MAATSCHAPPELIJK
Fitte vijftiger Ab Hoogland
vertelt zijn eigenzinnige,
indringende verhaal over zijn
herstel van een herseninfarct.

ZOMERSE BRAINPOWER
“Wij zijn ook altijd lief en
gezellig”, loog de belegen
moeder die haar borsten duidelijk had laten vergroten. Ze
vielen nog net niet uit haar
bikinihesje. Naast haar stond
haar overjarige vriendin met
een iets te klein bikinibroekje
aan. Ze wilden duidelijk een
rustige stranddag hebben op
het Noordwijkse strand. Het
zoontje van miss Bikini 1970
vertrouwde het niet en keek
de twee dochters van de cup
D-dame argwanend aan.
Even verderop draaide een
jong stel met alle macht een
grote zware loungebank. In
het zand valt dat niet mee,
geloof me. Ze wilden blijkbaar niet met het gezicht in
de volle zon. “Staat hij goed
zo? Is dit wel een lekkere
plek?” Op hun gezichten
was de twijfel af te lezen.
Hun baby in de kinderwagen
gaf de doorslag door hard
te gaan huilen. Er zijn vast
betere plekjes aan het strand
wilde hij – of zij – laten
weten. De jonge ouders lieten
de loungebank voor wat het
was en liepen verder langs de
veelal hippe strandtenten.
Het jongetje had de meisjes
een tijdje gade geslagen en
was tot de voorzichtige conclusie gekomen dat samen
spelen misschien toch leuker
was. Hij had besloten om
mee te spelen met de meisjes
in het houten mini-huisje
op het Noordwijkse strand.
Zolang het maar geen moedertje is had hij de meisjes
in woord en gebaar kenbaar

gemaakt. De twee vriendinnen keken elkaar tevreden
aan en namen een slok van
hun gin-tonic, liggend op hun
strandbed.
Wij gingen weer terug naar
onze down-to-earth-natuurcamping ‘Ruigenhoek’ in
Noordwijkerhout. We zitten
ieder jaar een klein weekje
aan het begin van onze
vakantie – hittegolf of niet
– op deze rustige en groene
camping op een steenworp
afstand van onze woonplaats
Leiden. Twee pop-up tentjes
vormen onze eenvoudige
camping gear. Mijn vrouw
slaapt er meer dan ik hoor.
Mijn energieniveau staat de
laatste tijd wat meer onder
druk.
De Ruigenhoek is een camping die gerund wordt door
een groep gedreven pensionado’s. Rigide ouderen – met
alle respect – die zo nodig de
baas moeten spelen over een
stukje groen grenzend aan de
duinen en het bos. Rennen
op het grindpad wordt meedogenloos afgestraft, tenten
hoger dan 1.60m worden
met de grond gelijkgemaakt.
Uit agressie wordt een stuk
bos zonder pardon gekapt.
Maar voor de rest is het een
oase van rust waar we met
het gezin – en vrienden – al
jaren af en toe neerstrijken
om te genieten van het pure
campinggevoel.
Ab+

COLUMN
Hans Böhm
Freelance publicist

Stille ontmoeting
We zijn aan het bekomen van
een rondreis door Madagaskar.
Een ongerept groot eiland met
een wonderschone, bijzondere
flora en fauna en een vriendelijke en goedlachse bevolking
ondanks de extreme armoede.
Er leeft daar niet ‘the big five’
maar juist ontelbaar veel kleine
dieren die nergens anders
op deze wereld in vrijheid
voorkomen. Zoals de lemuren
(halfapen), van muis-maki’s van 50 gram tot sifaka’s van twaalf
kilo. Bij de nachtexcursies zie je kameleons van 1 centimeter tot
een halve meter. Er schijnen meer dan tienduizend plantensoorten alleen op Madagaskar te zijn maar daar hebben we vooral
overheen gelopen. Van de eigen gidsen op ieder natuurpark leer
je waar de bevolking planten voor gebruikt: tegen hoofdpijn en
slechte dromen, als lijm, ter bestrijding van vele ziektes, drugs en
nog zoveel meer. Er worden regelmatig bladeren fijngeknepen
die sterk ruiken naar keukenkruiden of iets van Chanel.
We hadden gekozen voor een 4WD met chauffeur en dat bleek
een goede keus want de wegen zijn soms zo slecht dat je alle
concentratie nodig hebt om de gaten te mijden en dan mis je het
mooie uitzicht. Onze chauffeur Faly had een grote meerwaarde
want hij bracht ons naar plekken waar je als toerist voorbij zou
lopen. We kregen kleine demonstraties van diverse ambachtelijke activiteiten en de vele excursies, dwars door oerwoud of over
rotsblokken – soms zo groot dat je langs een klimtouw moest
afzakken – waren op onze conditie aangepast.
Toch, ondanks alle indrukwekkende ervaringen in de werelden
van wisselend landschap en flora en fauna op Madagaskar, heeft
een ontmoeting in het huis van een gezin in het Andringitra-gebergte zich op mijn netvlies gebrand.
De tocht ernaartoe was over 22 kilometer rotsweg, de auto
schudde op alle wielen alle kanten op, we gingen door bergbeken
en kwamen uiteindelijk bij de kameleon-berg, onze bestemming
voor de komende drie dagen. Je begint langzaamaan te begrijpen
waarom de mensen alles gebruiken wat bos en land te bieden
heeft.
In een kleine nederzetting met zeboes en varkens en kippen werden we uitgenodigd bij iemand thuis. Er was geen voordeur, het
raam was een gat in de kleimuur. De ruimte was ongeveer drie bij
drie meter. Er was geen stoel of tafel, we zaten op een mat op de
grond. De vrouw zat in de hoek op haar hurken achter drie potjes
op kolen, de keuken. De man zat in een deken in de andere hoek.
“Welkom”, vertaalde Faly. Er kwamen kinderen in de deuropening staan. Het was donker ook al was het overdag en er was
geen lamp. Aan de muren hing niets. Het dak bestond uit stro, ik
vermoedde dat daar de slaapplaatsen waren. We zaten en ik liet
dit leven op me afkomen. Er werd wel wat gezegd door Faly maar
het drong niet tot me door. Dat immense verschil met hoe wij en
zij leven, daar zijn geen woorden voor. We gingen weer weg en
Faly adviseerde als dank duizend ariary te geven aan de man die
het dankbaar met beide handen aannam. Is 25 eurocent.
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