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Ad finem. Aan het einde. Hopelijk 
het einde van de FHJ voor mij. 
De school waar ik vier jaar lang 
geweldige herinneringen heb 
gemaakt en ontzettend veel 
vaardigheden heb geleerd. Dit 
einde betekent voor mij een 
nieuw begin. Het begin van 
mijn ‘grotemensenleven’, met 
hopelijk nog veel nieuwe 
avonturen zoals deze. Het 
tijdschrift dat nu voor je 
ligt bestaat uit mijn bloed, zweet 
en tranen van de afgelopen weken, vertaald 
naar papier. Vol goede moed ging ik in maart de uitdag-
ing aan: ik ging afstuderen. Elke dag zat ik braaf achter mijn 
trouwe laptopje te werken. Mijn telefoon draaide overuren 
en ook het koffiezetapparaat is een goede vriend geworden 
tijdens mijn afstudeerperiode. De dagen zijn voorbij gevlogen 
en voor ik het wist was het 19 mei, deadlinedag. De rester-
ende weken tot 8 juli (de dag van het eindassessment) heb ik 
besteed aan het maken van dit tijdschrift en mijn presentatie 
en het nog eens grondig nalezen van mijn producten. Ik zal 
het niet ontkennen, ik heb ook flink van de zon genoten na 
de deadline, onder het mom van ‘dit heb ik verdiend’. Dit 
magazine is het laatste stukje bewijs dat ik lever om aan te 
tonen dat ik een allround journalist ben. Naast artikelen 
schrijven kan ik namelijk ook fotograferen en vormgeven. 
Met deze vaardigheden ga ik mijn assessoren tijdens het ein-
dassessment laten zien wat ik in huis heb. 

Ymke Frijters, hoofdredacteur (en nog zoveel meer)
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TUSSEN AS EN ELLENDE
Fotograferen in een rampgebied

De meeste mensen zouden in paniek 
wegrennen van natuurrampen en 
noodsituaties, Chileen Martín Ber-
netti zoekt ze juist op. Hij is rampfo-
tograaf, maar allesbehalve een ramp-
toerist. ‘Dit soort fotografie herinnert 
me aan het feit dat ik leef.’

p 12 april brak een 
enorme brand uit in de 
Chileense havenstad 
Valparaíso, zo’n 125 ki-
lometer ten noordwest-
en van de hoofdstad 
Santiago. Toen Martín 
dit hoorde twijfelde hij 

geen moment en belde meteen 
een stringer, een correspondent 
op locatie. ‘Ik vraag hem dan om 
foto’s te sturen van de gebeurtenis 
en op basis daarvan bepaalt AFP 
of ze mij naar de locatie toe sturen’, 
vertelt de fotograaf. Na akkoord 
van AFP reisde Martín twee dagen 
af naar de getroffen stad. Via de 
smalle, slecht onderhouden wegen 
kon de brandweer zich moeilijk 
verplaatsen en omdat de huizen 
in het dorp vrijwel allemaal van 
hout zijn, had het vuur bij Martíns 
aankomst al een groot deel van de 
stad in zijn greep. 

Drama
Via het persbureau kreeg Martín 
te horen wat hij moest fo-
tograferen. De eerste dag focuste 
hij zich vooral op de brand zelf; 
huizen in lichterlaaie, brandweer-
mannen in gevecht met de vlam-
men, blushelikopters en -vliegtu-
igen en evacuatie van bewoners, 
die redden wat er te redden viel. 
‘s Nachts sliep hij buiten de stad: 
bijna alle hotels in Valparaíso 
waren compleet verwoest of uit 
voorzorg geëvacueerd.  Ondanks 

O  Martín Bernetti

Martín Bernetti (1968) is fotograaf bij 
persbureau Agence France-Presse (AFP) 
en woont in Santiago, Chili. Al vanaf zijn 
zeventiende geeft hij zich compleet over 
aan fotografie. Hij erfde deze passie van 
zijn vader, die filmmaker en fotograaf 
was en onder meer tijdens de Tweede 
Wereldoorlog fotografeerde voor de 
Italiaanse luchtmacht. Naast zijn werk als 
mode- en sportfotograaf stort Martín zich 
het liefst op fotojournalistiek. Voor AFP 
maakt en bewerkt hij foto’s van allerlei 
nieuwswaardige gebeurtenissen in Chili. 
Van aardbevingen tot vulkaanuitbarstin-
gen, van vloedgolven tot oorlogen; Martín 
staat er met zijn camera bovenop.

