
Als klein meisje luisterde ze gefascineerd naar de
verhalen van een zeeman over zijn verre reizen en
spannende avonturen over de hele wereld. Hij had
een voorliefde voor de Japanse cultuur en vertelde
haar honderduit over glanzende kimono’s, beeld-
schone geisha’s, exotische drankjes en hapjes ge-
maakt van rauwe vis. ,,Hij liet me een foto zien van
een Japanse vrouw met een slang om haar nek.
Ik dacht dat iedere vrouw er zo bij liep. Japan was
toen niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk nog
heel ver weg,’’ zegt Stakenburg dromerig.
Inmiddels heeft ze Japan talloze keren be-

zocht, voor haar werk als KLM-purser en als toe-
rist. Vanaf dag één heeft ze de fascinatie voor
het Aziatische land van de zeeman overgeno-
men. De verwondering, zoals ze haar boek ook
heeft genoemd, sloeg elke dag toe. ,,Japanners

zijn heel fanatiek in het scheiden van het afval. De
eerste keer dat ik een plastic fles wilde weggooien,
werd ik meteen op de vingers getikt door een oudere
vrouw. Ik had dan wel de dop van de fles gedraaid,
maar ik moest de wikkel ook nog apart weggooien.’’
Hoe komt een Hoevelakense KLM-purser erbij om

op 60-jarige leeftijd de Japanse taal te leren? ,,Ik
kwam graag in Japan, maar ik bleef het gevoel hou-
den dat ik het land en de cultuur vanuit een vissen-
kom bekeek. Ik was er wel en ik zag wat er om me heen
gebeurde, maar ik kon nooit echt meedoen met de bevol-

king.’’ Toen ze in september in Okazaki ging stu-
deren, een rustig stadje, maakte ze de Japanse

cultuur wel van dichtbij mee.
Tijdens de vijf weken in Okazaki heeft Staken-

burg 125 uur Japanse les gehad, bergen huiswerk
gemaakt, kennisgemaakt met de drie Japanse
schriften, slechte soapseries gekeken en heel veel

sushi gegeten. ,,In Japan worden er drie schriften ge-
bruikt, door elkaar heen, soms zelfs in dezelfde

zin.’’ Ondertussen bladert ze door haar
studieboek heen en laat ze pagina’s vol

met exotische symbolen zien. ,,Voor
moderne woorden wordt het ene
schrift gebruikt en voor vervoe-
gingen is er weer een ander
schrift. Dat werkt wel verwar-
rend.’’
Naast het leren van de taal

heeft Stakenbug van alles ge-
leerd over de Japanse steden,
cultuur en etiquette. ,,Ik kan
het iedereen aanraden om een
tijdje in het buitenland te stu-
deren. Of dat nou de taal leren
in Japan is of potten bakken in
Zuid-Amerika. Je komt zo veel
meer over jezelf te weten.’’

Ook over de Japanse bevol-
king is ze meer te weten geko-
men. ,,Iedereen zegt dat Ja-
panners heel stil en gesloten
zijn, maar dat is echt een
vooroordeel. Ze zijn juist
nieuwsgierig, vriendelijk en
geïnteresseerd. Ik voel me
thuis in het land, maar ik wil
wel in Nederland blijven
wonen hoor. Ik zou niet zon-
der mijn partner, familie en
vrienden kunnen.’’

Verwondering - Fushigi, naar school
in Japan, Jeannette Stakenburg, in
eigen beheer uitgegeven bij Kerc-
kebosch, ISBN 9789067205061.
Prijs: 12,50 euro. Bestellen kan via
het e-mailadres fjstakenburg@pla-
net.nl of bij boekhandel ’t Laak-

mannetje aan de Wiekslag in
Hoevelaken.

