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gezondheid
‘Het gaat goed met me. Door de hormoonbehan-
deling die ik krijg, wordt de tumor onderdrukt en 
is deze nu niet actief. Ik heb uitgezaaide borstkan-
ker, die op mijn botten is gaan zitten. De hor-
moonbehandeling heeft me in de overgang 
gebracht, waardoor ik overgangsklachten heb. 
Denk aan opvliegers en andere dingen die met oud 
worden te maken hebben. Afgelopen winter zijn 
we wezen skiën. Toen de behandelend arts dat 
hoorde, vond zij dat niet zo handig, gezien het 
risico voor mijn botten, vooral voor mijn ruggen-
graat, waar de uitzaaiingen ook zitten. Eens in de 
twee, drie maanden heb ik controle. Naar het zie-
kenhuis gaan vind ik fijn, want ik wil altijd graag 
weten wat er aan de hand is. Maar het wachten op 
de uitslag elke keer is altijd spannend. Je leert met 
de dag leven.’

geloof
‘Vóór mijn ziekte was het geloof een deel van mijn 
leven, sinds mijn ziekte is Jezus de rots en het fun-
dament. Andere fundamenten waar ik op bouwde, 
zoals werk of gezin, zijn – hoe belangrijk ook – tij-
delijk. Het leven met God is alles. Hij geeft ons 
eeuwig leven. Het geloof betekent dat ik in mijn 
dagelijkse wandel God overal bij betrekken mag, 
omdat Hij steeds meer zichtbaar wordt. ‘Oh God, 
dank U wel’, denk ik na een lastig klusje. Of: ‘Jezus 
is bij je’, zeg ik als een van de kinderen verdrietig 
is. Met Sela mag ik het geloof ook zingen en uit-
dragen. Dat ik ondanks mijn ziekte kan zingen, 
wordt door God meteen gebruikt om ook anderen 
in hun geloof te sterken en hun blik op Hem te 
doen richten.’

geld
‘Samen met vrienden of familie leuke dingen 
doen, daar geven we ons geld graag aan uit. 
Vakantie is hier een deel van. Toen de kinderen 
klein waren, zijn we bijvoorbeeld naar Thailand en 
Kaapverdië geweest. Nu hebben we een busje 
gekocht, dat ook dienst kan doen als camper. Met 
dat busje zijn we afgelopen zomer in Frankrijk, 
Italië, Slovenië en Hongarije, waar ik vandaan 
kom, geweest. Zo hopen we verder Europa te ont-
dekken als gezin. Mijn ouders hebben een huis bij 
het Balatonmeer in Hongarije. Daar gaan we gere-
geld heen, ook met mijn twee zussen en hun 
gezinnen. Er is daar veel ruimte voor de kinderen 
om met elkaar te spelen.’

geluk
‘Ik ben gelukkig als ik mijn gezin en mijn familie 
gelukkig zie. Ik ben gelukkig als ik Gods stem ver-
sta en ik voel dat ik met Hem in gesprek ben. Ik 
ben gelukkig als we zingen en ik op het podium al 
die mensen in de kerk zie meezingen. Ik ben 
gelukkig als God mij iets duidelijk wil maken door 
een lied heen. Ik ben gelukkig als we op kerst-
avond, een Hongaarse traditie, met mijn ouders, 
zussen en gezinnen bij elkaar zijn en voor elkaar 
bidden.’

▶ ▶ P.S.: Wat niet veel mensen weten, is dat ik nog 
eens Italiaans wil leren. Die taal lijkt me prachtig 
en de way of life van de Italianen spreekt me aan. 
Verder zou ik graag cello willen leren spelen. Mijn 
vaders cello staat hier en ik heb ooit één les gehad.

in gesprek met Kinga Bán
Martha Aalbers beeld Dick Vos

‘Ik wil graag Italiaa
Kinga Bán (34) is getrouwd en 
heeft drie kinderen van 7, 5 en 4 
jaar oud. Ze is zangeres en 
zangdocente. Ze zingt in de 
christelijke band Sela en geeft 
zangworkshops en trainingen. Hoe 
denkt zij over gezondheid, geloof, 
geld en geluk?

lifestyle

marktplaats
Harm Bosma beeld marktplaats

wat: EK kussen 1988
prijs: € 3,50
bijzonderheden: In zeer goede staat; gebruikt.
kopen? Hier staat de advertentie: http://

naam: Maarten Keizer (32), 
appartementverhuurder.
draagt vandaag: T-shirt, jeans, 
zonnebril.

’Dit shirt is lekker opvallend, hè? Het 
komt van de Philipp Pleinwinkel op 
de P.C. Hooftstraat in Amsterdam.
Verder draag ik een jeans, een boxer-
schort van Gucci, een Louis Vuitton-
zonnebril en Hema-sokken. 
Die schoenen zijn van Lanvin, een 
hip merk. Gloednieuw, het is de eer-
ste keer dat ik ze aanheb. Ik heb een 
schoenenfetisj kan ik wel zeggen: ik 
heb thuis zo’n 25 paar, naast elkaar 

in een speciale kast. Dat is voor een 
man best veel volgens mij.
Waarom dit goed bij mij past? Als ik 
eerlijk ben: omdat het een beetje 
fout is. Dat zeggen mijn vrienden 
ook. Philipp Plein heeft bijvoorbeeld 
een cocaïnemesje als logo. Maar ik 
vind het oprecht mooi.
Gemiddeld kost kleding me 300 
euro per maand, maar deze maand 
is het wat meer. Ik heb net drie paar 
schoenen gekocht, dus dat is al snel 
duizend euro. 
Gelukkig kan ik het hebben: ik ver-
huur appartementen via airbnb en 
dat loopt erg goed.’

om het lijf
Niek Stam beeld Niek Stam

25 paar schoenen in de kast

De vriendschapsarmbanden van 
Gemio lichten op als je vriend of 
vriendin in de buurt komt. Dit 
tiener meidengadget bevestigt op 
deze opvallende wijze dat je Best 
Friends Forever (beste vriendinnen 
voor altijd) bent met iemand. De 
armband is volledig aan de wensen 
en stijl van de dragers aan te passen. 
Kies samen de kleur waarin de arm-
band oplicht als je bij elkaar in de 
buurt komt. 
Groepen vrienden kunnen samen 
hun armbanden een passend lichtpa-
troon laten afspelen. Je kunt ook een 
gekleurd bericht via de app sturen 
naar je BFF. Online is er ook een soort 

sociaal platform waar patronen kun-
nen worden gedeeld en men elkaar 
kan volgen. Zwaai je met je arm, geef 
je een high-five, dan kan de armband 
een lichteffect laten zien. 

▶ ▶ Gemio, vanaf november, 
$ 69 of $ 99

▶ ▶ gogemio.com

gadget
Marieke Westerterp beeld nd

Oplichtende BFF-armband
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In 2013 won de Hilversumse recove-
ryverpleegkundige Rutger van den 
Broek de televisiebakwedstrijd van 
Heel Holland Bakt. Snel daarna ver-
scheen zijn eerste receptenboek Rut-
ger bakt. En rond de feestdagen van 
2014 kwam er een kersteditie uit: 
Rutger bakt feestelijk.
De wedstrijd was de afgelopen weken 
weer op televisie te zien; binnenkort 
zal er wel een bakboek van winnares 
Sarena verschijnen. Maar nog net 
vóór haar boek ligt er van Rutgers 
hand opnieuw een receptenboek in 
de winkel. Een behoorlijk dikke pil 
deze keer, die de naam Bakbijbel heeft 
gekregen, met als ondertitel Rutger 
bakt van a tot z. 
Het is een mooi vormgegeven naslag-
werk geworden voor de hobbybakker. 
Rutger legt allereerst op een over-
zichtelijke manier met behulp van 
symbolen de fijne kneepjes van het 
vak uit. Blader je door naar de recep-
ten, dan zie je dat er toch wel behoor-
lijk wat overlap is met de recepten uit 
zijn vorige twee boeken. Die verruk-
kelijke aardbeienslof bijvoorbeeld, 
die maakte ik al een keer uit zijn eer-

ste bakboek. En de frisse mintmaca-
rons met After Eight en gemberkoek-
jes staan precies op dezelfde manier 
beschreven in Rutger bakt feestelijk. 
Zo zijn er heel veel recepten die dus 
al in zijn eerdere twee boeken staan. 
Is deze Bakbijbel dan wel de moeite 
waard? Toch wel, want ondanks de 
overlap heeft Van den Broek ook 
weer veel nieuwe bakrecepten: in 
totaal staan er 160 recepten voor 
brood, koek, cake, pannenkoeken en 
taart in (in het eerste boek stonden 
zeventig recepten, in het tweede 
veertig). Bovendien ziet deze uitgave 
er – mede door de moderne vormge-
ving – weer heel anders uit dan de 
vorige twee. De Bakbijbel is een soort 
encyclopedie geworden, door de 
hoeveelheid recepten en de uitge-
breide bakinstructies.
De bosvruchten-kokoscarrés zijn 
een aanrader. In plaats van bos-
vruchtenjam kun je ook variëren 
met bijvoorbeeld kersenjam of 
frambozenjam. 

in de keuken
Annemarie Eversdijk beeld uit besproken boek

Daar is Rutger weer

Afgelopen zondag was de finale van het derde 
seizoen van Heel Holland Bakt. De winnaar van het 
eerste seizoen komt opnieuw met een bakboek. 

Bakbijbel – Rutger bakt van a tot z
Rutger van den Broek. Uitg. Carrera 
Culinair, Amsterdam 2015. 496 blz. 
€ 29,99

voor 16 carrés

ingrediënten
voor de bodem:
80 gr. boter op 
kamertemperatuur
50 gr. witte basterdsuiker
100 gr. bloem
1,5 tl bakpoeder
1/4 tl zout
1 eidooier

voor de topping:
200 gr. bosvruchtenjam
60 gr. geraspte kokos
60 gr. witte basterdsuiker
1 eiwit

verder nodig:
boter om in te vetten

bereiding
Verwarm de oven voor op 175 
graden Celsius. Vet een vierkante 
bakvorm van 20 cm doorsnede in 
en bekleed de vorm met een stuk 
bakpapier.

Doe alle ingrediënten voor de 
bodem in een kom en kneed dit 
tot een soepel deeg. Doe het 
deeg in de bakvorm en druk het 
met natte vingers gelijkmatig uit. 
Bak de bodem in ongeveer 15 
minuten licht goudbruin. De zij-
kanten zullen omhoog gaan en 
het midden zal wat instorten, 
maar dat is normaal en het 
maakt het vullen alleen maar 
makkelijker.

Laat de bodem afkoelen en roer 
intussen de jam los. Verdeel de 
jam gelijkmatig over de bodem. 
Meng de kokos met de basterd-
suiker en het eiwit tot een krui-
melig geheel en verdeel dit over 
de jam. Zet de vorm nog 20 tot 25 
minuten in de oven.

Laat de koek volledig afkoelen en 
haal deze daarna met behulp van 
het bakpapier uit de vorm. Snijd 
de koek in 16 gelijke vierkantjes.

Bosvruchten-
kokoscarrés

lifestyle

Oei, u doet dit kussen toch niet uit frustratie weg?
‘Eigenlijk wel. Na het verlies tegen Tsjechië ben 
ik wel even klaar met het Nederlands elftal. 
Vandaar dat ik het kussen te koop heb gezet, de 
maat is vol. Ik wil er niet aan denken. Ik hoop 
dat we er bij de WK-kwalificatie weer staan. 
Misschien krijg ik dan weer zin in Oranje. Voor-
lopig zal dat niet het geval zijn.’

U klinkt nog altijd aangeslagen. Hoe hebt u de 
avond van de uitschakeling beleefd?
‘Als heel teleurstellend, maar eigenlijk zag ik het 
wel een beetje aankomen. We hebben vier keer 
verloren in onze poule, dan verdien je het ook 
niet. Weet je wat ik vooral ga missen? Dat hele 
sfeertje rondom een groot toernooi. De vlagge-
tjes, de volle kroegjes, het sfeertje; dat zit er 
allemaal niet in volgend jaar.’

Om u wat op te vrolijken, neem ons even mee 
naar het EK van 1988 …
‘Dat was werkelijk een fantastisch toernooi. Er 
was zo veel feestgedruis, uniek om mee te 
maken. De eerste wedstrijd verloren we destijds, 
maar daarna ging het lopen. Gewonnen van de 
Duitsers, die prachtige goal van Marco van Bas-
ten; een schitterend toernooi. Ik heb het vooral 
gevolgd bij mij thuis in Scheveningen. Dat soort 
momenten vergeet je nooit meer.’

U bent een van de bijna zeventien miljoen bonds-
coaches. Wie kan ons nieuw succes toebrengen?
‘Als het aan mij ligt wordt dat Ronald Koeman. 
Dat lijkt me de meest geschikte kandidaat. Maar 
laten we er maar over ophouden, voorlopig spe-
len we toch nergens voor.’

Even helemaal klaar met Oranje

Op Marktplaats wachten miljoenen tweedehands spullen op 
een nieuwe eigenaar. Vandaag: het kampioenskussen van 
Angelo Tettero (43) uit Scheveningen.
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De wachtlijsten bij de fokkers van de Australian 
labradoodle zijn al jaren enorm lang. De populari-
teit begon al toen president Obama in 2009 zijn 
voorliefde voor het hondenras uitsprak, maar 
sinds televisiepresentatrice Yvon Jaspers haar 
trouwe viervoeter Tommy meenam op de buis, 
lijkt het wel of heel Nederland verliefd is op de 
labradoodle. Twee fokkers leggen uit hoe dat 
komt. 

