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TIjD vOOR écHTE jOURNalIsTEN

Yaël Weijenberg

De krant verdwijnt, bij radio missen we het beeld en bij televisie komt te veel computerwerk 
kijken. Tijdschrift lijkt daardoor geen weloverwogen keuze. Vorige week nog had ik een dis-
cussie (de zoveelste!) met iemand die me van top tot teen bekeek omdat hij het dom vond 
dat ik tijdschrift ‘deed’. Helaas voor die krantenjournalist was ik met mijn verkeerde maande-
lijks vrouwenprobleem uit bed gestapt en dus niet in mijn beste humeur. “Hoezo?” vroeg ik 
nog vriendelijk terwijl hij vermakelijk glimlachte. “Nou, tijdschriftjournalisten zijn toch geen 
echte journalisten.” Stoom uit mijn oren, een landelijk noodweeralarm en een xtreem boze 
blik beschrijven mijn gevoel op dat moment. Helaas had ik deze discussie al te vaak gevoerd. 
Tijdschriftjournalisten zijn ook journalisten, alleen anders. en voor zover ik weet, is anders niet 
altijd slecht. als wij geen echte journalisten zouden zijn, zouden The beatles ook geen echte 
artiesten zijn. Ja toch?

Tijdschriftjournalistiek is anders, specifieker, interessanter, origineler, dieper, breder, mooier 
en ambitieuzer. “bij de krant werk je iedere dag met een deadline. Daar bedrijven ze echte 
journalistiek. Jullie lopen achter de feiten aan. eigenlijk is het werken bij een tijdschrift voor 
de mensen die net niet nieuwsgierig genoeg zijn om bij een krant te werken.” Met een mond 
vol verwijten probeerde de beste man me mijn tent uit te lokken. als een pitbull zette ik mijn 
tanden in zijn veronderstellingen. ik zou dat varkentje wel eens wassen. Maar hoe zit dat 
nou? Hoe komt dat wij, tijdschriftjournalisten, onder zouden doen voor krantenmensen? 
Volgens mij is het heel simpel. De definitie van een journalist, zoals velen menen te weten, 
heeft het imago van een nieuwsjager. actualiteiten, een aardbeving in Haïti en een nieuwe 
president van amerika. bullshit. Journalisten zijn mensen die hun lezers/luisteraars/kijkers van 
iets nieuws voorzien. Niet van het nieuws. raar dat zo’n lidwoord een wereld van verschil en 
misvattingen kan maken. 

“Ha, nou heb ik je. Omdat wij meer tijd hebben, krijgen we meer los. en dat leidt automatisch 
tot een originelere invalshoek, betere kwaliteit, diepgang en meer gelegenheid om iets uit te 
werken. De tijdschriftmanier. een beetje respect graag.” Misschien was ik wel iets te fel, want 
de man probeerde duidelijk van me af te komen door net te doen alsof hij gebeld werd.

Het is journalisten eigen om hun eigen medium te verkiezen boven iets anders. Kinderachtig 
en geheel overbodig. Want journalistiek bedrijf je niet via één specifiek medium. Verschillende 
media moeten elkaar aanvullen, niet concurreren. Doen we dat wel, dan slaan we onze eigen 
ruiten in en heb ik dadelijk vier jaar voor niets op school gezeten. Dan zijn we over tien jaar 
nog steeds niet van twitter af maar wordt Sanoma overgenomen door de groeiende com-
motie rond de o zo interessante tweets. Nee bedankt.
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芳
杨明芳:

“Mijn geboorte was
tegen de wet”

TEksT: fLOOr VaN GeLDereN | bEElD: JeNNy yaNG

Jenny Yang is geboren en opgegroeid in China. 
Als derde kind in een gezin van vier kinderen,
is zij voor de Chinese overheid niet gewenst.

Dat heeft alles te maken met het eenkindbeleid
dat het Aziatische land voert. 
芳

om onze ouders te helpen. Mijn broertje en ik hadden het beter; wij 
mochten doorstuderen.  

GelIjkheId

Mannen en vrouwen zijn hier nooit gelijk geweest, omdat mannen 
de familienaam dragen en doorgeven. Mensen hier zien alleen jon-
gens ook als ‘echte’ kinderen. ik zie dat natuurlijk anders, maar zo is 
het nu eenmaal in mijn land. Meisjes trouwen en dan raakt hun ach-
ternaam verloren. Mannen zijn sterker en zullen dus meer betekenen 
voor de familie, vooral op het platteland. Dat is ook waarom het be-
leid zo moeilijk wordt aanvaard door iedereen, vooral door mensen 
die minder goed zijn opgeleid. Zij hebben meer kinderen nodig om 
de garantie te hebben dat ze later ook nog te eten hebben. Het is 
logisch dat de Chinese politiek een maatregel heeft bedacht om de 
groeiende bevolking stop te zetten. De economie was destijds niet 
ontwikkeld. De bevolking groeide ontzettend hard en als het zo door 
zou gaan, zou er nooit genoeg eten zijn voor iedereen. Ook was er 
misschien niet genoeg onderwijs voor iedereen. Het land zou in een 
negatieve spiraal komen. Die vele kinderen krijgen ook weer kinde-
ren, op deze manier is het einde zoek. Voor de Chinese bevolking was 
de regel moeilijk te begrijpen. Sommige families probeerden uit te 
vinden of het ongeboren kind een jongen of een meisje werd. als het 
een meisje is, zouden ze abortus plegen en daarna weer proberen 
een jongen te krijgen.

UItzonderInGen

boeren mogen meerdere kinderen hebben. als het eerste kind een 
meisje is, mag een boer nog een kind krijgen, omdat er werk op 
het land gedaan moet worden. Ook zeer arme mensen mogen een 
tweede kind nemen. Verder is er een speciale regeling voor ouders 
die beide enig kind zijn. Dit omdat hun (enig-) kind dan in zijn eentje 
moet zorgen voor twee volwassenen en vier grootouders, iets dat 
ondraaglijk is. Vandaar dat mijn ouders ook twee ‘legale’ kinderen 
hebben. Natuurlijk wordt er gefraudeerd. Kinderen krijgen op papier 
andere ouders, maar blijven in het gezin waarin ze geboren zijn.

GelUk

“ik ben heel dankbaar dat ik een oudere broer en zus heb. als ik mijn 
leven vergelijk met dat van hen, is mijn leven zoveel beter. ik hoef niet 
veel te doen voor mijn familie, want dat doet mijn oudere zus. Toen 
ik achttien was, kreeg ik de gelegenheid om uit huis te gaan om te 
studeren. Vanaf dat moment heb ik in verschillende steden geleefd 
om goed te kunnen studeren en later te werken. ik woonde zeven 
jaar in Zenghzhou, de hoofdstad van de provincie Henan. Daar stu-
deerde ik vier jaar. Omdat ik een goede baan kreeg, ben ik nog drie 
jaar gebleven. in 2007 ben ik naar Montpellier in frankrijk vertrokken 
om daar een jaar te studeren. Daarna ben ik naar Shanghai verhuisd, 
waar ik nog steeds woon en werk. ik houd van reizen, nieuwe men-
sen ontmoeten en nieuwe dingen ontdekken. ik vind alle baantjes die 
ik heb gehad hoogtepunten in mijn leven. ik ontmoet verschillende 
mensen en leer een hoop dingen. ik ben heel blij dat ik dit kan doen. 
ik heb mijn leven lang de ́ time of my life´.”

“Ik ben geboren in een stad in de Henan provincie, mid-
den in China. in ons gezin zijn we met maar liefst vier 

kinderen; ik ben de derde in de rij. ik heb nog een oudere zus, een 
oudere broer en een jonger broertje. ik ben geboren in 1978. Dit is 
ook het jaar dat China begon met het openstellen van de grenzen 
voor buitenlandse investeerders, waardoor de Chinese economie 
enorm begon te groeien. in die tijd was de eenkindpolitiek al heel 
streng, dus toen ik geboren werd in dat jaar, was dat tegen de wet. 
Mijn moeder verloor haar baan, omdat ze zich niet aan de regels 
hield. Toen twee jaar later mijn broertje werd geboren, raakte mijn 
vader werkloos. Mijn ouders moesten een boete betalen aan de over-
heid, omdat ze ondanks de wet toch meerdere kinderen kregen. Toch 
hebben ze bewust gekozen voor een groot gezin. Mijn vader is het 
enige kind in zijn gezin; na hem konden zijn ouders geen kinderen 
meer krijgen. Zijn moeder, mijn oma, heeft altijd een groot gezin 
gewild. De ouders van mijn moeder kregen drie kinderen, maar haar 
twee broers stierven aan ziektes toen ze nog jong waren. in hun 
generatie is het niet normaal dat een gezin bestond uit ouders met 
slechts een kind. Mijn ouders zijn opgegroeid met het beleid van Mao 
Zedong. Zijn beleid was ‘hoe meer mensen, hoe sterker we zijn’, dus 
ieder gezin had veel kinderen.

oorzaak

Mijn oma, de moeder van mijn vader, vond het jaren later nog steeds 
verschrikkelijk dat ze Mao geen groot gezin kon geven. Toen mijn va-
der trouwde en al twee kinderen had, wilde mijn oma dat ons gezin 
er nog een jongen bijkreeg. Hierdoor werd ik geboren. Helaas voor 
mijn oma was ik een meisje, waardoor ze mijn ouders bijna dwong 
om nog een kind te krijgen. Dit keer werd het wel een jongen. Voor 
mijn oma was deze gezinsuitbreiding leuk, maar voor mijn ouders 
werd het leven er niet makkelijker op. Gelukkig zijn ze ijverige en 
intelligente mensen. Mijn moeder begon een kleine supermarkt vlak 
bij ons huis. Zo kon ze op de winkel letten en tegelijkertijd ons in de 
gaten houden. Mijn vader had geen vaste baan, maar deed van alles 
om geld te verdienen. Toen ik jong was, ging het erg slecht met ons 
gezin. Mijn oudere broer en zus hadden hun middelbare school afge-
rond, maar mochten niet verder studeren. Ze moesten geld verdienen 

xtreemiNTerVieW

“DE cHINEsE acaDEMIE vOOR 
sOcIalE WETENscHappEN pU-
blIcEERDE IN jaNUaRI EEN Rap-
pORT OvER HET GROEIEND aaNTal 
MaNNElIjkE vRIjGEzEllEN IN 
cHINa. DOOR DE EENkINDpOlITIEk 
EN sEksE-spEcIFIEkE abORTUs-
sEN zIjN ER MEER MaNNEN DaN 
vROUWEN, WaaRDOOR MaN-
NEN MINDER MakkElIjk aaN 
EEN vROUW kUNNEN kOMEN.

DE MaNNEN DIE DaaR HET MEEsT 
lasT vaN HEbbEN, zIjN aRbEIDs-
MIGRaNTEN. zIj HEbbEN EEN 
laGE sTaTUs, WaaRDOOR vEEl 
vROUWEN NIET MET zE WIllEN 
TROUWEN. DE lEEFTIjDssTaN-
DaaRD OM TE TROUWEN scHUIFT 
Op DOOR DEzE pROblEMEN. zO 
OOk DIE vaN jENNY. “Ik bEN 32 
EN NOG sTEEDs ONGEHUWD; 
EEN scHaNDE vOOR MIjN FaMI-
lIE. MIjN MOEDER WIl al jaREN 
NIET MET MIj Op DE FaMIlIEFOTO, 
OMDaT zE vINDT DaT Ik EERsT 
EEN GEzIN MOET sTIcHTEN.”

Naam: 杨明芳 yaNG, Ming fang
Europese naam: Jenny 
Geboren: 8 mei 1978
Hobbies: Tafeltennissen, uitgaan
 met vrienden, reizen

“Mijn naam, Yang, Ming Fang, is 
anders dan bij jullie. In China schrijf 
je het zo: 杨明芳. Het eerste teken is Yang; de naam van 
mijn familie. Het tweede en derde karakter is mijn naam. 
Het tweede betekent ‘wijs en helder’. Het derde staat voor 
‘geur’, maar ook ‘goed van karakter’. Mijn ouders wilden 
mij dat meegeven. Aan mensen buiten China stel ik me al-
tijd voor als Jenny; mijn zelfgegeven Europese naam. Nie-
mand van jullie kan namelijk mijn Chinese naam perfect 
uitspreken!”
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MaandaG
“Met een glimlach op mijn gezicht fiets ik naar mijn werk. Het is weer maan-
dag! Ik ben amper vijf minuten binnen bij de Jeugdzorg als zich de eerste erger-
nissen voordoen. Onlangs ben ik geopereerd waardoor ik tijdelijk niets mag tillen 
en niet mag autorijden. Vandaar dat mijn collega mijn afspraken overneemt. 
Mijn telefoon rinkelt. De desbetreffende klant buldert aan de andere kant van 
de lijn hoe ik het in mijn hoofd haal om iemand te sturen die zich niet goed in-
gelezen had. En daar zit ik dan, in de eerste de beste trein naar de andere kant 
van het land om mijn klant alsnog te woord te staan. Ik baal enorm. Nu ben 
ik een halve dag kwijt om andermans fouten recht te zetten. Maar als ik iets 
doe, gebeurt het goed. Geen half werk voor mij. Toch geef ik het uit handen, we-
tend dat zij het anders zou doen. Helaas moet ik dat accepteren. Zucht.”

dInSdaG
“Waarom doen zij het niet zoals ik het doe? Ik heb er het meeste last van als mijn 
omgeving niet meegaat in mijn perfectionisme. Het gevoel dat ik aan mijn eigen 
verwachtingen en aan die van mijn omgeving moet voldoen, vreet energie. Door de 
herstelperiode van mijn operatie zit ik de hele dag nagelbijtend te wachten tot mijn 
vriend thuiskomt, zodat hij de dingen doet die ik anders al tachtig keer gedaan had. 
Vandaag kwam hij pas rond vier uur thuis. Neurotisch loop ik dan op hem af, geef 
hem een vluchtige zoen en vraag hem vriendelijk maar gehaast of hij iets voor me 
wil doen. Als een dwangneuroot sta ik toe te kijken hoe hij het bijzettafeltje schoon-
maakt. Als hij klaar is, snauw ik dat de poot ook moet glanzen. Snapt hij dat nou 
echt niet? Hij zucht een keer en zegt dat het bij mij ook nooit goed genoeg is. ”

WoenSdaG
“Ik zit op de bank. Tijd voor rust. Of toch niet? Ik staar naar de letters in mijn boek, 
maar neem niets op. Na vijf minuten lijden, gooi ik het boek in de hoek van de bank. 
En dan begint de achtbaan van de perfectie. Ik sorteer het serviesgoed op kleur. Ook 
mijn handdoeken moeten eraan geloven. Strak opgevouwd sorteer ik deze op kleur. 
Dan zuig ik de kamer, schuif de tafel recht, veeg het keukenblad, spoel het koffiezet-
apparaat met zout en verwijder wat onkruid uit de tuin. Helemaal uitgeput obser-
veer ik de kamer, beseffend dat mijn perfectionisme mijn leven meer beheerst dan dat 
ik dacht. Ik stel onmogelijk hoge eisen aan mezelf. De stress, paniek en onrust neem ik 
dan voor lief. In deze wetenschap fiets ik naar mijn werk. De rest van de dag blijf ik 
onrustig. De gedachte dat mijn perfectionisme ook negatief kan zijn, laat me niet los.”

donderdaG
“Uit pure zelfbescherming heb ik besloten rustiger te leven. Andere mensen kun-
nen ook tien dingen tegelijk doen en tevreden zijn met een zes. Voldoende. Ik kan 
dat niet en moet dus prioriteiten stellen. Maar helaas. Vandaag op het werk werd 
een nieuw initiatief in het leven geroepen waar mensen voor nodig waren. En aan-
gezien ik het knetterdruk heb met mijn baan, kan ik daar eigenlijk niet nog 
een taak naast hebben. Toch bood ik me aan als vrijwilliger. In mijn hoofd had 
ik al een plan de campagne opgesteld. Ik weet dat ik gefrustreerd met de handen 
in de haren zou zitten als anderen het zouden doen. Op hun eigen manier. Die ge-
dachte alleen al zorgt voor hevige paniek. Daar gaat mijn goede voornemen.”

