
ALMERE— Dat het vrouwenhart gecompliceerd is, daar kunnen bijna alle mannen over meepra-
ten. En dat het vrouwenhart vele geheimen kent, zal ook niemand verbazen. Nu mag dat laatste wel
heel letterlijk genomen worden. Over het vrouwenhart is veel minder bekend dan over het hart van
mannen. En dat is spijtig. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Eén
op de drie vrouwen overlijdt hieraan.
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Liefde is er niet alleen
om gevoeld te worden,
maar ook om gedeeld te
worden - en boven alles
om bedreven te worden.
Liefde vraagt om aanra-
king, om een blik van
verstandhouding en om
een allesoverheersend
gevoel van wederkerig-
heid. Liefde is niet om
verkwanseld te worden, of
om achteloos aan voorbij
te gaan. Nee, de liefde
verdient het om echt tot
bloei te komen, zodat twee
mensen elkaars leven zin
kunnen geven. Daarom
lijken onmogelijke liefdes
volstrekt zinloos, als een
geestelijke bezigheid die
toch nergens toe leidt.
Desondanks zijn het de
onmogelijke liefdes die het
meest worden gekoesterd -
en niet zonder reden.

Nu zijn er natuurlijk
verschillende soorten
onmogelijke liefdes. Hij is
heel jong, zij is veel ouder,
oud genoeg om zijn moe-
der te zijn. Zij is getrouwd
met kinderen ergens in
Nieuw-Zeeland, hij heeft
haar alleen maar één keer
ontmoet tijdens een sport-
evenement in New York,
vluchtig maar zo intens.
Zij waren beiden nog te
jong, op school altijd om
elkaar heen draaiend, zijn
elkaar uit het oog verlo-
ren, maar volgen elkaar
heimelijk en op afstand
zonder het van elkaar te
weten. Zij is de beste
vriendin van zijn vrouw
en heeft een man die ook
zijn vriend is. Alles blijft
netjes en vriendschappe-
lijk, maar ondertussen
worden de betekenisvolle
blikken soms ondraaglijk.
De verhalen en hun oor-
sprong zijn altijd net even
anders, maar de essentie
van deze onmogelijke
liefdes zijn altijd hetzelfde:
het verlangen blijft, ook al
kan het nooit iets worden,
ook al is het gewone dage-
lijkse leven nog zo bevre-
digend. 

Zo bekeken is de onmo-
gelijke liefde nog mooier
dan alles wat aan echte
liefde bedreven wordt.
Want, juist in het onver-
vuld verlangen zit de
passie die tot leven wekt.
En alles wat nog niet ver-
wezenlijkt is, kan in de
fantasie uitgroeien tot
monumentale proporties.
In de verbeelding van de
hartstocht is geen afwij-
zing, geen conflict of mis-
verstand die tot aardse
teleurstellingen leidt. De
enige afwijzing die er is,
komt niet omdat de ander
weigert lief te hebben,
maar omdat de omstan-
digheden het niet toela-
ten. En dat is een troost-
rijke, hoopvolle gedachte. 

Het dagdromen over de
ander laat ook toe dat er
gelachen wordt, gevreeën
wordt op de gekste mo-
menten en op plekken die
voor beiden van eeuwig-
heidswaarde zijn. De on-
bereikbare liefde is ook
een toevluchtsoord, waar
beiden in hun mijmerin-
gen naar toe kunnen gaan
als het echte leven een
dreun uitdeelt. Dat zijn de
momenten die beide ge-
liefden aangrijpen om in
liefkozende gedachten te
ervaren hoe het is om er
altijd voor elkaar te zijn.

De mens die zijn onmo-
gelijke liefde koestert, is
niet gek. Hij kent de le-
venskracht van het onver-
vuld verlangen. De kunst
is er niet mee op te hou-
den zonder eraan toe te
geven. 

j.wijnberg@home.nl
www.psycholoogwijnberg.nl
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FEMINIST 
in BOERKA

door FIDES CIBLAK
AMSTERDAM - Kamelen, boerka’s en onderdrukking. Dat is het

beeld die de gemiddelde westerling heeft van de vrouwen in het Mid-
den-Oosten. Toch blijkt dit idee allang niet meer te kloppen, aldus Lisa
De Bode. „Er is in de tien jaar na de aanslagen op de Twin Towers een
hele islamitische emancipatiegolf op gang gekomen.” 

