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,,Met een droge korst brood en een oude
fiets is hij al tevreden’’, zei de moeder van
Rob Kok (68) vroeger. ,,Dat klopt’’, zegt hij.
,,Ik kan met kleine dingen heel gelukkig
zijn.’’

In de keuken van zijn karakteristieke
woning in Enkhuizen schenkt hij kokend
water over de zojuist gemalen koffiebonen
en giet er een flinke scheut warme melk bij.
Dan steekt hij van wal. ,,Ik ben ik Haarlem
geboren en kom uit een katholiek gezin
met acht kinderen. Als zesde kind hoorde ik
bij de kleintjes. Mijn moeder was naaister,
vermaakte onze kleding en deed de was.
Mijn vader had in de oorlog tuberculose
opgelopen, maar werkte ondanks zijn slech-
te longen hard. Op zaterdag poetste hij de
tien paar schoenen en deed ons voor de
wekelijkse wasbeurt in de teil. Mijn ouders
zorgden goed voor ons, maar wat ontbrak
was emotionele aandacht. Daar hadden ze
eenvoudigweg geen tijd voor. Eigenlijk heb
ik me altijd kleiner gevoeld dan goed voor
mij was. Dat kwam niet alleen door mijn
omgeving, maar ook door mijn karakter. Ik
ben een gevoelig type, waardoor ik dus
meer last had van die dingen. Dat was best
eenzaam. Ik heb nooit echt met hen ge-
praat. Het waren goede mensen, maar ze
zaten vast in het katholieke keurslijf.’’

Al jong ontdekt hij dat hij de eenzaam-
heid achter zich kan laten door er zelf op
uit te gaan. Vooral als het weer slecht is en
de dagen kort zijn heeft hij moeite met
binnen zitten. Hij vindt zijn vertier op de
fiets en bij de zeeverkenners, kiest voor een
technisch beroep, komt zijn vrouw tegen en
krijgt twee dochters. Het gezin trekt er vaak
op uit en zoekt bij voorkeur de warmere
streken op. Het is dan ook niet vreemd dat
het in 1980 zijn geluk in Australië gaat
zoeken.

,,Ik weet nog goed dat we in Sydney aan-
kwamen. We zaten met z’n viertjes op de
rand van de stoep, twee meiden van 3,5 en 2

jaar oud, hun moeder en ik. Het was een
overweldigende ervaring. De eerst periode
verbleven we met een heleboel andere emi-
granten in een hostel. Daarna hebben we op
verschillende plekken gewoond.’’ Hij strijkt
over zijn korte grijze haar en lacht jongens-
achtig. ,,Het was één groot avontuur.’’ De
Noord-Hollandse vrijbuiter wiens naam
intussen veranderd is in Robert Cook, want
Kok klinkt in het Engels wel erg dubbelzin-
nig, pakt alles aan wat binnen zijn bereik
ligt en woont uiteindelijk bijna 20 jaar in
Australië.

In 1999 komt hij alleen terug naar Neder-
land, begint een klusbedrijf en gaat een
relatie aan met een oude liefde, met wie hij
nog steeds samenwoont. Wel blijft hij altijd
iets van onrust voelen. Met alle kennis die
hij over zichzelf heeft opgedaan, begrijpt
hij dat gevoel als geen ander. Hij heeft er
echter ook iets voor teruggekregen. ,,Ik
prijs mij gelukkig dat ik niet bang ben om
er op uit te gaan en nieuwe dingen te ont-
dekken. Anders was ik altijd dat miserabele
ventje gebleven.’’

,,In Australië heb ik veel dingen los moe-
ten laten, waardoor ik ontdekt heb dat het
ook anders kon. We houden onszelf soms
tegen’’, zegt hij met overtuiging. ,,Als je het
niet probeert dan kom je nooit te weten wat
je in je hebt.’’ Nieuwsgierig kijkt hij naar de
toekomst. Zijn geest is jong, maar zijn
lichaam wordt ouder. Zal hij zichzelf kun-
nen blijven?

,,Als ik morgen dood zou gaan, wat ik
helemaal niet wil, dan weet ik dat ik een
ontzettend mooi leven heb gehad’’, zegt hij,
terwijl hij vertelt over het tweejaarlijks
bezoek aan zijn kinderen en kleinkinderen.
,,In 1993 zag ik in Adelaide een wat oudere,
sjofele Italiaan in een vuilnisbak kijken.
Met een glimlach van oor tot oor diepte hij
er een roos uit. Terwijl hij dat deed keken
wij elkaar aan en ik herkende het meteen:
een onvergetelijk moment van geluk.’’