VrIjdaG
“Ik heb het gevonden! Als ik ’s avonds lig te malen, schrijf ik mijn hersenspin-
sels op. En het werkt. Maar er zit een dikke cobra onder het gras. Zodra ik begin 
te schrijven, wordt het briefje alsmaar langer. Zo houd ik mezelf wel bezig. Wat 
ik ook heb ondervonden, is dat ik mezelf moet trainen om rustpunten in te bou-
wen. Even ontspannen. Besluiteloos leg ik mijn boek op tafel alsof het heilig is 
en een minuut lang staar ik ernaar. Dan sla ik het open en installeer me op de 
bank. Ik kijk voorzichtig om me heen en denk bij mezelf: het is goed zo. Voor nu.”

Net als Mariola lijdt ruim 2,6 procent van de Nederlandse bevolking aan een

obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis ofwel dwangneurose. vaak zijn deze mensen zich 

er niet van bewust dat zij zelf de grootste belemmering vormen. ze zijn perfectionistisch, beperkt, 

en extreem gedisciplineerd. “zondagavond kan ik de slaap niet vatten en het lijstje in mijn hoofd 

wordt iedere seconde langer. Mijn omgeving roept dat ik een controlfreak ben en misschien

hebben ze wel gelijk. Ik vraag mijn interviewer of ze haar stoel wil rechtzetten. Ik kan er niets 

aan doen, maar ik erger me er ontzettend aan en kan me amper concentreren op haar

vragen.”

TOT
IN

DE
PUNTJES

DOOR: yaëL WeiJeNberG

EEn intiEmE bLik in HEt LEvEn van dwangnEuroot marioLa

“controlfreak die je bent!” Alles moet tip top in orde zijn in het leven 

van een perfectionist. Mariola (24) heeft daar al haar hele leven last van. 

Zij heeft alles tot in de puntjes verzorgd. Altijd. Iedere dag opnieuw. 

Herkenbaar? streven naar im-
perfectie wordt jouw nieuwe 
levensmotto. Drie inzichten 
volgens Hedwig passier, op-
richtster van Druk van de ketel: 
coachingsprogramma voor 
vrouwelijke perfectionisten, 
waar we echt iets mee kunnen.

1. dIe lat oMlaaG!
Als perfectionist verwacht jij van 
iedereen dat hij zich aanpast. 
Welcome to reality. Dat feest gaat 
dus niet door. “Stem je verwach-
tingen van tevoren af. Jouw lat ligt 
minder hoog, daardoor verwacht 
je niet meer zoveel en neem je 
ook genoegen met minder.”

2. GenIet!
Kom erachter waar je écht blij van 
wordt. Nodig je vrienden niet uit 
voor een etentje om vervolgens 
de hele avond als een ober door 
het huis te schieten. “Je kan per-
fectionistisch zijn én naar kwali-
teit streven zonder dat het stress 
vreet. Je vraagt jezelf af waar je 
gelukkig van wordt.” Amen.

3. Goed IS Goed!
Het is een mission impossible om 
iedereen tevreden te stellen. “Goed 
is goed. Als je blijft streven, gaat 
dat ten koste van andere dingen. 
Maak een lijst met wat het perfec-
tionisme je oplevert en wat het je 
kost: is dit in balans?” Zo houd je 
meer tijd over voor ontspanning. 
Rust. Een stressloos leven. Heerlijk!

xtreemDaGbOeK
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“karibu,white woman…”

belchinezen zijn zóóó 2009 
Voor de winterstop was het een hot item: ‘Belchinezen’ op voetbaltribunes. 
Ze belden de tussenstanden door naar Chinese gokkantoren. Dit zou wij-
zen op omgekochte wedstrijden in het vaderlandse voetbal; een schande! De 
Chinezen werden op vriendelijke, doch dringende toon verzocht de stadions 
te verlaten. Die zien we niet meer terug!  

Toeterafrikanen zijn zóóó 2010
Spelers en supporters irriteerden zich er tijdens het voetbaltoernooi om de 
Confederations cup aan. Het blaasinstrument de Vuvuzela van de Zuid-
Afrikaanse fans. Er werd geprobeerd het instrument van de tribunes te 
verbannen. Zonder resultaat. Bij het WK voetbal komende zomer mogen 
de Toeterafrikanen op geheel eigen wijze fluitconcerten blijven geven.

Februari, een 
maand vol 

games!
Heavy Rain (ps3 – feb ’10) 
Dit detectivespel brengt als 
nooit tevoren menselijke emo-
ties op je speelscherm. Sinds 
2006 in ontwikkeling en nu 
dan eindelijk te koop.

bioshock 2 (ps3/Xbox360/pc 
– feb ’10)

Schieten, puzzelen, maar voor-
namelijk ronddwalen in de 
postapocalyptische onderwa-
terstad Rapture. Vervolg op 
het razend populaire eerste 
deel uit 2007.

Dante’s Inferno (ps3/psp/
Xbox360 – feb ’10)
Baan je met een enorme zeis 
een weg door de negen cirkels 
van de hel in dit actievolle 
avontuur. Het ontwerp van de 
spelwereld en de diversiteit 
aan tegenstanders maken dit 
spel een gevarieerd en hec-
tisch avontuur.

Doe Maar Niet
‘Niet drogen, niet strijken en sorry voor onze president, 
wij hebben niet op hem gestemd.’ Deze tekst stond op la-
bels van het Franse kledingsmerk Tom Bihn. Zo zijn er op 
verschillende producten vreem-
de waarschuwingen te vinden. 
De gebruiksaanwijzing van de 
Ipod Shuffle meldt bijvoorbeeld 
dat je niet op het apparaat mag 
kauwen. Iedere maand zet 
Xtreem een aantal van de meest 
opvallende teksten op een rijtje. 

MaGIE OvERTREFT HITsIGHEID
Kim Holland, clown Bassie en Hans 
Kazàn zijn de meest gedownloade 
navigatiestemmen uit 2009. 
XTREEM nam ze mee op een proef-
rit.
 “Hai hai! Ik ben Kim Holland en 
kan niet wachten om jou op het 
juiste plekje te laten kómen.” Dat 
begint in stijl. Al snel schuif ik ze-
nuwachtig op mijn stoel. Gelukkig: 
“Je bent op plaats van bestemming, schatje.”
Rit twee: clown Bassie. Hij begint gelijk te zingen: “Dag vriendjes…” 
Die vervelende clown mist duidelijk de assistentie van een rustige 
acrobaat. Kazàn dan maar. Wat blijkt: in tegenstelling tot de hijgerige 
Kim en de irritante Bassie kan hij op magisch rustige wijze navigeren.
TE kOOp Op: WWW.NavIGaTIEsTEMMEN.Nl / INsTallaTIE al-
lEEN vIa TOMTOM HOME / pRIjs: €3,99 pER sTEM

Geen probleem! Een paar rondjes rennen en je kunt weer bellen. Reali-
teit, als het aan het Amerikaanse bedrijf Motion2Energie (M2E) ligt. 
M2E brengt een oplader op de markt die bewegingsenergie omzet in 
elektriciteit. Batterijen en accu’s worden opgeladen als je loopt. De op-
lader verschijnt medio mei in Nederland en zal tussen de 20 en 30 euro 
kosten. Een volgende stap is het inbouwen van de adapter in telefoons 
en andere gadgets. Zelfladende mobiele telefoons zullen over ten min-
ste één jaar op de Nederlandse markt verschijnen. 

Sleeën voor diehards
Bobsleeën is voor watjes. Skeleton is de Olympische wintersport voor 
echte helden. Joska le Conte (22) is een van die waaghalzen die de 
sport beoefent. Ze ligt op haar buik op een sleetje met haar hoofd naar 
voren. Met ruim honderd kilometer per uur roetsjt ze een bobsleebaan 
in Winterberg af. Sturen doet Joska door druk op de slee te zetten met 
haar knieën en schouders. Met haar kin raakt de wintersportster bijna 
het ijs aan. Het moet zo snel mogelijk. Bang voor ongelukken is ze niet. 
Joska is een minuut later binnen. Helaas te traag voor de Olympische 
limiet.

GeeN STopCoNTACT IN De BuurT? 

My name is…

Daan en Emma zijn zó 2009. Iedere week in Xtreem een 
voornaam die bijna niemand in zijn paspoort heeft staan.
“Mijn naam is Joba. Ik ben in Nederland nog niemand te-
gengekomen die Joba heet. Je spreekt het uit als tjoba en het 
betekent schoonheid in het Indiaas. Ik vind het bijzonder 
om een naam te hebben met zo’n mooie betekenis. Een echte 
Nederlandse naam zou niet bij mij passen. Als mensen vra-
gen hoe ik heet en wat mijn naam betekent, zeggen ze vaak: 
‘De betekenis schoonheid klopt ook nog!’ Mijn adoptieou-
ders heten Gonnie en Jan, lekker gewoontjes!”

xtreemWiST Je DaT
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gehaald. De artemisia annua is hier een voorbeeld van. Deze plant 
wordt door de Masai gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen Malaria. 
De Masai hebben nog een ‘trucje’ voor het op pijl houden van de 
weerstand. bij droogte, als de koe weinig melk geeft, drinken ze haar 
bloed. “Het laten bloeden van de koe doen we volgens traditie”, 
vertelt Jeremiha. “We zoeken een koe uit de kudde, binden zijn hals 
af met een riem en schieten vervolgens een pijl in zijn hals. als ze 
een halve liter bloed heeft gegeven, knijpen we de wond dicht en 
laten haar weer terug bij de kudde. Het warme bloed vermengen we 
dan met een beetje melk. Wat je dan krijgt is de traditionele Masai-
cocktail!” Met twee fonkelende pretogen kijkt hij me aan. Dan gaat 
de toeter van de bus, het teken dat ik terug moet. Jeremiha bekijkt 
me nog één keer van boven naar beneden en kijkt me daarna recht 
aan. “We zijn anders, maar onze ogen zijn allemaal hetzelfde, white 
woman...”

TEksT EN bEElD: LOTTy VaN HuLST

Twee ogen kijken me indringend aan in het pik-

kedonker. Nog nooit voelde ik me zo blank als op 

dit moment. Ik sta gebukt in een manyatta ge-

bouwd van koeienmest, modder en takken. 

Rechts van me staat hij, wijzend naar de slaap-

ruimte van zijn zusjes; een koeienvel op een plat-

te steen. Net liet hij me nog zien hoe je vuur 

maakt met stokjes en olifantenmest. We zijn al-

lebei negentien jaar, maar onze culturen zijn niet 

te vergelijken. Ik ben een Westerling, jeremiha 

Merinyeki een Masai.

Honderden jaren lang trokken de Masai door Kenia. als no-
maden reisden zij met het vee van de ene plek naar de an-

dere. Ze volgden de regen, daar waar het land vruchtbaar was. Ooit 
waren zij met miljoenen afstammelingen de grootste stam van het 
land, nu zijn er nog 900.000 over. Ook het rondreizen is voorbij. De 
regering eist van de Masai dat ze op één plek blijven wonen, zodat 
de kinderen naar school kunnen en de stam echt deel wordt van de 
gemeenschap. Jeremiha: “Vroeger gingen kinderen van onze stam 
niet naar school. Vanaf je zeventiende moest je als jongen acht jaar 
lang apart van je familie wonen. Zo bewees je dat je alleen kon over-
leven en het waard was een vrouw te hebben.” 

tWaalf brUIden

“Hoeveel vrouwen heeft je vader?”, vraagt Jeremiha mij. “eén, daar 
staat ze!” ik wijs naar mijn moeder. Hij kijkt me niet-begrijpend aan, 
laat een stilte vallen en lacht me vervolgens heel hard uit. “eén maar? 
Dat meen je niet! Mijn vader heeft er negen, de tiende is onder-
weg ” 
Trouwen is bij de Masai een ‘vak apart’. Jeremiha is de zoon van het 
opperhoofd. Deze heeft doorgaands een dozijn vrouwen. Voor een 
gewone Masai man is drie gebruikelijk. “Vroeger moest de man een 
leeuw doden om te mogen trouwen”, vertelt Jeremiha. “Het hart gaf 
hij dan aan de vader van zijn bruid, als deel van de bruidsschat.” De 
regering legde deze traditie echter aan banden, er bleef immers geen 
leeuw meer over. Daarom bestaat de bruidsschat tegenwoordig enkel 
uit koeien en geiten.
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a borroWed naMe

Dat de regering veel van de Masai-gebruiken heeft veranderd, werd 
snel duidelijk. als ik Jeremiha vraag naar zijn mening over deze be-
moeienis, betrekt zijn gezicht. “ach, de huidige regering kan er niet 
veel aan doen. Zij volgen slechts de veranderingen, doorgevoerd door 
hun voorgangers.” Hij doelt hiermee op de arabieren, Portugezen 
en britten. Zij introduceerden niet alleen andere gebruiken en gods-
diensten in Kenia, ook de slavernij is hen aan te rekenen. Jeremiha: 
“Ze hebben slaven van ons gemaakt, onze vrouwen verkracht en 
onze cultuur kapotgemaakt. Door de engelsen heb ik een ‘geleende’ 
naam,  a borrowed name. ik ben afrikaan, een Masai. Geen engels-
man.”

natUUrapotheek 

er zijn door de eeuwen heen veel dingen veranderd bij de Masai. 
Sommige tradities bleven echter bewaard. Zo krijgt elke Masai nog 
steeds een brandmerk op het voorhoofd en beide wangen. Dit ge-
beurt als de kinderen tussen de anderhalf en twee jaar oud zijn. Het 
brandmerk fungeert als een symbool van erkenning en herkenning. 
Het zorgt ervoor dat Masai bij een ontmoeting kunnen zien tot welke 
‘substam’ iemand behoort. De oorlellen worden ook nog steeds ka-
rakteristiek opgerekt tot weergaloze lengtes. “Onze versieringen en 
lichaamskenmerken zijn voor ons van levensbelang”, legt Jeremiha 
uit. “Zo worden bij oudere Masai de middelste twee ondertanden ge-
trokken, zodat we ze toch kunnen voeden bij ziekte.” een Masai gaat 
immers nooit naar het ziekenhuis. Medicijnen worden uit de natuur 

xtreemMeNSeN



12 XTREEM12 XTREEM XTREEM 1312 XTREEM XTREEM 13

omgekomen expeditieleden, de 
vrees voor een dodelijke misstap 
en de angst om vrouw en kind 
nooit meer te kunnen zien; het 
zijn moeilijke
momenten tijdens het be-
klimmen van ’s werelds 
hoogste bergtoppen.

bEroEPsavonturiEr 
wiLco van rooijEn 
(42) ovEr zijn
PassiE.