 WEBSITE www.martinbernetti.com

TEKST Ymke Frijters
FOTOGRAFIE Martín Bernetti

InterviewMartín Bernetti
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dat het vuur nog brandde, richtte 
Martín zich tijdens de tweede dag 
van zijn verblijf op het drama van 
de bewoners en de verwoesting van 
de stad. ‘Ik liep door het puin en 
zag hoe honderden vrijwilligers al 
aan het opruimen waren’, beschrijft 
Martín vol respect. ‘Maar als ik 
omkeek zag ik families met hun 
kinderen, die werkelijk alles waren 
kwijtgeraakt door de brand. Voor 
veel mensen waren de kleren die ze 
op dat moment droegen het enige 
dat ze nog hadden.’ Duizenden 
bewoners zijn dakloos: zo’n tweed-
uizend huizen zijn in vlammen 
opgegaan. Daarnaast eiste het vuur 
het leven van twaalf mensen. 

‘Hun enige bezitting 
was een setje kleding.’

Gevaar
Werken in een rampgebied vergt 
ervaring en inzicht. ‘Het is zo 
gevaarlijk als je het zelf maakt. 
Het ligt natuurlijk voor de hand 
dat je niet te dicht bij een natu-
urramp moet komen. Ook al wil 
je de gebeurtenis nog zo graag 
vastleggen, je eigen veiligheid gaat 
voor’, vertelt Martín. Zelf neemt hij 
het echter niet altijd zo nauw wat 
veiligheid betreft: ‘In Valparaíso 
hebben brandweermannen me een 
aantal keer uit een benarde situatie 
moeten halen omdat de vlammen 
te dichtbij kwamen en ik bijna vast 
kwam te zitten.’ Martín wijst op de 
gevaren als je mensen fotografeert 

die getroffen zijn door een ramp. 
Het is volgens hem belangrijk 
om op een afstandje te blijven als 
mensen geëvacueerd worden, er 
ontstaat snel paniek en slachtoffers 
worden snel agressief omdat je 
foto’s van hen maakt. 

Geen ramptoerist 
‘Soms hebben mensen bezwaar als 
je een foto maakt van hun leed’,  
legt Martín uit. Een aantal mensen 
in Valparaíso vroegen hem of hij ze 
alsjeblieft niet wilde fotograferen. 
‘Ze denken dat ik de foto’s alleen 
verkoop zodat ik er geld aan kan 
verdienen, maar dat hebben ze 
fout. Natuurlijk krijg ik betaald 
voor mijn foto’s. Maar ik ben geen 
ramptoerist. Het is nu eenmaal 
mijn taak te laten zien wat er aan 
de hand is. Dat is mijn plicht naar 
de rest van de wereld. Het voelt 
voor mij niet alsof ik profiteer 
van hun situatie’, zegt de fotograaf 
resoluut. 

[streamer]

‘Het voelt als mijn plicht om de 
wereld te laten zien wat er geb-
eurt.’

[/streamer]

Camera Nikon D4  
Diafragma f/5

Sluitertijd 1/320
ISO 500

Brandpunt 200mm
Flits nee
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Objectiviteit
Martíns doel tijdens zijn werk voor 
AFP is om naar de gebeurtenis te 
gaan, rond te kijken, te praten met 
getroffenen en in beeld te brengen 
wat er aan de hand is. Hij mag er 
niet bij betrokken raken en hij 
moet te allen tijde objectief blijven. 
Soms is dat echter onmogelijk, 
vertelt de fotograaf. ‘In Valparaí-
so vroeg een man of ik hem kon 
helpen met het vullen van waterf-
lessen voor de evacués. Natuurlijk 
doe ik dat dan, ik ben niet van 
steen. Helpen komt eerst, daarna 
pas de foto’, vindt Martín. ‘Ik zal 
altijd van binnen geraakt worden 

door dit soort rampen, maar ik kan 
het me niet veroorloven om er deel 
van uit te maken of om een stuk 
van het verhaal weg te laten omdat 
het me teveel wordt.’ Je moet je als 
fotojournalist dus zoveel mogelijk 
als een onzichtbare, objectieve toe-
schouwer opstellen. Het moeilijkste 
aan zijn werk vindt Martín het 
fotograferen van vliegtuigrampen 
en conflicten. Hij heeft dit een 
aantal keer moeten doen voor AFP 

Foto links: ‘De woning van deze 
jongen is verloren gegaan in de vlam-
menzee. Hij heeft niets meer.’

