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Mensen
Mijn column lezen is misschien 
een rustmomentje voor u met een 
lekkere kop koffie. Als het even 
kan met wat lekkers erbij. Zelf ben 
ik dol op koek. Ik vraag niet aan 
mijn huisarts of het misschien te 
veel zoet is, net zoals te veel zout. 
Ik geniet er schandalig van. 
Conclusie? Het is toch een soort 
verslaving. Daarom kan ik mij 
roken of niet meer roken zo goed 
voorstellen. Om iets te laten staan. 
Wanneer je toch weer een peuk 
opsteekt, ziet iedereen dat je door 
de mand valt; gauw wat zoetig-
heid pakken, valt geen mens op. Ik 
hoop dat het de rokers toch zal 
lukken.
Wat ik ook denk als ik tv kijk of 
naar de radio luister: zijn de 
regeringen op onze aardbol 
verslaafd aan ellende? Verdragen 
zijn leugens en beloften zijn loze 
kreten. Van grootmachten denk je 
dat het goed gaat, maar stiekem 
laten ze de man verdwijnen en 
hakken hem in mootjes. Natuurlijk 
groot misbaar. De wereld staat 
letterlijk op zijn kop!
Eén mens gedood is er één te veel, 
maar wat er in Jemen gaande is, 
lijkt op gruwelijke waanzin. De 
Houthi’s schieten honderden 
tegenstanders overhoop en nu 
heeft de regering daar het leger 
bevel gegeven om alle grenzen te 
sluiten. Voor alle voedseltranspor-
ten. Er is geen eten meer, miljoe-
nen mensen zullen uitgehongerd 
worden, niemand protesteert. Hoe 
kan dat in 2018!
Wat lijkt het in de polder dan nog 
vredig. Met mijn scootmobiel reed 
ik door het park. Ik moest even 
stoppen, want een speelgoedkar 
stond midden op het pad. Een 
lieve opa liet zijn kleinzoon 
zelfstandig een plasje doen, want 
als grote kleuter plas je niet meer 
in je broek. Een beetje sproeiwater 
over een paar grassprietjes, 
eigenlijk verboden, maar de 
stinkende hondenpoep is vele 
malen erger. Een kinderplasje en 
een lieve bezorgde opa, zo heerlijk 
Hollands. In de rest van de wereld 
geldt het recht van de sterkste, de 
rijkste en de slimste!

 
Nieuw programma 
Polderse band Vaart

ANNA PAULOWNA/SCHAGEN De 
Polderse band Vaart speelt de laat-
ste zondag van het jaar in het 
Scagon Theater in Schagen. Ze 
speelden al twee keer in het 
voorprogramma van De Dijk, 
schrijven liedjes in het Nederlands 
die ergens over gaan. Op 30 
december spelen ze in Schagen de 
try-out van hun nieuwe program-
ma ‘Hierbinnen komt het goed’. 
Vaart neemt u mee op een 
muzikale reis waar de gitaren, 
saxafoon, accordeon en piano 
elkaar speels afwisselen. Aanvang 
15.30 uur, kaarten à 8,50 euro te 
koop via www.scagontheater.nl.

 
Koor in de Keesschuur
ANNA PAULOWNA Het Eenigen-
burger Gemengd Koor zingt 
zondag 6 januari in de Keesschuur 
in Anna Paulowna. De 20 zangers 
en zangeressen staan onder 
leiding van Cees Langedijk en 
krijgen in de Keesschuur verster-
king van het Bluestrio van pianiste 
Lydia Roozing. Het optreden 
begint om 14.00 uur, atelier open 
vanaf 13.00 uur, entree gratis. 
Adres: Middenweg 9b.

