Hollywoodkoppel uit elkaar gaan.”

ze: “Het zal wel heel snobistisch klinken, maar in mijn tijd was

Charles bezwoer in een interview dat hij de eerste jaren

de universiteit alleen weggelegd voor de echte bollebozen. In

oprecht heeft geprobeerd het huwelijk te laten slagen en

plaats daarvan werden wij naar Florence en Parijs gestuurd

Diana trouw was, maar na de geboorte van Harry was er geen

waar we lessen kregen in etiquette, kunst, cultuur, vreemde

redden meer aan. De schandalen rond het schipbreuk lijden-

talen en omgangsvormen – hoe je bijvoorbeeld een gesprekje

de huwelijk namen epische proporties aan. De gebeten hond

voert met iemand die je niet kent. Als ik die basis niet had

was volgens Diana die ‘derde persoon in het huwelijk’, waar-

gehad, zou mijn huidige leven veel moeilijker voor me zijn.”

door het ‘een beetje druk werd.’ Diana noemde Camilla de

Haar toekomstdroom als meisje? In ieder geval geen carrière,

Rottweiler, de Charles-getrouwen vonden Diana een psycho in
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met wie ze vriendschappelijk om bleef gaan. Charles trouwde

Nadat het stel in 1992 officieus uit elkaar ging (de scheiding

vrienden toch door.” Maar

werd pas officieel in 1996) begonnen Charles en de inmid-

Haar motto: als je
niet meer om jezelf
kunt lachen kun je er
net zo goed meteen
mee ophouden

dels van Andrew gescheiden Camilla zich mondjesmaat in
het openbaar te vertonen. Na verloop van tijd leek het zelfs
alsof Engeland begon te wennen aan het paar. Tot de dood
van Diana op 31 augustus 1997. Gevolg: een uitbarsting van
rouw die de vorm van massahysterie aannam. Het verlies
van de immens populaire Diana en het hartverscheurende

natuurlijk deden de haat
en de scheldpartijen haar
pijn: “Ik ben niet hard, gelukkig wel sterk.” Pas twee
jaar na Diana’s dood durfden Charles en Camilla
zich weer, heel voorzichtig,

beeld van de twee moederloze prinsjes wekte een enorme

aan de buitenwereld te vertonen. Uiteindelijk was het voor

woede op die zich richtte op de vrieskoude houding van

iedereen duidelijk: hier is sprake van een onverwoestbare

koningin Elizabeth, de monarchie in het algemeen en op

liefde. Deze twee mensen horen bij elkaar.

Camilla in het bijzonder. “Afschuwelijk”, zei Camilla in het

Huisvrienden onder wie actrice Joanna Lumley (Patsy uit Ab-

interview met de Britse krant Daily Mail ter gelegenheid van

solutely Fabulous) roemen Camilla’s nuchterheid, evenwich-
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Charles is onder
Camilla’s vleugels
opgebloeid tot een
relaxte man die zijn
vrouw steevast
aanduidt met my
darling wife

graag terug in Ray Mill, haar eigen huis in op het platteland
dat ze altijd heeft aangehouden. Liefst in de keuken waar een
groot AGA-fornuis staat, en de mandjes van Beth en Bluebell,
de Jack Russels die ze uit een asiel heeft gered. Daar mogen
de hondenspeeltjes onbekommerd rondslingeren, geen
lakei die ze opraapt. In Ray Mill bakt ze ’s ochtends in haar
ochtendjas eieren, trekt ze de natuur in en leeft ze zich uit in
de tuin. “Ik vind het heerlijk mijn handen vies te maken.” ’s
Avonds geniet ze van – het liefst Scandinavische – tv-thrillers
of een lekker boek. En the amaible old duffer? Die is onder
de vleugels van Camilla opgebloeid tot een veel leukere, relaxtere man, die zijn vrouw in het openbaar steevast aanduidt
met my darling wife. “Het is een gelukkig stel dat constant
met elkaar kletst en lacht,” aldus Joanna Lumley. Mensen
zien hem eindelijk zoals hij echt is, zeggen andere vrienden.
“Camilla heeft geen groot ego, ze gunt hem zijn plaats in de
spotlights. Zij is echt zijn steunpilaar.” Of Camilla, als Charles

tigheid, warmte en intelligentie. Ze heeft geen spatje arrogan-

koning wordt, de titel koningin of prinses-gemalin krijgt is

tie en weet mensen op een natuurlijke manier op hun gemak

nog onduidelijk, maar het zal Camilla vermoedelijk worst

te stellen. Die vrienden, zegt Camilla op haar beurt, houden

zijn. Zij heeft haar grote liefde en blijft het feit dat ze, na Eliza-

haar met beide benen op de grond. “Als ik een tikje nuffig doe,

beth, in hiërarchie de hoogste vrouwelijke Britse royal is met

roepen ze meteen: Don’t be so bloody grand!” Niet alleen haar

humor relativeren. “Ik denk weleens: wie is deze vrouw? Ben

eigen kinderen adoreren haar, ook William en Harry. “Camilla

ik dat echt? Tja, als je niet meer om jezelf kan lachen kun je

is helemaal geen boze stiefmoeder, integendeel,” zei Harry in

net zo goed meteen ophouden.” Dus gaat Her Royal High-

een opzienbarend televisie-interview. “Ze is een fantastische

ness – die gezien haar smaakvolle metamorfose topkappers

vrouw die onze vader ongelooflijk gelukkig maakt. William en

en topstylisten tot haar beschikking heeft – gewoon door met

ik zijn gek op haar.” Dat heeft haar positie veel goed gedaan

aandacht vragen voor seksueel misbruik, zielige asieldieren,

want, is de redenatie, als Diana’s boys dol op haar zijn, wie zijn

laaggeletterdheid, huiselijk geweld, de osteoporose-stichting

wij dan om haar nog steeds te haten?

en andere zaken die haar na aan het hart liggen. “Ik vind het

Het huwelijk werd 9 april 2005 gesloten. Camilla was een

heerlijk al die bijzondere mensen te leren kennen. Het leven

mooie bruid; aan niets was te zien dat ze die ochtend met

van iemand anders is altijd zo veel interessanter dan dat van

een acute voorhoofdholteontsteking doodziek wakker was

jezelf.” Really Camilla? Het is niet erg aannemelijk dat er veel

geworden. Koningin Elizabeth zei ’s avonds in haar speech:

mensen rondlopen op deze aardbol die een wonderlijker

My son is home and dry with the woman he loves. En zo werd

leven hebben gehad dan jij, de vrouw die bereid was ondanks

Camilla behalve Her Royal Highness The Duchess of Corn-

alle pijn door het vuur te gaan voor de man die ze liefheeft. En

wall, alsnog een hardwerkende vrouw die zich inzet voor bijna

dat heeft ze nou wel gemeen met een Rottweiler.

negentig liefdadigheidsinstellingen en die jaarlijks meer dan

IN HET DERDE SEIZOEN VAN THE CROWN, ZIEN WE CHARLES
HALSOVERKOP VERLIEFD WORDEN OP CAMILLA. VANAF 17 NOVEMBER OP
NETFLIX.

tweehonderd werkbezoeken aflegt. Een zwaar programma
voor een 72jarige, geeft ze toe. “Ik word weleens wakker met
de gedachte: ik kan het vandaag niet opbrengen. Maar ik moet
wel, en het lukt, je gaat door op adrenaline. Als ik daarna weer
in de auto stap, loop ik meteen als een ballonnetje leeg.”
Als de plichten haar even te veel worden, trekt Camilla zich
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TEKST FEMKE STERKEN FOTOGRAFIE ESTER GEBUIS

LICHAAM

50
buikjes
VOORDAT DE KALKOEN ERIN GAAT

Vijf dappere vrouwen wrongen hun
lijf in een corrigerend broekje en
gingen voor de camera staan.
“Niemand ontsnapt aan uitzakken.”

LICHAAM

‘Het is gewoon
een obsessie’
MARGRIET (50) “Ik sport en eet gezond, ik ben slank, heb goeie borsten, een taille,
dunne armen en benen. Heel leuk allemaal, maar mijn buik is een obsessie. Alsof ik zes
maanden zwanger ben. Die buik moet weg. Die hoort er gewoon niet bij. Ik heb weleens zo’n kliniek bezocht waar ze buiken wegvriezen. Dat kostte 4500 euro en dan zou
ik waarschijnlijk nog niet tevreden zijn, zeiden ze. Moest ik er nog eens 1500 tegenaan
gooien. Dat gaan we maar niet doen. Een vriendin heeft haar buik laten weghalen. Eerst
liposuctie en daarna een operatie. Het kostte 7400 euro. Moet je ook doen, zegt ze. Dat
overweeg ik nu serieus. Wat denk je, is er een kans dat ik de operatie vergoed krijg?”
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‘Mijn buik
schommelt mee’
MANUELA (50) “Mijn man kan trots op zijn buik slaan en ongegeneerd uitbuiken. Daar
kan ik nog wat van leren, vrouwen doen zo spastisch over hun lijf. Ik heb nooit een
strakke buik gehad. Als kind was ik een rond bolletje. Pas toen ik fanatiek ging zwemmen ging het babyvet eraf. Al vond ik dat zelf natuurlijk niet. Zoals elke puber wilde ik
nog dunner worden, terwijl ik nu bij oude foto’s denk: je had niks te klagen.
Ik kan nogal jojoën. Ik weeg nu tachtig kilo, maar ben ook zeventig en negentig kilo
geweest. Dan schommelt die buik natuurlijk mee. Op het Spaanse strand zag ik dit jaar
weer eens wat leeftijd doet met je lijf: niemand ontsnapt aan uitzakken. Niet dat ik mijn
buik lelijk vind hoor. Voor mijn leeftijd ziet-ie er prima uit.”

<
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LICHAAM

‘Ik was een Jackie
en werd Willemijn’
EMMA (61) “Ik had geen buik, maar een kuil. Die verdween voorgoed toen ik op mijn
25ste zwanger werd. Dat vond ik jammer, maar toch ook weer niet. Ik sta zelden
voor de spiegel, dus ik merk eigenlijk alleen aan mijn kleren dat ik dikker of dunner
word. Na mijn vijftigste ben ik ontploft. Ik ging van maat 38 naar 46. Ik was Jackie
Kennedy en werd Willemijn van Gooische Vrouwen. Toen mijn huwelijk vorig jaar
strandde, kon ik maanden niet eten. Ik viel 25 kilo af. En nu heb ik geen buik meer.
Heel handig: ik kan weer leuke kleren dragen. Meer dan dat voel ik er niet bij. Het
maakt me niet uit of iemand dun of dik is, het gaat erom dat je samen kunt lachen.”
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‘Uithongeren
gaat me te ver’
SIMONE (51) “Ik ben lang en slank en toch heb ik geen strak buikje. Er blijft altijd een
vetje dat niet weg te trainen is. Dat verdwijnt alleen door jezelf uit te hongeren en dat
gaat me te ver. Ik vind het belangrijk een goed voorbeeld aan mijn puberdochter te
geven. Ik wil haar niet de indruk geven dat je moet voldoen aan een of ander schoonheidsbeeld.
Ik hou van eten, en ook van drinken. Tijdens mijn zwangerschappen kwam ik zeker 25
kilo aan. En het ging er allemaal niet makkelijk af. Ik sport sinds een paar jaar drie keer
per week. Dan word ik genadeloos afgebeuld door mijn personal trainer. Heel fijn, want
daardoor kan ik eten wat ik wil.”
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LICHAAM

‘Wat is er toch met
me gebeurd?’
INEZ (47) “Tot mijn dertigste was ik een graat met grote borsten. Ik had een platte
buik, dunne benen en kreeg het toch voor elkaar over mijn lijf te zeuren. En toen
kwamen de kinderen en kreeg ik dikke billen, dikke benen en een flinke buik. Elke
ochtend neem ik me voor aan een strak lijf te gaan werken. Maar dan is het een uur
of vijf, ben ik moe en hup, mijn eerste glas witte wijn gaat erin. Van alcohol word je
hartstikke dik. Ik kan er echt depressief van worden. Wat is er toch gebeurd? Ik was
zo lekker strak. Ik heb een sportschoolabonnement, maar ben in totaal drie keer
geweest. Dat moet ik snel opzeggen, nu betaal ik voor niks. Aan de andere kant, dan
voelt het helemaal alsof ik het voorgoed opgeef.”
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TEKST ELS ROZENBROEK

MODE

O wee als we roken, drinken, snuiven, op gas koken en stikstof uitstoten, maar geen
politicus die met een wetsvoorstel komt dat verbiedt je voeten te verminken door ze
in een paar smalle schoenen met tien centimeter hoge hakken te wringen.

