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Voorwoord  

Stilte: zeg dat het is en het is niet meer. Ze leeft teruggetrokken. In een Ivoren Toren wordt 

dat genoemd. Ze is een lady. Want ‘lady’ is de benaming voor ‘zij die brood kneed’. Ze heeft 

die zelfverzekerde houding waarmee ze haar eigendomsrecht op de aarde verkondigde altijd al 

gehad. Het besef dat er overal gezichten, verhalen en geschiedenissen zijn, en de groeiende 

overtuiging dat zij toevallig tegen de kern van het hele bestaan is aangelopen. En het was 

goed, maar het was ook fout. Niet uit te leggen hoe onderdrukking fout kan zijn, maar zo is 

het. Het is als een dubbele hartslag, de ene binnen de andere, en de binnenste had een ziekte. 

Of een infectie. En toen viel ze flauw. De stad was haar domein, en ze zwom erin als een vis.  

 

 

 

1950, Anneke  
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Ik ben een Enterse omdat ik uit Enter kom. Het heeft niets te maken met taal want daar 
hebben we er al genoeg van. Het kan evenmin een kwestie van godsdienst zijn. Het komt ook 
niet door het bloed. Het komt niet door het ras. Het heeft alles te maken met de Regge, de 
zandkopjes, de beken, de voorde, de stuwen. Enter is een dorp waar veel schippers woonden. 
De Entergraven is een waterloop in de Voormors, het natte gebied tussen dorp en Regge, waar 
vroeger de grote en kleine werf lagen. 

Vroeger gebeurde niets zomaar, alle activiteiten hadden een reden. Het verleden is de sleutel. 
De grens tussen de droom en het werkelijke is vaag. Ik denk dat er een verband tussen het 
verleden en het heden bestaat. Zoals altijd doet die illusie mij overeind komen. De komende 
generaties zullen hun informatie moeten hebben van wat anderen zich nog herinneren. 
Daarom is het goed dat feiten en gebeurtenissen worden vastgelegd. Het zal ertoe bijdragen 
dat wat in Enter heeft plaatsgevonden niet snel wordt vergeten. 

Enter is door de eeuwen heen in veel opzichten zichtbaar gebleven, als is er niet meer, als ten 
tijde van Van Hogendorp, een ‘onmetelijke heide tussen Enter en Goor’.  Een streek met 
natuurschoon, rust, ruimte en zin voor tradities. Ik ben dankbaar dat, ondanks de noodzaak 
van voortgang, toch zoveel ouds en eigens in zijn waarde is gebleven. Het oude is terug te 
vinden in familienamen en namen van boerderijen. Er is bestendiging van het oude naast 
aanpassing aan het nieuwe.  Andere mensen leren hun kinderen op school geschiedenis om 
ze vaderlandsliefde bij te brengen. Ik neem ze mee naar de Regge, de voorde, de stuw en de 
zandweggetjes. 

 

Inleiding  
 

De mythologische Anne is overtuigd van haar onsterfelijkheid. De onsterfelijkheid: de 

bevrijding van de tirannie van het lichaam. Op de duur de nicotine weigerend, maar ach, 

hersencellen in overvloed. Je kunt er best een paar missen. Het reservevermogen van de 

hersenen was haar kapitaal. Op zoek naar haar eigen toppen spendeerde ze cellen bij wijze 

van geld. Ze probeerde, in de waan van de dag, haar sensitivity te verhogen. De dood, net als 

het leven, lag zoet op de tong. Ze weet wat ze waard is, ze weet dat op het moment dat ze hem 

erin stoppen het raadsel eraf is. Maar het geduld raakte op. Zij kon de traditionele werktuigen 

van goddelijke woede laten aanrukken. Voor het raam pakten zich wolken samen; wind en 

donder deden de kamer schudden. Bomen vielen om in het park.  Het geduld is op. Zij heeft 

nu lang genoeg getwijfeld. Zij is volkomen, zuiver, extreem. Het is afgelopen met dat 

gelanterfant. Zij wil een duidelijk teken. Openbaringen in dromen waarin haar aard uit de 

doeken werd gedaan. Maar ze heeft ertegen gevochten, verzette zich tegen de slaap waarin ze 

uit de droom werd geholpen. De meteorologische beroering van de gramschap maakte plaats 

voor een heldere, zachte nacht met een vette maan aan het hoofd. Alleen omgevallen bomen 

getuigden nog van haar macht. Zeker van haar aartsengelschap, elke wroeging over haar 

periode van twijfel uit haar gedachten bannend en stelde er een nieuw voornemen voor in de 

plaats: stoppen met de interne dialoog. Zij voelde haar oude ik van zich afvallen en liet het 

met een schouderophalen achter. Dit was het moment om te groeien tot zij de hemel van 

horizon tot horizon vulde. Met de blik van een engel ziet ze de kern in plaats van het oppervlak, 

ziet ze hoe het verval van hun ziel blaren trekt en borrelt op de huid van de mensen in de 

straat, ziet ze hoe de hebzucht als een vogel op hun schouder zit. Er terwijl zij door de 

herschapen stad dwaalde, zag zij de gebouwen van de dronken architecten, uit leugens 
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opgetrokken kantoorgebouwen. Zij ontdekte overal met open ogen de aanwezigheid van haar 

tegenstander; het oude woord de oorspronkelijke betekenis terug gevend: sjaitaan. In de 

kronieken van de vierde eeuw voor Christus betekent het woord ‘sjaitaan’ een wezen, en niet 

alleen een eigenschap van god. En ergens onderweg wacht dan het kwaad in eigen persoon. 

Sjaitaan, Satan, Beëlzebub, zoals het gezicht van de gehoornde en de boosaardige. Waar tot 

consternatie van de natuurmensen zure regen de bomen verbrandt, de huid van mens en dier 

verkankert door het gebrek aan ozon. De argeloosheid van de ulevellenrijmpjes, die zo sterk 

contrasteerde met de bedreigende werkelijkheid. Tussen de verslaggevers en de jongeren staat 

een muur: mannen op paarden met oproerhelmen en een schild in de hand. 

  

Haar geest kan de kleine dingen bevatten, makkelijker dan het grote geheel. Ze spreekt met 

haar broers vaak over het verleden, en ook gaan hun gesprekken over de politieke of 

maatschappelijk actualiteit. En het was de Nederlandse taal die ze leerden, zij en haar zuster 

en broers, op de School met den Bijbel. En het is het Nederlands dat in onze hoofden bleef 

zitten als de taal waarin we over serieuze zaken schrijven. Vijftig jaar nadat we het eerste ‘ik, 

jij, hij/zij, wij/onze, zij/hen’ leerden: ‘Wat je in de krant leest is nog geen twee procent van 

wat er zich hier afspeelt’. Of nog later: ‘Ik ga persoonlijk de verhalen verzamelen en 

opschrijven’. Nederlands, de taal voor gewichtige zaken, is een taal waarin we lezen en 

schrijven, met enkele spel- of grammaticale fouten, met een mogelijkheid sporadisch 

teruggrijpen op de Twentse streektaal, of misschien nog sporadischer op het Engels of Duits, 

dat er ook bij hen als kinderen werd ingestampt tijdens de leerperiode op de middelbare 

school. De enkele keer dat ze daadwerkelijk Duits spreekt, was in de tijd dat haar kinderen 

klein waren, toen ze klaar stonden om op reis te gaan, nadat ze hun vele koffers eindelijk  

hadden ingepakt: ‘Also, fertig?’ ‘Klaar?’ Wat heel goed de reden kan zijn dat ze Duits voor altijd 

associeer, vooral nadat ze het zelf heeft leren lezen en spreken, met de stammen die zich in 

Twente en de rest van Nederland vestigden. Ze krijgt ineens een levendig beeld door, zo subtiel 

dat het bijna verloren was gegaan. Een kort maar ingrijpend visioen, misschien uit haar 

grootvaders jeugd. Hoe hun ouders half boos, half gekscherend in de Twentse taal (oude 

Saksische taal) vervielen als zij hun kinderen een standje gaven of klaagden dat ze hun leven 

tot een hel maakten. Nederlands is dus de taal waar ze in schrijven. Ze voelt zich  gegeneerd 

en in de verdediging gedrongen, omdat ze opeens een zweem van een lang achterhaald 

onderscheid in klasse en cultuur bespeurt dat er voor niemand meer toe doet. Van het dedain, 

misschien wel dat wereldlijke, stadse, dat aangepaste boeren uit een bepaalde tijd, in een 

bepaalde positie, boeren die in horige tijden waren opgegroeid en thuis Twents spraken, aan 

de dag legden tegenover de huttenbewoners. Mensen zoals haar voorouders die in een totaal 

andere wereld waren opgegroeid, die thuis Twents spraken, en voor wie zelfs een uitstapje 

naar een dorp als Wierden al een hele gebeurtenis was.  Er is geen manier om ze dichter bij 

te halen, om het verre verleden, waarin haar familie zo uitzichtloos, zo onomkeerbaar verstard 

lijkt, te verbinden met het heldere heden waarin ze deze woorden opschrijft. Ze weet hoe de 

gezichten eruitzagen aan de hand van oude foto’s, zo zorgvuldig bewaard in haar moeders 

album.  
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Anneke, 1950 

 

Op de Mors galopperen de paarden omdat ze begrijpen dat er spoedig een eind aan hun 

vrijheid komt. Ze maken wilde bewegingen en staan dan, als er een windvlaag komt, ineens 

met hun gezicht naar het westen, met hun achterste naar de winter toe. In de grote 

boerenkeukens steelt niemand kussen en denkt zelfs niemand aan seks. Dit is de tijd van het 

inmaken en inleggen, en in de keukens hangt van voor zonsopkomst tot lang na het vallen 

van de duisternis een dampende warmte. Je ruikt appels en bieten en bonen en worsten die 

gerookt te drogen hangen. Vrouwen werken de hele dag zonder ophouden door en gaan dan 

als slaapwandelaars naar bed, waar ze totaal uitgeput liggen tot ze de volgende donkere 

ochtend weer naar hun keuken worden geroepen. In tuinen in het dorp worden bladeren 

verbrand, en in de loop van de week, als het gezicht van de oude maan steeds duidelijker in 

zicht komt, worden steeds meer stoppelpoppen in het vuur gegooid. In de velden vlamt het 

stro hoog op, en vaak branden er poppen mee, hun handen en ogen golvend in de hitte. 

Mannen staan zwijgend en met een ernstig gezicht om die vuren heen. Niemand wil uitspreken 

welke oude gewoonten dit zijn, welke onuitsprekelijke oude goden worden verzoend door de 

stoppelpoppen te verbranden, maar ze weten het allemaal. Van tijd tot tijd fluistert een van 

die mannen vier woorden: ‘ze sluiten het jaar’. De straten ratelen van de voetzoekers – en 

soms van een grotere klap van carbid die zelfs de kalme karrenpaarden doet steigeren. Er 

hangt een echo in de heldere lucht. Ieder heeft een hunkering naar andere plaatsen in zijn 

bloed, een eenzaamheid in het hart die zingt als de wind.  
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Maar dit jaar is er ook nog iets anders. Het gevoel dat er iets verkeerd is, al zou niemand het 

precies kunnen omschrijven. Mensen die nooit van hun leven een nachtmerrie hebben gehad, 

worden in de week van het einde van het jaar schreeuwend wakker. Mannen die zichzelf als 

vreedzaam beschouwen, komen niet alleen in gevechten terecht maar lokken ze zelfs uit. 

Ontevreden jongeren die in andere jaren alleen maar van weglopen gedroomd hebben, gaan 

er dit jaar daadwerkelijk toe over, en de meesten komen niet terug. Er heerst een gevoel – 

onuitgesproken maar duidelijk aanwezig – dat de dingen dit seizoen mis zijn gegaan. Het loopt 

tegen het einde van het jaar; het loopt ook tegen het einde van de vrede. Want het is hier, in 

het slaperige Nederland, dat binnenkort het laatste grote conflict van de wereld zal beginnen. 

Over een paar jaar zal de wereld zoals hij nu is zijn weggevaagd. Het begint hier. Vanuit haar 

woning met de binnentuin roept de vrouw met haar innerlijke stem. De tijd van verandering 

is gekomen. Overgrootmoeder Fenna Wassink kon niet bevroeden dat de door stoomkracht 

aangezwengelde industrialisering ook Twente zou veranderen. Meer industrie betekende een 

hogere productie, meer goederen, en dus meer competitie om afzetmarkten en grondstoffen. 

De cirkels waarin een fabriek kocht en verkocht, werd steeds groter. Regionaal werd nationaal, 

nationaal werd mondiaal. De handel groeide als nooit tevoren. Rond 1885 werden de 

stoomboten belangrijker dan zeilschepen. De wereld werd steeds kleiner, de tijd ging steeds 

sneller. En de nerveuze hartslag van dit nieuwe tijdperk weerklonk overal op kantoren, 

stations en douaneposten in het jachtige geratel van de telegraaf. De industrialisering werkte 

het expansionisme van de machten in de hand. Het was de onderlinge wedijver tussen de 

Europese staten die er vanaf 1850 voor zorgde dat ze zich haastig op de rest van de wereld 

stortten. Vaderlandsliefde leidde tot machtshonger en dat, op zijn beurt, tot territoriale 

vraatzucht.  

 

 
1959, Anneke rechts met strik 
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1961, Anneke links voor 

 
1966, Anneke 

 

 

 

Op ramkoers   

 
Ik die de duisternis omhels, schenkt vreugde aan de aarde. Niets kan de ogen van de 
herinnering zo goed openen als een lied, en mijn herinneringen verheffen mij en voeren mij 
mee terwijl we samen zingen. In het land van de herinneringen is het altijd nu. Er is een 
ongevonden deur en toen ik hem vond en openmaakte, zag ik veel verdriet. O verdwenen en 
door de wind beklaagde geest, kom weer terug! 

Het gevoel dat ik iets ongelooflijk belangrijks doe: iets voor de toekomst. Ik zal de wereld 
veranderen, en als ik daarvoor met mijn lichaam moet betalen, zal ik dat doen. Ik luister naar 
het zachte zoemen van de aarde die om zijn cardanische as draait, en draait en draait, steeds 
verder de eenentwintigste eeuw in. Ik ben jong, mijn bloed is warm, en ik twijfel er geen 
moment aan dat ik alles kan veranderen. Ik ben akkoord gegaan met de sterflijkheid. Het 
meeste wat het kortstondig leven de moeite waard maakt is me niet ontgaan. Ik heb de 
overleden mensen in mijn herinnering begraven. Ik ben geen rijk mens maar wel een goed 
mens. En alleen politici hebben profijt bij oorlog. 

Een jong meisje komt thuis van school, met haar gymtas in de hand. Ze draagt een rode bloes 
en een grijze plooirok en handgebreide kniekousen. Haar moeder, die aan de keukentafel zit, 
kijkt op en biedt haar dochter een kopje thee en een biscuitje aan. Het is maar één moment 
van een miljoen onopvallende momenten, één enkele atoom van een gebeurtenis in een leven 
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vol gebeurtenissen. Maar het benam mij de adem en liet mij op een concrete manier zien dat 
ik nooit had begrepen hoe prachtig het moederschap kon zijn. Dat wil zeggen, als dat 
moederschap niet werd verstoord. De beloning? Onmetelijk groot! 

Op het eind kon ik die vrouw zijn die in de bundel zonlicht zat. Ik kon degene zijn die naar 
het kind keek dat moedig uit de haven van de kindertijd weg zeilde. Ik kon de wind in de zeilen 
van dat kind zijn. Een beetje tijd is beter dan helemaal geen tijd. Zelfs tien jaar was beter dan 
helemaal geen tijd. Ik dacht aan de jongens met hun blauwe ogen die door de deur kwamen, 
een deur die niet verdwenen maar gevonden was.  Ik dacht erover om tegen hun te zeggen: 
jullie zien er goed uit, jongens! Wat heb ik gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? O, mijn 
lichaam en mijn intellect! 

De tijd ontstaat door externe gebeurtenissen. Als er veel interessante zaken gebeuren lijkt het 
of de tijd snel gaat. Als je met de gebruikelijke saaie zaken te maken krijgt, gaat de tijd 
langzamer. En als er helemaal niets meer gebeurt, houdt de tijd er blijkbaar helemaal mee op. 
Dan pak ik mijn rugzak en ga naar de kermis. Raar maar waar. Ik gebruik alle correcte 
trefwoorden van mijn tijd om uiting te geven aan mijn onbehagen: wetteloosheid, stedelijke 
verloedering, een toenemend gebrek aan empathie, het gevoel niet meer met het leven van de 
geest verbonden te zijn. Overtuiging leidt niet altijd tot welsprekendheid, maar de alcohol vaak 
wel. Zoals ik ook in Jung geloof, en dat de Twentstalige godsdienstoefening de toekomst heeft, 
en dat de oorlog tegen de armoede van de linkse parlementsleden een goede zaak is. En dat 
de oorlogen in het Midden-Oosten een idiote zaak zijn. Tot je middel in de modder en de 
Amerikaanse presidenten zeggen ‘doorgaan’. De stem van God is klein en zacht, de stem van 
een mus in een wervelwind, zo zegt de profeet Jesaja, en wij allen zeggen dankjewel. Het is 
moeilijk om een zachte stem goed te horen, als je het grootste deel van de tijd dronken bent. 
Als het verder gaat dan kleine hoeveelheden, is alcohol een toxine, en men is zich avond aan 
avond aan het vergiftigen. Het gif in hun lichaam, niet de toestand van de wereld of in hun 
eigen ziel, is hun ondergang geworden. Was het altijd zo duidelijk geweest? Alcohol en 
verslaving zijn als de olifant in de porseleinkast: hoe kan hij je ontgaan? Haal de watten uit je 
oren en stop ze in je mond. Maar de olifant kan je ontgaan als het een magische olifant is die 
de geest van de mens benevelt. Als hij je echt kan laten geloven dat je problemen van mentale 
aard zijn en absoluut niets met de alcohol te maken hebben. Alleen al het door alcohol 
veroorzaakte verlies aan Remslaap kan je vergoed gestoord maken. Maar daar denk je nooit 
aan zolang je nog actief bent. De drank verandert je denkprocessen in een circusnummer 
waarbij al die clowns uit een kleine auto tuimelen. De dingen die je denkt zijn nog erger. Hoe 
kun je ’s morgens een kater hebben en ’s middags geloven dat je een spirituele crisis 
doormaakt? Het valt me op dat als ik het probeer te beschrijven ik steeds ga vergelijken. Ik 
probeer het namelijk niet alleen te beschrijven, maar ook te begrijpen. Ik doe nog steeds 
pogingen om te begrijpen. Om erachter te komen hoe het kan dat die andere wereld, die 
geheime wereld, daar de hele tijd is, naast de wereld die ik altijd heb gekend. Intussen heb ik 
de grote stalen pannen afgewassen, niet omdat ik dat moet doen, want er is geen tekort aan 
kookgerei. Ik heb geleerd op die manier te koken: ik begin al af te wassen terwijl ik nog aan 
het koken ben. Menigeen heeft zo zijn eigen problemen met de magische olifant. En dan 
ontmoet men eindelijk het echte kwaad. Men kijkt het recht in het gezicht. En men huivert. 

Velen verliezen zonder hun godsdienst iedere grond, zij zouden als het ware uiteenvallen. Niet 
dat ze zo religieus zijn, ze noemen zich humanist of wetenschappelijk religieus. Maar omdat 
godsdienst vlak bij hun ziel ligt en daarin overvloeit. Wie hun god hoont, beledigt dus geen 
instituut, en ook geen religieus gevoel, die raakt hun diepste eigenwaarde, het laatste bastion 
tegen een totale vernedering. Vrouwen maken zich druk over rechten om ook de hoogste 
functies te bekleden. Economische onafhankelijkheid is voor hen het allerbelangrijkste. En 
daarbij hoort een goede opleiding. Men hoeft vrouwen niet bewust te maken van hun situatie, 
de meeste vrouwen hebben die prima in de gaten. Wat moeten alleenstaande vrouwen zonder 
geld? Die worden slaven, niets anders. Christenen gaan niet naar het paradijs, volgens de 
moslims. Maar ze zijn er al, zeggen de christenen zelf. Het gaat om het geloof, om gedachten. 
Die moet men respecteren. Ieder mens zondigt op zijn eigen manier, en doet goed op zijn eigen 
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manier. Alleen als dat respect wegvalt, ja, dan? Ik heb van het oude katholieke geloof niets 
begrepen. Het is allemaal in het Latijn, niemand snapt er iets van. Ook de latere vertalingen 
brachten geen helderheid. Ieder die een gelovige is, is een bekeerling. Volgens mij verandert 
de wereldvisie van iedere bekeerling. Zijn godsdienst is immers in het Latijn, zijn heilige 
plaatsen liggen in Arabische en joodse gebieden, hij moet zijn eigen geschiedenis vergeten en 
deel uitmaken van de joodse en Arabische geschiedenis, of hij dat nu leuk vind of niet. De 
bekeerling moet zich afwenden van alles wat van hemzelf is. Dat veroorzaakt een immense 
verstoring van diverse maatschappijvormen, een verstoring die soms zelf na tweeduizend jaar 
nog niet is verdwenen. 

De christenen houden zich aan het principe dat wanneer men liegt, dan moet het een grote 
leugen zijn, en deze moet worden volgehouden. Zij houden hun leugens vol, zelfs met het 
risico ermee voor gek te staan. Hun  primaire regels waren: nooit toestaan dat het publiek 
afkoelt; nooit een fout of ongelijk toegeven; nooit toegeven dat er misschien iets goeds huist 
in uw vijand; nooit ruimte laten voor alternatieven; nooit schuld aanvaarden; concentreer op 
een vijand tegelijk en verwijt hem alles wat verkeerd gaat, de mensen geloven een grote leugen 
sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat 
geloven. Als we echt willen leren uit de geschiedenis moeten we ophouden met ontkennen dat 
wat de pausen gedaan hebben, en wat zij hun volk hebben kunnen laten doen, in andere 
context weer kan gebeuren. Met opnieuw mensen die mooie woorden spreken die slechts 
aanzetten tot haat en uiteindelijk oorlog. Misschien zijn we al te laat. Net als de wereld destijds 
ook te laat was met inzien hoe gevaarlijk de situatie al was. Omdat ze in ontkenning zaten en 
dachten dat het wel los zou lopen en de vrede bewaard kon worden. 

Hij zou bij zo'n optreden ongetwijfeld het gevoel hebben gehad dat hij de teugels van het hem 
toekomende bewind niet strak genoeg hield, en dat hij de verantwoordelijkheid voor het leven 
van zijn kinderen niet ernstig genoeg nam; het zou trouwens ook in lijnrechte tegenspraak 
zijn geweest met zijn opvatting van plicht. Maar het zou anders uitkomen. Voor de eerste maal 
in mijn leven werd ik - toen ik nauwelijks tien jaar oud was - in de oppositie gedrongen. Hoe 
hard en vastbesloten mijn vader ook mocht zijn bij het doorzetten van eenmaal bepaalde 
plannen en voornemens, zijn dochter was even koppig en weerbarstig wanneer het over dingen 
ging die hem niet of nauwelijks aanstonden. Ik wilde geen arbeider worden. En geen 
overredende woorden, geen ernstige vermaningen of isolatie zagen kans aan deze tegenstand 
iets af te doen. Wat ik prettig vond leerde ik, maar vooral ook alles wat mij naar mijn mening 
later als mens van nut zou kunnen zijn. Wat mij in dat opzicht onbelangrijk toescheen - en 
mij ook overigens niet aantrok - saboteerde ik volkomen. Verreweg het beste waren mijn 
vorderingen in algemene geschiedenis. Dit was mijn lievelingsvak, waar ik mijn klasgenoten 
verre de baas was. Indien ik nu - na zoveel jaren - mij de resultaten van deze tijd voor de geest 
haal en onderzoek, dan zie ik twee in het oog lopende feiten bijzonder grote betekenis. Ten 
eerste: ik werd een goed en emphathisch mens; ten tweede: ik leerde de geschiedenis in haar 
ware betekenis doorzien en begrijpen. Dat waren gelukkige dagen, die mij bijna een mooie 
droom toeschenen. Een droom bleek het te zijn want twee jaar later maakte de dood van mijn 
moeder een plotseling einde aan alle mooie plannen. Het was het einde van een korte, pijnlijke 
ziekte, die van het begin af aan weinig uitzicht op genezing had geboden. Niettemin trof vooral 
deze slag mij ontzettend zwaar. Ik had respect gehad voor mijn vader, maar mijn moeder 
werkelijk liefgehad. 

Terwijl de godin van de nood mijn leven begon te beheersen, en het dikwijls leek alsof ik de 
strijd zou moeten opgeven, groeide de wil tot verzet, en tenslotte bleef die wil overwinnaar. Ik 
dank het aan die tijd dat ik hard ben geworden en hard kan zijn. En meer nog dan deze 
versterking van mijn wil, ben ik dankbaar dat ik mij losscheurde uit de leegheid van een 
gemakkelijk leven, dat een tegenspartelend meisje in de wereld van de ellende en de armoede 
gezet was en haar zo met diegenen in aanraking bracht,  voor wie zij later zou moeten strijden. 
In deze tijd zouden ook mijn ogen geopend worden voor twee gevaren waarvan ik voordien nog 
maar nauwelijks de naam kende en waarvan ik zeker nog niet begreep, welk een ontzettende 
bedreiging zij vormden voor het bestaan van de mensen:  fundamentalisme en racisme. 
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Het leven dat ik tot die tijd in het ouderlijk huis geleid had, onderscheidde zich in weinig of 
niets van dat van alle anderen. Zorgeloos kon ik de nieuwe dag tegemoet zien, en een sociaal 
vraagstuk bestond er voor mij niet. Het milieu waarin ik opgroeide was dat van de arbeiders, 
dus een wereld die met de burgerij weinig betrekkingen onderhoudt. Want hoe vreemd het op 
het eerste gezicht ook moge schijnen, toch is juist de kloof tussen deze volksgroepen en de 
arbeider dieper dan men denkt. De oorzaak van de bijna aan vijandschap grenzende koelheid 
- welke kenmerkend is voor de onderlinge verhouding van deze twee standen - is de vrees van 
een maatschappelijke groep, die zich eerst sedert kort boven het niveau van de arbeiders heeft 
uitgewerkt, om weer terug te zinken naar de oude, weinig geachte stand, of om nog tot die 
stand te worden gerekend. 

Bovendien leefde nog bij velen de onaangename herinnering aan de culturele armoede van 
deze lagere klasse, de veelvuldige ruwheid in de onderlinge omgang, waardoor ieder contact 
van de eigen positie in het maatschappelijk leven, hoe onaanzienlijk deze ook moge zijn, met 
deze overwonnen trap van het leven en beschaving, tot een ondragelijke last wordt. Zo komt 
het dat een hoger ontwikkelde dikwijls minder bevooroordeeld tot zijn laagstaande medemens 
afdaalt dan iemand, die zelf in die stand heeft geleefd, dit ooit vermag. Want ieder die zich 
door eigen energie heeft opgewerkt, behoudt nu eenmaal zijn leven lang, als erfenis van zijn 
kinderjaren, de herinnering aan zijn vroeger lager levenspeil, en daarmee de angst voor dat - 
nog te nabije milieu. 

Maar ook doodt deze dikwijls zeer harde strijd het medelijden. De eigen moeilijke worsteling 
om het bestaan maakt ongevoelig voor de ellende der anderen. Mij was het noodlot in dat 
opzicht genadig. Terwijl het mij dwong, weer in deze wereld der armoede en onzekerheid terug 
te keren, die mijn ouders in de loop van hun moeilijke leven reeds hadden verlaten, bevrijdde 
het mij van de vooroordelen welke een bekrompen kleinburgerlijke opvoeding mij had 
meegegeven. Nu eerst leerde ik de mensen kennen, leerde onderscheid te maken tussen de 
lege schijn of het ruwe uiterlijk en het innerlijk wezen. Het is het fout te geloven, dat de jonge 
mensen die zich naar de grote stad begeven, reeds daardoor blijk geven uit slechter hout te 
zijn gesneden dan zij, die hun brood verdienen op het land. Nee, integendeel. De ervaring 
leert, dat eerder gezegd kan worden, dat degenen die wegtrekken, de gezondste en meest 
wilskrachtige naturen zijn.  

Het succes van slechte seks is het krijgen van kinderen; deze seks is puur gericht op de 
voortplanting. Ik ben als de godin Inana, de godin van de oorlog, de liefde, de seks. Mijn 
achtergrond wordt noodzakelijk om naar voren te komen. Mannen die meer broers hebben 
dan zusters krijgen meer zonen dan dochters. O ja, Wubbo Ockels, de ruimtevaarder, is in 
Almelo geboren, evenals Tom Egberts van Studio Sport. Jan Kremer schreef zijn bekende 
boek: Ik, Jan Kremer, in een boerderijtje op het Twentse platteland. De ijstijd is begonnen na 
de uitbarsting van de supervulkaan Toba op Sumatra. Een groepje mensen in Afrika 
overleefden de ramp. Het waren de enige mensen op aarde die in leven bleven. Dat groepje 
mensen zijn mijn voorouders. Het zijn de voorouders waar iedereen in deze tijd van afstamt. 
In Amerika is ook een supervulkaan: Yellowstone. Het is een grote toeristische attractie. Een 
uitbarsting heeft een verandering van het klimaat tot gevolg en verwoest alle leven op aarde. 