Foto rechts: een gezin uit Valparaíso 
vlucht weg van de brand nadat zij 
hun huis in vlammen op zagen gaan.

Camera Nikon D3s  
Diafragma f/2.8
Sluitertijd 1/400
ISO 6400
Brandpunt 14mm
Flits ja

InterviewMartín Bernetti

‘Het is 
ontzettend 
bijzonder om 
het nieuws 
vanuit de 
eerste hand 
mee te ma-
ken’

in Peru, Colombia en Equador. 
‘Het zwaarste is om foto’s te 
moeten maken van slachtoffers en 
hun naasten - mensen die intens 
lijden. Het laatste wat ze willen is 

jouw camera op hun neus. Maar 
toch zul je dit als fotojournalist 
soms moeten doen, het hoort bij 
het vak.’ 
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Apparatuur
Als je naar een rampgebied gaat, moet je goed bedenken wat je meeneemt 
aan apparatuur. Ten eerste is het belangrijk dat je niet teveel meeneemt, om-
dat je er vanuit kunt gaan dat je nergens een plaats hebt waar je even rustig 
kunt zitten. Ook zul je soms geen tijd hebben om van lens te wisselen. Het 
nieuws gebeurt op dat moment, de mensen in nood en de natuur wachten 
niet tot jij je foto hebt genomen. Martín deelde zijn cameratas slim in voor zijn 
reis naar Valparaíso. Hij ging op pad met twee Nikon body’s, een D3s en een 
D4, met daarbij een Nikkor 14-24mm f/2.8, een Nikkor 28-70mm f/2.8 en een 
Nikkor 70-200mm F/2.8. Daarnaast nam hij een kleine flitser mee voor als het 
helemaal donker was. ‘Twee body’s meenemen is voor dit soort opdrachten 
eigenlijk essentieel. Het is zo slecht voor je apparatuur om in een getroffen 
gebied een ander objectief te pakken’, vertelt de fotograaf. Er dwarrelt nameli-
jk veel as en gruis rond en als dat in je camera komt, kan deze ten dode op-
geschreven zijn. Dat kun je niet gebruiken in een gebied waar je nergens een 
reparatieservice hebt. Zijn apparatuur neemt hij bewust mee in een rugtas: 
‘Een schouder- of heuptas zit toch altijd in de weg als je bezig bent. Met een 
rugtas heb ik mijn handen vrij. Ik heb één camera in de hand, de ander draag 
ik aan de zijkant.’

‘Brandweerlieden moeten me 
regelmatig uit de vlammen 
halen’

De beste baan ter wereld
‘Ik heb de fotografiegekte geërfd 
van mijn vader’, vertelt Martín. ‘Hij 
liet me zien hoe mijn eerste camera 
werkte. Ik heb nooit getwijfeld over 
wat ik later zou willen worden.’ Op 
de vraag of er ook nadelen aan zijn 
werk zitten, lacht hij. ‘Natuurlijk is 
het niet top om telkens tussen de 
ellende te zitten. Maar ik ben zo blij 
met de plaatsen waar ik voor mijn 
werk naartoe mag en de beelden 
die ik heb mogen maken. Door 
mijn foto’s laat ik de wereld groot 
onrecht, menselijke pijn en natu-
urlijk ook de mooie dingen van het 
leven zien. Fotojournalist zijn is de 
beste baan ter wereld, vind ik. Ik 
ben niet de hele dag opgesloten in 
een studio, bezig met het maken 
van advertentiefoto’s. Dat heb ik 
ook gedaan, maar het bevalt me 
niet. Mijn werk als fotojournalist 
laat me het nieuws uit de eerste 
hand zien, niet via een tv-scherm. 
Dat is ontzettend bijzonder om 
mee te mogen maken.’

Camera Nikon D3s  
Diafragma f/5.6
Sluitertijd 1/1600
ISO 320
Brandpunt 200mm
Flits nee
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EEN BEENAMPUTATIE OP LATERE LEEFTIJD: HET 
OVERKOMT 2640 NEDERLANDSE OUDEREN PER JAAR. 
“DAAR ZAT IK DAN, HUILEND IN MIJN ROLSTOEL.”
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Corrie van Oosterhout (64), 
getrouwd, verloor op haar 62e 
haar volledige linkerbeen door een 
darminfectie.