BEELD HOGE HAK BELA BORSODI / TRUNK ARCHIVE

DOOD
AAN DE
HOGE
HAK
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Het is half zes en ik ren op mijn spiksplinternieuwe diep-

ken die krengen, en de maatschappij maar opdraaien voor

blauwe brogues door de supermarkt. Over een half uur

de ziektekosten. Alleen Louboutin verkoopt elk jaar wereld-

komt een vriendin op bezoek en ik heb niks in huis. Op

wijd al vijfhonderdduizend van die puntige martelwerktui-

de wijnafdeling word ik bijna omvergeworpen door een

gen die tussen de vijfhonderd en duizend euro kosten, je

vrouw die nog meer haast lijkt te hebben dan ik. Ze draaft

zou van minder gek worden.

op krankzinnig hoge hakken van Christian Louboutin. Ik

Zelf ben ik een hardnekkige stilettoweigeraar. Ten eerste

zie de kenmerkende bloedrode zolen de hoek om zoeven.

omdat ik er niet op kan lopen (ik kom niet eens overeind

Och arme schat, denk ik. Aan je kleren te zien kom je net

als ik ze aantrek). Ten tweede omdat het krankzinnig is dat

van je werk, je bent waarschijnlijk advocaat of iets hoogs in

mannen hoge hakken geil vinden terwijl ze dondersgoed

het bedrijfsleven, anders kun je je geen Louboutins permit-

weten dat de drager wel kan janken van de pijn. Zeg zelf, dat

teren. Mijn gynaecoloog draagt ze, gewoon onder haar wit-

is nogal sadistisch van de heren der schepping. Ten derde

te doktersjas. Máxima loopt er schijnbaar moeiteloos mee

omdat ik vrouwen op palen zielig vind. Ik bedoel: wat be-

over de vermaledijde keien van het Binnenhof. Madonna,

zielt ze in vredesnaam? Denken ze zo mannen het hoofd

Kate Moss, Angelina Jolie, Lindsay Lohan, J-lo, Sarah Jessi-

op hol te brengen? Waarom zou je dat willen? Mannen zijn

ca Parker, ze verzamelen allemaal als een dolle Louboutin.

best leuk, daar niet van, maar ik weet toevallig dat ze ook

Danielle Steel beweert er zesduizend in haar kast te hebben

wel met je naar bed willen als je sneakers draagt. Mannen

staan. Deze dames zijn niet van de straat, hebben hersens

zijn daarin heel gemakkelijk. Kwestie van beetje flirten,

en kunnen zich veroorloven lak te hebben aan welk schoon-

beetje grappen, beetje lachen en ze stellen zich op in rijen

heidsideaal dan ook, en toch dragen ze torenhoge palen die

van drie. Binnenkort heb ik een gala waar de heren worden

allang verboden hadden moeten worden. Dat al die manne-

geacht een smoking te dragen en de vrouwen een cocktail-

tjes en vrouwtjes in Brussel zich daar nou nooit druk over

of avondjurk, clutch en pumps. Dat van die avondjurk en

maken. We mogen als het aan de Europese Unie ligt niet
meer roken, snuiven, ons bezatten, op gas koken en stikstof
uitstoten maar niemand die met een wetsvoorstel komt dat
verbiedt je voeten te verminken door ze in een paar onmogelijke pumps te wringen. Blaren, gillende pijnen, verminkingen, hele bloedbaden en kapotte kuitspieren veroorza-

S A A R M AG A Z I N E

79

<

MODE

Mannen vinden hoge
hakken geil terwijl
ze dondersgoed
weten dat de
draagster wel kan
janken van de pijn.
Best sadistisch
eigenlijk van de
heren der schepping

clutch begrijp ik, het zou een beetje raar zijn in spijkerbroek
of joggingpak te verschijnen. Helemaal als je date zich in
een tuxedo heeft gehesen inclusief gesteven, krakend wit
overhemd en zijden vlinderstrik. Die clutch is ook een prima kledingvoorschrift. Ik heb toevallig de mooiste van de
wereld: de 2.55 van Chanel. Maar die pumps zijn een probleem als je er a) niet op kan lopen en b) een principiële hakkenweigeraar bent. Omdat ik me moeilijk op blote voeten of
mijn verrukkelijke Ugg’s naar het partijtje kan begeven, sta
ik voor een groot dilemma dat me ongetwijfeld dagen van
slag gaat brengen.
Ik praat erover met de vriendin die keurig om zes uur voor
de deur staat als ik hijgend kom aanlopen met een belachelijk zware boodschappentas (waarom stoppen ze nou nooit
eens goede wijn in kartonnen pakken, alleen heel erg vieze
waardoor ik met zware flessen moet zeulen terwijl mijn leven toch al zo ellendig en gecompliceerd is, maar dat terzijde). De vriendin vindt het een geweldig vraagstuk. Ze gaat
er helemaal van stralen en er verschijnen blossen op haar
wangen. Ze heeft van mode haar vak gemaakt, schrijft er-

En toch steken de vrouwen
van het journaal de baas geen
stilettohak in de reet.
Een daad die ieder weldenkend
mens zou toejuichen
avonds op palen vertellen over Trump en Poetin, oorlogs-

zetten als ze moet vluchten voor een prins met slechte adem

misdaden en terrorisme. Ze stoppen de baas geen stiletto in

op dit soort prangende levensvragen.

of de laatste bus dreigt te missen.

de reet – een daad die ieder weldenkend mens zou begrijpen

Om te beginnen is ze het helemaal niet eens met mijn hak-

Ik begrijp nu helemaal niet meer waarom beroemde en be-

en toejuichen – maar trekken gehoorzaam de palen aan die

kengeweiger. Niets eleganter dan een vrouw op palen, be-

langrijke seksegenoten nog op tien centimeter hoge palen

de styliste hen overhandigt, gewoon omdat hun werkgever

weert ze. En die mannen hebben er helemaal niks mee te

lopen. Waarom gooien ze die krengen niet uit hem raam en

dat opwindend vindt. In het MeToo-tijdperk een schandali-

maken. Vrouwen op palen voelen zich sexy, machtig, zelf-

vervangen ze hun voorraad door sneakers, oxfords, brogues,

ge toestand, een belachelijk voorbeeld voor onze dochters,

verzekerd. Hoe hoger hoe krachtiger. Dat is gewoon heel erg

loafers en platte laarzen? Het mag nota bene van Chanel en

in elk opzicht intens treurig.

fijn. Dat moet je ze gunnen en niet moeilijk over doen. Kort-

andere grote modehuizen. Al mijn modebewuste collega’s

Ik word vastbesloten wakker en scoor die dag nog een ge-

om: ze vindt me een smakeloze, zure vrouw die te lui is om

zijn hartstikke gek. Dat vermoedde ik al als ik zag hoe maso-

weldig cocktailjurkje. Een prachtige kleur rood, een beeld-

op hakken te leren lopen. Dat mag, ze hoeft echt niet van me

chistisch ze zich voortbewogen, maar nu weet ik het zeker.

schoon stofje. Op de site van Dr. Martens zie ik glanzende

te houden, ook al zijn we al dertig jaar bevriend, maar wat

Die nacht droom ik van Willemijn Hoebert. Ze studeerde

boots met lekker dikke plateauzolen. Nu nog een goeie pan-

moet ik nou aan onder mijn cocktailjurk?

aan prestigieuze universiteiten in Wageningen, Melbour-

ty en ik ben klaar voor het feest.

Ze grijpt haar telefoon, mompelt iets over Chanel en roept

ne en Miami. Ze is meteoroloog en weervrouw van het

Mocht ik in de supermarkt de arme vrouw op Louboutins

verheugd: kijk! Even later staar ik naar de beelden van de

NOS-journaal. Op een dag besloot haar wrede baas, uiter-

nog een keer tegenkomen, dat wijs ik haar op de heerlijke,

2014 zomer haute couture-show van Chanel. Beeldige meis-

aard een man, dat zij voortaan op palen het weer moest

platte schoenen die ik al mijn hele leven draag. Vraag haar

jes lopen fier door de ruimte, gekleed in feestelijke jurken,

presenteren. Ongemakkelijk bewegend meldt ze sindsdien

06-nummer en app haar het Chanel-catwalkfilmpje van

lopend op sneakers. SNEAKERS. Zelfs de bruid draagt ze!

wat we de komende dagen kunnen verwachten qua storm,

2014. En dan hoop ik dat we samen monsieur Christian

Vele couturiers hebben Chanels voorbeeld gevolgd, zegt

regen, wind, hittegolven, sneeuwstormen. De kijker kijkt

Louboutin en zijn collega-ontwerpers persoonlijk gaan op-

mijn vriendin. Ze kijkt een beetje trots, alsof ze hoogst-

ademloos toe, houdt de adem in en huivert bij de gedach-

zoeken om de heren met hun eigen creaties op het hoofd te

persoonlijk de modellenvoetjes in die schoenen heeft ge-

te dat onze Willemijn voor het oog van de camera van haar

timmeren. En dan dwingen we ze die dingen aan te trekken.

stopt en de veters heeft gestrikt. Hoe bestaat het dat deze

hakken zal vallen. Een hartverscheurend incident waarbij

En daarna zeven uur elegant over de Champs-Élysées te pa-

trend mij totaal is ontgaan? Heb ik vijf jaar onder een steen

zij haar enkelbanden zal scheuren. Het hele land zal van

raderen – borst vooruit, hand in de zij, kijkend als professi-

geleefd? Waar was ik potdomme al die tijd? En over sexy,

slag zijn en Twitter zal uit haar voegen barsten. De baas zal

onele mannequins. Onderwijl staan woedende vrouwen uit

machtig en zelfverzekerd gesproken, daarvoor heb je dus

onverschillig zijn schouders ophalen.

de hele wereld aan de kant, het schuim op de lippen, tegen-

Het gekke is: collega-nieuwslezers van Willemijn zijn al net

gehouden door ordetroepen, fanatiek zwaaiend met grote

zo volgzaam en gezagsgetrouw. Denk aan Annechien, As-

spandoeken en borden waarop staat: dood aan de hoge hak.

trid en Dionne. Capabele, intelligente vrouwen die braaf ’s

Dat zal ze leren, de malloten.

