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Patch Adams’ Russische Clowns Reis 2001
De reis begon in 1997, toen ik Patch Adams ontmoette in een congres dat als thema had :
The Hospital as a Temple- creating a healing environment. Ik zag Patch naam staan in de
folder met een workshop genaamd: Making your Healthcare Dreams come true, en wist
meteen: Daar wil ik heen ! en mijn hart maakte een grote sprong van blijdschap.
Wat Patch te vertellen had kwam overeen met mijn ideeën en wensen over hoe met
mensen om te gaan die ziek zijn, thuis en in het ziekenhuis. En grotendeels komt dat hier
op neer : Er ligt een mens in het ziekenhuis, en dat mens moet benaderd worden en niet
alleen zieke delen in die mens.
In die workshop vertelde Patch dat hij ieder jaar, in November met zo’n 30 Clowns van
over de hele wereld naar Rusland gaat om in kinder ziekenhuizen, weeshuizen en
bejaarden tehuizen te werken. En ik wist meteen dat ik meewilde, en hoefde alleen maar
te wachten tot de tijd voor mij rijp was om te gaan.
Sinds 3 jaar werk ik als vrijwilligster bij de stichting de Regenboogboom
(www.regenboogboom.nl), en heb zo ervaring opgedaan in het werken met kinderen die
in ziekenhuizen liggen, Hier heb ik veel aan gehad in Rusland.
Patch ging dit jaar voor de 18e keer met de clowns op stap.
Vlak voor het vertrek ontving ik dit uit Amerika:

To the crazy ones
Here’s to the grazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.
The ones who see things differently.
They’re not fond of rules.
And they have no respect for status quo.
You can praise them, disagree with them, quote them,
disbelieve them, glorify or vilify them.
About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.
They invent. They imagine, They heal.
They explore. They create. They inspire.
They push the human race forward.
Maybe they have to be crazy.
How else can you stare at an empty canvas and see a work of art ?
Or sit in silence and hear a song that’s never been written ?
Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels ?
We make tools for these kinds of people. While some see them as
the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough
to think they can change the world, are the ones who do.

Think different
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Het begin
In maart 2001 sprak ik Patch om te vertellen dat ik mee wou in november, en pas in juli
wist ik dat ik meeging. Ik had al een gedeelte betaald, maar MIR, het organisatie buro
wist niet dat het geld van mij afkomstig was. Snel belde ik weer naar het Gesundheits
institute en kreeg zowaar Patch aan de telefoon, die maar zelden thuis is. Natuurlijk ging
ik mee. En vanaf dat moment was er heel veel te regelen.
Sponsorbrieven maken ; een leuke klus. Ik heb beter geleerd om met mijn Laptop om te
gaan. Soms belde ik 4x per dag naar Londen waar mijn lieve vriend David woont , en
telkens weer riep ik, meestal zeer gefrustreerd: help me help me aub. de computer doet
niet wat ik wil, alle kleur, alle tekst is weg! Iedere keer wist hij me via de telefoon te
vertellen wat ik moest doen en kon ik weer even verder.
Het is geweldig hoe snel ik respons kreeg, en dat ik werkelijk het benodigde sponsorbedrag op de giro gestort kreeg, echt een heerlijke ervaring. Door mijn eigen
enthousiasme vertelde ik aan allerlei mensen wat ik ging doen en kwam er ook geld van
mensen die ik net ontmoette. Zo begon de reis telkens weer op een andere mooie manier.
Nieuwe Clowns-kleren maken. Ik kreeg zoveel ideeën dat het hele huis een grote
gekleurde lap werd, en natuurlijk moest ik mijn perfectionisme af en toe loslaten.
Het resultaat was een schitterende regenboog rok, + erg warme onderrok (voor op het
Rode plein als het 15 graden vriest ). Maar het was nog niet zo koud. 2 broeken, en hesjes,
en nog een pompoenenrok, en een hele sjieke oude jas ( uit de P.C. Hooftstraat ) die ik
omtoverde als clownsjas. Dus heb ik genoeg winterclownskleding voor de komende
jaren.
Kadootjes kopen: Ballonnen, heel veel, stickers, poezzie plaatjes, kroontjes, schmink,
aanzicht kaarten van Amsterdam, Nederland, klompjes en andere kleine dingetjes. En
heel veel foto rolletjes. Een badstop vinden want die zijn niet altijd in de hotels ;
Inentingen; gedonder met het verkrijgen van het visum, 2x teruggestuurd vanuit Den
Haag. Ten einde raad schakelde ik de visum dienst in die alles zo voor elkaar kreeg. Het
schijnt dat de mensen van de ambassade (vooral vrouwen ) jaloers zijn dat vrouwen naar
hun land kunnen, en je daarom tegenwerken en afsnauwen. Na die ervaring had ik even
geen zin meer om te gaan.
Ik zocht naar iemand die liedjes van de Regenboogboom in het Russisch voor me kon
vertalen, en vond Russische Natalia, die in de buurt woont, en zij had ook nare
ervaringen in Den Haag bij visum aanvragen: zij woont in Nederland en is hier getrouwd,
en dat wekt ook jaloezie op. Maar ze verzekerde me dat de mensen in Rusland anders
zijn. Dat heb ik ook heel veel ervaren.
Ik kreeg veel grote en kleine kristallen van Evertjan (de boswachter in het
Regenboogbos). Het was heerlijk om die te kunnen geven aan de kinderen en hun ouders
in de ziekenhuizen, en om in gebarentaal te vertellen wat de kristallen kunnen betekenen;
het is aangekomen.
Een groot succes waren de stoffen diertjes die ik kreeg van de Super de Boer bedrijfsleider
Meneer Kempers. Ook de mensen uit het bejaardenhuis waren dolblij met hun nieuwe
knuffel huisdier.
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Ik was behoorlijk zenuwachtig, er was zoveel te doen. Ik maakte de hele reis enorm
groot in mijn gedachten, zo groot dat het onmogelijk leek om mee te gaan, totdat ik de
wijze stem van mijn meditatie leraar vanbinnen hoorde, die zei: Er is geen verschil in het
doen van boodschappen, de afwas doen of naar Rusland gaan. Het is gewoon een
aktiviteit. Dat voelde zo bevrijdend dat ik kon ontspannen. Ik had niet zulke positieve
ervaringen opgedaan in het zijn in groepen in het verleden. De meeste spanning had met
de wetenschap te maken om 2 weken met 30 mensen te zijn.... Kan ik dat wel???? Ik
kreeg zelfs rode neus stippen over mijn lichaam, die eenmaal in Moskou, gelukkig
verdwenen. Het ging heel goed in de groep, er waren allemaal mensen met een groot
open warm hart. Dat was heel genezend.

MIR badge, op naam gemaakt

2 november vertrek ik, proppen en nog eens proppen, en erg veel tassen om in en uit de
trein te tillen. Goeie lieve buurman Hein die me s’morgens vroeg naar de trein in Weesp
brengt, om me te helpen sjouwen. Vriendin Kiki die me uitzwaait op Schiphol. Mijn
Clowns rok en jas aan en muts met aap erop op mijn hoofd. Later in de Clowns bus werd
mijn aapje gedoopt tot Momo en daarna tot Washa, wat basilicum betekent. Ik viel
helemaal niet zo op, op Schiphol. Pas in het KLM vliegtuig kreeg ik complimentjes over
mijn gekleurde outfit. Ik moest natuurlijk zeggen dat ik ook een KLM jas had: blauw, zo
blauw. Ik dacht in een deftig vliegtuig te zitten en verheugde me op een goeie lunch. Er
kwamen slechts broodjes vanwege bezuinigingen.
Enthousiaste medepasagiers, oa. twee Heren die me naar de douane begleiden en mijn tas
droegen ( het is heerlijk om een butler te hebben als clown ). En tot mijn vreugde zag ik in
de verte hééééél vééééél kleuren. Ja hoor, mijn wens om tegelijk met de andere clowns
uit Amerika, Canada, Italie, Denemarken en Engeland aan te komen werd geheel
vervuld. Zij ontmoetten elkaar in Kopenhagen en ik vloog rechtstreeks naar Moskou.
Dus reesde ik alle andere keurig in de rij wachtende pasagiers voorbij en smolt samen
met alle kleuren. Het clownsspel begon: heftige begroetingen, alsof we elkaar al jaren
kennen. Beach clown, de assistent van Patch haalt een bagage-wagentje voor mij, en geeft
me een dikke Hug. Daar is ze erg goed in: iedere morgen omhelst ze ons allen. Mij
begroet ze dan steeds met de woorden: Shaama-mamaa. Omdat ik Shamanistische
healing heb geleerd en haar een keer help als ze zich ziek voelt. Ik wacht tot Patch een
momentje vrij is en stap op hem af : Hallo Bijouxxx, en ik deel een andere warme hug.
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Ieder ochtend begroet hij me in deftig Frans met Bonjour Bijouxxx, met soms een buiging
erbij.
De grauwe Moskouse luchthaven verandert in veel gekwek en gekus. In heen en weer
geloop. In lachende Russen en in heel veel grote koffers en tassen. Hella uit Jutland heeft
Lego meegekregen van de Lego fabriek voor de weeskinderen. Een enorme gele doos.

Instap kaartje

Russische chocola, volgens Beach de enige echte

Er zijn twee grote Russische sterke jongens, uit de groep van Mariaas children,
(weeskinderen) die alle zware koffers van en naar de bus sjouwen. Ze dragen evenals
enkele Amerikanen grote gekleurde nylon krul pruiken en clowns pakken. Van tevoren
had ik mezelf bevolen geen kritiek te hebben op deze kleding, maar ik kan het niet laten:
af en toe geef ik iemand een hint over andere soorten clownskleding en make up.
Patch en zijn broer Wildman zien er steeds prachtig uit. Ze hebben een vriendin die al hun
kleding maakt: overhemden, stropdassen, wijde broeken, bijpassende tassen, allemaal in
bedrukte gekleurde katoen. Patch draagt deze kleding iedere dag.
Het is erg inspirerend voor mij, te zien wat anderen dragen. Ook enge gebitten, brillen
Theo en Thea kleding, lappen, petticoats, echt van alles is mogenlijk. Op een avondje uit
transformeert iemand een van onze jongens in een echte dame.
In het donker arriveren we in ons Hotel Izmailovo, Building Delta D. Ik zie niet veel van
de stad en besef nog amper dat ik echt in dat grote “enge” Rusland ben.
Want op de t.v. en op school leerde je dat Rusland de wereld kon vernietigen. De angst
daaromheen is altijd blijven hangen ook al is er veel veranderd dit grote land.
Die angst voor Rusland is totaal verdwenen. Ik vond het gaan naar Rusland steeds
opwindender worden. Ik werd steeds blijer om te kunnen ontdekken wat er allemaal
te ervaren was aldaar.
Telefoneren naar David, met de telefoonkaart

4

Patch Adams’ Russische Clowns Reis 2001

Hotel en Hotelkamers
Het is echt een voorrecht om als clown een land te betreden. Het is zoveel gemakkelijker
om direct contact met mensen te maken, om aan te pappen, om iemand aan te raken.
In de lift b.v. gebeurt al van alles: met clownskleren aan verschijnt er meestal een glimlach
op iemands gezicht, en als ik dan Dobre Oetra of Dobre Djen ( goedemorgen of
goedendag )zei, dan werd de hele lift, inclusief ikzelf meteen klaarwakker: s’morgens dus.
In Moskou was een congres voor onderwijzer(esse)s, zo’n 600 mensen in “ ons”hotel. In
de grote hal van het hotel, zaten en hingen er overal mensen. Meer dan genoeg stimulans
en uitdaging om te Klieren, zoals ik dat noem.
Onze M.I.R. reisleidster heet Olga. Ze heeft enorm veel voor ons geregeld en was
ondertussen echt deel van de groep.
Ik ontmoette Helle, uit Jutland-Denemarken. We merkten al snel dat we overeenkomsten
hadden: we zijn niet Amerikaans. ( geen pruiken op ) Aangekomen wachtend op onze
hotelkamer-sleutlels, doorzochten we dit enorme hotel met twee grote in-en uitgangen,
heel veel draai en klapdeuren (erg leuk voor clowns) winkeltjes, eetzalen, drank-water
balies en kleine kiosk- winkeltjes midden in de gangen. Deftige w.c’s met echt w.c. papier,
en een echte money change dame in een loket; een fitness centrum, en grote dikke
somber bruine fauteuils in de hallen.
Helle en ik klieren een beetje op dezelfde manier. Ook zij was opgewonden over alles wat
er te ontdekken viel. We ontdekten dat wij de enigen waren die voor het kennismakingsformulier geen foto hadden opgestuurd en ipv. dat lachte een sticker ons toe
geplakt naast onze naam. Gedurende onze reis gingen we veel samen op pad in de
zieken- en weeshuizen en leerden we van elkaar. Zij had een jas gemaakt met heel veel
zakken in de binnenkant en telkens weer toverde zij er andere dingen uit. In haar jas
onder haar oksel was een gat met daaruit een staartje van een muis, die daar woonde en
zelfs een andere levende muis ontmoette in een weeshuis. Wij waren kamergenoten op
afstand, een soort Buddies die opletten of we wel in de bus arriveerden ed. Maar ik had
mijn eigen kamer, en was daar heel blij mee.
Het is altijd een feest voor mij om een hotelkamer gezellig te maken. Gesjouw met vanalles tot er meer ruimte is. Ik keek uit over een mooi houten gebouwtje. Het leek alsof het
uit een sprookjesboek kwam : houten latjes en torentjes. Gelegen vlakbij de( 2e hands)
markt. Het was er stil, itt. St.Petersburg waar ik uitkeek over de schitterende rivier met
snelweg en dag en nacht rees auto's met erg veel lawaai. De keus tussen een snik hete
kamer of erg veel lawaai: raampje open of raampje dicht.
De beide hotelkamers hadden zware houten sombere meubels, dikke katoenen lakens
opgevouwen op bed, en een aantal dunne dekbedden als matras en deken.
In Moskou zat ik op de 24e verdieping, en moest de lift gebruiken. Dat vind ik niet echt
leuk omdat ik als kind het boek: Abeltje gelezen had: je weet maar nooit welke lift het
ook leuk vindt om door het dak heen te vliegen.( verhaal van Annie M.G.Schmidt )
Vanuit de liften kwam je in een glazen hal met aan twee kanten de kamers. Het hing van
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de lift keus af waar je uitkwam. Steeds weer verdwaalde ik een beetje, en moest goed
naar de kamer nummers kijken. Ik moest mijn verstand erbij houden en het kamer deur
pasje niet verliezen. Dat is gelukt door de strenge discipline om het telkens meteen weer
in mijn tasje te doen.
Hotel Moscow in St.Petersburg heeft 7 verdiepingen. Ik sliep op kamer 6057, en moest
zo’n 10 km lopen, joggen van en naar de lift. Een hotel in de rondte gebouwd.

Inschrijf kaartje Hotel Delta

Sleutel kaart hotel Moscow, in St.Petersburg

De avond van aankomst ons eerste luxe diner in een schitterende kamer waar we
allemaal precies inpassen. Tafels geplaatst in een vierkant, dikke tafelkleden, driedelig
bestek, wijn, champagne en Wodka! Salades en broodjes als voorgerecht. We kregen de
waarschuwing om niet teveel te eten omdat er nog een hoofdgerecht kwam. En die tip
kwam telkens weer van toepassing. Voor mij zag het er allemaal heel deftig uit. Dat vond
ik telkens weer als we in een restaurant kwamen, en dat was 2x per dag. Iedere keer als
we na het werk weer gingen lunchen of dineren, werden we al verwacht. Overal was er
weer schitterend gedekt. Het zag er allemaal heel feestelijk uit. Maar die eerste avond viel
mijn mond open van verbazing. Ik dacht in een kasteel terecht te zijn gekomen. Hele
mooie muurdecoraties : beschilderingen in donkerrood en goud, allemaal heel sierlijk. Er
is geen middenweg: duur of heel goedkoop en niet zo goed.
Mijn eerste persoonlijke kennismaking met Patch begon toen, want ondanks dat ik laat
binnenkwam was er plaats naast hem. Ik had voor hem en Beach clown chocolade letters
meegenomen. Dat kennen ze vast niet. Het was een heksenketel, zelfs na de lange reis
van de Amerikanen, was er enorm veel te kletsen. Ik keek mijn ogen uit om te zien wat
iedereen voor clowns outfit aan had en verder liet ik alles over me heen komen. Na dit
diner nodigde Maria ons uit bij haar thuis. Ik had heel graag mee gegaan maar was heel
vol van alles. Ik wou genoeg slapen om fit te zijn voor de kinderen. Dus bleef ik in het
hotel en ging spullen klaarleggen voor de volgende ochtend. En jammergenoeg zag ik
Maria’s huis ditkeer niet.
Het was een job op zich, inpakken en uitpakken van alle spullen die mee gingen naar de
kinderen. Ik leerde steeds beter om alleen het echt nodige mee te nemen : clowns
attributen, kadootjes, energie geef hap-tussendoortjes, water, veel water, mijn verslag schrift en pen, fototoestel met extra film, kruiden koffie - en theezakjes, op en af schmink en wc papier. (Heel belangrijk!) Ik was heel blij een koffertje te hebben
meegenomen, een groot succes. Je kunt niet eens clown zijn zonder koffer, nietwaar?
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Ik had teveel warme kleren meegenomen, want het was overal binnen heel warm en van
clown spelen krijg je het nog warmer!
Maar buiten werd het steeds meer winter, en zag ik al snel sneeuwvlokken langs de
hotelramen naar beneden dwarrelen, prachtig!