Arienne Heuker of Hoek, fokker en schrijfster van 
twee boeken over labradoodles, kwam zo’n negen 
jaar geleden in aanraking met de labradoodle. Ze 
is altijd al een hondenliefhebster geweest, maar 
moest tien jaar geleden haar labrador de deur uit-
doen vanwege de allergie van haar zoon. ‘Toen las 
ik over de Australian labradoodle. Deze hond, die 
naar mijn weten toen nog nauwelijks in Europa 
voorkwam, zou allergievrij zijn. Ik heb toen mijn 
eerste labradoodle uit Amerika laten komen. Een 
enorme gok, maar achteraf wel een goede. Mijn 
zoon bleek er inderdaad niet allergisch voor te 
zijn.’
Ook fokker en bestuurslid van de Australian Labra-
doodle Association Europe (ALAEU), Inge Korevaar, 
noemt de allergievrije eigenschap van het beestje 
als een van de redenen van het grote succes van 

het ras. Al nuanceert ze het wel een beetje. ‘Hon-
derd procent allergievrij is een hond nooit. Het is 
voor iedereen verschillend en het is nooit weten-
schappelijk bewezen dat het ras minder allergi-
sche reacties veroorzaakt. Wel zie je dat ongeveer 
negentig procent van de mensen die niezen en 
proesten van een labrador, veel beter reageren op 
een labradoodle.’ 
Korevaar raadt allergische hondenliefhebbers dan 
ook aan om, vóór de aanschaf van een hondje, 
altijd even te testen hoe je erop reageert. ‘Als de 
fokker zelf echt alleen maar labradoodles heeft 
rondlopen, kun je het soms testen bij de fokker. 
Even extreem knuffelen met de hond en je merkt 
vaak al snel genoeg of je ertegen kunt. Ook kun je 
aan een eigenaar van een labradoodle vragen of je 
een keer op de koffie mag komen. Vaak zijn ze zelf 
zo blij met hun hond, dat ze je graag helpen.’

valse fokkers
De labradoodle komt oorspronkelijk uit Australië. 
Het ras is, zoals de naam al doet vermoeden, in 
eerste instantie ontstaan door een kruising van 
een labrador en een poedel. ‘De Australische hon-
denfokker, Beverley Manners, heeft daar nog vier 
rassen doorheen gefokt om zo tot het vrolijke, 
vriendelijke hondje te komen zoals we de Austra-
lian labradoodle nu kennen’, vertelt Arienne. 
Door de populariteit van het hondje zijn er ook 
veel valse kapers op de kust, of eigenlijk valse fok-
kers. Ze beweren Australian labradoodles te verko-
pen, maar sturen je in werkelijkheid naar huis met 

een hondje dat een cocktail is van allerlei rassen. 
Om er zeker van te zijn dat je een rasechte labra-
doodle koopt, kun je volgens de fokkers op een 
aantal dingen letten. ‘Het veiligst is om een hond 
te kopen bij een fokker die is aangesloten bij een 
rasvereniging, bijvoorbeeld bij de Australian 
Labradoodle Association Europe’, zegt Korevaar. 
‘Daarbij weet je zeker dat de honden waarmee 
gefokt is, zijn getest op ziektes en dat er conform 
de ethische regels wordt gefokt. Als je toch kiest 
voor een andere fokker, vraag dan naar de gezond-
heidstesten van de fokhonden. Ga ook zeker een 
keertje kijken – bij een goede fokker mag je ervan 
uitgaan dat dat mag – en kijk of de moederhond 
ook echt aanwezig is.’ 
Arienne Heuker of Hoek voegt daaraan nog toe: 
‘Gebruik je gezonde verstand en je gevoel. De prijs 
van een labradoodle ligt tussen de 1750 en 2100 
euro. Als je op Marktplaats een hondje van vijf-
honderd euro tegenkomt, kun je eigenlijk meteen 
vaststellen dat het niet om een echte Australian 
labradoodle gaat.’ 
Maar als het hondje er lief en leuk uitziet, wat 
maakt het dan uit dat het geen ras-Australian 
labradoodle is, maar bijvoorbeeld een gewone 
labradoodle (die alleen een kruising is tussen een 

De Australian labradoodle is een populaire hond. Wie 
er een wil aanschaffen, stuit al snel op een wachtlijst 
van een jaar. Waar komt die populariteit vandaan?
Jannelie Bras beeld Arienne Heuker of Hoek

Slim als een poed

‘Ik vind zelf de medium en 
standaardmaat leuker, omdat 
je dan nog meer hond hebt.’

kruisingen
Naast een kruising tussen een labrador 
en een poedel, is de officiële Australian 
labradoodle met nog vier rassen gekruist, 
namelijk met:
 ▶ de Ierse waterspaniël 
 ▶ de Curly Coated retriever
 ▶ de Amerikaanse cockerspaniël
 ▶ de Engelse cockerspaniël.

Tot halverwege de achttiende eeuw vijlden muntmeesters stiekem stuk-
jes van edelmetalen munten. Deze diefstal – snoeien – had een minieme 
pakkans, want pas na jaren viel op dat een munt een verschrompelde 
versie van de oorspronkelijke penning was. De invoering van de kartel-
rand in 1749 stak een stokje voor deze dieverij. Althans, bij munten. 
Snoeien is een veelkoppig monster, en nog altijd zeer populair om onge-
merkt inkomsten te verhogen of kosten te verlagen.

Van oudsher zijn beleggingsinstellingen en banken geslepen snoeiers. 
Een tiende procentpuntje extra beleggingskosten lijkt de klant peanuts, 
maar kost hem kapitalen op termijn. Ook pensioenfondsen snoeien, bij-
voorbeeld door minder te indexeren. Maar weinig fondsdeelnemers 
snappen hoe dat in hun latere uitkering hakt. Andere voorbeelden zijn: 
het stapje voor stapje verhogen van verzekeringspremies, drempels of te 
betalen rente. Of het langzaam verlagen van een heffingskorting, toeslag 
of fiscaal aftrekbare bedragen. Maar het toppunt van langdurig en 
geslaagd snoeiwerk betreft de hypotheekrenteaftrek. Nog altijd heerst 
de fabel dat de overheid ruim 40 of 50 procent aan je hypotheekrente 
meebetaalt. In werkelijkheid kan dit voordeel een derde, de helft of – bij 
een kleine hypotheek – zelfs meer dan honderd procent lager zijn.
Een van de grootste dompers op de hypotheekrenteaftrek is het eigen-
woningforfait. Vooral bij duurdere huizen met overwaarde hakt deze 
bijtelling erin. Als je 8.000 euro hypotheekrente aftikt voor je huis met 
een WOZ-waarde van zes ton, kun je 8 mille rente aftrekken, maar je 
moet 4.500 euro eigenwoningforfait bijtellen. De resterende aftrekpost 
van 3.500 euro is minder dan de helft van wat je aan rente betaalt.
Een levensgevaarlijke, maar toch weinig doorgedrongen snoeimaatregel 
is dat hypotheekrente vanaf 2001 hooguit dertig jaar lang aftrekbaar is. 
Voor hypotheken die al vóór 2001 liepen, geldt de aftrek tot 2031. En 
dan – boem! – betaalt de fiscus niets meer mee. Dat kan leiden tot beta-
lingsproblemen, bijvoorbeeld omdat je woekerpolis voor aflossing nau-
welijks heeft gerendeerd.
Ook de bijleenregeling – ingevoerd in 2004 – beknot de hypotheekren-
teaftrek. Als je naar een volgend koophuis verhuist, kun je de over-
waarde op je oude huis beter niet aan consumptie verbrassen, want over 
dat stukje financiering mag je geen rente aftrekken. Tel daarbij de hypo-
theekregels van 2013. Voor vanaf dat jaar afgesloten hypotheken geldt 
alleen renteaftrek als je de hypotheek in maximaal dertig jaar ten min-
ste annuïtair aflost. Samen met de bijleenregeling zal de overwaarde op 
huizen er stap voor stap door stijgen. En hoe groter de overwaarde, des 
te sterker het eigenwoningforfait de renteaftrek drukt. Tenzij je alles 
aflost, want dan hoef je geen eigenwoningforfait meer bij te tellen. Pech 
dus, als je daar geen geld voor hebt.
De kroon op al dit snoeiwerk zijn twee recente maatregelen die het 
tarief waartegen je hypotheekrente mag aftrekken langzaam laten zak-
ken. Dit jaar is hypotheekrente tegen maximaal 51 procent aftrekbaar. 
Dit daalt geleidelijk naar 38 procent in 2041. Daarnaast zakt het hoogste 
belastingtarief van veel Nederlanders komend jaar. Flink wat huiseige-
naren gaan ruim 40 in plaats van 52 procent over de top van hun inko-
men betalen. Zo betaalt de fiscus wéér minder aan hun hypotheekrente-
aftrek mee.
Dit slimme snoeiwerk over een reeks van vijftien jaren zal de hypo-
theekrenteaftrek steeds verder veranderen van een goudmijn in een 
sneu doekje voor het bloeden. Denk daar eens aan, als je jezelf wijs-
maakt dat de overheid tot in lengte van dagen aan de aankoop of verbe-
tering van je huis meebetaalt.
De fiscale aftrekpost voor het eigen huis beleefde een hoogtepunt van 
1983 tot 1986. Toen mocht je, als je minimaal één jaar huiseigenaar was, 
de kosten van groot onderhoud, boven een drempel, geheel aftrekken 
van je belastbare inkomen. Dit onderhoud, zoals de vernieuwing van het 
dak, elektrische bedrading, de riolering of gevel, moest zijn uitgevoerd 
door een professional, die een factuur stuurde. De drempel voor aftrek 
was afhankelijk van de waarde van de woning, maar minimaal 2.000 
gulden. Het toptarief voor de inkomstenbelasting – in die periode ruim 
70 procent – maakte het voor mensen met een hoog inkomen heel gun-
stig om een bouwval aan te schaffen en op te knappen.

profijt
Erica Verdegaal beeld sxc

Hypotheekrenteaftrek
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el, trouw als een labrador

Allergische mensen hebben minder last van niezen en proesten bij een labradoodle.

Labradoodles zijn rustig en vriendelijk, maar niet geschikt voor de 
jacht.

Arienne Heuker of Hoek met puppy’s.

labrador en een poedel, zonder de voordelen van 
de andere rassen waarmee een Australian labra-
doodle is gekruist)? ‘Het gevaar ligt op de loer dat 
je dan niet dat leuke, vriendelijke en sociale 
hondje koop, waar je zo op had gehoopt’, aldus 
Inge. ‘Ook heb je bij die hondjes veel meer kans op 
doorfokziektes.’
Toch ziet Arienne Heuker of Hoek de populariteit 
van de hondjes en de daarbij horende lange 
wachtlijsten als iets positiefs. ‘Door het lange 
wachten voorkom je dat mensen een impulsaan-
koop doen. Je komt dan ook zelden of nooit een 
labradoodle in een asiel tegen. Het is misschien 
niet altijd leuk voor de toekomstige eigenaar om 
zo lang te wachten, maar het is wel goed om je 
voor te bereiden. Een hond is echt heel veel werk.’

ideale huishond
Naast de voordelen voor mensen met een hon-
denallergie, is de labradoodle voor veel mensen 
geschikt. ‘Hij is erg gericht op mensen en leert 
heel snel’, vertelt Inge. ‘Daardoor is hij ook makke-
lijk te trainen. Dit moet wel zorgvuldig gebeuren, 
anders kan hij zijn intelligentie op zijn eigen 
manier inzetten en dat vinden wij vaak een min-

der geschikte manier. Het zijn rustige en vriende-
lijke honden die graag wandelen. Ze zijn actief, 
maar niet voor de jacht; alert, maar geen echte 
waakhonden. De ideale tussenweg voor veel 
hondenliefhebbers.’ 

addertje onder het gras
Het ras is er in drie verschillende maten, zodat er 
voor iedereen wel een geschikt maatje tussen zit. 
‘Ze worden gefokt in mini, medium en standaard 
formaat. De kleinste hondjes zijn tussen de 35 en 
45 centimeter lang, de middenmaat is tot 52 cen-
timeter en de grootste honden gaan tot 63 centi-
meter. Voor elk wat wils’, aldus Inge. ‘De midden-
maat komt het meest voor en wordt ook het meest 
gefokt. Maar tegenwoordig is er de meeste vraag 
naar de mini-maat. Die is natuurlijk iets handza-
mer en ook makkelijk op te tillen, wat voor som-
mige mensen handig is. Ik vind zelf de medium en 
standaardmaat leuker, omdat je dan nog meer 
hond hebt.’
Na alle positieve woorden die er over de labra-
doodles zijn geschreven, lijken het dé perfecte 
huisdieren. Er moet toch ergens een addertje 
onder het gras zitten? ‘Labradoodles zijn echt 

gezelschapsbeestjes. Dat is voor veel gezinnen 
positief, maar ze zijn daardoor dus niet zo geschikt 
voor een huishouden waarbij de eigenaren full-
time werken en alleen maar ’s avonds thuis zijn’, 
legt Heuker of Hoek uit. 
Ook gaat er in het verzorgen van de vacht flink 
wat tijd zitten. ‘De voordelen van een labradoodle-
vacht zijn dat deze nauwelijks haar verliest, niet 
ruikt en er natuurlijk ontzettend lief en aaibaar 
uitziet. Maar wil je de vacht mooi houden, dan zul 
je deze toch echt elke week moeten borstelen. Er 
komen snel klitten in en als die er eenmaal in zit-
ten, kost het veel tijd om ze er weer uit te krijgen.’ 
Nog een nadeel van de vacht is volgens Inge dat 
die snel vuil wordt. ‘Een actieve doodle rent en 
ravot graag in de natuur, waardoor heel veel stuk-
jes natuur in de vacht blijven hangen. Die neemt 
hij natuurlijk weer gezellig mee het huis binnen.’