BEELD ISTOCK

verzekerd. En ze kan het ook nog eens lekker op een holletje

over, kent alle goeie boetieks in alle wereldsteden en is dol

helemaal geen malle stiletto’s nodig. Een vrouw in een
oogverblindende galajurk met eronder comfortabele, zacht
verende platte schoenen, die is pas sexy, machtig en zelf-
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TEKST LAURA VAN DER MEER FOTOGRAFIE STEF NAGEL

Hij had
mijn
vader
kunnen
zijn
Jij begint een startup, hij gaat met pensioen.
Jij wil vrijen, hij heeft last van zijn prostaat. Jij maakt
grootse plannen, hij is aan het afbouwen. Leven met
een veel oudere man heeft zo zijn nadelen: “Maar
hoe kort hij misschien ook nog leeft, ik teken ervoor.”
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‘Frits wordt
de laatste tijd wel
sneller moe’
Haar moeder moest even slikken toen haar 21-jarige dochter
thuiskwam met de 25 jaar oudere Frits. ELS VAN GURP (49):
“Ze informeerde elke keer voorzichtig of het nog aan was.”
“Als ik nu een meisje zie met een veel oudere

het moet als hij ouderdomskwaaltjes krijgt. Aan

man, denk ik: zo piepjong was ik ook. 'Hij had je

de andere kant: het kan net zo goed dat mij wat

vader kunnen zijn', zeiden studiegenoten, 'wat

overkomt.

moet je met zo’n oude man? Het raakte me niet.

Toen we begonnen over kinderen, hield ik wel

Waar bemoeien ze zich mee. Frits en ik leerden

rekening met zijn leeftijd. Frits had graag vader

elkaar kennen toen we een jeugdkamp begeleid-

willen worden. Ik wilde niet dat ons kind zijn

den. Na de zomer bleven we elkaar zien. Hij was

vader al jong zou moeten missen. Ik durfde het

in het begin terughoudend, ik begon steeds meer

niet aan zwanger te worden. Achteraf gezien een

voor hem te voelen. Ik leidde een studentenleven,

beetje overdreven. Als we een kind hadden gekre-

Frits werkte fulltime. Dat werkte prima, ieder z’n

gen, was het nu allang volwassen en zelfstandig

eigen ritme.

geweest.

Mijn moeder zei altijd dat het haar niet uitmaakte

Ik ga niet minder werken omdat Frits al met

met wie ik thuis zou komen, als ik maar gelukkig

pensioen is, daarvoor vind ik mijn baan veel te in-

was. Toen het een 25 jaar oudere man bleek te

teressant. Toen Frits net was gestopt met werken,

zijn, moest ze toch wel even slikken. Ze heeft er

dacht ik weleens: ga toch wat doen. Ik begreep

niets over gezegd, maar informeerde af en toe

niet dat hij ’s ochtends in zijn bed bleef liggen en

voorzichtig of het nog aan was. O, zei ze dan, licht

was bang dat hij ook in het weekend in die modus

teleurgesteld.

bleef. Gelukkig was dat niet zo. Het grote voor-

Zelf sta ik niet vaak bij zijn leeftijd stil omdat Frits

deel van een man met pensioen: als ik thuiskom

nog zo vitaal is. Hij is 74 en we kamperen, wande-

staat het eten klaar, is de was gedraaid en het huis

len, fietsen. Hij wordt wel sneller moe, de laatste

schoon.

tijd. Ziet soms op tegen kamperen. Maar dat doen

Natuurlijk, leeftijd speelt soms een rol. Ik word

we toch altijd, denk ik dan. Je man is niet van de

waarschijnlijk jonger weduwe dan vriendinnen.

een op de andere dag oud, dat gaat geleidelijk. Op

Wat blijft is onze liefde: dat Frits in mijn leven

mijn werk ben ik bezig met een project gericht op

kwam, ervaar ik als een groot geschenk.”

70-plussers. Dat zijn leeftijdsgenoten van Frits,
besef ik dan opeens. Soms vraag ik me af hoe
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‘Met mijn vorige
mannen wilde ik
nooit kinderen’
ANITA SOER (50) piekerde wat af toen ze verliefd werd op de 27
jaar oudere journalist Max van Rooy (77). Uiteindelijk trouwden ze
en kregen ze een tweeling. “En toen werd Max’ been geamputeerd.”

S A A R M AG A Z I N E

“Ik was 32 toen er iets opbloeide tussen Max en

Meestal is het zo dat de vader de wereld intrekt en

mij. Ik wilde hem interviewen voor een televisie-

de moeder het meest thuis is. Bij ons is het precies

programma, we reden in mijn auto naar de opna-

andersom. Max is de wijze, rustige vader die voor

mes. In de file van Amsterdam naar Rotterdam

ze zorgt, ik ben degene die ze naar voetbal brengt.

raakten we niet uitgepraat. Zijn vrouw had op

Casper en Sebastiaan zijn inmiddels veertien.

jonge leeftijd Alzheimer gekregen en woonde in

Zeven jaar na hun geboorte verloor Max zijn rech-

een verzorgingshuis. Hedwig was vroeger model

terbeen: botkanker. Het gevolg was dat ons mooie

geweest, hij vertelde dat hij haar in de begintijd

huis moest worden verkocht, te veel trappen, te

van haar ziekte opmaakte als ze samen uitgin-

ingewikkeld. Ons leven stond op z'n kop. Twee

gen. Wat een lieve man, dacht ik. Aan het eind

dagen na de amputatie begon Max aan zijn boek

van de werkdag bracht ik hem naar huis en dron-

Leve het been. Een autobiografische schets over de

ken we bij hem thuis nog een glas wijn. Daarna

veerkracht van het leven. Hij liet mij, onze jongens

aten we vaak samen en belden we urenlang. Hoe

en onze omgeving op humoristische wijze zien

sprankelend en intens het ook was, de hele tijd

hoe je kunt omgaan met tegenslag.

dacht ik: Max’ vrouw is doodziek, dit kán niet.

Het voelt alsof Max en ik samen alles aankunnen.

Hedwig overleed drie maanden nadat wij elkaar

Hij werkt aan een nieuw boek, ik werk buitens-

leerden kennen.

huis. Soms vind ik het jammer dat ik meer mee-

Mijn gescheiden ouders maakten geen probleem

maak dan hij. Aan de andere kant: hij leest alles

van onze relatie. Mijn vader is een half jaar jonger

wat los en vast zit en heeft altijd wat te vertellen.

dan Max. Mijn moeder sloot Max direct in haar

Ik herinner me onze eerste vakantie na de been-

armen. Met eerdere liefdes wilde ik nooit kinde-

amputatie. Het was een zomerse namiddag in

ren. Met Max wel. Hij is zo’n scherpzinnige man, ik

Frankrijk, snikheet. Ik duwde Max in zijn rolstoel

gunde mijn kind zo’n toegewijde vader. Ik dacht:

een restaurant binnen, de tweeling liep als paladij-

ook al heb ik slechts tien jaar met deze man, dan

nen naast hem. Iedereen viel stil bij onze binnen-

nog teken ik daarvoor. Toen we op de echo zagen

komst. Max riep met luide stem en een joyeus

dat we een tweeling kregen, waren we in shock.

gebaar: ‘Bonjour!’ De jongens moesten keihard

We hadden geen idee wat ons te wachten stond.

lachen, ik vond hem helemaal geweldig.”
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‘Ik zal al je tranen
wegkussen,
beloofde Kees’
KARIN KLEIJN (47) zat middenin een scheiding toen ze Kees drie
jaar geleden ontmoette. Hij mompelde iets vaags toen ze vroeg
hoe oud hij was. “Het duurde maanden voor ik erachter kwam dat
we 24 jaar schelen.”
“Gatverdamme, dacht ik altijd als ik mannen met

gewoon was.

een veel jongere vrouw zag, zoek lekker een partner

Het voordeel van een oudere man: hij heeft meer

van je eigen leeftijd. Dat Kees ouder was zag ik

levenservaring, hij hoeft niks meer te bewijzen en

wel, niet dat hij 24 jaar met me verschilde. ‘Leef-

kan vanuit rust alles overzien. Hij heeft alles al eens

tijd is maar een getal’, mompelde hij toen ik er die

meegemaakt. Het nadeel: dat de kans groot is dat

eerste avond naar vroeg. Het was een dansfeest. Ik

hij eerder doodgaat. Dat hij ziek kan worden en

zat middenin een verdrietige scheiding, had een

hulpbehoevend. Met die toekomstvisioenen kan ik

dochter van dertien. Toen we elkaar voor de tweede

nu niks, we zien wel. Fysiek is Kees wat krakkemik-

keer ontmoetten, zei Kees: ‘Ik zal altijd je tranen

kiger en strammer dan mannen van mijn leeftijd.

wegkussen.’ Ik voelde toen al zijn onvoorwaardelij-

Een playboyfiguur heeft hij niet, hij is flink aan de

ke liefde. Een beetje eng voelde het: me openstel-

maat. Gelukkig swingen we nog steeds samen op

len voor een man. Mijn vorige relaties waren veel

de dansvloer. Hij staat in alles achter me. Hem hoor

oppervlakkiger. Kees raakte echt mijn hart.

ik niet zeggen dat mijn nieuwe bedrijf niks gaat

Het duurde nog een paar maanden voor ik achter

worden. Hij helpt en ondersteunt me. Met mijn ex

zijn leeftijd kwam. We waren bij hem thuis en hij

leidde ik een veel gezapiger leven. Elke avond op de

liet me foto’s zien van zijn zestigste verjaardag. De

bank, dat was het. Kees en ik gaan naar het café, de

datum stond erbij. ‘Nu weet ik eindelijk hoe oud je

sauna, we spelen een spelletje.

bent,’ zei ik. Ik moest wel even schakelen: Kees is al

Dit is wat ik mijn zestienjarige dochter wil meege-

met pensioen, terwijl ik een baan heb en een eigen

ven: jezelf kunnen zijn, je vrij voelen, dat is waar

bedrijf begin. Hij is jong geweest in een heel andere

het om gaat in de liefde. Ik heb Kees gezegd dat

tijd, de tijd van mijn ouders: flowerpower, hippies,

hij minimaal honderdtwintig moet worden. Zijn

zonder helm op de motor, dat soort dingen.

antwoord: ‘Ik doe mijn best.’”

Toen mijn ouders kennis maakten met Kees, deden
ze nogal terughoudend. Logisch, ze moesten echt
even wennen aan een schoonzoon van hun leeftijd.
Kees daarentegen was heel relaxt. Alsof het heel
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‘Mijn vader zei:
mijnheer, daar is
de deur’
GERRIE SELDENRIJK-ROOKEN (86) was 23 toen ze verliefd
werd op de 59-jarige Bas. “Wij vonden het zelf ook raar, hij was
nog ouder dan mijn ouders.”