  Mentaal
hoogstandje
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Op zulke momenten merk je dat je zelf toch echt het 
grootste obstakel bent. in deze barre omstandighe-
den is het lichaam na vijf weken op. Gedurende deze 
cruciale weken moet je kunnen vertrouwen op je men-
tale gesteldheid. Kun je dat niet, dan ben je ten dode 
opgeschreven. 

toekoMSt

Tijdens die beruchte K2 expeditie heb ik mijn vrouw 
Heleen en zoon Teun achtergelaten in Nederland. Nu 
mijn zoon ouder is en meer beseft wat ik doe, valt de 
keuze voor bergbeklimmen steeds zwaarder. Mocht 
er bijvoorbeeld tijdens een expeditie wat gebeuren 
met mijn zoon, dan besluit ik alsnog terug te gaan 
naar huis. en dat niet alleen. Door ‘frostbite’ ben ik 
al mijn tenen kwijtgeraakt. Tijdens de afdaling zijn ze 
te lang blootgesteld aan de kou, waardoor ze zijn af-
gestorven. Vanwege het verlies van mijn tenen ben 
ik gedwongen te kijken naar wat ik nog wél kan op 
klimgebied. 
Tot nu toe geeft het nog geen problemen. Mijn berg-
schoenen zijn stijf, waardoor lopen en klimmen mij 
weer vrij gemakkelijk afgaat. ik heb het allemaal weer 
op de rails. De eerste ‘vierduizenders’ zijn alweer be-
klommen en nieuwe doelen zijn gesteld. in mei van 
dit jaar hoop ik in Papoea-Nieuw-Guinea weer een vier 
kilometer hoge berg te bedwingen en in de winter 
Mount Vincent in australië. Die laatste berg hoort bij 
de ‘seven summits’. Dit zijn de hoogste bergen van 
elk continent. Wellicht dat ik mij de jaren daarna weer 
kan richten op een ‘achtduizender’.”

“Mijn droom valt in duigen. Het 
is een grote teleurstelling. Veel 

mensen konden niet geloven dat alleen deze gedachte 
door mijn hoofd spookte na het verschrikkelijke onge-
luk in 1995. ik zag nog maar met één oog, had een 
gebroken arm, een ernstige hoofdwond en ik verloor 
twee liter bloed. 
“Man, zeur toch niet zo! een steen ter grootte van een 
keukenkast viel op je. Je mag van geluk spreken dat je 
nog leeft,” riep iedereen. Geluk. ik had me zo goed 
voorbereid op mijn eerste K2- beklimming dat ik het 
woord niet over mijn lippen kreeg.

“Wat nou geluk? Geraakt worden door een steen en 
niet meer kunnen klimmen. Het is maar wat je geluk 
noemt,” herhaalde ik. Later besefte ik dat ik aan de 
dood ontsnapt was. 
Het is niet vanzelfsprekend dat je weer gaat klimmen 
na zo’n ongeluk, maar aan deze passie valt gewoon 
niet te tornen. Klimmen is mijn leven. 
Waar anderen na jarenlang bergbeklimmen, kozen 
voor een baan, volgde ik mijn hart. De zekerheid die 
werk geeft, is een valkuil voor veel bergbeklimmers. De 
liefde voor deze sport zit diep in het hart. blijf die dan 
ook volgen! Om goed te kunnen klimmen, is jaren-
lange ervaring en discipline nodig. Die ervaring bouw 
je alleen op als je er ook écht voor kiest.

GrenSVerleGGend

Vroeger verlegde ik met bergwandelen constant mijn 
grenzen. Wandelingen werden stevige tochten, toch-

ten werden klimexcursies en klimexcursies gingen 
over in langdurige expedities. Professionele expe-
dities brachten mij uiteindelijk op een hoogte van 8 
km, waarbij de Mount everest en de K2 de hoogst 
haalbare doelen zijn geworden. Toen al was de wens 
geboren ooit de top te behalen zonder extra zuurstof. 
Dat is in mijn ogen dé ultieme klimbelevenis. 
in 2004 haalde ik zonder extra zuurstof de top van 
Mount everest op 8848 meter. Hoewel dat ’s werelds 
hoogste berg is, klim je relatief eenvoudig naar de top. 
De berg kent weinig moeilijke passages en is niet zo 
steil. Daarom zag ik in de K2 mijn volgende uitdaging. 
Die berg is van een heel ander kaliber. Hij is mooier, 

uitdagender en wordt door 
de gevaarlijke passages ook 
wel ‘Killer Mountain’ ge-
noemd. ‘De bottleneck’ op 
8200 meter hoogte is zo’n 
gevaarlijk stuk. Scherpe 
ijsrotsen, ijzige winden en 
gletsjerspleten versperren 
je daar de weg.

zWarte hUMor

Toch zijn er ook overeen-
komsten tussen de be-
klimmingen. De mentale 
beproeving is de belang-
rijkste. expeditieklimmen 
vergt het uiterste van je 
lichaam, maar nog meer 
van je geest. Soms ben je 
drie weken met de andere 
expeditieleden ‘veroor-
deeld’ tot het basiskamp 
vanwege slecht weer. Je 
raakt in een sleur en gaat 
twijfelen aan de expeditie; 

je verlangt naar huis. bovendien zit je drie maanden 
op elkaars lip, waardoor irritaties en kleine ruzies mak-
kelijk ontstaan. Om deze te negeren, moet je mentaal 
wel tegen een stootje kunnen. Humor is dan onmis-
baar. Soms grappen we over klimmers die we on-
derweg tegenkomen:“Die zien we niet meer levend 
terug hoor!” Juist omdat we weten dat de dood bij 
deze sport hoort, is zwarte humor onvermijdelijk. Het 
is onze omgang met de emotionele breekpunten die 
elke expeditie kent. Wanneer het tegenzit en je laat je 
emoties toe, is de concentratie weg en maak je fou-
ten. Dit moet je vóórblijven. Het is makkelijk gezegd, 
maar het is de werkelijkheid. Helaas heb ik dit tijdens 
de beklimming van de K2 in 2008 meerdere malen 
moeten ervaren.

norIt k2 expedItIe

Die beklimming gaat de geschiedenisboeken in als het 
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Heldendaad
Gerard McDonnel was een van de Norit K2 expeditieleden die omkwam tijdens de 
afdaling op de K2 in 2008. Tijdens de solo-overlevingstocht van Wilco, bleven hij 
en Marco Confortola achter. Het tweetal zag een mogelijkheid om twee Koreaan-
se klimmers en een sherpa te bevrijden 
uit hun touwen. Zij waren eerder de 
diepte ingestort en zijn met hun touwen 
blijven hangen aan een rots. Na meerdere 
bevrijdingspogingen, besloot ook Marco 
alleen verder af te dalen. Gerard bleef 
achter. Op wonderlijke wijze lukt het 
Gerard de drie mannen toch te bevrij-
den uit hun touwen. Een moment later 
maakte een grote ijslawine een abrupt 
einde aan het leven van McDonnel. 
Helaas mocht de reddingspoging niet 
baten. Bij een volgende ijslawine komen 
de sherpa en de Koreanen alsnog om.
Van Rooijen droeg later zijn boek Over-
leven op de K2 op aan Gerard McDon-
nel. In Overleven op de K2 is tot in detail 
te lezen wat er tijdens de zomer van 
2008 gebeurde op ‘Killer Mountain’.

meest tragische klimongeluk. Op weg naar de top ver-
liep alles goed, maar de afdaling was verschrikkelijk. 
Op 1 augustus 2008, de dag van de afdaling, stierven 
op ‘Killer Mountain’ elf expeditieleden. Terugkijkend 
voelt het toch als een succes, omdat ik en drie anderen 
de top bereikten. Om die reden sta ik nog steeds ach-
ter de expeditie. Maar als we van tevoren wisten wat 
ons zou overkomen, hadden we het niet gedaan. 
Wanneer een expeditielid voor je ogen in de diepte 
verdwijnt en omkomt, sta je bevroren aan de grond. 
Je vraagt je af waarom. Wat is er gebeurd? eerst denk 
je: Hij overleeft het wel. Die zien we straks weer in 
het kamp. Maar na een paar dagen moet je toch ac-
cepteren dat hij dood is. Het afbreken van de beklim-
ming is in zo’n situatie vanzelfsprekend als het je ei-
gen team betreft. Je kunt niet zeggen: “We hebben 
de top bereikt”, terwijl er ongelukken gebeuren die je 
had kunnen voorkomen. Lastiger is het als je zelf ook 
in een moeilijke positie zit. Dan telt maar één ding. 
Overleven.
Tijdens mijn eigen afdaling op de K2 in 2008 was mijn 
overlevingsdrang het enige dat mij in leven hield. Hoe 
mooi en overweldigend ik de berg ook vind, tijdens die 
afdaling kon ik de K2 alleen nog maar vervloeken. een 
temperatuur van min 20, metershoge sneeuw waar ik 
mij doorheen moest worstelen en de totale desoriën-
tatie maakten van de afdaling een krankzinnige onder-
neming. ik zag niets meer door sneeuwblindheid en 
was totaal de weg kwijt. ik rustte na elke stap vanwe-
ge zuurstoftekort en het verlangen naar vocht groei-
de met de minuut. De dorst was ondraaglijk. Sneeuw 
smelten was geen optie meer; mijn brander was ik 
onderweg al verloren. Dan maar een hap sneeuw. een 
kleine hap, omdat sneeuw energie uit mijn lichaam 
onttrekt. en energie had ik nu juist nodig. 

“ Een  tempera tuu r  van 

m in  20 ,  me te r shoge 

sneeuw  waar  i k  m i j 

doo rheen  moes t 

wo r s te len  en  de 

t o t a le  deso r iën t a t ie 

maak ten  van  de 

a fda l ing  een 

k rank z inn ige 

onde rneming ”

xtreemexPeDiTie
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Jim Sheridan
bROTHERs
Broers Sam Cahill (Tobey Maguire) en ex-gevangene Tommy (Jake Gyl-
lenhaal) zijn tegenpolen. Sam dient zijn vaderland en wordt dood ge-
waand, maar keert terug met een posttraumatische stressstoornis. On-
dertussen zorgde Tommy liefdevol voor Sam’s vrouw Grace (Natalie 
Portman) en hun kinderen. 
Brothers geeft op perfecte wijze het verschil tussen het Afghaanse oor-
logsgebied en Amerikaanse leven weer. De Taliban als gevoelloze mon-
sters die in oorlog zijn, het gezin Cahill als vrije Amerikanen. Tobey 
Maguire vertolkt op een overtuigende manier zijn personage met een 
posttraumatische stressstoornis: afstandelijk en agressief. Hij voelt zich 
onbegrepen. Wat de film sterk maakt, is dat er vanuit ieders perspectief 
wordt getoond welke impact de stressstoornis van Sam heeft. Het is triest 
om te zien hoe wanhopig Grace is of hoe dochter Isabelle Sam veraf-
schuwt. Maar de film wekt ook sympathie op als Tommy Sam wil hel-
pen. Zelfs wanneer Sam hem met een pistool bedreigt. 
De film is een remake van de Deense versie uit 2005. Hoewel de verhaal-
lijn dezelfde is, zijn er verschillen. De Amerikaanse Brothers is emotio-
neel meer beladen en wekt tranen op bij de kijker. 
Kortom: een meeslepend drama, dat je diep in je hart raakt.

ANDre AGASSI
EEN OpEN bOEk
Op de tennisbaan was Pete Sampras 
meestal de betere. Met zijn autobiogra-
fie Open slaat Andre Agassi het me-
moir van zijn grote rivaal echter een 
ace om de oren. De oud-tennisser trekt 
de lezer vanaf de eerste pagina mee in 
zijn hoofd om vanuit zijn gedachten 
samen zijn leven te doorlopen. Opmer-
kelijk zijn de onthullingen over drugs-
gebruik en de pruik waarmee hij ja-
renlang speelde, maar dit zijn slechts 
details die onderschikt zijn aan waar 
het meeslepende boek echt om gaat. 
Agassi is voor het grootste deel van zijn 
leven zoekende geweest naar zichzelf. 
Met behulp van Pulitzer-prijs winnaar 
J.R. Moehringer beschrijft hij dit op 
zo’n aangrijpende wijze, dat hij de lezer 
zelf aan het denken zet over diens keuzes in het leven. Tennis werd Agassi 
opgedrongen door zijn tirannieke vader, die geobsedeerd was om van zijn 
zoon een kampioen te maken. “Ik speelde tennis vanwege een hoop rede-
nen, maar nooit omdat ik het zelf wilde”, schrijft Andre zelf. Of je nou ten-
nisfan bent of niet, Open is een aanrader voor iedereen die van indringen-
de, persoonlijke verhalen houdt. Een zoektocht naar geluk in het leven. 

jaMEs HORNER
Avatar; Music of the
motion picture
Wat is een Hollywood blockbuster zonder bombastische mu-
ziek? Doe oordopjes in en je hebt het antwoord.
Reden genoeg voor james cameron om voor zijn nieuwe film 
avatar een bijpassende soundtrack te laten componeren. Di-
rect bij het horen van de muziek herken je het werk van de 
componist. cameron heeft weer gekozen voor james Horner. 
Een beetje jammer, want de melodie doet meteen denken aan 
de film Titanic en halverwege de cd lijkt de soundtrack zelfs op 
de filmmuziek van Troy. Het herkauwen van ritmes, stiltes en 
engelengezang pleit niet voor de originaliteit van Horner.
De muziek van avatar past goed bij de film, maar het is schrij-
nend om te horen dat je op sommige momenten gewoon de 
melodie van de Titanic kunt neuriën. bij een fantasiefilm als 
avatar wil je simpelweg niet aan jack en Rose denken. 
panfluiten en hier en daar een rauwe, mannelijke indianen-
stem. ja, die geluiden vallen wel op tussen alle bekende melo-
dieën. ze geven je even het gevoel niet aan boord te zijn van 
de Titanic. Totdat het echt knokken wordt in avatar. Dan neemt 
de Titanic je zo weer mee richting Troje.
james Horner laat met de soundtrack van avatar horen hoe je 
filmmuziek maakt, maar is daarin weinig verrassend.