 

Ik: Sint Anna 

Mannen kunnen het geslacht van hun toekomstige kinderen inschatten aan de hand van het 
aantal zoons of dochters dat hun ouders op de wereld hebben gezet. Dat blijkt uit Brits 
onderzoek. De studie aan de universiteit van Newcastle toont aan dat de genen van een man 
voor een belangrijk deel bepalen wat voor nageslacht hij verwekt. De genen van een vrouw 
zouden van veel minder invloed zijn. De onderzoekers bestudeerden 
negenhonderdzevenentwintig familiestambomen met informatie over ruim vijfhonderdduizend 
mensen in Noord Amerika en Europa vanaf het jaar 1600. Uit de gegevens blijkt dat mannen 
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met veel broers een verhoogde kans hebben om een zoon te krijgen. Mannen die vooral zussen 
hebben verwekken vaker een dochter. 

Onderzoekers keken naar negenhonderdzevenentwintig stambomen van meer dan een half 
miljoen mensen uit Noord-Amerika en Europa. Deze stambomen gingen terug tot het jaar 
1600. Hieruit bleek dat mannen met veel zussen vaker dochters krijgen en mannen met 
voornamelijk broers eerder een zoon voortbrengen. Statistisch gezien zouden de kansen op 
een jongetje of een meisje elk vijftig procent moeten zijn. Maar onderzoekers hebben het idee 
dat dit niet voor alle koppels geldt. In sommige gevallen slaat de balans door naar een jongetje 
of een meisje. Doel hiervan is de verhouding tussen jongens en meisjes in de populatie te 
herstellen. Zo werden er na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld opvallend veel jongens 
geboren. Mijn vader had vier broers en een zuster. Hij zou dus meer zonen dan dochter moeten 
hebben. Maar dat is niet het geval. De man is altijd doorslaggevend in het bepalen van het 
geslacht, wordt er beweerd. Maar waarom heb ik dan zoons? Toch zeker omdat meisjes altijd 
ruzie maken en een jongen en een meisje ook. Dat vrouwen willen overheersen en de baas 
willen spelen. 
 
Een mens heeft namelijk zesenveertig chromosomen,  drieëntwintig paren, en een paar daar 
van zijn voor het bepalen van het geslacht. Een man heeft XY en een vrouw heef XX. Tijdens 
de meiose (geslachtsceldeling) worden de paren in tweeën gedeeld, de man kan dus een 
spermacel produceren met of een X of een Y chromosoom, terwijl een vrouw altijd een eicel 
heeft met een X chromosoom, dus het is de spermacel die de doorslag geeft welk geslacht de 
bevruchte eicel krijgt. Dus die conclusie van de Universiteit van Newcastle is verbloemend en 
gaat voorbij aan de waarheid. Zij bedoelen niet dat de stochastische bepaling door bevruchting 
met spermacellen die het X of het Y chromosoom bevatting, maar eigenlijk denken zij dat 
tijdens de meiose (vorming zaadcellen) of gedurende de flinke afstand die zij afleggen naar de 
eicel de spermacellen met een X of een Y chromosoom verschillen op basis van bepaalde 
eigenschappen (genen), dus niet op basis van het gehele X of Y chromosoom. Deze genen 
zouden in principe niet eens X of Y linked hoeven te zijn, maar laten wel de verhouding 
dochters of zonen afwijken van de verwachtingswaarde van vijftig procent. Klaarblijkelijk is 
het genetisch bepaald dat bij sommige mannen de zonen verwekkende zaadcellen en bij 
andere mannen de dochter verwekkende zaadcellen een grotere kans hebben het doel te 
bereiken. De vrouwen dragen het bepalende gen ook en geven het ook door aan hun kinderen. 
Maar nu klopt de conclusie van het natuurlijk evenwicht dus wel. Daarbij hoeft het helemaal 
niet aan de genen zelf te liggen. Het kan best zijn dat opgroeien in een huishouden met 
voornamelijk jongens of meisjes voor hormonale veranderingen zorgen die voor een 
verschuiving zorgen in de balans tussen de aanmaak van zaad met twee x chromosomen of 
één. Van vrouwen die een kind dragen en in een kritieke periode onder stress staan is bekend 
dat de eicellen die dan al aangemaakt worden in de ovaria van het embryo voor, 'mannelijkere' 
vrouwelijke nakomelingen zorgt.  
 

Als tienjarig meisje, op school in Enter in 1959, zong ik de tweede stem omdat ik dat 

makkelijker vond dat de eerste stem. Misschien is dat de reden waarom ik in mijn herinnering 

alle schoolliedjes uit mijn jeugd zo droevig klinken. Om te beginnen zongen wij hoofdzakelijk 

liederen met een geestelijke inslag omdat onze school een School met de Bijbel was. Dit 

betekende voornamelijk psalmen, gezangen en geuzenliederen. Wie ooit de tweede stem heeft 

gezongen van ‘Uren, dagen, maanden jaren’ of ‘Merck toch hoe sterck’ zal het met mij eens 

zijn dat er geen somberder muziek is te vinden.  Zondags ging ik tweemaal naar de kerk en ik 

geloof niet dat er een plaats op aarde is waar de psalmen langzamer werden gezongen dan in 

de Schildkerk in Rijssen. Daardoor komt het dat de klank, die soms met overrompelende 

helderheid beelden of gebeurtenissen uit mijn kindertijd kan opwekken, altijd een 

zwaarmoedige is en dat ‘Uren, dagen, maanden, jaren’, mij nu in de oren klinkt als een 

klaaglied voor een verloren wereld. Het was een veilige wereld van smalle straatjes met 

boerenhuizen, die naar de Dorpsstraat leiden met zijn winkels, de bakkerijen en de kerken. 

Voor ons, kinderen van tien jaar, was die wereld bevolkt met grote mensen die mij nooit 



12 

 

schenen op te merken, behalve wanneer ik vergat een folder te brengen. Als wij aan het 

knikkeren waren op het trottoir en zo in ons spel verdiept, doken wij soms verschrikt ineen 

als een van de grote mensen over ons heenstapte op weg naar zijn huis. Wij speelden dat wij 

groot waren. Wij slenterden als prinsessen langs de straat of over de brink met de elegance 

van een koningin en wij riepen elkaar koninklijke taal toe. Maar we hielden dat nooit lang vol, 

want dan begon de koe achter de slagerij in de Oude Schoolstraat te loeien in de verte, of er 

waren rupsen in de heg die gevangen moesten worden. Onder de spelletjes die ik speelde 

waren die waarin ik mij verbeeldde volwassen te zijn het meest in zwang. Ik maakte een kamer 

in de boomstammen of in het koren en fantaseerde hoe het zou zijn om volwassen te zijn. 

Toeristen met brillen zonder randen en vrouwen met geverfde monden die buitenlandse kleren 

droegen en kiekjes namen van de kerk of van de oude Scholten als die de bakkerij uitkwam 

met een plaat brood in zijn armen, waren er niet. Ik droomde van de dag waarop ik zelf 

kinderen zou hebben. Dat was het wat ik droomde aan het eind van de Julianastraat tussen 

de boomstammen van de klompenmakerij, wanneer de grote mensen werkten voor hun 

levensonderhoud. 

 

Durf ik de sprong naar een nieuw leven te maken? Ben ik me bewust dat groeien niet groter 

worden is, maar je bewust worden van je grootsheid? Dat een geslaagde relatie niet begint bij 

het vinden van de juiste persoon, maar door zelf de juiste persoon te zijn. Mijn verhaal moet 

verteld worden. Maar ik denk echt niet dat de zon opgaat wanneer ik wakker word. Mijn werk 

is nog lang geen zwanenzang, dat wil zeggen het laatste werk van een schrijver. Ik zat twee 

dagen en twee nachten naast het bed waarin mijn moeder lag dood te gaan en wachtte tot ze 

stierf. Zo kon ik mijn dankbaarheid betuigen voor het leven dat ze mij schonk. Ik bekijk de 

schoonheid vanuit het landschap, een met de natuur en contact met de dieren. De ULO in 

Rijssen, een ouderwetse school. Hoge schoolbanken, geen meesters maar meneren, zittend op 

een verhoging voor de klas. In de pauzes was kaarten verboden, wel mocht er gejokerd worden. 

Ik heb herinneringen aan verschillende momenten van mijn leven. En die herinneringen 

nemen verschillende verschijningsvormen aan. Ik zie gedachten, motivaties of gezichten voor 

me. Soms herinner ik me alleen een naam, zoals de meester op school, dat ik nu niet meer 

zou herkennen. Soms zie ik zelfs een gezicht voor me zonder dat ik er een herinnering mee in 

verband kan brengen. Ik maak er verhalen van die ik nooit wil vergeten. Griffiths heeft het 

begrip ‘consisente geschiedenis’ in 1984 geïntroduceerd om kwantummetingen met elkaar te 

verbinden tot waarschijnlijke verhalen. Een consistent (duurzaam) verhaal wordt opgebouwd 

op basis van een reeks van min of meer willekeurige metingen die op verschillende momenten 

hebben plaatsgevonden. Elke meting drukt het feit uit dat een bepaalde fysieke kwantiteit, die 

eventueel van meting tot meting verschilt, zich op een zeker moment binnen een bepaald 

waardedomein bevindt. Op basis van deze deelverzameling van metingen kan een logisch 

consistent verhaal gedefinieerd worden, waarvan echter niet gezegd kan worden dat die waar 

is. Ze kan staande worden gehouden zonder tegenstrijdigheden. Van alle geschiedenissen van 

de wereld die mogelijk zijn binnen een gegeven experimenteel kader, kan er een aantal worden 

herschreven in de genormaliseerde vorm van Griffiths. Ze worden dan consistente verhalen 

genoemd, en het lijkt daarin net alsof de wereld uit losstaande voorwerpen met innerlijke 

(wezenlijke), stabiele eigenschappen bestaat. Echter, het aantal consistente verhalen in de zin 

van Griffiths dat kan worden opgesteld op basis van een reeks metingen, is over het algemeen 

aanzienlijk hoger dan één. Ik word van het ene woord naar het andere gestuurd. Het dikke 

rode woordenboek jaagt me zinloos van woord naar woord, alleen maar omdat de mensen die 

het woordenboek hebben geschreven niet willen dat ik iets te weten kom en ik alleen maar 

begrijpelijke gangbare woorden wil gebruiken.  
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Ik heb een bewustzijn van mijn eigen ik. Door dat bewustzijn kan ik een onderstelling 

opstellen. De geschiedenis die ik in staat ben te reconstrueren op basis van mijn eigen 

herinneringen is een consistente geschiedenis, die voldoet aan de eisen van een eenduidig 

verhaal. Als op zichzelf staand individu dat het bestaan een bepaalde tijd volhoudt en 

onderworpen is aan een leer van het zijnde van voorwerpen en eigenschappen, heb ik op dit 

punt geen enkele twijfel. Aan mijn leven moet een duurzaam verhaal kunnen worden 

toegeschreven. Ik maak die onderstelling a-priori voor het gebied van het werkelijk leven, maar 

niet voor dat van de droom. Vroeger waren mensen gek op verhalen en gedichten, ook al kreeg 

je daar geen werk mee. Mannen, vrouwen en kinderen kwamen bijeen om de grote meesters 

te horen en iedereen stond versteld dat iemand zoveel in zijn hoofd kon opslaan. Ik denk aan 

de zondagochtenden. Ik heb al plannen voor het ei. Zachtjes tikken rond het kapje, voorzichtig 

de schaal openbreken, er af halen met een lepeltje, klontje boter in de dooier en een beetje 

zout. Rustig aan, lepeltje erin, scheppen, nog wat zout, nog wat boter, de mond in. En oh, als 

de hemel een smaak heeft, is het die van een ei met boter en zout en een kop warme thee. 

Zondagsavonds kan ik kiezen tussen soorten vleesbeleg: ham, cervelaatworst, boterhamworst 

en zure zult.  Zure zult eten arme mensen. Rijke mensen eten geen zure zult omdat het 

gemaakt is van restjes van de vloer en de snijplanken in de vleeswarenfabriek en je nooit weet 

wat erin zit. De rijken zijn heel kieskeurig wat ze op hun brood doen. In Amerika heet zure 

zult hoofdkaas, waarom weet ik ook niet. De stukken Cleeves-karamel, groot en verleidelijk 

en zoet. Niet te hard zuigen, dan zijn ze zo gauw op. Ik had natuurlijk in Enter moeten blijven, 

voor mijn vader en de broertjes moeten zorgen, het examen van de mavo moeten doen, moeten 

stijgen op de maatschappelijke ladder. Niet  alleen maar aan mijzelf denken, trouwen en 

kinderen krijgen en verhuizen van stad naar stad. Nu is het te laat. Ik heb mijn leven aan mij 

voorbij zien gaan. Maar het is stom om achterom te kijken en aan het dorp en de familie te 

denken en nog stommer dat er liedjes door mijn hoofd spoken. Nu wil ik naar Enter terug 

daar heb ik tenminste familie en mijn blaas zit vlak bij mijn oog. En kijk, daar staat een vrouw 

met een hoofddoek naast me en je ziet dat ze belangstelling voor me heeft. De meesters en 

juffen lopen heen en weer voor de klas of door de paden tussen de banken. Geslagen met de 

aanwijsstok op de vingers werd er niet meer door de meesters en de juffen. Wel stond ik een 

uur voor de klas naar het zwarte bord te staren. Waarom? Ik ben het vergeten. Wellicht praatte 

ik ongeoorloofd. De buurvrouw ziet er vredig uit in de keuken van haar huis met dat 

smetteloze schort, alles om haar heen schoon en gepoetst, de wuivende bloemen en de 

zingende vogels in de achtertuin.  
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Ik, de dochter van Willemien Maassen van den Brink, zal voor jou niets verhullen. Verheugd 

zal je niet zijn als je alles ervaart. Je had nooit gedacht dat ze alles zou zeggen wat er in haar 

opkwam. Je was er wel bang voor, voor die allesziende blik. Het heeft even geduurd. Harmen: 

het ‘ik-kijk-nergens-van-op-type, de volgeling van Gestalt, de meest schaamteloze van alle 

verslaafden, autodidact in veel zaken en de meest dogmatische van alle mensen, nog roomser 

dan de paus! Hij had veel bewondering voor zwendelaars in het algemeen. Ik verbeter mijzelf: 

geen bewondering, dat was het niet. Hij zou zelf geen cent stelen. Maar hij zag in zulke mensen 

een voorbeeld van Gestalt, van zo-is-het. Hij vertelde bij wijze van experiment het verhaal van 

de arme man en de burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo hadden de mensen, besefte ik, vroeger 

ongetwijfeld de daden van de bandieten in die tijd toegejuicht en erom gelachen: Dick Turpin, 

Ned Kelly, en dan natuurlijk William Bonney: Billy the Kid; later de machthebbers uit de beter 

klasse, Mao, Hitler en Che. Misdadige idolen van randgroepjongeren. Gestalt: het totaalbeeld, 

waarbij het geheel meer is dan de som van de samengestelde delen. Zo is een tafel meer dan 

vier balken en een plank en is de menselijke persoonlijkheid meer dan de som van de 

afzonderlijke beschrijfbare en meetbare eigenschappen. Men gaat in Gestalt ervan uit dat de 

mens meer ervaart dan al zijn afzonderlijke zintuiglijke prikkels. De waarnemingpsychologie 

heeft het doel je te helpen naar groter inzicht van wat je doet en hoe daarvoor zelf de 

verantwoordelijkheid te dragen. Helaas kwam Harmen niet verder dan het hier en nu. Hij liet 

de bewustwording van wie hij was over aan het oordeel van de psychiaters in Veldwijk. Het 

zoeken naar het waarom vond hij maar onzin. Er is een periode afgesloten, dat is mij wel 

duidelijk geworden. Het moment van uitwuiven was aangebroken. Ik was van hem vervreemd. 

Met andere woorden: ik wilde me niet aanpassen aan dat patroon. Voor mij was er meer dan 

dat oeroude patroon: het gezin als hoeksteen van de maatschappij en het enige recht van de 

vrouw is het aanrecht. Zelfs mijn vader was geëmancipeerder. Jij veroorzaakte een ramp toen 

je ons alleen liet. Jij zei dat je van mij hield – dat het verrekt – het is in mijn herinnering 

gegrift. Nu is de liefde verdwenen en dit is mijn nieuws. Opnieuw liet je ons alleen. Alles 

wankelde wat een houvast had moeten zijn.  Het was pijnlijk voor een jonge vrouw de naam 

groene weduwe te dragen. Je kinderen gaan zonder jou door het leven. Nu ken je het lot van 

je kinderen – weinigen zullen iets ergers wensen – het mijne droeg ik er niet toe bij. Mocht ik 

nog een wens doen: ik zou je nooit willen kennen en je alleen laten. Amper iets ergers is erg 

genoeg voor je. Al eerder heb jij daden begaan, die in mijn wereld hun gelijke niet kenden, zo 

klein, zo wreed. Nog meer voegde jij aan toe wat wij reeds wisten, je beging zwaardere 

vergrijpen en richtte je eigen lijkmaal aan. Je zult in het vuur branden, maar eerst zal het 

stenen regenen. Dan heb jij verdiend waar je altijd om vroeg. Kijk hoe morgenvroeg jouw 

zorgen eruitzien! Ik wil met een schone lei in het leven verder gaan. Ik, dochter van Willemien, 

zal voor jou niets verhullen. Ik ben er verantwoordelijk voor dat jouw leven wegloopt, dat 

wonden je slopen. Buigzaam was ik zelden, jouw hoogmoed echter overtrof alles. Je maakte 

nooit een zaak aanhangig of beslechte er een. Altijd gaf jij toe, nooit hield jij stand, vredig 

beruste jij overal in: het zij zo! ‘Je liegt’, zul je zeggen. Ik weet het zeker. Het zal weinig aan 

ons slot veranderen; een gedeeld verlies leden wij twee. Maar Harmen gaf nog niet de geest. 

En wijs wil ik de hand aan mijzelf slaan. De dagen stelden het  echter uit, ik zal een andere 

keer sterven. Eenieder is gelukkig die nakomelingen krijgt in daden zo groots, zoals ik ze 

kreeg. Hun verhalen leven voort, zolang in elk land mensen zijn die ze willen lezen. 

 

Edda, oergrootmoeder; wetenschappers hebben er nog een aantal andere aanduidingen voor 

gevonden. De meest gangbare is dat het zou zijn afgeleid van het Latijnse ‘edo’: ‘ik dicht’ of  ‘ik 

stel samen’. Met de komst van het christendom deed het geschreven woord haar intrede in 

onze landen. Daardoor raakte men vertrouwd met het Latijnse schrift. Er bestond weliswaar 

een runenschrift, maar dit beheersten slechts weinigen en het was zeker niet geschikt voor 
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het weergeven van langere mededelingen. Het duurde ongeveer honderd jaar eer men er in 

slaagde de eigen taal op te schrijven. Vanaf 1100 begon men met het opschrijven van 

vertalingen en bewerkingen van de Latijnse manuscripten en van wetenschappelijke werken. 

Er weer een eeuw later, zo rond 1200, voltrok zich een unieke ontwikkeling. De mensen in het 

noorden begonnen hun eigen literatuur te schrijven, de saga’s. In proza, niet in poëzie, 

hetgeen toch in de middeleeuwen de gebruikelijke vorm was. Waarom ze dit deden, is op de 

dag van vandaag een geheim gebleven. Het was iets geheel nieuws. Verhalen werden 

geschreven in een rijk en beeldend proza, verslagen van gebeurtenissen, over mensen, van 

koningen tot boeren, van helden tot laafaards, uit verschillende tijdperken, uit het verre 

verleden, maar ook over hun heden,  over voorvallen uit de directe omgeving tot aan de 

uithoeken van de aarde. Feit en fictie vermengden zich tot een wonderlijk geheel, droge 

opsommingen werden afgewisseld met overdreven fantasieën en soms doken er plotseling 

verzen op tussen het proza, waarin ook veelvuldig gebruik werd gemaakt van de dialoog. Deze 

rijke literatuur werd geschreven grofweg vanaf het eind van de veertiende eeuw. Over de hele 

wereld zijn de saga’s in talloze vertalingen beroemd geworden. Over de hele wereld, behalve in 

Nederland. De Edda! Er worden in de ‘Edda’ verschillende kenningen uitgelegd. Kenningen 

zijn woordsamenstellingen van het type ‘wolkenkrabber’. Ze kunnen enkelvoudig zijn, analoog 

aan het bovenstaand type, zoals het ‘paard van de golven’ (schip) of meervoudig, zoals ‘hengst 

van het land van de zwanen’, waarin ‘land van de zwanen’ weer een enkelvoudige kenning is 

voor ‘zee’, samen betekent het ‘schip’. De noordse mythen zijn vergeten of op zijn minst dat 

de saillante details niet meer bekend zijn. Het is onmogelijk een compleet beeld te schetsen 

van de heidense kosmologie, omdat de bronnen een tegenstrijdig beeld geven. Van veel 

gebeurtenissen in de godenwereld bestaat slecht een enkele regel, de rest wordt als bekend 

verondersteld.  

 

In het midden van de goden- en mensenwereld staat de wereldboom, een es. Hier zitten de 

voornaamste goden iedere dag te beraadslagen. De es heeft kolossale wortels. Onder een van 

de wortels ligt het dodenrijk hel en onder de andere wortels huizen de reuzen en de mensen. 

Aan de voet van de boom ligt de bron, de bron van alle wijsheid, die door drie schikgodinnen 

wordt verzorgd. Ze beschikken over het lot van alle levende wezens. De es is niet volmaakt, zij 

weerspiegelt de gevaren die de wereld bedreigen, een wereld die vanaf het begin tot ondergang 

is gedoemd. De draak knaagt aan de boom, herten knagen aan de takken, de schors rot weg 

ondanks het helende werk van de schikgodinnen. Op een van de takken zit een arend die veel 

weet, maar een eekhoorn, die van boven naar beneden rent, zaait onophoudelijk twist tussen 

de arend en de draak. De es meet alle werelden die er zijn. De wereld als geheel wordt 

voorgesteld als een schijf omringt door een machtige oceaan waar de slang woont. In het 

buitenste deel van de wereld wonen de reuzen. Ze zijn de oudste bewoners van de aarde, van 

hen stammen ook de goden af. Ze vertegenwoordigen de nog niet beteugelde krachten van de 

natuur. Een voortdurende strijd van schepping en vernietiging. De reuzen vormen een 

bedreiging voor de mensen die in het midden van de wereld wonen. Zij worden echter 

beschermd door de belangrijkste goden: Thor en zijn vader Odin. De dondergod Thor behoort 

tot de voornaamste goden. De verdeling van de wereld loopt dus volgens de lijn: goden – 

mensen – doden. Als oudste bewoners van de aarde bezitten de reuzen een onmetelijke kennis, 

maar ze doen er meestal niets mee. Het zijn gerespecteerde maar ook gevaarlijke oerwezens. 

Als ze bang zijn, kunnen ze zeer gewelddadig worden en tot debiele slachters transformeren. 

De wereld van de goden valt uiteen in Asen en Wanen. In de godenwereld zijn de Wanen 

oorspronkelijk vruchtbaarheidsgoden. Ze worden door de Asen geminacht vanwege 

incestueuze praktijken en gevreesd vanwege hun magische krachten waarmee ze doden en 

geesten kunnen opwekken. Getergd door leugen en bedrog van de Asen vechten zij de eerste 
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oorlog uit die in een onzekere wapenstilstand eindigt door uitwisseling van gijzelaars. De 

Wanen staan niet onsympathiek tegenover de reuzen. Odin bouwt met zijn macht over leven 

en dood een leger van elitetroepen op. Hij heeft deze troepen nodig voor de eindstrijd. Op het 

slagveld kiest hij de helden uit die hem het meest geschikt lijken.  De uitverkorenen worden 

opgehaald door de meisjes van Odin, de walkuren. Oorspronkelijk hadden de walkuren een 

gruwelijk masker en werden zij gezien als de demonen van dood en verderf die op het slagveld 

als wolven de lijken verslonden. De keurtroepen worden door de walkuren naar het Walhalla 

gebracht (de doden die in bed stierven gaan naar de hel), waar zij overdag feestvieren en ’s 

avonds met elkaar oefenen in het gevecht voor de eindstrijd. Later worden de walkuren een 

soort beschermengelen die over het water en door de lucht rijden en de held bijstaan in het 

behalen van de overwinning. Op het moment dat een van de walkuren zelfs trouwt met de 

held, heeft ze alle bovennatuurlijke trekken verloren. De held gedraagt zich naar vier 

principes: de opvattingen over verwantschap en trouw; de opvattingen over eer; de plicht van 

de bloedwraak, en de onafwendbaarheid van het lot. Het lot is voor iedereen gelijk, voor goden 

en mensen, voor helden en lafaards, voor rijk en arm, voor jong en oud. Het enige dat telt is 

hoe je je lot tracht te bereiken. De held is niet geïnteresseerd in een leven na de dood, zijn 

mate van onsterfelijkheid bereikt hij door de achting die hij ontvangt van de generaties na 

hem ‘Ik ken iets wat nooit sterft; het oordeel over iedere dode’.  

 

Alles kwam tot leven door de wind die zich vrij over de vlakte bewoog en die alles aanraakte, 

soms uitdagend heftig, dan weer zacht en teder. Er bestond echter ook verdriet en een 

weemoedig verlangen, ongeduld en droom. En een vrouw die dat alles met zich mee droeg. Zij 

zat bij de rivier en zij was ook het water van de rivier, eeuwig hetzelfde en eeuwig nieuw. En 

zij zocht over de oevers, alsof zij niet genoeg kon krijgen van hun schoonheid en zachte 

stevigheid. Er kwamen anderen, mensen die zich in haar spiegelden met een steeds grotere 

verwachting. Zij ontving hun beelden en wist dat het haar noodlot was om uitdrukking te 

geven aan hun dromen. Toen wakkerde de wind aan tot een storm die haar tot een besluit 

dwong en haar pijn groeide tot wanhoop, want net als de rivier had zij een zacht karakter en 

zij wilde het geweld niet.  Maar de storm kwam met messen en pistolen in de aanslag; hij 

kwam uit de bergen in het oosten en was beneveld door de dood en door de vreugde van het 

doden. En het bloed overspoelde de grond. Toen de storm over de vlakte was verder getrokken, 

schaarden de overlevenden zich om haar heen en ze legden hun verwachtingen in haar 

handen. En zij sprak met hen over God, wiens tempel was verwoest en wiens naam niet langer 

genoemd mocht worden. Zij sprak in een oeroude taal die honderden jaren had geslapen. De 

taal en de tempel. Het was hun taak beide weer in ere te herstellen. De zware taal, die 

duizenden jaren de  waarden voor de mensen had gevormd, maar die vertrapt en verboden 

was. En de oude God, die uit het hart van de mensen was verjaagd. Niet ‘in den beginne schiep 

God de hemel en de aarde’, maar ‘in het begin van de hemel en de aarde’. Er zijn onnozelen 

die geloven dat alle landen bij hun grenzen ophouden. Dat zijn ook de mensen die beweren 

dat Nederland bijna niets te maken heeft met rampen die teisteren in naam van de vrijheid. 

En niet de verraders van nu zullen de helden die gisteren verraden zijn uitleveren. De 

beroofden, de vernederden, de vervloekten, zij zijn het die die taak in handen hebben. De zaak 

is vooral een sociale zaak: om te zorgen dat de wereld opnieuw geboren kan worden, moet er 

worden begonnen de macht ten val te brengen. Er breken tijden aan van opstand en 

verandering. Sommige mensen geloven dat het lot in de schoot van de goden ligt. Maar de 

waarheid is dat het als een uitdaging inwerkt op het geweten van de mensen. De IJslanders 

ontdekten Amerika. Resten van hun nederzettingen zijn gevonden in Newfoundland. De 

gebieden in New Brunswick of Massachusetts waren de plaatsen die men met Vinland 

(Wijnland) heeft bedoeld. Hier werd men echter door de inlanders verdreven. Maar naar het 
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gebied dat men Markland noemde, waarschijnlijk Baffin Island, hebben de kolonisten tot aan 

het midden van de veertiende eeuw vanuit Groenland tochten ondernomen. Jammer voor 

Colombus, hij was niet de eerste. De IJslanders ontdekten Amerika vijfhonderd jaar eerder. 

 

Toen de schemering inviel was zij nog steeds bij de rivier. Zij rustte uit onder de peppels. In 

de kronen waren vogels bezig zich voor te bereiden voor de nacht. En met de vogels sprak zij 

over haar grote twijfel. Maar het antwoord had haar maar een ding te zeggen: dat het leven 

mooi was zoals het was en dat de daden van mensen dwaas waren. De bomen spraken met 

haar over de woordeloze schepping, ver verwijderd van goed en kwaad. Dat gaf haar kracht 

en zij bedacht dat de grens die werd bewaakt door schuld en schaamte, moest worden 

overschreden. In de nacht zong de rivier over de verandering die onafhankelijk van de mensen 

is. Dat de mensen slechts te gast waren en de werkelijkheid voor hen onzichtbaar was. De 

verbanden van het geheel zijn in duister gehuld. De mensen zijn ziende blind en horende doof. 

Dat is de boodschap van de rivier en de vrouw voelde zich enorm verscheurd. Maar toen de 

dageraad aanbrak met de roze vingers van de zon in de rivier, had zij een besluit genomen. 

Zij antwoordde hun allemaal, de boom, de rivier, de vogels en de overlevenden, dat zij alle 

wegen zou gaan, die van mens en dier en gewas.  