S A A R M AG A Z I N E

“Ik werkte bij een bedrijf waar Bas cliënt was. Als

Ik wilde graag moeder worden. ‘Ik kan morgen

hij langskwam veerden de dames van kantoor

in een rolstoel zitten’, sputterde Bas nog tegen.

allemaal op. Hij was weliswaar veel ouder, maar

Ik legde alle bezwaren naast me neer. Tegen een

buitengewoon charmant. Ik schreef hem een

vriendin zei ik: ‘Het kan me niet schelen hoe het

gedichtje met wat ondeugende opmerkingen, wat

zal verlopen, het is me alles waard om een kind

volgde was een maandenlange stiekeme verhou-

van hem te krijgen.’

ding waarin het aan- en uitging. Dit moet ophou-

Je opa staat aan het hek, kreeg ons kind te horen

den, vonden we. Een leeftijdsverschil van 36 jaar

als zijn vader hem ophaalde van school. Bas

is veel te groot.

voetbalde niet met zijn zoon, maar ze trokken met

Maar ja, hoe gaat dat, we waren van elkaar gaan

zijn tweetjes de natuur in en schaakten samen.

houden en wilden trouwen. Bas vroeg mijn ouders

Bas vond het een groot cadeau dat hij alsnog vader

toestemming voor het huwelijk. Ik hoor mijn va-

was geworden. Uiteindelijk heeft hij nog meege-

der nog zeggen: ‘Mijnheer, oud hoort bij oud, jong

maakt dat hij grootvader werd. Toen was hij 92.

bij jong. Daar is de deur.’ Huilend liep ik achter

Uiteindelijk zijn we 38 jaar getrouwd geweest. Bas

Bas aan naar zijn auto. We begrepen mijn vader

was 98 toen hij overleed. Die laatste jaren had hij

wel, het was ook raar – hij was nota bene ouder

wel wat hulp nodig. ‘Dat is toch een blok aan je

dan mijn ouders. ‘Als jullie geen toestemming

been’, zei iemand. Wat bedoel je, dacht ik, het is

geven voor een huwelijk, doe ik het toch en ben ik

gewoon de man waarvan ik hou. Ik vond het ver-

weg’, zei ik tegen mijn vader. Uiteindelijk ging hij

schrikkelijk afscheid van hem te nemen. Ik wilde

akkoord. Onze omgeving vond het ook maar niks.

hem niet kwijt, we hadden zo’n rijk en boeiend

We kregen zelfs anonieme brieven met onbehoor-

leven.

lijke opmerkingen. Als mensen zich verbaasden

Na zijn dood vond ik in de berging mapjes met het

over ons leeftijdsverschil, deden wij er nog een

zo bekende handschrift van mijn man. Allemaal

schepje bovenop en telde Bas een paar jaar bij

herinneringen met gouden randjes. Op een briefje

zijn leeftijd op en zei ik dat ik nog jonger was. Wij

stond: ‘Ik denk dat Gerrie nog steeds niet begrijpt

konden daar zo om lachen.

hoe ik haar bewonder en hoezeer ik haar liefheb.’”
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‘Er was geen
houden aan’
“Als John aan een man vertelt dat zijn vrouw

volwassen kinderen. Mijn vader maakte zich wel

twintig jaar jonger is, gaat er een duim omhoog.

een beetje zorgen. Hij had zelf een oude vader ge-

Als ik zeg dat ik mijn man twintig jaar ouder is,

had die niet veel met hem ondernam. Hij maakte

krijg ik verbaasde blikken. Vooral als ik er achter-

zich bezorgd om mijn dochtertje. Gelukkig heeft

aan grap: ‘Maar hij is hartstikke rijk.’

zij al een vader en hoeft John die rol niet op zich

Ik kende John al zo’n tien jaar voor we iets kregen,

te nemen.

we waren goede vrienden. Hij was al een tijdje

Zelf hoefde ik geen tweede kind, dat hoofdstuk

gescheiden en toen mijn huwelijk ook strandde,

was wat mij betreft afgesloten. Dacht ik. Want

konden we overal over praten. Ik begon meer voor

John is een geweldige man, hoe mooi zou het zijn

hem te voelen, maar durfde dat niet te zeggen.

als we samen nog een kind kregen. We hebben

Bang dat ik onze vriendschap op het spel zou zet-

twee jaar met die gedachte gespeeld. We dachten

ten als hij niet hetzelfde voor mij zou voelden. Op

vooral aan wat er allemaal mis kon gaan. Wat als

een dag stuurde hij mij een vrij cryptische mail:

het kind Down zou hebben, gehandicapt zou zijn?

dat hij op een andere manier naar me was gaan

Wat als John niet heel oud zou worden of er iets

kijken. Ik begreep de strekking gelijk. Daarna

met mij zou gebeuren? Uiteindelijk hakten we de

was er geen houden meer aan. Vroeger zou ik het

knoop door: we deden het niet.

lachwekkend hebben gevonden, een relatie met

Het voelde niet goed, we waren allebei intens

een oudere man. Ik zou meteen denken dat er iets

verdrietig dat we samen geen kind zouden krij-

flink was misgegaan in de vader-dochterrelatie.

gen. Daarom besloten we gewoon ons gevoel te

Een vriendin zei: het is dat ik je al jaren ken, an-

volgen. Daar hebben we geen seconde spijt van.

ders zou ik denken dat het een grap was.

Inmiddels is onze zoon Simon zes jaar, even oud

Ik was vooral bang dat mijn ouders het moeilijk

als Johns kleinkind Tavi. Het zouden broertjes

zouden vinden. Zij kenden John ook al jaren.

kunnen zijn.”

Op een dag kwamen we met z’n tweeën langs.
John zat wat nerveus te schuifelen. ‘Nou John,
zeg het maar’, zei mijn moeder. Hun reactie was
hartverwarmend. Pa en ma sloten ons allebei in
de armen en feliciteerden ons, net als Johns twee
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MARIEKE VAN DRIEL (41) had al een dochter van zes toen ze een
relatie kreeg met John (61), vader van twee volwassen kinderen.
‘Onze zoon van 6 is even oud als Johns kleinkind.’
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Een
zwarte
kerst

TEKST MAIKE JEUKEN

Omdat wij het elke keer dat een beroemdheid sterft op een geschokt huilen
zetten, introduceert Maike Jeuken de Engelenlijst met mensen die ons komend
jaar kunnen ontvallen. Als je een beetje bent voorbereid, bespaart dat immers
vele tranen. En het samenstellen van de lijst zorgt ook nog eens voor veel jolijt.

K
BEELD STOCKSY

KERST
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erst is een hysterisch versierde boom,

gortig. Ze gingen met bosjes en vaak ook nog

familie en een wandeling door zompi-

onaangekondigd. Men liet het leven alsof het

ge bossen. Je zou er bijkans gelukkig

een lieve lust was. Telkens weer zo’n klotebe-

van worden. Mij lukt dat nooit zo goed. Want

richt; ik trok het niet meer. De man op wie ik

elk jaar zijn er terugbliklijstjes die me droevig

ben, werd er ook niet vrolijk van. Telkens als

maken. Godsamme, wat gebeurt er een hoop

er een beroemdheid overleed, waren wij van

in een jaar. Met als dramatisch dieptepunt de

de leg. Zowel een overlijden dat ‘er wel aan zat

mensen die het leven lieten.

te komen’ als een zelfgekozen early check-out

De afgelopen jaren werd het me toch wat te

– bij ons sloeg alles in als een bom. Ik noem
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wat dwarsstraten: David Bowie,
Michael Jackson en Prince.
Niet

te

doen.

Waren

wij

weer van de spreekwoordelijke kaart. En niet alleen bij
internationale

doden,

ook

bij Nederlandse: Jos Brink,
Johan Cruijff, Martine Bijl.
Het is vanuit dat onbehaaglijke
gevoel dat onze nieuwe kersttraditie ontstond. Want hemeltjelief, onze weerbaarheid
liet behoorlijk te wensen over.
Voortaan wilden we voorbereid zijn. En dus maakten wij

Namen
kunnen een
serieuze
siddering
teweeg
brengen:
‘Niet Rick
Nieman! Die
goedzak, o
nee wat erg
ook voor
Sacha’

geploft

schouder.

doe ik graag een boekje open over deze kersttra-

Kom laat ons dwepen.

Tenminste, dat vermoeden

op

zijn

ditie. Ik kan me levendig voorstellen dat er meer

Hou de diversiteit in het snotje. Je wil geen geza-

wij. Namen kunnen soms een

mensen bij gebaat zijn. Want wie zit er heden ten

nik over je lijst die teveel gedomineerd zou wor-

serieuze siddering teweeg-

dage nog op zoveel verdriet te wachten? Nou dan.

den door blanke mannen van boven de vijftig. Een

brengen, zoals het noemen

Gun jezelf gerust zo’n verdrietdempende lijst. En

vriend zei een keer: "Het lijkt wel de Top 2000: te

van Rick Nieman: “Ach nee,

voor iedereen die nu thuis denkt: goh, ik ben ook

weinig zwart, te weinig jong, te weinig vrouw." Om

niet Rick Nieman!” klonk het

echt een jankerd als het op dooie kopstukken aan-

die kritiek te pareren wilden we terstond Sylva-

toen. “Die goedzak, o nee wat

komt: voor jullie nog even een chaotisch rijtje. Een

na Simons op de lijst zetten. Dan waren we in één

erg ook voor Sacha!” Allemaal

how-to, zeg maar. Inclusief de valkuilen want die

keer klaar geweest. Maar bij die naam voelden we

oprechte emotie. De schok

zijn er dus ook. Doe er je voordeel mee.

gewoon niets, er gebeurde te weinig. Waarschijnlijk

geeft je een zuiver inzicht in

Begin met een stilte. Heel gek, dan komen de na-

omdat ze gewoon nog lang niet aan de beurt is wat

hetgeen Rick voor je heeft

men vanzelf. Die worden je als het ware ingegeven

hemelen betreft.

betekend. Nou ja ‘betekent’

door een hogere macht. Niet dat ik daarin geloof,

Een te korte lijst is stom en onverstandig boven-

want hij is er goddank nog.

maar toch.

dien. Dan is de kans dat je alsnog verrast wordt erg

Maar ik vertel het je; mocht

Bedwing de behoefte meteen heel veel namen te

groot. Een te lange lijst is als een laffe bingokaart:

hij dan écht gaan, dan scheelt

roepen. Laat slechts één naam

Een lijst met mensen die ons helaas gaan ontval-

dat een slok op een borrel qua schrik en verbijste-

grondig binnenkomen. Daar-

len. Ik laat hier even een stilte vallen want dit kan

ring. En dat is hoe dan ook mooi meegenomen.

mee gun je jezelf de zalige

even binnenkomen. Mensen noemen die dood zul-

Soms poppen namen op van mensen waarvan

huivering die deze methode ty-

len gaan, dat klinkt hard en naar. En dat ís het ook.

wij eigenlijk niet zo goed weten of ze nog on-

peert. De immense schok bij de

De namen die op deze lijst terechtkomen, doen

der ons zijn. Zoals Hans van Willigenburg en

gedachte dat – ik noem maar

ons stuk voor stuk iets. Anders waren ze niet opge-

Hennie Stoel. Nou? Wie het weet mag het zeg-

iemand – Máxima ons zou ont-

popt. Je zou best kunnen zeggen dat we ze koeste-

gen. Nog eentje: Ron Brandsteder. Ik heb werk-

vallen willen we onszelf voor

ren. Deze mensen wensen we geenszins dood, het

elijk geen idee (Ron, mocht je dit lezen: neem

geen goud ontnemen.

is juist hun vroegtijdig vertrek dat wij vrezen. Een

even contact met ons op. We maken ons zorgen).

Zorg voor overtuigende argu-

afschuwelijke gedachte dat zij dood zouden gaan.