“Ik zat alleen thuis en ik merkte dat er vocht 
uit de poriën van mijn benen stroomde. De 
dokter wimpelde me telefonisch af met de 
boodschap dat ik een paracetamol moest 
nemen. Daar nam ik geen genoegen mee, ik 
voelde dat er iets niet klopte. Na een bezoek 
aan de huisarts werd ik meteen overge-
bracht naar het ziekenhuis: ik had een open 
ontsteking aan mijn dikke darm. Er was een 
bacterie in mijn bloedbaan gekomen en op 
die manier werd ik langzaam vergiftigd. Mijn 
linkerbeen was al niet meer te redden en 
de dodelijke bacterie werd met elke minuut 
verder door mijn lichaam gepompt. ‘Doet d’r 
mar af dan’, zei ik. Op zo’n moment ben je 
zo ziek, dan sta je daar niet bij stil. 
Toen ik binnenkwam bij het revalidatiecen-
trum woog ik nog maar 44 kilo. Door mijn 
darmproblemen duurde het extra lang  voor 
ik weer op krachten was. De eerste weken 
van de revalidatie waren dan ook ontzettend 
lastig. Vooral met mijn prothese heb ik echt 
afgezien. Je kunt je voorstellen dat het geen 
pretje is als er constant een koker van hard 
plastic in je lies drukt. Maar nu zou ik hem 
niet meer kunnen missen, zonder dat ding 
kan ik niet eens naar de wc. 
Ik kan nu de hele dag doen wat ik wil. Af-
wassen, opruimen, stoffen, strijken; ik het 
lukt allemaal nog. Ik rijd zelfs nog met ge-
mak in de auto naar Duitsland. Ik kan mezelf 
goed bezig houden. Mensen om mij heen 
zeggen dat ik erg positief ben, voor mij is 
dat vanzelfsprekend. Als je denkt dat je het 
niet kunt, dan komt er ook niets van terecht.  
Het enige dat ik mis is stofzuigen en ramen 
zemen. Ik ga door het leven met een stoma 
en ik heb maar één been, maar ik ben zo 
dankbaar dat ik er nog ben.”

.Zonder 

prothese 

kan ik niet 

eens naar 

de wc .

“

”



LINDA. 12



Louis Buurmans (74), weduw-
naar, verloor op zijn 73e zijn rech-
ter onderbeen door een combinatie 
van diabetes en een bacterie.

“In mijn geval is de amputatie stom toeval 
geweest. Ik haalde een ingescheurde teen-
nagel open aan de salontafel en door mijn 
diabetes heelde de wond niet goed meer.  
In eerste instantie is toen mijn grote teen 
geamputeerd. Na een paar dagen kwam ik 
terug voor controle en daar bleek dat er een 
bacterie bij de ontsteking was gekomen. ‘Je 
onderbeen moet geamputeerd worden’, zei 
de dokter. ‘Mooi niet!’, riep ik. ‘Je moet het 
zelf weten, maar het kan over een paar da-
gen gebeurd zijn met je’, was het antwoord.  
Uiteindelijk is mijn been door de knie heen 
geamputeerd. Met een amputatie onder de 
knie had ik veel eerder weer kunnen lopen, 
maar de dokter wilde het zekere voor het 
onzekere nemen met de bacterie. Achteraf 
ben ik daar woedend over; ik zit nu met de 
gebakken peren. Zonder krukken lopen kan 
ik namelijk nog steeds niet. Na de operatie 
lag ik bibberend van de kou in een zieken-
huisbed. Ik besefte dat ik niet eens een de-
kentje kon pakken. Dat is het ergste: ik zal 
altijd afhankelijk blijven van anderen. Ik kan 
niets meer. Alles is mij afgenomen.
Net voor de operatie had ik een nieuwe auto 
gekocht, maar ik zal nooit meer kunnen rij-
den. Dat is nog mijn minste zorg, een auto is 
maar een auto. Het proces dat je moet on-
dergaan na een amputatie is verschrikkelijk 
zwaar. Elke dag moet je oefenen, keihard 
vallen en de moed vinden om weer op te 
staan. 
Wel ben ik ontzettend blij dat het pas op 
latere leeftijd gebeurd is. Ik heb een hore-
cabedrijf gehad waarvoor ik altijd moest 
lopen en sjouwen. Als ik dit been eerder 
was verloren, had ik dat allemaal niet kun-
nen doen. Als ik bij de revalidatie mensen 
zie lopen die beide benen missen, denk ik: 
ik moet het makkelijk kunnen met één been. 
Ik doe er dan ook alles aan. Elke dag gaat 
weer een beetje beter.”

 Alles is mij 

afgenomen.”
“
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Thea van de Luijtgaarden (71), 
woont samen, verloor op haar 69e 
beide onderbenen door een ver-
meende medische fout.