Een flesje water

Een snoepje

Zaterdag ochtend naar beneden met alle jassen en tassen naar de ontbijt zaal: waar zijn de
clowns? Het spelen begint al in de lift en op de gangen. Dat is telkens even wennen vanuit
de veilige hotelkamer. Want ik val enorm op tussen alle zwart-bruin geklede mensen.
Iedere ochtend neem ik niet genoeg tijd om te ontbijten, en kan ook niet kiezen wat te
eten: er is zo ontzettend veel. Zelfs driedubbele warme groente en vlees/vis maaltijden.
Gelukkig ontdek ik de 2e dag muesli, hebben ze kefir, ( dat is dunne yoghurt )
sinaasappel stukjes en veel eieren. Er zijn soorten pannekoeken, veel broodjes, koekjes en
jams. Het is leuk te ontbijten tussen mensen van allerlei nationaliteiten en te zien hoe
verschillend iedereen op ons reageert. Over het algemeen is het erg vrolijk.
De bus
Die 1e ochtend ben ik erg laat en de laatste die naar de bus vertrekt. Ik vergat dat we in
de hal verzamelen. Ik dacht buiten bij de bus. Dus haast ik me naar buiten en blijkt het de
verkeerde uitgang te zijn. Al een beetje in paniek ren ik naar de andere kant, daar is
niemand. Een voorbijgangster wijst richting markt, dus loop ik daar naar toe en kijk in
alle bussen, maar ik zie geen clowns, help help, wat nu? Er is gezegd : je moet op tijd zijn
anders vertrekken we. Dus denk ik dat er niet op mij gewacht is. En heel erg
teleurgesteld met nog een beetje hoop loop ik terug en zie vanalles gekleurd uit het
hotel komen. Ze hadden daar even gewacht, en toen ik Helle zag kwamen er tranen,
want ik was toch even erg geschrokken. Ik was zóóó blij in de bus te zitten en voor het
eerst van Olga te horen: Dear Clowns.
Dear Clowns we are going to an Orphanage. Zijn jullie er klaar voor?
De bus bleek veels te klein te zijn, Olga had niet verwacht dat iedereen meteen mee zou
gaan, dus was het erg vol en kon niet iedereen zitten. We moesten telkens een behoorlijk
eind reizen in de bus. Voor mij een plek om praatjes aan te knopen en ervaringen uit te
wisselen. Het is mooi om te zien hoe dat iedere dag makkelijker en ontspannender werd.
Iedereen werd steeds een beetje voller, warmer, doorzichtiger, en: moeieer !
Weeshuizen , Weeskinderen , Maria’s children
Het 1e weeshuis. Het is zaterdagochtend 3 november. Veel gangen, vrn. kinderen van 11
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tot 16 jaar en een paar jonge kinderen.
Ik doorzocht de gangen met Helle op zoek naar kamers waar nog geen clowns waren.
Mijn intuïtie bracht ons naar Dimitrie, ± 14 jaar die op de grond zat, alleen midden in de
kamer met 3 bedden. Om hem heen een puinhoop van stukjes hout, spijkers, schroefjes,
troep, een half kapot bed en kapot gereedschap. Hij was in zichzelf gekeerd en zag er heel
hopeloos, hulpeloos uit, proberend zijn bed te repareren.
Ik kwam als eerste binnen en probeerde op de grond kruipend contact met hem te
maken en te voelen of we welkom waren. Mijn gevoel zei ja ook al twijfelde ik. Gelukkig
bleven we. Ik maakte clownsgrapjes door hem te helpen met de schroeven ed. en dat ook
te laten mislukken en bewegingen uit te vergroten. Helle kwam erbij, en sprak meteen
een zeer moederlijke Russische clowns taal, heel snel en piepend. Ze begon hem druk te
helpen. Dat werkte. Ondertussen kwamen er meer kinderen binnen. Die ben ik gaan
schminken. Jongens, tieners, Ik was verrast dat ze zich niet te oud vonden voor de tijgers,
clowns,en poezen. Na een tijdje druppelden steeds meer prinsessen de kamer in die
hadden vernomen dat ik glitter gel had. Het was allemaal heel knus. Al bezig zijnd met de
andere kinderen, was ik me heel bewust van wat er met Helle en Dimitrie gebeurde. Ik
bleek telkens precies op het juiste moment iets aan haar te geven uit mijn koffertje. Het
vegertje wat ik had meegenomen om het Rode Plein aan te vegen werd nu een juweel
waarmee Helle de hele kamer van vuilnisbelt tot heldere slaapkamer omtoverde. En
Dimitrie zag er echt stralend uit toen alles gerepareerd en netjes en klaar was.

Geschminked

Ik besefte toen ook heel goed dat aandacht geven hier, en in de andere wees - en
ziekenhuizen o zo belangrijk is. Dat ik me geen zorgen hoefde te maken of ik wel genoeg
clowns streken uit zou halen. Dat bv. schminken met grapjes en spelen met ballonnen
heel veel is voor deze kinderen. Ik merkte dat ik steed maffer dorst te doen, steeds meer
ging improviseren. Dat ik me steeds vrijer en ontspannender ging voelen, en dat is heel
heerlijk en bevrijdend.
Voor Helle was dit haar eerste ervaring als clown. Ze was er heel blij mee, en zeer
dankbaar voor onze samenwerking.
Deze 1e ochtend eindigde met een dansvoorstelling van een paar tienerdames, keiharde
muziek en dansende kinderen + clowns samen. Het voelde allemaal heel warm en
gezellig. En daarom moeilijk om afscheid te nemen van de kinderen en de verzorgsters
8
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( ik had geen mannen gezien )
Helaas weet ik nog maar heel weinig over het leven van deze kinderen in weeshuizen. Er
was voor mij geen gelegenheid om alle vragen die in me opkwamen aan Maria te kunnen
stellen, die de meeste tijd met ons meereisde. Ze vertelde wel dat er veel kinderen
misbruikt en gebruikt worden. Dat het een hard leven is in de weeshuizen. Als je 18 jaar
bent dan wordt je op straat gezet. Dan moet je voor jezelf zorgen, zonder hulp van wie
dan ook.
Maria Yeliseyeva is een vrouw die in Moskou woont, kunstenares is en een atelier heeft
midden in de stad : The Art Rehabilitation Center. Ze werkt er met weeskinderen, en
met kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Geeft hen schilderles, leert hen naaien, geeft
drama en muziek lessen. Ze doet dit samen met mensen die voor haar werken. Een paar
jaar geleden begon ze met 8 kinderen en werkt er nu met 120 kinderen oa. uit
weeshuizen. Ze creëert een warme atmosfeer om de kinderen te laten voelen hoe het is
om in een huiselijke sfeer te verblijven. Haar stichting heet : Maria’s Children. Er is veel
geld nodig om alles wat er gekocht moet worden te kunnen bekostigen. Gelukkig helpt
Patch haar financieel, en zijn er allerlei mensen die geld voor haar inzamelen. Sinds 3 jaar
maakt ze in de zomer een retour bootreis van Moskou naar St.Petersburg, met zoveel
mogelijk weeskinderen en vrijwilligers aan boord. Onderweg krijgen de kinderen les in
allerlei creatieve vaardigheden. Informatie over alles wat ze doet is te lezen op haar
webside: www.mariaschildren.org .Van de tekeningen en schilderijen worden kaarten en
kalenders gedrukt. Ik vind wat de kinderen maken werkelijk schitterend: heel veel
kleuren, heel veel gevoel. Maria’s echtgenoot Ilia werkt ook veel mee, samen hebben ze
zes kinderen, waarvan er twee kinderen zijn geadopteerd.

Helle met een Superheld

Op dinsdag 6 november bezoeken we s’middags een mooi groot gebouw waar boven
een tentoonstelling is van wandkleden en schilderijen gemaakt door Maria’s kinderen.
Die middag zal de tentoonstelling door Patch geopend worden. Daar komen we een
aantal kinderen tegen die we al eerder ontmoet hebben. Als bezoekers zijn er
volwassenen en kinderen, en het is allemaal heel vrolijk en vol. De schilderijen zijn
werkelijk prachtig. Een van de oudere kinderen heeft mooie houten lijsten in allerlei
9
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kleuren gemaakt en ook zelf alles ingelijst. Het ziet er professioneel uit.
S’avonds zal een aantal van deze schilderijen geveild worden. Er is ook een groepje
Japanners die Patch in Japan ontmoet heeft. Ze willen geld aan hem overhandigen en hem
interviewen. Grote indrukwekkende video camera's, fototoestellen en veel geflits.
Patch krijgt 70.000 dollar voor zijn projekten.

Rusland en Amerika

Er worden kalenders en kaarten verkocht gemaakt van de schilderijen Ieder van ons
krijgt zo’n prachtige kalender kado op de laatste dag in Rusland. Het is ontroerend de
trotse en verlegen kinderen en tieners te zien, als ik ze complimentjes geef en ze naast
hun schilderij fotografeer. Ik ben diep onder de indruk van al dit mooie werk.
Na weer een prima diner in een ander gebouw waar de veiling zal plaatsvinden, zitten we
in een zaaltje en Patch is de veiling meester. Hij doet dit geweldig. Hij overtuigt de kopers
van het goede doel van deze veiling : geld voor Maria. Voor een verbouwing zodat
kinderen in een rolstoel de art studio ook kunnen bezoeken. Geld voor verf ed. om een
van de baby weeshuizen te kunnen beschilderen. Dat zal gedaan worden door oudere
weeskinderen ! En zo zijn er nog een paar projekten. De meeste kinderen die de
schilderijen maakten zijn aanwezig. Ze vertellen zelf over de schilderijen die ze maakten
en voor welk projekt ze het geld willen gebruiken. Het is prachtig om te zien met hoeveel
kracht ze door de microfoon spreken. Er zijn niet zoveel mensen in het zaaltje, maar
genoeg om bijna alles te verkopen. En wel voor 28.000 dollar ! Een van onze clowns
koopt 3 schilderijen. Een keer steek ik mijn hand ook op en gelukkig wordt er meer
geboden, want eigenlijk gaat dat ver boven mijn portemonnee.
Ik ben heel blij naar het hotel te kunnen gaan. Deze dag vond ik veel en zwaar. Teveel
mensen, en geen ruimte om even bij te komen. S’morgens werkten we in een groot
ziekenhuis, en mijn hoofd bonkte vanaf die middag.
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Eiland van hoop

Maandag 5 november het 2e weeshuis, waar ik met 9 andere clowns in een klein busje
heen rijd. Patch vraagt wie er wil“Pamperen” omdat dit het baby weeshuis is.
Weer worden we hartelijk ontvangen, dit keer door vrouwen in witte schorten. In dit
weeshuis zijn nog niet eerder clowns uitgenodigd om te komen spelen. Het is voor beide
kanten spannend en nieuw.

Verzogsters in het baby weeshuis
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We maakten een grote fout door bij de eerste groep peuters alle 10 tegelijk binnen te
komen. Ik had zelf al het gevoel gehad dat dat niet moest maar de directrice wou persé
dat we als groep binnen kwamen. Heel voorzichtig liep ik door de deur en zag op een
lange bank een héééééle rij kindertjes heel stil keurig naast elkaar zitten. Het was
aandoenlijk om te zien. Dit tafereeltje werd nog veel aandoenlijker toen een peutertje heel
hard ging huilen, en toen nog een en nog een en nog een. Toen jammerden en huilden
alle kindertjes, sommige zelfs heel hard. Even zag het er komisch uit, maar dat was het
zeker niet. Meteen deden we allemaal onze enge clownsneuzen af, en begonnen contact
met hen te maken. De verzorgsters hadden het ineens heel druk met het geruststellen
van de kinderen. Gelukkig speelde een van de vrouwen accordeon en dat hielp.
Ik heb altijd alles gedaan om een kind niet van mij als clown te laten schrikken om ze te
behoeden een clowns trauma op te lopen: bang te zijn voor clowns. En nu weet ik niet
wat voor gevolgen deze ontmoeting zal hebben. Gelukkig konden we net zo lang blijven
totdat we met alle kinderen gespeeld hadden en ze zich rustiger voelden. Geen Russisch
spreken was nu wel onhandig, en ik geloof dat we allemaal gezongen hebben. Die
ochtend bezochten we 3 groepen en splitsten we ons op. 5 Clowns is minder eng dan 10
tegelijk, zeker met een paar lange clowns mannen erbij en een Patch met enorme snor en
gestalte. Hij zat op een bepaald moment met 3 kinderen op zijn schoot te wiegen.

Dansen en schateren in het baby weeshuis

Bij de 2e groep weer een rij kinderen op de bank, maar nu waren ze beter voorbereid en
dit waren kleuters. Ik kwam binnen toen de anderen al met kinderen speelden. Gelukkig
was er nog een meisje alleen. Meteen stond ze toe om opgetild te worden en hebben we
schaterend een tijd gedanst, gezwierd en gedraaid. Dit meisje had ik zo graag naar huis
willen smokkelen. Ik was enorm blij dat er weer accordeon gespeeld werd en we ook
Russische kinderliedjes konden horen, en een liedje kende ik zelfs !
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De laatste groep waren echt babies. Ze lagen in enorme grote boxen. Helaas was het net
etenstijd en niet het beste moment om te knuffelen. Toen ik een baby op wou pakken zei
een verzorgster: maar deze baby heeft het Dawn- syndroom, alsof dit kind niet
vastgehouden zou moeten worden. Het jongetje verstijfde helemaal toen ik hem in mijn
armen had. Hij ontspande gelukkig langzaam toen ik voor hem ging zingen, en lag
daarna menselijker in de box. Helemaal in zijn eentje met heel veel ruimte om hem heen
op een plastic zeil met grote herfstbladeren erop gedrukt. Het schijnt dat gehandicapte
mensen worden weggestopt en dat je ook geen rolstoelen op straat zult tegenkomen.
Jammer dat alle andere babies net hun papje op hadden en niet geknuffeld mochten
worden. Er waren twee ruimtes met enorme boxen, kleertjes die te drogen hingen, en
wat speelgoed. Ik mocht geen foto’s nemen omdat het er niet netjes genoeg was.(?) En
toen er even niemand oplette deed ik dat toch.
Het was fijn om de kleine knuffeldiertjes aan de kleuters uit te delen, ze hielden ze meteen
stevig vast. Ook hing ik in iedere ruimte een grote kristal.
Woensdag 7 november het 3e weeshuis in Moskou. Het circus weeshuis.
In dit weeshuis worden kinderen getraind om in het circus te werken. Helaas wist ik dit
niet van te voren en kon er dus niet op in gaan.
In de bus werd ons verteld dat het slim is om een kind bij de hand te nemen en hem
/haar te vragen hun slaapkamer te laten zien.
Buiten stonden de kinderen ons al op te wachten. Het was een feest om te zien hoe
uitgelaten ze waren, blij om ons te ontmoeten. Ik bleef even op het bordes staan om te
voelen en te bekijken hoe de situatie was en nam toen een jongen bij de hand die er
verlegen uitzag en tot wie ik me aangetrokken voelde. Het was liefde op het eerste
gezicht. Hij heet Alexander, en is12 jaar of ouder. Dit is moeilijk te zien bij weeskinderen.
Vaak hebben ze een grote achterstand in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
We konden alleen clowns taal met elkaar spreken maar hij begreep me telkens heel snel.
Het duurde wel even voor we in zijn kamer belandde. Eerst liepen we door allerlei
gangen en liet hij me kamers van anderen zien. Vierkante kamers met meestal 4 bedden,
met als sprei een Perzisch tapijt.
Niets aan de gelige muren, helemaal niets. Alleen wat kasten, het voelde heel kaal. Ik
vroeg of ik iets van hemzelf kon zien, maar dat begreep hij niet. In zijn kamer ben ik toen
muziek met hem gaan maken. Ritmes op het ijzer van het bed, de grond, de muur, en ik
vroeg hem mij na te doen, en dat deed hij. We hadden er veel plezier in en hij gaf ook de
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ritmes aan, om de beurt. Toen met onze stem, allerlei geluiden maken om de beurt en
samen. Zo ontstond een muziekstuk. Als laatste liet ik hem als in een spiegel mijn
bewegingen na doen. Ook dat deed hij direct, en werd ons contact ontspannender. Hij
had hij er veel plezier in mij zíjn bewegingen te laten volgen.

