Snuggiedekens
en tien lagen
thermokleding
maar nog steeds
voelt het als
Expeditie
Noordpool voor
deze meiden.

KOUWE
KLAUWEN

MARTINE TRIP (32) is geboren

ANOUK VAN DELFT (26, werkt in

met het Ehlers-Danlos syndroom

de media) snapt niet dat mannen

en daardoor kan ze haar warmte

met haar het bed durven delen.

niet vasthouden.

“Mensen hoefden mij niet meer

“‘Je kunt je toch kleden op kou?’

aan te raken in coronatijd, echt

Zo’n dooddoener. Met drie lagen

fijn voor ze. ‘Sorry, ongezellig,

kleren, thermo-ondergoed en een

maar ik heb ijskoude vingers’, was

dikke winterjas kan ik nog steeds

mijn tekst als ik handen moest

tot op het bot bevoren zijn. Zodra

schudden. Matige binnenkomer

de temperatuur onder de achttien

bij een sollicitatiegesprek. Ik heb

graden duikt, zit ik liever bij de

zo’n hekel aan winters: dag en

kachel. Nederlandse waterkou dringt

nacht ben ik door en door koud,

door tot diep in mijn gewrichten,

wat een armoede. Romantische

totdat het pijn doet. Vijf jaar geleden

Hollandse wintertaferelen? Nee.

kwam ik erachter dat ik een

Als heel Nederland lachend door

bindweefselaandoening heb, en daar

de sneeuw banjert, zit ik gewikkeld

hoort bij dat ik snel afkoel. Ik wist

in drie dekens chagrijnig te zijn.

altijd al dat mijn warmteregulatie niet

Ik ben zielsgelukkig met die

oké was: als kind kreeg ik niet alleen

slaapzakjassentrend, maar helaas

tijdens zwemmen, maar zelfs in een

heb ik geen mutsenhoofd. Ik vind

warm bad blauwe lippen. Badderen

het belangrijk er leuk uit te zien,

en douchen is nog steeds een

dus kies ik voor bevroren oren.

worsteling. Na het uittrekken van

Dag en nacht draag ik twee paar

mijn trui begin ik al te trillen. En sta ik
eenmaal onder die warme straal: er
komt een moment waarop ik er toch
echt onderuit moet. Dan supersnel
afdrogen, aankleden en met een

‘IN BED
BEN IK
EEN IJSSCHOTS’

warme sokken over elkaar en dat
gaat broeien. Vorige winter liep ik
zwemmerseczeem op omdat ik
vergeten was mijn sokkensaunaatje
af en toe te luchten: zo

kruik onder een deken kruipen.

onaantrekkelijk. Er zijn weleens

Het is kneiter-onhandig allemaal,

jongens die de kou trotseren en

maar ik weet niet beter. Mijn man is

tegen me aan durven te kruipen.

‘OOK
BLAUWE
warmbloedig en dat levert weleens
LIPPEN
strijd op. Maar zolang ik hem kan
IN EEN
afkoelen en hij mij opwarmt, is het
WARM
toch ware liefde?”
jas NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION BAD’
zonnebril TOM FORD

Dapper, er lijkt mij weinig aan om
met een ijsschots in bed te liggen. Ik
heb een tijdje in Australië gewoond.
In slippers bij kerstboom: dat zijn
droomdecembers.”
jas ANOTHER LABEL

YASMIN ALI (27, huidtherapeut)

MELISSA QUEKEL (24, werkte

slaapt ook ’s zomers met sok-

in de zorg) heeft glycogeensta-

ken en een lange pyjamabroek.

pelingsziekte: een zeldzame

“In de ochtend een ijskoude

stofwisselingsziekte. Een van

spijkerbroek aantrekken: weinig

de symptomen is dat ze het snel

dingen zijn erger dan dat. Tijdens

koud krijgt.

het douchen hangt-ie gewoon –

‘KIPPENVEL ALS IK
IJS EET’

samen met de rest van mijn kleren
voor die dag – over de verwarming.
Ik douche heet: slecht voor m’n

“Als ik melk uit de ijskast pak, begin
ik te niezen. Mijn neusslijmvlies is
overgevoelig voor kou. Een ijsje eten?
Kan, maar ik krijg spontaan kippenvel

haar, maar anders bevries ik. Ik ga

en een snotneus. Wintersporten is

de deur niet uit zonder een wollen

niet aan mij besteed en toch komt

trui en daaronder een shirt van

het grootste deel van mijn garderobe

kasjmier. En in m’n tas zit altijd een

van de ski-afdeling. Ik ben gek op

extra sjaal: het idee dat ik die ook

kerstmarkten, maar eenmaal daar

nog om m’n nek kan wikkelen geeft

voel ik me gevangen in al m’n kleren.

me rust.