“De dag voor Kerstmis kreeg ik ineens vlek-
ken over mijn hele lijf. Een allergieaanval 
door nieuwe medicijnen, bleek later. De hui-
sarts gaf me een spuit waardoor de vlekken 
en de duizeligheid hadden moeten verdwi-
jnen. In plaats daarvan werden mijn tenen 
langzaam zwart. Mijn bloedvaten werden 
door de spuit dichtgeknepen en dat deed 
verschrikkelijk veel pijn. Kerst bracht ik door 
in het ziekenhuis en met Oudjaar kwam 
het verdict: beide onderbenen moesten er 
de volgende dag nog af. Doordat ik vol zat 
met morfine tegen de pijn, had ik de eerste 
weken niet door wat er aan de hand was. 
Pas later kwam de klap: ik had geen benen 
meer, alleen twee stompen. Al mijn jurken, 
mooie schoenen en pantoffels konden zo de 
prullenbak in. 
Voor de operatie ging ik elk weekend met 
mijn partner naar een camping in Zeeland. 
Onze stacaravan is alles voor me. Maar 
de eerste keer dat ik daar terug was, kon 
ik niet eens  naar binnen. Daar zat ik dan, 
huilend in mijn rolstoel op de stoep. Inmid-
dels kunnen we er gelukkig weer heen. Met 
mijn scootmobiel ga ik de hele camping rond 
en met mijn protheses kan ik nu traplopen. 
Maar het proces om dat te bereiken was 
lang en zwaar. De amputatie is nu ruim twee 
jaar geleden en ik moet nog steeds twee 
keer per week naar de revalidatie.
Ik vind het soms verschrikkelijk om onder de 
mensen te zijn. Dan denk ik: zij hebben wel 
allemaal nog benen. Maar ik laat me niet kis-
ten, ik kan moeilijk alleen thuis blijven zitten. 
Al durf ik nog steeds niet in de spiegel te ki-
jken als ik geen broek aan heb. Fysiek gaat 
het stukken beter, mentaal ben ik er nog lang 
niet. Het ene uur gaat het goed, het andere 
uur lopen de tranen over mijn wangen. We 
zijn nog bezig met de rechtszaak tegen de 
huisarts. Zo lang dat niet afgerond is, kan ik 
nog niet accepteren dat ik nu in een rolstoel 
zit.”
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k zit in de trein 
naar Amsterdam. 
Schuin naast me 
zit een vrouw. Met 
haar nagels tikt ze 
tegen haar tele-
foon. En nog een 
keer. En nog een 
keer. Ik heb het 
gevoel dat ik ont-
plof. Het liefste zou 
ik ter plaatse door 

het raam van de trein springen, 
of die telefoon uit haar handen 
rukken en haar nagels één voor 
één afbreken. Maar ik doe het 
niet. Ik blijf rustig op mijn plaats 
zitten en met mijn gezicht op 
onweer doe ik een staarwedstrij-
dje met haar achterhoofd. Ik doe 
de oortjes van mijn mp3-speler 
in en ik zet de muziek aan. Op 
volume 50. Shit, ik hoor het nog. 
60 dan. Nog steeds beukt dat 
afgrijselijke tikkende geluid tegen 
mijn trommelvliezen. Met een 
zucht sta ik op. Klaar om wéér te 
verkassen naar een andere coupé; 
de derde keer dat me dit over-
komt vandaag. Als de treindeuren 
zich eindelijk openen heb ik even 
rust. Door het geroezemoes op 
het perron hoor ik geen irritante, 
repeterende geluiden meer. Ik 
ben op weg naar comedian Wout-
er Monden (33), die alles weet 
van mijn gekke 'tic'; hij heeft het 
zelf ook. Ongeveer een half jaar 
geleden kwamen we er allebei 

Het lijkt zo onschuldig. Maar smakken, 
slurpen, tikken en zelfs ademhalen drijft 
mensen met misofonie tot pure razernij. 
Ook redacteur Ymke Frijters heeft deze 
psychische ziekte. Ze wordt compleet 
gek van alledaagse geluidjes. 

PsycheTekst en illustraties.Ymke Frijters

achter: we zijn niet zomaar gek, 
we hebben misofonie. 