Leven met een 
bipolaire stoornis
WIERINGERWAARD Het nieuwe jaar 
begint goed voor Ruby van der Kuil 
uit Wieringerwaard. Ze is 21 jaar en 
nu al de trotse auteur van twee ro-
mans. Op 4 januari verschijnt de 
tweede: ‘Spiegelbeeld’, over een 
meisje met een bipolaire stoornis. 
Over haarzelf dus eigenlijk.
Ruby debuteerde tweeënhalf jaar 
geleden met ‘Verbloemd’, een fictief 
boek over depressief zijn. Zij heeft 
zelf al last van depressieve episo-
des sinds haar achtste levensjaar. 
Al werd dat toen nog niet herkend. 
Op de middelbare school merkte ze 
dat ze anders was dan andere pu-
bers. Ze lag soms tijden lang in bed, 
tot niets in staat. Uiteindelijk werd 
ze ervoor behandeld. Haar boek 
‘Verbloemd’ schreef ze vooral om 
anderen te helpen. Mensen die ook 
depressies hebben: hoe ga je ermee 
om. En hun naasten: hoe herken je 
een depressie bij je dierbaren. Het 
boek werd goed ontvangen. “Men-
sen vertelden me dat ze er veel aan 
hadden gehad,” vertelt Ruby. “Zelfs 
mijn eigen oma kreeg door het boek 
meer begrip voor mij. We hebben 
er echt een betere band door ge-
kregen.” Inmiddels weet Ruby hoe 
ze moet omgaan met haar depres-
sies: “Niet op bed gaan liggen, maar 
juist naar buiten gaan, dingen doen, 
energie opzoeken. Samen met de 
medicatie haalt dat de scherpe kan-
ten van dat rotgevoel. Ik zal waar-
schijnlijk mijn leven lang lithium 
moeten slikken. Het werkt, dus ik 
zou er ook niet vanaf willen. Ik heb 
af en toe diepe dalen, maar tot nu 
toe ben ik er elke keer uitgekomen.”
 
TWEEDE BOEK Een jaar geleden 
kreeg Ruby de diagnose ‘bipolaire 
stoornis’. Vroeger heette dat ‘ma-

nisch depressief’. Het betekent dat 
de depressies worden afgewisseld 
met manische periodes, waarin 
Ruby erg druk is. Toen ze die di-
agnose kreeg, dacht ze: daar moet 
dan ook maar een boek over komen. 
Een boek waarin ze haar kennis 
van de stoornis en haar ervaring 
met de mentale gezondheidszorg 
kon verwerken: “Mijn nieuwe boek 
gaat echt over de stoornis die ik heb. 
Wat het is en hoe het werkt. Maar ik 
verwerk veel meer dan alleen mijn 
ervaring erin. Ik doe onderzoek en 
vraag aan anderen hoe zij het erva-
ren. Zo hoop ik mensen die de diag-
nose nog maar kort hebben, te laten 

zien dat zij niet alleen zijn, als steun. 
En de mensen rondom hen, en men-
sen die het niet kennen, wil ik laten 
zien hoe het nou echt is.”
 
EIGEN BEDRIJFJE Ruby krijgt veel 
steun van haar omgeving, maar 
ondervindt ook veel onbegrip: “Dat 
maakt het onwijs moeilijk. Mensen 
die mij ineens anders gaan behan-
delen. Studies worden je afgeraden 
en werkgevers willen je niet aan-
nemen. Wat ik soms om mij heen 
hoor... schokkend!” Wie dit leest, 
denkt misschien dat Ruby een te-
ruggetrokken bestaan leidt, maar 
niets is minder waar. Ze studeert 

Hbo Media Informatie en Commu-
nicatie in Amsterdam, woont samen 
met haar vriend Jordy en houdt van 
tekenen en muziek maken en luis-
teren. Ze blogt regelmatig op haar 
website en heeft sinds kort haar 
eigen bedrijfje: “Ik hoop nog veel 
boeken te mogen schrijven en wil 
beginnen met spreken. Daar wil ik 
een goed functionerend bedrijf uit 
bouwen. De kennis uit mijn studie 
kan ik daarbij goed gebruiken!”
 
i Het boek ‘Spiegelbeeld’ over leven met 
een bipolaire stoornis is vanaf 4 januari voor 
19,99 te koop via Ruby’s website rubyvan-
derkuil.nl en via uitgeverij Boekscout.

 p Ruby van der Kuil: "Wat ik soms om mij heen hoor... schokkend!"
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Ook huisdieren worden ouder
‘Vaker huisdieren 
bij senioren tegen 
eenzaamheid’
Hans Duin

SCHAGEN “Huisdieren bevorderen 
het menselijk welzijn. Dat is bewe-
zen. Zeker bij eenzaamheid kunnen 
we hiermee veel leed verzachten.” 
Paula Hendriks is sinds 1997 die-
renarts in Schagen.
 
