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D
eze week ligt het lij-
vige boek ‘Dochters
van Europa’ van
Anne Baaths in de

winkel. Daarin beschrijft ze het
leven van haar aristocratische
voorouders in de communistische
Sovjet-Unie en de vlucht dwars
door nazi-Duitsland die haar oma
naar België bracht. Anne sluit haar
boek af met haar eigen dramatische
verhaal, van een jonge vrouw die
ter wereld kwam met één arm.
Als Anne de deur van haar nieuw-
bouwwoning voor ons open doet,
valt meteen op hoe ze daarbij vlot
gebruik maakt van haar gehandi-
capte rechterarm. Om die ten vol-
le te kunnen gebruiken, heeft ze
haar rechtermouw opgestroopt,
waardoor elke blik onwillekeurig
afglijdt naar die arm.Anne stelt ons
echter snel op ons gemak.
‘Als ik op straat iemand in een rol-
stoel zie, kijk ik ook’, bekent ze.
‘Ik ben geen heilige. Ik ben ook op
mijn ongemak als ik iets zie wat ik
niet gewend ben.’
Je doet geen moeite om je
handicap weg te steken.
Die handicap maakt me mee tot de
persoon die ik ben. Ik zie dus niet
in waarom ik die arm zou verstop-
pen. Als kind heb ik enkele jaren
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SCHRIJFSTER ANNE BAATHS

Al sinds haar geboorte moet de
opmerkelijke schrijfster Anne Baaths
(29) het met slechts één arm stellen.
‘Als kind heb ik enorm afgezien’, zegt
de jonge vrouw, die intussen vrede

heeft genomen met haar tekort-
koming. ‘En niemand wilde inzien dat
ik eronderdoor ging: als gehandicapte

ben je minderwaardig, hé.’

‘IK WERD VRESELIJK
TOT OP HET

Ondanks haar handicap
noemt Anne Baaths

zichzelf de gelukkigste
vrouw ter wereld.
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een prothese gedragen, een zwaar
en totaal nutteloos ding. Met die
prothese kon ik zelfs minder dan
zonder. Ieder jaar kreeg ik een
nieuwe voorgeschreven. Nu liggen
ze allemaal ergens onderin een kast
bij mijn moeder. Ik heb meer ar-
men dan de meeste mensen. (lacht)
Bestaan er geen gesofisticeerde
kunstarmen waar je alles mee
kan doen?
Als ze al bestaan, zal de ziekenkas
je die niet geven. Ik kreeg een lou-
ter esthetische prothese. Die heeft
me geholpen om mijn handicap te
aanvaarden, maar nu dat aan-
vaardingsproces achter de rug is,
doe ik het liever zonder prothese.
Was het moeilijk om je handicap
te aanvaarden?
Het vreemde is dat ik tot mijn ne-
gende niet eens doorhad dat ik een
handicap had. Ik besefte niet dat ik
anders was. Ik was de kinderlijke
onschuld zelf. Tot een klasgenoot-
je me op een dag zei dat ik beter
naar een speciale school kon gaan,
naar een school voor gehandicap-

ten. Het was een heel lief meisje en
ze bedoelde dat waarschijnlijk niet
eens slecht, maar voor mij begon
die dag een vreselijke periode die
meer dan tien jaar heeft geduurd.
Wat veranderde er allemaal?
Voor het eerst werd ik geconfron-
teerd met mijn handicap én begon
ik er de gevolgen van in te zien.
Die zijn heel uiteenlopend. Omdat
ik geen veters kan knopen, kan ik
bijvoorbeeld niet eender welke
schoenen dragen. Op je negende
beseffen dat je bepaalde dingen
niet kan omdat je geboren bent met
één hand en dat dat nooit zal ver-
anderen, dat was veel te vroeg. Ik
kon ook niet terecht bij mijn moe-
der. Die heeft me hard opgevoed
om me voor te bereiden op een

moeilijk leven, maar op de vragen
die ik toen stelde, was ook zij niet
voorbereid.
Je had geluk dat je klasgenootje
het goed bedoelde. Kinderen
kunnen heel hard zijn voor
elkaar, niet?
Dat hoef je mij niet te zeggen. Mijn
hele middelbare school door ben ik
gepest met mijn handicap, tot op
het gruwelijke af. Op de speel-
plaats, tijdens de pauzes, in de klas.
Mijn nieuwe boek is geen autobio-
grafie, maar ik vertel er wel enke-
le pesterijen in die ik zelf heb mee-
gemaakt.
Kan je een voorbeeld geven of is
het te pijnlijk?
Er is zo veel gebeurd. Niemand
wilde naast me zitten in de klas, zo-