Piep.klik.kraak.slurp
Als ik bij Wouters appartement 
aanbel, heeft hij net zijn dochter-
tje van acht maanden op bed ge-
legd. In zijn woonkamer is geen 
tikkende klok te bekennen. Geen 
gepiep van een apparaat, geen 
gezoem van een airco of getik van 
een koelkast. Die oase van rust is 
nodig voor Wouter om te func-
tioneren. Al sinds zijn puberteit 

wordt hij razend van de kleinste, 
normaalste geluidjes. 's Avonds 
eten met zijn gezin was elke dag 
weer een hel. "Elke zondag kwam 
mijn oma bij ons eten. Als mijn 
vader en zij samen tafelen, is het 
een festival van extreem gore 
smak- en slurpgeluiden. Dat soort 
klanken brengen bij mij dezelfde 
reactie teweeg die ieder 'normaal' 
persoon heeft bij het geluid van 
nagels over een schoolbord", ver-
telt hij met een uitdrukking van 
walging op zijn gezicht. 

MISOFONIE
Misofonie is een psychische aandoening waardoor alledaagse 
geluiden je tot waanzin drijven. Vooral smakgeluiden bij het eten, 
het tikken van een pen of andere repeterende geluiden maken de 
patiënt compleet gek. Ook het geluid van simpelweg ademhalen 
en praten wordt een misofonist soms teveel. Naar schatting lijdt 
een op de tweehonderd Nederlanders aan de ziekte. De een in 
extremere vorm dan de ander. Bij misofonie draait het om meer 
dan alleen irritatie: de afkeer voor geluid kan ervoor zorgen dat 
iemand erg agressief wordt of geïsoleerd raakt. Relaties stranden, 
carrières gaan eraan kapot en sommige mensen kiezen er zelfs 
voor om te verhuizen naar een afgelegen plek. Pas in 2012 is mi-
sofonie officieel als ziekte benoemd. Letterlijk betekent de naam 
'haat voor geluid'. Inmiddels heeft het AMC een behandeling voor 
de ziekte ontwikkeld. 

I
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Ontwijkgedrag
Het blijft niet alleen bij eetgelu-
iden. Ook het geluid van bijvo-
orbeeld een zachtjes piepende 
oven drijft Wouter  tot waanzin. 
"Als ik zoiets hoor dan loop ik 
het liefste weg. Ik probeer er 
zoveel mogelijk aan te doen 
om geluiden te ontwijken. Ik ga 
nooit de deur uit zonder muz-
iek, zelfs boodschappen doe 
ik met mijn koptelefoon op", 
vertelt hij. 
Maar er zijn ook situaties waar 
keiharde muziek aanzetten 
geen optie is. “Ik heb laatst in 
de bioscoop The Wolf of Wall 
Street verdomme drie uur lang 
in mono zitten kijken, om-
dat iemand een paar stoelen 
verderop keihard kauwgom zat 
te kauwen. Dan stop ik maar 
een servetje in mijn oor. Neg-
eren gaat niet meer. Als ik het 
geluid eenmaal heb gehoord, 
kan ik het niet meer loslaten 
tot het weg is. Maar ik zeg dan 
niets tegen de kauwgomkauw-
er. Lekker opkroppen en boos 
worden van binnen, dat werkt 
veel beter!", lacht de comedi-
an. Het sarcasme is duidelijk 
van zijn gezicht af te lezen. "Ik 
laat liever mijn hoofd uit elkaar 
knallen dan dat ik vraag of mijn 
buurman wil ophouden met 
smakken."

Schaamte en controle
Wouter en ik zijn er als geen an-
der van bewust dat onze ontwi-
jkende en soms agressieve 
reactie overdreven is. We weten 
dat het hele normale geluiden 
zijn en dat is precies wat miso-
fonie kenmerkt; je wéét dat je 
idioot reageert, maar je kunt er 
niets aan doen. "Misofonisten 
schamen zich erg voor hun ge-
drag en durven vaak niets te ze-
ggen omdat ze bang zijn voor 
de reactie van hun omgeving", 
legt AMC-psycholoog Arnoud 

van Loon uit. "Eén van die ding-
en die misofonie zo erg maakt, 
is dat je er geen grip op hebt. 
Het overkomt je en het is een 
reactie die je niet wilt. Voor 
veel mensen is de ziekte een 
reden om zzp'er te worden, in 
plaats van op een kantoor te 
werken met andere mensen om 
hen heen. Anderen kunnen niet 
met hun gezin samen eten of 
laten hun huis voor duizenden 
euro's geluidsdicht maken." 