◆
Op zoek naar geluk

Waarom doen mensen wat ze doen? 
Waar halen ze plezier uit? 
Het zijn van die vragen die 
Nel Kleverlaan zichzelf met enige 
regelmaat stelt. 
Wat maakt mensen gelukkig? 
De Alkmaarse psychologe probeert
aan de hand van een serie portretten
- die om de week worden geplaatst - 
het antwoord te achterhalen. 
Deze week op zoek naar 
het geluk met Rob Kok. 

We houden onszelf soms tegen

Rob Kok. FOTO NEL KLEVERLAAN
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Stel, u hebt suikerziekte en u gaat met vakantie.
Na een lange, vermoeiende vliegreis komt u aan
bij uw hotel. U haalt uw toilettas tevoorschijn,
zodat u zich even op kunt frissen. Dan ziet u tot
uw schrik dat uw insulinepatroon per ongeluk
tussen de toiletspullen terecht is gekomen. Die zat
toch niet in uw handbagage, maar was per onge-
luk met uw koffer mee het vrachtruim in gegaan.
Daar kan het vriezen onderweg. De insuline ziet er
gelukkig nog goed uit. Maar is deze nog bruik-
baar? 
Voor veel medicijnen geldt een bewaaradvies bij
kamertemperatuur of onder de 25 graden Celsius.
Thuis is dat meestal geen probleem. Het medicijn-
kastje of de keukenla voldoet al snel. Soms is be-
waren in de koelkast nodig. Bijvoorbeeld voor een
antibioticakuur of de voorraad insuline. 
Onderweg of op vakantie wordt het bewaren van
medicijnen opeens een stuk ingewikkelder. De
antibioticakuur en de insuline moeten natuurlijk
ook tijdens de reis koel blijven. Maar ook de puffer
tegen astma blijft graag beneden de 30 graden. En
op een zonnig terrasje is het al snel een stuk war-
mer. 
Medicijnen kunnen best tegen een stootje. Een
puffer is na een middagje op het terras echt niet
meteen bedorven. Maar een bewaaradvies is er niet
voor niets. Het zegt iets over hoe ’gevoelig’ medi-
cijnen zijn. Vaak gaat bij een te hoge of juist te
lage temperatuur de kwaliteit achteruit, zodat ze
minder goed werken. Het is goed als u zich daar-
van bewust bent. Zetpillen smelten bijvoorbeeld
in de warmte. Een puffer kunt u beter in de tas
houden dan in de volle zon. En de bevroren insuli-
ne? Insuline is een eiwit, waarbij de structuur de
werking bepaalt. Bij zowel te hoge als te lage tem-
peraturen verandert die structuur blijvend. Denk
maar aan een gekookt eitje. Eenmaal bevroren
insuline werkt niet meer zoals het hoort, ook niet
na ontdooien. Helaas. 
Mijn vakantietip daarom: check altijd hoofdstuk 5
van de bijsluiter van uw medicijnen voordat u op
vakantie gaat. Alle ge- en verboden voor het bewa-
ren van een medicijn staan erin. Daar zijn we bij
het CBG heel precies in. De meest actuele bijslui-
tertekst kunt u vinden op onze geneesmiddelenin-
formatiebank. De belangrijkste bewaaradviezen
staan overigens ook op de originele verpakking.
Voor andere vakantietips bij het meenemen van
medicijnen verwijs ik u graag naar de prima infor-
matie op apotheek.nl: goed voorbereid op reis. Ik
wens u een heel fijne vakantie! 

www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Reageren?
fit@hollandmediacombinatie.nl

Ton de Boer is voorzitter van de
Nederlandse medicijnautoriteit,
het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG). 
Eens per maand schrijft hij in
deze krant over zijn ervaringen
en dilemma’s rond medicijnen.

◆
Over medicijnen
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De saxofoniste staat op haar zeven-
tiende in het voorprogramma van
Madonna en een jaar later speelt ze
samen met Prince. Maar als ze het
gevoel krijgt bij de wereldster ’te
horen’ vertrekt ze. ’Ik miste mijn
eigen muziek en dat ik alles zelf
mocht bepalen’, vertelt ze in het
boek ’Omgaan met druk’. ’Prince
begreep er niets van, maar ik wilde
gewoon niet meer. Ik wil zelfstan-
dig zijn. Dit is er bij mij vanuit
huis zo ingesleten dat ik ook echt
niet anders kan.’