gezegd omdat mijn éénarmigheid
wel eens besmettelijk kon zijn. Ik
werd gekrabd, genepen, soms zelfs
geslagen. Er werd inkt in mijn boe-
kentas gespoten. Ik werd dom ge-
noemd, vuil, lelijk. Kuisvrouw, dat
kon ik nog worden volgens mijn
klasgenoten, meer niet. Jarenlang
heb ik gezweefd tussen hoop en
wanhoop. Elke avond hoopte ik dat
het de dag nadien afgelopen zou
zijn. Elke ochtend stelde ik vast dat
er geen einde kwam aan de hel. Ik
heb meermaals overwogen om
zelfmoord te plegen, maar ik ben
niet eens in staat mijn eigen pols

over te snijden. (lacht)
Waren er geen leraren of
opvoeders die de pesters
tot de orde riepen?
De meeste mensen kiezen ervoor
om dergelijke pesterijen niet te
zien, anderen weten het gewoon
niet. En als ik mijn beklag deed bij
de directie, kon of wilde die niet
tussenkomen. Waarom? Omdat ik
er gewoon niet toe deed. Voor de
meeste mensen is iemand met een
handicap minderwaardig. Ik merk
dat nog steeds in het dagelijkse
leven.
Hoe denk je nu terug aan je
schooltijd?Met wraakgevoe-
lens?
Ik besef nu dat er mensen zijn die
veel ergere dingen meemaken. En
wraak? Ik heb lang rondgelopen
met de gedachte dat ik het bepaal-
de personen betaald moest zetten
wat ze me hebben aangedaan, maar
dat is voorbij. Gewoon gelukkig
zijn is de mooiste wraak, denk ik.
En ik ben een van de gelukkigste
vrouwen ter wereld. Een knuffel
krijgen van mijn driejarige zoon,
een kus krijgen van mijn echtge-
noot Koen, dat zijn de dingen die
er toe doen.
Doen die zaken je vergeten dat
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‘Ik heb meer dan eens zelfmoord
overwogen, maar ik kan niet eens
mijn eigen pols oversnijden’

▼

WERD MET ÉÉN ARM GEBOREN

GEPEST,
GRUWELIJKE AF’

Anne en
Koen op

hun huwe-
lijk vier

jaar gele-
den. ‘Mijn
moeder

vond Koen
te min voor
mij, omdat
zijn groot-

ouders
boeren
waren’,
aldus
Anne.

Johanna, de adellijke oma van Anne,
is geboren in de Sovjet-Unie.
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je maar één arm hebt?
Als kind hoopte ik bij het slapen-
gaan vaak dat ik wakker zou wor-
den met twee handen, maar dat is
al heel lang geleden. Als iemand
me nu een pilletje zou geven
waardoor ik twee handen zou krij-
gen, dan bedankte ik ervoor. Ik zou
zelfs beledigd zijn. Dat mijn rech-
terarm er maar voor de helft is, be-

schouw ik intussen als een afge-
sloten zaak. Er zijn nadelen aan
verbonden, maar ook voordelen.
Er zijn voordelen aan je
handicap?
Door de traumatische ervaringen in
mijn jeugd en het pijnlijke aan-
vaardingsproces, kan ik vrienden
en vriendinnen helpen om hun pro-
blemen op te lossen. Ik ben toch
min of meer een ervaringsdeskun-
dige. Het leven is hard geweest
voor mij, maar ik denk dat ik me
op een elegante manier staande heb
weten te houden. Sommige men-
sen met een handicap vervallen in
extremen. Ze beginnen te drinken,
maken anderen het leven zuur of
trekken zich volledig terug en zien
het leven aan hen voorbijgaan. Ik
heb al die stadia ook doorlopen,
maar elke keer was het na een paar

weken wel voorbij. Ik heb een han-
dicap, maar verder is alles aan mij
zo normaal als maar kan zijn.
Wanneer ben je tot dat inzicht
gekomen?
Na de middelbare school ging ik
op kot in Leuven. Ik wil niet be-
weren dat daarmee al mijn proble-
men van de ene op de andere dag
opgelost waren, maar die verande-

ring van omgeving gaf me de kans
opnieuw te beginnen. Ik had wel
een sociale achterstand opgelopen
en in het begin had ik de neiging
om te overcompenseren. Ik wilde
tonen dat ik alles kon, dat ik in al-
les uitblonk. Ik heb mij daarmee
trouwens geen dienst bewezen.
Waar heb je in overdreven?
Ik hou enorm van muziek en ik
wilde absoluut gitaar spelen. Dat

