
De Gooi - Hilversum donderdag 20 april 2017 GA1.15

YYLokaalY YY

je als arts heel dichtbij men-
sen komt op persoonlijke,
intieme momenten. Ik vind
dat een groot geschenk.”
Bakker blijft wél actief voor
Stichting Pelita. „Ik behandel
Indische oorlogsslachtoffers.” 
Wat hij niet gaat missen is de
administratieve rompslomp.
„Dat schiet door.”
Ook de diensten op de huisart-
senpost worden zwaarder.
„Dat is druk. Mensen zeggen
tegenwoordig: ’Ik had over-
dag geen tijd naar mijn eigen
dokter te gaan, dus kom ik
naar de huisartsenpost.”

voldoende. Ga herinneringen
ophalen. Dan merk je dat er
heel mooie gesprekken ont-
staan. Vaak gebeurt zelfs het
omgekeerde: dat de stervende
de bezoeker gaat troosten. Zo
mooi is dat.” 
Na een ’klassieke’ opleiding
geneeskunde, volgde hij een
opleiding tot antroposofisch
huisarts. „Antroposofische
geneeskunde is een zinnige
toevoeging op de normale
geneeskunde, waarbij ook
gebruik wordt gemaakt van
plantaardige middelen.”
Natuurlijk gaat Bakker het
vak missen. „Het mooie is dat

„Mensen vinden het vreselijk
dat ik wegga. ’Dat kan toch
niet, dokter! U ziet er nog
helemaal niet zo oud uit, u
kunt best nog even door
gaan’. Maar met 68 jaar ben
ik al ver over mijn pensioen-
leeftijd heen.”
Bakker was 35 jaar huisarts in
Hilversum. Eerst praktijk aan
huis in de Graaf Florislaan. En
sinds 2012 gevestigd in Me-
disch Centrum Dudokpark,
tegenover het raadhuis. Huis-
artsen Hestia Toutenhoofd en
Tisha Bader zetten zijn prak-
tijk voort. Bakker was als
’specialist palliatieve zorg’
ook verbonden aan hospice
Kajan aan de Borneolaan.
„Geeft zoveel voldoening.
Mensen in een hospice hebben
niet lang meer te leven, me-
disch is er niets meer aan te
doen. Mijn uitgangspunt is om
dat laatste stukje leven heel
zinvol te maken. Zodat men-
sen op een goede manier over
de drempel naar de andere
kant kunnen stappen.”
Met medicijnen verzacht hij
lichamelijk leed als benauwd-
heid en pijn. „Wij artsen heb-
ben heel sterke middelen
waarmee we iemand helemaal
onder zeil kunnen helpen.
Mijn uitdaging is juist om
mensen zo bewust mogelijk te
laten blijven tot het einde.”
Bakker weet dat bezoek graag

bloemen en lekkers meebrengt
naar een hospice. „Maar eten,
drinken of de krant verbindt
iemand met de buitenwereld.
Terwijl een mens die aan het
sterven is juist de weg naar
binnen aan het gaan is. Die
maakt zich los van deze we-
reld en komt bij zichzelf. Die
moet je niet bombarderen met
eten en drinken. Dan trek je
hem juist de kant op die hij
níet aan het gaan is.”
,,Kom met iets teers. Of kom
met niets, met alleen jezelf.
Durf naar iemand toe te gaan
met de handen op je rug.
Gewoon je aanwezigheid is al

Kajandokter Henk Bakker stopt na 35 jaar als antroposofisch huisarts in Hilversum

HILVERSUMh Antroposo-
fisch huisarts Henk Bakker
runt sinds 1982 een drukke
praktijk in Hilversum. On-
dertussen steekt hij ook tijd
en energie in het begelei-
den van terminaal zieke
mensen in hospice Kajan én
staat hij Indische oorlogs-
slachtoffers bij. Na 35 jaar is
het mooi geweest. Hij stopt
als huisarts.

’Als arts kom je heel
dichtbij de mensen’

Huisarts Henk Bakker was actief bij hospice Kajan: ,,Kom met alleen jezelf bij stervende.” 
Foto: Studio Kastermans

Betaalbare damesmode en net
even anders dan wat er elders
te verkrijgen is, vertelt de in
Reeuwijk woonachtige Baas,
die samen met haar moeder
Marianne de vooral oudere
bezoekers van advies voorziet.
Geen vaste merken dus. We-
kelijks reist zij af naar Frank-
rijk en Duitsland om net dat
ene te scoren, waardoor haar
winkel inderdaad ’uniek’ is. 
Daarnaast worden er ook nog
tassen, riemen en sieraden

verkocht. Het assortiment
nodigt uit om lekker rond te
snuffelen in de sfeervolle
winkel. Ook zijn er leuke
gift-items te koop, denk aan
lekkere geurkaarsen van Vic-
torian of een mooie geurbran-
der van Ashleigh & Burwood. 
Toch is Baas geen groentje in
de damesmode. Ondertussen
ook alweer drie jaar staat zij
onder de naam Xstyle fashion
op verschillende evenementen
als beurzen en fairs. En die
combinatie- beurzen én een
winkel - werkt, vertelt de
ondernemer. Ook heeft zij een
eigen lijn strandtunieken
onder de naam BeFashiona-
ted. Deze zijn uiteraard ook in
de winkel te bewonderen. 
Hoewel Reeuwijk (bij Gouda)
niet bepaald om de hoek ligt,
is het geen toeval dat Baas een
winkel in ’t Gooi is gestart.

