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‘Angst is juist hun redding’
Ebola Ook dit weekend vliegen hulpverleners uit Nederland naar Afrika om ebola te bestrijden. Hoe vindt

hun familie dat? Drie gesprekken met mensen die hun kind of geliefde naar Sierra Leone zagen vertrekken.

Tekst Hille Takken Fo t o’sOlivier Middendorp

Vader van verpleegkundige
Ze is dankbaar dat ze het mag doen

Man van arts die ebolamissie leidt
In Afrika is het verkeer gevaarlijker

Predikant Dick Looijen (63) is de vader
van Evita Looijen (37) die in Bo, Sierra
Leone, als verpleegkundige ebolapa-
tiënten verzorgt en andere verpleeg-
kundigen opleidt.

„Het is doodeng werk, ja. Maar we zijn
door Evita goed voorbereid. Ze heeft ons
stap voor stap geïnformeerd over haar be-
sluit daar vroeg ze ook feedback op. Wij
hebben gezegd: ‘Als je denkt dat je het kunt
en moet doen, ga vooral.’
„Evita heeft eerder voor Artsen zonder
Grenzen in Afghanistan gewerkt. Het ge-
weld en de dreiging daar waren onbestem-
der. Ik hield continu het nieuws in de ga-
ten. Deze keer is dat anders. Het gaat over
je eigen verantwoordelijkheid nemen.
„Artsen zonder Grenzen gaat zeer zorgvul-
dig en verantwoord te werk, neemt geen
ri sico’s en hanteert strenge voorschriften.
De medewerkers wisselen elkaar steeds af.
Ze mogen maximaal een uur lang een be-
schermend pak dragen. Het is er al gauw
40 graden, dus ze drijven van het zweet.
Hun handen zijn doorweekt van het chloor
– iedere aanraking wordt vermeden. Ze
houden elkaar in de gaten – ze vragen el-
kaar steeds of ze het nog trekken. Als ze
over zes weken terugkeert, ga ik haar op-
halen van Schiphol, maar knuffelen en
zoenen mag niet. Aanraken liever ook niet.
„Angst is juist je redding, zegt Evita. Zakt

dat weg, dan word je misschien onacht-
zaam of gemakzuchtig. Ze lijkt er niet on-
der te bezwijken. Ze leeft op van dit werk,
omdat ze nu de vrijheid en de ruimte krijgt
om te doen waar ze goed in is. Ze is dank-
baar dat ze het mag doen.
„In het begin reageerden familie en vrien-
den vooral met vragen als: ‘Heeft het wel
zin en wat zijn risico’s? ’ Mijn dochter is
daar sinds begin oktober en heeft met haar
verhaal in T ro u w gestaan, op de voorpagi-
na. Nu laten mensen ook hun bewonde-
ring zien.
„Het is niet dat wij het liefste controle zou-
den willen houden, ze moet geen druk van
het thuisfront voelen – dan kan ze haar
werk niet doen. Evita werkt bijna veertien
uur per dag en heeft weinig bereik. Maar
als we skypen, kan ze even haar hart luch-
ten: ‘Waar blijft de wereld? We hebben ten-
ten genoeg, maar geen verpleegkundigen.’
„Eerder voelde ik dat mensen ook bang
zijn hun eigen gezondheid te verliezen als
ze terugkomt. Dat verbaast mij. Dan denk
ik: ‘Hallo, mensen daar zijn ten einde raad.
Moeten we hen dan laten stikken?’ Die
hardheid moet niet te dichtbij komen. Zijn
wij de enigen die het goed moeten hebben
in de wereld? Durven we geen enkel risico
meer te nemen? Als vader ben ik er trots
op dat mijn dochter zich beschikbaar stelt
voor mensen die aan de dood zijn overge-
l eve rd . ”

De vrouw van Dick van Geldere, Moni-
que Nagelkerke (56), werkt bij Artsen
zonder Grenzen en staat aan het hoofd
van een missie die nu in Sierra Leone
tegen ebola vecht. Zelf is Van Geldere
(62) oncologisch chirurg in Zwolle. Hij
was sinds de oprichting betrokken bij
Artsen zonder Grenzen en was enige
tijd voorzitter. Sinds 1995 doet hij er
geen bestuurswerk meer.