De Belgische De Bode (26) reis-
de voor haar boek ’De Stille Revo-
lutie, mijn zoektocht naar de nieu-
we vrouw in de Arabische wereld’
de afgelopen maanden door het
Midden-Oosten. Ze bezocht Sau-
di-Arabië en was in Egypte, vlak
na de revolutie. Ze sprak met tien-
tallen vrouwen over wat er veran-
derd is in hun leven na 9/11. De rol
van de vrouw in de huidige poli-
tieke omwentelingen in de regio is
groot. Zonder deze groep strijd-
sters was er volgens De Bode geen
revolutie mogelijk. „Op het Tahir-

plein in Caïro, symbool voor de
Arabische lente, gingen vrouwen
zij aan zij dagenlang met de man-
nen de straat op. Vroeger zou zo-
iets ondenkbaar zijn.”

Zelfreflectie
Grote groepen vrouwen ver-

enigden zich en protesteerden, in
landen als Tunesië, Syrië, Libië,
mee. Echter achter de schermen
speelt zich al veel langer een on-
zichtbare ’stille revolutie’ af. „Een
periode van zelfreflectie begon na

9/11. De vrouwen
konden zich niet
meer identificeren
met hun geloof.
Maar de vraag was
waarmee dan wel?
Naar de oplossing
werd gezocht bin-
nen de islam. Zo is
de feministische
golf begonnen”,
zegt De Bode. 

Westerse politici
hebben de hoofd-
doek en boerka
vaak gezien als het
symbool voor de
mannelijke onder-
drukking. De Ara-
bische vrouw ligt
er volgens De Bode
niet wakker van.
„Zij hebben hun
eigen sores. Deze
vrouwen vechten
voor economische,
sociale en politieke
rechten. Ze willen
niet dat hun 13-jari-
ge dochters tot een
huwelijk gedwon-
gen worden. Ze
willen werken, au-
torijden en zich
vrijelijk buiten be-
wegen. Dat ze zich
moeten bedekken
is hun minste zorg.
86% van de vrou-
wen in Saudi-Ara-
bië wil niet eens
dat de strenge kle-

dingvoorschriften afgeschaft wor-
den.’ 

Extra aangewakkerd door de
’Arabische lente’ lijkt het islamiti-
sche feminisme niet meer te stop-
pen. Ook de plaatselijke leiders
zien steeds vaker het nut in van
het inzetten van vrouwen voor het
arbeidsproces. Daarom mogen ze
nu ook vaker gemengd werken
met mannen. Moderne technolo-
gieën als de smartphone en het in-
ternet hebben het islamitisch fe-
minisme verder bespoedigd. „Een
moslima ver-
telde mij dat ze
nu alle verzen
uit de Koran
gewoon op
haar iPhone
beluistert. ’Ik
heb geen
imam meer
nodig die mij
vertelt wat mijn geloof inhoudt’,
zei ze. De vrouwen zoeken elkaar
op en discussiëren volop mee. Op
het internet zijn ze gelijkwaardig.
Ze worden niet gezien als infe-
rieur, er wordt geluisterd naar
hun mening.” 

Autorijden
Dat de nieuwe media een grote

rol neemt in het emancipatiepro-
ces, bleek onlangs nog toen de
Saudische Manal Al-Sherif, tegen
alle voorschriften in, ging autorij-
den en andere vrouwen opriep
hetzelfde te doen. „Het mooie is
dat er niemand is opgepakt. Al-
Sherif werd na een dag zonder ju-
ridische vervolging vrijgelaten.
Dat de politie niet ingreep wordt
gezien als een teken dat de vrou-
wen in de nabije toekomst achter
het stuur mogen zitten.”

Het lijkt een klein stapje, maar
volgens De Bode moeten we de
dingen niet bekijken vanuit onze
context. „Voor de vrouwen zijn
het enorme sprongen vooruit. Zo-
als wij een vertekend beeld van
hen hebben, hebben zij dat van
ons. Ze zien ons als huilende al-
leenstaande moeders die ver-
scheurd worden door zorgen voor
thuis én werk. Je moet ook niet al-
les willen als vrouw, zeggen ze. De
islam biedt hen een volwaardige
positie, alleen deze wordt in hun
ogen misbruikt door mannen.”

WOL OP DE KAART
LONDEN – De populariteit van wol is tanende. Een schande,

vindt de industrie die opkomt voor het natuurlijke materiaal.
Onder leiding van de Britse kroonprins Charles zijn modehui-
zen als Burberry, Alexander McQueen en wolboeren een offen-
sief begonnen. 

