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De endoscopi-

sche camera is

een populair

sintcadeau, 

meldt Lootjes-

trekken.nl. Dat is

een camera aan

een slangetje

voor smart-

phone of tablet,

waarmee je op

lastig bereikbare

plekken komt.

Sowieso: 

gadgets zijn in, 

boeken uit.  

Het gaat hard met de kerst -

reserveringen bij restaurants. Het

lijkt er bovendien op dat meer

restaurants hun deuren sluiten 

tijdens de feestdagen. Daarom

kan het lastig worden nog bij je

favoriete zaak terecht te kunnen. 

‘Het komt goed!’, ‘jij redt het wel!’ en
‘je kunt altijd op mij leunen!’. Tussen
de twee kliffen is enkel een wiebelig
koordje gespannen, waar de rou-
wende vertwijfeld met één teen op
stapt.

De boodschap is duidelijk: vage
kreten of beloftes zijn ‘ver weg’. Ze
helpen niet en zorgen uiteindelijk
voor teleurstelling. 

Van de Plassche: ,,Een belofte als 
‘ik zal er altijd voor je zijn’ – die kun
je gewoon niet doen. Je hebt ook een
eigen leven dus je kunt er simpelweg

niet altijd voor iemand zijn. Je zegt
het om de situatie te verzachten,
maar je bereikt het tegenovergestelde
effect.”

Als je toch hulp wilt bieden, tipt
Van Eldik om het praktisch te hou-
den. ,,Bied concreet aan of je een keer
kunt helpen met koken of de tuin on-
derhouden. Of vraag of iemand zin
heeft om samen een wandeling te
maken. Peil waaraan iemand 
behoefte heeft, want soms vindt 
iemand het moeilijk om dat zelf te
vragen.”

Niet doen: eigen leed

‘Ken je Wilma nog?
Die had dit óók!’

Nog zo’n herkenbare situatie: 

terwijl de rouwende probeert zijn of
haar verhaal te doen, neemt de ge-
sprekspartner het leed als aankno-
pingspunt om te vertellen over een
vergelijkbare ervaring, van hemzelf
of van een ander. 

,,En dan vaak ook nog eens in de
overtreffende trap’’, zegt Van de Plas-
sche. ,,Zo van: een collega van mij is
óók zijn vrouw verloren, nou, die is
er pas erg aan toe!”

Van de Plassche wil heel hard
‘nééé!’ tegen die mensen schreeu-
wen. ,,Dit is niet het moment om
over je eigen sores te beginnen. Het
haalt de aandacht weg bij de rou-
wende die misschien net moed bij el-
kaar heeft verzameld om zijn of haar
verhaal te vertellen, en dat daarna
minder snel weer zal doen.”

Soms kan een vergelijkbare erva-
ring bestaan uit een soort lotgeno-
tencontact, zegt Van Eldik. ,,Als ie-
mand zijn zus is verloren en jij hebt
dat ook meegemaakt, kan het fijn en
hoopvol zijn ervaringen uit te wisse-
len. Maar over het algemeen is het
niet zo helpend om te vertellen over
andere mensen die ook iemand heb-
ben verloren. Een rouwproces is zo
individueel, dat kun je niet een-op-
een op iemand anders toepassen.”

Leuk om te weten 

Geef met sinterklaas een
endoscopische camera 
(in elk geval geen boek)

Handig om te weten 

Uit eten met kerst
kan lastig worden  

Noodzakelijk om te weten 

Opgepast voor nepmail
van de Belastingdienst

Wil je niet weten 

Zes kilo plastic in
maag dode potvis

Oplichters proberen met een nepmail, die zo-

genaamd afkomstig is van de Belastingdienst,

mensen geld afhandig te maken. In de mail

staat dat de ontvanger een achterstand heeft

bij het betalen van belasting van 2016 en

2017. De Belastingdienst adviseert mensen

de mail meteen te verwijderen. 

Een nylon tas, teenslippers, plastic

flessen, plastic zakjes en 115 kunst-

stof bekertjes. Dat is de trieste in-

houd van de maag van een op het

Indonesische eiland Sulawesi aan-

gespoelde potvis. Behalve de zeer

herkenbare voorwerpen zaten er

nog ruim duizend andere stukken

plastic in de dode walvis.

ILLUSTRATIE EVERT KWOKEen belofte als
‘ik zal er altijd
voor je zijn’ –
die kun je niet
doen

Je kunt beter
stuntelend
vertellen dat je
niet zo goed
weet wat je
moet zeggen,
dan iemand
totaal negeren