Feest vieren in het circus weeshuis

Daarna de gang weer op en mengen met andere kinderen en clowns. We gingen
koorddansen en werd er weer geschminkt. Tiener meiden waren erg druk in de weer,
met van alles en met niets. In de grote zaal was het enorm druk en iedereen liep en holde
en danste door elkaar. Er werd een zangvoorstelling gehouden die bijna niet te horen was
door het kabaal en de opwinding over deze middag. De meisjes droegen jurken met
roesjes en panties of kniekousen. De jongens hadden witte overhemden aan, zelfs
sommigen met een stropdas. Ik wist dat ik nu mijn spullen goed in de gaten moest
houden, en verloor mijn eerste piep - jongleerbal.Alex volgde me overal en was de
bewaker en drager van mijn jas geworden die hem ook erg leuk stond. Hij had een wat
naar binnen gekeerde verbaasde, verlegen en gelukkige uitdrukking in zijn ogen. Ik vond
het pijnlijk mijn aandacht van hem los te maken eenmaal in de grote zaal, en ik probeerde
oogcontact met hem te houden.Ik vond het echt vreselijk om afscheid van hem te nemen
en beloofde hem te schrijven en foto’s op te sturen. En dit heb ik ook gedaan via Maria. Ik
hoop maar dat hij ze krijgt. Ik had hem veel kadootjes gegeven die hij telkens meteen in
zijn bloese onder zijn trui stopte. Later zag ik andere kinderen dat ook doen.
Waarschijnlijk de veiligste plaats voor jaloerse huisgenoten. Wat ik ook gaf het voelde
Niet genoeg.Wat een rot gevoel ! En vanbinnen zei een stem: loslaten, dit bezoek is
voorbij, we gaan weer verder. De kinderen brachten ons naar de bus en woven ons met
veel gespring en gejoel uit. Vlakbij bus lag een vrouw op de grond. Ze bleek stom
dronken te zijn. We lieten iemand uit het huis komen om haar te helpen, maar dat wou ze
niet. Wat een vreselijke situatie. Het was zo koud buiten. In de bus werd het even heel stil.
Donderdag 8 november, het laatste weeshuis in Moskou dat we bezoeken. Er zijn erg
veel weeshuizen in Rusland en zo’n 800.000 weeskinderen. Vrnl. van ouders die aan de
drank en drugs verslaafd zijn.
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Maria had mij, Helle en Wildman (de broer van Patch) gevraagd om mee te gaan op huisbezoek naar een gezin waarvan het zoontje stervende was. Op het laatste moment belden
de ouders af, het was toch te veel voor hen. Dat vond ik jammer. Ook in een gezin is er
veel te geven. Uit ervaring weet ik hoe verlichtend het kan zijn vooral ook voor de
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s als het verdriet gedeeld kan worden. Er naar
iedereen geluisterd wordt en dat samen zingen bv. heel erg opluchtend kan zijn. Ik had
graag een gezinssituatie mee willen maken en een Russische huiskamer willen zien.
Uiteindelijk werd er besloten naar een weeshuis te gaan waar ook Maria nooit geweest
was.Met Ilia, haar partner als chauffeur reden we alle 5 in hun busje Moskou uit, op weg
naar weer een nieuwe plek. De reden om dit weeshuis te bezoeken was dat er een
jongetje woont die erg ziek en stervende is. Hij heeft kanker, en er waren geen ouders of
andere familie die hem op konden zoeken. Ik denk dat hij 5 jaar is.Het was een hele klus
om het huis te vinden, verstopt tussen allerlei huizen blokken, en het was al donker
geworden. Ik vond het fijn om met zo’n klein groepje te zijn. Al had ik totaal geen idee
wat we daar konden doen. In een groepsruimte, met een wand met spiegels waren rijen
stoeltjes neergezet, alsof wij een voorstelling kwamen geven, en die hadden we niet. Of
misschien wachten ze daar op Sinterklaas, want zo zag het eruit.Keurig netjes in de rij
kwamen er 3 groepen kinderen om de beurt binnen. Er stond bijna de hele tijd harde
Russische muziek aan waar we af en toe gebruik van maakten om met de kinderen te
dansen. Maar het gaf een zware sfeer. De helft van de kinderen deed mee met al wat we
aan droegen. Maria praatte met de leiding, kinderen op schoot houdend. Ilia balde met
ballonnen, Helle en ik schminkten de kinderen. Ik gaf het zieke jongetje zoveel mogelijk
aandacht. Gelukkig lag hij niet in zijn eentje in bed en liep genietend rond tussen de
andere kinderen in zijn eigen wereldje. Het was niet mogelijk om met Helle of de anderen
een act te doen of te impro- viseren. Er waren kinderen van 1 tot 10, teveel
leeftijdsverschil; dus probeerden we vanalles, en maakte ik dansjes en gymnastiek in een
hele grote kring samen met de kinderen. Nu voelde het als een grote handicap de taal niet
te kunnen spreken. Ondanks dat het hele gebeuren zeer chaotisch voelde, de foto's die ik
heb, laten veel glimmende kinderen zien. Na een uurtje liepen de kinderen weer in de rij
terug naar hun huiskamers. Op weg naar de ruimte van het jongetje (helaas ben ik zijn
naam vergeten) zagen we een stukje van het huis. De gang muren waren mooi
beschilderd zelfs met regenbogen. Het was duidelijk dat hier creatieve verzorgsters
werken. Daar was ik erg blij om. Het maakt zo’n enorm verschil. De andere weeshuizen
voelden veel stijver en somberder. De groeps ruimte was gezellig en klein en ik denk dat
er 10 kinderen wonen. Ze zaten weer keurig en muisstil op hun stoeltjes in een halve
cirkel. Het leek wel of ze de koningin verwachten .

In de speelzaal met het zieke jongetje
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Ik vroeg of ik de slaapkamer van de kinderen mocht zien en zei een kristal boven het bed
van het zieke jongetje te willen hangen. Ik schrok erg toen ik 5 bedjes op een rij tegen
elkaar aan zag staan met aan het voeteneind nog eens 5 bedjes. Ik zag geen dekens, alleen
spierwitte onderlakens met op het midden van de bedden een heel dik kussen, alsof er
een hele berg slagroom zomaar op lag. Het leek net een tentoonstelling en ik vond het
heel pijnlijk me te moeten realiseren dat hier kinderen leven en slapen. Er was wel
speelgoed in de huiskamer maar hier was geen knuffeldier te bekennen. De kristal
ophangen werd een klus want er was absoluut niets waaraan het gehangen kon worden.
De verzorgster beloofde me plechtig het echt boven zijn bed op te hangen. Ik vertelde
haar het verhaal van de kristal en hoopte dat zij het door zou geven. De 2e schok kwam
toen ik naar het toilet moest en in de kinderbadkamer terecht kwam. Een paar weeceetjes
op een rij. Haakjes aan de muren met spierwitte handdoeken. Keurig in de vouw op een
rij, een waslijn met spierwitte sokjes, en wat ondergoed. Ik werd hier enorm verdrietig
van, er was zo totaal niets persoonlijks. Later besefte ik dat deze slaap - en badkamer me
aan een zeevakantie huis deed herinneren, Jozebokoo geheten. Ik MOEST daar als
lagereschool kind 3 jaar heen in de zomer. Ik vond het daar vreselijk. In dit weeshuis
voelde ik weer die sfeer van allemaal in het gareel, van stijfheid, regels en
onderdanigheid. Even kon ik me inleven in het tehuisleven en werd er erg misselijk van.
En weer moest ik dit alles van me afzetten en mezelf eraan herinneren dat ook deze
kinderen onze liefde gevoeld hebben.
Patch vertelde dat ook de korte momenten dat we met de kinderen doorbrengen een
mooie en genezende herinnering voor hen zijn, een lichtpuntje in hun leven.
Wildman had een belleblaas geweer meegenomen uit The States, en die spoog veel bellen
uit. Omringt door deze bellen verlieten we dit “omhekte”gebouw en dat hielp.
Terug in het busje op weg naar een voor mij stresvolle avond, met het amper tijd hebben
om mijn tassen te pakken. Toen wij terugkwamen in het hotel waren er volgens Patch
nog maar 10 minuten om dat te doen en dat kon ik absoluut niet voor elkaar krijgen.
Want die laatste avond is er de “sharing”. Iedereen krijgt de gelegenheid iets te zeggen
over deze 1e week en we worden allemaal in de kamer van Patch gepropt. Ondertusen
eet iedereen stukken piza, die in dozen op de grong verspreid liggen. Ik kan geen
pap meer zeggen, en dat voelt wel kaal omdat alle anderen wel iets vertellen. Maar míjn
tijd komt op de laatste dag van de hele toer. Uiteindelijk was de bijeenkomst sneller
afgelopen dan verwacht en had ik ineens nog drie kwartier om te pakken. Gelukkig helpt
Helle me, want het was een chaos met zoveel spullen. En om 10 uur vertrekken we naar
het mooie station om op de trein naar St.Petersburg te stappen.
Maandag 12 november bezoeken we s’middags een weeshuis waar allemaal oudere
kinderen, van acht tot achttien jaar wonen.
Dit huis zag er gezelliger uit, grote houten beelden in de gang, plastic bloemen, mooie
lampen. Aangekleder maar donker. In dit weeshuis waren ook nog nooit clowns geweest
maar de stemming zat er meteen goed in. En hup in een paar minuten waren er door het
hele huis clowns. Samen met Helle ging ik weer op zoek naar lege kamers en We traden
een huiskamer binnen waar een meisje aan tafel huiswerk zat te maken. Het was leuk om
wat schoolwerk te kunnen zien en er werden schriften met wiskunde erin tevoorschijn
gehaald. Er stonden twee zitbanken, en een kast met van alles erin, en er was licht: de 2e
verdieping met een mooi uitzicht op een tuin. Helaas was mijn inspiratie op die middag
ver weg na een drukke ziekenhuis ochtend. Dus stond ik mezelf toe om gewoon
aanwezig te zijn, en op de bank te zitten. De kinderen kwamen vanzelf naar me toe. Ik
kon het toch niet laten om grapjes te maken en zette ik een grote vaas met plastic
bloemen op mijn hoofd. Er ontstond een buikdans voorstelling en dat was een groot
succes. Een paar dagen eerder hadden kinderen in een ziekenhuis Russische liedjes voor
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me gezongen. Toen had ik mijn casette-recorder niet bij me, en daarna dus wel. Een paar
kinderen konden een beetje Engels spreken, dat was erg prettig. Met mijn recorder op
schoot probeerde ik de tieners te interviewen en zong ik zelf. Er was maar één jongen
dapper genoeg om Russische liedjes voor me te zingen. Het klonk prachtig en
ontroerend, en erg leuk dat nu thuis te kunnen beluisteren. Er stond een hele groep
kinderen om hem heen hem aan te moedigen. Maar als ik hen wou laten zingen kwam er
alleen heel veel gechiegel. Het werd steeds drukker in de kamer en diegenen die binnen
kwamen zagen er steeds mooier uit met gekleurde gezichten, rode neuzen en ballonnen
hoeden. De meisjes zagen er verzorgd uit met net als bij ons allerlei vlechtjes en speltjes in
het haar. De middag vloog om en ineens was het weer tijd om afscheid te nemen en
werden er op de gang foto's en nog meer foto's genomen. Het voelde erg goed dat we
hier geweest waren.
Ik beloofde mezelf deze reis nogmaals te doen en dan meer te weten te kunnen komen
over het leven van kinderen die in groepsverband in tehuizen opgroeien. En ik wil dan
veel meer Russische taal kunnen spreken.

Groepsfoto van het laatste weeshuis

De Ziekenhuizen
Het 1e ziekenhuis bezoeken we op zaterdagmiddag 3 november: het Morozovskaya
Hospital. Het is het grootste kinderziekenhuis en complex met klinieken in het centrum
van Moskou. Het is de eerste keer dat clowns hier binnen mogen clownen. In 1999 kon
dat alleen in de zomer buiten, uit angst voor schoenen die niet steriel zijn. Dus geeft Olga
ons in de bus ieder een paar blauwe schone plastic overschoenen, die heel snel scheuren
en die kilometers te klein zijn voor de echte gróóóte clowns schoenen.
Het is spannend nu dan eindelijk een Russisch ziekenhuis binnen te kunnen gaan. Ik doe
mijn best om alles goed in me op te nemen. Ik probeer alle texten op borden ed. te lezen
en te begrijpen wat dus niet gaat. We moesten een eind lopen voor we bij de juiste
gebouwen aankwamen. Dit hele complex deed me denken aan het vroegere Wilhelmina
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gasthuis in Amsterdam. Wagentjes die overal reden, grote vuilniscontainers en mensen
die overal liepen. Maar het werd steeds stiller hoe verder we tussen de gebouwen
doorliepen. Ergens op de bovenste, 3e of 4e verdieping zag ik kinderen uit het raam
kijken, we waren dus goed ! Niemand wist waar we zijn moesten, en Olga liep heen en
weer om het uit te zoeken. Uiteindelijk verdeelden we ons over 3 gebouwen en liep ik
met nog 5 anderen en Patch als “leider” een ijzeren deur binnen, trappen op, gangen
door. Het leek alsof ik in een groot kantorencomplex was beland ipv. in een ziekenhuis.
Ik sloop met Helle door de gang die ons werd aangewezen. Je kon net als in het AMC ( in
Amsterdam ) door ramen kamertjes in kijken, zo contact maken met kinderen en
bekijken waar we welkom waren. Ons eerste adres werd een kamertje met 2 jongetjes
van 4, 5, jaar en 2 tiener-dames, een speciale combinatie. Een bed was leeg. Ik ging daar
op liggen slapen, heerlijk was dat en afwachten wat er zou gebeuren. Gelukkig pakte
Helle dat op en moest ze me een paar keer wakker maken. Dat sloeg meteen in en het ijs
was gebroken. Helle bemoeide zich met de jongetjes. Ik probeerde te zingen en over het
Regenboogbos te vertellen aan de meisjes en een moeder die aanwezig was, nadat ik hen
een kristal gegeven had. Het lied Vleugels dat in het Russisch vertaald is. Ik zing het voor
de 1e keer. De moeder kan de echte Russische woorden lezen. Wat een feest ! ze
begrijpen het en we kunnen samen zingen.

De eerste kinderen die we bezoeken: stoere mannen

We deelden ballonnen uit en maakten daar grappen mee. Het valt me op hoe open de
meisjes zijn en hoe snel ze om van alles kunnen lachen. Af en toe kwamen er meer
kinderen langs en we gingen zelf ook op zoek om te zien waar nog geen clowns geweest
waren. Op de gang zaten verpleegsters aan een tafeltje en deelden medicijnen uit. Het
was erg wennen die 1e keer, in een land waar je de taal niet spreekt.
De kamertjes zagen er hier armoedig uit. Houten bedden, gekleurde ouderwetse spreien,
alles alsof het zo uit elkaar kan vallen. Er was een beetje speelgoed aanwezig wat van de
kinderen zelf is.
Ik had er geen idee van waarom deze kinderen in het ziekenhuis waren in die kamer.
Maar dat hoeft ook niet. De kinderen liepen rond en wilden beslist niet geschminkt
worden.
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Hier en in geen enkel ander ziekenhuis wat ik bezocht was radio of t.v. in de kamers. ( Op
twee uitzonderingen na ) In de meeste ziekenhuizen zijn de ouders aldoor bij hun
kinderen. Ik vond dat zeer ontroerend om te zien en te ervaren. In zaaltjes met meer
kinderen waren er ook meer ouders en leek het op een soort gezinssituatie.
In sommige ziekenkamers stonden kookplaatjes en de ouders koken zelf voor de
kinderen. In mijn hart vind ik dat heel wat prettiger om te zien dan allerlei televisie
kabels, electriciteit draden en grote toestellen boven hoofden en bedden van kinderen.
Een hele
vrolijke en voldane stoet gekleurd pluimage liep anderhalf uur later weer terug.
Bibberend want we wisten niet dat we zo’n eind moesten lopen, en hadden onze jassen in
de bus achtergelaten. Op naar een groots welkoms diner in ons hotel.
Het tweede ziekenhuis bezoek is op maandag middag in een plaatselijk ziekenhuis voor
mensen die kanker hebben. Bij de ingang is een winkeltje; in de etalage hangen jurkjes in
plastic verpakt en van alles om te drinken. Boven op de gangen staan oude brancards:
zwaar ijzer met afgebladderde witte verf. Op de kinderafdeling ziet het er vrolijker uit.
De gangen hebben beschilderde muren met bomen, beren ea. Samen met Helle betreed
ik een kamertje waar een ernstig kijkend prinsesje aan een infuus rondloopt.