 

De buurvrouw uit Enter is dood. Wij, de kinderen uit ons gezin, noemden haar juffrouw 

Vondel. Ze woonde twee deuren verderop. Ik zag haar soms staan, voor her raam van haar 

kamer in het verzorgingshuis, kijkend naar het huis waar ze had gewoond. Haar oudste 

dochter trouwde vanuit haar huis en mocht er daarna nooit meer terugkomen omdat het een 

moetje was. Zij had een streng oordeel over de erbarmelijke slordigheid van de jeugd met hun 

moderne ideeën. Mijn moeder lette er extra goed op dat er niets op onze kleren aan te merken 

was, en daarna vertrokken wij naar de kerk. Tijdens de meidienst, herinner ik me, ben ik 

begonnen van de meidoorn te houden. Niet alleen dat ze in een vaas in de kerk stond als 

feestversiering, ze bloeide volop in het veld. Ik kon er naar kijken tijdens de dienst. Ze was 

bezaaid met trosjes van lichtende witte knopjes. Deze versiering was iets levends en ik wist 

dat het de natuur zelf was die, toen zij de insnijdingen in de bladeren schiep en het 

schitterende sieraad van die witte knoppen eraan toevoegde, zij deze decoratie waardig maakte 

voor dat wat tegelijkertijd een algemene feestelijkheid en een mystieke plechtigheid was. Meer 

naar boven openden zich hier en daar de bloemblaadjes met een onbekommerde gratie en 

droegen zo, achteloos, als een laatste en ijle opschik, de bundel meeldraden, fijn als 

herfstdraden de bloemblaadjes in een nevel hullend. Een met echte kaarsjes versierde 

kerstboom, een elpé van de musical ‘My Fair Lady’  en mijn lange loshangende haar en broek 

met wijde pijpen, die zo ten onrechte in een kwaad licht stonden, dwingt elk mens er zo zeer 

toe zelfs het kleinste beetje goedheid en zelfverloochening dat hij bezit naar voren te halen dat 

het zelfs zijn onmiddellijke omgeving in de ogen schittert. Iedereen zag, net als ik  en de 

kinderen uit ons gezin, hoe mijn ouders in die tijd alle mensen die hen veroordeelden uit de 

weg gingen, hoe zij in enkele jaren oude mensen werden, die opgingen in hun verdriet. Vooral 

mijn moeder was tot geen enkele inspanning meer in staat die niet direct het geluk van haar 

kinderen diende. Ik moest wel tot de conclusie komen dat zij bezig waren van verdriet te 

sterven, en men kon niets anders dan vermoeden dat zij de praatjes die over ons de ronde 

deden wel begrepen. Ze wisten ervan en hechtten er misschien ook geloof aan. Er is geen 

mens, al is hij nog zo deugdzaam, die er niet door de omstandigheden toe gebracht zou kunnen 

worden op vertrouwelijke voet te gaan leven met de ondeugd die hij meer dan alle andere 

veroordeelt – zonder dat hij hem overigens herkent onder de speciale vermomming die hij 

aanneemt om met hem in contact te komen en hem leed toe te brengen: rare praatjes, een 

onverklaarbare houding op een bepaalde avond van de kant van de persoon die zij om zoveel 
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redenen liefhebben. Maar mensen als mijn ouders moesten zich neerleggen bij die situaties, 

die men ten onrechte als een exclusief voorrecht van de wereldse wereld beschouwt, en meer 

leed bezorgden dan een ander. Deze situaties doen zich altijd voor wanneer de gewoonte, die 

de wereld zelf bij een mens vaak slechts door vermenging van de deugden van hun ouders 

doet ontstaan, zoals de kleur van de ogen ontstaat, zich de plaats en de zekerheid wil 

veroveren die hij nodig heeft. Maar uit het feit dat mijn ouders waarschijnlijk van de 

veroordeling van kerkbroeders op de hoogte waren, volgde dat hun gewoonten anders werden, 

en de met echte kaarsjes versierde kerstboom werd nooit meer opgezet en de elpe van de 

musical ‘My Fair Lady’  verdween in de prullenbak. Toch drongen de feiten niet binnen in het 

gebied waar ons geloof huist, ze hebben het niet voortgebracht, noch vernietigen ze het. Ze 

kunnen het onophoudelijk weerleggen, zonder het af te zwakken en een lawine van 

opeenvolgende ongelukken en ziektegevallen in een familie zal deze niet doen twijfelen aan de 

goedheid van hun god of de voortreffelijkheid van hun dokter. Maar toen mijn ouders hun 

kinderen en zichzelf met de ogen van de anderen bekeken, toen zij zich voorstelden welke 

reputatie zij genoten en welke plaats zij in de algemene achting innamen, dan oordeelden zij 

vanuit maatschappelijk standpunt zoals de kerkbroeders van Enter die hen het meest vijandig 

gezind waren, het gedaan hebben. Zij beschouwden ons zelf en ons gezin als diep gezonken 

en daardoor had ons optreden iets deemoedigs gekregen. Daardoor lag er zo’n respect in voor 

degenen die boven ons stonden en die zij zodoende van onderen af zagen (al hadden ze 

voordien ook ver beneden ons gestaan) en zo’n streven weer naar hun niveau op te stijgen dat 

een bijna mechanisch reactie op zo’n daling is. Op een dag toen mijn moeder de coöperatie 

binnenliep, stond De Menze die net uit het kantoor kwam zo plotseling voor haar dat hij niet 

de tijd had haar te ontwijken. En mijn moeder, met de trotse grootmoedigheid van een vrouw 

uit de stad die, onder het afbrokkelen van al haar morele vooroordelen, in de schande van een 

ander juist een reden ziet om hem met een welwillendheid tegemoet te treden die des te meer 

de eigenliefde streelt van degene van wie zij uitgaat, naarmate zij het waardevoller weet voor 

degene die zij ermee bejegent, heeft niet met De Menze staan praten omdat hij weer begon te 

lasteren. De liefde van mijn ouders voor hun kinderen leek op zichzelf al een zo eervolle en 

kostelijke versterking van hun positie dat zij meenden dat het misschien beter was er geen 

gebruik van te maken om zo het geheel platonische geluk te hebben dit te bewaren. Wat een 

buitengewone mensen, dacht ik nog, met dezelfde verering die intelligente en knappe vrouwen 

van burgerlijk stand verrukt en vol ontzag tegen een koningin doen opzien al is deze ook lelijk 

en dom. Wat een buitengewone mensen. Wat jammer dat zij in het dorp woonden met zoveel 

domme en bekrompen mensen. Zelfs de eerlijkste mensen waren zo huichelachtig en hielden 

in een gesprek met iemand de mening die ze over ons hebben en die ze dadelijk weer 

aanhangen zodra wij onze hielen gelicht hebben, zo zeer voor zich, dat mijn ouders het hebben 

van een kerstboom, een elpe van de musical ‘My Fair Lady’ en mijn lange loshangende haar 

en broek met wijde pijpen, betreurden uit naam van principes en conventies waarvan ze 

stilzwijgend aannamen dat zij ze in hun eigen huis in Enter niet overtraden. De boom en de 

muziek verdwenen. Mijn lange haren durfde mijn moeder niet af te knippen in de nacht terwijl 

ik sliep, zoals juffrouw Vondel haar had aangeraden. Omdat de wandeling naar de Regge en 

de stuw de meest lange was van de twee die wij in de omgeving van Enter maakten en wij hem 

daarom bewaarden voor mooi weer, was de lucht boven Enter strak en blauw, en wij hoefden 

niet de paraplu mee te nemen waar we eventueel onder konden schuilen. Soms verschool de 

zon zich achter een regenwolk die van vorm veranderde en waarvan zij de randen geel kleurde. 

Dan namen wij de paraplu mee op onze wandelingen door het veld. De glans en de helderheid 

verdween dan van de velden waar alle leven leek stil te staan, terwijl het dorp Enter het reliëf 

van zijn huizenlijnen met een pijnlijke volmaakte precisie tegen de hemel aftekende. Een lichte 

windvlaag deed een kraai opvliegen die zich een eind verder weer liet vallen. En tegen de grijs 
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wordende hemel leek de bosrand in de verte meer blauw, zoals op de muurschilderingen op 

de muurvlakken tussen de vensters in ouderwetse huizen. De regen begon te vallen die ons 

door de barometer al voorspeld was. Als trekvogels die met z’n allen tegelijk wegvliegen, vielen 

de druppels dicht opeengedrongen uit de hemel. Ze scheiden zich niet van elkaar, ze gaan niet 

op avontuur uit tijdens hun snelle tocht, maar elk blijft op zijn plaats en trekt de volgende 

met zich mee zodat de hemel meer verduisterd is dan wanneer een zwerm zwaluwen 

voorbijtrekt. Wij kropen onder onze paraplu. Toen hun reis beëindigd scheen, kwamen er nog 

een paar zwakkere, tragere achteraan. Maar dan klapten wij de paraplu in, de aarde was al 

bijna weer droog, terwijl hier en daar nog een druppel op de nerf van een blad viel en 

glinsterend in de zon een ogenblik aan de punt bleef hangen om dan plotseling langs een tak 

omlaag glijdend op onze neus te vallen. 

 

En de oorlog was net zo wreed als de vorige en de rivier kleurde rood door het bloed van velen 

die werden vermoord door hem, voor zijn ideaal, en de wedergeboorte die hij beloofde. Hij die 

haat zaaide en dood oogstte. In de stad werd gefluisterd dat de vrouw niet kon slapen, dat zij 

hun schuld droeg tijdens de eindeloze wandelingen door de natuur. Het verdriet van de 

mensen werd onderdrukt door privé-bezit en gebruik van macht, schouwspelen van nooit 

vertoonde macht. De vrouw was nog steeds mooi en haar naam was bekend bij het volk. Zij 

werd bemind zoals moeders dat doen, en misschien was het wel zo dat zij van hun liefde 

leefde. Zij zag de inhoud van de mensen dat bestond uit zwart verdriet. Zo overweldigend groot 

dat ieder moment de dunne schaal had doen breken. 

 

 

Ik zie de aarde voor de tweede maal 

Groenverfrist oprijzen uit zee. 

Watervallen klateren, erboven de adelaar, 

Langs de bergwanden jaagt hij op vis 

 

De Asen zien elkaar weer op de Wielende Vlakte, 

Praten over de machtige strik die de aarde omspant; 

Zij bezinnen zich over de geweldige dingen, 

Over de oeroude geheimen van Grote God. 

 

Dan worden de wonderlijke speelstukken 

Van goud in het gras weer gevonden, 

Die de Asen ooit in de oertijd bezaten. 

 

Op ongezaaide akkers zal koren groeien, 

Het kwaad keert ten goede, Baldr keert weer, 

Hij en Höd wonende bij de Roeper in de Zegeruïnen,  

Waardige, krijgshaftige goden. 

Hoenir kan zelf zijn lotshout kiezen; 

Dan wonen de zonen van de twee broers 

In de wijde wereld van de wind. 

 

Ik zie een zaal, schoner dan de zon, 

Met gouden dakpannen boven op Vuurvrij; 

Daar zal een duchtige krijgerschaar wonen, 

Eeuwig genieten zij van hun levensvreugde. 
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Daar komt een duistere draak aangevlogen,  

Het fonkelend serpent diep uit de Donkere Bergen; 

Bleektand draagt, zwevend over het veld,  

Tussen zijn vlerken de lijken. 

Nu zink ik weg. 

 

Uit: Edda, Het visioen van de zieneres. 

 

Ik heb een voorraad foto’s die mijn familie al jaren bezit. Al die foto’s waarna ik keek toen ik 

opgroeide. De foto’s hebben het vermogen opeens weer de wereld en het leven van toen waaruit 

ik zo lang geleden ben weggegaan in herinnering te roepen. Als ik de gezichten weer zie, die 

ik zo lang niet gezien heb,  keer ik terug naar het verleden. Dan heb ik het gevoel dat ik op 

weg ben naar de hemel. We zijn hier geboren, hebben ze gezegd. Hier horen we thuis, en hier 

blijven we. Aha, de kracht van de liefde die ik voor het eerst in mijn leven leerde kennen. En 

wie koos ik daarvoor uit? Eentje met lange haren en een kort verstand! Een halve gare! Met 

een hommel in zijn hoofd. Ik bedoel maar; lieverd, zo zout heb ik het nog nooit gegeten. 

Mannen beweren altijd dat ze een bijzondere gave hebben, maar deze spande de kroon. De 

dokters hadden ongelijk toen ze hem voor schizofrenie behandelden. De splitsing zat niet in 

hemzelf, maar in het heelal. Wat is het ergste uit mijn leven dat ik me kan voorstellen? Ik 

denk, misschien: kerstavond in je eentje. Dan kom ik mezelf echt tegen. Kijk ik in een 

meedogenloze spiegel en stel mezelf de vraag: ‘Is dit dan alles?’ Er zijn dagen dat ik tussen 

wandelende lijken loop. Grote menigten niet levenden, die allemaal weigeren toe te geven dat 

ze het gehad hebben. Mensen die rebels doorgaan met zich te gedragen als levende mensen, 

boodschappen doen, de bus nemen, flirten, en sigaret roken. ‘Maar jullie zijn dood’, schreeuw 

ik stil, ‘ ga je kist in’. Ze negeren mij, of lachen, of kijken gegeneerd. Ik zeg niets meer, en loop 

verder. 

 

Anne van de Musse: het koosnaampje van mijn vader. Ik kom uit Enter. Enter? In het 

gemeentearchief van Zutphen is een oorkonde van 2 februari 1134, waarin een schenking 

aan een geestelijke instelling wordt opgetekend. Als getuige wordt in de oorkonde Arnoldo de 

Enthere genoemd. Arnoldus uit Enter was tot het kloosterverband toegetreden. Het was de 

gewoonte aan nieuwe kloosterlingen een voornaam en een aanduiding te geven uit welke 

plaats hij kwam. Ennethere is de oudste vorm waarin het woord Enter aan ons is overgeleverd. 

De legermacht (here) aan het eind van Twente. Later komt het voor als Entheren, Entharen 

of Enthere. Dateert Enter van het jaar 1134 of 1188. Natuurlijk niet! Het is slechts een eerste 

schriftelijke vermelding. Er zijn sporen aangetroffen die teruggaan tot 1700 voor Chr. Er zijn 

urnenvelden gevonden met wel tachtig urnen. In zo’n veld hebben vroegere bewoners hun 

overledenen, na verbranding, bijgezet. Toen in 1950 aan de Julianastraat woningwetwoningen 

werden gebouwd, werden resten aangetroffen van een nederzetting uit de Karolingische tijd, 

800 tot 1000 jaar na Chr. In het jaar 1188 laat een Duitse graaf, Hendrik van Dalen, een lijst 

opstellen van zijn bezittingen, zowel in Duitsland als in Twente en de Achterhoek. De 

graafschap Dalen was gelegen in het Ambt Werne aan riviertje Lippe. Hendrik, graaf van 

Dalen, was de zoon van graaf Gerhard van Dalen en Hadwig, gravin van Ravensburg. Hij was 

getrouwd met Regenwitte, de erfdochter van Wolbertus, heer van de Heerlijkheid Diepenheim. 

In dit goederenregister staan ook geregistreerd: ‘Item in parochia Risnen, curia Entheren, 

Item una warandia in nemore Enthere. 

 

Het Latijnse woord ‘curia’ verwijst zowel naar een vergadering als naar het gebouw waar die 
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gehouden wordt. In het oudste Rome waren er oorspronkelijk drie patriciersstammen of 

tribus, die samen de oude stadsstaat Rome vormden. Elk van deze etnische stammen was 

onderverdeeld in tien curiae. De curia was in de eerste plaats een religieuze organisatie, met 

een eigen vergaderlokaal, religieuze plechtigheden en een eigen priester. Daarnaast had de 

curia ook politieke betekenis, want de bevolking kwam in de comita curiata bijeen. Per curia  

werden wetten aangenomen en werd de senaat gekozen. Elke curia had daarbij één stem. 

Comitia curiata waren de oudste en oorspronkelijk de enige Romeinse volksvergaderingen. In 

latere tijden kwam deze vergadering nog slechts bijeen voor officiële bekrachtiging van 

magistraten, testamentaire- en adoptieregelingen.  

 

 
Anneke, 2013 

 

Het woord warandia is afkomstig van het Oudhoogduitse woord ‘Werjan’, dat bekleden 

betekent. Het woord ‘warandia’ betekent ook waarborg, zonder garantie, vrijwaring, toestaan, 

inwilligen, verschaffen, opleveren. In de oude Duitse rechtspraak betekent warandia 

(gewähre, gewere, gewehre) dat de rechter iemands recht op zaken waarborgt en de door de 

rechter beschermde bezitsverhoudingen van een persoon met betrekking tot een zaak. Er 

waren twee soorten warandia: 

 

-     het volksrecht; 

- het hof- en leenrecht waardoor degenen in de hof- en leengerechten beschermd 

werden. 
 

Een warandia is ook het recht van een grootgrondbezitter om varkens te hoeden. Op 23 

augustus 1322 verkoopt Egbertus Haco de Rutenberghe, schildknaap, aan het convent van 

Sancta Maria in Sallania zijn erf Verlincghoet met een warandia en ander toebehoren in 

Loesene. Datum anno Domini DCCC vicesimo secundo, in vigilia Beati Bartholomei aspostoli. 

Nemore zijn bossen, wouden; de nemore was de boswachter. 

 

Met de invoering van het Romeinse recht is het Duitse instituut van de warandia verdwenen. 

De volgende vormen van warandia waren: 

 

- nut en waarborg 



23 

 

- waarborgen van de geërfden 

- waarborgen inzake lijfgoederen 

- waarborgen voor persoonlijk recht van de echtgenoot om het vermogen van zijn vrouw 

te beheren. 

 

Bij de hervormde kerk in Enter zijn aanwijzingen terug te vinden over de aanwezigheid van 

een versterkt edelmanshuis. Voor 1500 komt op die plaats de naam ‘De Hardenberch’ (sterke 

burcht) voor. Daar was het erve Borchardinc waar ook de verwijzingen van harde, sterke 

burcht in terug te vinden zijn. En er was het erve Hermsel. Het erve Hermsel werd in de oudste 

overlevering ‘Hermannushus’ genoemd. Genoemd naar Hermannus de Enthere? De plaats 

waar later de maalderij van de coöperatie werd gebouwd, werd ‘De Berg’ genoemd. De goorn 

(weilanden dicht bij huis) werden Berggoorn genoemd. Nog meer zekerheid krijg ik als blijkt 

dat aan het erve Hermsel, het Hermannushoes, een grote particuliere leenkamer verbonden 

was. Alleen particuliere leenkamers in Overijssel waren verbonden aan adellijke huizen. De 

ridders, de eigenaren, gaven goederen in achterleen uit. Het erve Hermsel is dus, heel lang 

geleden, een adellijk huis geweest. Ook de kapel, gewijd aan de heilige Anthonis Abt, werd in 

het midden van de veertiende eeuw gebouwd door het geslacht Ter Harmsel.  

 

Een deel van de Enternaren werd in het dagelijks leven alleen aangesproken met de bijnaam 

of huisnaam. Dat was duidelijk voor de mensen omdat veel officiële familienamen dezelfde 

waren. Voor een vreemde was het moeilijk. Mensen uit Enter kenden alleen de bijnamen van 

de mensen. Voorbeelden zijn: de Wos, Deks, de Menze, de Paander, de Elzen, de Pille, Buisjan, 

Jais Hinnen Ab, oet ’n Diek, Koekkoek, de Bosdame, de Lutte, de Boone, de Klitse. Aaltje 

Evert maakte kaapmutsen en werd daarom Mussen Aaltje genoemd.  Mijn vader noemde mij 

Anna van de Musse, een koosnaampje waarvan ik nu pas de betekenis begrijp. Ik heb er geen 

associaties mee, hij waarschijnlijk wel.  

 

De Paander woonde op de Brandput. De Paander was de bijnaam voor Lammertink. Ze waren 

eigenaren een winkel waar je kruidenierswaren en zuivel kon kopen. Het panderschap was 

een van de twee ambten die richter Bos in het jaar 1739 wist te verwerven en hielden 

rechtstreeks verband met het plaatsvervangende landrentmeesterschap. In dat jaar maakte 

de toenmalige bezitter van die ambten, landmeester Van Patkull tot Posendorf met Bos 

afspraken over twee zozeer verweven ambten die ook wel als één ambt werden beschouwd: de 

landpanderplaats en de onderpanderplaats. De pander was de provinciale ambtenaar die 

belast was met de uitvoering van de gerechtelijke vonnissen, zoals tegenwoordig de 

deurwaarder. De landpanderplaats duidt op de functie van deze provinciale pander, de term 

onderpanderplaats op de plaatsvervanger van de landpander. 

 

Ik herinner de familie Ten Berge, die ‘De Kröl’ werden genoemd. De Kröl, de koning. Het moet 

in hun verschijning hebben gezeten. Ik zie hen voor me. Welvarend, en tikje gewichtig 

misschien. Ze lopen op hun gemak rond in het dorp, omdat ze iedereen die ze tegenkomen 

willen groeten op die lichtelijk hooghartige manier die zo velen in hun familie erop na houden. 

Een overblijfsel uit oude tijden, alsof ze inderdaad koning zijn. ‘De Kröl’ zoals sommigen hen 

half vertederd, half spottend noemen. En natuurlijk weten de Ten Berges dat. Iedereen weet 

in dit kleine dorp alles van iedereen. Maar ze vinden dat niet erg. Hun ijdelheid wordt er op 

zijn minst door gestreeld. Ze zijn immers degenen die nooit hebben beslist het dorp te verlaten 

omdat ze er al eeuwenlang wonen. En waarom zouden ze er dus niet van genieten dat ze ‘De 

Kröl’ worden genoemd, ongeacht de toon waarop zij die hen zo noemden het zeiden? Daar 

lopen ze dus, de grote heren, mannen die graag opvallen, die graag iemand zijn in het dorp. 
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Er zijn namen van erven in Twente die verband houden met uitkijkposten: Kiekert, Kiekoet, 

Stock, Stockman, Schutterij. Ze zijn afgeleid van de namen van wachthuisjes op hoge palen. 

Namen die in verband worden gebracht met slagbomen (runnebomen) in de doorgangen zijn: 

Hekman, Hekjan, Hekkert, Boom, Beumer, Boomkamp, Sluter, Slotman. Ook namen als 

Lammertman en Lammers hebben betrekking op de landweren. 

 

Een koers betekent een uitkijker, een wachter in een uitkijkpost: een kijk overal. Het 

werkwoord is koeren en betekent dus uitkijken. De naam Koers heeft niets te maken met de 

goede koers houden of met de koers op de beurs; deze koersen zijn er een afgeleide van. Een 

koerhuis, coerhuis of cuerhuys was een huis van waaruit men de omtrek kon overzien en 

waarop wacht gehouden werd: een uitkijkpost. Dag en nacht stond daar een wachter op de 

uitkijk. De koerhuizen behoorden tot de oude verdedigingswerken samen met de landweren 

en bewaakten de doorgangen bij de runnebomen. Voor de aanleg van landweren werd gebruik 

gemaakt van bestaande beken, de landweer volgde dan het tracé van de beek. Op een aantal 

plekken was een doorgang, afgesloten met een dubbele boom: een runneboom. Daar werd tol 

geheven. In het jaar 1367 vinden we bij Deventer 'dat cuerhuus op den mersche (mars, mors) 

bi den wachters; later ‘den bouzaten to den cuerhues (koerhuis) op den enghe bi der scepen 

ghebiete.’ Het markeboek van Zande (bij IJsselmuiden) vermeldt in het jaar 1578 'aen den 

Kuerhuiser Zijl’. Andere uitkijkpunten waren: de Schutterij en de tol aan de Hexelseweg bij 

Wierden, de Koerberg bij Heerde (G), de Koerheuvel bij Rhenen en de Koerbelt bij Rijssen. Te 

Archem (Meente) bij Ommen wordt in het jaar 1601 de Correbelt vermeld, hieraan is de 

Corbeld ontleend. Koer vinden we ook in de familienamen: Koerboom, Koerman, Koerkamp 

en Koermark, Koers, zie ook Keurhorst, Ter Keurst. Koerselman komt vooral in Gorsel, Laren, 

Vorden en Zutphen voor. Het erve Curslo te Almen wordt in het jaar 1382 genoemd, in het 

jaar 1410 Coerslo of Corslo, in het jaar 1645 Coursel. Het erve Koerkamp te Lettele bij 

Diepenveen heet in het jaar 1399 Ten Kuirkampe. De verdediging was nodig omdat er kastelen 

waren waar roofridders woonden. De Koersen aan de Hexelseweg keken uit naar soldaten van 

de roofridders van het huis Ter Molen bij Schuilenburg en het kasteel te Eerde of Irthe, zoals 

het oorspronkelijk heette. De Archemer Meente is het Eerderachterveld tussen Den Ham en 

Ommen en landgoed De Barkel te Hoge Hexel. En heel vroeger werd uitgekeken naar de 

soldaten van de burcht Schulenborch bij het Wendelgoor. Nu is op die plaats een tuincentrum 

gebouwd.  

 

 
Anneke, 2012 

 

In Wierden woonde in het jaar 1601 Johan Coerdes. Hij was in het bezit van 1 huisstede ende 
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gaerden, 1 half molder. Er is geen adres vermeld derhalve weet ik niet of het één van mijn 

voorouders is. Coerdes, Koers, het zou zo maar kunnen. Mijn grootvader is geboren in een 

caterstede op de Wierdense Es. Het enige wat er nog van over is gebleven is een schilderij. De 

caterstede is vastgelegd op zes tegeltjes in een lijst, die door de over-ijverige huisvrouwen is 

verpest omdat ze de verf met een natte doek te lijf gingen. In het jaar 1645 werd Koers ook als 

Coursel geschreven. Coursel, nu Koersel,  is een plaats in België. Course heeft verschillende 

verklaringen. Zo is course oriëntering, een aantal controlepunten, de richting, een onderzeil 

op een mast van een zeilschip en ook de snelheid van de evolutie, van een aandoening. Course 

betekent ook een onderdeel van voorschriften in een onderworpen, duurzame en theoretische 

verhouding. Course is met honden jagen. Course is ook loop, voortgang, duur, richting. Blijf 

bij de course betekent tot het eind toe volhouden. Course is sijpelen, vloeien. Of course is 

natuurlijk, vanzelfsprekend. Een courser is een lichtbruine vogel van de familie Glareolidae. 

Ze hebben lange poten en korte vleugels. Het is een waadvogel die in de woestijn woont. De 

coursers zijn gevonden in warmere delen van de Oude Wereld. Zij jagen al rennend op 

insecten. Een courser is ook een snel en sterk paard, meestal gebruikt in de Middeleeuwen 

voor de jacht of voor de oorlog. Een courser is ook een jachthond, een hazewindhond. Coursing 

is het jagen op hazen en konijnen.  

 

Koerland 

`Koerland` is een historische regio in Letland, gelegen tussen de Oostzee, de Golf van Riga en 

de Westelijke Dvina. Het gebied is genoemd naar de oorspronkelijke bewoners, het Baltische 

volk der Koeren, dat in de Letten is opgegaan. Zij werden in de dertiende eeuw onderworpen 

door de Duitse Zwaardbroeders. In 1561 werd Koerland met het naburige Semgallen een 

hertogdom onder Pools leenheerschap. Het werd in 1795 een Russisch gouvernement. 

 

De Koerse taal (Lets: kuršu valoda; Litouws: kuršiu kalba) is een Baltische taal, net zoals 

het Lets en het Litouws. De taal wordt oorspronkelijk in Koersland (Letland) en in het 

voormalige Oost-Pruisen gesproken. Het is niet duidelijk of de taal bij de West- of de Oost-

Baltische talen hoort. Tot ongeveer de achttiende eeuw was het Koers een levendige taal. De 

taal werd grotendeels vervangen door Duits, Lets en Russisch. Rond 1930 waren er nog 

vijfennegentighonderd sprekers, na de Tweede Wereldoorlog was dit aantal slechts 

vijfentwintighonderd. In 2004 waren dit er acht 

 

Koerland (Lets: Kurzeme; Duits: Kurland; Pools: Kurlandia; Russisch: Курляндия; Latijn: 

Curonia) is een historische regio in Letland, gelegen tussen de Oostzee, de Golf van Riga en 

de Westelijke Dvina. Het gebied is genoemd naar de oorspronkelijke bewoners, het Baltische 

volk der Koeren, dat in de Letten is opgegaan. Zij werden in de dertiende eeuw onderworpen 

door de Duitse Zwaardbroeders. In 1561 werd Koerland met het naburige Semgallen een 

hertogdom onder Pools leenheerschap. Het werd in 1795 een Russisch gouvernement en is 

sinds 1918 een deel van Letland. De bovenlaag van de bevolking was tot in de twintigste eeuw 

Duitstalig; het Lets was de taal van de lagere klassen.  

 

Mijn opa, Arend Jan Koers, was grondwerker en later darmbewerker. Hij is geboren op 27 

augustus 1886 om 16.00 uur te Wierden. Hij is overleden op 12 maart 1954 om 23.00 uur te 

Wierden op zevenenzestig jarige leeftijd. Hij was de zoon van Jan Hendrik Koers en Gerritdina 

van de Riet. Opa is getrouwd te Denekamp op negenentwintig jarige leeftijd met de 

vierentwintigjarige Johanna Hermina Wassink op 11 november 1915. Hun getuigen waren 

J.H. Sandvoort, J.L. Grobbe, J.H. Schultz en L. Tukker. Oma is geboren op 27 januari 1891 

om 03.00 uur te Denekamp en overleden op 28 januari 1949 om 12.00 uur te Almelo op 
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achtenvijftig jarige leeftijd. Oma was de dochter van Fenna Wassink. Mijn opa had twee 

zusters en twee broers, Janna, Jan Hendrik, Hendrika Elisabeth en Hendrik Jan. Opa kwam 

na Hendrika Elisabeth op de wereld. Ik ben op drie jarige leeftijd voorgesteld aan tante Janna 

en haar man Gerrit Jan Steunenberg. Ze woonden in het dubbele boerenhuis aan de 

Hexelseweg, waar ook opa en oma woonden en waar mijn vader is geboren en opgegroeid. 