De afgelopen jaren hebben
kunstvezels terrein gewon-
nen, omdat ze continu met ver-
nieuwende vondsten kwa-
men. Met desastreuze gevol-
gen. Van de 20 miljoen scha-
pen in Engeland zijn er 14
miljoen over. „Tijdens zijn rei-
zen zag de prins dat het land-
schap in Groot-Brittannië,
Australië en Nieuw Zeeland is
veranderd door het gemis van
schapen”, zegt John Thorley,
voorzitter van de Campaign of
Wool. 

Vorig jaar vond de eerste
kleine campagne plaats. „Nu
doet vrijwel iedereen
mee”, zegt Peter Ac-
kroyd, topman
van Internatio-
nal Wool Tex-
tile Organisa-
tion. Ons
land staat op
5 oktober in
het teken
van wol.

„Toen ik

dit initiatief aanzwengelde,
vroeg ik hoe we wol weer be-
geerlijk konden maken”, zegt
prins Charles tijdens de ope-
ning van ’Wool Modern’ (t/m
28 sept. in Londen). „Dit gaat
me aan het hart.”

En met de prins veel andere
prominenten. Zo was tijdens
de opening van de expositie,
waar de trouwjapon van Saint
Laurent uit 1965 is te zien en re-
cent werk van Alexander
McQueen, Paul Smith en Ju-
lien MacDonald, Colin Firth
aanwezig. „Ik ben bijzonder

geïnteresseerd in
dit project. Mijn

opa was wever.” 

Vivienne Westwood is lo-
vend over het materiaal. „Ja-
ren geleden liep ik als enige in
een pak van Harris Tweed
door de regen. De anderen
droegen synthetische regen-
pakken. Ik bleef droog.”

Jeremy Hackett, die met
zijn typische Britse stijl ook
ons land verovert: „Sinds lan-
ge tijd wordt er weer over ga-
rens gesproken. Onze klanten
willen weten waar de wol van-
daan komt.” 

Dat hebben ze bij de Britse
keten Marks & Spencer’s ook
in de gaten. „Sinds kort geven
we aan uit welke streek de wol
komt”, vertelt Nederlandse
topman Marc Bolland. „We
zijn een Brits merk. Vinden
het belangrijk om het gebruik
van wol aan te moedigen”, zegt
Sarah Burton van Alexander
McQueen. 

De campagne werpt vruch-
ten aldus Peter Ackroyd. „De
vraag neemt toe. Boeren krij-
gen betere prijzen. Dat stemt
optimistisch.

Stuart McCullough, hoofd
van de wolvereniging Austra-
lian Wool Innovation Limited:
„In twaalf maanden tijd is het
aantal schapen in Australië 2
tot 3 procent gestegen. Dat
klinkt weinig, maar het gaat
om dieren. Daarmee moet je
geduld hebben.”

door DAPHNE VAN ROSSUM

Inmiddels krijgt deze bood-
schap steeds meer bekend-
heid. Maar de vraag is wat er
mee gedaan wordt. De Neder-
lands Hartstichting pleit in
haar campagne, die deze week
van start gaat, voor meer we-
tenschappelijk onderzoek om
de kennis over oorzaken en de
behandeling te vergroten.
Daarnaast is het van belang dat
vrouwen zelf en ook artsen
zich realiseren dat klachtenpa-
tronen bij vrouwen anders zijn
dan bij mannen. 

Zo is het doorgaans bekend
dat het risico op hart- en vaat-
ziekten vergroot als vrouwen
in de overgang komen, maar
toch worden symptomen van
hart- en vaatziekten en over-
gangsklachten bij vrouwen
vaak verward. Zorgelijk, om-
dat de kans hart- en vaatziek-
ten te krijgen voor vrouwen
na de overgang 36% groter is
dan ervoor. 

Preventie
De vrouwenspreekuren in

het Cardiologiecentrum in Al-
mere van dr. Janneke Witte-
koek zijn erop gericht om
klachtenpatronen bij vrouwen
beter in kaart te brengen.
Daarnaast verricht zij aanvul-
lende diagnostiek in de vorm
van onder andere een halsslag-
adermeting om te kijken of er
bij de patiënte al sprake is van
vroegtijdige aderverkalking.
„Deze halsslagadermeting is
een betrouwbare maat om

vroegtijdige aderverkalking
op te sporen. Met deze infor-
matie kan, indien nodig, ge-
start worden met preventieve
maatregelen. Inmiddels is van
zo’n 800 vrouwen deze data
verzameld. Preventie is de be-
langrijkste stap,” aldus Witte-
koek. 