Moeder en dochter

Ik denk dat ze 5 of 6 jaar is. Ze draagt een blauw fluwelen jurkje en zwarte lakschoentjes.
Haar moeder is dicht bij haar in kamerjas. En weer ben ik haar naam vergeten.
Ik stel me altijd voor en zeg dat ik uit Nederland kom en vraag naar de namen van
kindren en ouders. Het prinsesje ziet er ernstig en verlegen uit. Ik ga de kamer
schoonmaken en kom heel voorzichtig dichterbij. Poets Helle, poets haar moeder en kom
dan per ongeluk haar mooie schoentjes tegen op de grond. Die mag ik aan raken, en dan
moet ik weer gauw afstand nemen. Hier maak ik een spel van. Er komen meer kinderen
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binnen. Er worden ballonnen opgeblazen en ik weet absoluut niet hoe dat moet. Dat
werkt: er verschijnen kleine glimlachjes op de prinsessen wangen. In de kamer is nog een
bed, nachtkastjes, niets aan de muur. In een hoek een soort gootsteen met potjes en
pannetjes, een electrische waterkoker en een volle prullenmand met ziekenhuisafval. Zo
te zien een paar dagen niet geleegd. Gelukkig heb ik kroontjes bij me, van karton in
allerlei kleuren. Ik kan de prinses echt kronen. Ik heb een Russische taal ontwikkeld. Ik
ben verbaasd wat er uit mijn mond komt: veel dikke O’s, en Ztttts en daarbij horen dikke
buigingen die zomaar tevoorschijn komen. Echt gaaf om te doen. Helle deelt stickers uit
en we maken foto's. In de gang komen we geschminkte kinderen tegen, met blije
gezichten.
Weer beneden in de kleine hal vraagt Patch of er iemand buitenlandse munten heeft. Hij
heeft een jongen van 16 bezocht die ernstig ziek is. Patch kwam erachter dat hij munten
verzameld en wil hem dolgraag blij maken. Ik had expres extra Ned. papiergeld
meegenomen om mensen de mooie heldere kleuren te kunnen laten zien die wij op ons
geld Hadden ! ook dubbeltjes, kwartjes en guldens. Dus ik kon geld geven. Patch was er
zo heel gelukkig mee alsof hij het zelf kreeg. Opgelucht bracht hij het geld naar boven, en
was het alweer pikdonker toen we naar de bus toe liepen. Snel maakte ik foto's van de
ingang en van bordjes waarop staat dat dit gebouw een ziekenhuis is, het was niet
zomaar te zien van buitenaf. In de bus een lange rit terug, op weg naar een diner in een
restaurant.
Dinsdag 6 november. Republic Hospital.
Een heel groot ziekenhuis. In de hal veel muziek en beweging gemaakt door de
Amerikaanse clowns. Ik schrik er telkens van. Het is vrolijk, maar ik ben veel stiller als ik
een ziekenhuis inga en wil eerst afwachten hoe en wat er kan. Maar de bezoekers lijken
zich niet te storen aan ons mafkezen. Er is een conciërge achter een tafeltje die al het
kabaal glimlachend over zich heen laat komen. Dat stelt mij gerust en ik zeg mezelf dat
het echt allemaal oké is.

Ballonnen opblazen
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Telkens als we in een ziekenhuis aankomen wachten we een tijdje in de hal totdat Maria
of Marina ( uit St.Petersburg ) met de ziekenhuis staf heeft gesproken en wij weten naar
welke afdelingen we kunnen gaan. Ik kies er weer voor om naar de afdeling met
kankerpatientjes te gaan.
Iedereen komt de afdelingen op door door een draaihekje te gaan alsof we opeens bij een
metro station zijn aangeland. Ik loop een kamer binnen en daar is een meisje alleen met
haar moeder. Ze ligt in bed en ik maak contact met haar. Ze heeft allerlei knuffels op haar
bed. Op de muur naast haar zijn vliegende vogels geschilderd. Ik denk dat ze 7 of 8 jaar is,
heel fragiel. Ze lijkt wel doorzichtig.
Ze draagt een helderblauw truitje met twee dalmatiërs erop en het ijzer van haar bed
heeft dezelfde blauwe kleur, heel vrolijk. Dat compenseert het beeld van al de draden van
infusen waar ze aan vastzit.
Haar moeder vertelt me dat ze niet goed meer kan zien. We beginnen een spel met het
opblazen van ballonnen. Ik geef haar de verkreukelde ballon in haar handen en blaas die
op. Zij voelt dat de ballon steeds groter wordt. Ze geniet hier enorm van. Telkens als ik
haar vraag of ze nog een ballon wil zegt ze gretig ja. Zo blazen we op deze manier heel
wat ballonnen op. We worden steeds vrolijker en baldadiger. Want ik mep haar ook
steeds als er weer een ballon is ontstaan. Na een tijdje is haar hele bed vol met allerlei
kleuren, en hebben we een wild gooi en smijt spel.
Het is heel mooi en ontroerend om te zien hoe behoedzaam ze de ballon telkens weer
tussen haar handjes houdt en er van geniet dat ie telkens weer groter wordt. Ze mag uit
bed en ik geef haar muziekinstrumentjes, oa. een takje uit het s’Gravelandse bos waar ik
belletjes aan heb gemaakt. Ze ziet er stralend uit. Dat is fijn om te ervaren, want ze is erg
ziek, met allerlei wonden op haar schedel. Haar moeder die er zelf ook heel jong en
kwetsbaar uitziet doet mee. Ze heeft een soort jasschort aan. Het voelt zo bijzonder dat ik
zomaar mag delen in dit intieme samen zijn van moeder en dochter. Ik ervaar dit als een
hele eer. Na een tijdje gaat ook dit prinsesje weer naar bed. We maken foto's en ik geef
haar een kroontje en beiden een kristal. Alweer moeilijk om afscheid te nemen van dit
prachtige meisje en contact.

In de volgende kamer zitten een moeder en haar zoon. Hij ziet er al groot uit, alsof hij14
jaar is, maar misschien is hij 10 of 11. Hij ziet er Chinees uit. Hij zit aan een tafeltje met een
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kom dikke kippepoten voor zich, en blijft daar een tijdje zitten zonder iets te eten. Zijn
moeder zit op bed en heeft een witte jasschort aan. Voor hem staat een draagbare t.v.
Zijn bed heeft een vrolijk blauw sprei. Ook deze kamer heeft een beschilderde muur: een
soort ooievaars in een mooi landschap. Even ben ik in paniek, weet ik niet hoe hier
kontakt te maken, maar het valt mee. Ik gebruik een aantal dingen uit de kamer om te
improviseren en we hebben meteen lol. Ik mag hem zelfs schminken, en geef een
jongleer show met mijn piepballen: geweldige gekleurde ballen die ik op de
hondenspeelafdeling van een tuincentrum vond. Dan maken we gedrieën een orkestje.
Met een goed gevoel verlaat ik deze moeder en zoon: er was contact, ik zag ook deze
jongen zich ontspannen.
Op de gang onderweg naar de uitgang ontmoet ik Lorri en Wildman. Dat betekent dat
de tijd om is. Een verpleegster wijst ons de weg, want het is een doolhof in zo’n enorm
ziekenhuis. We denken dat ze ons naar de hal terugbrengt. We stappen met zijn allen in
de lift, stappen er weer uit en zijn ineens op een andere afdeling aangeland. Tot onze
verassing komen we in een zaaltje aan met een heleboel kinderen en ouders die op onze
komst lijken te wachten. Zo’n 12 kinderen van verschillende leeftijden in en uit bed.
Meteen contact maken en improviseren, in het midden van de ruimte. Veel belleblaas
bellen van Wildman waar je mee probeert te ballen en een ballonnenspel. In het midden
staat Lorri te dansen. Ik draai aan de sleutel in haar rug, ze verstijft, en draai weer en ze
danst verder. Dit spel doen we een tijdje. Dan draaien de kinderen aan de sleutel en ik ga
naar de bedden. Ik deel kleine kristallen uit, aan de kinderen en de ouders, en probeer
razendsnel uit te leggen waarom ik dat doe. Ik wijs naar mijn hart en zeg dat een kristal
goed is voor je hart. Het lijkt of de ouders het begrijpen. Er is erg veel emotie op deze
zaal, er gebeurd van alles. Een jongen krijgt een ruggeprik in een kamertje ernaast en ligt
bij te komen. Ik kan tot mijn spijt niets voor hem betekenen. In de zaal zijn verpleegsters
die in een hoek bij de ingang aan een tafel medicijnen uitdelen. Langs de muur staan
tieners met ouders alles te bekijken. Op het laatst kunnen we ze in ons spel betrekken. De
kamer ziet er kaal uit, het behang is gescheurd. De meeste ouders dragen hier een
kamerjas. Ook hier maak ik vele buigingen. Ik vind het moeilijk om de aandacht naar
mezelf toe te halen door een soort voorstelling te geven. Ik maak liever individueel
contact met de kinderen. Maar soms is een voorstelling op zijn plaats, zoals hier.
Met zoveel kinderen is het fijn de aandacht even centraal te hebben.
De tijd is dan echt om, we moeten snel snel naar de uitgang. De verpleegster belooft ons
plechtig de goede kant uit te zullen gaan. Ik ben heel blij dat we in dit zaaltje beland
waren. Er is zo ontzettend veel wat we kunnen doen. Nu op naar de bus, horen wat de
andere clowns hebben meegemaakt. We vertrekken naar een heel deftige lunch, en
daarna naar de expositie van Maria’s children.
Donderdag 8 november bezoeken we een “ Local Hospital”. Het heet Hospital # 38.
Samen met Helle bezoek ik een kamer waar veel kinderen en ouders verblijven. O.a een
jongetje die net geopereerd was en te moe bleek voor al dat clowns gedoe. Helle deed
een voorstelling met alles wat er uit haar jaszakken tevoorschijn kwam en ik speelde mee.
Het was wel aanpassen omdat we het jongetje niet wilden storen. We hadden het even
heel druk om alle kinderen van alle leeftijden te plezieren. Ik herinner me niet goed meer
wat er gebeurde, maar er zijn foto’s gemaakt en die zien er geweldig uit: Een vrolijke
groep. Het was vooral een kadootjes tijd met stickers en ballonnen. De deur stond
helemaal vol met glimmende ouders die ik ook mocht schminken. Ik had er geen idee
van of er ook verplegend personeel bij was. We hadden niet veel tijd in dit ziekenhuis.
Soms duurde de busrit erg lang, en dat kortte de bezoeken in. Terug in de hal merkte ik
dat mijn fototoestel er niet was. Ik sjeesde meteen weer terug naar de afdeling, mijn
koffertje en jas gauw aan passerende collega's gevend. Even paniek, én mijn intuïtie die
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zei dat er niets aan de hand was. Alle kinderen waren weer keurig naar hun eigen kamer
gegaan. Het leek alsof er nooit clowns geweest waren, zo stil was het ineens. Geen
fototoestel. Snel terug door alle gangen en liften. Het bleek dat Helle het toestel had
ingepakt bij haar eigen spullen. Wat een opluchting. Ik besluit veel beter op al mijn
attributen te letten, te zorgen dat ik alles inpak. Dat was vaak moeilijk omdat we altijd
ineens weg moesten en mjn spullen door de hele ruimte verspreid lagen.

Hallo, hier zijn wij, kinderen, ouders en Helle

Het volgende ziekenhuis bezoek is een paar dagen later in St.Petersburg. Op zaterdag 10
November in Pushkin, of :Tsar’s Village. Het Ziekenhuis heet The Turner Orthopdic
Children’s Hospital.
Het is een schitterende dag, met veel sneeuw en veel zon. De tocht naar Pushkin is
sprookjesachtig. Veel wit op de bomen op hekjes en kerkjes.
We rijden een grote oprijlaan op om bij het ziekenhuis te komen.
Iedereen heeft er zin in om hier naar binnen te gaan.
In dit Ziekenhuis liggen kinderen die uit heel Rusland (Soviet Union ) komen om een
operatie te ondergaan. Het gebouw bestaat uit twee afdelingen, twee hele grote
gebouwen. Wij worden in twee groepen verdeeld. De direkteur staat ons op te wachten.
Zoals telkens na een lange busrit bezoek ik allereerst het Toilet. Ook dit keer, evenals in
het vorige ziekenhuis zien de w.c.’s er vreselijk uit: zeer vies, half kapot, vol roest, geen
wc papier, en geen zeep. Nergens is er zeep. En ik leer om dat zelf mee te nemen. Omdat
ik mijn fototoestel steeds bij me draag maak ik een paar foto’s. Ik voel me wel een schurk,
een spion, maar wil mijn sponsors laten zien dat het hier werkelijk een zootje is. Met mijn
westerse ideeën is het ondenkbaar geen zeep in het toilet in een ziekenhuis te hebben.
Maar het is de realiteit, er is geen geld voor zo’n luxe artikel.
Begeleid door een verpleegster beland ik in een zaaltje met vijf kinderen en drie ouders,
variërend in leeftijd van 5 tot 14 jaar. Het lijkt een beetje op een grote familie. Er zijn
ouderwetse ijzeren bedden, kastjes met wat speelgoed, kleurtjes, papier en wat verf.
Matrassen ( die bestaan uit twee dunnere soort onderleggers ) met sprei en een
onderlaken. De kastjes lijken gemaakt van afval spaanplaat en kunnen zo uit elkaar
vallen. Het voelt hier knus aan en ik ben blij hier binnen te komen. Ook hier zorgen de
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ouders voor hun kinderen. Eerst stel ik me aan iedereen voor. Een jongetje is verlegen en
een tienerdame wil niets van me weten en loopt de kamer uit. Ik vind dit wel komisch
want ik voel een glimlach binnen in haar die ze niet wil laten zien. Ik laat haar en maak er
wat later een spelletje van om haar te zoeken. Ik verstop mezelf en ga even de
deur uit. De truc werkt, ze komt terug. Alle kinderen lopen rond. We doen hier van alles:
koord dansen met parapluutjes, schminken en we maken en orkestje. Behalve mevrouw
tiener ( ze ziet er een beetje mevrouwachtig uit ) doen de kinderen mee. Ik betrek de
ouders ook in dit gebeuren. Zoals vaker gebeurd, wil niemand kleur op zijn gezicht en
schmink ik een van de ouders. Dat steekt de anderen aan en uiteindelijk heeft iedereen
hartjes, monden, rode neuzen en gekleurde handen. We hebben grote lol met het maken
van een muziekstuk met als text : LaLaLa. Ik laat ze ook bewegingen maken, hopend dat
het okée is, want ik kan niet zien waar ze geopereerd zijn. Dan zingen de kinderen twee
Russische liederen voor mij. Ik voel me weer ontroert en vereerd. Ik zing een Nederlands
kinderliedje en probeer hen dat aan te leren. De grap is dat ik het niet voor ze kan
vertalen. Ik kan het niet laten een grapje te maken met een stoel, en weet niet hoe ik erop
moet gaan zitten. Iedereen wil me helpen om het goed te doen en toch mislukt het een
hele tijd. Ik maak foto’s, deel knuffeldiertjes uit en hang een kristal in de kamer. Ik
bedank de kinderen en ouders voor het samenzijn en knuffel iedereen die dat wil.
Ik voel me betrokken bij het oudste meisje, die er eenzaam uitziet. Er zijn ook geen
leeftijds genootjes in deze kamer en ik kon geen “eigen spulletjes” ontdekken bij haar
bed. Ik probeer met haar te praten, maar haar engels is niet erg goed. Toch zie ik haar
smelten en opbloeien en mag ik haar een voorzichtig knuffeltje geven. Er is een hele
dankbare moeder. Ze geeft mij een kado: een denne appel uit de streek waar ze woont.
Deze staat nu voor me op tafel. Ik ben er blij mee als is het een Goudstuk.

Sacha en een kamergenootje

In de volgende kamer waar ik beland zijn twee bedden, in één ervan ligt Sacha. Ik denk
dat ze spastisch is, en weet niet of ze kan bewegen. Ze is 12 of 13 jaar.
Ze ligt op een gekleurd laken met haar knieën over een kussen. De muren in deze kamer
zijn heel gelig en kaal. Ik communiceer met Sacha door te zingen, met mijn belletjes te
klingelen, en door met mijn koninginnen handpop te spelen. Ik maak steeds oog contact.
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Ze heeft schitterende ogen, dat zeg ik haar, maak buigingen en zeg dat ze een koningin is.
Ik houd haar hand vast en mag haar aanraken. Ze wil ook geschminkt wordden: een
mooie kroon. Ik jongleer en laat haar ansichtkaarten uit Nederland zien. Ik kan me niet
herinneren of haar moeder er was, maar iemand hielp me vertalen. Ik plak een paar
ansicht kaarten op haar bed achter haar hoofd, de enige plek waar ze ze kan zien. Terwijl
ik met Sacha clown komen er ondertussen steeds meer kinderen en ouders de kamer
binnen, er zijn er wel twintig. Even denk ik: help help, wat kan ik nu doen, er is geen
clowns maatje. Ik begin met de vraag wie er een rode neus wil. Ik maak foto’s en laat ze
op allerlei manieren staan en kijken. Al gauw is het ijs gebroken. Ik maak ook een foto
van hun voeten in grappige pantoffels gestoken. Hier zijn een aantal kinderen met grote
zware krukken. Soms weet ik niet of er ook verpleegsters in de kamer zijn, want hier zijn
twee vrouwen met witte schorten, en een moeder in een prachtige roze glimmende
duster. De kinderen hebben kleren aan ( geen pyjama's ) en de moeders dusters. Dat ziet
er voor mij vreemd uit, alsof de moeders ziek zijn en niet de kinderen. Ook hier krijg ik
kadootjes: eerst een appel en daarna nog een banaan. Ik voel me blij en vereerd. Dit keer
is er ook een vader aanwezig, en zeer betrokken bij wat ik doe. De tijd vliegt om. Er is
maar weinig tijd om echt iets met deze kinderen te doen. Ik kan nog net kadootjes
uitdelen en word dan door Helle geroepen en meegenomen naar de uitgang. Onderweg
bezoeken we weer een “prachtig toilet”, nog zieliger dan de andere. Ik maak weer
foto’s, met Helle als fotomodel in aktie! Als we allemaal in de bus zitten komt de direkteur
van het ziekenhuis ons bedanken voor onze aanwezigheid en spel. Hij vertelt hoe enorm
belangrijk we zijn voor de patiëntjes en en hoe iedereen zich op de komst van de clowns
verheugt. Hij is zelf ook erg dankbaar. Deze arts draagt een witte muts op zijn hoofd,
alsof hij in het verband is.
Het is drie keer voorgekomen dat een Direkteur of Direktrice in de bus stapt om ons te
bedanken. Dat voelt erg goed.