Zelfs met deze kleine minpuntjes blijft de labra-
doodle een enorm leuk beest dat Boer Zoekt Vrouw 
eigenlijk niet eens nodig heeft om zichzelf als ras 
populair te maken. ‘Als ik mijn twee hondjes aan 
het uitlaten ben, stoppen er geregeld mensen om 
te zeggen wat een leuke hondjes ik heb’, vertelt 
Arienne. ‘Ze maken zichzelf populair.’ ■

Keurslijf
Als het gaat over etiquette 
bekruipt me soms het gevoel dat 
wij met z’n allen vastzitten in een 
keurslijf van geschreven en onge-
schreven regels. Wat is eigenlijk 
het nut van etiquette?

Lieve lezer,
De etiquette of het decorum is een 
geheel van cultuurgebonden 
beleefdheidsregels en omgangs-
vormen, aldus Wikipedia. De kern 
van de etiquette is: rekening hou-
den met gevoelens van anderen 
en met gebruiken in een samenle-
ving, in alle situaties waarin men-
sen met elkaar omgaan.
Etiquetteregels zijn gelukkig geen 
harde wetten waaraan strafmaat-
regelen verbonden zijn. Zij vormen 
slechts een leidraad voor de 
omgang met anderen. Goede 
omgangsvormen fungeren als 
hulp- of smeermiddel in het soci-
ale verkeer. Het gaat er naar mijn 
mening niet zozeer om dat ieder-
een zich letterlijk aan deze regels 
houdt, maar dat men handelt naar 
de geest van de regels: gedraag u 
respectvol tegenover anderen.
Toch komt het wel van pas als u de 
belangrijkste basisregels kent. Wie 
tafelmanieren heeft geleerd, 
hoeft zich niet opgelaten of onge-
makkelijk te voelen wanneer hij of 
zij bij een ander te gast is aan 
tafel. Wanneer u weet hoe u zich 
netjes gedraagt en hoe u een 
gesprek hoort te voeren, kan dat 
deuren openen. Het kan u bijvoor-
beeld helpen wanneer u een sol-
licitatiegesprek moet voeren of 
wanneer u een gesprek heeft met 
een nieuwe zakenrelatie.
Hebt u behoefte aan meer infor-
matie over etiquette, raadpleeg 
dan een van de vele naslagwerken.
En weet u het even niet meer? 
Wanneer u anderen behandelt 
zoals u zelf behandeld wilt wor-
den, komt het meestal wel goed. 
Hoe meer mensen dat als uit-
gangspunt nemen, hoe aangena-
mer de samenleving wordt!
Dit is de laatste keer dat ik u vanaf 
deze plaats mag adviseren over 
etiquette, levensstijl en omgangs-
vormen. Ik hoop dat ik een bij-
drage heb kunnen leveren aan de 
omgang met elkaar. Ik wens u het 
allerbeste!

lieve monica
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op pad

De rust is overweldigend. Een dag wandelen zon-
der iemand tegen te komen, kan in de Zweedse 
provincie Hälsingland met gemak. We stellen ons 
gerust met de gedachte dat beren bosbessen eten. 
En die zijn er genoeg hier.

Twee mensen die je laten proeven van wat de 
Zweedse natuur te bieden heeft, zijn Roger en 
Maria Svärd. Ze wonen in Vallsta. Rond hun huis 
lopen vier Noordzweedse paarden. De ontvangst is 
echter niet daar bij hun huis, maar in het bos. Daar 
wacht Maria haar gasten na een wandeling op. Ze 
is een opvallende verschijning: in Zweedse kleder-
dracht, spelend op een blokfluit, een natuurmens. 
Als we haar zien, aarzelen we. Wat is precies de 
bedoeling? Ze wenkt. Ze heeft een kistje met fles-
jes appelsap bij zich en een paar glazen. ‘Pure 
appel. Hier in Hälsingland gemaakt. Proef maar.’ 
Ze plukt een blauwe bosbes en doet die erin.
‘Kijk, dit kun je eten.’ Maria wijst naar de jonge 
groene puntjes van een spar. ‘Heel gezond, veel 
vitamine C.’ Wij proberen het voorzichtig. Het is 
bitter. Gezond is niet hetzelfde als lekker.
Aan de rand van het bos wacht een paard en 
wagen. Maria’s man Roger zit op de bok. ‘Ga dicht 
tegen elkaar aanzitten, dat is lekker warm.’ We 
genieten terwijl de bossen langzaam aan ons voor-

bijtrekken. Maria pakt een thermosfles en schenkt 
een soort glühwein in.
Rond twaalven arriveren we bij het huis van Roger 
en Maria. Tijd om kennis te maken met de 
Zweedse keuken. Veel vis, wat zurig maar lekker 
brood, natuurlijk knäckebröd, aardappelsalade, 
brandnetelsoep, een drankje dat het meest weg 
heeft van bruin bier en taart; vanzelfsprekend met 
bosbessen. En alles is zelfgemaakt door iemand uit 
de buurt. Want: men is trots op wat hier groeit. 
Maria bezingt het Zweedse Hälsingland. Roger 
speelt op de accordeon. Daarna schuift ze ook zelf 
aan tafel. Zweden proeven, letterlijk en figuurlijk. 
Maria en Roger weten dat verrassend te 
presenteren.

versierd huis
Een uurtje rijden hiervandaan, richting de Balti-
sche kustm, ligt het dorp Asta. Daar kun je terug in 
de tijd en ervaren hoe het leven binnenshuis er 
zo’n 150 jaar geleden uitzag. We gaan op bezoek 
bij een van de zeven boerderijen in Hälsingland 
die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. 
Erik Anders heet de boerderij, al is boerderij niet 
helemaal de juiste aanduiding. Feitelijk is het een 
feesthuis, dat vroeger werd gebruikt voor festivi-
teiten als bruiloften. Aan de buitenkant zie je de 
bekende Zweedse rode houtbouw. Binnen is het 
wat je noemt een versierd huis; in 1825 gebouwd, 
maar in 1996 volledig gerenoveerd. Alles in de stijl 
van midden negentiende eeuw. Met porselein 
afgewerkte kachels in de keukens, brede planken 
vloeren; zoals het vroeger was. De afbeeldingen op 
het art nouveau-behang geven het huis een vro-
lijke sfeer. Je waant je 150 jaar terug.

werphengel 
Ook Gastrikland, een van de andere 25 Zweedse 
provincies, is op zoek naar toeristen. De Nederlan-
der Stef van Heteren woonde nog maar net in dit 
deel van Zweden toen hij ontdekte dat er nauwe-
lijks overnachtingsmogelijkheden waren in zijn 
regio. Hij begon in Heden, niet ver van de Baltische 
Zee, in een voormalig ziekenhuis een bed & break-

fasthotel (acht kamers). Langs de E4, ook ideaal als 
je op doorreis bent van zuid naar noord of op de 
weg terug. Maar er is reden genoeg om langer te 
blijven. Nadat we de nacht bij Stef hebben doorge-
bracht neemt hij ons mee naar een schilderachtig 
vissersplaatsje, Norrsundet. Samen met hem en 
visser Dennis Bergman gaan we varen en vissen. 
De werphengels gaan in de boot, de reddingsves-
ten worden vastgemaakt en even later zitten we 
op zee. Om ons heen zien we talloze eilandjes. 
Kajakken kan hier trouwens ook goed.
Dennis legt ons geduldig uit hoe een werphengel 
werkt. Het zal aan ons gepraat liggen, want bijten 
doen de vissen vanmorgen niet. Het uitzicht vanaf 
de boot maakt veel goed. Waar je ook kijkt: eilan-

den, bossen en hier en daar kleine rode huisjes – 
veel Zweden hebben hier een tweede huis. We 
passeren twee collega’s van Dennis die zalm uit 
hun netten halen. Trots houdt een visserman er 
eentje van twaalf kilo omhoog. 
Bij een eilandje dat Dennis’ vader twintig jaar 
geleden kocht, stoppen we. Op het houten terras 
voor het tuinhuis dekt hij de tafel. ‘Zalm, gisteren 
gevangen door mijn oom’, vertelt Dennis als hij de 
vis opdient. Het verschil met de zalm die je in de 
winkel koopt, mag er zijn. Verrukkelijk! Na de vis 
is er taart. Zweden heten je het liefst welkom met 
taart. Deze is gemaakt door de moeder van Dennis. 
Toerisme is hier nog een familiebedrijf; en daarom 
ook zo leuk. ■

Ongerepte natuur, dat vind je overal in de bosrijke 
Zweedse provincie Hälsingland. Hier, in midden-
Zweden, leven de meeste bruine beren. 
André Zwartbol beeld Frans Tijssen

Proeven van een Zweedse spar

Met paard en wagen op pad. Roger, de man van Maria, zit op de bok. 

Zweden zijn trots op wat er in hun land groeit en 
bloeit. Alle producten bij Maria en Roger op tafel 
zijn zelfgemaakt door iemand uit de buurt.

Wij proberen de groene 
puntjes van een spar 
voorzichtig.

meer informatie
Algemene informatie over Zweden:
 ▶ visitsweden.com

Met paard en wagen door Zweden, de 
natuur letterlijk en figuurlijk proeven 
onder muzikale begeleiding van Maria:
 ▶ turoton.se

Voor meer informatie over het werelderf-
goed van Erik Anders en het Zweedse 
leven binnenshuis van 150 jaar geleden: 
 ▶ erik-anders.se 

De Nederlander Stef van Heteren heeft 
een bed and breakfast hotel. Op zijn 
website vind je ook andere activiteiten 
die hij voor je wil regelen. Onder andere 
de wat minder rustgevende activiteit: 
een quadsafari of een bezoekje aan een 
elandenpark op 25 minuten rijden in 
Ockelbo (voor het geval je geen elanden 
in het wild ziet) of kajakken tussen de 
eiland op de Baltische Zee.
 ▶ hedenstugan.se

Restaurant: Axmarbrygga Havskrog is een 
visrestaurant op een schitterende locatie 
bij het dorp Axmar. Het restaurant ligt 
aan de rand van het water van het 
grootste natuurgebied van Zweden.
 ▶ axmarbrygga.com

Overnachten in de buurt van Roger en 
Maria Svärd? Klein hotel Chinova in 
Järvsö mag er zijn. Het is een oude boer-
derij, omgebouwd tot een klein, sfeervol 
hotel. Een andere leuke overnachtings-
mogelijkheid in dezelfde plaats: slapen 
tussen de wolven in de dierentuin van 
Järvzoo. Slechts gescheiden door een 
raam overnacht je bij een wolvenroedel.
 ▶ chinova.se

Dit feesthuis werd vroeger gebruikt voor festiviteiten 
en bruiloften. Het huis staat op de werelderfgoed-
lijst van UNESCO en is te bezichtigen.

Visser Dennis Bergman gaat met toeristen graag 
naar het privé-eiland van zijn vader en zet daar zijn 
gasten een zelfgevangen vismaaltijd voor. 

Terwijl je rondvaart tussen de eilanden voor de 
kust, zie je hoe vissers de zalm binnenhalen.

Maria Svärd, in Zweedse klederdracht, laat mensen 
op een creatieve manier kennismaken met de pro-
vincie Hälsingland.
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Legpuzzels maken is nog altijd een populaire 
bezigheid. ‘De grootste misvatting over legpuzzels 
is dat vooral heel jonge kinderen en ouderen ze 
maken’, zegt Joëla van Dantzig, productmanager 
puzzels van Jumbo in Zaandam. Populaire puzzels 
van Jumbo zijn die grappige van illustrator Jan van 
Haasteren. Zijn puzzels zitten vol stripfiguurtjes 
die de mafste dingen doen. Op de Facebookpagina 
van Van Haasteren zijn alle leeftijden vertegen-
woordigd en de teller ging begin oktober over de 
zesduizend fans. 
Jumbo brengt elk jaar 150 nieuwe puzzels voor 
volwassenen uit. In de Jan van Haasterenlijn zijn 
dat er gemiddeld vijftien. ‘Soms gebruiken we één 
afbeelding voor meerdere puzzelmaten’, zegt Van 
Dantzig. ‘We werken al 31 jaar met hem samen en 
zijn merk laat nog steeds een stijgende lijn zien als 
het om verkochte aantallen gaat. Daarnaast doen 
traditionele taferelen – dieren, landschappen en 
skylines van steden – het ook altijd goed.’

Onder de legpuzzelaars van het Nederlands Dag-
blad doen die het ook goed, blijkt uit reacties van 
lezers. Net als puzzels van Bijbelse taferelen, histo-
rische gebeurtenissen, illustraties van Cornelis Jet-
ses, Dokus en Anton Pieck en legpuzzels van 
kunstwerken.
Puzzelaar Michiel de Gelder: ‘Ik maak voorname-
lijk puzzels van Jan van Haasteren van 1000 of 
1500 stukjes en 3D-puzzels. Daarvan moet je bij-
voorbeeld eerst een aantal muren in elkaar puzze-
len en daarna het dak. Het formaat van deze puz-
zels varieert tussen de 250 en 3300 stukjes.’ De 
Gelder zette bijvoorbeeld de skyline van New York, 
nog met de Twin Towers, in 3D in elkaar. 

wasgij
Net als alle markten, probeert ook de legpuzzel-
markt zich steeds te vernieuwen. Jumbo haalde de 
wasgij-puzzel uit Groot-Brittannië. Daar is het 
sinds 2005 de meest gemaakte puzzel door vol-
wassenen. Het grootste verschil met normale leg-
puzzels is dat bij wasgij de puzzelaar niet de 
afbeelding op de doos na moet puzzelen, maar de 
hersenen en de fantasie worden aangesproken. 
Van Dantzig: ‘Op de doos staan bijvoorbeeld 
geschrokken mensen en de puzzelaar moet uitvo-
gelen waar ze van geschrokken zijn. Wasgij is het 
omgekeerde van jigsaw, het Engelse woord voor 
legpuzzel.’ Marianne Mulder is er gek op: ‘Er is 
alleen een aanwijzing, wat gebeurt er na het tafe-
reel op het plaatje, bijvoorbeeld. Maar ik maak ook 
graag legpuzzels van landschappen, met irritante 
stukken lucht of huisjes die op elkaar lijken.’