„Het is wat saai in huis, maar met Kerst
komt Monique al terug. Ze werkt al jaren
voor Artsen zonder Grenzen. Ze heeft een
Masters Degree in Community Health. Ze
kan goed zaken regelen en vindt dit inte-
ressant werk. Een roeping vindt ze het niet
– dan zou het tegenvallen. Ze heeft wel
compassie, maar ze ziet haar inspannin-
gen niet als een opoffering. Natuurlijk is
het ook het bijzondere dat trekt – het is
geen huisje, boompje, beestje.
„Een epidemie is ongrijpbaarder dan het
gevaar in oorlogsgebieden, maar Monique
redt zich wel. Natuurlijk is het griezelig,
maar je moet ook respect hebben voor
dreigend gevaar. Net zoals ik als chirurg al-
tijd bedacht moet zijn op fouten maken.
Het gaat om gewichtige zaken, dus je moet
op je hoede zijn.
„Bij Artsen zonder Grenzen hebben veel
mensen zich aangemeld om ebola te be-
vechten, maar slechts enkelen hebben

zoveel discipline en ervaring dat ze door
de selectie heenkomen. Ik weet dat Art-
sen zonder Grenzen verantwoord werkt,
het is geen kamikaze-actie. Ik ben niet
bang dat ze helemaal niet terugkomt. In
Afrika is het verkeer nog altijd het gevaar-
l i j k s te .
„De ebolacrisis is een serieuze ramp.
Maar plaats het in perspectief. Destijds in
Rwanda hadden we te maken met een
miljoen doden. Dat is nu niet aan de
hand. We hebben mankracht tekort, maar
we weten wat we moeten doen. In Syrië is
dat niet zo, en vergeet ook Zuid-Soedan
niet .
„Nu Monique er niet is, moet ik vaker ko-
ken en is er niemand in huis. Maar zo doen
we dat vaker. Vorig najaar was ik zelf drie
maanden aan het zeilen rond Kaap Hoorn,
terwijl Monique op dat moment in Jemen
wa s .
„Waar ik nog het meeste tegenop zie, is het
gezeur over haar terugkomst. Collega’s
van mij in het ziekenhuis zeiden tegen mij:
‘Als ze terugkomt, ga ik jou een tijdje uit de
we g.’ Helaas is dat geen grapje. Zelfs medi-
ci weten niet altijd dat alleen ebolapatiën-
ten met ziektesymptomen besmettelijk
zijn. Als ze daadwerkelijk koorts zou krij-
gen, wordt ze in Nederland direct geïso-
leerd. Dus als ik haar van Schiphol haal –
zonder koorts – krijgt ze gewoon een knuf-
fe l . ”

Dick Looijen: „Mensen daar zijn ten einde raad. Moeten we hen dan laten stikken?” Dick van Geldere: „Ik ben niet bang dat ze helemaal niet terugkomt.”
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A
fgelopen week doken er gedichten op van
de overleden rapper Tupac Shakur. 2Pac,
zoals hij ook wel heette, is achttien jaar ge-
leden neergeschoten en zijn laatste woor-
den waren ‘fuck you’. Dat is natuurlijk heel
cool.

De gedichten, die hij schreef toen hij zeventien was, zijn
minder cool. Een fragment:
What of a love unspoken?
Is it weaker without a name?
Does this love deserve 2 exist without a title
Because I dare not share it’s name.
Vooral opvallend is dat hij ‘t o’ ook in zijn vroege dicht-
werk al schreef als 2. Dat doen wel meer pubers, natuur-
lijk. Het besef dat inslaat als een bom: in plaats van een
paar letters: één cijfer! Wow! (zie figuur 1). Op een be-
paald moment, als je negentien bent waarschijnlijk, ben
je weer van de verbazing bekomen en ga je weer gewoon
letters gebruiken. (Ik ken haar verder niet, maar ik weet
zeker dat Mariëlle Tweebeeke ook een tijdlang 2Beeke
boven haar proefwerken heeft gezet. En Kees Driehuis
was natuurlijk een tijdje 3Huis. En Peter R. de Vries was
Peter R. de 4s, tot hij ontdekte dat dat niet klopte.)
Op een bepaald moment ga je dus weer letters gebrui-
ken. Zo niet 2Pac.
Waarschijnlijk is het zo gegaan als met een handteke-
ning. Die oefen je als je tien bent, maar je gelooft niet dat
dit dan ook echt je handtekening wordt. Onder mijn
handtekening, zo bedacht ik toen ik tien was, moest een
krullerige streep komen te staan, met twee streepjes er-
doorheen. Beetje VOC-documentachtig.
De eerste keer dat je dan echt je handtekening moet zet-
ten (Wanneer was dat? om geld op te nemen bij het post-
kantoor met mijn giroblauwpas? ik weet het niet meer),
dan is dat, min of meer uit arren moede, je officiële
handtekening. En dan zit je er voor de rest van je leven
aan vast. Elke keer weer die twee streepjes.
Zo is het met 2Pac natuurlijk ook gegaan. Die vond, toen
hij in de twintig was, die 2 ook totaal niet meer kunnen.
Maar ja, toen was al het zijn handelsmerk. En kon hij er
niet meer vanaf.
Het geluk van types als 2Pac is dat zij het oncoole cool
kunnen maken, puur door ermee geassocieerd te zijn.