Sommige toiletten zien er zo uit.
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We lunchen die middag in een echt folkloristisch restaurant, een prachtig houten gebouw.
Veel kunst van binnen, een opgezette beer die een dienblad vasthoudt, een rode neus
opgezet krijgt en op de foto gaat met Patch en Marina. Veel dierenhuiden aan de muur,
en een winkeltje met luxe Russische artikelen. Ik koop er een Matroihka doll , een
Russische vijf in en uit elkaar haal grootmoederpop. Deze poppen zijn nu in allerlei
bekende figuren te koop: Presidenten, Popzangers, ect. Ik vind er een schitterend
geïllustreerd Russisch sprookjes boek wat ik koop. Onder het heerlijke luxe eten worden
we getrakteerd op life volksmuziek. Er zijn twee akkordeons, een soort banjo, rammel
instrumenten en een hele mooie stem afkomstig van een vrouw die evenals de heren een
mooi kostuum draagt. Er worden een soort houten plakjes instrumenten aan ons
uitgedeeld om lawaai mee te maken, als begeleiding. We worden één grote ratelslang.
Er is drank en heel veel knoflook die gemarineerd is. Patch vertelt dat hij er wel tien eet.
Ik proef er een en vind de smaak veels te sterk brrrrr, jammer want het is erg gezond. Ik
vind het een prachtig gezicht om alle gekleurde clowns te zien zitten. Vooral omdat de
muren van hout zijn, dat staat erg mooi zo samen. De houten tafels staan in twee lange
rijen, gedekt met witte servetten, boeren kommetjes en kaarsen. Wat een grote
tegenstelling met het ziekenhuis.
Weer buiten is er een klein sneeuwgevecht. Helle deelt een pakje uit: ze vult iedere keer
als we eten een stuk of vijf zakjes met broodjes en andere lekkernijen en geeft deze aan
arme mensen buiten. Voor onze bus staat een oud mannetje. Hij heeft kapotte schoenen
aan, zijn ogen zijn roodomrand. Hij staat krom en heeft een zachte uitstraling. Helle geeft
hem een pakketje met eten. Ik snel de bus in om een kristal te pakken, heb daar nog net
tijd voor. Ik geef deze mooie man de kristal, geen idee hebbend of dat hem iets zal doen.
Hij bekijkt het en wordt heel ontroerd. Tranen druipen uit zijn ogen, en hij houdt de
kristal tegen zijn hart. Ik had hem graag willen omhelzen maar moest snel de bus weer in
voor vertrek. Ik had moeite om niet ook in tranen uit te barsten. Weer zo’n prachtig
moment van kontakt met een mede aardbewoner. Dat raakt mij diep in mijn hart.
Dan op naar het Catherine Paleis: Catherine the Great’s Palace.
Het volgende ziekenhuis bezoek is op maandag, 12 november. De bus rit ernaar toe
duurt een uur. Ik zit naast Patch en kan hem eindelijk vragen stellen over hoe het gaat
met het Gesundheits Instituut in Virginia. Maar eerst moet er geschreven worden, onze
dag- boeken moeten up to date blijven. Dat is maar goed ook anders had ik veel dingen
die er gebeurd zijn niet meer goed kunnen opschrijven in dit verslag.
Ondertussen is er naast ons een heftig ballonnengevecht. Beach clown mept erop los en
ontvangt zelf ook aardig wat klappen. De hele bus dreunt en het wordt erg warm.
Er wordt ons verteld dat dit ziekenhuis heel oud is en ons aangeraden de liften die daar
zijn niet te gebruiken. Bij vorige bezoeken bleef de lift steken en dat kostte veel tijd.
Het gebouw ziet er heel vervallen uit en maakt een sombere indruk. Er zijn acht
verdiepingen. We komen in een hal waar al kinderen zijn om direkt kontakt mee te
maken. Heel snel een toiletbezoek. En hier, in de hal, kan je de deur niet afsluiten.
Er is een afdeling met kinderen met brandwonden. Ik wil daar heen. Ik heb niet eerder in
een brandwonden centrum gewerkt. Ik wil ervaring opdoen om in Ned. weer te kunnen
gebruiken. Op naar de 5e verdieping.
We zijn er met zijn zessen. De anderen verspreiden zich over het hele ziekenhuis.
Veel kinderen zijn hier op de gangen. Het is leuk om samen met andere clowns te spelen.
Ik heb rondjes bij me waardoorheen je kunt kijken en dan zie je alles in regenboogkleuren. Dat slaat aan. Er zijn veel kleine kinderen. Ballonnen gooi spel komt van pas.
Ik zie geen verschil of een kind in verband is gepakt, in een rolstoel zit of in bed ligt: het
zijn allemaal mensjes. Patch maakt neuscontakt met een jongen in een rolstoel, hij zit
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helemaal in het verband. Zijn moeder is heel dicht bij hem.
Patch heeft een grote rode piep neus waarmee hij neusje neusje kontakt maakt. Marina
vertaald, omdat Patch met met de jongen praat.
Ik kom hem later weer tegen en mag zijn neus schminken, en dat had ik niet verwacht.
Holly, een van onze clowns heeft vandaag allemaal groene stippels op haar gezicht, een
lepel een tandenborstel en een vies schort aan. Later zie ik kinderen in bed ook
groenstippelig worden. We spelen op de gangen en ik ga dan kijken in de kamers. Er is
een meisje van 13, ze ligt alleen op de kamer met haar moeder in de buurt. Ze is blij met
de kroon en de kristal die ik geef. Ze ziet er moe uit , dus laat ik haar verder met rust. Ik
kom nog bij een paar kinderen waar de anderen al geweest zijn. Nu mis ik een maatje om
mee te improviseren. Gelukkig kom ik Helle tegen en beslissen we naar de 8e verdieping
te gaan om samen iets te doen. Ik ga weer een w.c. in en dit is een echt invalide toilet met
een witte bril en armleuningen. En schoner! Boven de w.c. hangt een grote poster met
daarop drie jongens, drie Ninja’s. Ze hebben Marchal Art kleding aan en maken grote
sprongen in de lucht, heel heftig. Ik vind het erg mooi dat dit in dit ziekenhuis hangt.
Alweer een tegenstelling. Het is het krachtigste aan de muur wat ik in een ziekenhuis
gezien heb.
In de hal aldaar komen we een moeder met dochtertje tegen. Ze gaan samen met Helle
kijken of er kamers met kinderen zijn die clowns op bezoek willen. Ik beloof te wachten.
Ik sta op de gang te wachten als op een stationsplein, samen met mijn koffertje tot ze
meer weet. Maar ik houd me niet aan mijn woord. Ineens komt er een moeder uit het
niets de gang op en neemt me bij de arm. Of ik aub. mee ga naar haar zoon, ze smeekt
me zowat. Ik vergeet acuut dat ik een afspraak met Helle heb en loop mee naar een
kamer. Daar ligt een hele zieke jongen van 14 of 15 jaar.
Hij kan zich niet bewegen, kan goed oogkontakt maken. Zijn mond is totaal uitgedroogd
en allerlei machines zitten aan hem vast. Toch is er geen zware sfeer. Ik ben erg blij hier te
zijn. Ik maak allerlei grapjes met de apparaten, en samen met zijn moeder en nog een
vrouw zing ik de twee vertaalde Regenboogbos liedjes: vleugels en zweven. Ik geef hen
ook het bandje met liedjes in het engels, ik ben zo blij er een bij me te hebben. De moeder
spreekt vrij goed engels en ik vraag haar het voor hem te vertalen. Ik weet dat er niet
veel tijd meer is om lang te blijven, maar ik schmink zijn handen en daar is hij zichtbaar
blij mee. Vooral de moeder is heel dankbaar voor de aandacht die ik kan geven. We
omhelzen elkaar als oude bekenden. Er komt een verpleegster binnen en ik zeg dat ik
echt terug naar de bus moet. Maar stiekem neemt ze me mee naar een zaaltje met zes
kinderen die op mij lijken te hebben gewacht. Snel deel ik ballonnen uit, schmink, maak
kontakt en dan moet ik me loswringen om echt terug gaan. Ik snel de gang weer op.
Een aantal doktoren staan op de verboden lift te wachten. Ik doe hen na alsof ikzelf een
hele belangrijke arts ben en we hebben veel plezier. De lift het doet het. Een beetje in
paniek ren ik dan zo hard als ik kan naar de bus. Ik ben bang voor kritiek. Die krijg ik van
Olga, die boos en geïrriteerd is. De hele bus heeft 25 minuten op mij moeten wachten en
dan klopt het schema niet meer....
Ik vertel Patch wat de reden is en hij begrijpt dat ik moest doen wat ik deed. En de
strenge stemmen in mij moet ik steeds sussen. Ik weet dat dit alles goed en belangrijk
was. Ik wil niet meer zo bang zijn voor het oordeel van anderen. Na de lunch hebben we
zowaar ineens een heel uur over voor dat we naar het volgende adres kunnen gaan. We
worden voor een souvenierswinkel gedropt, en dat is een prettige verandering.
Daarna gaan we naar het weeshuis.
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In het blauwe busje

Dinsdag 13 november, het Sverdlov Hospital. In de Soviet tijd was dit ziekenhuis
gereserveerd voor: communist party officials. Er zijn hier nog steeds voornamelijk
volwassenen. Er is een: Childrens Cancer Ward, waar men de nieuwste techniek die in
Rusland is, toepast.
In een klein busje vertrekken we met 9 clowns. Het is erg knus. Het duurt een tijd
voordat de chauffeur weet waar we moeten zijn.
Het gebouw ziet er oud en vervallen uit. Weer kan ik moeilijk geloven dat hier een
ziekenhuis is, met binnen moderne apparatuur. Voor de ingang ligt afval en er staat een
bankje alsof er een wachtkamer is. Eigenlijk lijkt het net een verlaten flatgebouw. Maar
binnen ziet het er toch verzorgd uit. Er wordt overlegd met het verplegend personeel.
De meeste kinderen zijn in een speelzaaltje. De andere clowns gaan daarnaartoe. Ik ga
evenals Helle liever op privé bezoek.
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De belleblaas prinses met oma

We gaan naar een meisje van 4 of 5 jaar, ze moet op bed liggen want ze heeft een
ruginjektie gehad. Het is een hele mooie prinses. Heel helder kijkt ze uit haar ogen. Ze is
al geschminkt want haar hele mond is roze omrand van een of ander papje. De kamer
heeft vrolijke gele kinder gordijnen, er is een kastje en er ligt speelgoed op haar bed. Haar
infuus hangt aan een zwaar metalen standaard. Bij haar zijn haar oma en twee ooms.
Midden in de kamer staat een kookplaatje opde grond. Zo te zien slapen ze alledrie in
deze kamer. We communiceren in half Russisch en half Engels, met veel mimiek. We
beginnen met bellen blazen, dat vindt ze prachtig. Oma neemt haar op schoot. Ze
probeert de bellen te vangen, en zit meteen helemaal in het spel. Zo spelen we een tijdje
met haar.
Als ik aan haar grootmoeder zeg wat een prachtige kleindochter ze heeft, wordt het haar
teveel en loopt ze de kamer uit. Een oom neemt het meisje dan op schoot. Als ze
terugkomt mag ik haar even troosten en vasthouden. Weer voelt het heel bijzonder in
deze familie te mogen zijn. Wij als vreemden worden meteen toegelaten, dat is niet niks.
Helle en ik zijn nu meer op elkaar ingespeeld, we kunnen nu wel samen een spel doen.
Hele simpele dingen als me achter haar verstoppen en stiekem achter haar lopen. De hele
familie krijgt een rode neus. Ik geef een grote kristal aan het meisje. Ze pakt het echt
gretig aan, alsof ze de betekenis kent. Ze heeft een wijze uitstraling, en ondanks haar
ziekte is ze heel levendig. Helle en ik vinden het beiden moeilijk om afscheid te nemen,
maar er zijn nog meer kinderen in kamers.
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verpleegsters op de gang

We gaan een deur in, kloppen eerst aan en kijken dan om de hoek. Daar zit midden op
een bed een 16 jarige jongen. Hij zit daar heel stil. Er is helemaal niets in deze kamer. Één
bed en een nachtkastje met zijn kleren erop. En dan komen wij eraan, twee dames.
Jammergenoeg speelden we niet. We wisten beiden even niets anders te doen dan met
hem te praten. Kontakt te maken. Later had ik van alles bedacht: een van ons had bv.
acuut verliefd op hem kunnen worden, maar we waren te serieus. We vroegen naar zijn
hobbies, vertelden via foto’s over onze landen en langzaam ontdooide hij. Eerst was er
geen glimlach te bekennen. Omdat de kamer zo saai was besloten we overal stickers te
plakken. En hier maakten we een spel van, en hij deed mee. De gang en w.c. kregen ook
een beurt. Ik voelde me erg onervaren in deze situatie. We hadden ook muziek kunnen
maken met alles wat er wel in de ruimte was. Voor we weg gingen bliezen we ballonnen
op, en deden net of dat te kinderachtig voor hem zou zijn. Maar dat was niet zo, we
konden nog even meppen.
Voordat we terug gaan naar de bus kijk ik nog bij hem om de hoek, maar er is niemand.
Op naar het zaaltje waar het heel druk, bedrijvig en gezellig is. Veel tekeningen aan de
muren en speelgoed in hang kastjes en op de grond.
Het lijkt op een kleuterklaslokaal, met tafeltje, stoeltjes en banken langs de kant. Er is zelfs
een piano. Iedereen loopt rond, ouders zitten langs de kant en er is een meisje in een
rolstoel. De kinderen zijn al geschminkt: ze hebben lachende gezichten boven op hun
haarloze hoofden getekend gekregen.
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een prinsesje

Ik bekijk het gebeuren een tijdje, groet iedereen door te buigen, en leg mijn koffertje
op tafel. Een kind heeft geen gezicht op haar hoofd getekend gekregen want ze heeft een
verband. Ik ontdek dat ik nog kroontjes heb en zet er een op haar hoofd. Ze straalt en
kijkt in de spiegel. En natuurlijk zien de andere kinderen dat en willen ook kronen. Ik heb
er precies genoeg. De ouders helpen meteen en genieten mee. Een jongetje ontdekt mijn
koninginnen handpop in de koffer en speelt ermee. Het is erg moeilijk de Moeke, zo heet
de pop, terug te vragen. Als ik via de moeder uitleg dat Moeke erg moe is en wil slapen, is
er geen probleem
Het is telkens belangrijk om het spel van andere clowns niet te verstoren als ze met
kinderen spelen. De eerste dagen gebeurde dat een paar keer met ons: we maakten
kontakt en dan wam kwamen er andere clowns en gingen iets doen. Veel van de
Amerikanen hadden totaal geen clowns-ervaring en soms was dat erg lastig en miste ik
het samenspel. Ook hebben sommigen een eigen akt, zoals Patch en Beach clown. Er is
niet met hen samen te spelen. Zo is in dit zaaltje Ursulah een cowgirl en heeft een
stokpaard. Ik heb geen tijd genomen om te zien wat de andere clowns doen, ben telkens
meteen “involved”in het kontakt maken met kinderen. Dat vind ik wel jammer.
Terug in het blauwe busje lijkt iedereen uitgelaten en tevreden over deze ochtend.
We zijn op weg naar een Georgisch restaurant. Daar vullen we ons met nieuwe energie,
om kracht op te doen om die middag het laatste ziekenhuis te bezoeken. Dit restaurant
heeft beschilderde muren in reliëf. We zitten weer aan lange tafels. Het eten is heerlijk. Er
wordt met zorg opgediend, een waar feest. Het zoontje van 4 van Olga is aanwezig. Hij
was ziek en kon niet eerder meedoen. Hij voelt zich meteen thuis bij de clowns.
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Wildeman, Holly en Bijouxxx voor het ziekenhuis