STOKPAARDJES Ook in Dierenkli-
niek Zuiderkaag, toch gespeciali-
seerd in gezelschapsdieren, heb-
ben ze stokpaardjes: “Verreweg de 
meeste mensen in onze regio zorgen 
erg goed voor hun dieren. Geluk-
kig kunnen we dat hier ook. Goede 
voeding, veel informatie over de 
omgang met dieren, een veel betere 
parasietenbestrijding en prima die-
renzorg. En we krijgen er als mens 
ook veel voor terug. Het is voor 
mens en dier een win-win-situatie. 
Het is dan ook schrijnend als men-
sen, vaak op leeftijd, afscheid moe-
ten nemen van hun huisdier. Omdat 
ze de verzorging niet meer aan kun-
nen of door de opname in een ver-
zorgingstehuis.”
 
UITDAGING Hendriks, die middels 
haar kliniek met drie dierenartsen 

en zeven medewerksters een ideaal 
verwezenlijkte, ziet een grote uitda-
ging: “De eenzaamheid. Ik vraag me 
al jaren af waarom de bejaarden-
huizen uit onze samenleving zijn 
verdwenen. Er zijn toch moderne 
vormen denkbaar. Met driekame-
rappartementen. Of kleinere huisjes 
in een hofje. Je hebt dan snel gezel-
schap, als je dat wilt, en je kunt ge-
zamenlijk voor huisdieren zorgen. 
Dat geeft binding, mogelijkheden 
voor onderling contact. Vergeet niet 
dat we in een vergrijzende regio 

wonen, waar steeds meer mensen 
alleen wonen. Een bijkomend voor-
deel: als de senioren kleiner gaan 
wonen, komt er meer ruimte voor 
jongeren. En als er meer huizen zijn, 
zal de prijs dalen. Zeker, er zijn ook 
ander vormen denkbaar om contact 
te houden met huisdieren. Maar, 
weet je, dan kom je iedere keer weer 
uit bij vrijwilligers. En daar doen we 
al zo vaak en zo intensief een beroep 
op. We moeten daar echt voorzichtig 
mee zijn als we oplossingen beden-
ken.”

 
ZEEWATER We praten met een be-
zielde dierenarts, gespecialiseerd 
in huisdieren. Wat zijn de nieuwe 
ontwikkelingen, wat is kenmerkend 
voor onze regio? “Ook door de ont-
wikkelingen in de humane genees-
kunde zijn de kansen van dieren om 
ouder te worden, aanzienlijk geste-
gen. Denk daarbij aan onze grote-
re kennis over kanker. Wat betreft 
onze regio: ik wil hondenbezitters 
waarschuwen voor het gevaar van 
zeewater. Honden zijn daar gek op, 
maar het kan maag- en darmpro-
blemen opleveren. Als de hond me-
dicijnen tegen epilepsie heeft, dan 
kan de balans door een teveel aan 
zout behoorlijk verstoord raken.”
 
VUURWERK We naderen de jaarwis-
seling met rasse schreden. Vuur-
werk dus. “Voorop gesteld: ik heb 
niets tegen vuurwerk. Maar het is 
voor dieren verschrikkelijk als die 
knallen al ver voor oudjaar hoorbaar 
zijn. Dat leidt tot vreselijke reacties, 
uren, dagen lang. Ik ben erg tegen 
dat onverwachte. Je kunt je dieren 
voorbereiden op de knallen bij het 
begin van het nieuwe jaar, maar als 
dat gedonder al veel eerder gebeurt, 
hebben we een probleem. Ik ben 
voor vuurwerk op bepaalde tijden 
en in bepaalde zones, zoals dat nu 
gelukkig steeds vaker voorkomt.”

 p Paula Hendriks: "De meeste mensen in onze regio zorgen erg goed voor hun dieren."
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