 

Jan Hendrik, de vader van opa, was de zoon van Jannes. Hij trouwde op 24 november 1879 

met Gerritdina van de Riet. Zij was de dochter van Hendrik Jan van de Riet en Elisabeth 

Maassen van de Brink. Daar komt de naam Maasen van de Brink in mijn familie. En mijn 

vader is ook getrouwd met een Maassen van de Brink. De oudste bekende opgetekende 

gegevens zijn van voor 1670. Willem Lamberts trouwde toen met Hendrickjen Coertsen te 

Wierden. Uit deze relatie werden zeven kinderen geboren. De oudste was Lambert Willems, 

geboren op 25 mei 1688, gedoopt in de hervormde kerk en op twee jarige leeftijd overleden. 

De vijfde zoon werd Coert genoemd. De jongste, Jan Willem, wordt op 13 juli 1704 gedoopt in 

de hervormde kerk te Wierden. Coert Willems trouwt op 19 maart 1724 te Wierden op 25 

jarige leeftijd met Hermina Stokkers. Zij was de dochter van Garrit Stokkers, burgemeester 

en Geesjen Coertsen. Hun acht kinderen worden Koertsen genoemd.  

 

Mijn tweede naam: Hermina, is terug te voeren op Hermina Stokkers, gedoopt voor 1705. Zij 

is getrouwd met Harmen Koertsen of Koers. Ik lees voor het eerst de naam Koers. In de periode 

1700-1710 is te Wierden van meerdere personen de datum van de doop niet terug te vinden 

in de kerkelijke boeken. Ze worden ook niet vermeld in de volkstelling van 1748. Hun dochter 

Harmina Koers was het vierde kind. Zij overleed op tweejarige leeftijd te Wierden. Harmina 

werd gedoopt op 18 februari 1765. Het kind dat na haar werd geboren was ook een meisje, 

dat ook Harmina werd genoemd. Zij overleed op zeven en zestigjarige leeftijd. De naam 

Johanna kom ik tegen in het jaar 1818. Dan wordt te Wierden om 03.00 uur op 20 februari 

1818 Johanna geboren. Zij was het tweede kind van Harmen Hendrik Koers en Janna Eshuis. 

Zij overlijdt op 27 mei 1861 op drieënveertigjarige leeftijd. De namen Gezina Johanna, Janna 

Johanna, Hendrika Johanna en Hermina Hendrika zijn al eeuwen bekend in de familie Koers. 

Maar de naam Johanna Hermina komt met mijn oma Johanna Hermina  (Anne) Wassink op 

11 november 1915 in de familie Koers. Ik ben trots op die naam. 

 

Ik hoop dat het niet donker zal blijven. Dat is alles wat ik hoop. Als er een leven is na de dood, 

hoop ik maar dat het daar niet donker zal zijn. En ik hoop dat ik me dan mijn wezen kan 

herinneren. Ik zou het verschrikkelijk vinden voor altijd in het donker rond te zwerven, zonder 

te weten wie ik was en wat ik hier deed, of zonder zelfs te weten dat ik ooit een ander leven 

heb geleid. Maar het is onmogelijk de hemel te bereiken zonder eerst door de hel te zijn gegaan. 

Waarom die tranen? Wat is er dat mij grieft? Het verdriet wil een uitweg. Het wil gedeeld zijn. 

Schrijf dus; dan dragen wij het samen. Kinderen zijn van de aarde. Ze hebben de oeroude 

geschiedenis van de aarde in hun cellen en de wijsheid van heel de natuur in hun 

bloedsomloop. ‘Is het geen hondje? Wat een schatje, hè?’ In Nederland wijst niets erop dat de 

oorlog tussen mannen en vrouwen afneemt. In de krant lees ik over de laatste zelfmoord van 

een bruid. De echtgenoot is met de noorderzon vertrokken. Op de volgende pagina, de 

dagelijkse huwelijksadvertentiemarkt, vragen desperado’s partners. De ontkoppeling waartoe 

de menselijke geest in staat is! De tegenstrijdige persoonlijkheden die in zakken van 

mensenhuid hotsen en botsen. Geen wonder dat ze zich nooit lang kunnen concentreren. 

Geen wonder dat ze van die hip-hop schakel-over afstandsbedieningen uitvinden.  In de zak 

van mensenhuid zijn meer zenders dan de kabelbazen in hun stoutste dromen hebben 

voorzien.  Het leven, hoewel niet meer dan een verschijnsel dat schuilgaat achter vragen, laat 
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zich niet door het verleden verduisteren. De dood kan oprukken naar het midden van het 

strijdtoneel. Het leven vecht om gelijke rechten. 

 

De regen valt neer. Ik loop langs plekjes die ik ken. Vervallen hutjes waarin niemand meer 

woont, een verlaten schoolgebouw met een enkel klaslokaal, kippenrennen, oude 

vrachtwagens zonder wielen, pas omgeploegde velden. Ik kan me ieder veld, ieder huis 

herinneren. De lucht wordt iets lichter, maar het blijft bewolkt. De regen verandert in een 

koppig motregentje. Ik draai rechtsom en loop op de E8, die door iemand de grote weg is 

genoemd. Recht voor mij ligt het dorpscentrum. Ik passeer een brug over een rustig stroompje 

waarin lichte putjes vallen door de regen. Lopend langs een rotsachtige, schuin oplopende 

weide waarop vijf koeien ernstig tegen een omheining van houten palen aanstaan, naar mij 

starend en nadenkend kauwend. Een kleine hond komt een boerenerf afgerend en blaft fel. Ik 

raak betoverd door de naderende dageraad. Ik zie hoe de lucht en het land steeds iets lichter 

worden. Ik kijk hoe de witte streep van de horizon een delicate roze, toen een rode en toen een 

gouden kleur kreeg. De eerste rode boog van de zon verschijnt boven de horizon, verdwijnt 

achter een wolkje en komt, feller, weer te voorschijn. Het ziet ernaar uit dat het een volmaakte 

dag zal worden. Een vogel kwettert slaperig. Een kraai krast rauw in de nog schaduwrijke 

bossen. De eerste warmte van die dag beroert mijn gezicht zachtjes en ik verwelkom haar.  

 

Tegen het einde van de grote volksverhuizing begonnen de nieuwe bewoners zich te 

organiseren. Vertegenwoordigers van de nobelste families waren belast met de heidense 

offerriten en zij vertegenwoordigden ook het wettig gezag van hun districten. Eenmaal per 

jaar, in de zomer als de zon haar hoogste stand had bereikt, kwamen de vertegenwoordigers 

van alle districten bijeen voor het Alding (de algehele vergadering). Zij ontwierpen nieuwe 

wetten, regelden geschillen en legden straffen op. Dit alles was gebaseerd op complexe wetten 

en gebeurde volgens een strikt juridisch systeem. Het systeem kan met de democratie van 

onze moderne maatschappij wedijveren. De staatkundige entiteit bleef eeuwenlang 

gehandhaafd, een opmerkelijk lange tijd. Maar in de elfde eeuw kwamen er barsten in de 

staatsvorm. Met de komst van het christendom in het jaar 999 lieten veel 

districtsvertegenwoordigers zich tot priester wijden, omdat zij zo konden delen in de kerkelijke 

belastingopbrengsten van hun district. Het ambt van volksvertegenwoordiger was geen 

eerbaar ambt meer, er viel nu geld mee te verdienen en de tijd was rijp voor intriges en 

ordinaire machtsstrijd. Met de komst van het christendom deed het geschreven woord haar 

intrede. Daardoor raakte men vertrouwd met het (Latijnse) schrift. Er bestond weliswaar het 

runenschrift, maar dit beheersten slechts weinigen en het was zeker niet geschikt voor het 

weergeven van langere mededelingen. Vanaf 1100 begon men met het opschrijven van 

vertalingen en bewerkingen van de Latijnse manuscripten en van wetenschappelijke werken. 

En weer een eeuw later begon men eigen literatuur te schrijven, de sagen. In proza en niet in 

poëzie, hetgeen toch in de middeleeuwen de gebruikelijke vorm was. Verhalen werden 

geschreven in een beeldend proza, van helden tot lafaards, uit verschillende tijdperken, uit 

het verre verleden. Maar ook over hun heden, over voorvallen uit de directe omgeving tot aan 

de uithoeken van de aarde. Feit en fictie vermengden zich tot een wonderlijk geheel, droge 

opsommingen werden afgewisseld met fantasieën en soms doken er plotseling verzen op 

tussen het proza, waarin ook veelvuldig gebruik werd gemaakt van de dialoog. 

 

Het was zaterdag. De kinderen trokken hun mooiste kleren aan. Mensen waren in staat hun 

vijanden in de ogen te kijken zonder verbittering en zonder elkaar in de haren te vliegen. 

Nadat ik had gegeten ging ik buiten flaneren op de eerste van vele dagen waarop zich kleine 

wonderen zouden voltrekken. Het was een periode waarin onenigheden werden opgeschort. 
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De zon zuiverde de atmosfeer van haatgevoelen en boze dromen. De sterren stonden gunstig. 

En op alle terreinen van het bestaan leek er een wapenstilstand te heersen tussen de 

strijdende mythologieën en overheersende filosofien. Aanhangers van twistende politieke 

partijen raakten op raadselachtige wijze in elkaars gezelschap verzeild, drinkend en grappen 

maken. Zelfs de oude chagrijn toonde zich vriendelijk die dag. Maar op een geweldige droom 

volgt dikwijls een geweldige chaos. Ons vermogen de mooiste dromen van ons leven helemaal 

te volgen tot aan de zee, is wellicht een van de verborgen frustraties van de engelen. 

 

Mijn boeken zijn mijlpalen in mijn leven, ze zijn de uitdrukking van mijn innerlijke 

ontwikkeling. Want door bestudering van de geschiedenis en de inhoud van het ‘onbewuste’ 

wordt de mens gevormd; ik veranderde erdoor. Ik word me bewust van onze nationale 

eigenaardigheden wanneer ik in de gelegenheid ben onze natie van buitenaf te bekijken, vanuit 

het standpunt van een ander te kijken. Alles wat me bij anderen irriteert leidt tot inzicht in 

mijzelf. Mijn leven is datgene wat ik gedaan heb, mijn geestelijke arbeid. Al mijn geschriften 

zijn als het ware opdrachten van binnenuit; ze ontstonden door een dwang van het lot. De 

geest die me voortdreef liet ik aan het woord komen. Mijn boeken betekenen een compensatie 

van de verloren werelden. Er zijn zoveel huizen, gebouwen en manieren van leven verdwenen. 

Het is vaak moeilijk om het alternatief te aanvaarden. De hoofdzaak is voor mij altijd geweest 

om te herinneren en de herinneringen te verwoorden. Ik heb gedaan wat ik kon. 

Vanzelfsprekend zou het meer en beter kunnen zijn, maar niet op grond van mijn capaciteit. 

Dit relaas maakt duidelijk waarom alles wat we in musea zien, de artefacten en de 

bewijsstukken, ons alleen maar een vaag idee kunnen geven van hoe het echt is geweest. 

Waarom we voorzichtig moeten zijn als we ons een voorstelling proberen te maken van hoe 

het geweest is. U kunt in een museum tegenwoordig rondlopen in de prehistorische tijd, maar 

het is van belang er op te wijzen, in deze tijd van ‘reality amusement’,  dat het niet hetzelfde 

is als je in die tijd hebt gewoond, toen je de gevechten kon meemaken van de Geldersen of van 

de Munstersen. Ervaringen die de bezoekers van dergelijke exposities niet recentelijk hebben 

ondergaan. Stip-in-de-pan! Er zijn nog maar zo weinig mensen uit de streek over die dit eten 

nog kennen. Dit is geen Nederlands eten, dit is Twents eten. Roggebrood werd in een pan met 

warm varkensvet gestipt. Het werd gegeten met uitgebakken spek. Op een boerderij zitten 

boer en dienstvolk ’s morgens om acht uur aan tafel. De eerste uren werk zitten erop. In de 

slachttijd werd een stuk bloedworst gestipt in een pan met heet vet. Stip-in-t-gat was een 

ander gerecht, een stijf mengsel van boekweitmeel met kokende melk. Het werd geserveerd op 

een platte schaal met een kuil in het midden van dit mengsel, met heet spekvet en stroop. 

Telkens werd een hap in de kuil gestipt. Stip was gesmolten vet, half reuzel, half rundvet, 

soms gesmolten boter. Stipwerk in een stippot midden in de schaal met aardappelen geplaatst. 

Elke eter doopte met zijn vork een stuk aardappel in de stip.  
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Anneke, 2016 

 

Wat mij opviel in die tijd, dat de Tukkers bij belangrijke familiegebeurtenissen en zondags 

altijd stropdassen en colbertjes droegen. Ook mijn vader ging in driedelig pak naar de kerk. 

Een Koers zijn, net als Tukker zijn, had immers alles te maken met de eigenschappen die ik 

met mijn vader associeerde: groot, vormelijk, en starheid van opvatting; zaken die duidelijk 

veel met Nederland en de kerk te maken hadden. De starheid werd na het overlijden van mijn 

moeder minder. Mijn vader stemde zelfs op de PPR in plaats van ARP en kocht muziek van 

Johnny Cash. Cash was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij 

werd wereldwijd bekend als ‘The Man in Black’ en viel op door zijn diepe baritonstem. De 

vormelijkheid betekende in religieuze termen strikte orthodoxie en in wereldlijke termen 

wellicht was te verklaren in het feit dat je op reis nooit iets anders droeg dan een pak met 

stropdas. Toevallig koesterde mijn vader een diepe liefde voor Enter, Wierden en Twente, al 

van kinds af aan. Elke vrije zaterdag was hij in Wierden of Rijssen te vinden en bezocht er zijn 

broers en nichten. 

 

De tijd vormt laag na laag. Wat hij bedekt is op zijn hoogst door scheuren heen te herkennen. 

En door een dergelijke tijdscheur, die met moeite wat groter gemaakt kan worden, zie ik mezelf 

en mijn kleinzoon tegelijkertijd. Ik al op leeftijd, hij schaamteloos jong; hij leert voor zijn 

toekomst, ik word ingehaald door het verleden; mijn beslommeringen zijn niet de zijne. Wat 

hij niet als schandelijk wil zien, hem dus ook niet als schande bedrukt, moet ik, die meer dan 

verwant met hem is, nu verwerken. Tussen de twee ligt blad na blad opgebruikte tijd. Ik heb 

mezelf teruggevonden. Sterker nog: ik heb iemand teruggevonden die hij nauwelijks kende, 
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een vrouw die hij zich niet kon herinneren. Als een archeoloog heb ik die persoon opgediept, 

en die persoon is een beetje stijf in de gewrichten, maar toch heel goed bruikbaar. Die 

gewrichten komen wel weer goed en die persoon zal een complete vrouw zijn. Misschien een 

beetje geschramd door al de opschudding van het voorbije leven, maar bepaald niet ernstig 

gewond. Het huwelijk beschouwende als een lange donkere gang die naar het zonlicht leidt. 

Een ferme streep onder het verleden. Een nieuwe persoonlijkheid en een nieuwe schoonheid. 

Schoonheid is te vinden in het oog dat het kan zien. Dat kan een kwestie van kilometers zijn. 

Ik heb een ellendige tijd gehad, en dat besef ik heel goed. Maar ik ben het te boven gekomen. 

Er is een ervoor geweest, er is die ellendige tijd geweest, er is erna geweest, en er is zelfs erna-

erna geweest, toen ik weer lid ben geworden van het filmhuis. Erna-erna-erna? Daar lijkt het 

op. Een nieuwe vrouw, een volslagen nieuwe vrouw, verrezen uit oude as waar men zo ruw in 

had geroerd. 

 

Nu of jaren geleden, aanlokkelijk blijft de verleiding mezelf in de derde persoon te vermommen. 

Toen ik bijna tien was maar nog altijd zielsgraag bij mijn vader werkte, begon en eindigde iets. 

Maar is dat wat begon en wat eindigde zo nauwkeurig te benoemen? Bij mij wel. Wat mijn 

onmiddellijke omgeving betreft werd er een einde aan mijn jeugd gemaakt toen ik mijn eerste 

liefde verloor. Maar nu komt er een vraag: waarom moet er herinnerd worden aan de jeugd 

en haar zo onomstotelijk gedateerde einde, wanneer alles wat me vanaf mijn eerste en mijn 

tweede tand overkwam, inclusief de eerste schooljaren, knikkerspelletjes en knieën met 

korsten. Omdat het een en ander aangevuld moet worden. Omdat iets zou kunnen ontbreken 

dat vrijpostig de aandacht trekt. Omdat iemand op een zeker moment in de put is gevallen, 

mijn eerst daarna afgedekte gaten, mijn niet te stuiten groei. En ook deze reden moet genoemd 

worden: omdat ik het laatste woord wil hebben. De herinnering houdt van verstoppertje 

spelen zoals kinderen dat doen. Ze kruipt weg. Tot mooipraterij neigt ze. Ze spreekt het 

geheugen tegen, dat zich pedant gedraagt. Als je haar vragen stelt, lijkt de herinnering op een 

kind dat wil praten. Zelden ondubbelzinnig, vaak in dromen. En dan verschijnt de eerste 

eerzucht al: die code moet worden gekraakt. En al snel is weerlegd wat allemaal wordt 

beweerd. Het meest houdbare deel van de herinnering, opgeschreven klinkt ze geloofwaardig 

en pronkt ze met details die voor een fotografisch geheugen moeten doorgaan. De regenbroek 

van mijn lagere schooljuf, juffrouw Blankvoort, was van rubber en de pijpen werden ooit door 

meester Visser dichtgenaaid. Mijn eerste hap macaroni. Toen wij scholieren ijsvrij hadden. 

Toen mijn tand moest worden getrokken. Toen mijn vragen niet of niet juist beantwoord 

werden. Wat er voor en na het einde van mijn jeugd gebeurde meldt zich met feiten en was 

niet zo erg als de bedoeling was. Wie niet nauwkeurige herinneringen heeft, komt soms 

desondanks dichter bij de waarheid, al is het via omwegen. Meestal zijn het voorwerpen 

waarlangs mijn herinnering gaat, die mij doen lachen of die een slechte smaak in mijn mond 

veroorzaken. De kachel in de keuken met de plakplaatjes op de tegels erachter, opgesloten in 

de koude schuur in de winternacht, de waterkan op zolder. Iemand die het gebak van mijn 

vader nog helder voor ogen heeft en de bijzondere waarde van de diepvriescel, die komt op 

verhalen waarin het er feitelijker aan toegaat dan in het echte leven. Toen ik een kind was, 

nog elke morgen ging zwemmen en nog geen sigaretten rookte, las ik de hele wereld in romans 

bij elkaar. En ook ik stelde, hoewel met het verlies van mijn geliefde mijn kinderjaren 

afgelopen waren, geen herhaalde vragen. Of durfde ik niet te vragen omdat ik geen kind meer 

was? Kan het zijn dat de angst voor een wellicht alles overhoophalend antwoord me stom 

heeft gemaakt? Dat is de schande die zich gedeisd houdt, te vinden in de herinnering. Dus 

schrijf ik over schande, en ook over schaamte die er achter aankomt. Zelden gebruikte 

woorden, in een inhaalprocédé gearrangeerd, terwijl mijn nu eens toegeeflijke en dan weer 

strenge blik op een vrouw gericht blijft die moderne jasjes draagt, die nieuwsgierig onderzoekt 
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wat zich verborgen houdt en die toch verzuimd heeft ‘waarom’ te zeggen. Geld aan een hogere 

opleiding voor een meisje besteden. Zoiets idioots hadden ze nog nooit gehoord. En terwijl de 

tienjarige nog soms wordt gehoord en er daarbij vast en zeker te veel van haar wordt gevergd, 

overdenk ik in het steeds sneller verdwijnende heden elke traptrede, ik adem hoorbaar, ik 

hoor mezelf zuchten en leef zo vrolijk mogelijk in de richting van de dood.  

 

Ik trof mezelf aan in het grote witte huis van de jonkheer. De jonkheer lag te slapen in zijn 

ruim bemeten slaapvertrek. Hij droomde dat Holland niet werd bewoond door mensen, maar 

door een monsterlijke variant van zwarte insecten. De insecten dwarsboomden zijn 

alleenheerschappij over het continent. In zijn droom bevond hij zich midden in het moeras 

waar primitieve trommels het rituele geroffel van heidense priesters ten gehore bracht. Ben 

Okri vulde mijn onwetendheid in met een mogelijk gebeurt verhaal. De jonkheer van het volk 

Homo Sapiens (Afrikaanse bezetters van ons land voor de IJstijd) was al zeventien dagen bezig 

met het verbranden van gewichtige papieren betreffende het bestuur van het land waarvan 

hij het volk niet graag mocht en het slechts zelden zag. Hij zag hen als gedaanten met 

dreigende ogen en veel te veel talen, te veel goden en veel te veel leiders. Een volk dat te weinig 

belang hechte aan het behoud van de eigen cultuur. Hij had nog achtentwintig dagen om de 

rest van de geheime documenten te verbranden, het bewijsmateriaal van belangrijke 

onderhandelingen, de aantekeningen van de verdeling van het land, de opnieuw getrokken 

grenzen, notulen van vergaderingen met religieuze leiders en politici. Hij verbrandde ook de 

dagboekaantekeningen over de drie vrouwen, die na een lange gevangenschap verbrand 

waren. Ze hoorden geen andere aanklacht dan dat ze heksen waren. Ze prevelden duistere 

bekentenissen die twee eeuwen terugvoerden en honderd jaar vooruitliepen. De nacht had 

hun lichamen veroverd en zij hadden hun geesten overgeleverd aan de afnemende maan. 

Soms ben ik al mijn onderscheidingsvermogen kwijt. Dan stel ik een democratisch belang in 

alles, alsof ik geen verschil tussen mensen en dieren kan waarnemen. Ik heb het nodig om 

aangesproken te worden met mijn duizend en één namen, want een geestenmens heeft 

behoefte aan veel namen wil hij zich echt en gewenst voelen. Ik kwam de rest van die dag niet 

uit huis, maar de hele wereld bevond zich in de huiskamer. Alle gebeurtenissen uit mijn 

geschiedenis kwamen tot leven in de kleine ruimte, als geestendrama’s. Is de geschiedenis de 

helse zinsbegoocheling van de tijd? De spookbeelden van historische consequenties dwaalden 

door mijn kamer, op zoek naar een bestemming. Geruchten van geweld en vage echo’s van 

geweerschoten weerklonken door de vloer. Continentale vrijheidsoorlogen werden op negen 

plekken op het plafond uitgevochten. En de jonkheer, een Afrikaan met een grote neus, was 

net klaar met de vernietiging van alle bezwarende documenten betreffende de nieuwe stichters 

van de natie. Waarna hij in zijn schuine schoolse schrift onze geschiedenis begon te 

herschrijven. Hij herschreef de ruimtes waarin mensen sliepen. Hij herschreef de lange stiltes 

van het land, welke in werkelijkheid hartstochtelijke dromen waren. Hij herschreef de zeeën 

en de wind, de weersgesteldheid en de luchtvochtigheid. Hij bedacht een nieuwe geografie, 

zowel voor het land als voor het hele continent. Hij veranderde de namen van plaatsen die 

ouder waren dan de plaatsen zelf. Hij herschiep de spraakklank van de Hollandse namen, 

maakte de medeklinkers zachter, vlakte de klinkers af. Door de klank van de namen te 

veranderen, veranderde hij hun betekenis en beïnvloedde aldus het lot van de naamdragers. 

Hij herschreef de namen van de vissen en de vliegen, van bomen en bloemen, van bomen en 

kruiden, van stenen en planten. Hij herschreef de namen van ons voedsel, onze kleren, onze 

huizen en onze rivieren. De herdoopte dingen verloren hun vroegere belang in ons geheugen. 

Ze werden lichter, en vreemder. Ze werden gescheiden van hun vroegere hoedanigheid. Ze 

verloren hun betekenis en soms ook hun vorm. En mij schenen ze opeens nieuw toe. Mij leken 

ze nieuw terwijl mijn volk hun namen had gegeven, waarop ze reageerden als ze aangeraakt 
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werden. In de ban van zijn geestdrift liet de jonkheer onze geschiedenis beginnen met de 

aankomst van zijn volk op onze kusten. Zwetend in zijn wijde hemd maakte hij van zichzelf 

een sprookjesfiguur die de mens uit de steentijd wekte uit een oeroude sluimer, een sluimer 

die een begin had gemaakt vlak na de schepping van het menselijk ras.   

 

 

 
Anneke, 2017 

 

 

In zijn herschrijving van onze geschiedenis beroofde de jonkheer ons van onze taal, onze 

poëzie, onze verhalen, onze architectuur, onze infrastructuur, onze wetten, onze 

schilderkunst, onze wetenschap, onze filosofie en ons abstract bevattingsvermogen. Hij 

beroofde ons van onze geschiedenis en onze beschaving, waarmee hij ons opzettelijk beroofde 

van onze menselijkheid. Onbedoeld wiste hij ons uit de schepping. Waarna hij, enigszins van 

zijn stuk gebracht toen hij merkte waar zijn rigoureuze logica hem naartoe had geleid, een 

knap staaltje werk leverde door ons pas tot leven te laten komen op het moment dat zijn 

voorvaderen ons in het oog kregen, terwijl wij door de hevige rolbewegingen van de historische 
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tijd heen sliepen. Met één pennenstreek van zijn kinderlijke schrift wekte hij ons tot leven. 

Met zijn geschrijf bracht hij de geschiedenis naar ons toe, toen zijn pen onze vrije zielen 

beroerde. En wij ontwaakten in de geschiedenis, onthutst en ondankbaar, terwijl hij onze 

weilanden en terrassen herdoopte en de slavenhandel vergat. Hij herschreef onze 

nachtdomeinen, maakte ze buitenissiger, bevolkte ze met monsters en rare stoffelijke 

voorwerpen van godenverering. Al doende verschafte hij ons zwart op wit het bewijs van ons 

recente ontwaken in de beschaving, wij die oude dromen en toekomstige openbaringen in ons 

dragen. Wij, die zijn begonnen met de naamgeving van onze wereld en al zijn goden. Wij, die 

met het heilige woord de oevers van de Vecht vruchtbaar maakten, waar de vroegste en meest 

mysterieuze beschaving tot bloei kwam. En terwijl de jonkheer de tijd herschreef, terwijl hij 

onze wapenfeiten onzichtbaar maakte, de sporen van onze oude beschaving uitwiste, de 

betekenis en schoonheid van onze gebruiken herschreef, terwijl hij de geestenwereld 

wegvaagde, onze geheugenkunst kleineerde, onze levensbeschouwingen afdeed als primitief 

bijgeloof, onze rituelen als kinderlijk, onze godsdiensten als dierenafgoderij en animistische 

(animisme: godsdienst die aan alles een ziel en magische kracht toekent) extase, onze kunst 

als onafgewerkte relikwieën en simpele vormen, onze muziek als eentonig geluid.  

 

Terwijl hij ons verleden herschreef, veranderde hij ons heden. En die verandering riep nieuwe 

geesten in het leven die voeding gaven aan de onvoorstelbare honger van de grote god van de 

chaos. Soms herken ik de tekens en symbolen, de hoeken, kleuren en vormen in de 

gehandwerkte lappen. De legenden en de historische momenten zijn verdwenen. De 

vorderingen in de muziek en de grappige variaties op kinderspelletjes zijn verdwenen. De 

muziek die ontsproot aan de harmonieën van beekjes, de wind, de hartslag van de aarde en 

de vlucht van de vogels. De geheime manieren ter verlenging van het leven, de betekenis van 

vogelkreten, de taal van de dieren, manieren om te praten met de geesten van voorvaderen, 

ouders, kinderen of vrienden die door de betoverende spiegel van de dood zijn gestapt. De 

mystieke betekenis van bloemengeuren, de liederen van de geschiedenis, de muziek van de 

doden en manieren om de liefde te bedrijven teneinde een tweeling, een drieling of een kind 

van het gewenste geslacht voort te brengen. De gespreksflarden, gehoord in de wind, 

gesprekken die van andere continenten aan waren komen zweven, dat alles werd niet 

vastgelegd. De gedichten van de vermaarde dichters van wie de woorden zich een plaats 

hadden verworven in het collectieve geheugen, de ware namen en gebeurtenissen in hun 

liederen verborgen. De theorieën van de kunst en de beeldhouwers, de geheime methoden van 

het brons gieten, berekeningen van afstanden tot de sterren die tot op heden onopgemerkt 

zijn gebleven, een supernova die uiteenspatte boven de diepe droom van het continent; een 

aankondiging, aldus de waarzegger van de koning, van de kortstondige nachtmerrie van de 

kolonisatie en van een uiteindelijke, verrassende wedergeboorte. 