De gang met flesjes

Dinsdag middag gaan we naar een heel groot ziekenhuis waar iedereen gratis geholpen
wordt, tenminste als je uit Rusland komt. Het heet het Children’s Bone Surgery Hospital.
Er zijn kinderen van alle leeftijden. Ik maak foto’s bij de ingang en in het trappenhuis en
zie op een plafond met grote letters: Fuck you staan. En dat valt op omdat de meeste
texten overal in het Russisch geschreven zijn. Jammergenoeg kun je niet zien dat deze
text in een Russisch ziekenhuis geschreven is. Boven op de gang staat heel veel troep. Oa.
een tafel met heel veel lege medicijnflesjes, dozen en veel rotzooi eromheen.
Marina lijkt erg zenuwachtig over dit bezoek, ze is niet aanspreekbaar. Ze wil met Patch
naar een aantal kinderen. Omdat ik ervaring heb met erg zieke kinderen door het werken
met Evert-Jan van de Stichting de Regenboogboom wil ik op bezoek bij een kind wat
stervend is. Uiteindelijk gaat alleen Patch. We komen dan in een soort kamertje waar een
meisje van 14 jaar ligt. Ze heeft prachtig lang donker haar. Haar moeder is bij haar. Later
horen we dat ze erg ziek is en haar been zal moeten missen. Aan de muren van dit hokje (
zo lijkt het ) hangen veel posters van popsterren en mannequins. Ik schilder een kroon op
haar voorhoofd, er zijn belleblaas bellen, we praten en zingen Deens en Hollands en doen
wat circus dingen. En er kunnen nog stickers bij de posters. Zo te zien kan ze alleen haar
handen gebruiken. Ze is blij met de kristal en met de aandacht. Dan komt Patch bij haar
op bezoek, en vertrekken wij weer.
De kamertjes liggen aan de gang met glazen wanden, maar het lijkt of het caravans zijn
ipv. kamertjes. We komen in allerlei gangen. In sommige is geen licht, en het ziet er
allemaal grauw uit. We ontmoeten groengespikkelde Holly die bij een ander meisje op
bezoek is en privé foto’s laat zien. Daar zie ik een radio en mini t.v. We maken een foto
van hen. Er zijn veel clowns die een Polaroid camera hebben meegenomen, en we mogen
daar allemaal gebruik van maken. Dat is echt geweldig voor de kinderen.
Dan belanden we in de gang waar heel veel kinderen lopen, staan, zitten. Alles speelt zich
op de gang af, in schemerlicht. Het is een gezellige drukte. De kinderen hebben al
ballonnen en schmink. Cathy, Johanna en Holly zijn daar aanwezig. Het is inschatten wat
ik zal doen. Mijn koffertje wordt open en dicht gedaan door een heel klein jongetje. Hij zit
tussen alle benen op de grond te spelen alsof hij er in zijn eentje zit.
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In de bus kreeg ik van Amerikaanse Cathy een rol stickers met grote gele gezichten met
glimlachen. Die kan ik goed gebruiken. Alles wat ik nog over heb aan kadootjes kan ik nu
weggeven. Er zitten drie tiener dames op een bankje. Ze zien er somber uit en ze
bekijken het hele gebeuren in stilte. Ik ga voor hen staan buikdansen, met heel
overdreven bewegingen. Dat doet hén in beweging komen. Ze moeten erg lachen en
staan dan open voor glitter op hun gezicht en haar. Alle andere kinderen willen dat dan
natuurlijk ook. Voor me staat een grote jongen met nog grotere houten krukken. Ik plak
een smile sticker op een kruk. Dat staat al heel wat beter. Wil je er nog een ? Ja Spasieba,
en nog een, en nog een: Spassieba-Spassieba. We plakken de krukken helemaal vol en
maken er een spel van met grote plakbewegingen. De krukken zijn dan zonnig geel
geworden.
Hij is er ontzettend blij mee, we hebben grote pret.
Een meisje die dat ziet wil haar krukken ook beplakt hebben. Dat kan nog net voor we
vertrekken. Ik plak ook stickers op de moeders, de verpleegsters en op alle licht-knopjes
en kale muren die we op de terugweg tegen komen. Later ook op de uniformen van het
KLM personeel op de terugweg naar A’dam. Luid gelach ontstaat als ik mijn billen afveeg
met de stikkerrol alsof het een rol wc papier is.
Het is weer moeilijk om afscheid te nemen, het was erg gezellig geworden op de gang.
We worden door alle kinderen en ouders hartelijk uitgezwaaid, ondanks mitella’s en
armen in het verband.
Het is een vreemd gevoel: dit is ons laatste ziekenhuis bezoek, het voelt een beetje leeg.
Banja
Die avond gaan we met zijn allen naar “Banja”, de Russische Sauna. Het was de bedoeling
om met vrouwen alleen te gaan. Na overleg gaan we gemengd. Uiteindelijk vind ik dat
jammer, want het was erg vol en erg druk. Het was intiemer geweest met de clowninnen
bij elkaar. Er was een dikke aardige meneer die ons van alles uitlegde over de gewoontes
aldaar. In emmers staan wilgen-takken met bladeren eraan in heel heet water. Het is de
bedoeling elkaar daarmee te slaan om zo de bloeddoorstroming te stimuleren. Hij doet
het voor. Hij ziet er na een tijdje knalrood uit, hij barst net niet uit elkaar in die hitte van
de Banja. Het is inderdaad weldadig om een tintelende huid te krijgen. Bij aankomst
krijgen we allen een wit laken. We denken dat dit een omslagdoek is, maar het is een
handdoek. En bij iedereen is het laken te nat geworden om jezelf mee af te drogen. Met
moeite krijgen we er dan nog een paar die we moeten delen.
Ik ben ontzettend moe, had me erg op deze sauna verheugd met het idee om te kunnen
ontspannen. Er wordt veel gekletst. Iedereen is heel druk. Ik vlucht de gang op en ga op
een bankje liggen waar niemand praat of rookt. Dan komt Arno voorbij, een man die al
jaren in ziekenhuizen in Amerika clownt. Hij is erg lang, heeft grote schoenen en te korte
broeken. Dat staat grappig. Soms speelt hij op een klein gitaartje in de bus. Hij is iemand
die graag geeft en niet kan en wil ontvangen. Dat is op dat moment voor mij heel prettig
want hij geeft me een massage, een heerlijke luxe die ik zeer nodig had.
Na dit gebeuren staan er tafels met eten voor ons klaar in het hotel. De volgende dag
kunnen we uitslapen, of de stad ingaan.
Bejaardenhuizen
Woensdag 7 november vertrekken we naar het Old Actor’s Home in Moskou.
Hier wonen mensen die een artiesten leven hebben geleid: dansers, muzikanten,
toneelspelers, theatermensen, beeldend kunstenaars.
Het is de gewoonte in Rusland dat de familie voor bejaarden zorgt. Omdat de artiesten
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zo’n druk leven hebben gehad in hun werk, was er weinig tijd voor aandacht voor hun
familie. Daardoor is er vaak niemand om voor hen te zorgen als ze oud zijn. Voor hen
zijn er bejaardenhuizen.
Als we aankomen zijn er een paar mensen in de hal. Arne gaat meteen piano spelen.
Kontakt maken gaat hier heel makkelijk. De mensen zijn erg open en blij dat wij voor hen
komen. Ik stel me voor op wat voor manier de mensen die ik zie, op het podium gestaan
hebben. Nu zie ik alleen oude mensen.

Een dansje

Ik neem een dame bij de hand en we gaan dansen. We genieten er beiden van.
We kunnen alleen kontakt maken door aan elkaar te “snuffelen”, en dat gaat prima.
Deze vrouw heeft een mooi rond mongools gezicht. Haar wangen glimmen helemaal. Ze
ziet er verzorgd uit, en iemand heeft een grote ronde sticker op haar voorhoofd geplakt.
Ze heeft nog geen grijs haar, een beetje antraciet.
Maria neemt mij en Wildman mee naar een huis-slaapkamertje waar een vrouw woont
die ze kent. Het is er erg knus: een transistor radio, theekopjes, koekjes en steeds meer
snoep overal vandaan. Plantjes, pillenpotjes, nescafé. Deze vrouw is journalist geweest.
Ze heeft heel veel beroemde mensen gesproken, veel geschreven en gelezen. Maria zegt
haar dat ze haar levensverhaal op moet schrijven. Het is een stuk belangrijke Russische
geschiedenis. Ze is in de tachtig en ziet er goed uit voor deze leeftijd. Haar ogen zijn niet
zo best meer maar ze weet alles in haar kamertje te vinden. Er zijn nog meer mensen
meegekomen naar haar kamer. Het is er zo vol dat ik besluit naar iemand op zoek te
gaan die geen bezoek heeft. Wildman gaat met me mee.
We kloppen op een deur en komen in een hele bijzondere kamer. Er woont een fragiel
uitziende mooie vrouw. Ze heeft een heel lief gezicht. Ze blijkt opera zangeres geweest te
zijn. Ze heeft een prachtige duster aan, paars met witte stippels. Een wit kanten bloesje
eronder en een mooie grote broche erop gespeld: een zwarte steen met veel goud
eromheen. Wildman past hier goed met zijn schitterend gekleurde kleren. Even weet ze
niet of ze ons wil ontvangen. Ze lijkt in de war over wat we komen doen en wat we van
haar willen. Ik geloof dat er al clowns geweest zijn, maar we weten het niet zeker.
Haar kamertje is als uit een sprookjes boek. Veel kleuren, veel schilderijtjes, veel foto's en
geborduurde kleden aan de muren. Deze kamertjes doen me aan de kamer van mijn
eigen oma denken in het bejaarden huis verweg in Amstelveen, lang geleden. Vooral de
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grote wekker naast haar bed, het nacht lampje, doosjes, parfumflesjes en allerlei dingetjes.
Op het bed een roze-blauw gekleurd laken en kussen. Op een lage kast ernaast een
schitterende Ikoon van moeder en kind.

Een duet

Er is een warme sfeer. Er hangen hele mooie oude zwart wit foto's van haarzelf. Ze was
een schoonheid. Ze is operazangeres geweest en zegt dat ze nu niet meer kan zingen. Dus
doe ik dat voor haar á la clowns. We hebben kontakt. Eerst kijken Wildman en ik rond en
bewonderen alles wat ze heeft. Ze excuseert zich voor de rommel en vindt het naar dat ze
geen thee voor ons heeft. Ik pak mijn belletjes en schud-rammel ei uit mijn koffertje en
zing hoge opera-tonen. Wildman en de echte zangeres begeleiden me. Het is een groot
feest, heel knus en gezellig. We willen wel altijd bij haar blijven. Maar de bus roept ons.
De tijd is weer om en we nemen hartelijk afscheid alsof we familie zijn. Het was fijn om
dit met Wildman te delen. Hij zegt me veel van mij te leren. Hij heeft nog geen clownservaring en proeft ervan hoe heerlijk het is om maf te doen, om uit je bol te gaan.
Iedereen neemt afscheid in de hal en als stoet vertrekken we. S’middags is er het circus
weeshuis.
Zondag ochtend 11 november vertrekken we naar het “House of Veteran Actors” in
St.Petersburg. We rijden een grote tuin in. Het huis ligt op een afgelegen plek.
Bij binnenkomst valt het me meteen op hoe mooi en verzorgd het er hier uitziet. Er hangt
een schitterende heel grote foto van een vrouwen gezicht in de hal. Overal op de gangen
hangen foto’s en schilderijen aan de muren van beroemde artiesten. Het is echt een groot
feest hier rond te lopen. Heerlijk zoveel kunst. Langs de muren staan stoeltjes: goud
geverfde leuningen en poten, en donkerrode bekleding, als in een theaterzaal. Vanuit een
ruime hal klimmen we de trap op naar een grote ruimte waar de mensen die hun
kamertjes uit willen verzameld worden. Er is een Russische poppenspeler in ons midden,
hij gaat een show geven met zijn poppen. Het plafond is hier helemaal beschilderd.
35

Patch Adams’ Russische Clowns Reis 2001
Het duurt een tijd voordat iedereen aanwezig is. Ik loop een gang in op zoek naar iemand
om kontakt mee te maken. Er zit een vrouw, heel netjes aangekleed op een stoel op
bezoek te wachten. Ze heet Olga. Ze heeft een zwarte wollen rok en spencer aan met een
kanten witte bloes eronder. Ze zit heel stil met een wandelstok in haar hand. Ze kijkt
helder uit haar ogen. Ze vertelt me in een beetje Engels dat ze al een tijd wacht en er niets
van begrijpt dat het zo lang duurt. Ze is een beetje geïrriteerd en blij met wat afleiding.
Helaas wil ze me haar kamer niet laten zien. Ik vertel haar waar ik vandaan kom en ze
licht op: o, mijn dochter heeft een tijd in Amsterdam gewoond ! Ik pak mijn ansichtkaarten en heb er gelukkig nog een van Amsterdam, van de grachten. Ja ja daar woonde
ze, en tranen komen in haar ogen. Het is alsof ze er zelf geweest is, zo raakt het haar. Ze
is heel blij met de kaart. We kletsen nog wat en dan loop ik verder. Gino ( een van de
clowns ) is op zoek naar de wc. We lopen samen verder de gang in en bewonderen de
schilderijen.
We komen een heel oud krom vrouwtje tegen : Valentina. Ze is ook op weg naar het
toilet en loopt héééél langzaam. We begeleiden haar. Ze ruikt overwelmend naar urine.
Als zij terug komt van het toilet geef ik haar een knuffel beertje. Ze is er ontzettend blij
mee. Ze kust het, kijkt ernaar en kust het weer. Als ik haar later weer zie hangt het om
haar hals aan de speld die haar duster bij elkaar houdt. Zij is blij met een Hollandse kaart.
In de bus had ik aan Marina gevraagd of er in dit huis ook joodse mensen wonen. Ze wist
het niet en zou het voor me vragen. Haar dochter Mascha zal mee gaan als vertaalster.
Het blijkt dat Marina zelf Joods is. Dan wil ik haar van alles vragen maar daar staat ze niet
voor open. Terug in de bovenhal vraag ik Mascha met me mee te gaan. Er is een vrouw
op de gang aan het telefoneren. En Mascha spreekt haar aan. Toevallig is net deze vrouw
Joods. Mascha vraagt of we bij haar op bezoek mogen komen. Ze wil dat eerst niet. Ze
voelt zich ziek en haar kamer is een zooitje. Maar na aandringen gaan we toch mee. Ik
ben heel blij dat we bij haar komen, ze knapt er zichtbaar van op. Ik ben haar naam
vergeten. Ze gaat samen met Mascha op bed zitten. Ze is actrice, en komt uit een ander
gedeelte van Rusland, de Oekraïne. Ze heeft hier geen familie in de buurt. Er staan foto’s
van kinderen, maar dat zijn vrienden. Ze is geen grootmoeder. Er komt haast nooit
iemand op bezoek. Ze vertelt dat er nog veel antisemitisme is, ook in het bejaardenhuis.
Ze heeft geen vrienden in het huis waar ze kontakt mee heeft en voelt zich vaak
eenzaam. Ze heeft een warme krachtige uitstraling. In haar gezicht zie ik dat ze iemand is
met wilskracht. Ondanks haar ziekte en pyjama ziet ze er verzorgd uit met lange roze
gelakte nagels.
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Mascha en “haar grootmoeder”

We voelen dat het haar goed doet aandacht te krijgen en over haar leven te vertellen.
Mascha vertaalt niet alles waar ze over spreken. Ik had wel veel meer willen weten, maar
het stoort om steeds te vertalen in dit gesprek. Mascha vertelt haar ook over zichzelf.
Voor we vertrekken vraagt ze of Mascha vaker bij haar op bezoek wil komen.
Mascha heeft zelf geen grootmoeder meer en het klikte tussen hen, dus wie weet. Mij lijkt
dat geweldig.
Ik geef haar ook een beertje en een grote kristal en vind het weer vervelend om afscheid
te nemen. Ik ben heel blij dat ik haar bezocht heb.
In de hal is ondertussen het marionetten spel aan de gang, het ziet er mooi uit. Er zijn nu
veel meer “oudjes” in de “theaterzaal”. Op de stoelen zitten de bewoners met clowns aan
hun voeten op de grond. De mensen die bij mij in de buurt zitten schmink ik een rode
neus. Ik heb een gouden strikdasje aan en geef die weg aan een vrouw die het dolgraag
om wou doen.
Aan een paar mensen kan ik aan de kleding, make up en manier van bewegen zien dat ze
op het podium gestaan hebben. Wat jammer dat ik niet met deze mensen kan praten en
vragen wat hun beroep was.
Toen we in het huis aankwamen, zag ik een vrouw met mooie gekleurde kleding en
lang, rood geverfd opgestoken haar.`Ze liep zoals alleen een balletdanseres loopt. Toen
ze ons zag liep ze meteen weer terug naar haar kamer en zag ik haar niet meer. Ik stelde
me voor hoe ze gedanst heeft : een echte Russische ballerina!
Ik voel een soort opwinding dat ik al de mensen hier mag ontmoeten of alleen maar zien.
Als we weer terug naar de bus lopen zien we er allemaal blij uit.
Uitjes
Zaterdag 4 november is er s’morgens tijd om naar de vlooien - markt te gaan.