heb ik ook gedaan, in een groepje.
Het ligt in mijn passionele karak-
ter om het onbereikbare te willen,
maar ik heb er problemen door ge-
kregen aan mijn linkerhand.
Wat voor problemen?
Ik ben al twee keer geopereerd aan
het carpaletunnelsyndroom. In
mijn streven om een zo gewoon
mogelijk leven te leiden, heb ik al-

tijd alles wat iedereen met twee
handen doet, met één hand gedaan.
Zo heb ik die overbelast. Ik heb
muziek gespeeld, mijn zoon ver-
zorgd, gordijnroedes opgehangen,
de tuin gespit. Daar betaal ik nu de
prijs voor. Ik krijg geen fles water
meer open, want mijn hand heeft er
de kracht niet meer voor. Mijn man
Koen kookt tegenwoordig, iemand
komt me helpen met de strijk en als
mijn zoon Niels me nu vraagt om
hem op te pakken, moet ik met pijn
in het hart ‘nee’ zeggen. Als ik de
komende 30 jaar nog wat levens-
kwaliteit wil, moet ik spaarzaam
omspringen met de kracht die mijn
hand nog heeft.
Je bent getrouwd. Heb je je man
in Leuven leren kennen?
Nee, in Griekenland. Koen heeft
net als ik economie gestudeerd en

we waren daar allebei in het kader
van het Erasmusprogramma (een
Europees project voor de uitwisse-
ling van studenten, nvdr). Koen is
erg knap, dus ik was geïnteresseerd
vanaf het moment dat ik hem zag.
Maar ik had niet verwacht dat het
wederzijds zou zijn.
Zag hij meteen de vrouw achter
de handicap?
Vrij snel toch. Zijn ouders gingen
elke zomer als vrijwilligers met
jongeren op kamp, daar zaten ook
gehandicapte jongeren tussen. Om-
dat hun kinderen mee gingen, is
Koen opgegroeid tussen mensen
met een handicap. Mijn schoonou-
ders hebben nooit enig probleem
gehad met mijn arm. De vrienden
van Koen, dat is een ander verhaal.
Sommigen zeiden hem recht in
zijn gezicht: ‘Jij verdient beter: een
knappe blondine met maatje 38 en
alles erop en eraan.’ Hij heeft veel
vrienden zien vertrekken. Geluk-
kig hadden we eerst zes maanden
samen doorgebracht in Grieken-
land, waardoor onze relatie al een
stevige fundering had. Ik weet niet
of ik die reacties had kunnen slik-
ken tijdens de eerste dagen dat
Koen en ik samen waren.
Hoe reageerde jouwmoeder?
Was ze opgelucht dat jij iemand
had gevonden?
Helemaal niet. Ze vond Koen te
min voor mij omdat zijn grootou-
ders boeren waren. Ik heb al ge-
zegd dat ik streng ben opgevoed.
‘Goede manieren’ werden er bij
mij, mijn broer en zus echt inge-
stampt. Als we iets fout deden,
moesten we bladzijden overschrij-
ven uit een boek over etiquette.
Geen van mijn vrienden is zo strikt
opgevoed. Ik heb nooit begrepen
waarom, tot ik het verband zag met
verhalen die de ronde deden in
mijn familie, over een Russische
gravin van wie we afstammen.
Ben jij van adel?
Speelt dat een rol, vandaag? ‘Met
een titel kan je je boterham niet
smeren’, zegt mijn grootmoeder al-
tijd. Ze is nu 89 jaar en dwingt nog

▼
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‘Vrienden van
mijn echtgenoot
zeiden hem
vlakaf: ‘Jij
verdient beter’’

Het wandtapijt
heeft Anne zelf
gemaakt. ‘In het
begin had ik de
neiging om te over-
compenseren voor
mijn ontbrekende
arm. Ik wilde tonen
dat ik alles kon’,
zegt Anne.

Het wandtapijt
heeft Anne zelf
gemaakt. ‘In het
begin had ik de
neiging om te over-
compenseren voor
mijn ontbrekende
arm. Ik wilde tonen
dat ik alles kon’,
zegt Anne.