Na een paar keer kerstvieren met een Engelenlijst

menten. Ook buikgevoel re-

Onbestaanbaar. Maar mochten ze dan onverhoopt

kan ik vaststellen dat het werkt. Het maakt leven

kenen we goed. Want het gaat

toch gaan, dan zijn we een beetje voorbereid. Dan

met de dood een stuk rustiger. Ik wil niet opschep-

niet alleen om de sensitiviteit

is de klap iets beter te incasseren, zo was het idee.

pen, maar Aretha Franklin en George Michael ston-

van

Sinds een paar jaar komt-ie rond Kerst ter tafel.

den dus op onze lijst. Ik verzin dit niet. Dus toen zij

maar ook om de kunst van

We doopten ‘m liefdevol tot Engelenlijst –naar

ons daadwerkelijk dat jaar ontvielen, gebeurde er

het herdenken. Je moet wel

eigen inzicht snel of juist langzaam uit te spre-

hier thuis iets opmerkelijks. Wij waren niet zozeer

íets te melden hebben over de

ken. Heel soms verschijnt-ie op een ander mo-

bezig met de dode maar vooral met onze lijst. Vol

nieuwkomer op de lijst. Eni-

ment, afhankelijk van de actualiteit. Er zijn na-

ongeloof riepen we dingen als: ‘Hee, heel even hoor,

ge onderbouwing is evident.

men die inmiddels al jaren op de lijst voorkomen.

maar stond die niet op onze lijst?’ En: ‘Wajoooh, die

Straks ontpop je je nog tot een professionele dwe-

af. Soms blijft het rustig en andere jaren sterft men

Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld. Die werk-

hadden we goehoed!’ Gênant gewoon, alsof het een

per als Ivo Niehe, of erger: Mart Smeets. Kunnen

er lustig op los. Hoe dan ook, wij hebben steun aan

druk, een paar keer per week kilometers hardlo-

fokking quiz is. Maar het moet gezegd: het leidde af

we van alles over zeggen maar zij verstaan mooi

de Engelenlijst. Rond de kerst pakken we ’m er weer

pen, heen-en-weer rijden naar zijn boerderij in

en de schok was minder groot. Exact de bedoeling.

wel de kunst van het ophemelen van hun helden.

bij. Gezellig, zou ik haast zeggen. En waarom ook

god-weet-waar, hoe houdt die man het vol? Zelf

Hoewel nogal morbide, vind ik de Engelenlijst

Wat dat betreft (ga ik dit zeggen, ja dit ga ik zeggen)

niet? Per slot van rekening is het een erelijst. Een

nog geen engel geworden omdat er eentje is neer-

een vondst. En omdat Kerst een tijd is van delen,

kunnen we nog een hoop leren van Ivo en Mart.

leedverzachtende erelijst. Daartoe is hij op aard.

een lijst.
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de

invallende

namen,

Lieve Ron
Brandsteder,
mocht je dit
lezen: neem
even contact
met ons op.
We maken
ons ernstige
zorgen

lekker

makkelijk

en

altijd

prijs. Doe dat niet. Wij thuis
houden ongeveer tien à twaalf
namen aan.
Formuleer een indrukwekkende disclaimer. Zo van: ‘Eventuele gelijkenissen met echte
personen berusten op louter
toeval’. En natuurlijk het zinnetje van de resultaten uit het
verleden die geen garantie bieden voor de toekomst. Oersaai
maar belangrijk punt. Moet je
mee opletten.
En zo ontvouwt zich langzaam
jouw Engelenlijst voor het komende jaar. Soms komt er nog
een naam bij of gaat er eentje
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10 VRAGEN

TEKST MEREL BRONS

Gijs Staverman
10 VRAGEN AAN

Radio-dj Gijs Staverman (53) vindt Tinder helemaal niks, vindt het moeilijk zijn
gevoelens onder woorden te brengen en lacht zich suf met zijn vriendin.

6

Wat begrijp je van vrouwen?

“De meeste vrouwen zijn meer bewust van hun

Linda de Mol of Sylvie Meis?

“Linda. Ze presenteert fantastische program-

gevoelens dan mannen. Ik blijf het lastig vin-

ma’s, heeft een geweldig blad en ik vind haar

den mijn gevoelens onder woorden te brengen.

heel aardig. Ik heb geen idee wat Sylvie Meis

Dat kan Cher veel beter.”

doet.”

Kunnen lachen met een vrouw en
matige seks of waanzinnige seks met
een humorloze vrouw?

Heb je weleens op Tinder rondgekeken?

2

7

“Nee, daar heb ik niets mee. Ik vind het vreemd
iemand weg te swipen op basis van een foto.”

“Ik lach me suf met Cher en hoef gelukkig niet

8

te kiezen.”

3

Hoe maak jij het goed na een
ruzie?

Val je nu op andere vrouwen dan
toen je 32 was?

“Cher en ik kunnen kibbelen om futiliteiten: zij

“Ik ben wel anders dan toen. Ik accepteer geen

vindt bijvoorbeeld dat ik niet netjes rij, terwijl

bullshit meer en heb geen zin in gezeur. Mijn

niemand zo’n goeie chauffeur is als ik. Dan

vriendin is precies zo. Soms denk ik weleens:

geeft de een de ander een por: ‘Doe nu maar

was ik twintig jaar geleden maar zo slim ge-

weer normaal.’”

9

weest.”

4

Wat zou je nooit doen voor een
vrouw?

Ben je een beetje zorgzaam?

“Nou en of. Ik zorg voor familie en geliefden
net zo goed als voor mezelf. Cher heeft het op

“Drugs gebruiken. Mijn moeder zou mijn be-

het moment nogal druk. Ik help haar door te

nen breken als ik dat deed.”

koken en zo. Dat vind ik de normaalste zaak

5

Je wordt morgen wakker als
vrouw, wat doe je als eerste?
“Heel hard lachen. En met vriendinnen afspreken om uren te kletsen over niks. Vrouwen
kunnen dat en ik ben benieuwd hoe dat is. ”

Gijs
Gijs Staverman (1966)
presenteert elke werkdag
op Radio 2 van 12.00 tot
14.00 uur het lunchprogramma Gijs 2.0. Hij woont
met zijn vriendin Cher in
Amsterdam-Zuid.
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van de wereld.”

10

Heb je weleens de vrouw van
een goeie vriend verleid?
“Het zou niet in me opkomen. Zoiets doe je
niet.”

FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA

1

‘ik vind het vreemd
om iemand weg
te swipen op basis
van een foto’

TEKST MARLIES KIEFT

GEZIN

Mijn kind met
Down wordt groot
MARLIES KIEFT (52) IS MOEDER VAN PIPPA, EEN ACHTTIENJARIG
MEISJE MET DOWN DAT ZICH LANGZAAM LOSMAAKT VAN
HAAR OUDERS. “STEEDS VAKER SLAAT ZE GEDECIDEERD HAAR
SLAAPKAMERDEUR VOOR MIJN NEUS DICHT.”
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De voetballende meiden lijken de regen nauwelijks op te

wie er scoort. Als dat door groen is, is het goed, bij de ande-

merken. Met zwiepende paardenstaarten en rode ge-

re kleur probeert ze gepast sip te kijken, net als ze andere

zichten vliegen ze over het zompige veld met slechts één

toeschouwers dat ziet doen. Ergens vind ik het jammer dat

missie, de bal in het goal van de tegenstander.

ze geleerd heeft over het concept winnen, iets dat voorheen

Met mijn achttienjarige dochter Pippa kijk ik naar de zater-

niet bestond in haar vocabulaire. Een doelpunt betekende

dagochtendwedstrijd van haar vier jaar jongere zus. Toen

juichen, maakte niet uit in welk doel.

we op de tandem van huis vertrokken, scheen de zon nog.

Zo blij kijkt ze ook naar Sinterklaas. Gelooft ze nog, willen

Pippa zat vrolijk voorop de fiets, een rode baret op het lan-

mensen vaak weten Maar voor Pippa zal het worst zijn of

ge donkerblonde haar, een gouden tasje met haar telefoon

hij bestaat of niet, als er maar gefeest en gezongen wordt,

om de heupen. Haar broertje van twaalf bleef thuis met de

als er maar cadeautjes zijn. Pippa houdt onvoorwaardelijk

Donald Duck.

van de goedheiligman of hij nou zwarte schoenen onder

We stonden nog maar net langs de lijn toen het begon te

zijn tabberd draagt of Nikes, of zijn baard scheef hangt of

plenzen. Ik ben inmiddels natgeregend, maar Pippa is ge-

niet.

zellig onder de paraplu van een onbekend ouderstel naast

Ik kijk naar Pippa onder de paraplu bij wildvreemden. Ik

ons geschoven. “Hup zus”, roept ze, gezellig tussen haar

voel me een trotse moeder en ook een beetje een cultureel

nieuwe familieleden ingeklemd.

antropoloog. Leven met mijn oudste kind lijkt op een reis

Jarenlang juichte mijn oudste dochter voor elk doelpunt,

naar een ver land met een andere cultuur, opvattingen en

ook voor dat van de tegenstander. De laatste tijd let ze op

gebruiken. Een reis die uitnodigt tot een nieuwe manier
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van kijken naar het leven. Neem nou de vanzelfsprekend-

voorbij van een kind met een bloempotkapsel en open

heid waarmee ze contact maakt met deze onbekenden,

mond en van een busje in de straat dat haar op zou komen

die trouwens allang geen onbekenden meer zijn, want de

halen voor school. Maar de beelden vielen moeilijk te

lachsalvo’s naast me klinken steeds luider. Pippa maakt

rijmen met de baby in mijn armen. Ik had in die kraampe-

door wie ze is korte metten met begrippen als prestatie,

riode geen zin me te verdiepen in Down omdat ik Pippa

verdeeldheid, hoe het hoort en de stem van de ratio.

wilde leren kennen als Pippa. Uit een soort overlevingsin-

De achttien jaren met dit bijzondere mens in hetzelfde huis

stinct hebben mijn man en ik in die tijd besloten om niet

hebben me beïnvloed. Zo hoorde ik vorige week nog een

te ver vooruit te kijken, ook omdat we al onze krachten

Pippa-stem vanbinnen. Ik had een zakelijk gesprek met een

nodig hadden voor het nu. Helemaal zonder informatie

kennis en terwijl we opgingen in de inhoud, signaleerde ik

konden we natuurlijk niet. Mensen met Down lopen een

een verdrietige blik in haar ogen. Heel even was er de im-

grotere kans lopen op ziektes en aandoeningen, leerden

puls een arm om haar heen te slaan, maar ik deed het niet.

we al snel. Ook Pippa is als kind met een lage weerstand

De stem was te zacht, de ratio te luid. Later vernam ik dat

en zwakke luchtwegen meerdere malen opgenomen in het

mijn gesprekspartner op dat moment inderdaad privépro-

ziekenhuis. Die beelden zie ik nog voor me. Een piepklein

blemen had. Ik weet zeker dat mijn dochter meteen gehoor

meisje in een wit bed met slangen in haar neus vechtend

gegeven zou hebben aan de impuls te willen troosten.

voor zuurstof en zodra ze zich maar iets beter voelde,

Dankzij Pippa heb ik meer gevoel gekregen voor woorde-

deinend op de muziek van K3. Ook zie ik onszelf als jonge

loos contact. Mijn man en ik zijn allebei journalist en leven

ouders naast haar zitten met witte vermoeide gezichten en

van het woord, maar de zinnen van onze dochter bestaan

een dappere lach. Dat kostte kracht. Daarnaast was er de

uit niet meer dan drie woorden en een echt gesprek zoals ik
dat heb met haar zus en broer kan ik met haar niet voeren.
Soms mis ik dat wel, maar ik heb geleerd ook haar taal te
spreken. Dat kan diep gaan, vooral als ik echt aanwezig ben
en geen haast heb. Laatst zaten we naast elkaar tijdens een
pianoconcert, de pianist speelde Bach en de muziek deed
me denken aan mijn overleden vader. Ik voelde een blik op
me gericht en zag Pippa naar me kijken met een soort wetende blik. Ze keek me diep in de ogen en legde toen haar
hoofd op mijn schouder. Al lijkt ze met haar lengte van
1.45, haar kleurige feestelijke kleding en het soms kinderlijke gedrag meestal jonger dan haar achttien jaren, ergens is

Als ik te lang een soort
heilige heb moeten zijn,
voel ik een woede die ik
niet afreageer op Pippa,
maar wel op anderen

ze ook heel oud.
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Zoals een verre reis inspirerend kan zijn, zo zijn er ook

achterstand op allerlei terreinen, zoals spraak en motoriek.

momenten waarop dezelfde reis in dat verre land je tot

Pippa liep pas op haar vijfde, maar – je verlegt als ouder

wanhoop kan drijven en leeg kan zuigen. Pippa laat zich

van een kind met een beperking je grenzen – wij waren

bijvoorbeeld niet opjagen. Een inspirerende eigenschap,

allang blij dat ze überhaupt kon lopen.

maar niet als je ’s morgens haast hebt omdat ze op tijd op

Wat ik minstens zo enerverend vond was me verhouden tot

school moet zijn. Leven met een kind met Down is soms

de omgeving. Ik deed mijn best een heel normale moeder

ook loodzwaar.

te lijken, want ik wilde geen medelijden, en tegelijkertijd

Toen ik op mijn 33ste Pippa kreeg, wist ik van tevoren niet

besefte ik dat ik geen normale moeder was. Dat werd al

dat ze het syndroom van Down zou hebben. Wel zag ik

duidelijk op het consultatiebureau en later op de crèche

direct iets vreemds aan haar, ze leek een soort boeddha.

waar Pippa naartoe ging. Ze liep met bijna alles achter en ik

Nadat de verloskundige haar vermoeden uitsprak, was ik

kon niet meedoen met alle vergelijkingen over vaardighe-

niet eens verbaasd. Veel wist ik niet van Down en terwijl ik

den als eerste woordjes en leren fietsen. Dat is een van de

haar in mijn armen hield schoten er vage toekomstbeelden

redenen waarom we later kozen voor speciaal onderwijs,
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omdat ze daar vooral vergeleken zou worden met zichzelf,

de omstandigheden.

iets dat voor haar en voor ons prettiger en eerlijker voelde.