Donald Rodney
In the House of My Father

Wie niet goed kijkt, loopt voorbij de essentie. Een geweldig grote foto 
van een zwarte hand die een klein huisje vasthoudt. Knopspelden 
houden het huisje bij elkaar. Het ziet er erg breekbaar uit. Pas het bij-
schrift verraadt wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het huisje be-
staat uit een stuk huid van de kunstenaar Donald Rodney zelf. Realiteit 
is blijkbaar niet te fotograferen. Toeschouwers op de tentoonstelling 
Niet Normaal twijfelen, lachen, schrikken en discussiëren met elkaar. 
Waarschijnlijk precies wat de minstens tachtig kunstenaars met hun 
bijdrage willen bereiken. Een behaarde dwerg in de maxi-cosi en film-
pjes met de gruwelijke realiteit achter onze voeding. De duizenden pil-
len die mensen van wieg tot graf slikken, staan uitgestald. Is dit nor-
maal en wie bepaalt dat? Op de grond staat geschreven: “On Decem-
ber 12, 53% of Dutch people felt normal.” Voelen alle bezoekers van 
deze tentoonstelling zich normaal? De kunstwerken stemmen tot na-
denken. Pas in tweede instantie word je met je neus op de feiten ge-
drukt. Tijdens de treinreis naar huis spookt het woord ‘normaliteit’ 
nog lang door mijn hoofd.
TOT 8 MaaRT IN DE bEURs vaN bERlaGE IN aMsTERDaM

rik Kuiper / Tonie Mudde
“Maak NOOIT jE bED Op”
Een jongen die zegt dat het niet uitmaakt of een meisje kleine of grote 
borsten heeft? Hij liegt! Huh?! Uit onderzoek blijkt dat een meisje drie 
keer zoveel aanspraak van mannen krijgt wanneer ze grotere borsten 
heeft. Iemand zoeken die niet bij je past, omdat tegenpolen elkaar 
aantrekken? No way. En wist je dat je meer fooi krijgt als horecamede-
werker wanneer je af en toe je hand op de schouder van je gast legt? 
Dat zou je allemaal kunnen weten als je het boekje Maak nooit je bed 
op van Rik Kuiper en Tonie Mudde 
had gelezen. Deze twee weten-
schapsjournalisten van het blad 
Quest schreven een geniaal boekje 
met leuke weetjes waar je normaal 
gesproken niet over na zou den-
ken.
Een heel geestige bundel die je 
niet altijd even serieus moet ne-
men. Wil je een grappige avond vol 
luchtige discussies met vrienden? 
Laat deze paperback dan niet lig-
gen. Een aanrader! 

Theo Maassen
ZoNDer pArDoN
In Zonder Pardon schittert Theo Maassen als nooit tevoren. De 
theatervoorstelling is met tien verschillende camera’s opgenomen 
en is de eerste cabaretshow die op het witte doek verschijnt. De 
voorstelling draait in een beperkt aantal bioscopen. Vanuit ver-
schillende hoeken leggen de camera’s elke beweging vast. Door 
het schakelen in perspectief heeft de show in de bios een dynami-
sche uitstraling.
Als vanouds passeren op satirische wijze grote en kleine frustra-
ties de revue. Van de klimaatcrisis, tot Jan Smit en het haar van 
Geert Wilders. Zoals we van de komiek gewend zijn, schakelt hij 
naadloos over van filosofische tirades en scherpzinnige, maat-
schappijkritiek naar grove seksgrappen en woordspelingen. Maar 
altijd met een knipoog. Zo grapt hij over het feit dat hij en zijn 
partner niet samenwonen: “Ik houd ook van voetbal, maar ik hoef 
geen voetbalveld in m’n huis!” In zijn vorige show Tegen beter 
weten in stond de dood van zijn moeder centraal. In dit stuk is de 
rode draad de geboorte van zijn kind en hoe die zijn wereldbeeld 
heeft veranderd. Deze show laat je niet alleen hard lachen, maar 
zet je ook aan het denken. Die kunst heeft Maassen zich inmiddels 
meester gemaakt. Het maakt ook dat je deze voorstelling niet 
mag missen.

sIMONE vaN DER vlUGT
Jacoba, Dochter van Holland
Als je denkt dat het feminisme iets van nu is, think again! In de 
vijftiende eeuw waren er al pittige tantes die streden tegen het on-
recht dat hen werd aangedaan. Jacoba van Beieren was er zo een. 
Een vrouw die qua feministische ideeën haar tijd ver vooruit was. 
Wanneer haar vader én echtgenoot overlijden, wordt zij op veer-
tienjarige leeftijd gravin. De problemen stapelen zich op wanneer 
zij de landen op haar eigen manier gaat besturen en daarmee de 
regels van het bestaande regime aan haar laars lapt. 
Saai? Allesbehalve. Simo-
ne van der Vlugt legt dui-
delijk de nadruk op haar 
voorliefde voor literaire 
thrillers en historische 
jeugdromans. De span-
nende passages met een 
hoog thrillergehalte teke-
nen haar schrijfstijl. Ze 
slaagt erin een totaal on-
bekend verhaal te vertalen 
in een verhaal dat voor ie-
dereen interessant is. 
Alleen lijkt het verhaal 
soms ietwat geromanti-
seerd. De auteur is niet 
consequent in haar taal-
gebruik. Ze gebruikt woor-
den als ‘maandstonde’ en 
‘het heeft geen pas’. Maar 
ze laat Jacoba ook uit-
spraken doen als ‘alsof er 
met kracht een bezemsteel 
bij me naar binnen wordt geramd’. Op een paar schoonheidsfout-
jes na is dit een  overtuigende historische roman die de kern van 
de geschiedenis in zijn waarde laat.  

dvd

bobcat Goldthwait
World’s Greatest DAD 
Wat zou je doen als je puberende zoon overlijdt na een uit de 
hand gelopen masturbatiesessie? Met dit probleem zit Robin Wil-
liams in de film World’s Greatest Dad. Als alleenstaande vader 
probeert Williams de dood van zijn zoon op zelfmoord te laten lij-
ken om de schande te voorkomen. Hij probeert aan dat verhaal 
vast te houden door een nepdagboek te schrijven uit naam van 
zijn zoon. Het boek blijkt een hit en de bij leven impopulaire zoon 
wordt post mortem een held. Hoewel het verhaal onwerkelijk 
lijkt, is het op een realistische manier op het doek uitgewerkt. Dit 
komt niet in de laatste plaats door het sterke acteren van Wil-
liams. Hij speelt in deze zwarte comedy niet de rol van een flauwe 
Mrs Doubtfire, maar van een serieuzer personage zoals in Good 
Will Hunting. Met komische momenten.
De film neemt het hypocriete populariteitsideaal op Amerikaanse 
highschools op de hak. Dat ideaal blijkt niet alleen te bestaan on-
der scholieren, maar net zo goed bij volwassenen. Het originele 
verhaal, een sterke Robin Williams en de zwarte humor maken 
deze film tot een absolute huurtip. Het is een schande dat deze 
film Nederlandse bioscopen niet eens gehaald heeft!

xtreemreCeNSieS
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Het is tien uur ‘s avonds. buiten 
waakt de maan over de donkere 

sterrenhemel. ik rij met mijn auto over een 
verlaten zandpad dat leidt naar het oude 
fort Sabina in Willemstad. in de verte schij-
nen twee mannen met zaklampen naar mij. 

Ze wachten bij een poort. Het zijn aschwin 
elout (28) en Vasco egtauijsen (19). Hun gro-
te passie is ghosthunting. ik ga met ze naar 
binnen. Daar zit de rest van de spokenjagers 
in een grote ruimte met een brandende open 
haard. Ze zitten aan een tafel vol met flessen 
frisdrank, zakken chips en snoep. “Van het 
spokenjagen maken wij gewoon een gezellig 
uitje. eerst kletsen we wat en dan gaan we 
op jacht”, vertelt Laura Orincen (20). ik ga bij 
de rest zitten. “Pak maar iets als je wat wil”, 
zegt izel elout (61). 

‘paranorMale’ erVarInGen

Vasco begint te vertellen over het zien van 
geesten. Hij was bijna vermoord door een 
entiteit. “ik stond boven op het dak van een 
fort in Mechelen. Toen werd ik door een of 
andere kracht naar de rand van het dak ge-
trokken. Het was een oude Duitse officier uit 
de Tweede Wereldoorlog. Hij was de baas 
van de entiteiten daar. Hij wilde me van het 
fort aftrekken. Gelukkig kon aschwin me nog 
net op tijd vastpakken, want anders had ik 
hier niet meer gestaan.” Het kan nog vreem-
der. brenda benning (16) is zelfs al een keer 
overgenomen door een geest. “ik had het 
zelf totaal niet door. ik hoorde van aschwin 
en Mario dat ik in een soort van trance zat. 
Zij zagen mij ineens weglopen zonder wat 
te zeggen. Op vragen reageerde ik niet. De 
geest bestuurde mijn lichaam en koos zijn ei-
gen weg. Hij ging weer uit zichzelf weg.”

Het is intussen al 23.00 uur. Na het bijpra-
ten met elkaar besluiten we echt op zoek te 
gaan naar entiteiten. Dat doen de ghosthun-
ters door middel van infraroodlampen en be-
wegingscensors. ik loop een trap af en kom 
in een gedeelte wat normaal dienst doet als 
museum. Het ziet er uit alsof er al in tijden 
niemand geweest is. Hier is niets te zien op 

een paar kapotte ramen en stoelen na. Ook 
stikt het er van de spinnenwebben. er is een 
expositie te zien over vleermuizen die in het 
fort wonen. “Pff, die rotbeesten ook. ik heb 
er hier nog nooit eentje zien vliegen, zegt as-
chwin. Omdat het een beschermde diersoort 
is, mogen wij niet alle gangen in.” 
inmiddels zijn we aangekomen bij een oude 
houten deur die naar buiten leidt. ik doe de 
piepende deur open en zie dat het hard aan 
het sneeuwen is. ik maak met een camera 
wat fotootjes in de hoop dat ik een entiteit 
fotografeer. “Shit, alweer niets te zien op de 
foto”, denk ik bij mezelf. ik begin de hoop 
om echt een geest te zien steeds meer te ver-
liezen. Maar de volgende foto die ik neem 
wekt mijn verbazing. er is een aparte licht-
bol te zien die ik niet direct kan plaatsen. ik 
vraag aan een ghosthunter of hij de foto wil 
bekijken. “ach, waarschijnlijk is het gewoon 
een reflectie”, zegt Mario. Hij verandert ech-

ter van mening als hij het plaatje echt ziet. 
“Het ziet er heel raar uit! en door de schuine 
wand kan het ook geen reflectie zijn”, zegt 
hij vol verbazing. 

Ik zIe Wat jIj nIet zIet

Terwijl ik mijn camera uitzet, hoor ik aschwin 
roepen. “een klein jongetje!” ik ren naar de 
plaats van waar de kreet vandaan komt. Ook 
de anderen komen er gelijk aan met hun fo-
toapparatuur. 
Het is in de oude hal.“Kijk daar staat hij!” 
Het blijkt geen verdwaalde peuter te zijn, 
maar een echte geest. “Het jongetje is hier 
altijd in het fort te vinden. We denken dat 
het een zoon van een oude fortwachter is.” 
ik zie de entiteit zelf niet, maar wel een rare 
onverklaarbare schaduw op de muur. bang 
ben ik niet. Sterker nog, ik voel me op m’n 
gemak. De andere spookjagers blijven maar 
flitsen met hun camera’s. “We moeten wel 
oppassen dat de geest niet alle energie uit 
de apparatuur haalt”, zegt aschwin. De en-
titeit schijnt zijn kracht uit elektriciteit te ha-
len. ik besluit naar buiten te gaan omdat ik 
gek wordt van al die flitslichten. Ook de an-
deren komen een paar seconden later naar 

buiten. Ze hebben alleen wat vage rook op 
de foto kunnen zetten. ineens hoor ik bin-
nen een stem. Het blijkt aschwin te zijn. Hij 
praat met het kindje dat ik jammer genoeg 
niet zie. ik besluit hem niet te storen, maar 
wacht tot hij klaar is met zijn gesprek. Daarna 
vraag ik hem waarover het gesprek ging. “ik 
vroeg hem waarom hij naar ons keek”, ver-
telt aschwin. “Het vindt ons interessant. Hij 
verbaast zich erover dat we zo laat nog met 
zoveel mensen hier rondlopen.” De geest 
verdwijnt langs mijn gezicht. Op de foto is 
een vaag rookwolkje rond mijn hoofd te zien. 
Zelf zie ik het helemaal niet. Mario laat mij 
de foto zien. Het blijft vaag rondspoken in 
mijn hoofd. We lopen verder. Toch vraag ik 
me nog altijd af waarom ik de rook niet zag. 
“Hoe kan het dat ik zoiets niet doorheb?”, 
vraag ik mezelf hardop af. Mario antwoordt 
gelijk: “Schijnbaar heb je niet zoveel gevoel 
voor paranormale activiteiten.” 

oUde kUnStenaar

We zijn weer bij het beginpunt van onze 
zoektocht: de hal met de open haard. ein-
delijk weer in de warmte. ik ga aan de ta-
fel zitten en pak een plastic beker met cola. 
De anderen moeten nog even wat spullen 
pakken buiten. ik ben alleen over met Lau-
ra. Opeens horen wij muziek uit een ander 
deel van het fort komen. Het klinkt klassiek 
en onheilspellend. er komt een oude man 
met een baard de trap op. Hij hoort niet 
bij de ghosthunters. Voor het eerst voel ik 
toch een beetje angst. Hij komt dichterbij en 
vraagt: “Willen jullie dadelijk de poort van 

het fort niet op slot doen? Vrienden van mij 
blijven slapen.” Daarna vertrekt hij weer. De 
man blijkt een kunstenaar te zijn die in een 
oud poortwachterhuisje bij het fort woont. 
als hij weg is, zijn de anderen weer terug. 
Klagend komen ze binnen over de kunste-
naar. “Die muziek zet hij altijd aan om ons 
dwars te zitten. Hij heeft een hekel aan ons. 
ik krijg wat van die kerel”, zegt aschwin geïr-
riteerd. We verlaten gelijk met z’n allen het 
fort. en aschwin doet als een echte plaag-
geest de poort van het fort toch op slot. 

XTREEM 19

GeeSten, VleerMUIzen
en enGe kUnStenaarS

TEksT & bEElD: JerOeN KraaK

“In Auschwitz werd ik helemaal gek van 
de drukte. Het stikte daar van de geesten”, 
vertelt ghosthunter Mario Tebbenhof (47). 
Samen met andere spokenjagers gaat hij 

regelmatig op zoek naar entiteiten en andere 
rare dingen. Deze keer gaan ze naar Fort 

Sabina in Willemstad.

xtreemGHOSTHuNTiNG
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tonGSplItSInG
Het is nog niet helemaal genezen, maar het valt niet 
op dat Joris (27) een gespleten tong heeft. Dat komt 
ook omdat de rest van Joris’ uiterlijk de aandacht van 
zijn mond afleidt. Hij heeft een opvallende rossige 
baard en meerdere piercings in zijn gezicht. “ik heb 
mijn tongsplitsing door een bevriende piercer laten 
doen. Hij heeft ook al die piercings gedaan.” 

Door zijn tongpiercing kwam Joris op het idee om zijn 
tong te splitsen. “Die zat eigenlijk iets te dicht naar vo-
ren in mijn tong. Daardoor raakte die piercing steeds 
mijn tanden. Veel mensen in mijn omgeving hebben 
een tongsplitsing, en zo raakte ik geïnteresseerd.” 
Joris rende niet linea recta naar zijn vaste piercer om 
de ingreep te laten doen. “ik ben overal informatie 
over tongsplitsingen gaan zoeken. ik kwam alleen 
maar positieve reacties tegen. er zijn zelfs amerikaan-
se militairen die onder druk hun tong moesten laten 
dichtnaaien. in het amerikaanse leger is tongsplitsing 
namelijk verboden. Zodra ze uit het leger kwamen, 
hebben ze hun tong meteen weer laten splitsen. Om-
dat het natuurlijker aanvoelde!”

Nu hij zelf een tongsplitsing heeft, kan Joris meepra-
ten over de voordelen. “ik kan er meer mee. ik kan 
achtjes draaien met de twee puntjes van mijn tong. 
Nu nog niet zo goed, maar als de wond goed geheeld 
is kan ik er allerlei bewegingen mee maken.”