▼

DA06_146_V1_tdm2 29-01-2009 20:36 Pagina 149



150 03.02.2009

steeds ieders respect af op een
aristocratische manier. De eerste
delen in mijn boek zijn gebaseerd
op de verhalen die zij me na lang
aandringen heeft verteld. ‘Doch-
ters van Europa’ is een roman, het
is fictie, maar het boek is wel ge-
baseerd op waargebeurde feiten.
Alles wat ik kon checken, heb ik
gecheckt.
Wat zijn de feiten?
De overgrootmoeder van mijn
grootmoeder was een Russische
gravin die van huis wegliep om te
ontsnappen aan een gearrangeerd
huwelijk. Ze was verliefd op een
baron en dat was beneden haar
stand vond de familie. De echte
problemen zijn natuurlijk begon-
nen met de Russische Revolutie.
Alles hebben ze moeten achterla-
ten: het kasteel, de landerijen, de
bedienden. Tientallen jaren heeft
de familie overleefd onder een val-
se naam.Als kind heeft mijn groot-
moeder nog meegemaakt hoe haar
grootvader onder Stalin beslist
heeft de documenten met het
wapenschild, de papieren over de
adellijke afkomst en de eigen-
domsbewijzen van het kasteel te
vernietigen. Het was te gevaarlijk
geworden om die bij te houden.
Had je anders het kasteel
kunnen terugvorderen, nu het
communisme is gevallen?
Waarom zou ik dat willen? Mijn
grootmoeder heeft enorm veel
doorstaan tijdens de Tweede
Wereldoorlog om Rusland zo ver
mogelijk achter zich te laten. Ze
moest onderduiken, zowel voor de
communisten als voor de nazi’s. Ze
heeft transporten meegemaakt met
beestenwagons, heeft in kampen
gezeten. Zij wil in geen geval
terug. En wat heb ik daar te zoe-
ken? Ik heb het hier goed, met mijn
man en onze zoon.
❚ERLENDHAMERLIJNCK

‘Dochters van
Europa’, Anne
Baaths,
Davidsfonds,
¤ 22,50.

▼

A
cht jaar zijn compu-
terspecialisten Em-
ma en Andrew Ray
getrouwd. Als jong-

gehuwden reisden ze veel en
werkten ze overal ter wereld op de
informatica-afdeling van grote,
internationale bedrijven. ‘Tot Em-
ma haar biologische klok voelde
tikken’, herinnert Andrew zich.
‘We zijn dan teruggekeerd naar
Engeland met de bedoeling een
gezin te stichten.’ Eerst kwam
dochter Ella (4) ter wereld, twee
jaar later gevolgd door zoon
Alexander. ‘Alexander is geboren
met een keizersnede’, zegt An-
drew. ‘Er moet dan een bloed-
klonter zijn ontstaan die uiteinde-
lijk een hartaanval heeft veroor-
zaakt.’

HARTSTILSTAND
Negen dagen na de geboorte van
Alexander kreeg Emma hartklop-
pingen. Ze maakte zich zorgen en
ging ’s avonds laat nog langs bij
haar huisarts. Die kon niets vinden
en stuurde Emma naar huis met de

mededeling dat ze wellicht een
kleine infectie had opgelopen.
Gerustgesteld deden Emma enAn-
drew de dag nadien samen bood-
schappen. Op de terugweg van de
supermarkt liep het echter fout.
Terwijl Andrew aan het stuur zat,
kreeg Emma een hartstilstand. Zo
snel als hij kon reed Andrew terug
naar de parking van de super-
markt, omdat hij daar meer kans
had om hulp te vinden dan langs

de kant van de weg. Die reflex
heeft wellicht het leven van Emma
gered. Gealarmeerd door zijn kre-
ten om hulp nam een gepensio-
neerde verpleegster, die net op de
parking liep, onmiddellijk de
touwtjes in handen. Zij gaf Emma
een hartmassage terwijl zeAndrew
uitlegde hoe hij mond-op-mond-
beademing moest uitvoeren. Zo
hield het tweetal Emma in leven
tot de ambulance arriveerde.

EEN SPROOKJE! MAN KUST ZIJN VROUW

De Schone Slaapster
bestaat echt. Ze heet
Emma Ray (34) en

woont met haar man
Andrew (39) en hun
twee kinderen in En-
geland. Haar geheu-
gen is een zeef en
zonder hulp kan ze

niet lopen, maar zelfs
dat is een grote voor-
uitgang. Met een ma-
gische kus wekte An-
drew haar uit een die-

pe coma.

Andrew Ray is nog
steeds verliefd op
zijn vrouw Emma.

‘MIJN HART
VREUGDE
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