De toeristen stal

Dit is de beste plek in Moskou om ditjes en datjes te kopen en een stukje Russisch leven te
ervaren. Er staan 2 dames in mooie kostuums kaartjes te verkopen want de markt kost
geld.
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Er zijn verschillende afdelingen. Eerst loop ik door het middenpad, voornamelijk voor
toeristen. Veel Matroishka poppen, allerlei houten dingetjes, veel bontmutsen ect.
Daarnaast aan de buitenkant is er de vlooienmarkt. Daar voel ik me meteen thuis.
Er zitten en ( slapen ) veel vrouwen achter hun kraampjes: lage tafels of kistjes en dozen
waar hun spullen op zijn uitgestald

.
Een koopvrouw met haar koop waar

Omdat mijn jas nogal opvalt en ik er niet Russisch uitzie wordt er meteen gevraagd waar
ik vandaan kom. Ik vertel wat ik in Moskou kom doen. Het is een groot feest om daar
rond te kuieren. Ik blaas ballonnen op en maak er een grote show van. Ook maak ik
foto’s van een paar markt vrouwen. Ze zijn reuze blij dat ik dat doe. Ik stuurde de foto’s
vanuit huis naar hen op. Ik krijg kadootjes: een hobbel paardje van steen wat op Delfts
blauw lijkt, en een houten gelukspoppetje. Wat een leuke verassing, wat een warme
mensen ! Helaas hebben we maar een uurtje en dat is veels te kort. Ik maak foto’s van
allerlei stalletjes: speldjes, medailles, munten, mutsen, gehaakte mutsjes met veel kraaltjes,
handgebreide sokken en handschoenen, poppetjes, poppenkast poppen, houten eieren en
potjes, schaakspelen en muziekdozen.
Ik koop twee paddenstoeltjes voor in de kerstboom, een ervan is heel oud en heeft een
gezichtje erop geschilderd. Ik kom Holly tegen en we gaan op de foto met twee trotse
kraam -eigenaren op een ander gedeelte van de markt. Daar zijn dierehuiden te koop.
Beren en Vossen hangen aan de stallen te bengelen.
Ik koop een kikker hand pop en speel er meteen mee. Later is de kikker tot mijn spijt
verdwenen.
Net buiten de markt lopen twee beren in gevangenschap. Ze hebben dikke korte kabels
om hun hals die aan een paal op de grond vastzit. De berenbezitters verdienen geld:
iedereen die een foto wil maken moet betalen: in dollars.
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Dan is er de Moskou toer, voor wie wil.
Het is bewolkt en grauw. Een aantal clowns heeft zijn kostuum aan dat fleurt op. Ik kan
me niet veel meer van Moskou herinneren, behalve de schitterende gouden, zwarte,
groen-rode torens, de rivier, de kerken, het Rode plein en de mensen. Er wonen er 8.8
miljoen.
Olga vertelt heel veel en mijn ogen vallen af en toe dicht, en dit is nog maar het begin van
de reis ! We maken groeps foto’s en leren elkaar een beetje kennen.
Lunch is midden tussen de Kremlin gebouwen in een zeer luxe plek. Na het eten kunnen
we het museum van het Kremlin in : The Armory Museum is Rusland’s oudste museum.
Anderen gaan spelen op het Rode plein. Patch bereid zich daarop voor. Iedereen blaast
ballonnen voor hem op om in zijn broek te stoppen. De broek is héééél wijd, het ziet er
grappig uit. We blijven ze erin proppen tot het echt niet meer past.
Ik ga mee naar het museum. Er is zoveel te zien. Ik kies af en toe iets uit om goed te
bekijken. Ik heb een soort wandel stok stoel meegenomen om op te zitten voor
momenten dat we lang moeten staan. Ik kan het ook als clowns attribuut gebruiken. Het
blijkt later alleen maar lastig te zijn. Er zijn veel tieners die er steeds om giechelen, grote
pret. We zien sieraden, huisraad, kostuums, wapens en koetsen. Wel 10 koetsen. Zeer
groot, potsierlijk, overdadig. Ik kan mijn ogen niet geloven, dat zoiets bestond, en nog
bestaat. Dat dit door de straten reed ! Zo’n walgelijke overdaad. Wat een geldverspilling,
ik word er heel kwaad om. Er is ook een kleine eenvoudige koets. Dat zie ik wel zitten.
( ik kan er mezelf in voorstellen, rijdend door Ankeveen )
Het is een heel volle dag want s’avonds is er het circus.
Het New Moscow Circus.

Een echt Russisch circus

Wie wil kan daar op 4 november heen gaan, in Moskou.
Rusland heeft vele circussen, maar dit circus schijnt het beste te zijn.
Bijna iedere stad in Rusland heeft er een. Het theater is erg groot en rond. We lopen een
heel eind voor we onze plaatsen gevonden hebben. Het is heel druk, en dat is iedere dag
zo. Het is een grappig gevoel om als clown een circus te bezoeken. Ik wil steeds contact
maken met de kinderen die hier met velen aanwezig zijn.
Iedere keer als ik zie dat er ergens een circus is wil ik erheen. Ik voel een soort opwinding
als ik grote circus tenten zie. Dan wil ik ook in een woonwagen mee de wereld intrekken.
Ik weet van tevoren dat ik er niet van houd dat er dieren meedoen. Dus erger ik me
krom. Zo ook dit keer. Ik walg van de poedeltjes in jurkjes, van beren die kunstjes
moeten doen en aapjes op fietsen. Het is er allemaal.
En naast me zit Canadese Sean. Een geweldige man met een groot hart.
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Telkens als ik misselijk wordt van wat ik zie applaudisseert en juicht hij heel hard. Toch
heel komisch.
Ik ga om te leren van de clowns. Maar dat valt dit keer tegen, er is niet veel aan. Wel
geniet ik van de jongleurs de acrobaten en hun kostuums. Ze jongleren met wel twintig
ringen, lijkt het. Ik met drie...
In de pauze koop ik een paar lichtgevende neuzen en een stok met knipper-lichtjes.
Ik hoop maar dat de dieren goed behandeld worden, ik heb zo mijn twijfels.
De treinreis.
Donderdag 8 november reizen we s’nachts naar St.Petersburg. Eerst is er veel gesjouw
met alle tassen, koffers en voorraden drank voor later. Er worden sjouwers en bagage
bewakers aangesteld. Maria is ziek geworden en komt pas de laatste dag naar ons toe.
Haar oudste dochter reist wel mee. Op het perron moeten we een tijdje wachten en is er
gelegenheid met de andere reizigers te “klieren.” Ik sta dit keer rustig te kijken wat de
anderen doen. Kevin jongleert met grote harige spinnen en dat inspireert mij deze ook te
kopen. Ik kan het niet laten om toch ook te jongleren. Terwijl de een jongleert kan je de
ballen overnemen door ze af te pakken en dan doet de ander dat bij jou. Een heerlijk
samenspel. Ik zie Beach clown met haar plastic drol rondlopen. Dit is haar akt: ze bied de
drol aan iedereen aan. Met het idee: we zijn allemaal mensen die poepen, ook al
verschillen we nog zo, we hebben allemaal bruine poep. Ze zegt: Kakka, kakka, kijk dan,
durf je het aan te raken? Ze ervaart dat mannen de drol vaker aanraken dan vrouwen.
Lorri heeft een enorme grote witte onderbroek en vraagt aan iedereen of ie die is
kwijtgeraakt. Ze houdt hem omhoog en kijkt of het jouw maat is. Helaas is er geen
eigenaar gevonden en gaat de broek mee terug naar Amerika, een beetje verkleurd !
De Amerikanen hebben nog iets anders om mede burgers te laten zien: hun billen. Een
paar gaan er op een rij staan en dan gaat de broek even naar beneden en laten ze zien dat
we allemaal billen hebben. Helaas is er geen uitleg bij en zie ik dat er mensen zijn die
afschuw voelen. Billen moeten verpakt blijven.
We verheugen ons op de reis. De trein ziet er prachtig uit: aarde rood met gouden
opgeschilderde letters, halve witte gordijntjes voor de ramen en van binnen veel
glimmend hout.
Patch heeft de couchettes ingedeeld in slapers en party gangers. Ik deel de coupé met Tim,
zijn echtgenote Jalapena, en Ursulah. Die nacht ben ik een halve partyganger. We gaan op
schoolreisje, zo voelt het. Ik wil op de bedden springen van plezier; maar er is geen plek
om dat te doen.
Op een deftig uitziend dienblaadje staan flesjes water voor ons klaar. Wij mogen hier in
St.Petersburg absoluut geen water uit de kraan drinken. Ook in Moskou werd ons
aangeraden je tanden met mineraal- of gekookt water te poetsen.
Iedereen heeft feestjes eten meegenomen. In iedere coupé is er iets anders te snoepen. Nu
kan ik Hollandse marsepein en honingwafels uitdelen. Het is erg gezellig. Ik wil met Patch
praten maar hij zit alleen in een coupé met Paula.
Deze reis begonnen ze een relatie en was hij niet aldoor aanspreekbaar. Dat was soms
best vervelend. Omdat iemand anders dit ook storend vond en dit tegen hem zei vraagt
Patch onderweg, in de bus naar het vliegveld of er anderen zijn die dit ook zo ervaren
hebben. Ik ben de enige die reageert en er met hem over spreek. Op dat moment krijg ik
voor de eerste keer echt kontakt met Patch.
Ik schrik als ik in de trein zie hoeveel drank er naar binnen gegoten wordt. Het zal wel bij
Rusland horen denk ik dan maar.
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Ik slaap een paar uur, kijk nu en dan naar buiten. Ik ben weer opgewonden als ik besef
dat ik in Rusland ben. Eindelijk weer natuur, kleine huisjes en veel sneeuw onderweg.
Om half zeven harde dreunen op de deur, we moeten eruit, we zijn er bijna. Koffie, thee
en een paar broodjes worden gebracht. Om 7 uur staan we met alle bagage weer op het
perron.
Ik hoor Russische muziek galmen. Uit luidsprekers komt een soort mars muziek om de
trein welkom te heten. O, dat voelt echt Russisch. Voor mij hoort deze muziek bij het idee
wat ik heb over communisme, maar dat slaat nergens op.

Het perron in St.Petersburg

Het perron is erg mooi, er hangen waaierachtige oranje lampen aan het plafond. Het is al
druk en veel mensen dragen zwarte en bruine jassen en dikke mutsen. Terwijl de bagage
weer wordt uitgeladen maken wij ( die niet hoeven te sjouwen) kontakt met de nog wat
slaperige mensen die op weg zijn naar hun werk. Het gaat moeizaam, maar er komen
toch glimlachen tevoorschijn.
St.Petersburg is gesticht door Peter de Grote in 1703. Van 1924 tot 1991 heette de stad
Leningrad en tussen 1919 en 1924 was de naam in het Russisch Petrograd. De rivier heet
de Neva. Er wonen zo,n 4.5 miljoen mensen. Evenals over Moskou is er heel veel te
vertellen over deze stad, maar dat zal ik hier niet doen.
Na een nacht in de trein hebben we tot 12 uur de tijd om te relaxen en ons te installeren in
ons nieuwe hotel: Hotel Moscow.
Dit hotel heeft 6 verdiepingen en loopt in de rondte. Er zijn over de 1000 kamers. De
entree is gezellig, met zitjes en winkeltjes op verschillende verdiepingen. Ik heb uitzicht
over de mooie rivier en de drukke snelweg.
Er doen enge verhalen de ronde dat het hier gevaarlijk kan zijn voor vrouwen. In het
weekend zijn er nl. mannen uit Finland die zich hier volgieten met wodka en daarna wel
een lekker grietje lusten.
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De eerste avond durf ik niet alleen de lift in en dan baal ik daar zo van dat ik wel zie wat
er gebeurt en blijf ik onafhankelijk. We slapen allemaal op de 6e verdieping dus echt
alleen ben je niet. Beach vertelt dat haar wapen haar lippenstift is: als iemand vervelend
doet geeft ze hem een rode neus, en dat werkt.
Gelukkig gebeurt er niets vervelends. Ik zie wel hongerige mannen, maar er staan
genoeg vrouwen voor het hotel die geld willen verdienen.
Wat me het meest opvalt zijn de grote eetruimtes. Er is weer heel veel keus voor het
ontbijt en de lunch. Het is hier ook heel deftig: tijdens het ontbijt is er harp of fluit muziek,
life!

Geld

S’middags hebben we de city tour of St.Petersburg.
Olga is weer thuis in haar stad en rust even uit. Mascha, haar zus is nu onze gids. Ook zij
vertelt heel veel. De belangrijkste winkelstraat is Nevsky Prospekt, heel lang met veel
mooie gebouwen. Het sneeuwt en het is koud en grijs. Ondanks dat komen we op
verschillende plaatsen bruidsparen tegen. Het is vaak de gewoonte om in het weekend te
trouwen, dus ook op vrijdag. We kunnen het niet laten en delen ballonnen uit en maken
foto,s. We rijden de stad uit op weg naar het Piskarev Memorial Cemetery: een hele grote
begraafplaats, met massa graven uit de 2e wereldoorlog. Er staat een heel groot imposant
beeld van een vrouw die over deze plek waakt. Er zijn vrouwen aan het werk die sneeuw
ruimen. Ik ontmoet ook een jongen van 12 die hard aan het werk is en ik geef hem een
ballon. Ik geloof dat hij absoluut niet snapt waarom.
Er klinkt stemmige muziek uit vele luidsprekers. Onze groepsgenoot Katherine maakt
een film van onze reis. Op deze plek houdt ze haar grote camera tegen zo,n speaker aan
om de muziek op te nemen. Dat ziet er grappig uit want ze kan er bijna niet bij.
Dan rijden we terug naar de stad. Er staan veel schitterend gebouwen langs de rivier, het
lijken allemaal paleizen. In het water roeit iemand in een rubber bootje, een vreemde
tegenstelling. Ik vind dit een prachtige stad, de gebouwen zijn veel verfijnder dan in
Moskou.
We komen aan bij de St.Isaac’s Cathedral, gebouwd in 1818-1858. Eerst gaan we met zijn
vieren naar een toilet in een heel erg sjiek hotel. Heerlijk even geen leiding, we moeten
een eindje lopen, zoeken en giechelen.
De Cathedral is werkelijk schitterend. Alle muur - en plafond schilderingen zijn gemaakt
van mozaïek. Er zijn veel gouden fresco's. Wat een raar land: ook hier is er weer zo
ontzettend veel geld gebruikt terwijl er zoveel mensen in armoede moeten leven. Het
gebouw is gebouwd in 1818-1858. Als ik uitgekeken ben zie ik alleen Holly nog. We zijn
onze groep en gids kwijt. We vinden het beiden leuk en lopen een paar keer om het
gebouw voordat we de bus zien.
We rijden langs het meer uit het Zwanenmeer ballet. Hier heeft Tchaikovsky dus zijn
inspiratie vandaan gehaald om de dansmuziek voor dit ballet te schrijven !
Alles wat altijd zo ver weg leek is nu heel dichtbij.
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Catherine’s Palace.
Na het ziekenhuis bezoek in Pushkin, gaan we zaterdag middag naar het Catherine’s
Palace.
Het is nog steeds prachtig weer, zon en sneeuw het paleis schittert ons tegemoet. Veel
gouden torens. De buitenmuren van het paleis zijn geverfd in turkoise-blauw met gouden
versieringen. We zijn met zijn allen in een sprookje beland. Met onze clowns kleren aan
nemen wij deel aan dat sprookje. We proberen een groepsfoto te nemen op het bordes en
Olga heeft 30 camera’s aan haar voeten liggen. Ze weet al gauw niet meer met welk
toestel ze een foto neemt. Iedereen rent naar voren om zijn camera aan te reiken en komt
dan net niet op de foto. Binnen moeten we blauwe plastik sloffen over onze schoenen
heen aan trekken.
Het is een weldaad om in deze mooie ruimtes te lopen. Ieder stukje muur, plafond en
vloer is een kunst werk. Ik kijk mijn ogen uit. De Amber room is net niet echt: de hele
kamer bestaat uit ingelegd barnsteen in allerlei geel oranje kleuren in verschillende
motieven. Het voelt heel warm aan. Tussen het amber in zijn spiegels en schilderijtjes aan
de muren. In iedere kamer staat een vrouwelijke suppoost die ons Stelletje Vreemde
Vogels angstig aankijkt, alsof we de boel kort en klein zullen slaan. Veel van al deze
pracht en praal is verwoest in de oorlog of door brand, en weer helemaal hersteld.
Na een uur heb ik er genoeg van en gaan we terug naar de bus. Het wordt al donker.
We lopen terug met een prachtige omweg. We blijven nog even in sprookjes land tot we
de bus instappen.
Die avond gaan er tien mensen naar het huis van een vriend van Patch. Helaas kunnen er
niet meer mensen mee. Helle vertelt me tijdens het avondeten dat ze er heen gaat. Patch
heeft haar uitgenodigd. Ik ben heel verbaasd dat ik er niets van weet en vraag Patch of ik
ook mee kan, nee dus. Later vertelt hij me dat hij alleen die mensen mee vroeg die
volgens hem láát gaan slapen. Ik vind het maar een rare manier. Ik zeg hem dat hij
openlijk moet vragen wie er mee willen en dat er maar tien mensen kunnen gaan. Nu
voelde het heel geheimzinnig. Ik ben teleurgesteld, had graag een huisgezin bezocht, en
naar Russische muziek geluisterd. Het blijkt dat de gastheer een grote Beatle fan is en er
alleen Beatle muziek is gedraaid en heel veel wodka is gedronken.
Dan besluit ik de stad in te gaan, en ontmoet onderweg vier andere reisgenoten. We
genieten van het zijn in de metro, het station; bezoeken winkeltjes en zitten in een café.
Het wordt een prima avond.
Een heel deftig uitziende dame die we op straat passeren wordt vertederd door mijn aap
muts en schudt aap Washa de hand. Ik zou wel even thee bij haar thuis willen drinken !