Behandeling
Dokters in het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) 
kregen rond 2009 een aantal 
patiënten binnen met dezelfde 
klachten, die niet te plaatsen 
waren bij een bestaande 
psychische aandoening. Na 
drie jaar onderzoek kreeg het 
beestje een naam: misofonie, 
een hele nieuwe ziekte die 
nergens mee te vergelijken 
was. De aandoening ontwikkelt 
zich rond het twaalfde leven-
sjaar en gaat nooit meer weg. 
Het AMC heeft inmiddels als 
enige in de wereld een be-
handeling ontwikkeld om de 
extreme reactie te verminderen 
die misofonisten hebben op 
bepaalde geluiden. In de eerste 
weken na de lancering van de 
behandeling meldden zich al 
meer dan honderd mensen 
aan. Inmiddels heeft het AMC 
220 misofonisten behandeld. 
De eerste maandag van mei 
is in Groot-Brittannië zelfs al 
uitgeroepen tot 'Misophonia 
Monday', om mensen ervan 
bewust te maken dat bepaalde 
geluiden voor sommige onder 
ons niet om aan te horen zijn.
Psycholoog Arnoud van Loon 
legt uit wat misofonie neurol-
ogisch met je doet: "Er is een 
snelle route in je hersenen en 

een langzame. De langzame 
route gaat als volgt: je hoort 
een bons, je wordt wakker en 
je vraagt je af wat het is. Een 
inbreker, de kat?" Na die ge-
dachte komt de reactie pas, 
legt hij uit. Misschien word je 
wel bang en schiet je uit bed. 

De snelle route helpt je om 
bij gevaar meteen te handelen 
zonder erbij na te denken. Als 
je bijvoorbeeld brand ziet, is 
je eerste reactie: weg hier! Bij 
misofonisten gaat de irritatie-
prikkel via dit 'snelle systeem'. 
"Deze reacties zijn helaas niet 
uit te gummen.", zegt Van 
Loon. "Wel kunnen we proberen 
om in de hersenen meerdere 
'baantjes te trekken', zodat de 
patiënten leren op meerdere 

“Laatst 
zat ik drie 
uur in de 
bioscoop 
met een 
servetje in 
mijn oor.”
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manieren te reageren op het 
geluid. Ze maken bij ons een 
filmpje waarin leuke herinnerin-
gen (foto's van vrienden, muz-
iek, filmpjes) worden samen-
gevoegd met geluiden die ze 
haten. Net als bij een reclame 
op tv, krijgt de patiënt de film 
een aantal keer per dag te zien. 
Zo buigen we de associatie 
met het geluid om naar iets 
positiefs. Daarnaast volgen de 
patiënten groepstherapie."

Babygeluidjes
Uit de babyfoon op Wouters 
salontafel klinkt een zacht ge-
huil; Wouters dochtertje wordt 
wakker. Hij staat op om haar 
uit haar bed te halen. Vol trots 
komt hij met het kleine meisje 
in zijn armen de woonkamer in. 
De baby krijgt een knisperboek-
je in haar knuistjes en begint 
eraan te wriemelen. Zachtjes 
maakt ze smakgeluidjes met 
haar mond. Wouter lijkt er geen 
last van te hebben, maar van 
mij mag het boekje linea recta 
terug in de speelgoedbox. Ik 
vraag me hardop af of de gelu-
iden die zij maakt geen enorme 
trigger zijn voor hem. "Niet al-
tijd", vertelt Wouter. "Als ze de 
fles krijgt, vind ik het niet erg 
om haar geslurp aan te horen. 
Want het is een baby en baby's 
doen dat nu eenmaal. Over 
het algemeen zijn de geluiden 
die zij maakt geen probleem 
voor mij. Toch heb ik het AMC 
gebeld voor een intake voor 
de behandeling, soms wordt 
het me namelijk wel teveel. De 
druppel was toen mijn dochter-

tje maar bleef huilen en dat ik 
haar niet kon troosten. Dat ik 
voor haar helemaal niets kon 
doen omdat ik er zelf niet mee 
om kon gaan, was verschrik-
kelijk. Natuurlijk, elke ouder 
vindt een huilend kind irritant. 
Maar ik hield het niet meer, ik 
moest gewoon de kamer uit. Ik 
ben bang dat dit soort situaties 
zich vaker gaan voordoen als ze 
ouder wordt. Ik wil er natuurli-
jk altijd voor haar zijn, zonder 
gehinderd te worden door zo'n 
stomme ziekte." 