 

Intussen bevond de jonkheer zich in zijn witte herenhuis in het Regeringskwartier, waar drie 

bediende af en aan liepen om het eten op te dienen. De jonkheer was net klaar met zijn eerste 

versie van de herschreven geschiedenis van onze levens. Hij legde zijn pen neer, kuierde naar 

de eettafel, zag de rivier met zijn groene oevers, de felgele zon aan de hemel, en begon na te 

denken over het continent. Hij peinsde over de passage in de Metamorfoses van Ovidius 

waarin werd gesproken over de strijdwagen van de zonnegod, gemend door diens eigenzinnige 

zoon, die vlak langs de aarde scheerde en daar de bomen verschroeide, het land veranderde 

in een dorre woestijn, de wateren in beroering bracht en zo dicht over Flevoland heen kwam 

dat hij de huid van de inwoners blijvend verbrandde en daarmee hun huidskleur voor altijd 

veranderde. ‘Wie moeten we geloven? zei hij, ‘Herodotus of Ovidius? De geschiedschrijver of 

de dichter? Herodotus beweert dat de goden, mythen en wijsgerige denkbeelden uit Afrika 
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stammen. En als we Ovidius mogen geloven dan waren de Afrikanen oorspronkelijk blank 

voordat de strijdwagen van de zon ze verbrandde. En dan zijn er nog een paar geschifte 

antropologen die menen dat de mens zijn oorsprong heeft in Afrika’. De jonkheer was zo in 

zijn schik met zijn voorstelling van zaken dat hij begon te lachen. Zijn bedienden wuifden 

hem koelte toe, maar die brachten de hitte nauwelijks in beroering.   

 

Mijn geschiedenis begint met woorden en zinnen die zich schuilhielden in de uiterste marge 

van wat zo op het oog een onbeschreven blad leek, en die pas op het laatste moment hun 

verborgen betekenis prijsgaven. De uitverkoop van mijn leven is bijna geëindigd. Mijn werk is 

nu spoedig voltooid. Eerst was er alleen het met weemoed geslagen zijn in de duisternis van 

onverbiddelijke water. Het water had het uiterste van de mens bereikt en het eiland wasemde 

onvervulde dromen en mateloze wroeging. In een moeizaam op het water veroverd land begon 

men aan een reconstructie van een conditie, die de waarheid vertegenwoordigde waar men 

altijd al voor op de vlucht was geslagen en die nog steeds onbeschrijflijke angsten aanjoeg, 

maar die men desondanks onder ogen probeerde te zien, klaar om op waarde geschat te 

worden. Het oude land inruilen voor nieuw land. Het oude eiland prijs geven voor een nieuwe 

polder. Nu er inmiddels negentig jaar zijn verstreken, en de tijd is gekomen om te verslag uit 

te brengen, is het terecht maar tevens ook zeer bevreemdend, om deze geschiedenis te laten 

beginnen bij het begin van voor de grote verandering. Het eiland kon bestaan zonder er een 

verleden op na te houden. De geschiedenissen afstropen zoals je een paling van zijn vel 

ontdoet, dat wilde ik. Met een vismes de sporen van al die verledens blootleggen, en met een 

schone lei het gezicht naar de toekomst wenden, dat is mijn taak. Als ik aan het eiland dacht 

werd er ergens in mijn geheugen een knop omgedraaid. Ik kreeg dan een gecensureerde film 

te zien. Elke keer dezelfde beelden, en ook steeds weer het onrustige geflikker van dezelfde 

lege plekken. Het geruis van het ontbrekende, dat was het geluid van mijn onwetendheid. 

 

 

 

Ik was een Venrayse 
 

De jaren na de oorlog waren moeilijk en zwaar. De productie van de industrie had zijn 

dieptepunt bereikt, en de rantsoenering van het voedsel werd pas na de oorlog opgeheven. 

Maar binnen een kleine bevolkingsgroep kondigden zich reeds de eerste tekenen aan van een 

massaconsumptie, afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. Die consumptie zou zich 

in de loop van de daaropvolgende jaren over de gehele bevolking verbreiden. De zeden 

veranderden en het jaar 1970 werd gekenmerkt door een snelle groei van de erotische 

consumptie, ondanks de bemoeienissen van de nog altijd waakzame censuur. De musical 

‘Hair’, bedoeld om de seksuele bevrijding van de jaren zestig voor het grote publiek 

toegankelijk te maken, kende een enorm succes. De blote borsten verspreidden zich snel over 

de zuidelijke stranden. Het aantal sekswinkels groeide snel. De geleidelijke uitbreiding van de 

verleidingsmarkt, de daarmee gepaard gaande ontploffing van het traditionele huwelijk, de 

hoge vlucht die de West-Europese economie zou nemen, de informatiepagina’s in de 

vrouwenbladen, die destijds volop in ontwikkeling waren, waren de oorzaak van mijn verdriet. 

Ik werd niet per ongeluk zwanger want ik vond dat het een van de ervaringen is die een vrouw 

moet hebben meegemaakt en ik leefde graag temidden van veel mensen. Een eentonige 

beslommeringen die de opvoeding van jonge kinderen met zich meebrengt leken algauw slecht 

te combineren met het persoonlijke vrijheidsideaal van de vader. Een scheiding liet niet lang 

op zich wachten. Gedreven door bittere armoede, de uithongering nabij, verliet ik het huwelijk 
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en hoopte dat Twente iets dichter bij huis was. Ik kan moeilijk afscheid nemen en je moest 

eens weten hoe vol mijn huis staat. Ik ben het slachtoffer geworden van de nieuwe overvloed 

die er heerst. Ik heb geen idee hoe ik daar mee om moet gaan. Ik ben blij dat ik voor mijn 

verdediging in vrijheid mijn argumenten kan kiezen. Daarover ben ik geen verantwoording 

verschuldigd. Hopelijk moeten mensen niet eerst zelf met extreme tegenspoed geconfronteerd 

worden vooraleer hun de ogen worden geopend en wat meer zicht en inzicht krijgen. Het gaat 

hierbij niet om inzicht in een ander, maar vooral in henzelf. 

 

Ook ik haalde een boterbriefje nadat ik een man vond die in staat werd geacht mij en mijn 

toekomstige kinderen te onderhouden. Tenminste dat dacht ik. De ruzie, alcohol en de seks 

waren toen nog niet in beeld. 

 

Ik had gematigde opvattingen over geluk. Eigenlijk had ik er nooit goed over nagedacht. De 

weinige opvattingen die ik had, had ik van mijn moeder en haar zuster die ze rechtstreeks aan 

mij hadden doorgegeven. De opvattingen van de generatie van mijn ouders zijn het gevolg van 

de ontberingen die ze meemaakten in de oorlog. De wereld die ze aan hun kinderen wilden 

nalaten was die van bevrijding. De vrouw blijft thuis en doet het huishouden, geholpen door 

elektrische apparaten. Ze heeft veel tijd over om aan haar gezin te besteden. De man werkt 

buitenshuis, maar door de robotisering werkt hij minder lang en is zijn werk minder zwaar. 

De echtparen zijn trouw en gelukkig. Ze leven in huizen buiten de steden in buitenwijken. In 

hun vrije tijd wijden ze zich aan handwerken en tuinieren als ze al niet op reis gaan en de 

leefwijzen en culturen van andere streken ontdekken. De generatie van mijn ouders had een 

uitzonderlijk sterke band gelegd tussen huwelijk, seksualiteit en liefde. De geleidelijke 

uitbreiding van de lonen en de snelle economische ontwikkeling van de jaren vijftig leiden tot 

de ondergang van het verstandshuwelijk. De katholieke kerk, die altijd terughoudend was 

geweest ten aanzien van seksualiteit buiten het huwelijk, reageerde enthousiast op die 

ontwikkeling in de richting van het huwelijk uit liefde, dat beter overeenkwam met hun eigen 

leer: ‘man en vrouw schiep hij hen’. Het was geschikter als eerste stap naar de beschaving 

van vrede, trouw en liefde die het natuurlijke doel van de kerk vormde. De socialistische partij 

streed voor vrijwel identieke doelstellingen. De jongelui uit de jaren vijftig wachtten dus 

allemaal vol ongeduld tot ze verliefd zouden worden, temeer omdat de straal waarbinnen de 

keuze van de toekomstige levenspartner moest plaatsvinden vrijwel onbeperkt was door de 

ontvolking van het platteland en de daarmee gepaard gaande verdwijning van de dorpen. 

Daardoor kreeg die keuze tegelijkertijd een buitengewoon groot gewicht. De politiek van 

nieuwbouwwijken werd gelanceerd (tuinwijken waren al bedacht voor de oorlog) en waren een 

vertaling van een sociale werkelijkheid die is teruggebracht tot het kader van de gezinskern. 

Zonder de waarheid geweld aan te doen kan men de jaren vijftig en het begin van de jaren 

zestig dus karakteriseren als een ware bloeitijd van het verliefde gevoel. De chansons van 

Françoise Hardy roepen mij nog een beeld voor de ogen van verlangen naar een lieve, grote, 

sterke man. In dezelfde tijd verspreidde de massaconsumptie van Noord-Amerikaanse 

oorsprong (liedjes van Elvis Presley, films van Marilyn Monroe) zich over West-Europa. Tegelijk 

met de koelkasten en de wasmachines die de materiele begeleiding van het echtelijk geluk 

vormden, maakten ook de transistor en de pick-up hun opgang en werden succesvol. Ze 

zouden het gedragsmodel van de ‘tienerflirt’ naar voren brengen. Het ideologische conflict, dat 

gedurende de jaren zestig nog verborgen bleef, kwam in het begin jaren zeventig tot uitbarsting 

in de meisjesbladen, waar het uitkristalliseerde rond de centrale vraag: ‘Tot waar mag je gaan 

voor het huwelijk?’ In dezelfde jaren kreeg het hedonistische alternatief van Noord-

Amerikaanse oorsprong (hedonisme: genot dat het hoogste doel moet zijn) een krachtige steun 

van vrijheidslievende persorganen. In principe plaatsen die zich weliswaar op een politiek 
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standpunt dat het kapitalisme bestreed, maar over de hoofdzaak waren ze het met de 

amusementsindustrie eens: vernietiging van de christelijke morele waarden, verheerlijking 

van de jeugd en de individuele vrijheid. Heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige eisen 

stelden de meisjesbladen noodgedwongen een compromis voor, dat als volgt kan worden 

samengevat. In een eerste periode (12 en 18 jaar) had het meisje omgang met veel jongens. 

Maar wat hield die omgang precies in? Ging het erom elkaar op de mond te kussen, of ging 

het om intiemer genot, of om de penetratie? Moest je een jongen toestaan je borsten aan te 

raken? Moest je je slipje uitdoen? En wat moest je doen met zijn organen? De meisjesbladen 

gaven vage, tegenstrijdige antwoorden. In een tweede periode, kort na het halen van het 

eindexamen, voelde hetzelfde meisje de behoefte aan een serieuze relatie opkomen, die later 

in Duitse tijdschriften ‘big love’ werd genoemd. De relevante vraag was dan: ‘Moet ik gaan 

trouwen?’ Die tweede periode was in principe definitief. De extreme broosheid van het 

compromis dat de meisjesbladen op deze manier voorstelden, zou pas een paar jaar later 

duidelijk worden, toen men zich bewust werd van het toenemende aantal echtscheidingen. Er 

waren twee radicaal tegengestelde gedragsmodellen naast elkaar geplaatst, die willekeurig op 

twee achtereenvolgende levenssegmenten werden vastgepind. Voor meisjes die toch al vrij 

naïef waren, en geïmponeerd door de snelheid van de veranderingen die zich om hen heen 

voltrokken, was dit onwaarschijnlijke schema niettemin een aantal jaren lang een 

geloofwaardig levensmodel, waarnaar ze zich naar hun beste vermogen probeerden te richten. 

 

De zomer van 1975 was de warmste zomer in lange tijd. De hitte was niet te harden, zelfs de 

nachten brachten geen verkoeling. In dat opzicht zou de zomer van 1975 historisch zijn. De 

meisjes droegen korte jurkjes, die door het zweet aan hun huid plakten. De vier maanden 

oude Youri verhuisde in zijn campingbedje van de tuin naar de woonkamer. In de slaapkamer 

was de temperatuur niet te harden. In die zomer van 1975 was het al duidelijk dat het allemaal 

niet goed zou aflopen. Er had een omslag plaatsgevonden in de westerse samenleving. In 

dezelfde jaren dat ik toegang tot het leven probeerde te krijgen, had iets onheilspellends de 

westerse samenleving in zijn greep gekregen. In die zomer van 1975 was al duidelijk dat het 

allemaal heel slecht zou aflopen. Het lichamelijk geweld, de meest volmaakte uiting van 

individuatie (verbijzondering van iets algemeens) stond in het westen op het punt zijn 

herintrede te doen in het kielzog van de begeerte. Ik achtte het wenselijk enige familierelaties 

te onderhouden, ook al ging dat ten koste van een lichte verveling. Zo had ik me jarenlang 

verplicht verjaardagen te vieren. Ik luisterde naar de oraties van de oude schoonvader over 

politieke zaken terwijl hij het ene glas jenever na het andere inschonk. Na de scheiding gingen 

de bezoeken nog een tijd door. Familierelaties blijven soms jaren standhouden. Het is een feit 

dat ze veel langer standhouden dan alle andere relaties. En dan gaan ook zij uiteindelijk als 

een nachtkaars uit. 

 

En ik spreek tot u de woorden die, gewiekt, als snelle vogels, afgaan op hun doel. Onder 

invloed van de afscheiding van progesteron en oestradiol in de eierstokken werd er bij mij 

vetkussentjes afgezet ter hoogte van de bosten en de billen. Die organen kregen een rond 

aanzicht. Het kijken daarnaar veroorzaakt bij de man een hevige begeerte naar seks. En 

zonder schoonheid is een meisje ongelukkig, want daarmee zijn haar kansen in de liefde 

verkeken. Weliswaar wordt ze niet bespot of wreed behandeld, maar omdat ze doorzichtig is 

wordt er niet naar haar gekeken. Iedereen voelt zich ongemakkelijk in haar gezelschap en 

negeert haar liever. Omgekeerd heeft een uitzonderlijke schoonheid, een schoonheid die de 

gebruikelijke, verleidelijke frisheid van meisjes in de puberteit al te ver overtreft, een 

bovennatuurlijk effect, en zij lijkt onveranderlijk een tragisch levenslot aan te kondigen. Een 

van de voornaamste nadelen van schoonheid bij meisjes is dat alleen ervaren, gewetenloze 
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versierders zich sterk genoeg achten. Juist de slechtste mannen gaan doorgaans met de schat 

van hun maagdelijkheid strijken, en dat is voor die meisjes het eerste stadium een 

onomkeerbare neergang. De basiskenmerken van het seksuele gedrag mogen dan aangeboren 

zijn, dat neemt niet weg dat de geschiedenis van de eerste levensjaren een belangrijke rol 

speelt in de mechanismen die het in werking stellen. Vroeg lijfelijk contact is van vitaal belang. 

Wanneer er tijdens de kindertijd geen contact met de moeder is, ontstaan er ernstige 

verstoringen van het seksuele gedrag. In dezelfde periode las ik James Baldwin. De eerste keer 

ging er een gevoel van kilte, van een langzaam verspreidende bevriezing door mij heen. Een 

paar uur nadat ik ‘Zeg mij hoe lang de trein al weg is’ uit had, voelde ik mij nog altijd zwak en 

verdoofd. Ik wist meteen dat die vertraagde, door schaamte getekende wereld, waar de mensen 

elkaar kruisen in een leegte zonder dat ertussen hen ooit ook maar het geringste contact 

mogelijk lijkt, precies overeenkwam met mijn innerlijke wereld. De wereld was traag en koud. 

Er was nochtans een warm ding, dat ik tussen mijn benen had. Maar tot dat ding had ik geen 

toegang. Ik ben nu zestig, en objectief gezien ben ik nog ver van de dood verwijderd. Wat kan 

ik nog van het leven verwachten? Misschien een paar bevliegingen, waarvoor ik met steeds 

minder scrupules zal betalen. Een leven dat op een doel is gericht laat weinig ruimte over voor 

de herinnering. Naarmate de seks korter wordt, laat ik een neerslachtige passiviteit over mij 

heen komen. Het voornaamste doel van mijn leven was van seksuele aard geweest. Het is niet 

meer mogelijk om dat doel te veranderen, weet ik nu. Daarin ben ik een kind van mijn tijd. In 

de sociale verbeeldingswereld won de gedachte terrein dat de economische omstandigheden 

normaal gesproken tot een zekere gelijkheid moesten leiden. Ik werd dus nauwelijks 

gestimuleerd om mijn tijdgenoten te overtreffen door middel van economisch succes. Op het 

professionele vlak was mijn enige doel op te gaan in de grote middenklasse met haar 

onduidelijke grenzen. Maar de mens is zo snel geneigd om ambtelijke rangorden op te stellen, 

hij wil zich o zo graag boven zijn gelijken verheven voelen. Denemarken en Zweden, die de 

Europese democratieën tot voorbeeld strekten op de weg van de economische nivellering, 

gaven ook het voorbeeld van de seksuele vrijheid. Binnen die middenklasse, waarin geleidelijk 

aan ook de arbeiders en het kantoorpersoneel werden opgenomen, en ook de kinderen van de 

middenklasse, ontstond onverwachts een nieuw strijdperk van narcistische concurrentie. 

Later gaf de mondialisering van de economie aanleiding tot een veel hardere 

concurrentiestrijd, die een einde zou maken aan de droom de totale bevolking te integreren in 

een veralgemeniseerde middenklasse met een regelmatig toenemende koopkracht. Steeds 

bredere maatschappelijk lagen zagen zich met onzekere leefomstandigheden en werkloosheid 

geconfronteerd. De seksuele concurrentiestrijd werd er niet minder heftig om, integendeel. 

Veertig jaar later is het mij duidelijk dat ik in een onevenwichtige, abnormale, uitzichtloze 

situatie had bevonden. Wanneer ik naar het verleden kijk, heb ik altijd de – waarschijnlijk 

bedrieglijke – indruk van een zekere onvermijdelijkheid. 

 

In het midden van de jaren zeventig veroorzaakten ‘A Clockwork Orange’ en ‘De Exorsist” grote 

opschudding. Twee heel verschillende films, die door hun succes echter de commerciële 

relevantie zouden aantonen van een ‘jongerencultuur’, voornamelijk gebaseerd op seks en 

geweld, die in de loop van de volgende decennia een steeds groter marktaandeel zou veroveren. 

De wet op de burgerlijke meerderjarigheid met achttien jaar werd aangenomen, de 

echtscheiding met wederzijdse instemming, overspel verdween uit het wetboek van strafrecht. 

De wet die abortus legaliseerde werd dankzij de steun van de linkse partijen aangenomen na 

stormachtige debatten. Inderdaad hechtte de christelijke mensopvatting, die in de westerse 

landen lange tijd overheersend was, een onbegrensd gewicht aan elk mensenleven, van de 

bevruchting tot de dood. De verklaring daarvoor is het geloof dat er binnen in het menselijk 

lichaam een ziel bestaat, een ziel die in zijn wezen onsterfelijk is, en voorbestemd om later 
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met God te worden verenigd. Onder invloed van de vooruitgang van de biologie zou zich in de 

negentiende en twintigste eeuw geleidelijk aan een materialistisch mensbeeld ontwikkelen, 

dat radicaal van het vorige verschilde in zijn veronderstellingen en veel bescheidener was in 

zijn ethische aanbevelingen. Enerzijds had de foetus, een klein hoopje cellen in staat van 

geleidelijke verschillen, volgens die opvatting pas recht op een individueel bestaan wanneer 

hij voldeed aan een bepaalde maatschappelijke eenstemmige mening zoals afwezigheid van 

ernstige erfelijke afwijkingen en toestemming van de ouders. Anderzijds kon een bejaarde, een 

hoopje organen in staat van onophoudelijke aftakeling, zich alleen op zijn recht op overleven 

beroepen onder voorwaarde dat zijn organische functies voldoende op elkaar afgestemd waren. 

Het begrip menselijke waardigheid deed zijn intrede. De ethische vragen die de twee uitersten 

van het leven opriepen, de abortus en een aantal maanden later de euthanasie, zouden vanaf 

dat moment onoverkomelijke geschilpunten vormen tussen twee wereldbeschouwingen, twee 

mensbeelden die in wezen lijnrecht tegenover elkaar stonden. De principiële leer, dat men 

omtrent het wezen der dingen, het godsbestaan, niets met zekerheid kan weten, van de 

Nederlanders zou de hypocriete, geleidelijke en zelfs enigszins achterbakse overwinning van 

het materialistische mensbeeld in de hand werken. Openlijk ter sprake gebracht, won de 

problematiek van de waarde van het menselijk leven langzaam maar zeker terrein in de 

denkwereld van de mensen. Zonder enige twijfel is die denkwijze voor een deel 

verantwoordelijk geweest voor de opkomst van een depressief en zelf masochistisch algemeen 

klimaat. Het menselijk handelen is gedetermineerd in zijn basisprincipes en in elke individuele 

handeling. Het laat maar weinig keuzemogelijkheden toe, en die keuzemogelijkheden worden 

nauwelijks benut. Determinisme is de leer dat het lot van de mensen en gedrag onafwendbaar 

bepaald worden door omstandigheden buiten zijn wil. 

 

Hoe goed  blijken de voorspellingen van Aldous Huxley in ‘Brave New World’  (Heerlijke Nieuwe 

Wereld)  te kloppen. En dan te bedenken dat het boek in 1932 is geschreven, dat is 

verbijsterend. Sindsdien heeft de westerse samenleving voortdurend geprobeerd dat model te 

benaderen. De steeds nauwkeuriger beheersing van de voortplanting, die uiteindelijk zal 

leiden tot een volledige loskoppeling van het geslachtelijk verkeer en tot reproductie van de 

menselijke soort in het laboratorium, onder omstandigheden waarin de veiligheid en de 

genetische betrouwbaarheid volkomen zijn gewaarborgd. Als gevolg daarvan de verdwijning 

van familierelaties, van de idee van vaderschap en afstamming. De opheffing, dankzij de 

farmaceutische vooruitgang, van het onderscheid tussen de verschillende leeftijden. In de 

wereld die Huxley beschrijft hebben mannen van zestig dezelfde bezigheden, hetzelfde 

lichamelijke voorkomen en dezelfde verlangens als een jongeman van twintig. Daarna, 

wanneer je niet meer tegen de ouderdom kunt vechten, verdwijn je door vrijwillige euthanasie; 

heel discreet, heel snel, zonder drama’s. De maatschappij die ‘Brave New World’ beschrijft is 

heel gelukkig, alle tragiek en alle extreme gevoelens zijn eruit verdwenen. De seksuele vrijheid 

is totaal, niets staat de wellust en het genot meer in de weg. Er blijven korte momenten van 

neerslachtigheid, verdriet en twijfel bestaan, maar die kunnen gemakkelijk worden behandeld 

met medicijnen. Op het gebied van antidepressiva en neuroleptica is er chemisch een 

aanzienlijke vooruitgang geboekt. Met een tablet tien gevoelens de baas. Dat is precies de 

wereld waar we tegenwoordig naar streven, de wereld waarin we tegenwoordig zouden willen 

leven. Ik weet dat men de wereld van Huxley over het algemeen beschrijft als een totalitaire 

nachtmerrie, dat men dat boek voor een aanklacht probeert te laten doorgaan. Dat is echter 

je reinste hypocrisie. Op alle punten, genetische beheersing, seksuele vrijheid, strijd tegen 

ouderdom, vrijetijdsbeschaving, is ‘Brave New World’ voor ons een paradijs. In feite is het 

precies de wereld die wij proberen te bereiken. Tot nu toe met enig succes. Er is tegenwoordig 

nog maar een ding dat indruist tegen ons op een hoogte brengend waardesysteem, of liever 
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gezegd het bepalen van rangen in de maatschappij naar de verdiensten en bekwaamheden 

van iemand. En dat is de indeling van de samenleving in kasten, die afhankelijk van hun 

genetische gesteldheid elk hun eigen soort werk krijgen toegewezen. Maar dat is juist het enige 

punt waarop Huxley een slechte profeet is gebleken. Met de ontwikkeling van de robotisering 

en mechanisering is dat juist het enige punt dat zo ongeveer zinloos is geworden. Aldous 

Huxley heeft de fundamentele intuïtie gehad dat de ontwikkeling van de menselijke 

samenlevingen al een aantal eeuwen lang uitsluitend werd bepaald door de wetenschappelijke 

en technologische ontwikkelingen. En dat dat in de toekomst alleen nog maar sterker het 

geval zal zijn. Het mag hem dan hebben ontbroken aan scherpzinnigheid, psychologisch 

inzicht en stijl, maar dat alles valt in het niet bij de juistheid van zijn aanvangsintuïtie. En als 

eerste schrijver, de sciencefictionschrijvers daarbij inbegrepen, heeft hij gezien dat na de 

natuurkunde nu de biologie de rol van stuwende kracht zou vervullen.  

 

Huxley behoorde tot een grote Engelse biologenfamilie. Zijn grootvader was een vriend van 

Darwin. Hij heeft veel geschreven om diens evolutionistische thesen te verdedigen. Zijn vader 

en zijn broer Julian waren ook bekende biologen. Engeland heeft een traditie van 

pragmatische, liberale en sceptische intellectuelen. Heel anders dan de eeuw van de 

Verlichting in Frankrijk. Veel meer gebaseerd op de waarneming, op de empirische methode. 

Gedurende heel zijn jeugd heeft Huxley gelegenheid gehad om de economen, juristen en vooral 

wetenschappers te ontmoeten die zijn vader thuis uitnodigde. Van de schrijvers van zijn 

generatie was hij absoluut de enige die in staat was de vooruitgang te zien aankomen die de 

biologie zou boeken. Maar zonder het nazisme zou het allemaal veel sneller zijn gegaan. De 

nazi-ideologie heeft veel bijgedragen tot de negatieve beoordeling die ideeën van 

rassenverbetering hebben gekregen. Het heeft meerdere decennia geduurd voordat men 

daarop kon terugkomen. Het boek met de titel ‘What dare I think?’ is geschreven door Julian 

Huxley, de oudere broer van Aldous, en gepubliceerd in 1931, een jaar eerder dan ‘Brave New 

World’. Je vindt er alle ideeën in terug over genetische beheersing en verbetering van soorten, 

de menselijke soort daarbij inbegrepen, die zijn broer in de roman in praktijk brengt. Dat 

wordt allemaal ondubbelzinnig voorgesteld als een wenselijk doel waarnaar we moeten 

streven. Na de oorlog werd Julian Huxley tot algemeen directeur van de Unesco benoemd, die 

net was opgericht. In hetzelfde jaar publiceerde zijn broer ‘Brave New World Revisited’, waarin 

hij zijn eerste boek probeert voor te stellen als een aanklacht, een satire. Een paar jaar later 

was Aldous Huxley een van de belangrijkste theoretische steunpilaren van het hippie-

experiment geworden. Hij was altijd al voorstander geweest van volledige seksuele vrijheid en 

had een voortrekkersrol vervuld bij het gebruik van psychedelische drugs.  De oprichters van 

Esalen  kenden hem en waren beïnvloed door zijn denken. Daarna heeft new age de 

basisthema’s van de Esalen integraal overgenomen. In feite is Aldous Huxley een van de 

invloedrijkste denkers van de eeuw. 

 

Esalen Instituut is een centrum in Big Sur, Californië betreffende humanistische alternatieve 

educatie. Het is een non profit-organisatie die studies aanbiedt die niet geliefd zijn bij 

traditionele academies. Esalen Instituut is gesticht door Michael Murphy en Dick Price in 

1962. De doelstelling van Esalen is om het werk van humane wetenschappen te exploiteren, 

van wat Aldous Huxley ‘human potential’ noemt. Meer dan vijfhonderd openbare workshops 

per jaar, conferenties, werkstudie programma’s en onderzoeksinitiatieven staan op het 

programma.  De hippies zijn er nog altijd van overtuigd dat religie een individuele houding is 

waarin meditatie en spirituele zoektocht centraal staan. Ze willen niet bedenken dat het juist 

een sociale bezigheid is, die draait om vaste gebruiken, riten, regels en ceremoniën. Volgens 

Auguste Compte is de enige functie van religie dat ze de mensheid in een toestand van 
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volmaakte eenheid brengt. Maar vanaf het moment dat je niet meer in het eeuwige leven 

gelooft, is er geen religie meer mogelijk. En als de samenleving onmogelijk is zonder religie, 

dan is er ook geen samenleving mogelijk. Dat doet me denken aan die sociologen die denken 

dat de jeugdcultus een voorbijgaande mode uit de jaren vijftig van de vorige eeuw is, die zijn 

hoogtepunt kende in de loop van de jaren tachtig. In werkelijkheid is de mens altijd doodsbang 

geweest voor de dood. Hij heeft het vooruitzicht van zijn eigen verdwijning of zelfs van zijn 

aftakeling nooit zonder angst onder ogen kunnen zien. Van alle aardse goederen is 

lichamelijke jeugd overduidelijk het waardevolst. En tegenwoordig geloven we alleen nog maar 

in aardse goederen. Indien Christus niet is opgewekt, zegt de apostel Paulus in alle eerlijkheid, 

dan is uw geloof zonder vrucht. Beslissend voor de waarde van een godsdienst is de kwaliteit 

van de moraal die je erop kunt baseren. Mij lijkt het onmogelijk, als je het over een godsdienst 

hebt, je uitsluitend op een moreel standpunt te plaatsen. Toch heeft Kant gelijk als hij beweert 

dat de Verlosser van de mensheid zelf ook moet worden beoordeeld volgens de universele 

maatstaven van de ethiek. Maar na lang nadenken ben ik tot de conclusie gekomen dat 

godsdiensten in de eerste plaats pogingen zijn de wereld te verklaren. En geen enkele poging 

de wereld te verklaren houdt stand als ze in conflict komt met onze behoefte aan rationele 

zekerheid. Wiskundig bewijs en experimenteel onderzoek zijn blijvende verworvenheden van 

het menselijk bewustzijn. Ik weet best dat de feiten me ongelijk geven. Ik weet best dat de 

islam – van alle godsdiensten verreweg de eenvoudigste – tegenwoordig terrein lijkt te winnen. 