Zelf lijkt Pippa, die naast school nu twee dagen per

En nu is ze achttien. Als ouder leef je toe naar een fase

week stageloopt in een keramiekatelier, er trouwens ook

waarin je kind steeds zelfstandiger wordt, meer vrijheid

klaar voor zich meer van ons los te maken. Steeds vaker

krijgt en jou minder nodig heeft. Die natuurlijke stappen

slaat ze gedecideerd haar slaapkamerdeur voor mijn

zie ik mijn jongste twee kinderen maken, maar Pippa blijft

neus dicht.

van ons afhankelijk. Sterker nog, we krijgen er nog een

Langzaam beginnen we ons te oriënteren op een fijne

soort extra opdracht bij, namelijk balanceren tussen de

plek waar Pippa straks kan wonen met de begeleiding

zorg die ze nodig blijft hebben en haar drang naar vrijheid.

die ze nodig heeft. Een toekomst waarin ze bij voorkeur

Pippa ziet haar zus en broer de fiets pakken en de wijde

een leuke horecabaan heeft, want daar gaan haar ogen

wereld inrijden. Zij wil dat ook, maar ze kan het niet. Ze

van stralen zien we nu ze een middag per week helpt in

kan het oud papier naar de bak brengen, zo’n vijftig meter

een buurtrestaurant. Het is een nieuwe fase die opnieuw

verderop, maar veel verder reikt haar zelfstandigheid niet,

iets van ons zal vragen, maar waarvan ik weet dat we het
aankunnen. Want als het gaat om haar welzijn, ben ik
getraind als een soldaat op een hindernisbaan. Ooit las

Ik ben ook toe aan de
volgende fase. Ik wil
weleens ontdekken
wie ik nog meer ben
behalve moeder en
werkende vrouw

ik dat ouders van een kind met een beperking winnen
aan kwetsbaarheid, maar ook aan kracht. Ik herken dat
helemaal.
Het is pauze en de meisjes lopen met bemodderde
knieën naar de kleedkamer. De trainster loopt tevreden
voor ze uit, ze staan met 1-0 voor. De regen is gestopt
en Pippa is onder de paraplu vandaan gekropen. “Het is
zomer,” roept ze blij en zwaait naar haar zusje. Het veld
is inmiddels leeg, in het midden ligt nog een fluorgeel
shirt. “Kijk!” roept Pippa naar andere voetbalouders, ze
wijst naar het verlaten kledingstuk. “Ah joh, dat is niet
zo’n ramp”, zegt een vader. “Hij is nat”, houdt Pippa vol.

ook omdat ze niet goed kan omgaan met onverwachte situ-

Daar kan niemand iets tegenin brengen. “Ze leggen het

aties als een te snelle auto of een loslopende hond. Ik denk

zo wel aan de kant,” zeg ik. Pippa kijkt om zich heen, ziet

dat dit is waarom we haar luide schaterlach minder horen

de scheidsrechter en loopt kordaat op hem af. Ik zie haar

en ze vaker verdrietig en boos is.

wijzen naar het shirt: “Hij is nat”. Wat de scheidsrechter

Voor mezelf vind ik die blijvende verantwoordelijkheid

antwoordt kan ik niet verstaan, maar het stemt haar

ook zwaar. Want ik ben er na achttien jaar best aan toe niet

tevreden want ze draait zich om en steekt triomfantelijk

voortdurend op een kind te hoeven letten, niet altijd ‘aan’

haar duim naar ons op. Dat heeft ze weer even mooi

te moeten staan, mijn eigen stappen te zetten, mijn eigen

geregeld.

gedachten af te maken en te ontdekken wie er nog meer
onder mijn rol als werkende moeder huist. Het geduld dat

MARLIES KIEFT SCHREEF HET BOEK ANDERS MOOI, LEVEN

ik de afgelopen jaren heb moeten opbrengen, vertaalt zich

MET PIPPA (NIJGH & VAN DITMAR € 20,99)

soms in een soort boosheid die ik probeer niet op Pippa af
te reageren, maar die wel ergens naartoe moet. Helaas krijgen mensen in de buurt weleens te maken met mijn woede
als ik te lang een soort heilige heb moeten zijn. Boos dat ik
een kind met Down heb gekregen ben ik overigens nooit,
iedereen krijgt in het leven zijn portie moeilijkheden en ik
heb daardoor geleerd een goed leven te hebben, ongeacht
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INTERVIEW MEREL BRONS FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN

TEKST SUUS RUIS ILLUSTRATIE MARTYN F. OVERWEEL

Italië
op de
Lindengracht

Toscanini is zo’n restaurant
waar je je vanaf de eerste
seconde gelukkig voelt. Een
prachtig pand, fijne bediening,
verrukkelijk Italiaans eten.
De vrouw achter het succes
is Maud Moody (59), die haar
cucina casareccia in de jaren
tachtig opende.
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‘Toen ik op kamers ging,
gaf mijn moeder me
een schriftje met haar
lievelingsrecepten .
Ook haar eierragout’

“Die zomer begon mijn liefde voor de
Italiaanse keuken. Zo simpel, zo lekker.”

I
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n 1982 liftte ik met mijn zus en een vriendin

uit. Mijn ex en ik hebben nog een paar jaar samengewerkt,

naar Rome. Het was mijn eerste keer in Ita-

maar in 1995 heb ik hem uitgekocht. Ik vond twee nieuwe

lië. Op een camping ontmoette ik een Itali-

compagnons, Leonardo Pacenti en Jeannot van Gool, en

aan. Bam. Ik was op slag zo verliefd dat mijn

we doen het tot de dag van vandaag met z’n drieën.

reisgenoten me nauwelijks nog herkenden.

Ik ontmoette Simon, de man met wie ik twee kinderen

Die zomer begon mijn liefde voor de

kreeg. Die waren nog heel klein, toen ik in mijn slaap een

Italiaanse keuken. De eerste keer dat ik

epileptische aanval kreeg. Ik bleek een goedaardige tumor

insalata caprese at, vergeet ik nooit. Een

in mijn hoofd te hebben. Ik werd drie keer geopereerd

openbaring. Mozzarella, tomaat, olijfolie en basilicum.

en raakte door een complicatie verlamd aan mijn rech-

Zo simpel, zo lekker.

terzijde. Ik moest revalideren, maar ik loop nog steeds

Mijn geliefde verhuisde voor mij naar Nederland en in de

moeilijk en kan mijn rechterarm niet goed bewegen. In het

drie jaar dat we een relatie hadden hebben we het funda-

revalidatiecentrum leerde ik hoe ik ondanks die handi-

ment voor Toscanini gelegd. Ik ging in de keuken staan.

cap toch groente kon blijven snijden. Ik heb een speciale

Met zijn aanwijzingen en die van een Italiaanse vriend,

snijplank met een antislipmatje dat is vastgenageld met

kwamen we een heel eind. Net voor de opening, we

vier spijkertjes. Onhandig misschien, maar ik ben vooral

hadden met vrienden het hele pand verbouwd, ging het

zielsdankbaar dat ik mijn kinderen zie opgroeien. Het had
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‘Ik kan mijn arm
niet meer goed
bewegen. Gelukkig
kan ik nog wel
groente snijden’

heel anders kunnen aflopen.
Mijn moeder toverde de lekkerste soufflés uit de oven. Zij
was gek op koken. De Franse keuken was haar specialiteit.
Ze had niet het geduld mij en mijn zus op sleeptouw te
nemen en koken te leren, zo jammer. Ze had er veel gevoel
voor. Als ze ergens anders had gegeten klaagde ze over
uien die niet lang genoeg gefruit waren of stoofvlees dat te
kort was gestoofd.

interessant. Ik experimenteer liever met Indiase of Mexi-

Toen ik op kamers ging, probeerde ik mijn moeders kalfs-

caanse gerechten.Mijn kinderen zijn gek op mijn vistaco’s,

stoof na te bootsen. Dan belde ik haar tijdens het koken:

die maak ik van speciaal maismeel.

‘Mama, hoe doe jij dit?’ Hoe vaker ik het deed, hoe beter

Koken is bevredigend. Als ik in de keuken sta word ik van-

mijn kalfsstoof werd. Mama kookt helaas niet meer, ze is

zelf rustig. Het is zo fijn als mensen genieten van het eten

aan het dementeren en haar smaak verdwijnt. Tenzij je

dat ik heb bereid.

haar iets zoets geeft, daarvan kan ze nog intens genieten.

Sinds die operaties aan mijn tumor, sta ik niet meer in de

Mijn kinderen zijn nu 22 en 25, ze wonen niet meer thuis.

keuken van Toscanini. Ik doe alleen nog vaak de dolci, de

Ik hoop dat ik ze de liefde voor koken heb bijgebracht. Ik

nagerechten. Leonardo is nu de man van de keuken en

maak graag gebakken kippenlevertjes met wijn en kapper-

voor de dagelijkse leiding hebben we een chef-kok en twee

tjes. Een voorgerecht van vers stokbrood met roomboter

souschefs. Jeannot doet de bediening en de backoffice.

en ansjovis. Een simpele pasta all’aglio e olio is echt com-

Sinds kort zijn we ook open voor de lunch en daarnaast

fortfood. Het heeft haast een troostende werking.

runnen we Magnani, een Italiaanse deli, lunchroom en

Mijn man komt oorspronkelijk uit Zimbabwe, maar we

winkel in het pand naast Toscanini.

eten zelden iets uit zijn thuisland. Die keuken is niet erg

We begonnen precies op het juiste moment met Toscanini.
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“Bij ons draait het om goed eten,
een fijne sfeer en leuke bediening.”

‘In de keuken word ik
vanzelf rustig. Het is
zo fijn als mensen
genieten van het eten
dat ik heb bereid’

Amsterdamse restaurants.
Simon en ik eten elke vrijdagavond met de kinderen in het
restaurant, aan tafel één. Dat is mijn heerlijk vertrouwde
baken in de werkweek. Sowieso vind ik het heerlijk om
met ons gezin te genieten van eten. In mijn kookboek
De bijbel van de Italiaanse keuken staat een recept voor
zwarte risotto met inktvisinkt, een van mijn favorieten.

Er waren in de jaren tachtig nog niet veel restaurants, en

Ik at het voor het eerst in Venetië. De kinderen waren nog

nauwelijks Italiaanse, op een paar pizzeria’s en peperdure

klein, we zaten op een fijn terras, de zon scheen. Beter kon

tenten na. Ingrediënten waren niet of nauwelijks verkrijg-

het niet worden.”

baar. We waren ook het eerste restaurant met een open
met verse ingrediënten voor een redelijke prijs.