De legpuzzel gaat ook digitaal. Zo zijn de wasgij’s 
en de puzzels van Jan van Haasteren verkrijgbaar 
als app. ‘Hoe breder het assortiment, hoe meer 
puzzelaars erbij komen’, zegt Van Dantzig. Tegelijk 
blijft er toekomst voor de fysieke stukjes. De 
Jumbo-medewerker merkt dat puzzelen een soci-
aal gebeuren blijft. ‘Gezinnen doen het samen. In 
de vakantie komt er vaak een legpuzzel op tafel.’ 
Zo legt Marianne Tanghe altijd een paar stukjes 
aan aan de legpuzzel op tafel als ze bij haar moe-
der op visite is. 
Bij de familie Huisman is Owen (7) de grootste 
puzzelaar. ‘Vaak begint zoonlief met puzzelen’, 
vertelt moeder Rianne Huisman. ‘Maar het kan 
maar zo dat zijn vader het ’s avonds overneemt en 
we de volgende ochtend een verontwaardigde 
zoon horen zeggen: “Waarom ben je al zo ver? Dat 
wilde ík allemaal doen!”’ 

Evertine Heek puzzelt haar hele leven al. ‘Varië-
rend van duizend tot drieduizend stukjes. In 2013 
kreeg ik op 31-jarige leeftijd borstkanker. Toen ik 
in november 2013 met mijn chemo’s begon, heb ik 
een legpuzzel van vijfduizend stukjes van Jan van 
Haasteren neergelegd. Iedereen die op ziekenbe-
zoek kwam, puzzelde even mee. In april 2014 
kreeg ik mijn laatste chemo en was ook mijn puz-
zel klaar.’ Inmiddels draait Heek weer mee in het 
leven van alledag. ‘Toch ligt er nog altijd een puz-
zel op tafel.’

los van de tablet
Van Dantzig denkt dat de hype van volwassenen 
die aan het kleuren slaan, aansluit bij het gevoel 
dat mensen bij legpuzzels krijgen. ‘In dit digitale 
tijdperk zoeken mensen dingen waarmee ze los-
komen van de tablet of de televisie. Ze zoeken iets 
waarbij ze zich kunnen ontspannen.’
In de praktijk van psycholoog Jeffrey Wijnberg in 
Groningen is bezigheidstherapie een speerpunt in 
de behandeling. Hierdoor heeft de patiënt aflei-
ding zonder dat het veel energie kost. ‘Maar ook 
als je niet depressief bent, gaat er een rustge-
vende, meditatieve werking uit van bezigheden 
met een repeterend karakter’, schrijft Wijnberg in 
zijn blog. 
Puzzelaar Marrit Feenstra-Doedens beaamt dat 
het werkt. ‘Ik maak puzzels omdat het mij ont-
spanning geeft. Ik denk nergens aan en soms is het 
een sport van mij om een puzzel zo snel mogelijk 

af te ronden. Ik geniet er erg van om te puzzelen 
en het geeft rust in mijn drukke bestaan. Ik ben 
zelfs zo verslaafd dat het gastenboek op onze brui-
loft ook een puzzel was. En in december 2013 heb 
ik een puzzel van 18.000 stukjes gekocht en heb 
deze eerder dit jaar afgerond.’
Ook bij puzzelmaker Ravensburger in Amersfoort 
is de rustgevende werking van puzzels maken 
bekend. ‘Je wordt er relaxed van’, zegt marketing-
manager Dave Vonk. De puzzels van duizend stuk-
jes, vijftig bij zeventig centimeter, zijn het meest 
populair. ‘Die grootte is praktisch voor op tafel en 
is voor de grootste groep mensen te doen.’ Na vijf 
jaar gaat bij Ravensburger een afbeelding er weer 
uit en komt er een nieuwe voor terug. ‘Dat zijn 
vooral landschappen en dierenpuzzels. Het aantal 
puzzels dat wij verkopen, is al jaren stabiel.’
’Puzzels moeten puzzelbaar zijn’, zegt Vonk. ‘Dat 
betekent niet te veel blauw in de lucht of de zee. 
Een puzzel die voor tachtig procent blauw is, 
schrikt de meeste mensen af.’ De puzzelstukjes 
van Ravensburger worden uit karton gestanst met 
een handgemaakte vorm. De hele grote, die van 
negenduizend stukjes, worden in elkaar gezet 
bewaard. ‘Alleen bij die grote puzzels kunnen we 
mensen helpen die een stukje kwijt zijn. Dan moe-
ten ze wel de puzzel gemaakt hebben en kunnen 
aangeven dat bijvoorbeeld het derde stukje links 
uit de elfde rij van boven ontbreekt.’ 
Gerda Visser heeft net een puzzel met vijfduizend 
stukjes afgerond. ‘Ik heb er twee jaar over gedaan. 
Een jaar of tien geleden was ik er eens aan begon-

nen. Het beginnetje heb ik opgerold op een puz-
zelmat weggelegd. Twee jaar geleden legde mijn 
zoon hem weer op tafel met de mededeling dat 
“wij” hem maar eens af moesten maken.’ Dat 
lukte, maar binnenkort verdwijnt hij weer in de 
doos. 

kringloopwinkels
Er zijn maar weinig mensen die de stukjes voor 
een tweede keer in elkaar passen. Legpuzzels zijn 
daarom bijna altijd te vinden op kleedjes- en rom-
melmarkten en in kringloopwinkels. Als de verko-
per tenminste kan garanderen dat alle stukjes nog 
in de doos zitten. 
De moeder van Marianne Tanghe haalt de puzzels 
per tien tegelijk voor een paar euro bij de kring-
loopwinkel. ‘Mijn moeder (77) en haar nicht (80) 
wonen bij elkaar om de hoek en brengen uren 
‘legpuzzelend’ door.’ Favoriet zijn de puzzels van 
duizend stukjes. ‘Ze vinden er helemaal niets aan 
als er aan het eind een stukje ontbreekt en soms 
wordt een puzzel weer in de doos gegooid als bij-
voorbeeld meerdere stukjes op dezelfde plek lij-
ken te passen.’ ■

Legpuzzelaars grijpen steeds vaker naar een komische 
legpuzzel. En naar de breinbrekende wasgij-puzzels; 
met hints in plaats van een na te maken afbeelding.
Sophia Geuze beeld iStock, sxc

Puzzelen maakt je relaxed

Een puzzel maken heeft een ontspannende werking. Psychologen gebruiken het om (depressieve) patiënten afleiding te bieden zonder dat het veel energie kost. 

‘Iedereen die op 
ziekenbezoek kwam, 
puzzelde even mee.’

consumentconsu

■ndmeedenken
Over dit artikel werd meegedacht door lezers. Wilt u 
ook meedenken over artikelen? Ga naar ndmeeden-
ken.nl of mail naar meedenken@nd.nl.
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achtergrond

‘Nederlanders hebben de klok; 
asielzoekers de tijd’ 

Andere gewoontes, een vreemde taal, of iemand met 
een verslaving. Welke impact heeft het als je een 
vreemde laat verblijven in je huis? 
Esther van Lunteren beeld Anke Knapper

Een vreemdeling in h

‘de kinderen moesten de 
computerkamer missen’

1 op de 8 Nederlanders wil wel een vluchteling 
in huis nemen, peilde Maurice de Hond begin 
september. Maar welke impact heeft een 
vreemde in huis eigenlijk? Vier 
ervaringsdeskundigen doen hun verhaal. 

Kris Bossenbroek woont in Ermelo, is 
getrouwd met William en samen hebben ze 
vijf kinderen. ‘Pedro heb ik tijdens een zen-
dingsconferentie leren kennen. We raakten 
bevriend en gingen in vakanties regelmatig bij 
hem op bezoek in Portugal, waar hij vandaan 
komt. 

Mijn man heeft een aannemersbedrijf en had 
het heel druk, waardoor hij personeel tekort-
kwam. Pedro werkt ook in de bouw, maar 
door de economische crisis had hij weinig 
werk. We stelden hem voor een paar maan-
den bij ons te komen werken, zodat hij wat 
kon verdienen, en na de geboorte van zijn 
tweede dochter kwam hij drie maanden bij 
ons in huis. Onze kinderen waren meteen 
enthousiast, ook al moesten ze de computer-
kamer drie maanden missen. De voertaal 
werd Engels. 
Na een paar dagen op onze tenen lopen – wat 
vindt hij hiervan, wat vindt hij daarvan? – 

werd zijn aanwezigheid gewoon. Vooral zijn 
bescheidenheid was wennen, juist omdat wij 
heel direct zijn. Alles was ‘geen probleem’ en 
‘goed hoor’. We hebben er echt op gehamerd 
dat hij zich vrij mocht voelen. In het begin 
deed hij dat niet, later ging hij meer zijn eigen 
gang. 
Pedro’s aanwezigheid had veel positieve 
impact. De kinderen sloofden zich een beetje 
uit; deden ineens heel sociaal en hadden veel 
respect voor hem. Ze spraken met hem over 
dingen waar ze met ons minder makkelijk 
over praten, zoals het geloof of vragen over 
relaties. Ook namen we veel vaker de tijd voor 
elkaar om spelletjes te doen, samen koffie te 
drinken of een potje badminton te spelen. We 
hebben door zijn komst niet alleen gegeven, 
maar juist ook vriendschap, voorbeeld en 
gezelligheid ontvangen. Je moet daarvoor wel 
bereid zijn een stuk privacy op te geven, maar 
door onze grote kinderen waren we dat al 
gewend.’ 

Machiel Karels uit Apeldoorn is getrouwd met 
Anita. Samen hebben ze drie kinderen, die 
inmiddels niet meer thuis wonen. ‘Drie jaar 
geleden kwam vanuit onze kerk de vraag of 
wij tijdelijk asielzoekers in huis wilden nemen 
die uitgeprocedeerd waren of wachtten op 
een nieuwe asielprocedure. In die periode 
kunnen ze namelijk niet in een AZC terecht. 
Inmiddels hebben we drie mensen in huis 
gehad die vier tot dertien maanden bij ons 
bleven. Als ze bij ons kwamen, bespraken we 
de regels in huis en gaven we aan hoelang ze 
konden blijven. 

In de Bijbel hebben vreemdelingen een speci-
ale plaats. God gebiedt ons Hem boven alles 
lief te hebben en onze naasten als onszelf. Dat 
is onze motivatie. Het was wel wennen. Ze 
waren er altijd. Ook als de kinderen op bezoek 
kwamen, of als we in gezinsverband iets te 
vieren hadden. Het was mooi om dat te delen, 
maar ook vaak confronterend voor de asiel-
zoekers die zonder hun familie in Nederland 
waren en soms niets meer van hen hoorden. 
Daarnaast hadden ze dikwijls moeite zich in 
ons ritme van slapen, eten en werken te voe-

gen. Een bekende uitspraak is: wij Nederlan-
ders hebben de klok, asielzoekers de tijd. Dat 
werkte in alles door. Omdat ze graag iets terug 
wilden doen, gaven we ze taken in huis. Dat 
leverde soms bijzondere taferelen op: kachel-
ruitjes die met staalwol werden schoonge-
maakt bijvoorbeeld. 

Wij deelden met asielzoekers niet alleen een 
huis, maar ook hun leven. We kregen veel 
aangrijpende verhalen en trauma’s te horen 
die ook wij een plekje moesten geven. Dit 
maakte het loslaten van elkaar soms moeilijk.
Vaak gaven die verhalen aanknopingspunten 
om samen te bidden en over de Here Jezus te 
vertellen. Steeds was ons gebed: “Here, wilt U 
ons tact, wijsheid, geduld en vooral liefde 
geven.”

Op dit moment hebben wij geen vluchteling 
in huis. Maar mocht de vraag opnieuw tot
ons komen om iemand in huis te nemen die 
geen enkele aanspraak kan maken
op een voorziening van onze overheid, dan 
zullen wij dat zeker in overweging nemen.’
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achtergrond

uis

‘we hadden heel wezenlijke gesprekken’

‘hij moest weg voor de veiligheid 
van de kinderen’

Lisanne Beekhuis* en haar jonge gezin 
namen enkele maanden een vluchteling 
op in huis. ‘We kenden hem uit de kerk en 
ontdekten al snel dat het leven in het AZC 
asielzoekers geen goed doet. Hun leven is 
betekenisloos. Ze zijn alles en iedereen 
kwijt, in het AZC is niets van hen en ze 
hebben geen dagbesteding. Toen hij een 
opleiding wilde volgen, bleek het AZC dan 
ook geen ideale studieplek.

Wij hebben in huis een kamer over en 
willen daar gastvrij mee omgaan. We 
besloten hem daarom een thuis te bieden. 
Wij ontlenen onze identiteit aan Christus 
en zijn dankbaar dat we iets daarvan 
mogen doorgeven aan mensen wier iden-
titeit beschadigd is. 
Hij vond het fijn om in een normaal gezin 
mee te draaien en kon het goed vinden 
met onze kinderen. Extra bijzonder waren 
de momenten dat we samen baden aan 
tafel, in alle vrijheid. Dat kon in zijn thuis-
land niet. Wel moesten we wennen aan 
minder privacy, zijn omgekeerde dag- en 
nachtritme en het feit dat ik als vrouw 

soms alleen in huis was met een vreemde 
man. Ook wilden we graag rekening met 
hem houden, maar dat was best aftasten. 
Dan was hij er bijvoorbeeld niet als we 
wilden eten; moesten we op hem wach-
ten, of hem zijn gang laten gaan? 
Na enige tijd raakte hij drugsverslaafd. 
Door zijn verleden namen we hem dat 
niet kwalijk. We spraken af dat hij niet 
kon blijven als we drugs in huis zouden 
zien. Toen dat toch gebeurde, moest hij 
vertrekken voor de veiligheid van de kin-
deren. We vonden dat voor hem heel ver-
drietig en hopen en bidden dat hij 
ondanks zijn verslaving terugdenkt aan 
deze periode als een tijd waarin hij gezien 
werd als mens. 