Maar dat is slechts een verschijnsel van voorbijgaande aard. Op de lange duur is de islam ten 

dode opgeschreven, net zoals het christendom. Ik weet al heel lang, dat de materialistische 

metafysica die de geloofsovertuigingen van de voorafgaande eeuwen met de grond gelijk heeft 

gemaakt, nu zelf is vernietigd door de ontwikkelingen in de natuurkunde. Ik heb me te houden 

aan het pragmatische, basale positivisme dat in de wetenschappelijke gemeenschap 

gebruikelijk is. De feiten bestaan, ze zijn door wetten met elkaar verbonden. Het begrip 

oorzaak is niet wetenschappelijk. De wereld is gelijk aan de som van alle kennis die we erover 

hebben. Ik moet doorgaan met zoeken, experimenteren, nieuwe wetten ontdekken. De rest is 

totaal onbelangrijk. Toen ik zeventien was, had ik nooit gedacht dat het leven zo beperkt is, 

dat de mogelijkheden zo kort duren. Je maakt een kind of je doet het niet. Dat is geen rationele 

beslissing. Het valt niet onder de beslissingen die een mens rationeel kan nemen.  Vlak voor 

het zaad werd geloosd doemde het beeld van versmeltende voortplantingscellen voor mij op, 

met meteen daarna de eerste celdelingen. Het was als een reis naar voren. Ik slaakte een diepe 

zucht. Toen bleef ik roerloos liggen. In de jaren voor de menopauze worden vrouwen vaak door 

baarmoederhalskanker getroffen. De risicofactor is nog hoger als ze geen kinderen hebben 

gekregen. Er moeten operatieve ingrepen worden verricht zoals abdominale hysterectomie en 

bilaterale salpingo-ovariectomie. Dat zijn ingrepen die nu goed door de artsen beheerst 

worden, de kans op complicaties is vrijwel nihil. Het einde van de vruchtbaarheid betekent 

absoluut niet het einde van het seksleven. Integendeel, de begeerte kan er aanzienlijk door 

toenemen. Ik slaap veel, en mijn dromen zijn zonder uitzondering gelukkig en vredig. De 

macht van de geest is grenzeloos, zolang hij maar op eigen terrein blijft. De buitenwereld heeft 

zijn eigen wetten, en die wetten zijn niet altijd menselijk. Alles lijkt onherroepelijk, glashelder 

en onweerlegbaar. Alles lijkt vast te liggen in de roerloze vanzelfsprekendheid van een beperkt 

verleden. Het is tegenwoordig niet erg waarschijnlijk dat een meisje van zeventien blijk geeft 

van naïviteit; en het is tegenwoordig vooral niet erg waarschijnlijk dat een meisje van zeventien 

een dergelijk belang aan de liefde hecht. Er zijn veertig jaar voorbijgegaan sinds mijn 

puberteit. En in die tijd is er veel veranderd, als ik de opiniepeilingen en de tijdschriften mag 

geloven. De meisjes van tegenwoordig zijn bedachtzamer en verstandiger. Ze maken zich ook 

druk om hun schoolresultaten, proberen zich te verzekeren van een toekomst met een 

fatsoenlijke baan. Jongens zijn voor hen niet meer dan een ontspanning, een verzetje waarin 
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seksueel genot en narcistische bevrediging allebei een even grote rol spelen. Daarna beijveren 

ze zich om een weldoordacht huwelijk te sluiten: de sociale en beroepsmatige omstandigheden 

moeten voldoende op elkaar afgestemd zijn. Er moet ook een zekere overeenkomst van smaak 

bestaan. Uiteraard sluiten ze zich daardoor af van elke mogelijkheid op geluk, dat 

onlosmakelijk verbonden is met een ongedifferentieerde subject-objectverhouding die 

onverenigbaar is met het gezonde verstand. Maar ze hopen zo te kunnen ontkomen aan het 

emotionele en morele leed dat hun voorgangsters heeft gekweld. In die hoop worden ze 

overigens algauw teleurgesteld. De verdwijning van de kwellingen van de hartstocht geeft 

namelijk vrij spel aan de verveling, het gevoel van leegte, de angstige afwachting van ouderdom 

en de dood. Zo is het tweede deel van mijn leven veel treuriger en leger geweest dan het eerste. 

Ik denk er veel over na omdat ik vrees dat ik uiteindelijk er geen enkele herinnering aan over 

zal houden. Ik ben niet ongelukkig. Ik hou van de televisiespelletjes waarnaar ik voor het 

avondeten naar kijk. Ik verwacht niets van het verstrijken van de dagen. Op de 

begraafplaatsen van de hele wereld blijven de recentelijk overleden mensen rotten in hun 

graven en uiteindelijk in skeletten veranderen; de kist verrot en de botten blijven achter in de 

aarde. Ik herinner mij dat ik op zesjarige leeftijd speelde met de knijpkat van voor de oorlog. 

Een klein mechanisch voorwerp dat ik vol overgave uit elkaar haalde en weer in elkaar zette. 

Hoewel min leven door verschillende historische tendensen was bepaald, vertoonde het toch 

bepaalde individuele trekken. Er zijn mensen, er zijn gedachten. Gedachten nemen geen 

ruimte in beslag. Mensen nemen een deel van de ruimte in beslag. Ik kan ze zien. Op de 

ooglens vormen ze een beeld, dat door de hersenen gaat en het netvlies treft. Moederziel alleen 

in een verlaten huis zie ik een bescheiden stoet van herinneringen aan mij voorbijtrekken. 

Van een zekerheid raakte ik in de loop van de avond langzamerhand doordrongen. Ik zal 

weldra weer aan het werk gaan. Overal op het planeetoppervlak maken vermoeide, uitgeputte 

mensen, die aan zichzelf en aan hun geschiedenis twijfelen, zich zo goed en zo kwaad als het 

gaat klaar om een nieuwe dag in te gaan. 

 

Compte mag worden beschouwd als de grondlegger van het positivisme, ook op het vlak van 

de wetenschappelijke methode. Geen enkele metafysica of ontologie (leer van het zijnde) die 

in zijn tijd denkbaar, had gratie gekregen in zijn ogen. Het is zelfs waarschijnlijk dat Compte 

in de intellectuele context waarin Niels Bohr tussen 1924 en 1927 verkeerde, zou hebben 

vastgehouden aan zijn onwrikbaar posivistische houding en hebben ingestemd met de 

Kopenhaagse interpretatie. Echter, de nadruk die de Franse filosoof legde op de realiteit van 

de sociale toestanden tegenover de fictie van de individuele levens, zijn voortdurend opnieuw 

aanwakkerende belangstelling voor historische processen en maatschappelijke tendensen, en 

vooral zijn enorme sentimentalisme, doen vermoeden dat hij misschien niet afwijzend zou 

hebben gereageerd op een recenter ontologisch vernieuwingsplan, dat aan geloofwaardigheid 

had gewonnen sinds het werk van Zurek, Zeh en Hardcastle. Dat ging over de vervanging van 

een voorwerpontologie door een toestandontologie. Alleen die laatste kon namelijk de 

praktische mogelijkheid van menselijke verhoudingen in ere herstellen. In een 

toestandontologie waren de deeltjes identiek, en het enige waarmee ze gekwalificeerd konden 

worden is een waarneembaar aantal. De enige entiteiten die in een dergelijke entologie nog 

konden worden onderscheiden en benoemd waren de golffuncties, en daardoor indirect ook 

de toestandsvectoren (maat voor natuurlijke grootheden die een bepaalde grootte en richting 

hebben) – vanwaar  de mogelijkheid weer een zin te geven aan verbondenheid, sympathie en 

liefde. 

 

Ik ben afkomstig uit een Saksische pragmatische traditie. En ik koester dan ook een licht 

wantrouwen jegens het werk van Compte, dat in mijn ogen romantisch is. In tegenstelling tot 
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het materialisme waarvoor het in de plaats is gekomen, kon het positivisme de basis vormen 

voor een nieuw humanisme. Want het materialisme is in wezen onverenigbaar met het 

humanisme, en zal dat uiteindelijk zelfs omverwerpen. Wat niet wegneemt dat het 

materialisme zijn historisch belang heeft gehad. Er moest een eerste barrière worden 

overwonnen, het godsbeeld. Een aantal mensen is daarin geslaagd. Om vervolgens te 

ontdekken dat ze zich midden in de ontreddering en de vertwijfeling bevinden. Maar nu is er 

een tweede barrière overwonnen, en dat was in Kopenhagen gebeurd. Men had geen god meer 

nodig, noch de idee van een onderliggende werkelijkheid. Er zijn menselijke waarnemingen, 

menselijke getuigenissen, menselijke experimenten. Er is het verstand dat die waarnemingen 

met elkaar verbindt, en het gevoel dat ze tot leven wekt. Dat voltrekt zich allemaal zonder 

enige metafysica of ontologie. We hebben ideeën over god, natuur of werkelijkheid niet meer 

nodig. Op grond van de resultaten van de experimenten kan de gemeenschap van waarnemers 

tot overeenstemming komen door middel van een rationele intersubjectiviteit. De 

experimenten worden met elkaar verbonden door theorieën, waarvoor geldt dat er de 

onjuistheid van kan worden aangetoond en ze zo economisch mogelijk  geformuleerd moeten 

zijn. Er is een waargenomen wereld, een gevoelde wereld, een menselijke wereld. In Dublin is 

het ‘Book of Kells’ geschreven. Waarschijnlijk is het boek met zijn ongelofelijke formele 

complexiteit het werk van Ierse monniken uit de zevende eeuw van onze jaartelling. Het heeft 

de ontwikkeling van het denken van veel mensen beïnvloedt. Het ‘Book of Kells’ heeft in de 

loop van de eeuwen altijd extatische loftuitingen aan zijn lezer ontlokt. Ik kan de beschrijving 

citeren die Giraldus Cambrensis er in 1185 van geeft: 

 

Dit boek bevat de concordantie van de vier Evangeliën volgens de tekst van de heilige 

Hieronymus, en bijna evenveel tekeningen als bladzijden, allemaal verlevendigd met 

wonderschone kleuren. Op de ene plek kan men zich het aangezicht van de goddelijke majesteit 

aanschouwen, op een buitengewone manier verbeeld; op een andere de mystieke voorstellingen 

van de evangelisten, de een met zes vleugels. Een ander met vier, een derde met twee. Hier ziet 

men de adelaar, daar de stier, hier het gezicht van een mens, daar dat van een leeuw, en bijna 

ontelbare andere afbeeldingen. Wanneer men ze achteloos, in het voorbijgaan bekijkt, zou men 

kunnen denken dat het slechts kladdertekeningen zijn, in plaats van verzorgde composities. 

Men zal er niets verfijnds in zien, terwijl alles er verfijnd aan is. Maar wanneer men de moeite 

neemt ze zeer aandachtig te bekijken en met de blik de geheimen van de kunst te doorgronden, 

zal men een dermate complex geheel ontdekken, zo delicaat en verfijnd, met lijntjes die zo dicht 

op elkaar staan, verstrengeld en verstrikt, en kleuren zo fris en zo helder, dat men ronduit zal 

verklaren dat al die dingen niet het werk van mensen, maar van engelen zijn.  

Families hebben geen psychiater nodig; zij hebben elkaar om bij uit te huilen of om te klagen. 
De meeste psychiaters zien het gekrabbel van hun patiënten welwillend aan. Niet dat ze er 
maar de minste of geringste therapeutische waarde aan hechten. Maar het is een bezigheid, 
denken ze, het is altijd beter dan je armen met scheermesjes bewerken. De universiteit van 
Ohio was ooit verantwoordelijk voor een interessante mededeling. Op grond van onderzoek 
aan Saccharomyces (ziekte door gistschimmels) hadden ze aangetoond dat variëteiten die 
zich langs geslachtelijke weg voortplanten minder snel evolueerden dan variëteiten die zich 
voortplanten door middel van kloning. Toevallige mutaties leken in dat geval dus 
doeltreffender dan natuurlijke selecties. De opzet van het experiment was vermakelijk, en 
het weersprak duidelijk de klassieke hypothese die de geslachtelijke voortplanting als 
stuwende kracht van de evolutie beschouwde; maar meer anekdotische waarde had het niet. 
Zodra de genetische code helemaal is ontcijferd zal de mensheid zijn eigen biologische 
evolutie kunnen beheersen. Dan zal de seksualiteit zich in haar ware gedaante vertonen: als 
een nutteloze, gevaarlijke en regressie (afweermechanisme waarbij men terugkeert tot een 
vroeger stadium). Maar ook al zal men erin slagen mutaties te ontdekken zodra ze zich 
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voordoen, of zelfs een schatting van de mogelijke nadelige gevolgen te maken, dan nog zou 
niets vooralsnog het minste of geringste licht werpen op de condities waaronder ze optreden. 
Er is dus niets op grond waarvan er een welomschreven, bruikbare betekenis aan kan 
worden toegekend. Ik ga jarenlang met mensen om, en leer beetje bij beetje de persoonlijke 
vragen en werkelijk belangrijke onderwerpen vermijden. Maar ik blijf de hoop koesteren dat 
ik later, in gunstiger omstandigheden, juist die onderwerpen, die vragen aan de orde zal 
kunnen stellen. Het eindeloos naar voren geschoven vooruitzicht van een menselijker, 
completere omgang vervaagt nooit helemaal. Eenvoudigweg omdat dat onmogelijk is, omdat 
geen enkele menselijke relatie genoegen neemt met een kader dat even nauw en verstard zal 
blijven. Het vooruitzicht van een authentieke, diepe relatie blijft dus altijd bestaan. Het blijft 
jarenlang, soms decennialang bestaan, totdat een plotselinge, onherroepelijke gebeurtenis 
(overlijden) je voor eens en voor altijd doet beseffen dat het te laat is. Dat die authentieke, 
diepe relatie waarvan ik het beeld heb gekoesterd er niet zal komen, deze niet, net zomin als 
alle andere. Kennis.. ja. Ik heb nog steeds een verlangen naar kennis. Iets heel vreemd is 
dat, verlangen naar kennis. Heel weinig mensen hebben het, zelfs onder onderzoekers niet. 
De meesten nemen er genoegen mee carrière te maken. Ze richten zich algauw op het 
bestuurlijke werk. Toch is kennis vreselijk belangrijk in de geschiedenis van de mensheid. 
Ik zou een verhaal kunnen verzinnen waarin een groepje mensen heel verbeten aan iets heel 
moeilijks werkt, dat voor niet-ingewijden volstrekt onbegrijpelijk is. De rest van de bevolking 
zal die mensen nooit kennen. Zijzelf kennen geen macht, geen rijkdom en geen roem. 
Niemand is zelfs ook maar in staat het genoegen te begrijpen dat hun marginale bezigheid 
hun verschaft. Toch vormen zij de belangrijkste machtsfactor op aarde. En wel om een heel 
eenvoudige, onbenullige reden: ze hebben de sleutels van de rationele zekerheid in hun bezit. 
Alles waarvan zij aangeven dat het waar is, wordt vroeg of laat als zodanig erkend door de 
gehele bevolking. Geen enkele economische, politieke, sociale of religieuze macht is 
opgewassen tegen het vanzelfsprekende karakter van de rationele zekerheid. Het westen 
heeft een buitensporige belangstelling gehad voor filosofie en politiek, dat het volstrekt 
irrationele oorlogen heeft gevoerd om filosofische en politieke kwesties. Je kunt ook zeggen 
dat het westen altijd hartstochtelijk van literatuur en kunst heeft gehouden. Maar in 
werkelijkheid zal niets in de geschiedenis ervan zoveel gewicht in de schaal blijken te hebben 
gelegd als de behoefte aan rationele zekerheid. Aan die behoefte aan rationele zekerheid zal 
het westen uiteindelijk alles opofferen: zijn godsdienst, zijn geluk, zijn hoop, en ten slotte 
ook zijn leven. Dat is iets wat niet uit het oog mag worden verloren wanneer de tijd gekomen 
is om een totaaloordeel over de westerse beschaving uit te spreken. Ik geef aan mijn 
weemoedig verdriet lucht in vertroostende tranen. Waanzin dompelt hele families in rouw. 
Hoe nutteloos is een oorlog?  Ik ben in het veertigste jaar sinds ik het land van mijn heimwee 
verliet.  Een mensenleven is niet zo lang, dan dat ik niet zou denken aan de naam, die ik, na 
mijn dood, nalaat in de wereld. En die zal niet goed zijn, als ik tijdens mijn leven wreed ben 
en zonder beschaving. Wee de faam, die ik dan oogst! Maar wie edel en voornaam handelt, 
diens naam wordt geprezen heel de wereld door. Het is pas tienduizend jaar geleden dat mijn 
voorouders de eerste steden bouwden. Bij het groeien van de beschaving was het overleven 
niet langer afhankelijk van het onmiddellijke vechten of vluchten van het oerbos. Overleven 
en geluk hangen nu af van het afstemmen op de algehele situatie waarin ik mijzelf en de 
mensen rondom mij zich bevinden. Maar mijn (bio)computer geprogrammeerd is voor 
vechten of vluchten in het oerbos – voor een snelle toevoer van adrenaline in de bloedstroom, 
en voor snelle hartslag – voor automatische woede en angst. Overleven in onze wereld 
betekent dat wij directe waarnemingen van innerlijke samenhang (van liefde, van medeleven 
met iedereen) moeten hebben. Ik ben ontsnapt aan de dominantie van de instincten (star, 
onaangeleerd gedrag) die dieren leidt door hun dagelijkse levenssituaties. Liefde is een 
positieve kuur voor al het leed in mijn leven en dat van de mensheid. Liefde biedt de mens 
één van de krachtigste werktuigen om als overwinnaar te voorschijn te komen in de race 
tussen hoger bewustzijn en het leed van automaat (machinaal werkende mens), ecologische 
vernedering, vooroordeel en de duizendvoudige manieren waarop ik mijzelf van de ander 
afgescheiden houd. Eerlijkheid werd in mijn familie streng betracht, men was nergens 
nieuwsgierig naar en zorgden er slechts voor over alles na te denken zoals het een christelijk 
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lidmaat betaamt. Van al die deugden, als dat werkelijk deugden zijn, zou ik de verspiller 
worden. Ik wist dat goed zowel als kwaad een kwestie is van denkgewoonte, dat het tijdelijke 
voor verlenging vatbaar is, dat de buitenkant naar binnen doordringt en dat het masker op 
de duur tot gezicht wordt. Door niets veroudert een mens vlugger dan door rampen.  Ik werd 
socialist, kreeg zelfvertrouwen en durfde te geloven dat ik mooi was. Ik zag de oude eiken, 
groette de grote bomen en sloot vriendschap. Ik vond de rust en de wijsheid dat het kwaad 
in de mensen werd uitgedrukt in verklaringen en dat daardoor alles verkeerd werd 
begrepen.Ik miste de familieband ten teken dat je erbij hoorde en zelfs meer dan dat, het was 
een band met de wereld. Zwijgen is beter dan spreken. Maar ik moet mij uitspreken om tot 
zwijgen te komen, tot het zwijgen dat geen woordloos panisch schreeuwen is. Een verleden 
vol vreselijke zorgen. Daardoor ben ik voor heel lang mijn vaste verbindingen kwijt geraakt. 
Geestelijk en fysiek leefde ik bij de dag. Ik deed wat ik kon, zo goed als ik kon. Waar het om 
ging? Zo min mogelijk lijden in mijn leven. De enige raad die ik geven kan: pas op, loop geen 
ziektes op. Ik heb zo vaak in onzekerheid geleefd, het is, geloof ik soms een gewoonte 
geworden. Ik zou mezelf moeten vergeten om te vergeten. Wie kan er plannen maken, nu? Ik 
moet op alles, het ergste voorbereid zijn. De wreedheid van de massa’s wacht alleen nog maar 
op een voorwendsel. Hier, of aan de andere kant van de wereld; hetzelfde sadisme, dezelfde 
ondoorzichtige luiheid van de geesten en de lijven. De kindsoldaten, de hardcore milities, 
hun leven na de strijd. Kinderen met wapens zijn mensen die het kindzijn is ontnomen. Ze 
zijn zwaar getraumatiseerd en absoluut meedogenloos. Ze schieten iemand neer zonder met 
de ogen te knipperen en lopen vervolgens fluitend door. Ik heb gezien en gehoord hoe mensen 
anderen op gruwelijke wijze aan mootjes hakken. Kinderen en vrouwen worden 
vooruitgeschoven als menselijk schild. En ook in de oudheid gebruikte men kinderen van 
twaalf jaar en ouder die met wapens konden omgaan. 

Hlöd werd woedend, omdat hij een slavenkind en een bastaard werd genoemd als hij het 
aanbod van zijn broer aannam. Hij maakte met al zijn mannen rechtsomkeert en kwam weer 
thuis in Hunnenland aan bij koning Hemli, zijn grootvader. Hij vertelde hem dat Angantyr, 
zijn broer, hem niet een gelijke verdeling van de erfenis gunde. Humli vroeg wat er allemaal 
gebeurd was. Hij werd woedend toen hij hoorde dat Hlöd, de zoon van zijn dochter, de zoon 
van een dienstmeid genoemd werd en hij zei:   

Wij zullen deze winter in pronk beleven. Drinken en praten bij de heerlijkste dranken. Wij leren 

de Hunnen hun wapentuig klaarmaken. Dat wij dapper de strijd zullen dragen. 

 

Bovendien zei hij:  

Wij zullen voor jou, Hlöd, de troepen drillen 

Onbevreesd vechten wij deze oorlog uit, 

Met twaalfjarige knapen, tweejarige veulens; 

Zo zullen de Hunnentroepen aantreden. 

 

Die winter hielden Humli en Hlöd zich rustig. In de lente rekruteerden zij een leger zo groot, dat 

erna in Hunnenland niemand te vinden was die nog in staat was een wapen te dragen. Alle 

mannen van twaalf jaar en ouder die met wapens konden omgaan, gingen mee met al hun 

paarden van twee jaar of ouder. Er was zoveel volk, dat je per duizend moest tellen en elk leger 

bestond minstens uit ettelijke duizenden. Een aanvoerder werd aangewezen over elke duizend 

man, een vaandel werd gevoerd over elke legereenheid. Elke legereenheid telde vijfduizend 

man, elk duizendtal dertienhonderd man. Elk honderdtal was viermaal veertig man sterk en ze 

waren drieëndertig legereenheden. Toen dit leger was samengetrokken, reden ze naar het bos 

dat het Sombere Woud heet en dat het Hunnenland van het Gotenland scheidde. En toen ze uit 

het bos kwamen, lagen er voor hen grote nederzettingen en uitgestrekte vlakten en in de vlakten 

stond een  prachtige burcht. Hervör heerste daar, de zuster van koning Angantyr met Ormar, 
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haar pleegvader. Zij waren aangewezen om het land tegen het leger van de Hunnen te 

verdedigen en zij hadden er een groot garnizoen. 

 

Twisten hebben vaak naast een politieke ook een etnische en economische achtergrond; de 

opbrengst uit de enorme natuurlijke rijkdommen. In Afrika wordt een onbegrijpelijke 

hoeveelheid geweld gebruikt tegen de burgerbevolking. Ze slaan elkaar dood met machetes, 

eten elkaar op, verbranden elkaar en snijden organen uit. Dan heb je nog de walgelijke 

groepsverkrachtingen die als wapen worden ingezet. Het leidt tot ontwrichting van 

familiestructuren en ik heb er geen ander woord voor dan beestachtig. Ik probeer me af te 

sluiten voor de gruwelijkheden. Maar natuurlijk raakt het me. Wat kan ik doen? Niets aan te 

doen. De democratieën overleven, vele rassen mislukken. Had ik last van de onvervulde liefdes 

die terugkwamen als toevallen? Ik was opgevoed in de tijd dat voor meisjes seksualiteit in 

tweeërlei opzicht taboe was. Ernaar verlangen was niet vrouwelijk, onzuiver en ongezond; zich 

ervoor afsluiten kwam neer op een troosteloze toekomst als oude vrijster. Wie boven de twintig 

nog geen geschikte man had, gold als een probleemgeval. Het taboe rondom vrouwelijke 

seksualiteit duurde tot aan de seksuele revolutie in de jaren zestig van de vorige eeuw. Pas 

daarna ontstond er een ommekeer. De naakte Phil Bloom voor de televisie, achter een 

opengeslagen krant, bracht een schokeffect teweeg. Deze opvattingen over seksualiteit en 

angst voor het ongehuwd blijven hebben invloed gehad op het verloop van  mijn leven. Er bleef 

een permanent streven naar zelfvervolmaking. 

 

Een persoonlijkheid en een eigen leven werden mij onthouden. Mijn moeder was een labiele 

vrouw. Ze was mooi en verbitterd en zeer godsdienstig. Ze was laat getrouwd (32 jaar) en ze 

haatte de seks maar joeg haar man echter niet uit het echtelijk bed. Mijn zuster was een lastig 

kind dat zich niet wilde aanpassen aan de situatie thuis. Mijn moeder klaagde ’s avond over 

haar tegen mijn vader. Die vroeg nergens naar en legde haar over zijn knie. Hij sloeg haar met 

de harde bakkershanden op haar blote bips wanneer ze ‘stout’ was geweest. Dat ging door tot 

mijn moeder ingreep. Mijn zuster had geen gemakkelijke jeugd vanwege haar rebelse gedrag. 

Maar er bestond een zeker respect voor haar, voor haar als persoon. De vrouw in het meisje, 

die haar vaders intelligentie en kracht had geërfd en die zijn dromen zou verwezenlijken. Zij 

werd de verpleegster zoals hij dat wenste. Maar waar ik me het meest kwaad over maak is 

mijn moeder. Wat is dat voor een moeder die haar eigen kind aangeeft en dan toekijkt hoe zij 

mishandeld wordt. Niet ingrijpt en zelf haar kind tot de orde roept? Het respect van mijn 

ouders gaf mij genoeg kracht om na verloop van tijd stelling te nemen tegen hun; dat wil 

zeggen tegen hun ideeën en hun loodzware christelijke geloof. Maar erger was datgene dat ik 

zo vroeg als kind heb meegekregen, dat wat niet zichtbaar is. Het gevoel ergens bij te horen. 

Zou iemand mij ooit helpen om het vreemde verband tussen onbenul en wreedheid te 

begrijpen?  Mijn zuster lijkt op mijn moeder. Dezelfde nerveuze begeerte rond de mond, 

dezelfde licht gebogen neus en hetzelfde smalle voorhoofd. En hetzelfde rusteloze 

enthousiasme, dezelfde honger die niet gestild kon worden. Hun schuldgevoel was zo groot 

dat zij mij accepteerden zoals ik was. Ze zijn opgehouden te fluisteren in de wind. Maar de 

doden schiepen de stilte op aarde en alles wat nooit te begrijpen valt. Ik ben iemand met een 

sterk ego en zie veel beelden. Ik moet mij immers voorstellingen maken van al datgene 

waarvan ik mij onderscheid. Veel zoekers en mystici zijn mijn weg gegaan. Zij kozen het gebed 

of de meditatie waar ik gebruik maakte van muziek. Ik moet denken aan de eindeloze uren 

catechismusles, aan de bijbelles op school en hoe iemand zo onnozel kon zijn als de dominee 

op de preekstoel. Was ik het geweest die er niets van had begrepen? Ben ik eigenlijk een dom 

mens? Maar nee hoor. Ik ben niet echt dom. Godsdiensten scheppen een systeem dat mensen 

dommer maakt. Alle antwoorden maken dommer. Maar toch moet ik de vragen stellen. Ieder 
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mens die antwoord zoekt op vragen naar de zin van het leven, is een religieus mens. En al die 

anderen die eigenlijk maar van de hand in de tand leven, en er maar wat op los leven? 

Sommigen worden vreemden voor zichzelf en voor anderen. Anderen proberen het doel van 

hun verlangen te bereiken door terug te keren naar hun jeugd, naar de tijd in het paradijs, 

voordat ze van hun moeder werden gescheiden. Om terug te gaan brengt altijd ellende met 

zich mee. Want het paradijs wordt bewaakt door engelen met getrokken zwaarden. Afscheid 

nemen is altijd noodzakelijk. De meeste mensen zijn geobsedeerd door de droom over de 

moederborst. Maar daar voelen de mensen zich niet bij op hun gemak. De taal is mijn 

gereedschap en de valkuil, en dat ik de dingen nooit kan laten voor wat ze zijn en ze altijd wil 

beschrijven. Ik wil een open verhouding met de wereld om mij heen. Oplettend en gevoelig, 

maar het waardeoordeel niet vellen. Niet meten, wegen en beoordelen. 

 

Als socialist ging ik in de leer bij hooggeleerde socialisten. Na een lange werkdag ging ik naar 

de bijeenkomsten. Daarin werd mij het gereedschap aangereikt waarmee ik eindelijk de 

verwarrende wereld waarin ik was opgegroeid kon begrijpen. En ik leerde hoe onderdrukking 

werkt wanneer het de uitweg zoekt naar beneden, naar de nog zwakkeren. Zo kan ik ook dat 

afschuwelijke gevoel van vernedering begrijpen, dat kleefde aan de tweedehands kleren die 

mijn vader in zijn jeugd moest dragen. Ik heb nooit aan mijn ouders kunnen vertellen dat hun 

paradijs niet bestaat en dat hun kerk nauwelijks beter was dan opium, wanneer het erom 

ging om de arbeiders koest te houden. Wat de liefde betreft had ik minder weerwoord. Mijn 

moeder blies de jongens waarop ik verliefd werd snel weer uit mijn leven, doodsbenauwd als 

ze was bij het idee om mijn maagdelijkheid te verliezen. Dat werd haar dood. En het leven is 

immers ook zo bedoeld. Ouderen moeten sterven om plaats te maken voor de jongeren. Helaas 

ging ze veel te vroeg!  Mijn moeder hield van mij zoals je houdt van datgene dat zin en 

waardigheid aan een angstig leven moet geven. Die liefde dwong mij ertoe steeds aan haar 

behoeftes tegemoet te komen en weerhield mij ervan mijn eigen gevoelens te ervaren. 