Roel Klaassen (57, haptothera-
peut en oud-honkbalinternatio-
nal), Bob Boot (60, haptotherapeut)
en Robien Roet-Klaassen (30, regis-
teraccountant, kent de wereld van
presteren onder druk vanuit het
bedrijfsleven) spraken veertien
BN’ers over omgaan met druk.
„Door het succes lijkt het voor de
buitenwereld soms alsof toppres-
teerders geen druk kennen.” Onzin
natuurlijk, iedereen ervaart span-
ning. „Wel is de manier waarop zij
met druk omgaan vaak bepalend
voor hun succes.”

„We zijn allemaal druk, voelen
druk en maken ons druk. In ons

privéleven en op ons werk speelt
het leveren van prestaties, het
voldoen aan ideaalbeelden en het
vergelijken met anderen een steeds
grotere rol. Sommigen groeien van
druk en anderen storten juist in
elkaar. Veel mensen lopen een
burn-out op, een depressie of raken
overspannen.”

Volgens Roel Klaassen uit Mid-
denbeemster wordt ’druk ervaren’
vaak gezien als negatief en zwak.
„Het wordt gekoppeld aan iets niet
aankunnen. Als iets ongemakke-
lijks dat je moet wegpoetsen. Het
gevolg van een taboe op kwetsbaar-
heid. Maar of je wilt of niet; druk
hoort onlosmakelijk bij het leven.
Druk is er gewoon en speelt het
ene moment een grotere rol dan

het andere. Je hoeft er niet tegen te
strijden, maar moet er mee leren
omgaan. Een gezonde dosis stress
kan er ook voor zorgen dat je beter
presteert, geeft je vleugels, terwijl
te veel druk juist tot gevolg kan
hebben dat je blokkeert.”

Tv-maker Paul Römer ervaart
zelden druk. ’De enige druk die ik
ervaar is het gevoel van onrust dat
bij mij ontstaat als er geen bewe-
ging is. Als ik het gevoel heb dat
iets saai wordt.’ Dan zoekt hij een
nieuwe uitdaging, zegt hij in het
boek. Spanning is er wel als hij als
commissaris bij Ajax onder vuur
ligt. ’Voor mij was proberen om
ongeschonden uit de situatie weg
te komen eigenlijk het enige wat ik
kon doen. Het was een niet te win-

nen situatie’, vertelt Römer. ’Dat ik
niet weet hoe het voelt om over-
spannen te zijn, nog nooit in de
buurt ben gekomen van een burn-
out, heeft denk ik onder andere te
maken met het feit dat er voor mij
geen scheiding is tussen werk en
privé. Dit klinkt misschien in eer-
ste instantie wat treurig. Je zou
kunnen zeggen dat dit betekent
dat ik altijd werk. Maar voor mij
voelt het meer alsof ik altijd vrij
ben. Ik ben ik, altijd dezelfde, en in
alle situaties is er ruimte voor alle
aspecten van mijn leven. Mijn
vrouw en kinderen kunnen mij
altijd bellen als ik aan het werk
ben en aan de andere kant ant-
woord ik mijn mail vanaf mijn
vakantieadres.’

Oud-volleybalinternational Bas
van de Goor houdt privé en werk
juist strikt gescheiden. ’Als je din-
gen van thuis mee naar je werk
neemt of je werk mee naar huis
neemt, krijg je stress. Zo vinden ze
mij thuis geen leuke gozer wan-
neer ik aan het werk ben terwijl ik
eigenlijk tijd met mijn gezin zou
moeten doorbrengen.’ 

In 2016 krijgt hij lymfeklierkan-
ker. ,,Ik ga niet direct uit van het
zwartste scenario, alhoewel ik in
het begin wel over het ergste heb

nagedacht. Toen mijn vrouw echter
drie weken na mijn diagnose een
knobbel in haar borst ontdekte,
voerde radeloosheid wel even de
boventoon. Het idee dat je vier
kinderen mogelijk op moeten
groeien zonder ouders, is het erg-
ste dat je je voor kunt stellen. Ge-
lukkig kregen we al na twee dagen
te horen dat zij niet ziek was. Op
diezelfde dag merkte ikzelf dat
mijn chemobehandeling aansloeg
en mijn klieren aan het krimpen
waren. Dit moment zie ik echt als
een omslagpunt.’