Op zijn werk heeft Joris geen last van zijn versieringen. 
“ik werk als operator in een fabriek en daar maakt het 
niet uit. ik denk wel dat het een probleem zou zijn 
als ik in een voedingsmiddelenfabriek zou werken.” 
buiten het werk reageren mensen wisselend. Veel van 
zijn vrienden hebben soortgelijke lichaamsversierin-
gen, maar sommige familieleden en kennissen snap-
pen het niet. “Ze vinden het vies en willen het liever 
niet zien.” anderen zijn enthousiast: “Ze vertellen het 
dan weer door en halen er mensen bij: Kom eens kij-
ken wat Joris heeft!” 

Wat er in de toekomst voor versieringen bijkomen, 
weet Joris nog niet. “Wat ik wel een keer wil doen, is 
een piercing bij mezelf zetten.” De pijn schuwt hij niet. 
“Voor mij is de pijn een deel van de ervaring.” 

TongsplITsIng 

Tongsplitsing kan op verschillende manieren worden gedaan. Bij de 
eerste methode wordt er met een scalpel een klein sneetje in de tong 
gemaakt. Elke dag wordt dit sneetje opnieuw opengehaald en ver-
der ingesneden. Tongsplitsen kan ook vanuit een tongpiercing: een 
flosdraadje door het piercinggaatje steken en dan naar voren halen. 
Een derde manier is in één keer met de scalpel. Bij de laatste twee 
manieren is er ook nog een keuze wat betreft het dichtmaken van 
de tonghelften. Het kan dichtgebrand of dichtgenaaid worden.

‘de pijn
is een deel van de

 ervaring’
TEksT: JaaP OOSTrOM | bEElD: JaSPer VaN bLaDeL e.a.

Twintig jaar geleden viel je al op met een ringetje door je
neus of een zichtbare tatoeage. om anno 2010 nog een
beetje de blits te maken moet je toch echt met iets
spannenders komen.
Bijvoorbeeld een scarification, een tongsplitsing of een 
brandmerk. 

“ E r  z i j n  ze l f s 

A mer i kaanse  m i l i t a i r en 

d ie  onde r  d ruk  hun  t ong 

moes ten  l a ten 

d i ch tnaa ien”
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ScarIfIcatIon
Judith (22) had al een aantal piercings en tatoea-
ges, toen ze een stapje verder ging. Ze liet een nieuw 
soort lichaamsversiering zetten; een scarification. “ik 
droomde een paar jaar geleden dat ik rondliep met 
drie cirkeltjes op mijn voorhoofd. Toen ik wakker werd 
dacht ik dat moet ik hebben, dat hoort bij mij!”  eind 
augustus werd die droom werkelijkheid. er werden bij 
Judith drie rondjes uit haar voorhoofd gescalpeerd. De 
grootste tussen haar wenkbrauwen, de kleinste het 
hoogst op haar voorhoofd. 

“ik stopte met mijn opleiding en ging werken. Op 
dat moment dacht ik: ik kies voor wat ik zelf wil en 
niet voor wat de maatschappij van mij verwacht.” een 
scarification was een stapje verder voor Judith. “Mijn 
eerste piercing liet ik zetten toen ik dertien was. Mijn 
eerste tattoo op mijn zeventiende. Toen ik een klein 
meisje was, zat het er al in. ik was net een ekstertje 
en wilde alles hebben wat blonk.” Haar ouders rea-
geerden luchtig. “ik ben gezegend met mijn ouders. 
Mijn vader was in het begin nog fel tegen, maar na 
de eerste piercing draaide hij bij.” Na die eerste pier-
cing volgden er meer. “Zo gaat dat bij iedereen. Je 
begint met een kleine tattoo of piercing en daarna ga 
je steeds een stapje verder.”

De reacties van mensen op straat doen Judith niet zo 
veel. “esthetische waarde is persoonlijk. Soms praat ik 
met mensen die nadrukkelijk naar mijn scarification 
staren. Dan denk ik wel: Hallo, mijn ogen zitten hier! 
Maar vaak zien de mensen het niet eens. Het is eigen-
lijk te goed aan het genezen. ik wil het nog een keer 
laten bijwerken.” 

Spijt heeft Judith nog niet. “ik heb er bewust voor ge-
kozen. als ik later oud ben en mij alleen druk moet 
maken over drie puntjes op mijn hoofd, ben ik een 
gelukkig mens.” 

XTREEM 23

De brandmerken van ruth deden niet extreem veel 
pijn: “De pen waarmee de branding gezet wordt, is 
tot 1200 graden opgewarmd. Met die temperatuur 
worden de zenuwuiteinden gedood. Daardoor is de 
pijn goed te verdragen. Het is veel pijnlijker als je je 
verbrandt aan een kookplaat of een sigaret.”  

in de toekomst gaat ruth verder met het versieren van 
haar lichaam. “Wat ik absoluut nooit zou doen? Niks. 
ik zeg nooit meer dat ik een bepaalde modification 
niet ga nemen. Zelfs een tongsplit, wat ik vroeger te 
ver vond gaan, kan er misschien ooit nog komen. ik 
sta open voor alles. ik denk er wel steeds erg goed 
over na, ook over wat de gevolgen kunnen zijn. ik 
neem de beslissing nooit lichtvaardig.”

brandMerken 
(brandInG)
ruth (32) werkt in de openbare bibliotheek van Tielt. 
Hoewel bibliotheken een stoffig imago hebben, is dat 
voor deze medewerker zeker niet het geval. Naast acht 
tatoeages en dertien piercings heeft ze ook nog eens 
twee brandmerken. “buiten de gebruikelijke oorbellen 
op dertienjarige leeftijd en daarna nog eens vier ande-
re ringetjes, was mijn eerste echte lichaamsversiering 
een tattoo in Keltische stijl op mijn rug. ik was al lang 
gefascineerd door tatoeage, maar pas toen ik 24 was, 
heb ik de knoop doorgehakt.”

Haar moeder was er niet blij mee: “Toen ik liet door-
schemeren dat ik een tatoeage ging laten zetten, was 
mijn moeder heel erg kwaad. De rest van de dag sprak 
ze niet meer met me. Gelukkig is ze naderhand bijge-
draaid. Nu vindt mijn moeder mijn rug wel een mooi 
geheel, maar telkens als er nu een tattoo bij komt is 
ze toch even kwaad. Het is pure bezorgdheid, omdat 
ze niet wil dat ik er spijt van krijg. Maar ik ben nu een-
maal de dochter van mijn moeder, koppig as hell.”

Toen haar rug grotendeels was gekleurd met tatoe-
ages, wist ruth al vrij snel dat ze een uitbreiding op 
haar schouders wilde. “een tatoeage was uitgesloten. 
Mijn tattoos zijn allemaal zwart, en nog meer zwart 
op mijn schouders vond ik te veel van het goede.” Dus 
werd het een brandmerk. Ze koos ook voor een andere 
stijl: Polynesisch. “ik heb het Keltische stuk op mijn rug 
laten insluiten door andere culturen. in plaats van dat 
europa de wereld verovert, verovert de wereld europa 
op mijn lichaam.” Die gedachte komt voort uit haar 
studie Kunstwetenschappen. “Zo denk ik ook over de 
dominantie van europa op de rest van de wereld. De 
wereld is veel groter en mooier, en er zijn zulke mooie 
kunstuitingen elders.”

ruth hoefde niet lang na te denken over de twee bran-
dings op haar schouders. “Toen ik eenmaal uitgedok-
terd had hoe ik de uitbreiding wilde en branding in 
me opkwam, vond ik het zo’n goed idee! ik heb er 
niet één seconde over getwijfeld. Dit was perfect.” Ze 
is vooral te spreken over de subtiliteit van een brand-
merk. “Je kunt goed zien dat ik een versiering op mijn 
lichaam heb, maar van ver is het niet waarneembaar. 
Dat is bij een tatoeage wel het geval.” 

BrandMerken (BrandIng)

Brandmerken is een vorm van scarification waarbij er een blijvende versie-
ring ontstaat doordat er brandwonden worden gecreëerd. Na genezing 
van de wond blijft de afdruk achter. Er zijn twee manieren om iemand te 
brandmerken: strike branding en cautery branding. Bij de eerste me-
thode wordt de vorm van de branding uit strookjes staal opgebouwd. 
De strookjes worden verwarmd en kort tegen de huid gehouden. Als een 
puzzel wordt het brandmerk opgebouwd. Bij cautery branding wordt er 
gewerkt met een soort fijne soldeerbout. Degene die de branding maakt, 
kan zo makkelijker details aanbrengen omdat hij vanuit de hand ‘tekent’. 
Branding is natuurlijk bekend van het brandmerken van dieren. Maar het 
werd door de oude Grieken al gedaan bij slaven. Ook de Romeinen brand-
merkten slaven, bijvoorbeeld als een slaaf had geprobeerd te ontsnappen. 

scarIfIcaTIon

Scarification is het maken van lichaamsversieringen door middel van litte-
kenvorming. Met een scherp voorwerp (een scalpel) wordt een patroon in 
de huid gesneden. De littekens die daardoor ontstaan, vormen het gewens-
te patroon. Scarification is een eeuwenoud verschijnsel dat in verschillende 
Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse culturen voorkomt. In de westerse wereld 
komt het in de jaren zeventig op als een vorm van body art;  een kunstvorm.

xtreemLifeSTyLe

“A l s  i k  l a te r  oud  ben  en 

m i j  a l l een  d ruk  moe t 

maken  ove r  d r i e  pun t jes 

op  m i jn  hoo fd ,  ben  i k 

een  ge lukk ig  mens”
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TEksT: WOuTer VaN LOON | bEElD: PauL PaiJMaNS

“Wat een hangjongeren weer!”, brullen drie jon-
gens het dak van een schoolgebouw. anderen 

proberen met een wallrun ook op het dak te komen. Verderop ba-
lanceert een jongen met een wijde broek op de reling van een hek. 
Drie gasten springen van een stoeprand op een paaltje. een van hen 
springt mis. “ik kwam niet hoog genoeg. ik dacht nog, afremmen, 
maar dat gaat niet in de lucht”, lacht hij. “Je ziet het, nooit twijfelen!” 
wordt hem toegeroepen.

De groep trekt veel bekijks. Petjes, trainingsbroeken, flitsende sport-
schoenen. Voorbijkomende fietsers kijken er met gefronste wenk-
brauwen naar. Ook trekken ze de aandacht van een agent in een 
passerende politieauto, die zo is afgeleid dat hij bijna uit de bocht 
vliegt. als de agent goed had gekeken, had hij gezien dat dit eigenlijk 
helemaal geen hangjongeren zijn. Ja, er wordt wat geschreeuwd en 
gelachen. Maar de leeftijd, van een jaar of 10 tot 35, is te gevarieerd 
voor hangjeugd. en ja, de jongens klimmen op alles wat los en vast 
zit. Maar de groep houdt de omgeving goed in de gaten, zodat nie-
mand gevaar loopt.

Deze ‘hangjongeren’ noemen zich traceurs en beoefenen le parkour 
of PK, een bewegingsdiscipline die is overgewaaid uit frankrijk. De 
bedoeling is om zo efficiënt mogelijk van a naar b te gaan. Obstakels 
als muurtjes, hekjes en paaltjes worden hulpmiddelen in plaats van 
hindernissen.

rISIco beperken

“Of het gevaarlijk is?”, Paul Paijmans (20) uit Gilze, die eerder de 
warming-up leidde, lacht een beetje zuur als de zin over zijn lippen 
komt. “Nee, we beperken juist de risico’s. Dat klinkt misschien raar, 
maar hoe vaker je traint, hoe meer controle je over je lichaam krijgt. 
Je moet elke beweging stapje voor stapje opbouwen. Spring dus 
niet gelijk van muur naar muur, maar oefen eerst op de grond tussen 
twee denkbeeldige lijnen. Maak de afstand steeds groter en herhaal 
dat tot het automatisme is.”

Parkour is zelfs natuurlijk, beweert zijn maat Sepp den Hollander 
(18) uit rijen. “Ja, ook dat klinkt raar. Maar wij kijken er zo tegen aan: 
honderden jaren geleden sprongen we overal op en af en nu laten 
we ons ineens beperken door muurtjes en andere obstakels.”

Het klinkt heel spectaculair, dat klauteren, springen en rennen. Maar 
dat is het niet, vinden de traceurs. “iedereen denkt dat wij van dak 
naar dak springen”, vertelt Sepp. “Het liefst op gebouwen van twin-
tig verdiepingen. Maar zo extreem is het niet.” Verderop maakt een 
jongen een salto. Direct wordt geroepen: “Dat is dus geen parkour, 
hè!”

Het is duidelijk dat de traceurs vinden dat PK niet onder ‘extreme 
sports’ valt – en ze laten het niet na om dat te benadrukken. Toch 
geeft Paul het lachend toe: er is wel iets extreems aan de discipline. 
“Mijn leven bestaat uit school, werk en parkour. Ja, ik ga ver voor 
parkour.” bij Sepp is dat niet anders. “Het is keihard trainen.”

controle oVer je lIchaaM

Oefenen, oefenen, oefenen dus. Maar wat willen de jongens berei-
ken? “Controle krijgen over je lichaam en je mindset”, is het simpele 
antwoord van Paul. Doelen stellen is daarbij het toverwoord. “Dat 
doel moet je bereiken, het maakt niet uit hoe”, vertelt Sepp. “Wil 
je honderd push-ups in één dag doen? Dat ga je halen. Je mag zo 
vaak rusten als je zelf wilt, maar je haalt het. Het gaat niet alleen om 
de oefening zelf, maar ook dat je eerlijk tegenover jezelf bent en je 
doelen bereikt.”

HEkjEs EN
MUURTjEs
WORDEN
HUlpMIDDElEN bIj 
le parkoUr.
Op HaNDEN EN 
vOETEN lOpEN

DERTIG jONGENs 
OvER EEN MUURTjE. 
EEN ENkElING zakT 
DOOR zIjN kNIEEN, 
MaaR zET vERbETEN 
DOOR. DE

WaRMING-Up vaN DE
paRkOURMEETING IN 
alkMaaR Is bEGONNEN.

ren voor
je leven!

oorsprong van parkour
Het is moeilijk te achterhalen waar de essentie van le par-
kour vandaan komt. In de documentaire London Jump stelt 
Sebastien Foucan, een van de grondleggers van le parkour: 
“Het heeft altijd al bestaan, alleen niemand heeft het ooit een 
naam gegeven.” Hij maakt de vergelijking met de prehis-
torische man: jagen, je prooi achterna zitten, bewegen.
Een andere grondlegger, David Belle, haalde inspiratie 
uit de ontsnappingstechniek die werd uitgeoefend door 
zijn vader, militair in de Vietnamoorlog. David en Sebas-
tien beoefenden de discipline samen in Parijs. Vanwege 
een verschillende invalshoek – efficiëntie versus elegan-
tie – gaven ze verschillende namen aan de discipline. Da-
vid koos voor le parkour, Sebastien voor free running.

xtreemSPOrT
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Goede VoorneMenS

Om iedereen extra te stimuleren, heeft de groep in het nieuwe jaar 
‘goede voornemens’ gemaakt: “er staan dit jaar een paar challenges 
op het programma”, aldus Sepp. “De eerste is om binnen een maand 
met z’n allen 100.000 push-ups te halen.” De groep hoort dit voor 
het eerst. even is het stil, iedereen rekent hoeveel push-ups dat per 
persoon zijn. Die tijd krijgen ze niet. “Oké, laten we even oefenen. 
iedereen in de push-up houding!”