Gevoelens die ik nodig had om de dingen op hun waarde te schatten en te begrijpen. Ik werd 

een lief en stil kind. Ik vond geruststelling in mijn socialistische geloof dat het milieu waarin 

een mens opgroeit van grote betekenis is voor zijn ontwikkeling. Ik werd lid van een vakbond. 

Langzaam begon het besef te komen hoe belangrijk geld was. Als kind was voor mij geld net 

zo vanzelfsprekend geweest als de lucht die ik inademde. Maar nu betekent het een zaak van 

leven of dood. Het begon al op twaalfjarige leeftijd in de fabriek van Scholco in Wierden, waar 

ik via neef Steunenberg, die er bedrijfsleider was, te werk werd gesteld in de schoolvakanties. 

In het enthousiasme van beginneling had ik er in het begin moeite mee om een vast ritme aan 

te houden. Maar kennis van het stukloon was net zo belangrijk als vakbekwaamheid. Ik paste 

mij aan en leerde al snel om er rekening mee te houden. Het stukloon was laag en het werk 

zwaar. Maar de bazen waren zo redelijk en open mogelijk, al had je wel eens een ploegbaas in 

een maatpak met een stropdas, die niet geliefd was. De meesten werden gerespecteerd door 

de werkers. Op donderdagmiddag werd de hemel zich eindelijk bewust van de geplaagde aarde 

en van zijn eigen barmhartigheid. De onweerswolken die aan de lucht torenden werden door 

bliksemflitsen doorkliefd en met donder en geweld stroomde het water over de zee en over het 

land. De aarde dronk het water op. Zonder enige dankbaarheid. Zoals de aarde altijd doet, 

dacht de hemel en hij ging dwarsliggen. Hij werd koud en grijs en gaf de grond geen water 

meer, hoewel die nog lang niet was uitgedronken. 

 

Ik heb een hekel aan stagnatie, burgermansdeugden, alles wat het leven doet verstarren en 

gevangen houdt. Geniet! Ik ben begiftigd met een grote ondeugendheid, fijnzinnig 

opmerkingsvermogen, doorzettingsvermogen, gevoeligheid en veel geestdrift. Maar dat alles 

stelt allemaal weinig voor zonder veel anarchie. Niet om het principe of omdat iedereen het 
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zegt, maar omdat we verkeerd en op zijn kop leven. Er is alleen licht op verboden plaatsen. 

Helaas. Ik moet voor mijn genot betalen met zoveel inspanning dat ik er vaak toe over ga om 

zonder genot te leven. Ik ben bang voor triomfen. Veel mensen houden van roem of op zijn 

minst bekendheid. Ik ken, op alleen gelaten worden na, niets dat zo vreselijk onaangenaam 

is. Het is kitsch en toch gemeend, een mengsel van koketterie en eerlijkheid. Ik ben een 

arbeider, dat is alles. En al het andere laat me eindeloos onverschillig, vind ik panisch 

vervelend. Werk hard! Die uren van vergetelheid zijn de enige die mij zin geven om niet op te 

geven. De enige ondeugd die echt aangenaam is. Ik ben al oud, niet rijk en propvol 

schuldgevoel als ik bedenk dat ik zaken misschien ook anders had kunnen aanpakken. Ik 

ben een zachtaardig en goddelijk wezen. Ik vond de weg naar de verzoenende domeinen, de 

smalle weg, vaak gebruikt en niet altijd door magiërs. Dichters hebben een doorgang ontdekt, 

net als priesters en kluizenaars die zo intens op hun essentie mediteerden, dat ze naar een 

andere wereld werden geblazen. Voor iedereen die radeloos of bezield genoeg is staat de deur 

altijd open. Het is een wereld van stammen en kleine naties die geloven in hun eigen goden, 

en vooral in de onafhankelijkheid van de persoon. Ik houd van reizen, die voortdurende breuk 

met alle gewoonten, die onophoudelijke botsing met alle vooroordelen. Ik legde me erop toe 

geen enkel vooroordeel en weinig gewoonten te hebben. Ik waardeer de verrukkelijke zachtheid 

van bedden, maar ook het contact met en de geur van de aarde. Pas toen ik diploma’s behaalde 

wist ik dat ik slim was. Ik ben bepaald niet opgevoed met een groot gevoel voor eigenwaarde. 

 

Ik bracht avonden door met Jesaja en Jeremia, Ezra en Nehemia en ik deed pogingen om de 

mythen van de feiten te onderscheiden. Mijn dromen waren vol bomen, geheimzinnige aardse 

reuzen, waarvan de kronen bescherming en schaduw boden. Hoge populieren tekende af tegen 

de lucht, oude eiken gaven kracht en wijsheid en sparren nodigden uit om te midden van het 

gezang van de vogels te komen rusten. Op sommige momenten denk ik dat terug gaan naar 

de jeugd toch ook zijn bekoringen heeft. Tenminste voor even. Vroeger leefde er  in ons land 

heiligen op de berg, er waren koningen met hun moerasvolk. Het was een magisch volk dat 

het geheim van de dood kende en dat vierde met grote feesten als de maan in het laatste 

kwartier stond. Ze sloegen meer dan duizend palen in het moeras en legden daar een vloer 

bovenop. Zo bijzonder was dat niet. Het was nog in de tijd dat er reuzen op twee benen op 

aarde rondliepen. Ik stel me voor hoe reuzen enorme beuken recht uit de aarde omhoog 

trokken, de wortels eraf knipten en de takken eraf streken door de stam tussen duim en 

wijsvinger heen te halen. Er zijn nu nog ruïnes van vloeren te bekijken in Twente. En ook de 

kennis (in het museum) dat toen de aarde nog één geheel was en niet gescheurd, Twente op 

de plek lag waar nu Suriname ligt. Dat de streek via de Sahara naar zijn huidige plek is 

geschoven. Stel je eens voor, een lange rij monniken die door Europa wandelen, mannetje na 

mannetje. Ze hebben allerlei soorten zaden van medicinale planten bij zich, stekken van 

appels, peren en kersen. Kortom al die dingen die de stamvaders worden van het kweekgoed 

in dit oude heidense land. Ze banen zich een weg door de moerassen en iedere ochtend bidden 

tot hun God dat de wildernis mag ophouden voor het avond wordt en de wolven tussen de 

bomen beginnen te huilen. En dan op een dag zijn ze er en beginnen ze een kerk en een 

klooster te bouwen. Het enige waar ze hun hoop op konden vestigen was een brief van de 

keizer en het vertrouwen van de koningen en koninginnen. Ze zullen op God vertrouwd 

hebben. Jazeker. Uw wil geschiede. Dat is nou wat je vertrouwen noemt en dat brengt 

wonderen tot stand. En het overwint materie en verzet bergen. Maar er kwamen vast ook 

paarden en mensen aan te pas toen de monniken rotsblokken haalden uit de 

zandsteengroeves in Bentheim om hun kerk te bouwen. Ik vraag me af hoe slecht het geweten 

was van de koning om de monniken hierheen te halen. Het zal wel een politieke zaak zijn 

geweest. Niet alleen God gaf immers macht aan degenen die bevriend was met de katholieke 
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kerk.  

 

Het water in de rivier was groen omdat de reuzen daar hun smerige onderbroeken in wasten. 

Het is zo’n ochtend vol wonderen geweest dat ik me nergens meer over verbaasde. Ik besef dat 

ik geen arme drommel ben die in de wereld rondloopt om oude schulden af te betalen. Daar 

ben ik mee opgehouden, want er bestaat geen andere schuld dan in mijn verbeelding en 

degene die mij is aangepraat. Dat dient nergens toe, proberen af te betalen. Het spreekt 

immers vanzelf: als de schuld niet bestaat, kan er ook niets zijn om hem mee af te betalen. 

Meestal duurt het een heel leven lang voordat mensen hun afbetalingen staken. Al het zware 

binnen in mij, het pijnlijke dat ik altijd schuldgevoel heb genoemd, bestaat niet. Het zal wel 

verdriet zijn. Maar verdriet is in het algemeen slechts zelfmedelijden. Alleen het moment 

bestaat. Ik ben niet een van die gekken die denken dat ze controle hebben over hun leven. Ze 

voelen zich aangetrokken tot wat ze het kwaad noemen. Ze verbeelden zich dat ze begrijpen 

hoe het kwaad werkt, zich ertegen zullen kunnen verdedigen en niet meer bang hoeven te zijn. 

De herinneringen aan het kwaad heeft het lichaam opgeslagen. Stel maar de vraag en de 

herinnering komt boven drijven. Anneke, een ouderwetse naam die de geur van het armoedige 

Twente van vroeger oproept. Ook ik heb schuld. Ik laat altijd anderen in de steek, doe anderen 

pijn en verzuim dingen te doen. Ik heb mijn ouders in de steek gelaten, mijn man in de steek 

gelaten en mijn kinderen in de steek gelaten. Maar de god is de god van het moment en hij 

maakt zich alleen maar druk over wie ik nu ben. Maar zo gemakkelijk zit het niet in elkaar. 

In elk geval kan ik niet afrekenen. Er bestaat geen gangbare valuta om schuld mee af te 

betalen. Dat is afschuwelijk, maar waar. De meeste mensen blijven hun hele leven doorgaan 

met zinloze afbetalingen en piekeren over waarom hun schuldgevoel niet kleiner wordt. 

 

Hoe gaat het met de liefde? Ik ben een beetje jaloers, dat had u zeker al begrepen. Dat gebeurt 

me zo zelden dat ik er zelf verbaasd over ben. Harmen dacht dat mijn tolerantie voortkwam 

uit begrip. Maar ik bevond mij met mijn drie zeer jonge kinderen in een kwetsbare positie. 

Mijn huwelijk moest daarom wel in stand blijven. Boosheid of verzet zou het er niet beter op 

hebben gemaakt. Tot ik met de fysieke kant van zijn affaires geconfronteerd werd, kon de 

illusie van een romantische liefde behouden blijven. Zijn erotische gevoelens gingen gepaard 

met voorstellingen van de dood. Ons huwelijk werd onmogelijk gemaakt door zijn gebrek aan 

empathie, zijn egoïsme en zijn eeuwige kritiek. En toen, toen ik niets meer had en alleen de 

rust verlangde die nodig is om te werken, en niets meer deed dan werken, kwam hij mij tot in 

mijn eigen huis vervolgen. Hij was vergeten dat ik niet meer zijn vrouw was en hij dus geen 

enkel recht had om zo tegen me tekeer te gaan. De kloof die er bestond tussen mijn idealen 

over de huwelijkse liefde en zijn aardse opvattingen zijn uiteindelijk de belangrijkste oorzaak 

van de vervreemding tussen ons beiden. Ik ben door schade en schande wijs geworden, toen 

we trouwden was ik te goeder trouw. Ik geloofde nog in mezelf en in de toekomst. Ik dacht dat 

door liefde alle moeilijkheden in het leven werden opgelost. Maar hij wilde een huishoudster 

en wilde niet scheiden om met die vrouwen, met wie hij ook vrijde, te trouwen. Ik wilde 

scheiden vanwege de afstand tussen ons, omdat het elke dag weer bleek, dat met al mijn 

goede wil, ik niet was wat ik wezen wou. Goed zijn, samen op een lijn, was boven zijn kracht 

en die harmonieuze samenwerking is wel de basis van een huwelijk. Mijn ware liefde is zo 

heet als de adem die mij in leven houdt. Het is het enige wat een werkelijkheid aan waarde 

inhoudt en leven en sterven zelfs tot een eeuwigheid schept. Mijn liefde is de liefde die tevreden 

maakt omdat mijn geluk ook het geluk wenst van de persoon waarmee mijn liefde zich 

verbindt. Ik betrachtte lange tijd soepelheid tegen mijn overspelige echtgenoot. Maar ik had 

de illusie dat ik mijn opvattingen over de huwelijkse liefde en trouw in mijn echtgenoot kon 

overplanten en zag te laat dat zijn wereld een andere was. Wat voor hem werkelijkheid was, 
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was voor mij slechts beschouwing. Ik herkende mij niet in het beeld dat hij mij voorspiegelde. 

Uiteindelijk was de kloof tussen ons te groot om overbrugd te kunnen worden. Mijn angst dat 

mijn kinderen hun geloof in liefde en huwelijk zouden verliezen, was de reden het 

schijnhuwelijk niet voor echt te laten doorgaan en er een einde aan te maken, nadat hij voelde 

en wist wat hij had gedaan. Ondanks mijn principiële bezwaren bracht ik de scheiding zelf op 

gang. Ik trok mij zelfbewust terug vanuit de overtuiging dat ik het levensgeluk van Harmen 

niet in de weg wilde staan. Dit is een liefdevolle gedachte, maar niet echt mijn waarheid. Toen 

Harmen had aangegeven niet voor zijn wettige vrouw te kiezen, zat er voor mij niets anders op 

dan te scheiden. De verkwanseling van een groot deel van de hypotheek gaf de genadeslag. 

Hij zelf maakte een afspraak bij de sociale dienst om mijn uitkering en die voor de kinderen 

te regelen. Hij vertelde dat hij zich schaamde en dat de mensen in de wachtkamer allemaal 

naar hem keken. Mijn enige geloof was mijn geloof in mijzelf. Het was de laatste strohalm 

waaraan ik mij vastklampte. Mijn opvatting over de invloed van de scheiding op de kinderen 

stond lijnrecht tegenover die van Harmen. In mijn optiek hebben kinderen rust nodig en 

verliezen ze niet de kern van alles wat ik als geluk beschouwde in een eenoudergezin. Ik vond 

het niet moeilijk om met de kinderen over de scheiding te spreken. De werkelijkheid is dat hij 

mijn leven heeft verwoest. Ik had hem liefgehad en vertrouwd, omdat hij mij trouw beloofde. 

En ik was te trots en te gevoelig om nog tekenen van liefde te geven nadat hij zijn belofte tot 

trouw had gebroken. Ik heb hem lang zijn gang laten gaan in al zijn onderzoekingen en 

dwalingen, hoewel ik er niets voor voelde. En ik werd totaal verarmd achtergelaten. Toch had 

hij zelf het idee dat hij alles in een onveranderlijke genegenheid had gedaan. Maar ik liet niet 

alles over mijn kant gaan. Toen Harmen zich in mijn aanwezigheid liet ontvallen dat alles hem 

de laatste tijd tegenzat, viel ik hard tegen hem uit. Had hij al die jaren ook maar naar mij 

moeten luisteren.  

 

‘Harmen, ik ben weggegaan omdat ik je in de weg zat’. Je wilde me niet bezitten omdat je wist 

dat niemand andermans bezit kan en mag zijn. Je wilde me als gelijkwaardig waarbij mijn 

doen en laten mijn eigen verantwoordelijkheid was. Wat je vroeg was aandacht, tijd en 

bevestiging waarmee je bezig was. Ik moest dat niet zien als een poging beslag op me te leggen 

maar als het invullen van jouw eigen behoeftes. Tenminste, dat schreef je me op 21 mei 1980 

vanuit Veldwijk (Ermelo). ‘Ik heb de laatste tijd steeds sterker gemerkt dat ik ontzettend bang 

ben om je kwijt te raken en dat wil ik niet. Ik merk dat als ik mijn behoeftes invul bij anderen 

dat eigenlijk bij jouw wil doen. Anders vervalt de grondslag voor een relatie. Maar nogmaals 

dat houdt niet in dat ik je wil bezitten, alleen dat ik dat als de fijnste manier beschouw om 

aan mijn behoeftes te komen’. En waarom geloofde ik je woorden niet? En juist die tijd en 

aandacht kon ik niet meer opbrengen. Ik was te vaak gekwetst. Alles draaide om jou en naar 

mij werd niet geluisterd, ook toen ik vertelde dat ik niet verder kon doorgaan met het huwelijk 

op deze manier. Waarom werd ik zo vaak vervangen? Waarom heb je niet geprobeerd samen 

onze relatie te analyseren. Toen ik daarom vroeg tijdens een sessie werd ik aan de kant gezet 

met de woorden: ‘Ze wil weer terug naar vroeger en wil niet vooruit’. Waarom leefde je het 

vrijgezellenleven tijdens ons huwelijk zonder de verantwoordelijkheid voor onze relatie te 

nemen? Waarom èn een getrouwd leven willen leiden èn tevens vrijgezel willen zijn, met alle 

vrijheden vandien. Ik noem dat emotionele incontinentie, je was hebberig als een prieelvogel. 

Of zoals het oude spreekwoord uit de achttiende eeuw zegt: ‘de zee seyt noyt ik heb genoeg en 

de baarmoeder ik heb te veel’. We waren immers voor de kerk en de wet getrouwd op 4 

september 1970. Voor mij betekende dat eeuwige trouw! In goede tijden en in slechte tijden.  

 

De reden van mijn verwarring was toen ik Harmen zag, in de bodega en op teevee, met zijn 

zelfvoldane gezicht als een heiligenmasker waaronder zich god weet welke bacteriën te goed 
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deden aan rottend vlees. Ik schrok van de vijandige heftigheid waarmee de beelden uit mijn 

onderbewustzijn opdoken. Zijn kale hoofd, zijn whiskyadem, en de hardheid die in de lijnen 

om zijn mond was gekomen. Dat ik toen besefte dat ik eenvoudig niet meer van hem hield, 

dat zelfs al wilde hij terugkomen (hetgeen onwaarschijnlijk was maar niet onvoorstelbaar) ik 

hem niet terug zou willen. Hij was zo overtuigd van zijn invloed dat hij zich daarvan nooit 

bewust is geworden. Hij voelde zich om de een of andere reden meteen schuldig, ten gevolge 

daarvan, bij gesprekken, in het nadeel. En de hond gromde ook al. Ik herinner mij weer dat 

ik nooit echt iets om huisdieren heb gegeven. Ik kreeg nog vele dagen ruimschoots de 

gelegenheid om over de tranen voor onze rampen na te denken. Eerst bleef ik zo goed als 

onbeweeglijk in mijn huiskamer zitten, liet de kamer in mijn eigen tempo opnieuw om mij 

ontstaan, wachtte tot die iets van het sterk opbeurende karakter van vroeger zou terugkrijgen, 

zoals ik was geweest voor de wereld veranderde. Vaak keek ik televisie, schakelde dwangmatig 

van het ene net naar het andere. Ik had de illusie dat ik het beeldmonster doorgrondde dat 

met de knoppen tot leven werd gewekt. Ik ben net zo goed als de jongeren iemand van de 

afstandbedieningscultuur van mijn tijd. Het hakte iets van de zwaargewicht en vulde aan wat 

te licht werd bevonden, tot alle uitzendingen: reclame, moorden, spelshows, de duizend en 

één afwisselende vreugden en verschrikkingen van werkelijkheid en fantasie, in evenwicht 

kwamen. En waar de oorspronkelijke burger van wat men nu een ‘praktische’ cultuur zou 

noemen, hoofd en handen moest gebruiken, kon ik lui op mijn bed, achteroverleunend en op 

afstand, het mes erin zetten.  Het gevolg van naar dit kastje kijken was een ernstige deuk in 

wat resteerde van mijn opvatting over de normale, gemiddelde werkelijkheid; maar er waren 

tegenkrachten aan het werk. De tuin van mijn wereld liet zien hoe ik iets moest maken dat 

een ‘entbastaard’ heette. Naar het zo uitkwam precies dezelfde als het pronkstuk in de tuin 

van mijn ouders. En hoewel mij in mijn onoplettendheid ontging hoe de twee bomen die tot 

één geteeld heetten, moerbei, goudenregen, forsythia, schoot ik bij het zien van de boom zelf 

aandachtig overeind. Hij stond er onmiskenbaar, een monstrum met wortels, stevig geplant 

en krachtig groeiend in Twentse aarde. Een boom die de figuurlijke plaats kon innemen van 

de peppels die de woningbouwvereniging in mijn tuin in een andere, onverenigbare wereld 

had omgehakt. Als zo’n boom kon bestaan, dan kon ik dat ook. Dan kon ook ik samenhangend 

zijn, wortelen, overleven. Tussen alle visuele beelden op de televisie van drama’s – de 

nutteloosheid van mannen en vrouwen, de missers van de chirurgie, de wezenloosheid van de 

moderne kunst, de Mac Donaldskolonisatie van de planeet – kreeg ik dit ene aangereikt. Het 

was voldoende. Ik zette de tv af.  

 

Mijn haat tegenover Harmen nam geleidelijk af. En ook was er geen enkele aanwijzing dat 

mijn horens, bokkenhoeven en staart weer te voorschijn kwamen. Het genezingsproces leek 

te zijn ingezet. Het was zelfs zo, dat met het verstrijken van de dagen alles wat mij de laatste 

tijd was overkomen en dat onverenigbaar was met de saaiheid van het dagelijks leven, op de 

een of andere manier geen betekenis meer leek te hebben. Zoals zelfs de hardnekkigste 

nachtmerries onbetekenend lijken als je eenmaal je gezicht hebt gewassen, je tanden gepoetst 

en iet warms hebt gedronken. Ik maakte nu uitstapjes naar de buitenwereld. Ik deed een 

bewuste poging mijn oude leven van fijnzinnigheden te hervatten en ging er eens uit, naar 

concerten en musea. En als mijn reactie nogal mat was, als deze bezigheden mij niet 

huiswaarts stuurden in de staat van vervoering die ik van alle kunst als rendement 

verwachtte, dan hield ik mij voor dat die ontroering binnenkort wel weer terugkwam. Ik had 

akelige ervaringen achter de rug en even tijd nodig. In mijn huiskamer, in de leunstoel, 

omringd door mijn eigen vertrouwde spullen, prees ik mijzelf gelukkig dat ik iemand was die 

haar haat onmogelijk lang kon volhouden. Misschien was de liefde toch duurzamer dan haat. 

Zelfs als de liefde omsloeg, bleef er nog een schim, een blijvende schaduw van hangen. 
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Misschien was haat een vingerafdruk op het gladde glas van de gevoelige ziel. Een vetvlek, 

niet meer. Die als je er niets aan deed vanzelf verdween. Harmen? Pff! Die was vergeten,  die 

bestond niet meer. Zie je wel: afzien van vijandigheid was een bevrijding. Mijn optimisme nam 

toe. Maar de bureaucratie rond mijn terugkeer naar het leven bleek een grotere belemmering 

dan ik had verwacht. De sociale dienst stond geen studie toe. De informatie beheergroep gaf 

geen studiefinanciering. De lening was niet genoeg om van te leven. Ik zag mij genoodzaakt 

tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En aan het werk komen viel ook al niet mee. Mijn droom 

dat ik een wrede en toepasselijke wraak voltrok, het waren kwesties van het verleden, aspecten 

van een werkelijkheid die strijdig waren met mijn verlangen het gewone leven te hervatten. 

Daar kon zelfs de oproerige voorstellingswereld van de televisie mij niet van afbrengen. Wat ik 

afwees was een monsterbeeld van mij. Monsterachtig, wel ja, het onzinnigste idee aller tijden. 

Er bestonden op de wereld echte monsters: massamoordende dictators, kinderverkrachters, 

nalopers. Je hoefde op een willekeurige dag van de week de sensatiebladen maar op te slaan 

of je zag verdwaasde mannen aarde in babymondjes proppen. En dan waren er nog die andere 

monsters, niet minder echt dan de demonen in de sensatiepers: geld, macht, seks, dood, 

liefde. Engelen en duivels, wat moet je ermee? Waarom demonen, als de mens zelf een demon 

is? En waarom engelen, als de mens toch ook een engel is? Ik zeg niets. Vraag me niet de zaak 

hoe dan ook op te helderen. De tijd van de openbaringen is al lang voorbij. De regels van de 

schepping zijn duidelijk. Je zet de boel in elkaar, je verandert er af en toe iets aan, en dan 

gaat het verder zijn gang wel. Als je eeuwig tussenbeide komt en aanwijzingen geeft, regels 

verandert, de uitslag van de wedstrijd vaststelt, daar is toch geen lol aan? Ik beheers me 

aardig en ik ben niet van plan de zaak te bederven. U moet niet denken dat ik me er nooit 

mee heb willen bemoeien. Dat is wel zo, vaak genoeg. Maar men leerde mij mijn plaats kennen. 

Soms kan ik het niet laten en ik schrijf. Ik ben niet wie ik geweest zou zijn als ik niet overal 

in Nederland had gewoond, als mijn vader en moeder op zoek naar waardigheid en een beter 

bestaan voor de kinderen, niet te vroeg waren verdwenen. Men heeft een ander mens van mij 

gemaakt. Maar ik ben het die deze samenleving opnieuw zal opbouwen. Die haar van boven 

naar beneden zal vormen. Ik zal de houthakker zijn van de dode bomen en de hovenier van 

de nieuwe. De beurt is nu aan mij. Denk erover terwijl ik besluit wat mij te doen staat. Er zal 

financiële hulp moeten komen en er moet voor een aflossing worden gezorgd. Seksuele 

agressie zal verdwijnen. Het machogedrag is een groepsprobleem. Het gewelddadige verleden 

zal gewogen moeten worden als iemand van moord wordt beschuldigd. Apartheid klinkt als 

een poging de glamour te lenen van gevaarlijk vechten. De emotioneel geladen liederen die in 

de pauzes in de kerk worden gezongen als ‘We Shall Overcome’. Alsof alle doelen dezelfde 

waren, geschiedenis uitwisselbaar. Wat nieuw is doet zijn intrede in onze samenleving door 

persoonlijk denken en handelen. De populaire kreet van Camus: de overgang van praten naar 

moreel handelen heeft een naam: men worden. De ijverig gezongen liedjes van Bob Dylan, de 

geïmporteerde dissonant. Tussen de regels werd de juiste snaar geraakt. Over 

immigrantendromen die als glas versplinterde, over zich met bloed een stad te bouwen. Ik 

zou, met mijn dichterlijke pogingen het klassieke racistische beeld van rivieren van bloed 

opnieuw definiëren. Ik maakte het allemaal mee en dacht eraan als van een afstand. Ik zag 

alles vaag, zoals dat bij dubbelzien gebeurt. Ik leek in twee werelden tegelijk te kijken. De een 

was fel verlicht, een grote verboden-te-roken vergaderzaal, en de tweede was een spookwereld 

waarin zich de verderfengel op mij stortte en op een jongensvoorhoofd een onheilspellend vuur 

kon branden. ‘ Hij wordt mijn dood, dat betekent het’, dat ik in een van die twee werelden, 

terwijl ik mij in de andere voorhield dat ik niet zo belachelijk moest doen. De zaal was vol 

mensen die met van die nietszeggende staminsignes die de laatste tijd zo populair waren, en 

fluorescerend beschilderde duivelshorens. Mensen droegen waardeloze buttons. Maar mijn 

andere ik nam het heft weer in handen. Het zei: ‘niet alle mogelijkheden staan voor mij open. 
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De wereld is eindig. Mijn hoopvolle verwachtingen stromen over de rand. Waarna mijn hart 

zich in de dialoog mengde: bebeboem, boem boem, deboem. Ik knap wel weer op. Het was 

gewoon warm daarbinnen. Bedompt. Te warme kleren. Stom. Het is niets. In het filmhuis 

draait ‘Mefisto’, het verhaal van een acteur die wordt verleid tot collaboratie met het nazisme. 

Op de poster stond de acteur, opgedoft als Mefistofeles: wit gezicht, lichaam gehuld in een 

zwarte cape, opgeheven armen. Boven zijn hoofd stonden de regels uit Faust: 

 

En wie bent u dan wel? 

Een deel slechts van die kracht, 

Die steeds het goede doet en daarvan kwaad verwacht. 

 

In de nacht laat het bovennatuurlijke van horens en hoeven zich niet zo eenvoudig ontkennen.  

En dan was er nog die kwestie van de dromen van de ouden. De dreigende schim die 

voortdurend gunstig gestemd moest worden. Mensen zijn uitgesproken territoriumwezens. 

Allemaal hebben we behoefte aan privacy. Zelfs voor de meest dichtstbijzijnde partner is dit 

exclusieve privé-domein ontoegankelijk. Wie overmatig jaloers is respecteert dit niet meer. Hij 

maakt zich herhaaldelijk schuldig aan territoriale grensschendingen. Steeds uitdrukkelijker 

dringt hij het privé-leven van zijn partner binnen. Hij wil controleren en spioneren. Jaloezie 

werkt ruimtebeperkend. Hierdoor komt iemand onafhankelijkheid steeds meer in het gedrang. 