We staan er zeker voor open nog een keer 
iemand deelgenoot te maken van ons 
gezin, of dat nou is voor een slaapplek of 
een kop koffie.’

▶ ▶ *Om de privacy van de vluchteling te 
waarborgen, is de naam Lisanne Beekhuis 
gefingeerd. De echte naam is bij de 
redactie bekend. 

Jan Verhoeven woont in Leerdam, is 
getrouwd met Liesbeth en samen hebben 
ze vijf zoons. ‘Het was een paar dagen 
voor Kerst toen ik werd gebeld of ik 
onderdak wist voor Hans, een 61-jarige 
zwerver. Het vroor en sneeuwde en de 
man, al negen jaar dakloos, sliep in een 
bootje onder wat zeilen. ‘‘Breng hem maar 
hier’’, zeiden wij, na de Kerst zien we ver-
der. In de week die volgde, ontdekten we 
langzaam zijn levensverhaal; hij had een 
drugsverleden en was nu verslaafd aan 
alcohol. Ik ben meteen duidelijk tegen 
hem geweest: ik ben verantwoordelijk 
voor mijn gezin; als je in ons huis alcohol 
drinkt, zet ik je eruit. Verder ging zijn 
komst bijna vanzelf. Hij ging mee in de 
structuur en paste zich uitstekend aan. 
Wij leerden Hans kennen als een bijzon-
der en begaafd mens.

Een paar dagen werden zes maanden. Hij 
begon overdag een afkickprogramma bij 
De Hoop in Dordrecht. Een wonder in zijn 
situatie! De rest van de tijd draaide hij 

mee in ons gezin. Hij had goede humor, 
dus onze jongens namen hem er graag 
tussen. Toen het langer ging duren, heb-
ben we twee andere gezinnen gevraagd 
ons af en toe te helpen, zodat wij even een 
paar dagen of een weekend voor onszelf 
hadden.
Het maakte op Hans vooral indruk dat we 
met elkaar aan tafel aten en vertelden 
over de dag. Dat had hij nog nooit meege-
maakt. Andersom hoorden wij over zijn 
wereld. Dan gaat er veel franje vanaf, we 
hadden heel wezenlijke gesprekken, we 
vonden elkaars hart. 
Inmiddels woont hij op zichzelf, is hij bij 
de kerk betrokken geraakt en heeft hij 
belijdenis van het geloof afgelegd. Elke 
vrijdagmorgen komt Hans nog bij ons kof-
fiedrinken en dan ervaren we weer het 
geschenk van elkaar. Wij hebben een engel 
geherbergd (Hebreeën 13:2). Een volgende 
keer als ik gevraagd zou worden om een 
vreemde in huis te nemen, zou ik wel 
direct contact zoeken met hulpverlenende 
instanties, zij kennen de juiste wegen.’ ■

Praat!
Balen, ik ben mijn stem kwijt en merk nu pas hoeveel ik 
praat tijdens mijn werk (overigens ook daarbuiten). Ik kan 
hele dagen vullen met zaken recht praten, discussies voeren 
met advocaten, juristen, werkgevers, collega’s, derden, 
onderhandelen en veel praten met eigen cliënten. Het is de 
meest persoonlijke manier van communicatie. Ik vind het 
alleen niet altijd efficiënt en betrap mezelf er regelmatig op 
dat ik soms te gemakkelijk alleen via de e-mail communi-
ceer. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar sommige men-
sen hebben gewoon liever mondeling (telefonisch) contact. 
En als het om zaken als ontslag of ziekte gaat, kun je naar 
mijn idee simpelweg niet alleen volstaan met contact via de 
e-mail. 
Via dit geschreven woord wil ik een dringend advies geven 
aan alle werkgevers en werknemers over het gesproken 
woord. Want vrijwel elke zaak is te herleiden tot de manier 
waarop met elkaar is gecommuniceerd. Zo hoor ik erg vaak: 
ik ben op zich niet tegen het ontslag zelf, maar wel tegen de 
manier waarop het allemaal is gelopen. Ook werkgevers zijn 
soms zo ontzettend klaar met werknemers, doordat ze zich 
grof hebben gedragen of veel onrust hebben veroorzaakt 
door geroddel en negatief gedrag. Er ontstaan op deze 
manier principekwesties en die lopen vaak voor niemand 
goed af. En dat is zonde en, nog belangrijker: nodeloos. 
Natuurlijk valt een conflict niet altijd te voorkomen. Maar 
wanneer een werkgever een ontslag op een goede wijze 
voorbereidt, ben ik van mening dat werknemers veel eerder 
geneigd zijn zich erbij neer te leggen. Door een werknemer 
niet in te lichten over een ontslagprocedure bij het UWV, 
waardoor de ontslagaanvraag ineens bij hem op de deur-
mat valt, creëer je te gemakkelijk een conflict en kwets je de 
andere partij onnodig. Deze zaken maken het ontslagproces 
extra pijnlijk. 
Het lijkt vaak de makkelijkste weg om te kiezen voor de post 
of e-mail of zonder overleg besluiten door te voeren. Dat is 
het in de praktijk niet. Het is voor beide partijen veel 
gemakkelijker dat het contact, uiteraard voor zover moge-
lijk, goed blijft. Door met elkaar in gesprek te blijven en 
besluiten goed te communiceren draag je sneller bij aan 
een oplossing. Succes ermee!

column
Loes Dreschler · jurist arbeidsrecht

Loes Dreschler is jurist arbeidsrecht bij de christelijke vakorganisatie CGMV.
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ontspanning

Het geheimzinnige 
perkament
Rudi Hakvort en Cherrelle Eid. Uitg. 
Callenbach, Kampen 2015. 175 blz. € 12,99 
10+

Het geheimzinnige perkament is een Bij-
bels historische roman voor de jeugd. Het 
koppelt een spannend avontuur van twee 
tieners aan het leven en sterven van 
Christus en geeft veel informatie over het 
gewone leven van Joodse kinderen uit die 
tijd. Jesse en Naomi ontdekken dat in 
wijnvaten een perkament verstopt zit. Het 
lijkt wel op een boekrol uit de tempel. Ze 
vertrouwen het niet en achtervolgen de 
wagen met de vaten. Zo komen ze in 
Qumran terecht, waar de vaten in 
rotsspleten worden verborgen. Ondertus-
sen zijn ze getuige van de wonderlijke 
spijziging van vijf broden en twee vissen. 
En later van de beschuldiging en kruisi-
ging van Jezus. Zou Hij de beloofde Mes-
sias kunnen zijn? Mooi is dat Jesse en 
Naomi uit een verschillend milieu komen. 
De vrome Jesse, zoon van een rabbi, ziet 
de wereld heel anders dan de arme 

Naomi. Jammer is dat – zeker in het 
tweede deel van het verhaal – de span-
ning te lijden heeft onder de schrijfstijl. 
Enerzijds door te veel uitleg en anderzijds 
doordat de schrijver als verteller op de 
voorgrond treedt. De verstopte perkamen-
ten verwijzen naar oude Bijbelteksten die 
in 1947 in Qumran gevonden werden door 
een jonge schaapherder. 

De indringster
Hans Mijnders. Uitg. Columbus, 
Heerenveen 2015. 120 blz. € 8,95 12+

Pubers die worstelen met hun identiteit 
en snelle ontwikkeling, zitten meestal 
niet te wachten op grote veranderingen 
binnen het gezin. Dat geldt ook voor Liz 
(14), die geconfronteerd wordt met de 
mogelijke komst van een pleegzusje. ‘Met 
zo’n kind in huis wordt het er vast niet 
gezelliger op. Die slokt natuurlijk alle 
aandacht op.’ Dat de rest van het gezin 
het wel ziet zitten, maakt haar alleen 
maar halsstarriger. Gelukkig kan ze haar 
gedachten verzetten door een leuke 
schoolwedstrijd. Ze verzint met haar 
vriendengroep een ouderenactiviteit voor 
Make a difference day. Maar Jonathan wil 

daarbij steeds iets met Liz alleen gaan 
doen. Hij is toch niet verliefd? 
De indringster is een vlot geschreven 
roman en bespreekt een origineel thema. 
Het karakter van Liz komt goed uit de verf 
en is herkenbaar voor tienermeiden. 
Ruzie met je ouders, verliefd zijn en 
afspreken met vrienden zijn onderwerpen 
die hen aanspreken. Het pleegzusje over-
tuigt minder door haar voorbeeldige 
gedrag. Hierdoor wordt het voor Liz uit-
eindelijk wel mogelijk om haar te accep-
teren. Hans Mijnders liet al vaak zien toe-
gankelijke boeken te kunnen schrijven 
met tussen de regels door de boodschap 

om voor elkaar op te komen. Ook dit boek 
ademt die sfeer. Mooi om over door te 
praten, zeker als tieners in hun omgeving 
te maken krijgen met pleegzorg.

Mijn eerste gereedschapskist
Anne-Sophie Baumann en Virginie Graire. 
WPG Uitgevers, België, 2015. 8 blz. € 12,99 
3+

Voor peuters en kleuters die graag helpen 
met klussen is Mijn eerste gereedschaps-
kist een leuk, interactief boek. Spelender-
wijs leren ze hoe bijvoorbeeld een boor 
werkt, wat je met een bout doet en waar-
voor schuurpapier dient. Op de dikke, 
kartonnen bladzijden is veel wat kan 
bewegen. Zo kunnen kinderen een spijker 
in het hout slaan en een houten plank 
doormidden zagen. Volgens de achterflap 
ontstaat zo langzaam maar zeker een 
vogelhuisje, maar in het boek zelf is dat 
wat lastig te zien. Leuk is dat kleine 
vogeltjes steeds nieuwsgierig komen kij-
ken hoe het gaat. Een origineel, stevig 
boekje voor kleine knutselaars. ■

jeugdboeken
Annette van der Plas

De nieuwste versie van voetbalgame FIFA vond 
vorige maand zijn weg naar de plaatselijke 
speelgoedwinkel.

Dit jaar staat er ‘16’ achter de naam van de wereld-
voetbalbond. FIFA 16 is alweer het 23e deel uit de 
reeks en weet al jaren de grootste sport ter wereld 
succesvol te vertolken naar een kwalitatief hoog-
staand spel op alle spelcomputers. Toch is het de 
vraag of dit jaar de aanschafprijs van 60 euro wel 
terecht is. Weet FIFA 16 nog zinvolle verbeteringen 
door te voeren en de kloof tussen fictie en werke-
lijkheid verder te dichten?
Zoals we gewend zijn, heeft FIFA een groot aantal 
speelmogelijkheden. Zo is het mogelijk als coach 
jouw favoriete team naar succes te leiden in zowel 
de nationale competitie als in Europese toer-
nooien. Ook kun je je kwaliteiten online meten 
met vrienden of onbekenden in onderlinge duels. 
De zeer populaire ultimate team mode is opnieuw 
verder uitgebreid. Je kunt met nog meer mogelijk-
heden het ultieme elftal samenstellen. FIFA 16 
heeft ook damesteams. De vraag is echter of man-
nelijke gamers dit belangrijk vinden. Toch volgen 
de makers hiermee de ontwikkelingen in het 
mondiale voetbal: de groeiende populariteit van 
het vrouwenvoetbal.
De details zijn ook dit jaar weer verbluffend. Zelfs 
de tattoos van wereldster Lionel Messi zijn met 
veel zorg en tot in de puntjes nagemaakt. Helaas 
zijn de spelers uit de Nederlandse competitie min-
der nauwkeurig en zelfs voor een aanzienlijk deel 

onherkenbaar. De sfeer in de stadions zorgt ervoor 
dat je direct in de wedstrijd zit. Zo schalt het wel-
bekende ‘You’ll never walk alone’ bij aanvang van 
de wedstrijden van Liverpool door het stadion. Het 
publiek reageert sneller wanneer er een harde 
overtreding wordt gemaakt, bij een wissel of na de 
meest fantastische acties. Het Nederlandse com-
mentaar lijkt aardig, maar blijkt in de praktijk wat 
onbeholpen en staat vaak ver af van wat er daad-
werkelijk op het veld gebeurt. 
Het besturen van je team tijdens de wedstrijd 
voelt enorm realistisch aan. Verwacht geen school-
pleinuitslagen. Het vergt geduld, vaardigheid en 
precisie om de goal van de tegenstander te vinden; 
vooral als je ervoor kiest te spelen tegen een com-
putergestuurde tegenstander. Dit klopt natuurlijk 
met het moderne, tactische voetbal, maar doel-
punten zijn dus schaars. Ook nemen voetballers de 
bal niet altijd even lekker aan. Dit gaat vervelen en 
dus schiet het realisme op deze manier zijn doel 
voorbij; het moet wel een leuk spelletje blijven.