Paul doet het wat rustig aan. Hij heeft een blessure gehad. “ik had 
twee gewichten gekocht waarmee ik krachttraining ging doen. Maar 
dat ging iets te enthousiast, ik heb er mijn spieren mee overbelast.” 
Hij probeert nu het vertrouwen in zijn lichaam terug te krijgen. “ik 
bouw mijn sprongen weer langzaam op. ik doe geen dingen waar-
van ik denk dat ik ze niet kan.” Want dat is een belangrijke gedachte: 
ken je grenzen.

andere kIjk op de Wereld

Maar in le parkour worden ook grenzen overschreden – alleen op een 
andere manier. “als ik een muur zie, moet ik daar overheen komen”, 
verklaart Sepp.  “als het niet lukt, probeer ik het op een andere ma-
nier.” Zo kijkt een traceur naar de wereld. Hij ziet mogelijkheden in 
obstakels. Zowel op straat als in het dagelijkse leven. Want iedereen 
komt problemen tegen die niet op één manier op te lossen zijn. een 
traceur weet: zoek naar een andere oplossing. Klim op een andere 
manier over de ‘muur’. Paul: “Voorbeeldje: van de zomer hebben we 
in Hoorn getraind. Op de terugweg stonden we ’s avonds laat op 
het station in Den bosch. er bleken toen geen treinen te rijden. We 
wilden toen al trainend naar huis lopen, dat is al snel dertig kilome-
ter. uiteindelijk kregen we toch een trein te pakken. De laatste acht 
kilometer moesten we wel lopen. Dat is de gedachtegang: je kunt je 
ouders midden in de nacht wakkerbellen, maar je kunt ook het ook 
zelf oplossen.” 

De filosofie is de reden dat Paul en Sepp hebben gekozen voor par-
kour en niet voor free running, een variant op parkour. “ik ben daar 
wel mee begonnen”, verkaart Paul. “Maar de achterliggende gedach-
te van PK sprak me aan, dat miste ik bij free running.” bij de variant 
draait het het om de show, om de sierlijke beweging die sommige 

traceurs in le parkour bijna verafschuwen. “bij ons draait het om de 
uitdaging. Wat kan ik wel en wat kan ik niet. Het doel staat centraal, 
niet de show: ‘Kijk mij deze salto maken.’”

De uitdaging voor de komende maand is duidelijk: 100.000 push-
ups met de hele groep. “We hebben nu binnen tien minuten al bijna 
1.000 push-ups gedaan.” Sepp weet het: “Dit gaan we halen.”

Meer Informatie:
www. parkour.nl, www.tanoshii-parkour.nl,
Video’s:
www.youtube.com/user/Bboypaul,
www.youtube.com/user/pkSepp
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WoordenBoek
Traceur
Iemand die parkour beoefent.
Passement/vault
Alle sprongen of bewegingen om ergens overheen te komen
Roulade
Schuin over je rug rollen. Wordt toegepast als er te veel energie 
in een sprong zit om in één keer te blijven staan.
Saut de Bras/Arm jump
Een sprong waarbij je met twee handen aan de rand van een 
obstakel blijft ‘hangen’. 
Passe Muraille/Wallrun
Een paar stappen tegen een muur zetten om er op te komen
Tic Tac 
Afzetten tegen een ander obstakel om extra hoogte te krijgen

cHecklIsT voor TraInIng
r Schoenen met veel grip
r Sportkleding waarin je makkelijk kunt bewegen
r Water, minimaal anderhalve liter
r Koolhydraatrijke voeding als appelflappen, rozijnbollen en 

ananasschijven.

xtreemCOLuMN

MGeloof jij alles wat je leest? Denk je dat de feiten altijd correct zijn? Willen wij journalisten jullie altijd voorzien van 
betrouwbare informatie? Of willen we het liefst een eigen draai geven aan onze artikelen? Neem nu de titel van deze 
column. Niet voor niets in gebiedende wijs geschreven. 
De journalist in mij neemt het over. Hij wil zijn verhaal doen. Welk verhaal? Mijn verhaal. Over het vertrouwen in mij 
als journalist.

Maar hoe weet je nu of je mij kunt vertrouwen? Je moet iets van mij weten. Waarom ik juist voor dít onderwerp kies. 
Onderwerpen kunnen door mij namelijk belangrijker worden gevonden dan door jou. bovendien heb ik een idee over 
de passages in mijn verhaal. Kunnen ze mijn artikel kracht bijzetten? Dan komen ze erin. anders niet. Maar misschien 
heb jij wel een heel andere kijk op het onderwerp. begrijpen hoe de journalist onderwerpen benadert en hoe hij of zij 
de benadering vormgeeft. Het is minstens zo belangrijk als het artikel zelf. 
in de journalistiek noemen we zo’n benadering een invalshoek. een begrip dat mij vanaf het begin van de opleiding 
journalistiek blijft achtervolgen. Het kiezen van een invalshoek zet je namelijk aan het denken. Op welke manier kan ik 
mijn verhaal het beste kwijt? Onmisbaar hierbij is de vraag: “Wát wil ik eigenlijk vertellen?”
als idealist zou ik het antwoord op deze laatste vraag wel weten. “De waarheid natuurlijk!” Maar is het zo gemakke-
lijk? aan het begin van de opleiding werd ons geleerd dat objectiviteit niet bestaat. altijd zal er een persoonlijk tintje 
aan een journalistiek item zitten. bewust of onbewust. Niemand kan zich beschermen tegen invloeden van buitenaf. 
Hoe vaak ik het ook oneens ben met mijn docenten, hierin moet ik ze wel gelijk geven. Dé waarheid bestaat niet. al-
leen versies van de werkelijkheid. 
Nu terug naar het verhaal. Mijn verhaal. Want wát wil ik nu eigenlijk kwijt? Graag wijs ik je erop dat ik een doel heb 
met deze tekst. een doel dat vooraf is bepaald. 

is dat erg?
Nee.
Wél is het van belang dat je dit weet. De tekst vertelt iets over de journalist. Wat hij of zij in dit geval belangrijk vindt. 
Waarom de journalist schrijft, waarover en voor wie. Terug naar mijn doel. Wát wil ik met mijn column?
een kritische noot plaatsen bij mijn werk en dat van mijn medestudenten. Waarom ik dit wil? Mij, mijn collega’s maar 
vooral jou bewust maken van onze werkwijze. Het is goed dat journalisten goed op hun werk kunnen reflecteren en 
op dat van hun collega’s, maar een journalist mag in mijn ogen hiér niet stoppen met zijn werk. Journalisten schrijven 
voor de lezers.
Voor jou.
Juist daarom is het belangrijk dat je weet hoe journalistieke producten tot stand komen. Snappen hoe een tv-item, 
radio-interview of in dit geval een tijdschriftartikel voor xtreem zijn inhoud en vorm krijgt. Het maakt de artikelen van 
een journalist betrouwbaar en controleerbaar. en daar hebben jullie ook weer wat aan.
Maar ONTHOuD: Hoezeer wij ons best doen jou bewust te maken van onze werkwijze en ons in jou proberen te 
verplaatsen; onze invalshoeken blijven die van een journalist. Mét van tevoren bedachte tekstdoelen. een reden om 
ons te vertrouwen óf te wantrouwen.
Het is aan jou.

vERTROUW MIj. OF NIET!

Mathias de Graag
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zelfMoordpoGInG

“ik kan het me nog goed herinneren: mijn zelfmoordpoging. Die 1 
december 2009 staat in mijn geheugen gegrift. Hoe goed het nu 
met me gaat, hoe klote voelde ik me destijds. ik weet nog dat ik uit 
bed kwam. Mijn vriendin Chantal stond in de keuken en wees naar 
mijn schoenen. Ze was kwaad omdat ik ze niet had opgeruimd en 
dat resulteerde in ruzie. Je denkt nu: waar ging het over?! Maar op 
dat moment kookte ik van woede en werd agressief. Mijn vuist ging 
richting Chantal, maar stopte net op tijd. Zij vertrok boos naar haar 
werk en scheurde weg in haar auto. ik daarentegen keek doelloos te-
levisie. Op de bank vatte ik mijn leven nog eens samen: slechte vrien-
den, drugsverslaafd, wonen in een caravan, geen baan, ouders die 
me niet willen. uiteindelijk was de ruzie met Chantal de druppel die 
de emmer deed overlopen. ik werd depressief en zag vijf xtc-pillen op 
het aanrecht liggen. een vriend was ze vergeten en zonder er bij na te 
denken slikte ik ze in een mum van tijd alle vijf tegelijk in. De periode 
daarna beleefde ik in een roes. ik draaide de kamer rond, voelde mijn 
maag omkeren en al mijn spieren verslapten. ik baande me een weg 
naar mijn bed. Wat zeg ik? ik moest mezelf er naar toe slepen, want 
op mijn benen staan lukte niet meer. Die bungelden maar wat. in die 
paar minuten die volgden was Chantal de enige die door mijn hoofd 
spookte. Haar gezicht kwam steeds voorbij. ik besefte dat ik er voor 

haar wilde zijn en dat kon niet als ik nu dood zou gaan. Met moeite 
heb ik mijn telefoon uit mijn broekzak gegrist en typte ik 112 in het 
scherm. ik wilde nog helemaal niet dood. Die pillen had ik in een 
opwelling ingenomen. Gewoon: hap, slik, weg. Toen de ambulance 
er eenmaal was, ging alles heel snel en in het ziekenhuis werd mijn 
maag leeggepompt. Chantal was natuurlijk ontzettend geschrokken 
van mijn poging. Ze kwam de ziekenhuiskamer in paniek binnenge-
rend. Hoe boos we ook op elkaar worden, dit mocht ik haar nooit 
meer aandoen. Mijn ouders daarentegen hebben tot op de dag van 
vandaag niets laten weten. Onze relatie is heel slecht. Mijn moeder 
wil niets met me te maken hebben. Toen ze me uit huis had gezet, 
struinde ik van vriend naar vriend. in die tijd was ik erg ongelukkig: 
ik had geen baan en geen dak boven mijn hoofd. uiteindelijk raakte 
ik ook verslaafd aan drugs. Het begon met jointjes in de coffeeshop 
en vervolgens xtc-pilletjes op dancefeestjes. uiteindelijk was het een 
dagelijks gebruik van speed waardoor ik het leven nog enigszins zag 
zitten. Tot ik Chantal leerde kennen. Zij maakte me weer een beetje 
gelukkig en hield me van de straat. Samen gingen we naar de bios, 
huurden we dvd’s en wandelden we met de hond. Met haar ging ik 
op zoek naar woonruimte. Dat leidde tot een caravan op Camping 
Maaszicht. Maar ondanks het dak boven mijn hoofd en mijn meisje 
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VAN
TopSporT
CArrIère

NAAr 

zELFmoordPoging

Michael Sterk (20)
ging een rooskleurige toekomst 
als internationale wielrenner

tegemoet. Het liep helaas anders.
“Mijn moeder is de oorzaak 
van mijn zelfmoordpoging.”

TEksT: LiSaNNe VaN GrOeNiNGeN | bEElD: MiCHaeL STerK

xtreemZeLfMOOrD
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VUGht

Op mijn achttiende ging ik naar een opvoedingsschool in Vught. 
Mijn moeder stuurde mij daar samen met de leerplichtambtenaar 
en de dokter heen. alsof dat zou helpen. Maar ik was braaf en pakte 
vervolgens mijn koffers om acht weken lang in Vught te verblijven. 
ik kan je vertellen: het was daar een hel. er zaten drugsverslaafden, 
schizofrene tieners, dieven en andere gekken. ik hoorde daar hele-
maal niet thuis, werd alleen maar onrustiger en drukker. iedere mor-
gen ging om 07.30 uur de wekker. als ik me versliep, stond de leiding 
met pannendeksels te klepperen boven mijn hoofd. De dag begon 
met groepstherapie, daarna een gesprek met een psycholoog. Het 
licht ging om 21.00 uur uit en ik werd opgesloten in mijn kamer. Op 

die momenten voelde ik me 
een zware crimineel; alsof ik 
een gevaar was voor de bui-
tenwereld. Het werd voor 
mij onmogelijk om acht 
weken te blijven. Mijn oma 
overleed namelijk in die pe-
riode en ik mocht niet eens 
bij haar begrafenis zijn. Dat 
was voor mij de druppel.
ik ben weggelopen en een 
vriend heeft me opgehaald. 
ik keerde het tehuis de rug 
toe.

toekoMSt

eigenlijk heb ik wel heel 
wat meegemaakt, maar 
ik zie mezelf niet als een 
probleemjongere. Na mijn 
zelfmoordpoging praat ik 
iedere week met een psy-
choloog en slik ik kalme-
ringsmiddelen. Hierdoor 
krijgt mijn toekomst weer 
een kans. Diep van binnen 
heb ik nog steeds spijt van 
het verloop van mijn wie-
lercarrière. Het zou leuk zijn 
geweest als ik de nieuwe 
Lars boom was geworden! 

Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Sinds januari 2010 ben ik 
werkzaam bij wegwerkbedrijf Verhoeven bV en ga ik eens per week 
naar school. en aan de andere kant: hoeveel twintigers hebben een 
lieve vriendin, een eigen onderkomen, een huishouden en een baan? 
ik ben van niemand afhankelijk en dat heb ik toch maar even zelf 
geflikt. Daar mag ik best trots op zijn. Mijn droom is over tien jaar in 
een leuk huis te wonen met een lief gezin. Misschien zelfs een eigen 
bedrijfje. Het contact met mijn ouders? ik hoop ontzettend dat het 
ooit nog goed gaat komen. Mijn moeder heeft me erg diep gekwetst, 
maar zelfs voor haar staat de deur altijd open.”
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zat ik nog steeds in de put. Weliswaar iets minder diep, maar ik zat 
er nog steeds.

WIelrennen

Je denkt nu vast: die jongen heeft een ellendige jeugd achter de rug. 
Maar dat is absoluut niet zo. ik heb namelijk bij de wereldtop ge-
fietst. ik was dertien jaar oud toen ik voor het eerst op een wielerfiets 
stapte. Het voelde voor mij als thuiskomen. als kind kon ik behoorlijk 
druk zijn. ik kletste iedereen de oren van zijn kop en kon nooit rustig 
televisie kijken. al die energie kon ik kwijt in het fietsen van rondes. 
Na drie maanden training stond mijn eerste wedstrijd in belgië voor 
de deur. Heel verrassend eindigde ik vanuit het niets op de tiende 
plaats van de tweehonderd 
wielrenners. Mijn verborgen 
talent was niet langer ver-
borgen en door mijn suc-
ces ging ik fietsen voor ra-
bobank. Maar toen brak ik 
twee keer mijn sleutelbeen, 
waardoor ik in totaal drie 
maanden niet kon wielren-
nen. Pas toen stond ik voor 
het eerst in de kroeg, terwijl 
ik al achttien jaar oud was. 
Opeens drong het tot me 
door dat ik ook een heel 
ander, en misschien wel veel 
leuker, leven kon leiden.