De capuchon van mijn winterjas gaat

Op de middelbare school zijn

over de capuchon van mijn hoodie én

we een keer met de klas gaan

dan nog twee sjaals om mijn nek; het

schaatsen: voor mij de eerste en

beweegt allemaal niet lekker. Zodra

de laatste keer. Met alle respect,

het koeler wordt, heb ik aanvallen

maar wat is daar leuk aan? Winters

van ‘raynaud’, een kwaal waarbij

eten vind ik dan wel weer heerlijk:

m’n vingers en tenen gevoelloos en

erwtensoep, je mag me er ook ’s

wit worden. Als het sneeuwt, komt

zomers voor wakker maken. En

het kind komt in mij naar boven en

thee, vooral op een koud perron:

wil ik een sneeuwbal maken. Dat

life saving. Thuis draag ik een

moet ik de uren daarna bekopen

warm huispak en lig ik graag onder
dekentjes. Vroeger draaide ik de
thermostaat naar dertig graden.
Nogal slecht voor het milieu, dus

‘THEE IS
EEN LIFESAVER’

met verkrampte handen en kromme
vingers. Als klap op de vuurpijl:
ik heb het hele jaar door last van
wintertenen. Ze jeuken, zwellen op en

nu dwing ik mezelf rondjes door het

er ontstaan bloedblaren. Ik slik daar

huis te lopen als ik afkoel.”

nu pillen voor, dat helpt iets. Om nou

shirt NADA VAN DALEN handschoenen
HESTRA

te zeggen dat ik depressief van dit
alles word: nee. Het is vooral gedoe.”
lichtgroene jas ANOTHER LABEL
gilet en muts NEW AMSTERDAM SURF
ASSOCIATION jas KLINGEL

NAOMI JANSEN (26, beeldend

TANNAZ HAJEBY (26, mediama-

kunstenaar en docent

ker en radio-dj) heeft het nóg

beeldende kunst in opleiding)

kouder sinds ze is afgevallen.

is als een vlinder die moet

“Een sneeuwballengevecht? Mij niet

opladen in de zon.

bellen. Ik kijk wel achter het raam

“Op de kunstacademie voelde het

met een kop koffie. De thermostaat

voor mij als winter op de Noordpool.
Ik droeg regelmatig een jas in de
klas. Bij de ouders van mijn vriend
staat de verwarming dan wel iets
hoger, maar ook daar draag ik mijn

‘MIJN
VRIEND
IS MIJN
KRUIK’

zet ik altijd hoog en ik draag een
winterjas als de rest in bikini loopt.
Je hebt van die warmtepleisters
tegen spierpijn die je op je rug
plakt: geweldige uitvinding voor
koukleumen. En thee heel heet

kruik: hij is inmiddels gewend aan de

drinken, helpt ook. Ik heb al vijf

ijsklomp naast zich.
Ik vergelijk mezelf met een insect
dat zonne-energie nodig heeft om
de dag door te komen. Vlinders
liggen ’s ochtends een tijdlang in de
zon om ‘op de laden’. In de lente
en de zomer sla ik warmte in mijn
lichaam op om te functioneren.
Vanaf oktober raakt die onzichtbare
brandstof steeds meer op en
verlies ik aan kracht. Het liefst zit ik
’s winters urenlang in bad. Zodra
het water afkoelt zet ik de hete
kraan aan. Om mijn doorbloeding
te stimuleren maak ik in bed
ronddraaiende bewegingen met
mijn voeten. Zo val ik makkelijker
in slaap. Als de zomer aanbreekt
voel ik me bevrijd, al was het alleen
maar omdat die sokken ’s nachts uit
kunnen.”
jas en zonnebril CALVIN KLEIN
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hele klerenkast. Mijn vriend is mijn

‘IEDEREEN
IN BIKINI,
IK IN
WINTERJAS’

koppen achterovergeslagen voordat
de meesten hun eerste op hebben.
Op festivals bestellen normale
mensen drankjes met ijsklonten.
Daarom spreekt de stoom die uit
mijn beker komt tot de verbeelding,
denk ik, want ik krijg vaak de vraag:
‘Is dat een nieuw soort drug of zo?’
Sinds ik 32 kilo ben afgevallen,
bevries ik nog sneller. Vorige winter
heb ik een paar keer gehuild van
de kou. Waarschijnlijk moet mijn
lichaam wennen aan de nieuwe
situatie. Als dat zo blijft, eet ik er
wel weer wat vetjes bij. Ik ben een
gelukkiger mens sinds de elektrische
deken in mijn leven is: die zet ik
ook ’s zomers aan. Voordeel voor
types zoals ik: we bezitten vaak
de allerleukste wintertruien en
badjassen.”
jas HUNKØN trui MODSTRÖM