Schrijver en cabaretier Paulien Cornelisse schrijft op deze

plaats elke week over mensen en wat ze doen

Vrouw van UNICEF-manager
Weinigen begrijpen dat we dit doen

Madeleine Klinkhamer (49) is de
vrouw van Roeland Monasch (49), die
voor UNICEF werkt in de hoofdstad
F re e town van Sierra Leone. Zij en hun
dochter Coco (8) woonden ook twee
jaar in dat land. Ze keerden na hun zo-
mervakantie in Nederland niet terug
toen bleek dat de school van Coco niet
meer open zou gaan.

„We missen Roeland verschrikkelijk, maar
ik begrijp dat zijn inzet nu ontzettend no-
dig is. Natuurlijk hebben we erover gespro-
ken, maar niet teruggaan was voor hem
geen optie. Hij werkt voor UNICEF, dat
zorgt dat de bevolking voorlichting krijgt
over ebola en dat beschermende pakken
en ontsmettingsmiddelen worden aange-
leverd. Roeland stuurt als manager ruim
120 mensen aan, die nu erg hard werken,
alle weekenden en avonden.
„Ik heb niet gezegd dat het een ‘no- go’

was. Anders was hij misschien niet gegaan.
In het begin was ik wel bang, toen hij uren
vergaderde in kleine ruimtes waar steeds
meer mensen bij kwamen. Niet rationeel
misschien, maar dat voelde niet prettig.
Roeland luistert dan wel naar mij. Geluk-
kig vergaderen ze nu in grotere ruimtes.
„Hij werkt achter de computer, hij komt
niet in ebola-klinieken. En als hij daar toch
moet zijn, trekt hij zo’n pak aan. Ik zou on-
geruster zijn als hij in Irak, de Centraal

Afrikaanse Republiek of Jemen zou wer-
ken. Eigenlijk ben ik allang blij dat mijn
dochter niet bang is.
„Ik wind me nog het meest op over onge-
nuanceerde koppen in het nieuws. De ver-
halen over ebola in de Amerikaanse staat
Texas speelden in op angst, niet op feitelij-
ke risico’s. Terwijl we juist meer verpleeg-
kundigen nodig hebben, en meer vliegtui-
gen. Je kunt niet zomaar drie Afrikaanse
landen laten stikken.
„In het begin praatte ik er veel over. Dat
doe ik nu minder, ik vind geen goed klank-
bord. Voor veel mensen is het moeilijk zich
in te leven. Ze oordelen zo snel dat weinig
dialoog mogelijk is. Maar weinigen begrij-
pen waarom we doen wat we doen.
„Mijn eigen werk – adviezen geven over mi-
crofinanciering – zet ik vanuit Nederland
voort via onze lokale vestiging. Het is onze-
ker of en wanneer mijn dochter en ik te-
ruggaan naar Freetown. De school zou half
oktober opengaan, maar dat is uitgesteld
tot januari. Het is maar de vraag of het dan
lukt. Voorlopig is bijeenkomen verboden.
Veel klasgenoten – vaak kinderen van ex-
pats – zijn nu niet in Sierra Leone. Voor Co-
co is het moeilijk te begrijpen, maar we
hebben uitgelegd dat er nu wel erg veel
kindjes kunnen doodgaan, of hun ouders,
‘als papa niet terug gaat om te helpen’. Ge-
lukkig maakt ze hier nieuwe vriendjes en
vr iendinnetje s.”

Nog 300 hulpverleners bereid naar Afrika te gaan

Dit weekend vertrekt een
groep van zeventien ebola-
hulpverleners uit Amsterdam
naar Sierra Leone, onder wie
drie Nederlanders. Nog zo’n 300

artsen en verpleegkundigen heb-

ben zich aangemeld bij hulporga-

nisatie Artsen zonder Grenzen. Ze

moeten minimaal vijf weken be-

schikbaar zijn. Wie door de stren-

ge selectie komt, krijgt een inten-

sieve training. Verpleegkundigen

wordt verzocht als vrijwilliger te

gaan, met een vergoeding van

800 euro per maand. Z i e ke n h u i -

zen wordt gevraagd bij te dragen

wat ze kunnen, zoals doorbeta-

ling van afreizende werknemers.

Madeleine Klinkhamer: „Eerst was ik wel bang, toen hij uren vergaderde in kleine ruimtes.”