Metro kaartje
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Zondag 11 november.
Na het Old Actors huis gaan we na de lunch in het hotel op tournee in het
Hermitage Museum, in St.Petersburg.
Dit paleis is gebouwd in 1754-62 als huis voor de Tsaars. Het werd in 1839 herbouwd,
omdat het werd verwoest door brand.
Een van de grootste kunst musea van de wereld is het Winter Paleis van de Tsaar.
Het heeft 176 Romeinse “God figures” op het dak. Het museum heeft 500 kamers en
tentoonstellingen. De hele Hermitage heeft 1000 kamers !
De kunst collectie begon als een “Fine Art collection” voor Tsarina Catherine II.
Olga en Tatjana zijn onze gidsen en we kunnen kiezen waar we heen willen. Ik kies eerst
voor het paleis zelf. Er is ontzettend veel luxe. Net als in het zomerpaleis bestaan alle
vloeren uit ingelegd hout. Alle plafonds zijn beschilderd of gebeeldhouwd.
Er is zoveel te zien. Ik besluit gewoon maar door de ruimtes heen te lopen en een
volgende keer meer in me op te nemen. Er is de enorm grote Pauwen klok: een gouden
boomstam met pauw en haan erop en gouden bladeren in een glazen kooi. Alles erin en
erop funktioneert als klok. Ik zie niet hoe maar het werkt. Ik heb al gauw genoeg van alle
pracht en praal en ga op zoek naar oude meesters.
Er is een hele zaal met schilderijen van Rembrandt. Heel mooi, en ik ben trots dat ik
Hollands ben. Alsof ik Rembrandt zelf gekend heb. Er hangen ook Vermeers en andere
Hollandse meesters. Ergens is ook moderne kunst, maar die zaal dat kan ik niet vinden.
Voor sluitingstijd ben ik nog net op tijd om pakjes kaarten te kopen.
We rezen terug naar het hotel om ons om te kleden. We gaan met 7 vrouwen naar het
“Mariinsky Ballet Theatre”. De voorstelling van vanavond heet: Legends of love.

Het entree biljet van het ballet

Ik kijk mijn ogen uit, zo prachtig ziet de zaal eruit: blauw gedrapeerde gordijnen met
gouden franjes. Véééél goud, wit, blauw, kristal en beschilderingen. Alles is veel en
overdadig. Dit is mooier dan onze stadsschouwburg. Het lijkt alsof we in een balzaal zijn.
Zo zien de gangen er ook uit. Ik vind dat heerlijk. Alle zeven genieten we. De uitvoering
is perfect. Alle bewegingen zien er prachtig uit. De kostuums zijn helemaal Russisch. Ik
heb heel wat balletten gezien maar nooit zo als dit.
In de pauze zie ik tot mijn verbazing iemand met een mobieltje lopen, wat een
kombinatie. Ook hier is de wereld gek geworden, denk ik dan.
De meeste mensen hebben zich mooi aangekleed en dat maakt het voor mij nog
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feestelijker.
Zodra het ballet eindigt staan er al mensen op om weg te gaan. Het wordt snel leeg. Ik
loop naar voren en klap heel hard net als de andere clowns. De dansers buigen voor het
doek en komen een paar keer terug. Nu kunnen we ze van dichtbij zien. We roepen hard:
spassieba en krijgen dan een persoonlijke buiging en lach.
Heel moe en voldaan terug naar de bus die heeft staan wachten. Buiten hinkt een jongen
met kapotte schoenen en vraagt om geld. Ik geef hem wat en later de anderen ook. Eerst
kijkt hij erg zielig. Ik maak hem aan het lachen en dan hinkt hij grinnikend verder. Nog
net op tijd, om 11 uur, terug in het hotel, waar gelukkig nog een tafel voor ons gedekt
staat met 2 obers om ons te bedienen. Dit is een heel knus diner, zo met zijn zevenen.
Maandag avond de 12e dineren we in het huis van Marina. Ze verzoekt ons, om ons te
verkleden als vieze lelijk uitziende mensen....... voor de verandering........ even geen
kleurige clown.. Dus verschijnen we met dikke konten en bolle buiken, snorren, vieze
tanden, verkeerd gesmeerde lippenstift, knijpers in oren en rare pruiken. Niet iedereen
doet mee. Het is spannend om zo de lift en de hal in te gaan. Het is leuk om contact te
maken met de andere hotel gasten en bv. bij iemand op schoot te gaan zitten. Het is
gezellig bij Marina. Er hangt veel kunst in haar huis. Aan een muur hangt een groot vel
papier: ze vraagt ons erop te tekenen. Een deel met mooie tekeningen, iets positiefs, een
ander deel met negatieve beelden, en in het midden iets neutraals. Er is niet veel ruimte
om dat allemaal tegelijk te doen. Het wordt een interessant geheel. Er is heerlijk eten
gemaakt. Veel salade en veel kip, en drank.

Hele enge mensen !

Er is een plan om met een aantal vrouwen naar een striptease club te gaan waar mannen
strippen. Na veel getwijfel laat ik me meeslepen door het enthousiasme van anderen en
het idee dit maar 1x in mijn leven in Rusland mee te maken. Ik had een vervelende
hoofdpijn, na het werken in een ziekenhuis en weeshuis, en dacht dat dat wel zou
verdwijnen, maar dat was niet zo. Ik ging mee en het was anders dan we dachten. Er
waren ook vrouwlijke danseressen, daar kwamen we niet voor. Er was goeie swing
muziek en daar hebben we gebruik van gemaakt. Wat is het heerlijk om je hele lijf los te
gooien en met zijn allen de beest uit te hangen. Geno was tot vrouw omgetoverd en zag
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er heel aantrekkelijk uit.
De baas van de club, een zeer kleverig persoon, danste een tijd met Gino. Ik weet zeker
dat ie de grap doorhad, volgens anderen was dat niet zo. Hij zoende “ haar “ wel een paar
keer. Er kwamen twee strippers. Ik vond er totaal niets aan en besloot met een taxi naar
het hotel terug te keren. Het was een grote opluchting te kunnen gaan slapen. Even
alleen, even rust om nieuwe energie op te doen voor een volgende volle werkdag.
De volgende ochtend hoor ik dat Marina vrienden had uitgenodigd die een concert in
haar huis gaven. Ik wist absoluut niet dat dat gepland was, dan was ik zeker bij haar thuis
gebleven. Ik voel even heel veel spijt dat ik die avond ben weg gegaan.

Entree bewijs kerk

Entree bewijs begraafplaats

De ochtend van vertrek, donderdag de 15e bezoek ik de graftombe van Tchaikovsky en
van andere Russische beroemdheden. Een goed onderhouden begraafplaats met grote
imposante beelden, voor mij heel indrukwekkend.
Zondag ochtend is er tijd om naar een kerk dienst te gaan. De dienst is in een grote kerk
die evenals de begraafplaats vlak t.o. het hotel is gelegen. Iedereen staat in de kerk te
bidden. Het is er druk en we moeten betalen om binnen te mogen. Er hangt een heftige
devote, zware energie. Ik blijf er maar even. Patch vertelt dat Russen diep religieuze
mensen zijn.
Diners

De chocola, die op bros lijkt

Een van de heerlijke mooi gedekte diner tafels
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Er zijn twee welkomst diners en twee afscheids diners. In Moskou is dat in de grote
ontbijtzaal van het hotel. Er staan twee lange rijen tafels, heel feestelijk gedekt. Er is altijd
eerst salade. In die ruimte is een podium. Er wordt harde muziek gedraaid en we dansen
voor, na en tussen het eten door. We leren elkaar een beetje kennen. Op bezoek zijn
allerlei gasten uit Moskou, ook gezinnen met kinderen. Twee jongetjes hebben een step
en rijden overal rond. Ik mag er ook even een lenen. Sommige clowns hebben veel kleren
meegebracht en die worden tijdens de diners geshowed. Ik laat het allemaal op me
inwerken en kom aan in Rusland.
Het afscheids diner is ook weer groots en gezellig. Iedereen is een stuk vermoeider. Er
zijn ook een aantal weeskinderen en het is niet leuk om afscheid van hen te moeten
nemen.
In St.Petersburg is het welkomst soupé in een enorme zaal, de tafels opgesteld in een
grote u vorm. Het is echt een balzaal. Ook hier zijn veel gasten. Ik val bijna in slaap op
mijn stoel en ga zeer snel naar bed. Eerst maak ik een praatje met de gasten en wankel
dan naar de lift.
Het afscheids diner in de Chaplin Club maak ik niet mee: ik kan niets maar dan ook niets
meer in me op nemen. Ik ben zóóóóó vol, er kan niets meer bij. Heel jammer want er is
een optreden van Russische clowns.
Woensdag ochtend is er de laatste groeps meeting; Na de Chaplin Club is iedereen echt
uitgeput. Er liggen halve bedden in de hal van de 6e verdieping in een soort kring met
slaperige clowns erop. Ik steek een kaars aan in het midden van de cirkel, dat pept een
beetje op.
Ik vind het heel ontroerend om te horen wat de anderen te zeggen hebben. Bijna
iedereen doet dit werk om vrede ipv. ruzie en geweld in de wereld te brengen. We willen
allemaal een Ambassedor of Peace and Love zijn. Dit zijn niet alleen maar woorden, het
komt van diep binnen in, en uit. Ik ben blij nu ook te kunnen vertellen hoe trots ik ben
deel te hebben genomen aan deze toer en vertel waarom. Ik krijg een applaus.

In de winkel
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Het aller laatste uitje voordat ik naar het vliegveld vertrek is een museum bezoek met
Helle. We willen beiden twee schilderijen van Marc Chagall zien in het Moskou museum.
Helle had heel graag Ikonen gekocht. Ze is erg teleurgesteld dat er geen tijd meer is om
dat te doen. De winkeltjes zijn aan het andere eind van de stad.
Het voelt weer heerlijk vrij om even uit de groep te zijn en als twee tieners verspreiden
we de clowns energie die in ons borrelt. In het museum raken we elkaar kwijt. Ik moet
wel drie keer het gebouw rondlopen voor we elkaar weer tegenkomen. Als we buiten
zijn is het donker. Even zijn we nog samen op Nevsky Prospekt. Eindelijk tijd om wat
winkels te zien. Ondertussen is het gaan sneeuwen en echt koud. We gaan een grote
delicatessen winkel in om chocola te kopen. Een verkoopster lacht om Wascha en schud
handen met hem.
Ik wandel alleen verder, en dat voelt goed. Even tijd om de sfeer in me op te nemen. Ik
deel een ballon uit aan een jongetje die met zijn vader op dezelfde bus wacht als ik. Zo
leuk om zomaar contact te maken met mensen op straat, om even alleen in de stads bus
te zitten en mijn weg terug naar het hotel te vinden.
Dan is het donderdag 15 november, de twee weken zijn voorbij. Ik kan eindelijk een
beetje uitslapen en in alle rust mijn tassen inpakken. Ze zijn niet leger zoals ik hoopte.
Ik heb kalenders van Maria meegekregen voor de mensen die vorig jaar met de toer
meegingen. En ik heb een schilderij gekocht gemaakt door een van de weeskinderen.
Mijn vliegtuig vertrekt een uur later dan dat van de anderen maar ik ga mee in de bus.
We maken nog foto’s in de hal van het hotel.

Beach, Bijouxxx en Patch voor vertrek
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De terug reis.
Het sneeuwt en het stormt, de winter is hier echt begonnen. Ik neem afscheid van
iedereen voordat ze door de douane gaan, maar ga dan toch ook door de paspoort
controle en cheque in bij KLM.
Op zijn Amerikaans vertellen we over en weer hoeveel we van elkaar houden, dat helpt
het loslaten. Patch maakt nog een aantal grappen met een wachtende groep mensen: hij
dirigeert hen alsof ze een orkest zijn.
Het vliegtuig dat met de anderen naar Denemarken vertrekt moet helemaal sneeuw vrij
gemaakt worden. Ik sta er een tijd naar te kijken en wuif en zwaai uit alle macht, wie weet
ziet iemand me.
Durf ik wel het vliegtuig in? Als we maar niet slippen, help. Een binnen stewardess stelt
me gerust: het is hier echt altijd zo, we zijn storm en sneeuw gewend.
Ineens zijn er andere Hollandse mensen, en we kletsen wat. Ik heb nog tijd om David te
bellen die ook op het vliegveld is, op London Gatwick. Straks zitten we tegelijk in de
lucht.
In het vliegtuig vragen de stewardessen wat ik gedaan heb. Ze zijn zeer enthousiast.
Ik krijg zelfs een kadootje, wat op mijn stoel ligt als ik even van mijn plek ben opgestaan:
een flesje wijn. Dat is en mooie afsluiting.
Een stewardess besluit me te sponsoren voor mijn volgende reis.
David komt mij ophalen. Hij vliegt vanuit London naar Schiphol en staat aan de uitgang
van de slurf op mij te wachten: wat een verassing ! Hij belde mij iedere avond op om te
horen hoe het met me gaat, een enorme luxe.
Een stewardess maakt op verzoek een foto van ons: alleen onze benen staan erop, ha, ha!
Als ik David tijdens het maken van dit verslag mijn ervaringen wil vertellen zegt hij:
dat weet ik toch allemaal al lang. Je hebt me iedere dag verteld over dat wat je
meemaakte !!!
Het is nu 6 februari, 2002. Het verslag is af.
Ik ben heel blij morgen naar de print machine te gaan.
Het verslag is vaak veranderd en steeds volwassener geworden. Ik heb een grote les in
geduld gekregen.
Hierbij wil ik David bedanken voor het maken van de kleurenfoto’s en het scannen van
de andere foto’s. Mîrâ en Ellen bedank ik voor het corrigeren van de tekst.
Rob, via HighTech Hilversum bedank ik voor het uitprinten van dit verslag op hun Laser
Printer.
De zwart wit foto’s zijn niet geworden zoals ik had gehoopt. Het is op dit moment teveel
werk om op mijn computer te leren hoe dit op een veel mooiere manier te doen.
Nu denk ik maar dat de foto’s uit mozaïek bestaan.
Na deze reis ben ik weer een stukje opener geworden. Zoals Patch me leerde, groet ik de
mensen die naast mij in de bus, film, concert of trein coupé zitten.
Soms is dat niet makkelijk in Nederland. Veel mensen zitten in hun eigen wereldje en
willen niet gestoord worden. Als ik mijn clowns neus op heb is men opener voor een
praatje. Toch wens ik iedereen steeds weer een fijne dag toe.
Ik ben nu niet meer van de kaart als iemand doet of ie niets hoort.. Ik voel me gesteund
door het weten dat er veel meer mensen zijn die contact maken in deze wereld belangrijk
vinden.
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Nogmaals: Spassieba Bolshoi !
Dit is de aller aller aller laatste bladzijde.
Hartelijk dank voor de mooie, lieve kerst-nieuwjaars kaarten die ik ontvangen heb.
Hierbij wens ik iedereen nog een:

HEEL GELUKKIG 2002
met veel glimmende - lach van binnen en van buiten.

P.S. Betreffende nieuwe clowns-ziekenhuis reizen.
Er is alweer een toer gepland naar Siberië.
Dit gaat in augustus gebeuren. Een groep van ± 40 clowns gaat met de trein door
Siberië reizen. Beach clown organiseert deze toer voor het 2e jaar.
Ik heb me evenals David opgegeven om mee te gaan. Er is ook daar ontzettend veel te
geven en te doen.
Als een van U, jullie nog grote zakenmensen kent die dit soort zaken kunnen sponsoren,
wil je me dat dan aub. laten weten.
Er is ook de bootreis voor de weeskinderen in juli. Voor iedere $600 kan er een weeskind
mee.
Patch en Beach zijn ondertussen alweer in Cuba geweest en gaan naar Afghanistan.
Evelyn Citroen
Herenweg 14
1244 PT Ankeveen
Tel/fax : 035 -6563190
mail : e.citroen@hetnet.nl
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