Al met al zijn er weinig opmerkelijke vernieuwin-
gen in FIFA 16 te bespeuren. Ook al heeft FIFA 16 
meer realisme, dat wil niet zeggen dat het een 
leuker spel is. In het geval van zo’n dijk van een 
game als FIFA is dit geen drama: FIFA is al jaren 
heer en meester van dit sportgenre op spelcompu-
ters wereldwijd en ook van FIFA 16 zullen er weer 
miljoenen worden verkocht. Aan de FIFA games 
valt weinig te verbeteren. ■

game
Daan de Kroon beeld nd

FIFA 16 staat er weer

FIFA 16

Electronic Arts, PS4, Xbox one, PS3, Xbox 360, 
pc, € 59 3+
Beoordeling: ★★★★✩
Geweld: �����

▶ ▶ youtube.com/watch?v=-WWjHNVc7Iw

Blab
Een gesprek met onbekenden 
over hoe je kinderen 
beschermt op internet of een 
voedingsdeskundige over vet 
eten. Praten over christelijke 
apologetiek of andere mensen 
leren kennen. Dat kan alle-
maal op internetsite Blab.im. 
Een gastheer begeleidt deze – 
meestal informatieve – 
gesprekken, lessen, inter-
views of discussies. 
Luisteraars kunnen vragen 
stellen. Dat maakt deze app 
interactief, maar soms zit 
iemand gewoon de tijd vol te 
praten tot er weer een inte-
ressante vraag voorbijkomt. 
Mensen moeten inloggen met 
Twitter om mee te kunnen 
praten. Naast het scherm zie 
je tweets over het gesprek. 
Door op twee handjes te klik-
ken, spreek je steun uit aan 
de gesprekspartner. Live mee-
praten is het unieke aan Blab, 
maar achteraf een gesprek 
bekijken kan ook. Het sterkste 
punt van Blab is dat de 
gesprekken gemiddeld geno-
men ergens over gaan. 
Sommige onderwerpen komen 
wekelijks terug. Uiteraard is 
het verstandig om voorzichtig 
te zijn met wat je wel en niet 
zegt online. 

app
Marieke Westerterp beeld nd
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Een van de meest indrukwekkende vlie-
gende objecten ooit gemaakt is misschien 
wel de zeppelin. Zeppelins waren soms 
bijna 250 meter, langer dan drie moderne 
vliegtuigen achter elkaar! Wat was er 
eigenlijk zo speciaal aan een zeppelin? En 
waarom gebruiken wij ze (bijna) niet meer?

De zeppelin werd in 1874 uitgevonden door 
Ferdinand von Zeppelin (nu weet je meteen 
waar de naam vandaan komt). Het voertuig 
is eigenlijk een heel grote ballon met water-
stof of helium. Deze gassen zijn lichter dan 
lucht, waardoor het gevaarte opsteeg. Onder 
de ballon zit een metalen ‘bakje’ waarin de 
motor zit en de piloot. Want een ballon die 
alleen omhoog of omlaag kan, daar heb je 
niet zoveel aan. 
Wist je dat de allereerste luchtvaartmaat-
schappij alleen maar met zeppelins vloog? 
Dat gebeurde ongeveer honderd jaar gele-
den. Het probleem was dat de zeppelin toen 
nog niet zo snel was, waardoor besloten 
werd er alleen pleziertochtjes mee te 
vliegen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog – die iets 
meer dan honderd jaar geleden begon – 
was de zeppelin ook heel belangrijk. Vlieg-
tuigen werkten toen nog niet heel goed, dus 
de grote ballonnen werden gebruikt als 
bommenwerpers of om gebieden te 
verkennen.
Tegenwoordig zien we bijna geen zeppelins 
meer. In vergelijking met vliegtuigen zijn ze 
erg duur en te langzaam om snel tussen 
twee steden te reizen. Toch worden ze af en 
toe nog wel gebruikt, zoals de ‘Goodyear 
Blimp’, een zeppelin die als reclame gebruikt 
wordt tijdens sportwedstrijden in de Ver-
enigde Staten. 

Zeppelin

Johan van den Beld beeld ap / Felix Kästle

meer 
weten

Groeien
‘Het is tijd je winterkleren 
weer voor in je kast te leggen’, 
zegt mama. Ze heeft Lots kast 
leeggehaald en alle kleren op 
haar bed gelegd.
Mama bekijkt alle zomerkle-
ren. Ze vouwt ze op of gooit ze 
op de grond. De opgevouwen 
kleren legt ze weer achter in 
de kast. 
‘Mogen die er niet meer in?’, 
vraagt Lot. Ze houdt haar lie-
velingsbikini omhoog.
‘Die kan echt niet meer. De rek 
is eruit’, zegt mama. ‘Die kun-
nen we zelfs niet meer 
weggeven.’
‘Deze is nog goed’, zegt Lot als 
ze een korte broek pakt. 
‘Maar niet meer voor jou’, zegt 
mama. ‘Hij zit veel te strak.’
Als alle zomerkleren aan de 
beurt geweest zijn, is het de 
beurt aan de winterkleding.
Lot vindt het stom dat ze som-
mige dingen niet meer past. 
Haar mooie winterjas is te 
klein. Net als haar broek met 
sterren en een stapel shirts.
‘Ik stop met groeien’, zegt Lot.
‘Lekker makkelijk’, lacht 
mama. ‘Dan hoef ik geen 
nieuwe kleren voor je te 
kopen.’
Zo had Lot het nog niet beke-
ken. ‘Ik groei toch maar door’, 
zegt ze snel.

Lot
Sophia Geuze

Hoe houd je een oen 
bezig? 
Zet hem in een ronde 
kamer en zeg: ‘In de hoek 
ligt een reep chocolade!’

lach van 
de dag

Ken jij ook een goede mop? 
E-mail ‘m naar leven@nd.nl en zet 
in het onderwerp ‘mop’. 

Zie je dat lege tekstwolkje in de foto hiernaast? Jij 
mag zelf een tekst verzinnen. Zo krijgt de foto jouw 
eigen verhaal. Heb je een leuke tekst bedacht? Stuur 
dan een mailtje naar leven@nd.nl en zet in het 
onderwerp ‘wat zei je?’. Wie weet, komt jouw inzen-
ding  volgende week op deze pagina. De inzending 
hieronder komt van Sjirk Sikkema.

 beeld anp

Please, Kerry, 
stop es met die herrie!

Nou, dat was het dan. 
Deze rubriek stopt. 
Bedankt voor jullie 

inzendingen!

wat zei
je?

Deze mini-chocoladereepjes bedacht ik spontaan. 
Aan een jarige geef ik vaak chocola, als ik niets ori-
gineels weet te verzinnen. Vaak in de vorm van een 
chocoladereep. Heerlijk, daar niet van, maar totaal 
niet origineel. En ik houd wel van originele dinge-
tjes. Daarom maak ik nu mini-chocoladereepjes in 
een leuke vorm, die er superorigineel uitzien. Een 
geweldig cadeau-idee, laten we snel aan de slag 
gaan! Ook een leuk dingetje om te doen met 
vriendinnen.

Boodschappenlijstje
▶ 200 gram melkchocolade (of puur of wit, net wat 
de persoon lekker vindt)
▶ een halve zak smarties
▶ 100 gram chocola in een andere kleur (ik 
gebruikte wit)

Verder nodig:
▶ een pannetje
▶ een hittebestendige kom
▶ uitsteekvormpjes
▶ mes

Werkwijze:
Stap 1: Smelt de melkchocolade au bain marie in 
de hittebestendige kom boven de pan met water 
erin. 
Stap 2: Giet de chocolade in de vormpjes. 
Stap 3: Strooi een deel van de smarties over je 
chocoladereepje. Je kunt dat in een leuk patroontje 
doen of in een bepaalde kleur. Dat ziet er super-
mooi uit.

Stap 4: Gebruik een mes om van de chocolade in 
een andere kleur, chocoladekrullen te maken. Dat 
doe je door met het mes over de vlakke kant van 
de chocoladereep heen te schrapen. Wil je ienie-
mienie chocoladekrulletjes, dan kun je ook een 
rasp gebruiken. 
Stap 5: Laat de mini-chocoladereepjes een nacht 
in de koelkast staan en druk ze dan heel voorzich-
tig uit de vorm. Dat is nog best lastig! 
Stap 6: Leg je mini-chocolaatjes op een mooi ser-
vetje, doorzichtig inpakpapier eromheen en klaar 
is jouw originele cadeautje. (Pas op, het smelt 
soms snel dus pas op het laatst uit de koelkast 
halen!).

▶ ▶ Dit artikel komt van het meidenblog huisvan-
belle.nl. Hier vind je iedere week een heleboel 
blogs over verschillende onderwerpen, net als in 
hun magazine Belle. Dit artikel is geschreven door 

huis 
van 

belle
Elise beeld Huis van Belle

Chocoladereepjes als cadeau
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Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname zijn  
€ 10,00 per persoon per 
wandeldag.  Aanmelden kan tot 
twee weken voor de wandeling 
via nd.nl/wandelingen, 
lezersaanbieding@nd.nl  
of via 0342-411711 keuze 1.
De wandelingen worden 
begeleid door Teus van Harten.
Als je inschrijft, ontvang je van 
het Nederlands Dagblad 
ongeveer een week voor de 
wandeling een bevestiging met 
nog meer informatie.
Meer informatie over het thema 
en de verschillende 
wandelingen vindt u op onze 
site nd.nl/wandelingen

19, 20 en 21 november 2015
Wandelen op Schiermonnikoog

nd.nl/wandelingen
gegarandeerdonregelmatig.nl
nlwandel.nl 

Op Schiermonnikoog was er op 5 mei 1945 nog niet veel te vieren. Er gingen 
wel geruchten over een Duitse wapenstilstand. Door de aanwezigheid van zo’n 
130 Duitse en Nederlandse SS-ers en SD-ers, gevlucht vanuit de bevrijde stad 
Groningen, vond de waarnemend burgemeester het niet verstandig om te gaan 
vlaggen. Ook waren er nog ruim 600 Duitse soldaten aanwezig op het eiland. De 
eerste groep werd na onderhandelingen met de Canadezen op 31 mei afge- 
voerd. De Duitse soldaten vertrokken pas op 11 juni. Toen mocht de vlag uit!

Met de volgende groepswandelingen willen we aandacht schenken aan deze 
oorlogsperiode.
 
Donderdag 19 november 
‘s Morgens een wandeling van 10 km, Westerplas-Westerstrand-Westerduinen 
‘s Middags een wandeling van 12 km, Wassermann-Vredenhof-Waddendijk

Vrijdag 20 november
Eén wandeling van 16 km Bunkermuseum Schlei

Zaterdag 21 november 
‘s Morgens een wandeling van 13 km, Dorp-Bos-Batterie-Groene Strand
‘s Middags een wandeling van 5 km, Mooi dorpsommetje

De rondwandelingen starten in het dorp om 10.00 uur.  

Nieuwe wandelingen 

in november

De afsluiting van de serie wandelingen 70 jaar vrijheid vindt 
plaats op Schiermonnikoog. Het eiland waar de bezetting het 
langst heeft geduurd. Op drie dagen, 19, 20 en 21 november, 
worden er wandelingen gehouden. 

vacatures
nd.nl/vacaturebank

Deze vacatures stonden 
 afgelopen week in de krant.

 ▶ Conrector m/v
GSR Rotterdam

 ▶ Missionair Voorganger
Chr. Gemeente Bunde/Meerssen Bunde

 ▶ Dirigent
Gereformeerd Drachtster Mannenkoor Drachten

 ▶ Bevlogen Directeur m/v
PCPO Krimpenerwaard Lekkerkerk

 ▶ Vacatures
Timon Centraal Bureau Zeist

 ▶ Uw vacature ook in het Nederlands Dagblad?

 ▶ Neem contact op met de advertentieafdeling

Advertentieafdeling Nederlands Dagblad
E-mail: advertentie@nd.nl
Telefoon: 0342-411 711

Kijk voor meer informatie op 
www.nd.nl/vacaturebank

advertentiestips / vakantie tarief € 15,15 voor de eerste drie regels en voor elke volgende regel € 5,61 (incl. 21% btw); 

tekst wordt achter elkaar doorgezet; maximaal drie woorden vetgedrukt; opgave via www.nd.nl/adverteren. 

tips

 ■ te koop gevraagd
Uw (oude) GOUD is GELD 
waard!  T.k.gevr: (oude) 
gouden sieraden,  gouden 
tientjes, Krugerranden  
e.a.gouden en zilv. mun-
ten, baartjes zilver en 
goud, muntverzamelingen 
etc. Kevelam Garderen 
0577-461955  lid NVMH

 ■ muziek
Amsterdam Sinfonietta & 
Nino Gvetadze piano za. 31 
oktober 20:15u Cunerakerk 
Rhenen, Schubert & Elgar 
www.klassiekaanderijn.nl

 ■ gerechtelijke 
publicaties
Stichting VECTA Garantie-
fonds in liquidatieBoven-
genoemde rechtspersoon 
is ontbonden per 1 no-
vember 2015 door een 
ontbindingsbesluit van het 
bestuur met als reden dat 
de doelstelling en operatie 
niet meer binnen deze 
rechtspersoon is geregeld, 
maar vanaf 1 april 2015 
geïntegreerd is binnen een 
andere rechtspersoon. De 
rekening en verantwoor-
ding liggen ter inzage voor 
een ieder tot 31 december 
2015 ten kantore van het 
Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel, 
vestiging Woerden en ten 
kantore van Stichting VECTA 
Garantiefonds, De Corridor 
10F, 3621 ZB Breukelen.

■
De besturen van BOD 
Events Concept B.V. en BOD 
Cilio Concept B.V., beiden 
gevestigd te Dordrecht, 
kondigen ter voldoening 
aan artikel 314 lid 3 Boek 2 
BW aan dat ten kantore 
van het handelsregister 
van de Kamer van Koop-
handel te Rotterdam ter 
inzage zijn neergelegd de 
stukken verband houden-
de met de voorgenomen 
juridische fusie tussen BOD 
Events Concept B.V. en BOD 
Cilio Concept B.V. De stuk-
ken liggen eveneens ter 
inzage op het adres van 
genoemde vennootschap-
pen: Noordendijk 148 te 
Dordrecht.

www.janpietergootjes.nl     nd.nl/kunst

Expositie met beelden

Jan Pieter Gootjes
Deze expositie is elke 
werkdag tussen 9.00 
en 16.00 uur te zien 
bij het Nederlands 
Dagblad aan de 
Hermesweg 20 in 
Barneveld (bedrijven-
terrein Harselaar). 