Jeannette Stakenburg: ‘In Japan worden er drie
schriften gebruikt, door elkaar heen, soms zelfs in
dezelfde zin.’ EIGEN FOTO
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BUNSCHOTEN

Rijbaan Vaartweg en
Bikkersweg voor bromfiets
Burgemeester en wethouders van
Bunschoten hebben besloten om
de gehele rijbaan van de Bikkers-
weg en de Vaartweg aan te wijzen
als verplichte plaats op de weg
voor bromfietsers. Het huidige
fiets-/bromfietspad vanaf de ro-
tonde Beethovenlaan tot aan Eem-
dijk wordt aangewezen als ver-
plicht fietspad. Omdat de maxi-
mumsnelheid op de Vaartweg tus-
sen de bebouwde komgrens van
Bunschoten-Spakenburg en Eem-
dijk onlangs is verlaagd naar 60
kilometer per uur, is het logisch
dat bromfietsers hier gebruik gaan
maken van de rijbaan. Dit geldt
ook voor de Bikkersweg, waar
maximaal 50 kilometer per uur ge-
reden mag worden.DIJK018

SOEST

Vespercantorij
wordt opgeheven
Na zeventien jaar stopt de Vesper-
cantorij van de Raad van Kerken
in Soest ermee. Het koor, opgezet
om middagdiensten op te luisteren
met oude en nieuwe kerkmuziek,
geeft op zondag 29 mei zijn slot-
concert in kerk De Open Hof aan
de Veenbesstraat 2, vanaf 16.00
uur. Onder leiding van Jean Telder
worden werken van onder anderen
Tallis, Gibbons, Purcell, Goss en
Dykes uitgevoerd. De vaste orga-
nist Tjalling Roosjen is de begelei-
der. Door met name sterk teruglo-
pende bezoekersaantallen in deze
kerkdiensten en vertrek van koor-
leden heeft de groep dezer dagen
besloten zichzelf op te heffen.DIJK018

SSInformatieavond
over aanleg glasvezel
De start van de aanleg van glasve-
zel in Soest is voor de stichting
Soest op Glasvezel aanleiding om
een informatieavond te houden
over het onderwerp. Dit gebeurt
donderdag 19 mei in het Glasvezel-
centrum aan de Koningsweg 2.02.
Deskundige vrijwilligers van Soest
op Glasvezel zijn de hele avond
aanwezig om vragen te beantwoor-
den. Wie zich nu nog opgeeft voor
de aanleg, bespaart aanlegkosten
en de aanschaf van een aansluiting
in de woning. Elke woensdag-
avond is er vanaf 19.30 uur open
inloop in Happerij & Tapperij De
Tamboerijn in het winkelcentrum
Overhees. Op glasvezel worden te-
lefoon, televisie, radio en compu-
ter aangesloten.DIJK018

BAARN

Gladde slang zonder
kop aangetroffen
De Baarnse Johanna Schiere heeft
zondag op het natuurterrein (de
voormalige camping) Bestevaer
aan de August Janssenweg in
Baarn een gedode 45 centimeter
lange, gladde slang gevonden. De
kop van het dier was eraf en niet
meer aanwezig. Dat meldt de
stichting Behoud de Eemvallei. Se-
cretaris Kees Koolmees is bezorgd
over dit incident: ,,Deze ongevaar-
lijke slangensoort is een bedreigde
en beschermde diersoort, het is
verboden zo’n dier te vangen of te
doden. De laatste maanden wor-
den deze slangen herhaaldelijk ge-
signaleerd langs de randen van de
Eemerwaard.’’ Het waterschap Val-
lei & Eem heeft daar recent
schuine, milieuvriendelijke oevers
aangelegd om het dieren gemakke-
lijker te maken op het droge te
komen.DIJK018

SOEST •Het protest in Soest tegen
de komende openstelling van su-
permarkten op zondag wordt breed
gedragen. Dat is de ervaring van
JolandaWalet, initiatiefneemster
van een referendum over dit onder-
werp.

Ze heeft inmiddels 321 handteke-
ningen binnen, ruim voldoende
voor een zogeheten inleidend ver-
zoek om een referendum te houden.
Tot 11 augustus heeft ze nu de tijd
om 2481 handtekeningen te verza-

melen voor een ondersteuningsver-
klaring. En dan kan een referen-
dum worden gehouden.
Walet woont zelf vlak bij super-

markt Hoogvliet in de wijk Klaar-
water in Soest. Ze heeft geen religi-
euze bezwaren tegen de zondags-
openstelling van supermarkten.
,,Maar ik vind het gewoon niet
nodig om op zondag de winkel open
te houden. Ik wil wel eens rustig in
mijn tuin zitten en niet al die
drukte en dat lawaai om me heen
hebben. Heel veel mensen vinden