MAUD MOODY

Hoe mooi we hier ook zitten op de Lindengracht, het

Bijna 35 jaar geleden begon Maud Moody het Amsterdamse

echte succes hebben we te danken aan de mensen met

restaurant Toscanini. Tot de dag van vandaag is het altijd

wie we werken. We zijn een familie. Het is het totaal-

volgeboekt. Sterren als Mick Jagger, Pharrell Williams en

plaatje: goed eten, een fijne ruimte, warme sfeer, leuke

Rihanna schoven er aan tafel. Maud schreef samen met Nina

bediening. Het mooiste compliment kregen we kortge-

Bogaerts en Leonardo Pacenti het naslagwerk De bijbel van

leden. Iemand zei dat Toscanini de moeder is van alle

de Italiaanse keuken (Carrera € 31,95).
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keuken. En een van de eersten die alles in huis maakten,

ETEN

Aardappelgnocchi
met spek, fonduta
& walnoten

Gestoofde kip met
tomaat & rozemarijn
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Deze verrukkelijke Italiaanse
klassiekers komen uit De bijbel
van de Italiaanse keuken van
Maud Moody, Nina Bogaerts
en Leonardo Pacenti. Het
kookboek voor iedereen die
van pasta, comfortfood en
geweldige toetjes houdt.
€ 31,99

Aardappelgnocchi met
spek, fonduta en walnoten

Gestoofde kip met tomaat
en rozemarijn

geraspt VOOR DE GARNERING 25 g pure
chocolade • 25 g pistachenootjes, 10 min.
geroosterd op 150 °C • poedersuiker

• 1 kg aardappelen • 250 g bloem • 1 ei

• 4 scharrelkippenbouten • 30 ml extra

• 30 g boter • 60 g spek of pancetta in

vergine olijfolie • 4 tenen knoflook,

plakken • 150 g Fontina in blokjes • 100

ongepeld, geplet • 250 g kerstomaten,

Maak eerst het deeg. Doe alle

ml melk • kropje radicchio, fijngesneden

gehalveerd • 2 takjes rozemarijn • 1 tl ge-

ingrediënten voor het deeg in de kom van

•12 walnoten (15 minuten geroosterd op

droogde oregano • 1 verse rode chilipeper,

een standmixer. Meng 3 minuten tot een

150 graden)

fijngesneden • 50 ml witte wijn • 100 ml

soepel deeg ontstaat. Haal het deeg uit

kippenbouillon

de kom, vorm er een bal van en wikkel het
in plasticfolie. Leg het 1 uur in de koelkast

Maak allereerst de gnocchi. Kook 1 kilo
aardappels in de schil in ruim water tot ze

Dep de kip droog met keukenpapier en be-

om te rusten. Maak nu de vulling. Druk de

helemaal gaar zijn. Schil de aardappels en

strooi met zout en peper. Verhit de olijfolie

ricotta door een zeef in een kom. Meng de

pureer ze, spreid ze uit en laat afkoelen.

met de knoflook in een ruime braadpan.

rest van de ingrediënten erdoor. Doe het

Voeg 250 tot 350 gram bloem, 1 ei en een

Bak de stukken kip op hoog vuur goud-

mengsel in een spuitzak. Leg in de koelkast

flinke snuf zout toe. Voeg extra bloem toe

bruin, ongeveer 6 minuten per kant. Voeg

tot je de cannoli gaat vullen.

als het deeg te nat is, maar probeer zo min

nu de tomaten, rozemarijn, oregano en

Verwarm de arachideolie tot 180 °C.

mogelijk bloem te gebruiken. Kneed het

chilipeper toe en bak even mee.

Snijd het deeg in 2 stukken. Vorm elk stuk

deeg tot een smeuïge soepele bal. Probeer

Haal de stukken kip uit de pan en de-

met je handen tot een rechthoek. Plat

het deeg zo min mogelijk te kneden. Zorg

glaceer met de witte wijn. Roer goed met

het zo veel mogelijk af. Rol met behulp

dat er genoeg bloem op het werkblad ligt.

een houten lepel de aanbaksels los. Doe de

van een pastamachine of deegroller uit

Maak rollen van het deeg van 1,5 centime-

bouillon erbij en breng aan de kook. Doe

tot een dikte van 3 millimeter. Snijd er

ter doorsnee. Snijd deze rollen in stukjes

de kip terug in de pan, doe er een deksel

vierkanten van 10 x 10 centimeter van.

van 1 centimeter. Rol met een vork over elk

op, zet het vuur laag en laat 25 à 30 minu-

Vet de metalen cannolibuisjes licht in

stukje zodat er ribbeltjes op komen. Zet

ten zachtjes stoven tot de kip gaar is. Haal

met olie. Rol om elk buisje een vierkantje

een pan water op voor de gnocchi. Voeg

de kip uit de pan en houd warm. Check de

deeg. Smeer met een kwastje een beetje

als het water kookt zout toe.

consistentie van de saus, voeg eventueel

eiwit op het uiteinde van het deeg, zodat

Maak nu de fonduta. Smelt de boter in een

wat bouillon toe of laat hem iets inkoken.

je het andere uiteinde erop kunt plakken.

ruime antiaanbakpan. Snijd de plakken

Maak de saus op smaak met zout en peper.

Druk goed aan.

spek of pancetta in reepjes en bak deze

Doe de kip terug in de pan en zet op tafel.

Frituur twee buisjes tegelijk. Keer ze na

uit in de boter. Haal ze uit de pan. Doe nu

Serveer met geroosterde aardappeltjes.

2 minuten en frituur de andere kant 2

de blokjes Fontina en de melk in dezelfde, niet schoongemaakte pan. Laat ze al

Cannoli siciliani

minuten. Laat uitlekken op keukenpapier.
Verwijder de buisjes als de cannoli nog
lauwwarm zijn. Druk de buisjes iets in en

roerend met een houten lepel smelten.

Cannoli Siciliani

fijte vruchtjes • schil van 1 sinaasappel,

Breng op smaak met zout en peper. Kook

VOOR HET DEEG • 250 g bloem • 5 g

schuif ze er voorzichtig vanaf.

de gnocchi tot ze boven komen drijven.

cacao • 1 el poedersuiker • 50 ml marsala •

Vul de cannoli met de spuitzak. Meng voor

Schep de gnocchi met een schuimspaan in

15 g zachte boter • snufje zout • arachi-

de garnering de gehakte pistachenoot-

de pan met de fonduta. Voeg de spekjes

deolie • 1 eiwit, beetje losgeklopt VOOR

jes met de gehakte chocolade. Doop de

en radicchio toe en meng.

DE VULLING • 300 g ricotta • 65 g witte

uiteindes van de cannoli in dit mengsel.

Bestrooi met walnoten en dien op.

basterdsuiker • 50 g gemengde gekon-

Strooi er wat poedersuiker over en serveer.
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SPIRITUEEL

TEKST LEONIE BERKENBOSCH

REIZEN

PURA VIDA IN

COSTA
RICA
Snak je naar zon, zee, strand, vulkanen en jungle,
dan wordt dit je volgende vakantiebestemming.
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Huur een auto en geniet van vulkanen, watervallen, stranden, exotische dieren, koraalriffen
en boomhutten. Roadtrippen is dé manier
om Costa Rica te ontdekken. Niet gek veel
groter dan Nederland, bloedmooie stranden,
diepgroene jungles, verrukkelijk eten, aardige
mensen en de mooiste lodges. Pura vida, oftewel het echte leven.

5 UUR RIJDEN EN JE BENT AAN ZEE
Het startpunt van je reis is de hoofdstad San
José. Een niet erg charmante stad, maar kies

ETEN
BREAD & CHOCOLATE Hip bakkerijtje met goddelijke pancakes.
Ze maken alleen gebruik van pure ingredinten en een deel daarvan
verbouwen ze zelf.

een fijn hotel, kruip in je bed en rijd de volgende
ochtend uitgerust in vijf uur naar het relaxte

KOKI BEACH Pal aan het strand, livemuziek, Latino fusionhapjes

stranddorpje Puerto Viejo aan de oostkust. Huur
voor acht dollar een fiets en navigeer jezelf naar
Manzanillo. Onderweg spot je luiaarden en kom
je langs fantastische stranden als Punta Uva.
Maak een rondleiding door het Jaguar Rescue

SLAPEN
TREE HOUSE LODGE Vijf luxueuze huizen verborgen vlakbij het
hagelwitte zand van Punta Uva. Onze favoriet: het Beach House met
bubbelbad. Nog betaalbaar ook. COSTARICATREEHOUSE.COM

BEELD SHUTTERSTOCK

Center waar zieke en gewonde dieren liefdevol
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worden verzorgd. En rijd een stukje om naar

OP NAAR LA FORTUNA

Cahuita National Park wat bestaat uit tien vier-

Vanaf de kust zet je koers naar La Fortuna, een van de populairste

kante kilometer regenwoud en tropische stran-

plekken van Costa Rica vanwege de Arenal vulkaan. Tot voor kort zag

den waar je heerlijk kunt wandelen. Je vindt hier

je hier lavastromen langs de hellingen naar beneden lopen. Wandel

het grootste koraalrif van Costa Rica. Snorkelen

de schitterende Arenal 1968 Trail door de jungle en geniet van het

kan, maar wel onder leiding van een gids.

waanzinnige uitzicht. Bezoek vervolgens de hangbruggen bij Mistico.
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Het regenwoud is hier zo indrukwekkend dat je

VOLGENDE BESTEMMING: MONTEVERDE

vergeet hoe angstaanjagend hoog je loopt. Trak-

Een slingerende weg door de bergen brengt je van La Fortuna naar

teer jezelf daarna op een duik in de natuurlijke

de natuurparken bij Monteverde. In het Santa Elena Cloud Forest Re-

hotspring die wordt verwarmd door de vulkaan.

serve is het heerlijk wandelen. Met meer dan vierhonderd vogelsoor-

Tabacon Hotsprings Baden is een ongekend

ten en drieduizend plantensoorten is het een walhalla voor natuurlief-

luxueus resort.

hebbers. Ook een aanrader: de night walk met de lokale Freek Vonk
door de jungle. De leukste plek voor een kop koffie: de kolibrietuin

ETEN
ORGANICO FORTUNA Een vegan spot met de
mooiste ontbijtbowls, lekkere sapjes en gezonde
salades.
SLAPEN
ARENAL OBSERVATORY LODGE & SPA Dit
hotel ligt midden in de jungle met uitzicht op de
vulkaan. De zonsondergang vanaf het terras is
niet te geloven zo mooi.

waar de vogeltjes je om de oren vliegen.

ETEN
CAFÉ MACADAMIA Maak op de route van La Fortuna naar Santa Elena een stop bij Café Macadamia voor een hemels stuk notentaart. Het
uitzicht vanaf het terras krijg je er gratis bij. CAFE-MACADAMIA.COM
CELAJES Echt doen: neerstrijken op de veranda van restaurant Celajes bij hotel Belmar. Groenten uit eigen tuin, overheerlijke gerechten.
TREE HOUSE Loop een rondje door dit unieke boomrestaurant, neem
plaats aan een houten tafeltje en bestel een goed koud biertje.
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Montezuma bestaat uit een wirwar van straatjes.
Op zaterdagochtend is er de Farmers Market
waar sieraden, kunst en biologisch eten wordt
verkocht.
ETEN
Santa Teresa is een topplek voor foodies. Bij La
Cevicheria eet je geweldige lokale gerechten,
Manzú serveert op het strand en bij Nami weten
ze hoe je een goede Japanse maki-rol bereidt.
SLAPEN

CANAIMA CHILL HOUSE IN SANTA TERESA
SLAPEN
LOS PINOS LODGE Overnacht in een houten
huisje en spot vanaf je terras neusberen en
agouti’s. Goed idee: loop de trails door het park.