De expositie loopt tot 
15 januari 2016.
De toegang is gratis en 
u ontvangt een lekker 
kopje koffie of thee.

Jan Pieter laat werk 
zien met verschillende 
thema’s. Het meest 
recente werk uit 2015 
Silentium is geïnspi-
reerd op muziek van 
Arvo Pärt. Natuurlijk 
zijn er ook een aantal 
Jakobsladders én 
zijn vrouw en (klein)
kinderen hebben ook 
iets toegevoegd aan de 
expositie. 

Dit najaar kunt u bij het Nederlands Dagblad 
een prachtige expositie met werk van  
Jan Pieter Gootjes bekijken.

www.ndfonds.nl
0342-411711
Postbus 111, 3770 AC Barneveld

www.ndfonds.nl
0342-411711
Postbus 111, 3770 AC Barneveld
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▹▹ kijk voor het complete programmaoverzicht op www.nos.nl 
of op Teletekst pagina 200 ....................................................▹▹

npo 2

bbc 1

canvas

npo 1

family7

npo 3

ngc
   06.00  Highway Thru Hell.    06.50  Car S.O.S. 
   07.40  The Incredible Dr Pol.    08.30  The Dog 
Whisperer.    09.20  Cesar to the Rescue.    10.10  
Race to the Bottom of the Earth.    11.05  Airport 
Security.    12.05  Highway Thru Hell.    13.05  Ulti-
mate Airport Dubai.    14.05  Apocalypse.    15.00  
Air Crash Investigation.    16.00  Wicked Tuna. 
   17.00  Highway Thru Hell ..............................
   18.00  To Catch a Smuggler.    19.00  The 
Incredible Dr Pol.    20.00  Nazi Megastruc-
tures.    21.00  Hitler’s Death Army.    22.00  
Earthquake On Everest.    23.00  WW II Ghost 
Stories ..............................................
   00.00  Race to the Bottom of the Earth.    01.00  
Earthquake On Everest.    02.00  Drugs Inc.   02.50  
Seconds from Disaster.    03.40  Air Crash Investi-
gation.    04.30  Nazi Underworld.    05.15  Hitler’s 
Death Army.   

   09.00  Herfstbeelden.    12.30  Rolkrant .............
   18.20  Karakters.    19.10  De Canvasconnec-
tie.    19.40  Kids Behind Bars.    20.30  De Af-
spraak.    21.10  Bevergem.    21.55  Dangerous 
Roads.    22.45  Terzake.    23.15  Winteruur. 
   23.25  Gomorra ....................................
   00.20  Canvaslus.   

   06.00  Ik heb er soms zo genoeg van.    06.30  
Concert op 7.    07.00  Completing Kaden.    07.25  
Krummel.    08.00  Homecoming.    08.30  Gospel 
Truth.    09.00  Wijs.    09.30  Ik heb er soms zo ge-
noeg van.    10.00  Family7 live.    11.00  I24 News. 
   11.15  Geboren om te groeien.    11.30  Every town 
down under.    12.00  Another life.    12.31  Barakat 
TV.    13.00  In Touch.    14.00  How should we then 
live.    14.30  Wijs.    15.00  7th Street Theater.    15.30  
Family7 live.    16.25  Krummel.    17.00  Chi Rho. 
   17.30  The Drive TV ......................................
   18.15  Onze vader.    18.30  Completing Ka-
den.    19.00  Wijs.    19.30  Transparant.    20.00  
Jeni zoekt het buitengewone.    20.30  Uit-
gelicht!   21.00  PUUR! Tv.    22.00  Another life. 
   22.30  About Miracles.    23.30  Uitgelicht! .....
   00.00  The Pink Room.    01.00  Wijs.    01.30  
Transparant.       

   07.00  Breakfast.    10.15  Rip Off Britain.    11.00  
Homes Under the Hammer.    12.00  The Housing 
Enforcers.    12.45  Caught Red Handed.    13.15  
Bargain Hunt.    14.00  BBC News at One; Weather. 
   14.30  BBC Regional News and Weather.    14.45  
Doctors.    15.15  The Edge.    16.00  Escape to the 
Country.    16.45  My Life on a Plate.    17.30  Anti-
ques Road Trip...........................................
   18.15  Pointless.    19.00  BBC News at Six; 
Weather.    19.30  BBC Regional News 
Programmes.    20.00  The One Show.    20.57  
BBC News and Regional News.    21.00  
Cuffs.    22.00  The Apprentice.    23.00  BBC 
News at Ten.    23.25  BBC Regional News 
and Weather.    23.32  The National Lottery 
Update.    23.35  A Question of Sport ...........
   00.05  Sam Smith in Concert.    01.00  Weather for 
the Week Ahead.    01.05  BBC News.   

   09.16  Hier slaap ik.    09.19  Ik wil verzamelen. 
   09.29  Wormentoren.    09.35  Blokken bouwen – 
aap.    09.37  Tijs wordt een clown.    09.40  Raad 
eens hoeveel ik van je hou.    09.50  Super Grover 
2.0.    10.00  Koekeloere.    10.20  Zoostraat 64. 
   10.30  Pipi, Pupu & Rosemarie.    10.35  Sesam-
straat: 10 voor...    10.50  De dierentuin van Koek 
& Ei.    11.00  Joe & Jack.    11.05  Bruine beer in het 
blauwe huis.    11.30  Waybuloo.    11.45  Woezel en 
Pip.    11.50  Dierendokter Tom.    12.00  Doc McStuf-
fins.    12.15  Wickie de Viking.    12.25  Babar en 
de belevenissen van Badou.    12.35  Sammy Para-
maribo.    12.45  Buurman en buurman.    13.00  
Waar is Knoester?    14.05  Studio Snugger.    14.25  
Poesjes.    14.35  Trollie.    15.00  Klaas kan alles. 
   15.30  De mooiste sprookjes.    16.25  Street Magic. 
   16.45  De BZT show.    17.40  Beste vrienden quiz .
  
  18.00  Het geheim van Eyck.   
  18.23  Het Klokhuis.   
  18.45  NOS-Jeugdjournaal.   
  18.55  SpangaS.   
  19.25  Lena en Cem.   
  19.55  Puberruil.   
  20.30  De zomer nu echt voorbij.   
  21.15  Jan is de beste.   
  22.00  3Onderzoekt.   
  22.35  NOS Studio Sport.   
  23.05  Louis Theroux: A Place for 

Paedophiles 

   00.10  Zondag met Lubach.    00.45  De Wereld 
Draait Door.    01.40  De zomer nu echt voorbij. 
   02.20  Jan is de beste.       

   06.25  Geloof & ‘n hoop liefde.    07.00  NOS 
Journaal met gebarentolk.    07.15  NOS Journaal. 
   07.30  NOS Journaal met gebarentolk.    07.35  
NOS Journaal.    07.40  NOS Journaal.    07.45  NOS 
Journaal.    08.00  NOS Journaal met gebaren-
tolk.    08.15  NOS Journaal.    08.30  NOS Journaal. 
   08.35  NOS Journaal.    08.40  NOS Journaal. 
   08.45  NOS Journaal.    09.00  NOS Journaal 
met gebarentolk.    09.10  Brandpunt.    10.05  De 
Rijdende Rechter.    10.40  De Wereld Draait Door. 
   11.35  Opsporing Verzocht.    12.25  Binnenstebui-
ten.    13.00  NOS Journaal.    13.20  Blauw Bloed. 
   14.00  Kassa.    14.55  Vroege vogels.    15.25  Per 
seconde wijzer.    16.00  NOS Journaal.    16.10  City 
Folk.    16.35  Vals plat.    17.00  NOS Journaal.    17.10  
Geloof & ‘n hoop liefde.    17.40  Tijd voor MAX & 
Hallo Nederland ........................................
  
  18.45  Binnenstebuiten.   
  19.20  De kennis van nu.   
  19.50  Per seconde wijzer.   
  20.25  Zembla.   
  21.05  De Affaire.   
  22.00  Nieuwsuur.   
  23.00  2Doc: Als ik je zie, dan groet ik 

je 

   00.00  Sterren op het doek.    00.40  Nachtzoen. 
   00.55  Nieuwsuur.    01.55  Nieuwsuur.  

     09.30  NOS Journaal.    09.40  MAX Geheugen-
trainer.    10.00  NOS Journaal.    10.15  Tijd voor 
MAX & Hallo Nederland.    11.00  NOS Journaal. 
   11.15  Tijd voor MAX & Hallo Nederland.    11.45  
NOS Journaal.    13.00  NOS Journaal.    13.10  NOS 
Sportjournaal.    13.20  NOS Journaal.    13.30  NOS 
Sportjournaal.    13.35  NOS Journaal.    13.48  NOS 
Sportjournaal.    14.00  NOS Journaal.    14.15  NOS 
Journaal.    14.30  NOS Journaal.    14.40  NOS Jour-
naal.    15.00  NOS Journaal.    15.15  NOS Journaal. 
   15.30  NOS Journaal.    15.40  NOS Journaal.    16.00  
Pauw.    17.00  KRO Kindertijd.    17.01  Hier slaap ik. 
   17.04  Ik wil verzamelen.    17.14  Wormentoren. 
   17.20  Blokken bouwen – aap.    17.22  Tijs wordt 
een clown.    17.25  Sesamstraat: 10 voor...    17.35  
Sesamstraat ..............................................
  
  18.00  NOS Journaal.   
  18.15  EénVandaag.   
  18.45  NOS Sportjournaal.   
  19.00  De Wereld Draait Door.   
  20.00  NOS Journaal.   
  20.30  Tussen kunst en kitsch.   
  21.25  Floortje naar het einde van de 

wereld.   
  22.05  De Ridder.   
  23.05  Pauw 

   00.00  NOS Journaal.    00.25  Pauw.       

NPO 2, VARA, 20.25-21.05 uur
Zembla Internationaal
De Amerikaanse multinational Cargill 
levert zowat alle ingrediënten die 
nodig zijn voor ons voedsel. Franse 
journalisten onderzoeken hoe het 
bedrijf hierbij te werk gaat. Ze reizen af 
naar het Amazonegebied, waar de 
agrarische massaproductie volgens de 
bewoners grote problemen veroor-
zaakt voor mens en natuur. Om steeds 
hogere rendementen te bereiken heeft 
Cargill het weredwijde productiesys-
teem onderverdeeld in bevoorradings-

zones. Zo haalt het bedrijf tarwe uit 
Oekraïne en cacao uit Ivoorkust. Palm-
olie uit Indonesië en suiker en soja uit 
Brazilië. Volgens critici kleven er nade-
lige gevolgen aan deze hyperspecialisa-
tie.

NPO 2, KRO-NCRV, 23.00-00.00 uur
2Doc: Als ik je zie, dan groet ik je
Julia Roeselers wordt in haar buurtcafé 
overvallen door twee tieners met een 
groot mes, onder wie een buurjongen. 
Ze gaan ervandoor met de kas van het 
café waar ze werkt. Roeselers is getrau-

matiseerd en bang de straat op te gaan. 
Anders dan haar omgeving en de 
samenleving die om zware straffen 
roept, voelt Julia weinig voor wraak en 
vergelding. Gevangenisstraf betekent 
volgens haar dat de jonge overvallers 
binnen de gevangenis vooral tips krij-
gen de volgende keer uit handen van 
de politie te blijven. Ze besluit de 
daders op te zoeken en met ze in 
gesprek te gaan. Een moeizaam proces. 
‘Advocatuur en rechterlijke macht zijn 
niet uit op herstelbemiddeling’, con-
cludeert Julia na meerdere gesprekken.

NPO 3, VPRO, 23.05-00.10 uur
Louis Theroux: A Place for Paedo
philes
Louis Theroux bezoekt het Coalinga 
Mental Hospital in Californië, waar vijf-
honderd pedofielen zitten opgesloten. 
De meesten zaten al lange celstraffen 
uit, maar zijn te gevaarlijk om vrij te 
komen. Ze moeten accepteren dat ze 
levenslang vastzitten of meedoen aan 
heropvoeding.

BBC 1, 00.05-01.00 uur
Sam Smith: Live at the BBC
September dit jaar gaf gelauwerd 
soulpopzanger Sam Smith een concert 
in het BBC Radio Theater. Met door-
voelde liedjes als Money on My Mind, 
Latch en Stay With Me won hij in 2014 
liefst vier Grammy’s. Zijn nummer Wri-
ting’s on the Wall voor Spectre is de 
eerste Bond-titelsong die in Engeland 
nummer 1 werd.

NPO Radio 5, Human, 19.02-20.00 uur
OBA live
Lisa Kuitert is hoogleraar Boekwe-
tenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij deed onderzoek naar 
boekwinkels en uitgevers en is 
medeoprichter van de Nederlandse 
Boekhistorische Vereniging. In Het 
boek en het badwater houdt ze een 
pleidooi voor het papieren boek. 

NPO Radio 5, EO, 20.02-21.00 uur
Door de week
Deze maand vijftig jaar geleden gaf 
Herman Dooyeweerd zijn afscheids-
college aan de Vrije Universiteit. 
Waarom weten maar weinig Neder-
landers wie deze meest originele 
Nederlandse filosoof was? Met welke 
inzichten bestreed hij de filosofie 
van de Verlichting? En wat maakt 
hem zo actueel? ‘Wij zijn niet ons 
brein’, zou hij vandaag zeggen. Een 
radioportret met medewerking van 
Dooyeweerd-kenner René van Wou-
denberg.

           ▹ Koningspaar in China 
............................................................................................................................................................ do NPO 2, 19.20-19.55 uur ........................... do NPO 2, 20.25-21.10 uur...................................
                ▹ Bloed, zweet en aria’s
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Floortje Dessing reist naar de 
uiteinden van de windstreken 
om mensen te bezoeken die op 
een zeer afgelegen plek wonen. 
Maar wat zoekt ze werkelijk?