,,Het centrum van Hilversum
is gezellig”, vindt zij. ,,Maar
er zijn veel grote ketens en
weinig winkels voor oudere
dames. En toen dit pand in
beeld kwam - het was toen
nog helemaal wit - zag ik
meteen voor me hoe het eruit
moest komen te zien.”
De eerste paar weken van
Unique zijn goed verlopen,
vervolgt de 21-jarige, die
stiekem al denkt aan een
tweede winkel. De mensen die
langskomen zijn gezellig, niet
gehaast en vooral vriendelijk.
,,En ze komen ook terug. We
hebben ook iedere week een
nieuwe collectie en aanbiedin-
gen. Ja, we zitten bovenop
alle trends.”
Unique is gevestigd aan de
Kerkstraat 87 in Hilversum en
open van dinsdag tot en met
zaterdag en op koopzondag. 

Knusse winkel ’Unique’ bovenop trends
HILVERSUMhOp haar derde
wist ze al dat ’in de mode
wilde’ een een eigen winkel
zou opstarten. Achttien jaar
later heeft de 21-jarige
Xanna Baas haar doelen
bereikt. Nu een paar weken
is het knus ogende Unique
fashion & living aan de
Kerkstraat open.

Xanna (rechts) en Marianne Baas zijn tevreden met hun nieuwe winkel. Foto: Studio Kastermans

’O, o, o, o’ verzucht Els,
,,wat een machtig land is
dat toch, Zweden. Wat had
ik daar toch nog graag naar
toe gegaan. Maar ja, gezien
mijn situatie zal het daar nu
wel niet meer van komen.”
Voor haar ligt een Bosatlas
opengeslagen op de dubbe-
le pagina Noord-Europa.
Na een lang en sociaal
leven is Els op 86-jarige
leeftijd in het hospice te-
recht gekomen. Zij doet
zich daar kennen als een
ware levenskunstenares.
Ondanks het feit dat haar
eigen leven er bijna op zit,
is ze heel betrokken bij en
geïnteresseerd in andere
mensen. Ze leeft erg met
iedereen mee en kan genie-
ten van allerlei kleine din-
gen. En ze heeft vriend-
schap gesloten met ver-
pleegkundige Carla.
Op een ochtend, als de
verpleging Els wil gaan
wassen, treft Carla Els aan
in haar bed terwijl ze ligt te
lezen in Nils Holgerssons
wonderbare reis van de
beroemde Zweedse schrijf-
ster Selma Lagerlöf. ,,Ach,
wat leuk dat ik u nu dat
mooie boek zie lezen”, zegt
Carla, ,,zelf heb ik daar ook
zo van genoten! En zal ik u
eens wat zeggen: door dit
boek ben ik mij erg gaan
interesseren voor Zweden.
Ik ben er al een paar keer
geweest. Het is niet goed-
koop, dus je moet wel
sparen, maar het is er
prachtig.”
Twee dagen later ligt er een
Grote Bosatlas op een
verrijdbaar bedtafeltje naast
het bed van Els, die op haar
verzoek door haar zoon is

meegenomen. Zoals ze in
alles geïnteresseerd is, wil
ze - nu ze zich echt in het
land van het boek gaat
verdiepen - ook het naadje
van de kous weten. Met
haar vinger volgt ze op de
kaart de reis van Nils in de
richting van Lapland. En en
passant werkt ze aan haar
topografische kennis van
Zweden. ,,Kijk, hier in het
zuiden ligt Malmö. Dat ligt,
gescheiden door de Sont,
zo dicht bij Denemarken
dat je er via een brug uit
Kopenhagen naar toe kunt.
Dan ligt Stockholm, de
hoofdstad, toch al weer een
flink stuk noordelijker dan
ik dacht. Hoe groot zal dit
land wel niet zijn van Zuid
naar Noord? 2.000 kilome-
ter of misschien wel 3.000?
En kijk, zie je die typische
vorm van de Oostzee tussen
Zweden en Finland? Net
een man die op zijn knieën
zit te bidden, vind ik al-
tijd.”
Van lieverlee - door het
(her)lezen van het boek -
ontwikkelen Carla en Els
ook een eigen taaltje: het
Neder-Zweeds, zoals ze dat
noemen. Het is gewoon
Nederlands, maar door alle
o’s als een eu uit te spre-
ken, klinkt het al gauw
Scandinavisch: ,,Gödemör-
gen, uw voeten liggen
helemaal blöt. Zal ik u eens
lekker instöppen?” En op
een dag neemt Carla zelfs
Zweedse gehaktballetjes
van Ikea mee voor Els.
Els geniet er met volle
teugen van maar na een
paar maanden gaat ze on-
miskenbaar achteruit. Vlak
voordat ze overlijdt zegt
Els tegen Carla: ,,Mijn tijd
zit er öp. Ik ben dan mis-
schien wel nooit echt in
Zweden geweest, maar ben
er de laatste tijd toch veel
över te weten gekömen. Als
ik nu nog eindexamen
aardrijkskunde moest doen,
zou ik er vast een høøg
cijfer voor halen!”

YYYHOSPICE KAJAN

De Bosatlas
Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.