dat: waarom is dat nu eigenlijk
nodig? Veel mensen vinden dat ook.
Ik krijg enorm veel enthousiaste re-
acties. Veel mensen uit senioren-
complex Honsbergen, boven super-
markt Hoogvliet, zijn het met me
eens. Ga toch wat leuks doen op
zondag, een boek lezen, de natuur
in. Waarom zo nodig boodschappen
moeten doen?’’
Volgens Walet is het gemakkelijk

om in korte tijd 2481 handtekenin-
gen bij elkaar te krijgen. ,,Mensen
tekenen om diverse redenen: tekort

aan parkeerplaatsen als je visite
hebt, verstoring van de rust, princi-
pieel-religieuze bezwaren tegen
openstelling op zondag.’’
De gemeenteraad heeft op 14

april de winkeltijdenverordening
opgesteld. Elk jaar mogen in Soest
twee supermarkten van 16.00 tot
20.00 uur open op zondag. Dit jaar
zijn dat C1000 en Lidl, volgend jaar
Hoogvliet en Albert Heijn. Walet
heeft inmiddels de website
www.referendum-soest.nl geopend.

(Piet van Dijk)

‘Protest tegenwinkels open op zondagwordt breed gedragen’

HOEVELAKEN •De hip en kleurrijk geklede tieners,
de traditionele theeceremonies en het fanatiek schei-
den van afval: Japan is een land vol tegenstellingen.
De Hoevelakense Jeannette Stakenburg (60)
studeerde in Japan en schreef haar ver-
wonderingen op in een boek.

MANDYDUIJN

Hoevelakense (60) schrijft
boek over haar studie in
land van de rijzende zon

Iedereen zegt dat Japanners
heel stil en gesloten zijn,
maar dat is een vooroordeel.
Jeannette Stakenburg

NIJKERKERVEEN •De markt in
Nijkerkerveen kampt regelmatig
met stroomstoringen, waardoor
de vier kraamhouders hun waar
niet meer vers kunnen houden.
Als alles is geïnstalleerd, springt
met regelmaat de hoofdschake-
laar eruit. Dit leidt tot ergernis
en verontrusting bij de kraam-
houders.
Er is inmiddels met regelmaat
contact geweest met de ge-
meente en gevraagd of hier iets
aan gedaan kan worden. Niette-
min wordt er van gemeente-

wege geen actie ondernomen,
meent CDA-raadslid Cisca van
Drie, die hierover vragen heeft
gesteld aan burgemeester en
wethouders van Nijkerk. ,,De
laatste informatie is dat er wei-
nig veranderingen hoeven
plaats te vinden om in een
goede stroomvoorziening te
voorzien,’’ zegt ze.
Het CDA eist dat de problemen
zo snel mogelijk worden opge-
lost. ,,De inwoners van Nijker-
kerveen waarderen de markt
erg,’’ aldus Van Drie.

Stroomstoringverstoortmarkt
SOESTERBERG • Het ijsbaanterrein
van Soesterberg is verworden tot
een puinhoop, een opslagterrein,
een handelsplaats in papier en oud
ijzer. Er moet snel wat veranderen.
Dat stelt de fractie van Soest 2002
in vragen aan het college van bur-
gemeester en wethouders.
,,Was het ijsbaanterrein in een re-

cent verleden nog een oase van rust
en orde, en in de winter een gezel-
lige plek waar geschaatst kon wor-
den, hoe anders is de aanblik nu,’’
klaagt fractielid Martien van Leijen-
horst. ,,Al geruime tijd ergert een
niet onaanzienlijk deel van de Soes-
terbergse bevolking zich aan de de-

plorabele staat waarin het ijsbaan-
terrein zich bevindt. De aanblik bij
binnenkomst aan de oostzjide van
Soesterberg is van een niveau waar
we niet trots op kunnen zijn en nu
drukken we ons nog voorzichtig
uit.’’
De gemeente wil er in de toe-

komst woningbouw plegen. Maar
dat is nog ver weg. Om die reden
begrijpen veel Soesterbergers niet
waarom de IJsbaanvereniging al zo
vroeg het terrein moest verlaten.
Nu is het in beheer bij welzijns-
stichting Balans. Er moet snel een
opslagruimte komen, vindt Van
Leijenhorst.

Ergernis over troep ijsbaan

Elke dag verwondering