Auto-ongeluk
Veerkracht lijkt dé sleutel om niet
te bezwijken onder druk, blijkt ook
uit het verhaal van operazanger
Marco Bakker. In 1998 is hij veroor-
deeld voor betrokkenheid bij een
dodelijk auto-ongeluk. ’Dat het
publiek je enkel nog ziet als de
man van het ongeluk, brengt grote
druk met zich mee. Mijn eigen
diepe vertrouwen dat ik dit nooit
zo gewild heb, is van cruciaal be-
lang geweest om hiermee om te
gaan’, vertelt hij in het boek.

Klaassen en Boot horen mensen
soms zeggen dat ze niet nerveus
zijn ’maar dan zien we toch trans-
piratievlekken in hun kleding
ontstaan’. „Emoties overkomen je
gewoon. Zoals een knoop in je
maag, brok in je keel. Wel kun je
op een bepaalde manier met emo-
ties (leren) omgaan, zodat ze min-
der of geen negatief effect hebben
op de kwaliteit van je leven en
prestaties.” 

Annemarie de Jong

Robien Roet-Klaassen, Roel Klaassen en Bob Boot spraken voor hun boek 14 toppresteerders over omgaan met druk. ,,De manier waarop zij er mee omgaan is vaak bepalend voor hun succes.”FOTO AUSTIN THOMAS

’Druk ervaren hoort bij ’t leven’
Niet strijden

tegen, maar leren
omgaan met druk

Candy Dulfer kán niet
zonder vrijheid en

autonomie. ’Wanneer ik het
gevoel heb niet mijn eigen keu-
zes te kunnen maken, ervaar ik
dit direct als druk. Ik wil niet de
droom van iemand anders le-
ven. Ik wil mijn eigen leven
leiden, mijn eigen koers bepa-
len.’

Bevroren insuline
op vakantie

Marco Bakker (81) – Opera-
zanger

Isa Hoes (50) – Actrice, to-
neelspeelster, presentatrice en
schrijfster

Candy Dulfer (49) – Saxofo-
nist en zangeres

Lauren Stam (25) – Hoc-
keyster

Werner Kolf (36) – Acteur
en toneelspeler

Dick Berlijn (68) – Oud-
commandant der Strijdkrach-
ten

Bas van de Goor (47) – Vol-
leyballer en ondernemer

Robert Maaskant (50) –
Voetbaltrainer en ondernemer

Peter R. de Vries (62) – Mis-
daadverslaggever en presenta-
tor

Paul Römer (56) – Televisie-
producent

Angela Groothuizen (59) –
Zangeres, presentatrice en ac-
trice

Maurits Hendriks (58) –
Performance Director Team
NL, voormalig Chef de Mission
NOC*NSF en hockeytrainer

Shary-An Nivillac (26) –
Zangeres

Ruud de Wild (49) – Radio-
dj, ontwerper en kunstenaar

Hoe ervaren
BN’ers ’druk’?
In het boek ’Omgaan met
druk’ vertellen veertien BN’ers
over presteren onder druk op
tv, toneel of sportveld.

,,We zijn zoveel bezig met denken
dat we soms vergeten dat we ook
nog van alles kunnen voelen. In
de haptonomie wordt het vermo-
gen om te voelen aangesproken,
waardoor denken en voelen sa-
men richting kunnen geven aan
de keuzes die je maakt in het le-
ven”, vertellen Bob Boot en Roel
Klaassen. ,,Haptonomie gaat er
van uit dat het lichaam de drager
is van emoties en gevoelens en een

geheugen heeft voor positieve en
negatieve gevoelservaringen. De-
ze zijn terug te vinden in bewe-
gingspatronen, spanningen in
het lichaam, remmingen in ge-
voelsbewegingen, voorkeurshou-
dingen en in de wijze van het aan-
gaan van contacten. Het streven is
om voelen, denken en handelen
zo goed mogelijk met elkaar in
balans te krijgen en te houden.”
’Omgaan met druk’ is geschreven
door Bob Boot, Roel Klaassen en
Robien Roet-Klaassen en kost
€17,50 (ISBN: 978 90 00 36688 0) 

’Haptonomie spreekt het
vermogen om te voelen aan’
’Omgaan met druk’ is geschreven
vanuit de leer van de haptonomie.