Vanuit het zwembad heb je uitzicht over de
jungle en vliegen de papegaaien boven je hoofd.
De wapperende klamboes rond de hemelbedden
maken het plaatje compleet.

DOOR NAAR GUANACASTE

MINT SANTA TERESA Een designhotel met

Een ruige, relatief ongerepte kust in het noord-

infinity pool, bar en relaxte hangmatten.

westen van Costa Rica. Trek twee dagen uit om
langs de heetwaterbronnen, zwavelmeertjes
en kokende modderpoelen te wandelen in het
vulkanische park Rincón de la Vieja. De vijf

ETEN
BOUTICAFÉ BOHEMIA Een kleurrijk café in Sámara waar het altijd
druk is. Neem plaats op de schommels en bestel een bohemian salad
of de befaamde avocadotoast.

kilometer lange wandeling Sendero Catarata
la Cangreja brengt je naar een waterval met
helderblauw water.
Vanaf Playa Hermosa rijd je de kustweg naar
beneden en ontdek je de mooiste stranden. Rol

het zwarte zandstrand van Playa Negra en waan

Van Santa Teresa rijd je naar Manuel Antonio waar de jungle tot het
strand rijkt. Op weg ernaartoe kom je langs het stadje Jaco met de

SLAPEN
RIO PERDIDO In het tropische droogbos van Guanacaste ligt de ‘verloren rivier’ Perdido waar een spiksplinternieuw eco-hotel gebouwd is
langs de thermale rivier.

je handdoek uit op Playa Conchal met duizenden
witte schelpjes, maak een strandwandeling over

DIEREN SPOTTEN IN MANUEL ANTONIO

brug over de Rio Tarcoles. Parkeer de auto, loop de brug over en
huiver bij het zien van de gigantische krokodillen in de rivier. Bezoek vroeg in de ochtend het Manuel Antonio National Park. Loop
de Mirador Trail en vervolgens de Los Congos Trail. Daarna neem je
een duik op Playa Gemelas. Een stukje zuidelijker liggen de Nauyaca

EL PEQUEÑO GECKO VERDE Een fijn boetiekhotel net buiten Sámara. Via een pad door het oerwoud wandel je zo naar de Stille Oceaan.

je op een onbewoond eiland bij Playa Azul met

watervallen. Doen: maak een pittige hike van vier kilometer naar de
onderste waterval, waar je kunt zwemmen. Met een beetje geluk ben
je hier helemaal alleen.

bijna kobaltblauw zand.

NOG MEER STRAND

Onvergetelijk is Playa Ostional waar tussen

Omdat een mens nooit genoeg kan krijgen van de mooie stranden in

ETEN

oktober en februari duizenden schildpadden

Costa Rica, wil je ook zeker nog blijven hangen in het dorpje Santa

het strand oplopen om eieren te leggen. Naar

Teresa. Hip dorp met vele healthy hotspots. Denk: surfers, beachclubs,

Sámara ga je voor het uitgestrekte strand, de

livemuziek en tropische cocktails. De verlaten stranden vind je bij

Z GASTRO BAR Probeer de octopuscarpaccio, garnalenceviche of
deel de visschotel van de dag. Limoncello als afzakkertje en je hebt
niks meer te wensen.

palmbomen en het gezellige dorp met sfeervolle

Montezuma. Voorheen een authentiek vissersdorpje, nu een verza-

restaurantjes.

melplek van hippies, backpackers en surfers. Het kleine centrum van
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FALAFEL BAR Verse pita’s, heel veel groente en homemade humus.
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Matapalo is een strand dat je met een beetje geluk met niemand
hoeft te delen.

SLAPEN
SELINA Het backpackershotel waar het altijd
gezellig is aan de bar. Er zijn privékamers met
eigen badkamer.
HOTEL VELA BAR Heerlijke kamers en een ontbijt waar je zielsgelukkig van wordt.

DE LAATSTE DAGEN BEN JE IN
CORCOVADO
Nationaal park Corcovado ligt in het zuiden op
het schiereiland Osa. Een uniek stuk regenwoud
met tapirs, puma’s, jaguars en rode ara’s. Onvergetelijk: een driedaagse wandeltocht van Los

ETEN
SODA VALERIA IN JIMÉNEZ De beste plek voor Casado, hét lunchgerecht van rijst, bonen, bakbanaan, koolsalade en kip, vlees of vis. De
homemade tortilla’s zijn ook grandioos.
LA LANGOSTA FELIZ IN MATAPOLO Hét visrestaurant waar locals
uit de omgeving zich verzamelen. Simpel ingericht tentje, fantastisch
eten. Aanrader: de gegrilde langoustines.
SLAPEN
LA NUBES ENERGY RESORT Eco-hotel op een bergkam in Matapolo.
Het uitzicht is top en ’s avonds val je in slaap met op de achtergrond
de geluiden van de zee en de jungle.

Patos naar La Sirena en La Leona. Je loopt dwars
door de jungle en overnacht in het La Sirena

ZO KOMT JE IN COSTA RICA

rangerstation. Of ga naar het havenstadje Puerto

KLM vliegt meerdere keren per week in elf uur van Schiphol naar de

Jiménez en maak een dagtour onder leiding van

hoofdstad San José. En vier keer per week naar Guanacaste Libera

een gids. Ook te gek: overnachten in tentenkamp

in het noordwesten. Erg fijn: je kunt op hetzelfde ticket een heenreis

La Leona en ‘s ochtends een junglehike maken.

naar San José combineren met een terugreis vanaf Guanacaste.
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SAAR SAMEN MET BETTER PLACES

x
DE 5JUNGLE
IN MET
BETTER PLACES
Hoewel een route uitstippelen en alles zelf boeken leuk is, ben je
er zo weken zoet mee. Dat moet anders kunnen. Bij Better Places
vonden wij precies wat we zochten: een reisexpert die Costa Rica op
haar duimpje kent en een GE-WEL-DIGE reis voor je samenstelt.

DE BESTE LOKALE INFO

REISFAVORIET

Better Places selecteert overal ter wereld professionals die hun bestemming
door en door kennen en je perfect
kunnen adviseren over de mooiste
reisroute. Enthousiast delen ze de
beste tips en hun favoriete (duurzame)
plekken met je, waardoor je het lokale
leven in een land kunt ervaren.

De 24-daagse rondreis van Better Places
is als je het ons vraagt de ideale roadtrip.
Met een huurauto reis je van de Caribische kust langs inheemse dorpjes, van
regenwoud naar indrukwekkende vulkanen en van borrelende modderpoelen
en nevelwoud naar de meest prachtige
stranden. Om te eindigen middenin het
Corcovado National park. De kleinschalige hotels en persoonlijke excursies
maken alles extra authentiek. Lees meer
op betterplaces.nl/costa-rica-vakantie

“Ik was ondersteboven van de
prachtige natuur, de geweldige
stranden en de vriendelijke,
relaxte bevolking”
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PERSOONLIJK
& AUTHENTIEK

OP NAAR COSTA RICA
Met Better Places reis je niet alleen langs de drukbezochte highlights. Oké,
die wil je natuurlijk niet missen, maar je krijgt ook echt het ongerepte Costa
Rica te zien. De minder bekende natuurparken, verborgen baaitjes en de
meest idyllische lodges ver van de bewoonde wereld. Alles wordt tot in de
puntjes geregeld, zodat je optimaal kunt genieten van dit paradijselijke land.
En ook nog eens met aandacht voor de natuur en de lokale bevolking.

100% MAATWERK
Better Places brengt je direct in
contact met een reisspecialist die in
Costa Rica woont. Samen ontwerp
je een rondreis op maat, waarbij
je precies aan kunt geven wat jij
absoluut niet wil missen. Geef
Liesbet je wensen en budget door
en binnen enkele dagen heb je een
persoonlijk reisplan in je mail.
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Het draait bij Better Places om
persoonlijk contact, zowel voorafgaand aan de reis als tijdens de reis.
Voordat je vertrekt heb je al contact
met de specialist ter plaatse en ook
tijdens je reis is de expert altijd te
bereiken voor vragen. Niet alleen
handig, maar ook leuk!

De Guanacaste-regio in het noordwesten van Costa Rica staat ook wel
bekend als de ‘Gold Coast’ door de
ongerepte kustlijn en heldere wateren. De regio heeft een droog tropisch klimaat en is grotendeels nog
onontdekt door toeristen (heerlijk
rustig dus). Guanacaste heeft zeven
nationale parken en drie natuurreservaten. Sinds kort is Guanacaste vier
keer per week bereikbaar met een
rechtstreekse KLM vlucht.
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MET KLM NAAR
DE GOUDEN KUST

ONZE EXPERT
Liesbet Kossen is de Costa Rica-expert van Better Places. 13 jaar geleden
maakte ze een reis naar Costa Rica en werd opslag verliefd. ‘Nog nooit
eerder had ik zoveel prachtige natuur gezien in zoveel diversiteit.
Ik was ondersteboven van de prachtige natuur, de geweldige stranden en
de vriendelijke, relaxte bevolking.’ Ze besloot te blijven, en vond werk als
reisleider voor groepsreizen. Hier merkte ze dat deze
standaard groepsreizen vaak niet voldeden aan de
wensen van alle individuele deelnemers. Dat kon
anders, besloot ze.
Dus startte ze haar eigen bedrijf, waarvoor ze
haar jarenlange ervaring met reisleiden inzet om
rondreizen op maat te maken. ‘We leggen persoonlijk contact, over email en whatsapp en soms
over de telefoon, om de wensen van de reizigers
in kaart te brengen. We houden dit contact ook aan
gedurende de reis, dus we zijn als het ware een virtuele gids!’ Ze vervolgt:
‘Voor iedereen hebben we ultieme geheimtip. Voor de een is dat een prachtige cabin aan de voet van een vulkaan, voor de ander een fantastische
boottour naar een onbewoond eiland.’
Liesbet werkt samen met Better Places vanwege de aandacht voor duurzaamheid: ‘In Costa Rica is men zich ook bewust van de pracht van de natuur en de nood van het behoud ervan. Zorg voor elkaar en de omgeving.
Prachtig vind ik dat.’ Een perfecte match dus!
ZELF EEN MOOIE RONDREIS MAKEN? GA NAAR
WWW.BETTERPLACES.NL EN LAAT JE ADVISEREN
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Hijg
hijg
december
IK HEB AL ACHTER DE RUG :
Een pakjesavond
met vriendinnen

Een shoppingsessie met 4 glazen wijn & bitterballen

1 KERSTMARKT
4 KERSTBORRELS
(WERK / BUREN /
BOEKENCLUB
/ NICHTEN)

Het we-hebbenelkaar-dit-jaar-echtte-weinig-gezien
inhaaletentje

BEELD STOCKSY

UBQUIZ
P
T
S
R
E
K
E
S
K
IJ
L
R
A
DE JA
Een oefenkerstdiner
met mijn man *hik*
Een oeps-zijn-weopeens-tipsymaandagavond

Een avondje bij
de Chinees met mijn
schoonmoeder

S A A R M AG A Z I N E

130

EEN PRE-KERSTDINER MET MIJN
MOEDER EN HAAR
VRIEND (DIE OP 21
DECEMBER NAAR DE
CARIBEN VLIEGEN)

EN NU MOET
KERST NOG
BEGINNEN EN
WIL IK ONDER
EEN DEKENTJE
GAAN LIGGEN
TOT 1 JANUARI