Verkeerde VrIenden

uiteindelijk stond ik zo’n 
drie keer per week in de 
kroeg. ik dronk alcohol, 
rookte sigaretten en at on-
gezond. Dat had ik tijdens 
mijn wielercarrière afge-
zworen. Wanneer ik niet 
in de kroeg stond, hing ik 
op straat met vrienden die 
een grote bek hadden. We 
bliezen vuilnisbakken op en 
lieten bushokjes ontploffen. 
De politie kende ondertus-
sen mijn naam. Ook op school ging het niet goed. een grote bek 
tegen leraren zorgde ervoor dat ik drie keer van middelbare school 
wisselde. Mijn moeder vond mij onhandelbaar, mijn broertje en zusje 
waren daarentegen haar oogappeltjes. Zij kregen veel meer liefde, 
maar ook veel meer materialistische dingen dan ik. Toen we gingen 
verhuizen kreeg mijn zusje een prinsessenkamer. Maar ik? ik kon ie-
dere avond neerploffen op mijn matras op zolder, nadat ik me drie 
keer aan het plafond had gestoten omdat er niet eens een lamp op 
mijn kamer hing. een zaklamp zou volgens mijn moeder genoeg zijn. 
als ik daar wat van zei, liet ze me geloven dat ik gek was. Volgens 
haar was er geen land met mij te bezeilen. ik werd zo vaak het huis 
uitgezet, maar ik bleef terugkomen. ik wilde bewijzen dat ik van bin-
nen een goede knul was. Hoe? Door mijn kamer op te ruimen of een 
keer het huis te stofzuigen.

Gefrituurde sprinkhanen
Ingrediënten
Sprinkhanen

Tempurabloem
Ijskoud water
peper en zout

Verwijder de poten en vleugels. Maak van de bloem en het 
koude water een glad beslagje, breng dit op smaak met 
peper en zout. Leg de sprinkhaan op een vorkje en haal 
deze door het beslag. Bak ze in de olie krokant. Laat de 
sprinkhanen daarna goed uitlekken en eet ze bij voorkeur 
warm. Lekker met chilisaus of met chocoladesaus en een 
beetje poedersuiker.

FasHION:
GEWaaGD DE 

lENTE IN
Voor haar

1. Military. Laat je look bestaan 
uit stoere kleuren en materia-
len, maar denk wel aan het 
sexy randje: high heels.

2. Natuurlijke materialen met 
glans. Draag wol, zijde en sa-
tijn en laat het glimmen!

3. Skinny jeans. Je hoeft je kle-
dingkast nog niet op te rui-
men; de sk inny mag nog 
steeds.

voor hem
1. Accessoires. Stoere hoeden, 

zonnebrillen, armbanden, bre-
tels, sjaals, riemen en tassen 
maken je look helemaal af 
deze lente.

2. Nonchalant. Beetje slordig: 
het is geen kwestie meer van 
mogen, het moet.

3. Strepen en ruiten. Combineer 
ze en je bent helemaal de bom. 
Beetje vloeken is oké!

XTreMe eVeNeMeNTeN
voor één dag iemand anders
Go après ski
Het gezelligste après ski feest van Europa, in Nederland! Denk 
aan bier, mannen in lederhosen en Gerard Joling.
Student Marijn van Winkel: “Ik heb geen geld om op skivakan-
tie te gaan, maar door dit feest ben ik in Zwitserland!”
GO apRès skI, 20 MaaRT IN aHOY ROTTERDaM. 

kamasutra
Een erotische beurs die helemaal om seks draait, van striptea-
ses tot een swingerscafé. Ga alleen, met vrienden of met je 
liefde.
Fotograaf Michel Utrecht: “Ik kom elk jaar terug voor de mooi-
ste foto’s. Mensen zijn hier op hun puurst”
kaMasUTRa TWEE Maal pER jaaR IN jaaRbEURs 
UTREcHT, vaN 22 T/M 24 jaNUaRI.

Wat te doen met 
extreme kou?

binnen blijven en extreem goe-
de series kijken! Maar dan voor 
de afwisseling niet het ver-
trouwde materiaal dat op Net5 
wordt uitgezonden. 

DRIE TIps
The killing

Een Deense misdaadserie (voor 
een Emmy genomineerd). Een re-
chercheur onderzoekt de moord 
op een 19-jarig meisje en komt 
daarmee in alle lagen van de 
maatschappij terecht. Iedereen is 
verdacht.

In Treatment
Intelligente serie over een psycho-
therapeut en zijn cliënten. Bela-
den onderwerpen worden be-
sproken in zijn praktijk. De kijker 
is getuige.

bernard – schavuit van Oranje:
Over de destijds dubieuze dubbe-
le agenda van Prins Bernhard. On-
gekend goed acteerwerk voor 
Nederlandse begrippen.

Fileflirten
Lang leve de file. Het meest gehaat door de Nederlandse auto-
mobilist. En dat is niet terecht. Zo veel mannen en vrouwen bij 
elkaar die rustig de tijd hebben om te sjansen. Esther Popelier, 
flirtcoach en eigenaresse van Flirt In Company, geeft je drie tips 
om te fileflirten.
verdeel de aandacht. Denk niet alleen aan het autorijden 
of flirten.
Heb lef. Eén of twee keer oogcontact is niet voldoende. 
blijf dus volhouden.
zorg dat je tijdens de file zichtbaar blijft voor je flirt.
accepteer de file en maak gebruik van de mogelijkheden. 

xtreemDurfT



32 XTREEM XTREEM 33

het geld betalen, afspraak is afspraak vond het ge-
zin. Toen bleek hoe lastig het is om te overleven als 
de bevolking niet achter je staat, maar je tegenwerkt. 
’s avonds hoorden we de mannen rond ons huisje 
schuifelen. “Daar zaten we dan, met zijn tweeën in 
een hutje bang met de deur op slot. iedere avond luis-
terden we weer of er iemand aan kwam. 

Onze stage in een prachtig land eindigde in een fi-
asco. Het is heerlijk om weer in Nederland te zijn. Voor 
die vijftien euro doe ik liever bij albert Heijn mijn ver-
trouwde weekboodschappen.”

stage in Nederland? Dat vond Pauline maar af-
gezaagd. Samen met haar klasgenoot Lieke be-

dacht ze een ander plan. Zij vertrokken naar Gambia 
om daar de kinderen handenarbeidlessen te geven. 
althans, dat was de bedoeling.

boodSchappen Voor een prIkkIe

“in het begin was iedereen lief en aardig voor ons. 
Vooral de kinderen vonden het leuk dat wij er waren. 
We betaalden iedere week vijftien euro per persoon en 
daarvan werd de hele week voor ons gekookt. Dat is 
voor een prikkie, zou je zeggen. Daarvan zet je in Ne-
derland niet een week lang een maaltijd voor een heel 
gezin op tafel. in Gambia liggen de prijzen echter wat 
anders dan in Nederland. Natuurlijk wisten we dat wel 
maar niet dat het zo’n groot verschil was. 
Lieke en ik besloten dat het ook eens onze taak was 
om te koken. De boodschappen deden we op de 
markt. Daar kwamen we er achter wat een maaltijd 
werkelijk koste. Van die vijftien euro kon je een week 
lang vijfentwintig personen van voedsel voorzien. 
Goed, wij begrijpen natuurlijk ook dat ze geld willen 
verdienen en zeiden er nog niets van. Wel schreven 
we in onze blog dat we vermoedden dat het geld niet 
voor de bestemde doeleinden werd gebruikt. 
een Nederlandse kennis van het Gambiaanse gezin las 
bij toeval onze blog, zij speelde de informatie door. 
Het gezin was woedend; de hele wereld kon onze 
leugens lezen. Wat dachten we wel niet? als gevolg 
moesten Lieke en ik voor ons eigen eten zorgen, van 
hen kregen we het niet meer. Wel moesten we nog 

TEksT & bEElD: MauD VOGeLaar

paUlINE, jaNOEk EN kRIsTINE
bEslOTEN allDRIE HETzElFDE.
EEN REIs MakEN.
pRacHTIGE laNDEN,
scHITTERENDE vOORUITzIcHTEN.
TOcH vERlIEpEN HUN REIzEN
aNDERs DaN GEplaND EN
EINDIGDEN zE IN EEN FlOp. 

samen met haar vriend Joost besloot Janoek op 
reis te gaan. Trekken door Zuid-amerika, dat was 

hun droom. Samen gingen ze uit op avontuur. 

“een half jaar op reis, daar gingen we dan. Toen we 
aan de andere kant van de wereld het vliegtuig uit-
stapten, voelde we ons gelukkig. Wat een ervaringen 
stonden ons te wachten! 

alles was prachtig. Overdag zagen we de mooiste din-
gen, ’s avonds gingen we naar feesten en waren we 
dronken. 
Na een paar weken in bolivia werd ik ziek. Niks aan de 

een

na je
studie,

reizen

hemel
hel

of een

bosgeesten in Gambia

Daar lig je dan,
in het ziekenhuis in bolivia

hand dacht ik. Joost maakte zich ook geen zorgen. 
Naarmate de nacht verstreek, werd ik steeds zieker. 
De pijn werd ondragelijk. ’s avonds belde Joost de 
dokter.”

het zIekenhUIS

“Dat klinkt als een bacteriële maaginfectie of een pa-
rasiet. Kom morgen even langs zei de dokter. een Pa-
rasiet? Nu begon ik me toch zorgen te maken. Dat 
terugkomen de volgende dag zat er echter niet in.
’s Nachts ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Met 
een infuus en medicijnen knapte ik weer op. Joost en 
ik maakten onze mooie reis af.”

xtreemreiZeN
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Weer VrIjGezel

“Na een half jaar kwamen we terug in Nederland. We 
hadden een enerverende reis achter de rug. ik was 
steeds meer van Joost gaan houden. Maar hij niet van 
mij. een week na terugkomst maakte hij onze relatie 
uit.” 

samen met oud studiegenoot Nicolien besloot 
Kristine een reis te gaan maken. Nicolien en zij 

stippelden ze een prachtige route uit. Samen reizen 
pakte echter slecht uit. 

Van hoStelS tot de praIrIe

“Na twee weken door australië trekken, was het enige 
waar ik aan kon denken: Mijn god, ik moet nog naar 
Laos, Vietnam, Thailand en Nieuw-Zeeland. 

Na die twee weken kwam ik op een boerderij. Dat 
vond ik wél leuk. Daar stond ik dan, net de Hoge Ho-
telschool in Den Haag afgerond en nu aan het werk 
op een australische boerderij. Overdag met de paar-
den door het water, ’s avonds lekker een filmpje kijken. 
Paradijs, dat was het!”

SaMen zWerVen

“Het einde kwam en ik moest mijn vriendin Nicolien 
ophalen in Sidney. ik barstte in tranen uit: ik moest de 
boerderij verlaten. Maar ons avontuur zou nu begin-
nen. ik had veel tijd om na te denken. Mijn vader was 
anderhalf jaar geleden overleden en toen had ik het 
ontzettend druk. ik miste hem nu meer dan ooit. Het 
hield me de hele tijd bezig. ik gedroeg me lomp. Nico-
lien snapte er niets van. Toen ik haar vertelde van mijn 
vader, liet het haar koud. ik had haar reis nu toch al 
verpest. De sfeer tussen ons was niet meer gezellig. 
Maar we hadden samen die camper, we konden dus 
niet zomaar onze wegen splitsen. ik besloot er het 
beste van te maken, ik ging op stap en ontmoette een 
stel uit boxtel, ik had een superavond. Nicolien be-
greep niet dat ik met anderen wel lol kon hebben. 
uiteindelijk besloot de zus van Nicolien haar baan op 

Op de prairie!

te zeggen om met haar zusje onze reis af te maken. 
Voor mij was het nog even wachten op mijn moeder 
en mijn broertje bas. Zij zouden voor vier weken ko-
men en dan zouden we, ook met een camper, mijn 
afgelegde route nog eens overdoen.”

eIndelIjk Weer GelUkkIG

“ik had mijn beslissing genomen. ik ging eerder naar 
huis. ik stapte op het vliegtuig naar Nederland. Op 
Schiphol stond een groepje idioten te gillen en met 
prosecco te spuiten. Dat waren dus mijn echte vrien-
dinnen. Sinds ik terug ben in Nederland, ben ik geluk-
kiger dan ooit!”

Ruige
tatoeages 
Perry (22): “Ik was 16 jaar en wist het zeker: ik wil een tatoe-
age. Uiteindelijk stapte ik in maart 2009 de Bossche Tattoo 
Jimmy binnen voor mijn eerste tatoeage: ‘Good Life’. Die kreet 
betekent voor mij vriendschap, goede schoolprestaties, sporten 
en een leuke baan. Voordat ik mijn tatoeage liet zetten, vol-
deed ik niet overal aan. Op school ging het niet bepaald van 
een leien dakje. Maar als ik nu in de spiegel mijn tatoeage be-
kijk, word ik er aan herinnerd een goed leven te leiden. En 
dat lukt. Spijt? Juist niet! Mijn lichaam telt nu zelfs vier ta-
toeages.” 

ONDERSTEBOVEN 
Wie ben je? “Jasper Straver (23) en 

oprichter van de website coaster-

park.nl.”

Wat doe je? “Ik reis de wereld af om 

de meeste extreme achtbanen te 

trotseren.” 

Waar raak jij ondersteboven van? 

“Toch wel van de meest extreme 

achtbaan, X. 

In Six Flags Magic Mountain in Los 

Angeles staan de meest bizarre acht-

banen ter wereld. X is daar dé topat-

tractie. Het is een totaal andere bele-

ving. De stoeltjes draaien om hun as, de achtbaan neemt loopings 

binnen en buiten de baan en de G-krachten zijn enorm. Echt fantas-

tisch! Alleen jammer dat een rit maar twee minuten duurt.”

Supervrouwen
VRouwen met een mannenbeRoep
Het verversen van olie, het wis-
selen van banden en het hou-
den van APK-keuringen. Elke 
Sanders (17) sleutelt dagelijks 
aan auto’s. Ze is één van de wei-
nige meiden die de opleiding 
Automonteur volgt aan het ROC 
in Eindhoven. 
 “Ik denk dat vrouwen net zo 
goed kunnen zijn in dit beroeps-
veld als mannen. Het komt re-
gelmatig voor dat maar een 
klein gedeelte van de klas een praktijkexamen haalt. Als ik daar dan 
bij zit, ben ik super trots op mezelf!”
SEKS
“Toen ik begon aan de opleiding vroegen klasgenoten regelmatig of 
ik met ze naar bed wilde. Waarschijnlijk wisten ze zich geen houding 
te geven. Gelukkig kan ik goed tegen dat soort opmerkingen. Ik pas 
wel in die mannenwereld.”
COMPETITIEDRANG
“Ik merk niet echt dat klasgenoten proberen beter te zijn dan ik. Soms 
is er wel een strijd tussen de jongens zelf.”

Ik vertrok
Roy Verhoeven (21) vertrok op 

10 december voor vier maanden 
naar Afghanistan.

Waar ben je momenteel?
Ik ben gestationeerd in Kamp 

Holland, dat ligt iets ten zuiden 
van de provinciehoofdstad Tarin 

Kowt.
Wat is je functie?

Ik ben verantwoordelijk voor de 
beveiliging van belangrijke per-
sonen, bijvoorbeeld mensen van 

Buitenlandse Zaken. 
Laatst hadden we nog bezoek 

van generaal Van Uhm.
Ben je weleens bang?

Mijn grootste angst is dat er thuis 
iets gebeurt.  Als hier iets gebeurt, word ik goed opgevangen. 
Als er thuis iets gebeurt, kan ik niets doen. Dat hoop ik nooit 

mee te maken.
Wat vind je moeilijk aan deze missie?

Het missen van mijn vriendinnetje en andere dierbaren.