Normen en waarden
"Er wordt in de hersenen van 
misofonisten een selectie ge-
maakt wanneer het geluid 'erg' 
is of niet", licht psycholoog 
Arnoud van Loon toe. "Bij 
kinderen van nul tot drie jaar 
wordt smakken over het alge-
meen niet als irritatie opgevat. 
Maar zodra het kind ouder 
wordt en weet dat het netjes is 
dat je met je mond dicht eet, 
wordt het wel een ergernis." 
Misofonie heeft dus voor een 
deel met normen en waarden 
te maken, blijkt uit onderzoek 
van het AMC. Het is nog niet 
duidelijk of de ziekte ook erfe-
lijk is. Volgens Van Loon lijkt 
het erop dat misofonie in de 
familie kan zitten. Maar mensen 
uit hetzelfde gezin hebben ook 
dezelfde opvoeding gehad, 
dus is het moeilijk te zeggen 
wat de trigger is geweest. Bij 
Wouter lijkt het inderdaad in de 
familie te zitten: "Mijn broer en 

ik kwamen er laatst achter dat 
wij allebei misofonie hebben. 
Hij slaapt zelfs af en toe op de 
bank omdat hij de ademhaling 
van zijn vriendin gewoon niet 
trekt. We hebben altijd gedacht 
dat we gek waren en durfden 
niets tegen elkaar te zeggen ", 
vertelt hij.

Onbegrip
Wouter en ik proberen zelf 
altijd geruisloos te eten omdat 
we weten hoe irritant het is. "Ik 
kan me zelf niet voorstellen dat 
je niet door hebt dat je herrie 
maakt", zegt hij geïrriteerd. 
De reactie "stel je niet zo aan" 
passeert regelmatig de revue, 
ook bij mij. Mensen beseffen 
niet dat het kleine (voor hen) 
onopvallende geluidjes zijn die 
de agressie triggeren. "Maar ik 
wil absoluut niet zielig doen 
over mijn aandoening. Ik vind 
het zelf eigenlijk ook wel een 
beetje aanstellerij. Want ik wil 
het helemaal niet en ik weet 
dat het tussen mijn oren zit", 
vertelt Wouter. Het vervelend-
ste is misschien nog wel dat 
zo weinig mensen weten dat 
misofonie bestaat. Zelfs Micro-
soft Word zet er een rood lijntje 
onder als ik het woord typ. Dus 
alsjeblieft, namens de geschatte 
85.000 misofonisten in Neder-
land, laat die appel nog even in 
je tas en eet hem thuis pas op. 
Wij zijn je eeuwig dankbaar.
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‘Op Koningsdag is Nederland knettergek’
Tijdens Koningsdag vieren wij de verjaardag van onze Koning. Maar niet alleen Nederlanders doen mee aan de oranjegekte; tien procent van de Eindhovenaren heeft een 
andere nationaliteit. Hoe zien King’s Day-vierende expats, immigranten en buitenlandse studenten Nederland? Ons land in één zin, door de ogen van een vreemdeling.

Beeld en tekst: Ymke Frijters

Pierre, Frankrijk. 
‘De taal en de Franse ste-

reotypes zijn soms een 
handicap, gelukkig spreekt 

iedereen hier Engels.’

Giovanni, Italië. 
‘De vrouwen zijn hier 

prachtig.’
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‘Op Koningsdag is Nederland knettergek’
Tijdens Koningsdag vieren wij de verjaardag van onze Koning. Maar niet alleen Nederlanders doen mee aan de oranjegekte; tien procent van de Eindhovenaren heeft een 
andere nationaliteit. Hoe zien King’s Day-vierende expats, immigranten en buitenlandse studenten Nederland? Ons land in één zin, door de ogen van een vreemdeling.

Beeld en tekst: Ymke Frijters

Basil, Cuba. 
‘Het is mijn tweede thuis.’

Miao, China. 
‘Jammer dat mijn fiets 

steeds wordt gejat.’
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Margrit, Angola. 
‘Ik ben gevlucht voor de 

oorlog in mijn land, Ned-
erland geeft mij rust en een 

thuis.’

Bumali, India. 
‘Nederland is goed voor mij 
en mijn gezin, de cultuur is 

open en eerlijk.’
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Luca, Italië. 
‘Nederlanders zijn heel 

rechtdoorzee, dat is enorm 
wennen.’

Jules, Frankrijk. 
‘Nederland is gastvrij en op 

dagen als deze 
knettergek.’
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AFSTUDEREN MET YMKE

Thum
bs up

Dag 1: we gaan ervoor!

Bende in mijn afstudeerhok

Deadlinedag: borreltje om te vie-
ren dat we het hebben gehaald!

Jeeej hoi hier ben ik weer
Koffie!

Motivatie in papiervorm

Afstudeerattributen