Floortje Dessing heeft zo’n beroep 
waarvan iedereen in eerste instantie 
denkt: te gek, mazzelaar, wil ik ook, 
maar waarop daarna de gedachte 
volgt: toch maar niet, want al die 
vreselijke vlieguren en dan het haas-
tige gejakker langs toeristische at-
tracties, ik houd het wel bij vakan-
tietripjes. Hoewel Dessing natuurlijk 
ook naam maakte door zeer afgele-
gen en uiterst exotische bestemmin-
gen te bezoeken, blijft de vraag op-
wellen: hoe romantisch is haar 
bestaan eigenlijk en wat is het dat 
Dessing werkelijk zoekt?
In het derde seizoen van Floortje 
naar het einde van de wereld krijgen 
we enkele antwoorden op deze vra-
gen. In de eerste aflevering bezoekt 
ze Palmerstoneiland. Dat ligt, vanuit 
Nederland gezien, precies aan de an-
dere kant van de globe. Om er te ko-
men is ze ongeveer een week bezig, 
waarvan ze drie dagen op een 
vrachtschip verblijft. Geradbraakt 
komt ze aan, een paar jaar ouder, 
het vele reizen eist zijn tol, we zien 
het hier: niet heel romantisch.
Ze bezoekt Rose Clark die sinds vier 
jaar op het eiland woont. Naast haar 
telt het eiland slechts 65 andere be-
woners; allemaal familie van elkaar. 
Clark is er naartoe gegaan, omdat 
haar vader er tijdens zijn wereldreis 
vlak voor de kust schipbreuk leed en 
vervolgens ruim twee jaar op het 
eiland bleef om zijn boot te repare-
ren. De beste jaren uit zijn leven.

Hoe houdt ze het vol? Het eiland is 
zo klein dat Clark om in beweging te 
blijven er rondjes omheen loopt – 
voor de afwisseling soms de ene en 
soms de andere kant op. Er staan 
palmbomen, de mensen eten vis en 
op zondag is er een kerkdienst waar 
iedereen in dezelfde kleren naartoe 
gaat. Maar Clark lijkt met de vraag 
naar hoe ze het er uithoudt niet be-
zig te zijn. Ze vindt de afzondering 
wel lekker en het eentonige leven 
prima. Dat vrienden en familie nau-
welijks met haar in contact kunnen 
komen (mobieltjes werken niet, de 
post doet er soms maanden over), 
vindt ze een voordeel.
Floortje Dessing loopt een paar da-
gen met Clark mee, stelt vragen om 
haar beweegredenen bloot te leggen 
en stapt dan weer op een boot naar 
het vaste land. Op zoek naar nog 
meer andere mensen die aan de uit-
einden van de wereld gingen wo-
nen. Steeds maar weer. Het contrast 
tussen de beide dames kan bijna 
niet groter.
De langste reis is de reis naar bin-
nen, schrijft mysticus en diplomaat 
Dag Hammarskjöld in Merkstenen. 
Kijkend naar Dessing is er geen ont-
komen aan de gedachte: misschien 
zoek jij helemaal geen exotische 
plekken. Maar zoek jij mensen die 
wonen in hun binnenste, wat ver-
volgens pas betekende dat ze ook 
fysiek moesten verhuizen. Het lijkt 
erop dat Dessing ook naar de woon-
plaats in haar binnenste verlangt, 
net als ongetwijfeld vele kijkers, 
maar ze wil er nu nog even niet 
naartoe.

▶ ▶ Floortje naar het einde van de 
wereld, VARA, NPO 1, 21.25-22.05 uur

tv vooraf
Rick Timmermans nd.nl/media beeld vara-bnn

Wat zoekt Floortje echt?

De Kennis van Nu Wat is het geheim 
van gezond oud worden? Honderd-
plussers vertellen. NPO 2, 19.20 uur

De Affaire Tom en Dana denken dat de 
NSA zijn tentakels verder uitstrekt dan 
geoorloofd. NPO 2, 21.05 uur
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limerick
Rutger Maclean

PKN-bisschop

Een bisschop, hervormd, uit Nijmegen
verklaarde na lang overwegen:
‘Vooruit dan: een paard,
een mijter, een baard.
Maar ‘k weiger een hulp met roetvegen.’

uw limerick hier? achterop@nd.nl

stilgezet
Hebreeën 8:9

Pijn
‘Niet een verbond zoals ik dat sloot 
met hun voorouders toen ik hen bij 
de hand nam om hen weg te leiden 
uit Egypte, want aan dat verbond 
zijn ze niet trouw gebleven. Daar-
om heb ik mijn handen van hen 
afgetrokken – spreekt de Heer.’

Dit is het heerlijke van onze God, 
dat Hij altijd overnieuw wil begin-
nen. Elke morgen weer. Maar – dat 
is niet omdat vergeven zijn vak 
is. Als je dat denkt, besef je niet 
hoeveel het Hem doet. Neem deze 
uitspraak van de HEER. Wat een 
pijn klinkt erin door! Hij weet nog 
zo goed hoe Hij dat kleine Israël bij 
de hand nam. Wat was het klein 
en onbeholpen, elk stapje moest 
Hij leiden. Wat heeft Hij hen een 
lieve namen en prachtige beloften 
in het oor gefluisterd. Maar wat 
schopten ze tegen Hem aan.
Proef de pijn, als Hij zegt: Ik heb 
mijn handen van hen afgetrok-
ken. Dat is de pijn van een Vader.

tweets van de dag

Pieter Derks cabaretier:
Auto’s in brand steken omdat je bang 
bent dat de buurt zal verloederen door 
asielzoekers. Kom er maar eens op!

Barry Smit schrijver:
Altijd grappig als ze zich bij de VVD 
(33.000 leden) en D66 (23.000 leden) 
afvragen of de vakbeweging (1.700.000 
leden) nog wel relevant is.

Arend Jan Boekestijn historicus:
Men moet een gegeven Panda niet in de 
bek kijken.

Harald Doornbos Midden-Oostenverslag-
gever:
De zelfrijdende auto is ook hét ideale 
middel voor jihadist-van-de-toekomst 
om op 1 dag 25 autobommen naar 25 
doelen te laten rijden.

Onze kinderen van bijna vier en ruim 
vijf jaar oud spelen kerkje. Ze heb-
ben wat bijbels en liedbundels aan-
gesleept en het keukentrapje dient 
als preekstoel. De kerkdienst duurt 
maar kort. Er zijn dan ook alleen een 
predikant en een ouderling aanwe-
zig. Na afl oop van de dienst geeft de 
ouderling de predikant een hand en 
zegt: ‘Ging goed hoor!’ Vervolgens 
vraagt de ouderling: ‘Kom je volgen-
de week weer?’ De predikant knikt, 
waarop de ouderling zijn hand op-
steekt en vraagt: ‘High fi ve?’ ‘High 
fi ve!’

ik & mijn huis
bijdragen? achterop@nd.nl

Kerkdienst

De pleinen
Herman Veenhof nd.nl/buitenland beeld Wikipedia/ wikimedia

Times Square was eens een dievenoord

De billboards van Times Square schreeuwen om je aandacht. Voor 1904, toen 
het nog Longacre Square heette, waren er vooral wagenmakerijen gevestigd.

De plek waar nationale gebeurtenissen 
worden gehouden, of waar de identiteit 
van een volk zelfs is geboren: ieder land 
heeft wel een plein dat geldt als dé plek 
waar je moet zijn geweest. Vandaag 
deel 9: Times Square in New York.

Het meeste bekende plein ter wereld is ongetwij-
feld Times Square in New York. Maar als je er 
staat, lijkt het helemaal niet zo groot en oogt het 
vooral druk en rommelig. Een jaar of dertig gele-
den was dat nog erger, want toen was het ‘Tijden-
plein’ door misdaad, drugs en porno aardig verloe-
derd.
Nu valt dat mee, de schoonmaakactie heeft iets 
geholpen. Druk is het nog steeds. Dat komt door 
de stromen mensen die zich over het plein bege-
ven, maar vooral door de hoogte van de omliggen-
de flats en de vijftig, zestig enorme billboards die 
om je aandacht schreeuwen; ’s avonds is het hele-

maal een kermis, met al dat neon, die verschie-
tende beelden en langstrekkende teksten.
Times Square is niet alleen gewild bij de toeristen; 
het is ook een geliefde locatie voor iedereen die 

iets wil uiten. Dat kan straattheater zijn, of een 
draagbare vorm van exhibitionisme, of publiek 
protest. Beide laatste vormen waren de afgelopen 
tijd aan de orde.

Zaterdag werden er op Times Square nog elf men-
sen gearresteerd die protesteerden tegen politie-
geweld op straat. Dat liep uit op gevechten met ... 
de politie. Zo maak je je eigen demonstratie zin-
vol.
Twee weken geleden moest de burgemeester van 
New York, Bill de Blasio, ingrijpen. Een aantal 
vrouwen kwam halfnaakt het plein op om te plei-
ten voor het recht om dat te doen. Het zou gaan 
om een traditie, maar volgens de stad New York is 
het op de foto gaan met vreemden alleen maar be-
doeld om toeristen het geld uit de zak te kloppen. 
Intussen is de zaak tot rechtszaak geworden en 
hebben de schaars geklede dames zich toch om-
gord, zij het alleen met een beroep op enkele 
grondwettelijke amendementen.

zakkende nieuwjaarsbal
Times Square staat nummer een op de bekende-
pleinenlijstjes. ’s Werelds bekendste stadsplein 
vind je op de kruising van Broadway en 7th Ave-
nue. Broadway is de straat waar veel beroemde 
theaters staan en de zijstraat 42nd Street was 
vroeger de tippelzone van New York. 
Het plein wordt vaak gebruikt in films, videoclips 
en series. Op oudjaarsavond wordt er op het 
plein een groot feest gehouden, waarbij de Times 
Square Ball langs een 23 meter hoge paal naar 
beneden zakt. Dit evenement wordt rechtstreeks 
op de televisie van miljoenen Amerikanen beke-
ken. De naam is afgeleid van het voormalige 
hoofdkantoor van de krant The New York Times. 
Tot de bouw daarvan in 1904 heette het Longacre 
Square. Die naam was weer afgeleid van de Lon-
dense straat waar vooral stallen en wagenmake-
rijen waren gevestigd. Zowel daar als in New York 
had Long Acre een slechte reputatie. De bijnaam 
Dievenoord zegt al genoeg.
Eigenlijk is Times Square nu dus netter dan ooit. 
Sinds 2009 is een groot deel van Times Square af-
gesloten voor gemotoriseerd verkeer en als voet-
gangersgebied bestempeld. 
Nadeel van de schoonmaakactie van het plein 
sinds de jaren tachtig is dat ook veel kleine win-
keltjes verdwenen zijn. <

© GRAPHIC NEWS

New York

VERENIGDE STATEN

Jan en Gerda Kamermans uit Vroomshoop op hun 
trouwdag 1 juni 1960. Dit jaar dus 55 jaar geleden. 
Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in Daarlerveen 
door ds. M. Brandes. Gerda Kamermans-Kolkman (77 
jaar): ‘Wij waren ds. Brandes’ eerste bruidspaar in 
zijn eerste gemeente. Wel bijzonder.’
Na hun trouwen kregen ze een klein gedeelte van een 
woning toebedeeld. ‘In die tijd was er namelijk wo-
ningnood.’
Gerda weet nog precies hoe duur haar trouw-outfit 
was: ‘De jurk kostte compleet met petticoat 181,13 
gulden. Het tasje van 2,50 gulden kreeg ik cadeau. 
Van de trouwjurk heb ik later een doopjurkje ge-
maakt, waar onze drie kinderen in zijn gedoopt: twee 
jongens en een meisje. Het doopjurkje hebben we 
nog steeds in de kast hangen.’
Dit in tegenstelling tot het pak van Jan. ‘Dat is zo’n 
tien jaar geleden naar Polen gegaan, via een buurman 
die kleding voor dat land inzamelde.’
Het donkere kostuum van Jan kostte zo’n tweehon-
derd gulden. ‘Dit bestond uit een zwart jasje met vest 
en gestreepte “fantasiebroek”, overhemd en strop-
das.’ Het pak is sinds de trouwdag nog lang gedragen, 
onder andere met het dopen, bij het avondmaal en bij 
bevestiging als kerkenraadslid. Kamermans was ja-
renlang ouderling en scriba van de Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt.
Het paar woonde eerst in Daarlerveen. Gerda: ‘In 
1968 zijn we verhuisd naar Vroomshoop, waar een 
woonhuis met winkel werd betrokken. We begonnen 
een zuivelzaak en hadden twee SRV-wagens (rijden-
de winkels).’ In 1984 moesten ze echter stoppen met 
de zaak, omdat er bij Jan keelkanker was geconsta-
teerd. Hij genas daarvan en kreeg werk bij de sociale 
werkplaats in Ommen, waar hij eindigde als hoofd 
huishoudelijke dienst.
Ze bleven echter op hetzelfde adres wonen, bezoeken 
in Vroomshoop de kerkdiensten en een keer per 
maand de ouderensoos. Gerda: ‘Wij zijn gelukkig, dat 
wij nog steeds samen zijn, ondanks lichte gezond-
heidsproblemen. Wij kunnen ons nog zelfstandig red-
den en daar zijn wij heel dankbaar voor!’

▶ ▶ Wilt u ook uw dierbare foto delen? Mail dan naar 
achterop@nd.nl

dierbare foto’s
Hans Hopman nd.nl/achtergrond beeld fam. Kamermans

Foto’s vangen de tijd. Ze vertellen verhalen en 
herbergen herinneringen: oude geliefden, een 
 vervlogen jeugd of een favoriete plek. In deze 
rubriek iedere week een dierbare foto met een 
verhaal.
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