XtReme onzin
stieren worden wild van de kleur rood.

bullshit! Het zal de stier een zorg zijn welke kleur het lapje 

van de torero (stierenvechter) heeft. De stier reageert vooral 

op beweging. Het is dus belangrijk dat de torero stil blijft 

staan en alleen de lap beweegt. Rood is populair bij stieren-

vechters omdat deze kleur een scherp contrast vormt met het 

zand in de arena. Roze, paars of andere felle kleuren worden 

ook wel gebruikt.

Extreme lichaamsversiering
kelly heRmans
“Ik zag foto’s van piercings op extreme plekken in een tijd-

schrift. Dat vond ik zo stoer, dat wilde ik ook wel. De twee in-

tieme piercings die ik in mijn clitoris en net daarboven heb, 

zorgen voor extra spanning en meer gevoel tijdens de seks. 

Het waren niet mijn eerste; ik heb ook piercings in mijn tong 

en in mijn navel. als ik ouder wordt, gaan ze er wel uit hoor, 

maar voorlopig is het veel te leuk met ze…”

R
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Ik ben een anosmiepatiënt.  Dat weet ik zelf ook pas sinds kort. 
Vóór mijn bezoek aan de polikliniek kon ik nog gewoon niet rui-

ken, maar daar kan je tegenwoordig niet meer mee aankomen. als je 
in een groep mensen zegt dat je niet kan ruiken, richten alle blikken 
zich verbaasd op je neus. Dan komt de vraag: hoe kan dat? Voorheen 
haalde ik dan laconiek mijn schouders op. ik had zelf geen flauw idee 
en kon er ook echt niet mee zitten. er zijn mensen die blind zijn, of 
doof, dat is pas echt erg. Tal van verbaasde reacties hebben mij toch 
aan het denken gezet. Misschien is mijn redenatie wel een under-
statement. Misschien is het best wel erg om niet te kunnen ruiken, 
maar weet ik het gewoon niet omdat ik het nooit gedaan heb. een 
korte sessie op het altijd betrouwbare internet, leverde mij het te 
verwachten resultaat: “je hebt kanker in je neus”, “waarschijnlijk heb 
je ooit een legoblokje opgesnoven” of “je mist een stuk van je herse-
nen”. ik besloot een echte expert op te zoeken.

oVertollIG GaS

“Ga eens terug naar je kinderjaren, kon je toen iets ruiken?” in het 
bredase amphia ziekenhuis werkt KNO-arts Paul briët zijn gebruike-
lijke vragenlijst af. ik zie mezelf - een achtjarige knul met bloempot-
kapsel - naast mijn zus lopen. We lopen over het erf van de boerderij 
waar ik opgegroeide. ik heb geholpen met het uitmesten van de 
paardenstal. als we bijna bij het huis zijn, ademt mijn zus diep in. 
“Lekker, we eten andijvie.” ik kijk haar verbaasd aan. “Hoe weet je 
dat?” Mijn zus zet haar geïrriteerde blik op. “Dat ruik je toch, duh.”
Nee, in mijn jongste herinneringen kon ik ook al niet ruiken, maar 
ik was mij er niet van bewust. Pas rond mijn achttiende begon er 
iets te dagen. ik speelde in een popbandje met vrienden. Niets is zo 
leuk als een smerige scheet laten als je met vijf mannen in een klein 
repetitiehok staat. De oefensessies werden dan ook veelvuldig on-
derbroken. De drummer keek dan tevreden toe hoe zijn bandleden 
het hok uitvluchtten. Ook ik kneep mijn neus dicht, om maar niet de 
party pooper te zijn die de stank wel mee vond vallen. eigenlijk rook 
ik niets anders dan lucht.
onzIchtbaar

Hoewel de meeste monden openvallen bij de term anosmie, is het 
geen buitenaardse afwijking. eén op de honderd Nederlanders heb-
ben last van reukloosheid. anosmie is echter een onzichtbare afwij-
king. een patiënt heeft geen tolk of blindengeleide hond nodig. Zijn 
neus zit gewoon midden op het gezicht, net als bij iedereen. Daarom 

is de verbazing des te groter als een gezond persoon ineens zegt dat 
hij een zintuig mist en daardoor de wereld anders ervaart dan de 
meesten. Daarnaast laten niet alle reuklozen blijken dat zij een afwij-
king hebben. Sommigen interesseert het simpelweg niet, anderen 
hebben geen zin om telkens weer dezelfde verbaasde reacties te krij-
gen. Het is vaak niet duidelijk waarom het reukvermogen verdwenen 
is. Je voelt je gewoon dom als je de vraag ‘hoe kan dat dan?’ telkens 
schouderophalend moet beantwoorden.

tUMor

Dokter briët vouwt zijn handen samen. ik ben waarschijnlijk op zeer 
jonge leeftijd een keer hard gevallen of ziek geweest, denkt hij. “Ons 
reukvermogen zetelt in een klein stukje slijmvlies boven in de neus. 
Van daaruit leiden zenuwen naar de reukholtes. bij een flinke griep of 
harde val kan dit beschadigen.” ik knik instemmend. Van mijn ouders 
weet ik dat ik als baby ‘gevaarlijk’ ziek ben geweest. Ook herinner ik 
mij een harde val. Tijdens een van de vele broer en zusconflicten ben 
ik eens met mijn hoofd tegen een houten bank gevallen. De schade 
bleef beperkt tot een afgebroken tand. Dat is wat ik tot nu toe dacht 
tenminste. briët vervolgt: “er is nog een mogelijkheid. Je reukzin kan 
worden beperkt door een tumor in je hoofd. Zoals je zult begrijpen, 
wil ik dat uitsluiten.”

lUcht

als mensen het over geuren hebben, gaat het meestal over stank. 
beschimmeld eten, schooiende zwervers en sigarettenrook. Wees blij 
dat je niet ruikt, zeggen ze dan. Voor een anosmiepatiënt is dat een 
wrange opmerking. Je zegt tegen een dove ook niet: wat fijn dat je 
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WaSSen neUS
TEksT & bEElD: THOMaS SNOeiJS

EEn vrEEmdE
PrikkEL. bovEn in 

mijn nEus. ik sPrEid 
mijn

nEusvLEugELs En 
Laat dE gEur nog 
EEns goEd tot mE 
doordringEn. dE 

kno-arts kijkt mE 
mEt EEn viEs

gEzicHt aan. “dit 
ruik ik!” roEP ik En-

tHousiast. dE man 
in HEt wit gLim-

LacHt. “dat mag ik 
HoPEn, joH.

dat is
ammoniak”

de feITen
r Anosmie is de medische term voor reukloosheid
r Nederland telt zo’n 150.000 anosmiepatiënten
r De meeste patiënten verliezen hun reukvermogen op latere 

leeftijd door dementie
r Jongere mensen kunnen hun reukzin al verliezen door een 

flinke griep of harde val
r Plotseling een zintuig verliezen kan zwaar vallen. Veel patiën-

ten raken in een depressie.
r Anosmie is bijna altijd ongeneeslijk. 

xtreemGeZONDHeiD
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te vangen. Omdat ik niet hoef te verwerken wat er mijn neus bin-
nenkomt, blijft er in mijn hoofd meer ruimte over om te fixeren op 
andere zintuigen. Mijn aandacht dwaalt wel eens af naar details die 
anderen niet lijken te horen. Dat is een pré tijdens het luisteren naar 
muziek, maar vervelend in een levendig studentenhuis. De buurman 
draait zich om in bed, de buurman jaagt vuur in zijn sigaret, de buur-
man komt klaar. Vervelend.

Ook proeven heb ik naar een 
eigen, hoger niveau weten te 
tillen. ik mag het dan niet kun-
nen ruiken, maar ik kan des te 
meer genieten van de structuur 
van het eten. Zo gooi ik het 
liefst zoveel mogelijk rotzooi op 
mijn pizza. bij elke hap krijg je 
tal van ingrediënten in je mond 
met verschillende structuur – 
dat is een feest in de mond. 
Dit soort rare gewoonten ge-
ven me weleens het gevoel dat 
ik kleine dingen anders ervaar 
dan de mensen om me heen. 
een eigen, dwarse, geurloze 
wereld. Dat maakt het ook wel 
weer speciaal. Het is een rare 
afwijking, maar het is wel mijn 
rare afwijking.

kapot

Dokter briët bestudeert de 
uitslag van de Mri-scan op 
zijn computerscherm. “alles 
werkt prima, maar je reukor-
gaan doet er verder niets mee 
. Hoogst waarschijnlijk is het 
beschadigd geraakt door een 
flinke griep op jonge leeftijd.” 
Hij schudt zijn hoofd en kijkt 
me aan. “Vervelend, maar wat 
als ik zeg dat je er maar mee 
moet leren leven?”
De parkeerplaats van het amp-
hia ziekenhuis is in korte tijd 
wit gesneeuwd. ik glijd tevre-
den richting mijn auto. “Mee 
leren leven”, citeer ik hardop. 
Koude lucht stroomt door mijn 
neusgaten naar binnen. “Komt 
wel goed, dokter. ik ben een 
expert onderhand.” ik stap in 
de auto en zet de verwarming 
op maximaal. als ik wegrijd, 

herinner ik me dat ik nog langs de autogarage moet. Volgens mijn 
vriendin kwam er een vreselijke geur uit de dashboardverwarming. 
ik draai een raampje open, gewoon, om het idee.

geen valse noten kan horen. Niet alleen de vervelende geurtjes wor-
den geblokkeerd. Ook vers gebakken koekjes ruiken naar lucht. Pas 
gemaaid gras ruikt naar lucht. Het haar van je lover... lucht.
Wie niet kan ruiken, mist niet alleen lekkere of vervelende geuren. Het 
reukvermogen heeft meerdere functies. een emotionele bijvoorbeeld. 
een bepaalde geur kan je meenemen naar die mooie lentedag op va-
kantie in italië. een geur kan je ook waarschuwen. bedorven eten kun 
je nog uitspugen, maar bij 
een gaslek is de neus de 
enige klokkenluider. ik zie 
mezelf nog weleens een 
sigaret opsteken naast een 
lekkend gasfornuis. en dan 
is geur ook nog eens een 
belangrijk onderdeel tij-
dens het eten. Wie niet kan 
ruiken, proeft ook minder. 
een anosmiepatiënt proeft 
basissmaken als zuur, zoet 
en zout, maar zal nooit 
proeven zoals zijn tafelge-
noten.

MrI

enkele weken na mijn ge-
sprek met de KNO-arts sta 
ik in mijn ondergoed voor 
de Mri-scan. Het apparaat 
moet uitsluiten dat ik een 
tumor in mijn hoofd heb. 
Voordat de zuster me de 
tunnel in schuift, krijg ik 
een koptelefoon op mijn 
hoofd. “Dat beschermt 
tegen de herrie van het 
apparaat”, zegt ze gerust-
stellend. in praktijk blijkt 
fluistermeisje Norah Jones 
niet opgewassen tegen 
de bulderende herrie van 
het apparaat. Terwijl ik in 
de tunnel lig, baal ik. Voor 
mij was ik kan gewoon niet 
ruiken voldoende informa-
tie. Nu lig ik in een veel te 
smalle pijp naar Norah Jo-
nes te luisteren, terwijl het 
nare besef van een even-
tuele tumor me maar niet 
loslaat.

SpecIaal

Zouden ray Charles en Stevie Wonder genieën geweest zijn zonder 
hun handicap? Wie een zintuig mist, ontwikkelt de overige zintuigen 
meer. Het is moeilijk om dit feitelijk te onderbouwen, maar ik kan 
wel spreken uit eigen ervaring. Mijn overgebleven zintuigen lijken 
geconcentreerder te werken om het gemis van het reukorgaan op 
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“ Ve r s  gebakken  koek jes ,

pas  gemaa id  g ras ,  he t  haa r

van  je  l o ve r .  A l l e s  ru i k t

naa r  lu ch t ”

xtreemCOLuMN

HElp, MIjN MOEDER sTaaT IN DE plaYbOY!

N
Door: Niek Willems

Stel je voor. Je bent vijftien en bezoekt samen met een groep vrienden een tankstation. een 
kameraad loopt naar de tijdschriften, glijdt met zijn ogen over de covers en stopt plotseling 
bij de Playboy. “Jongens, kom eens kijken wat ik hier heb”, fluistert hij. De puber slaat het 
boekje open en samen bekijk je de blote meiden. 

Die fascinatie duurt niet lang, want een paar pagina’s verder herken je een gezicht. Je ben 
niet de enige, want een van je vrienden vraagt vol ongeloof: “Hé, is dat niet jouw moe-
der?” Je kunt wel door de grond zakken. De vrouw die je nota bene heeft gebaard, staat 
in de Playboy. 

Dat is moeilijk voor te stellen. Het is alleen nog moeilijker te realiseren dat Patricia Paay ook 
in dat blad staat. en al helemaal als je je bedenkt dat de diva zes jaar ouder is dan mijn 
moeder. De gedachte alleen al laat me schrikken. 

De rotterdamse zangeres vond het belachelijk dat mensen zich druk maken over het feit 
dat ze uit de kleren is gegaan voor een fotoreportage. al die commotie is “een beetje te 
veel voor iemand die in zijn blootje gaat staan”. Maar, daar slaat ze jammer genoeg de 
plank volledig mis. 

Paay is geboren in het jaartal 1949. Dat is vier jaar na de Tweede Wereldoorlog. en als ik aan de Tweede Wereldoorlog denk, dan denk ik aan 
Duitsers, de Sovjet-unie, de Hongerwinter en de wederopbouw. Oftewel lang vervlogen tijden. Mijn opa wist hier heel mooi over te vertellen 
en ik hing altijd aan zijn lippen. 

Christina, de achttienjarige dochter van Paay, heeft helemaal geen last van zulke schaamtegevoelens. Zij is er zelfs trots op en gaat nog verder 
door haar moeder met trots “een milf” te noemen. Voor de onwetenden zonder internet: milf staat voor ‘mother i’d like to fuck’. ik vraag me 
af waar Christina zulke zieke ideeën vandaan haalt. 

Dat je mama in de Playboy staat is tot daar aan toe, maar haar willen neuken? als ik mijn moeder een milf zou noemen, krijg ik een draai om 
de oren. Net zoals ze dat vroeger in de tijd van de Tweede Wereldoorlog deden. 
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H a n s / 1 9 4 8
Oud leraar geschiedenis en kunstenaar Hans Stevens uit
Tilburg snapt de wereld soms niet. In zijn tot de nok
gevulde huis legt hij uit: “Ik ben gezegend met een gezond
intellect en ik zie gewoon dat iedereen de wereld verkeerd interpreteert.
De maatschappij wordt totaal verkeerd vertaald en in een verkeerde
context geplaatst.” Hij zelf probeert zijn eigen leven én de wereld om hem 
heen te vatten in zijn dag-a4tjes. Velletjes papier waarop hij sinds 1982
alles bijhoudt wat er gebeurt. Hij raadt het iedereen aan. Teksten, krabbels
en tekeningen. Een logboek. Ze geven hem houvast in het leven. En het zijn 
er ondertussen nogal wat na 28 jaar. Stevens heeft een stichting opgericht. 
Die stichting mag na zijn dood besluiten wat er met het archief gebeurt.

xtreemMeNSeN

Al 28 jaar elke dag een A4 met daarop zijn interpretatie van de dag.

TEksT & bEElD: JaSPer VaN bLaDeL