In het kader van het voorko-
men van hart- en vaatziekten
lijkt het voor de hand te liggen
dat vrouwen waarvan al be-

kend is dat zij mogelijk een
verhoogd risico hebben, in
kaart worden gebracht en dat
er follow-up plaatsvindt.
Vrouwen die een hoge bloed-
druk hebben gehad tijdens de
zwangerschap hebben een vijf
keer hogere kans om op latere
leeftijd een hoge bloeddruk te
ontwikkelen en daarmee dus
een verhoogd risico op het krij-
gen van hart- en vaatziekten. 

Wittekoek: „Ook vrouwen
die vervroegd in de overgang
zijn geraakt lopen mogelijk
meer risico op het ontwikke-
len van hart- en vaatziekten.
Door het vervroegd wegvallen
van de natuurlijk oestrogeen

productie wordt het choleste-
rolgehalte nadelig beïnvloed.
Daarbij lijkt er een nadelig ef-
fect op de bloedvatwanden.
Het is belangrijk om ook deze
vrouwen goed in kaart te bren-
gen en te volgen, zodat er op
tijd met preventie kan worden
gestart.”

Zwanger
Yolanda Heidbuurt (45) is

een van de vrouwen die door
Wittekoek behandeld wordt.
„Eigenlijk had ik vanaf mijn
achttiende al klachten. Op die
leeftijd ben ik naar de huisarts
gegaan met hartkloppingen en
hartoverslagen. Daar werd
nogal spottend over gedaan
door die arts. Ik heb mijn le-
ven erop aangepast: geen
sport, geen zware maaltijden,
niet meer dan één glaasje. Het
hakt er sociaal in. Omdat ik uit-
eindelijk niet zwanger werd,
ben ik bij de gynaecoloog te-
recht gekomen. 

Op mijn 37e bleek ik ver-
vroegd in de overgang te zijn.
Je verwacht dan dat een gy-
naecoloog je doorstuurt met je
hartklachten. Uiteindelijk
heb ik zelf meegedaan aan een
onderzoek, waardoor ik bij
Wittekoek terecht kwam.
Maar ik kan me er nog steeds
boos over maken dat je klach-
ten in Nederland zo weinig se-
rieus worden genomen. Pas
als er echt wat is, kom je bij de
cardioloog terecht. En dan is
het vaak al te laat.”

„Klachten
weinig serieus

genomen 
door arts”

door MICHOU BASU

• Wollen tasje 
Alexander McQueen.

Kijk voor meer wol,
een filmpje en een
interview met prins
Charles en Vivienne
Westwood op
www.vrouw.nl. 

„Op internet
zijn deze
vrouwen
gelijkwaardig”

• Cardiologe Janneke
Wittekoek doet er alles
aan om de problemen
rond het vrouwenhart
onder de aandacht te
brengen. 
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• Vrouwen in
boerka nemen

grote sprongen
voorruit.
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• Schrijfster
Lisa De
Bode sprak
tientallen
vrouwen in
Arabische
landen. 

FOTO:
FRANK DE

RUITER

Arabische vrouwen staan op

OP
=O

P

www.reiskrant.nl/weekactie

ALLÉÉN

DEZE W
EEK

TE BOEKEN!

REISKRANT
WEEKACTIE
REISKRANT
WEEKACTIE

 Verblijf in Parkhotel Olsberg ****
 Voorzien van o.a. sauna, zwembad en kegelbaan
 Prachtig gelegen in de heuvels van Sauerland
 Vertrek van 18 september t/m 26 maart 2012
 Excl. reserveringskosten van € 20,- per boeking

3 DAGEN
SAUERLAND
vanaf € 44,- p.p.

3 DAGEN
SAUERLAND
vanaf € 44,- p.p.

Lees op www.vrouw.nl
Zwanger? 
Eet vooral 
veel vette 

vis! 

Kom je straks 
gezellig 
bij me 
drunchen? 

'Ik haat mijn 
werk, maar 

blijf voor 
het geld' 

De kinderen van vrienden zijn op bezoek en breken je huis volledig af. De ouders zeggen niets. Wat nu?
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