Wie dit ervaart is spontaan geneigd geïrriteerd te reageren. De zenuwen staan onder 

hoogspanning. Zonder het voldoende te beseffen komt de relatie in een alarmfase terecht. De 

een vindt dat het vertrouwen geschonden is. Hij voelt zich gekrenkt en vernederd. De ander 

voelt zich op zijn beurt gekwetst. De overmatige bemoeizucht wordt ervaren als een 

totaalgebrek aan vertrouwen. Jaloersheid heeft uiteraard ook te maken met onzekerheid. Het 

verlies aan vertrouwen luidt een vertrouwenscrisis in. Door te twijfelen aan de trouw van je 

partner wordt ook je zelfvertrouwen aangetast. De vertwijfeling neemt toe. Als je bang bent 

begin je te piekeren, te veronderstellen en uiteindelijk te fantaseren. Hoe machtelozer je je 

voelt, hoe groter de drang kan zijn om de ander weer in je macht te krijgen. Mannen slaan 

hun vrouw met de blote vuist. Soms grijpen ze naar een mes. Deze feiten bewijzen hoe extreme 

jaloersheid kan ontsporen. Blijkbaar is dan de emotionele pijn waardoor de jaloerse partner 

wordt gefolterd, ondraaglijk geworden. Om zich te wreken besluit hij dan zijn partner op haar 

beurt te folteren. Hij wil haar straffen door haar even ondraaglijke pijn te laten ondergaan, 

alsof hij op die manier zijn eigen pijn ongedaan wil maken.  Wie jaloers is, is creatief. Het is 

typisch menselijk gedrag, hoe onmenselijk het ook mag lijken. Geen enkel dier gaat op een 

dergelijke beredeneerde wijze te werk. Alleen het menselijk brein is in staat zo te denken. 

 

Wordt het gezin niet algemeen beschouwd als de hoeksteen van de maatschappij? Is het niet 

de meest ideale samenlevingsvorm die er bestaat? Is dit niet de enige plaats waar tenminste 

nog iedereen onvoorwaardelijk lief is voor elkaar en waar het toch zo goed is om te leven? Dit 

dogmatische beeld van het heilig verklaarde gezin contrasteert sterk met de ontnuchterende 

realiteit. Maar wat als het misgaat? Wat als het als een broedplaats wordt van misverstanden 

en negatieve emoties? Wat als het samenleven een last wordt? Wat als die negatieve emoties 

de vergalde sfeer zozeer verpesten dat agressie hoogtij viert? Dan wordt de hemel een ware hel 

voor al zijn bewoners. Dan stijgen de risico’s van een dodelijke geweldsexplosie aanzienlijk 

veel hoger dan de levensbedreigende gevaarsfactoren van de straat. Het grootste risico om 

slachtoffer van geweld te worden ligt binnen de beschuttende omgeving van de eigen woning. 

Het imago van het gezin als hoeksteen van de samenleving is aangetast. Is het niet 

beangstigend dat ongeveer zeventig procent van alle slachtoffers worden gedood door iemand 

die hen persoonlijk kent? Veertig procent van alle dodingen is toe te schrijven aan partners 
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die relationeel met elkaar verbonden zijn. Het gaat om gehuwden als om samenwonenden. 

Hoe cynisch het ook klinkt, diegene voor wie je volgens de statistieken, het meest bevreesd 

moet zijn, is je eigen partner. Wie de ondraaglijke pijn van een ongeval of van een marteling 

niet meer aankan, wordt bewusteloos. Een geniale oplossing. Het bewustzijn schakelt zichzelf 

tijdelijk uit om weerstand te kunnen bieden aan onuitstaanbare gevoelens van pijn en 

onmacht. Wie op emotioneel vlak ondraaglijk wordt gepijnigd, reageert soms identiek. Hij 

schakelt zijn emotionele bewustzijn uit. Liever geen emoties dan alleen maar negatieve, is de 

onbewuste boodschap. Het is een tijdelijke oplossing, maar met soms schadelijke gevolgen op 

lange termijn. Want wie blijvend alle emoties uitschakelt, mist de essentiële dimensie van het 

menszijn. De verbeelding vormt een andere uitlaatklep voor wie in een uitzichtloze en 

wanhopige situatie is terechtgekomen. Dat dromen een therapeutische waarde hebben, is 

inmiddels algemeen bekend. Freud was de grondlegger van de wetenschappelijke waardering 

voor dit fenomeen. Op de eerste plaats zijn er de dromen die er tijdens onze nachtelijke rust 

voor zorgen dat verdrongen ervaringen en emoties van de voorbije dagen worden herbeleefd. 

Zo worden ze verwerkt. Je kunt het omschrijven als een milieuvriendelijke opruimactie. Naast 

de nachtelijke dromen zijn er de dagdromen. Die zijn zo overheersend dat je het direct kunt 

merken. Wie zit te dagdromen is afwezig. Hij is opgenomen in de ban van de verbeelding. 

Fantasie laat ons toe te verplaatsen in tijd en ruimte. Momenten van verveling kunnen we 

verdrijven door nostalgisch terug te denken aan hartverwarmende ogenblikken van vroeger. 

Die opgeslagen herinneringen zijn een nuttig reservoir waaruit geput kan worden in minder 

prettige ogenblikken. De verbeelding laat ons eveneens toe beelden te creëren in het nu of de 

toekomst bij zijn vluchtpogingen om even te ontsnappen uit een weinig benijdenswaardige 

situatie. Zoals lachen een medicijn is voor het hart, zo is fantaseren een geneesmiddel voor de 

geest. Nochtans kan een overdosis aan fantasie, zeker wanneer deze pervers gekleurd wordt, 

een gif zijn in plaats van een medicament. Het probleem wordt niet alleen de hoeveelheid maar 

ook de inhoud. De fantasieën kunnen volledig worden beheerst door macht en seksualiteit. 

Wat steeds opnieuw en steeds geperfectioneerder en gedetailleerder wordt verbeeld, wil men 

op een gegeven moment gerealiseerd zien. Gewone mensen beleven plezier aan hun fantasieën, 

maar beheersen die. Een toekomstige moordenaar beheerst deze niet, maar wordt erdoor 

beheerst. Zijn dromen die aanvankelijk een prettige ervaring zijn, worden uiteindelijk 

frustrerend. Het plezier zal pas echt zijn wanneer de beleving ervan in het echt zal 

plaatsvinden. De drang ernaar wordt een toenemende druk. 

 

Veel meer dan bij vrouwen ontstaat bij de meeste mannen in de puberteit een groeiende 

aandacht voor visuele seksuele prikkels. Het seksuele ontwaken brengt een rijpingsproces op 

gang. Zo krijgt seksualiteit een waardevolle plaats binnen de openbloeiende gevoelswereld van 

jonge mensen. Soms gebeurt het dat deze evolutie wordt verstoord. Dan kunnen zij gefixeerd 

raken op seks. Deze is dan niet meer een onderdeel van een normale menselijke relatie, maar 

wordt een doel op zich. Niet zelden zal zo iemand proberen zijn seksuele prikkeling te verhogen 

door het gluren naar vrouwen en andere vormen van voyeurisme. Zijn fantasie wordt 

daarenboven gevoed door seksueel getinte lectuur en het bekijken van seksfotobladen en 

dvd’s, in hoofdzaak harde porno. Dit alles versterkt zijn erotische dagdromen en geeft er een 

concretere vorm aan. Daardoor echter neemt de spanning toe en de dwanggedachte om dit 

alles werkelijk te beleven. Het gaat gepaard met een groeiend verlies van contact met de 

werkelijkheid. Hij beseft niet dan de wereldvreemde droomfantasieën onmogelijk te realiseren 

zijn. Integendeel, hij zal hemel en aarde bewegen om die hoe dan ook echt te kunnen beleven. 

Macht werkt potentie-verhogend. Potentieproblemen kunnen verholpen worden door 

stimulerende prikkels. Leren voorwerpen, zwepen en riemen, evenals erotisch geraffineerde 

kledingstukken, prikkelen de zinnen. Slaan en martelen hebben hetzelfde effect. Pijn doen en 
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vernederen vormen een extra stimulans. Dit bevestigt de machtspositie. Pijn is het 

contactsignaal voor de contactgestoorde. Het is zijn manier om de ander te bereiken. 

 

Geld heeft veel te maken met macht. Diegene die over veel financiële middelen beschikt, kan 

zich aanschaffen wat hij wil. Geldelijke draagkracht geeft je macht en aanzien. Daar is het 

velen om te doen. Workaholics zijn eveneens verslaafd. Niet dat werken zo prettig is, maar 

terwijl ze druk bezig zijn, denken ze aan niets anders. Meestal zijn het mensen die problemen 

hebben maar deze willen ontvluchten omdat de voortdurende confrontatie ermee te pijnlijk is. 

In de meeste gevallen gaat het over een spaak gelopen liefdesrelaties. Om de kinderen, de 

goede naam of de financiële consequenties durft zo iemand zijn partner niet verlaten. De sfeer 

is zo ondraaglijk dat de ontevreden levensgezel zijn huis zo veel mogelijk ontvlucht. Het werk 

is dan een uitweg. Hij doet iets waardevols en kan intussen zijn echte problemen ontlopen en 

ze op dezelfde tijd verstoppen. Het is een goede camouflagetechniek. Arbeid staat erg hoog 

gekwalificeerd op de westerse waardeschaal. Hoe zou iemand daar kritiek op durven geven? 

Laat staan dat je zo iemand met de vinger zou aanwijzen en beschuldigen van verwaarlozing 

van zijn gezin. Het westerse taboe rond de verheerlijking van de arbeid laat dit gewoonweg 

niet toe. Het is merkwaardig hoeveel mensen behoefte hebben aan macht. Heel ons politieke 

bestel is hoofdzakelijk gebaseerd op macht verwerven en macht uitoefenen. Voor sommigen 

is macht een doel op zich in plaats van een middel. Hoe meer macht ze hebben, hoe 

belangrijker zij zich voelen. Om hun machtspositie worden ze gevreesd en dat streelt hun 

ijdelheid. Hun directe omgeving praat hen naar de mond. Ze worden gevleid en  laten het zich 

welgevallen. Ze scheppen behagen in de macht die ze veroverden. Ze beleven er lust aan. Het 

is een vorm van wellust, vandaar het woord ‘machtswellust’. Uiteindelijk kunnen ze niet meer 

zonder. Ze worden niet alleen dronken van macht, ze zijn er ook aan verslaafd. Macht hebben 

wil zeggen dat je je veel kunt permitteren, maar toch zijn er grenzen. Dat hindert sommigen, 

ze willen alles doen. Ze hebben een grenzeloos verlangen om grenzeloos te zijn. Ten koste van 

alles en iedereen willen ze almachtig worden. Maar alleen god is dit in de beeldvorming van 

de mensen. Daarom willen ze god worden om zo hun menselijke begrensdheid te overstijgen. 

Hun verlangens moeten onbeperkt worden ingewilligd. Zo zelfvoldaan zijn ze. God zijn wil ook 

zeggen dat je heerser bent over leven en dood. Dit is de extreemste vorm van 

machtsuitoefening die een mens zich kan voorstellen. Wie over de dood beslist, overstijgt het 

leven. Dit machtsgevoel geeft een uitzonderlijke kick. Eindelijk is men aan god gelijk. Wie dit 

niveau heeft bereikt, voelt zich verheven boven alle wetten en moraal. Hij waant zich 

onbegrensd omdat hij alle grenzen heeft overstegen. Als iemand eenmaal zover is geëvolueerd, 

is hij geen normaal mens meer, maar wordt hij staatsgevaarlijk. Zo iemand gaat voor niets 

meer uit de weg. Er is geen plaats meer voor empathie of begrip. Alleen nog de onmiddellijke 

vervulling van zijn wensen en grillen geldt. Het grote nadeel van dit soort machtshonger is dat 

hij niet meer gestild raakt. Hij is onverzadigbaar. Eerst was het proeven van de macht, nadien 

wordt het gulzig slokken. Men kan er niet genoeg van krijgen. In feite is dit de meest 

verregaande vorm van narcisme. Een veteraan vertelde hoe hij ongewild in zo’n situatie 

terechtkwam. De oorlog plaatste hem in de uitzonderlijke positie: straffeloos mocht hij zich 

uitleven. Deze bizarre vorm van ongebreidelde machtsuitoefening gaf hem de kans iemand het 

leven te ontnemen. Uiteindelijk deed hij dit alleen maar om te genieten van dat sublieme gevoel 

van eindeloze macht. Deze ervaring omschrijft hij als volgt: ‘Ik had een gevoel van macht. Het 

gevoel dat ik kon vernietigen. In de oorlog wist je dat je de macht had om levens te nemen. Je 

kon een vrouw verkrachten en niemand kon je wat maken. Als je eropuit trok had je een 

goddelijk gevoel. Ik had het gevoel dat ik god was’. Heel wat soldaten gedragen zich in 

oorlogstijd als echte moordenaars. Zij worden verslaafd aan moorden en daarenboven genieten 

ze inderdaad het voorrecht dit straffeloos te kunnen doen. Heel wat wetenschappers hebben 
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al te lang het motief macht ondergewaardeerd. Dit gebeurde ten koste van seksuele drijfveren, 

die op hun beurt overmatige aandacht kregen. Voor een groot deel is Freud hiervoor 

verantwoordelijk. Ooit richtte hij een smeekbede tot zijn volgeling Jung, die hem later evenwel 

ontrouw zou worden. De brief luidde als volgt: ‘Mijn beste Jung, beloof me dat je de seksuele 

theorie nooit vaarwel zult zeggen. Zij is het meest essentiële van alles. Zie je, we moeten er 

een dogma van maken, een onwankelbaar bolwerk’. 

 

Een gouden ducaat had een waarde van vijf gulden en vijfentwintig cent. De gulden was de 

rekenmunt, later overgegaan in de decimale munt. Bij de overgang naar de euro op 1 januari 

2002 was een euro 2,20371 gulden waard. De gulden in de zeventiende en achttiende eeuw 

was geen bestaande munt maar en rekeneenheid. Die rekeneenheid werd verdeeld in kleinere 

eenheden die als munten wel bestonden: stuivers, duiten en penningen. 

 

1 gulden            = 20 stuivers 

1 stuiver            = 8 duiten of 16 penningen 

1 dubbeltje        = 2 stuivers 

1 schelling         = 6 stuivers 

1 rijksdaalder    = 28 stuivers 

1 reaal               = Spaanse munt 

1 gouden rijder  =  7 gulden 

1 dukaat            = 5 gulden en 5 stuivers (gouden munt van 3,5 gram) 

1 rijksdaalder / zilveren ducaat  = ongeveer 2,5 gulden 

1 ducaton / zilveren rijder          = 23 stuivers 

 

Het totaal andere assortiment en diensten in de zeventiende en achttiende eeuw maken het 

moeilijk inzicht te geven in de huidige geldwaarde. Een voorbeeld uit een sector is eigenlijk 

niet genoeg, maar toch noem ik hier het dagloon van een timmerman. Dat was twintig tot 

vierentwintig stuivers, iets meer dan een gulden. Nu is dat te vertalen als ongeveer vijfenzestig 

euro bruto per dag (huidig minimum loon). 

 

Wanneer mensen een vaste relatie aangaan, doen zij dit omdat zij zich intens verbonden 

voelen met elkaar. Precies daarom wensen zij hun leven aan elkaar te verbinden. Dit geeft 

meer zekerheid, maar maakt hen ook meer afhankelijk. Steeds meer jonge mensen kiezen 

ervoor om gewoon samen te leven. Een huwelijk spreekt hen niet zo aan. Ze zijn voorzichtig. 

De vele mislukkingen in hun directe omgeving maken hen zelfs wantrouwig. Maar na een 

zekere tijd en vooral wanneer er een kind op komst is capituleren ze. De duurzame band 

tussen hen beiden willen ze uiteindelijk officieel bevestigd zien. Ze huwen of tekenen een 

samenlevingscontract. Het is meer dan een ritueel. Het is een overeenkomst die van hun 

binding een verbintenis maakt en er een sociale status aan verleent. Hun samenzijn wordt 

maatschappelijk bevestigd en er worden juridische gevolgen aan gekoppeld. Ook het 

beëindigen ervan vereist een juridische procedure. De kerk gaat nog een stap verder. Zij 

beschouwt het huwelijk als onverbrekelijk. Zo wordt de illusie gewekt dat de binding niet in 

het gedrang kan komen. Het samenzijn is onvoorwaardelijk. Men is verbonden tot in de dood. 

Helaas is de realiteit soms anders. De evolutie van een relatie is moeilijk te voorspellen. Ze 

kan stagneren. Er kunnen kortsluitingen komen als gevolg van omstandigheden die de 

betrokkenen nooit voorzien hadden. Hierdoor raakt hun verbondenheid haar bindkracht 

kwijt. Minstens een van beiden is erop uitgekeken en wil eruit stappen. De problemen 

culmineren wanneer de aan de band wil verbreken, maar de ander niet in staat is de 

levensgezel los te laten. De hechting kan te groot zijn, het vooruitzicht van het verlies te 
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pijnlijk. Er is immers zoveel dat de mensen aan elkaar bindt en waarvan het dreigende verlies  

hen bang maakt, hulpeloos en radeloos. Het huis en alles wat erbij hoort biedt zekerheid. 

Wanneer dit afgelopen dreigt te raken worden ze geconfronteerd met een levensgroot 

vraagteken. Wat nu? Er is niet alleen een partner maar dikwijls zijn er ook kinderen. Er is de 

vertrouwde omgeving en er zijn al die vaste gewoonten. Dit allemaal loslaten is geen 

gemakkelijke opgave. Angst voor het verlies ervan doet de behoefte ontstaan de relatie 

ondanks alles in stand te houden. Maar vanwege die angst pakken velen het zo dikwijls 

verkeerd aan. 

 

Scheiden is afscheid nemen. Daar hebben mensen het doorgaans moeilijk mee. Afstand 

nemen van elkaar in de fysieke betekenis van het woord, maar vooral op emotioneel vlak is 

niet gemakkelijk. Onze behoudsdrang kan erg groot zijn. Dat maakt het loslaten zo moeilijk. 

Je zelfvertrouwen wordt drastisch door elkaar geschud. Er is niet alleen de groeiende twijfel 

aan de partner maar ook aan zichzelf. Dit kan leiden tot een regelrechte identiteitscrisis. Voor 

de buitenwereld is een scheiding iets alledaags, er zijn er zovele. Wie het zelf meemaakt, weet 

wel beter. Het wordt een moeizame tocht vol hoop en wanhoop. Uit elkaar gaan is niet alleen 

een proces van afstand nemen maar ook van afstand geven. Dit tweede aspect wordt nog veel 

meer dan het eerste over het hoofd gezien. Bij veel scheidingsprocessen is er het probleem dat 

de rationaliteit ver zoek is. De emotionaliteit heeft de bovenhand. Heel veel tegenstrijdige 

gevoelens komen erbij te pas. Als beide partners bereid zijn uit elkaar te gaan, zijn de eerste 

emoties doorgaans beheersbaar, maar zelfs dan is dit niet altijd het geval. Als het initiatief 

slechts van een kant komt, is de ander hierop zelden voorbereid. De een is er klaar voor, maar 

de ander niet om deze stap te zetten. In zo’n geval komt de scheidingsaankondiging over als 

een complete verrassing. De opgeschrikte partner is er ondersteboven van. De kans is groot 

dat hij als afweerreactie vlucht in de ontkenning. Velen doen alsof ze het niet hebben gehoord. 

Het is de start van een langdurig verwerkingsproces. Er is heimwee naar de voorbije droom 

die nog steeds gekoesterd wordt. De herinnering biedt warmte, nu het zo vreselijk koud is 

geworden. Anderzijds is er de angst voor de toekomst. Het zich beveiligen tegen nieuwe 

ontgoochelingen. Het terugkrijgen van zijn vrijheid wordt niet direct als en bevrijding ervaren. 

Iemand vrijlaten kan soms een zware opgave zijn. Als mensen hierin slagen kunnen zij hun 

leven een nieuwe wending geven. Het is tegelijk een rouwproces en een zoeken naar een 

nieuwe identiteit. De brokstukken van het verleden vormen de funderingen van een nieuwe 

toekomst. De sleutel die de deur opent naar die nieuwe toekomst, is de ander volledig loslaten. 

Daartoe de kracht vinden is niet altijd zo eenvoudig. Velen zijn bang voor het alleenzijn. Wie 

alleen achterblijft, voelt zich in de steek gelaten. Dat maakt mensen onzeker. Het onbekende 

schrikt af. Daarom houden ze liever vast aan het bekende en het zekere, hoe onprettig het 

intussen ook is geworden. De een wil gaan, maar de ander wil dat hij blijft. Deze tegenstrijdige 

verlangens roepen tegenovergestelde emoties op. Die kunnen uiteindelijk dodelijk worden in 

de meest letterlijke betekenis van het woord. Het komt allemaal dichterbij. Ik dreef, zoals 

Nederland toen het was losgeraakt van het Amerikaanse continent en naar de Sahara 

dobberde, mijn kant op in Twente. En toen die twee botsten, wierp de kracht het Atlasgebergte 

op. Wat is een berg? Een obstakel, een transcendentie, en vooral: een effect. Lopen, vlug 

weglopen uit dit averechtse oord, deze onderwereld. Geen ontsnappen aan. Een winkelpui, 

een zaak met muziekinstrumenten, tromppetten, saxofoons, hobo’s. De melding van de op 

handen zijnde komst van Jezus. Zijn terugkeer en de verlossing van de wereld. Lopen, snel 

weglopen. De duivel heeft geprobeerd me het zwijgen op te leggen maar mijn wil heeft hem 

niet de kans gegeven. De fossielen zwegen. Tegenspreken heeft geen zin. Ikzelf heb daar niets 

mee, met god. En de evolutietheorie is sinds Darwin sterk verbeterd. Men stelde nu dat de 

belangrijkste veranderingen binnen de soorten niet, zoals men zich eerst had voorgesteld, met 
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gestuntel en met miskleunen tot stand kwamen, maar met grote, wezenlijke sprongen. De 

geschiedenis van het leven was geen kwestie van vallen en opstaan, maar was gewelddadig. 

Het ging gepaard met indrukwekkende, cumulatieve transformaties. Eerder een revolutie dan 

een evolutie. Die dag begreep ik dat ik in een toestand van namaakharmonie had geleefd, dat 

de verandering in mij onherroepelijk was. Er was op het moment dat ik uit de hemel viel een 

nieuwe, duistere wereld voor mij opengegaan. En ik kon nog zo ijverig proberen mijn oude 

bestaan te herscheppen, en dit feit kon ik niet ongedaan maken. Ik leek een weg voor mij te 

zien die zich in rechts en links splitste. En terwijl ik mijn ogen sloot en mij tussen de dekens 

in mijn bed liet wegzakken, koos ik het linkerpad. 

 

Verliefdheid is een toestand van exaltatie. Ineens ben je jezelf niet meer, je bent volledig buiten 

jezelf. Je geest en je lichaam, je denken en je gevoelens, kortom je hele energiestroom is gericht 

op die alles opslorpende geliefde. De plotse verschijning in je leven maakt alles anders. Je ziet 

ander en je voelt anders. Daardoor ziet de wereld er ineen totaal nieuw uit. Het leven is ineens 

veel feestelijker en kleurrijker. Verliefdheid overvalt je. Ze brengt je in een toestand van 

verwardheid. Wat overkomt je? Het duizelt in je hoofd en kriebelt in je geslacht. In Engeland 

zegt men: ‘You are falling in love’. Je tuimelt erin, halsoverkop. Verliefdheid zou je en toestand 

van bezetenheid kunnen noemen. In die zin dat al je denken en doen in bezit zijn genomen 

door die ander. Je wordt er helemaal door opgeslorpt. Het brengt je volledig uit evenwicht. 

Een gevoel van paradijselijke gelukzaligheid vervult je. Je bent er vol van. Een en al ben je 

betrokken op die unieke en onvervangbare geliefde. Je kunt niet zonder. Nooit was wachten 

zo’n smachten. Je wilt zo vlug mogelijk naar haar toe en zo lang mogelijk bij haar blijven. Als 

je verliefd bent, staan je oren en ogen wijd open. Ze zijn gefixeerd op diegene van wie je maar 

niet genoeg kunt krijgen. Je kunt ook niet van haar afblijven, je moet haar aanraken en 

strelen. Het is een verkenning met al je zintuigen. Zo’n toestand kan uiteraard niet blijven 

duren. Het is als een koorts die je temperatuur doet oplopen. Na een tijd wordt deze minder. 

Verliefdheid hoeft niet noodzakelijk uit te doven. Ze kan ook een positief verloop hebben. Blijft 

de relatie groeien, dan krijgt ze ook kans om verder open te bloeien. Verliefdheid evolueert 

dan naar iets wat we liefde noemen. Beide termen worden wel met elkaar verward. Mensen 

zeggen: ‘Liefde maakt blind’. Toch is dit niet juist. Het is de verliefdheid die je verblind. De 

verliefde is volledig vervuld van de andere. Alleen het aantrekkelijke, het mooie, het positieve 

valt in zijn blikveld. In die zin kun je zeggen dat verliefdheid een vorm van zelfbedrog is. Je 

bekijkt totaal eenzijdig. Alleen wat je aangenaam, stralend en strelend vindt, wekt je aandacht. 

Minder fraaie aspecten ontgaan je volledig. Je hebt er doodgewoon geen oog voor. Voor een 

deel ben je dus inderdaad zo goed als blind. Pas later komt de ontnuchtering. In die fase ben 

je weer in staat de dingen helderder te zien. Voor het eerste zullen ook de gebreken van de 

partner opvallen. Voor een verliefde zijn die er niet. Als je volledig weg bent van iemand, lijkt 

die wel perfect. Er valt niets op aan te merken. Je kunt er zelfs geen kwaad woord van horen. 

De situatie is heel even volmaakt. Vandaar dat deze toestand van exaltatie de mensheid zo 

boeit. Romanschrijvers en dichters raken er niet over uitgeschreven. Liedjes, films en opera’s, 

het draait zo vaak rond dit bedwelmende en haast mysterieuze thema. Verliefdheid is en blijft 

een wonderbaarlijke energiebron. Het is de vonk die de hele wereld in vuur en vlam zet. Een 

vlam die je hart en ziel verwarmt. Nadat de eerste bedwelming voorbij is, is het ogenblik 

gekomen dat het hevige bindmiddel van de hartstocht plaats moet maken voor meer rustiger 

gevoelens: tederheid, genegenheid, geven om elkaar. Dit zijn basiselementen van wat wij liefde 

noemen. De aard van de relatie is anders geworden. In plaats van verblind te zijn, zie je de 

situatie in la haar facetten. Dit betekent dat je je partner niet meer aanbidt, maar deze 

aanvaardt in zijn totaliteit, met alle kwaliteiten maar ook met alle gebreken van dien. Als 

mensen erin slagen deze overgang te realiseren, heeft hun relatie toekomst. 
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De meeste partners die ontrouw ontdekken, worden kwaad. Ze reageren heftig en agressief. 

Toch zijn er ook anderen. Ze worden bedrogen, zo erg dat iedereen er schande over spreekt. 

Er is er maar een die onbewogen blijft: de bedrogene zelf. Ook al is het gedrag van de 

vreemdgaande partner niet meer te negeren, hij wil er geen consequenties aan verbinden. Het 

is zelfbedrog uit pure zelfbescherming. Achter deze vorm schuilt een duidelijke 

overlevingsstrategie. Ook al is de betrokkene zich dat niet van bewust, toch is zijn 

handelswijze bijzonder functioneel.  Want hoe minder hij let op de verontrustende signalen, 

hoe minder jaloers hij wordt en hoe minder kwaad. Deze houding is ontsproten uit zelfzorg. 

Tegelijk zorgt ze voor windstilte binnen de relatie. Uit schrik voor een emotionele storm houdt 

de bedrogen partner de adem in. Ze zwijgt en doet alsof haar neus bloedt. Het probleem toe 

dekken met de mantel der liefde voorkomt niet alleen onrust van de overspelige partner, maar 

voorkomt evenzeer kwade reacties van de overspelige partner. Ook dit laatste is een niet 

onbelangrijke reden tot onbewogen gedrag. Het probleem op tafel gooien kan tot een 

uitbarsting leiden en zou wel eens rechtstreeks de scheiding kunnen veroorzaken. Dit is nu 

juist wat zij koste wat kost wil vermijden. Eigenlijk maakt zo iemand een keuze. Zij opteert 

voor de minst erge kwaal. Liever de barsten erbij nemen dan mee verantwoordelijk te zijn voor 

een breuk. Liever een geschonden relatie dan een verbroken relatie. En ook het niet durven 

beschuldigen uit angst voor een boemerangeffect schrikt af. Het minste verwijt dat ze de ander 

maken, veroorzaakt een tegenverwijt. Sommige mensen beschikken over een sluw talent om 

de dingen op hun kop te zetten. Dan wordt het slachtoffer de dader en omgekeerd. De terecht 

geuite kritiek wordt misbruikt om van een gevolg een oorzaak te maken. Een punt zetten 

achter een jarenlang samen opgebouwde levensfase is niet zo eenvoudig. Afscheid nemen is 

op zich al niet gemakkelijk. Meestal gaat dat gepaard met verdriet en ontgoocheling. Velen 

krijgen het gevoel dat ze verloren hebben. Ze hebben het niet kunnen waarmaken. Ze hadden 

elkaar de hemel beloofd en komen elkaar tegen in de hel. Boven op de spijt komt zo dikwijl 

het schuldgevoel. Het is een dwingeland, die knaagt aan je geweten. Schuldgevoelens komen 

door ons opvoedingspatroon zo gemakkelijk om de hoek kijken. Ze benadrukken niet alleen 

de nederlaag, maar houden meteen een zelfveroordeling in. Er is het kwellende gevoel: ik heb 

hier schuld aan. Het is een negatieve emotie en heeft uitsluitend een ondermijnende functie. 

Zelfverwijten tasten het zelfvertrouwen aan. Daaruit groeit wroeging, onmacht en kwaad 

worden jegens zichzelf. Het is afmattend en uitputtend. Het dient tot niets dan zelfhinder en 

in het allerergste geval tot zelfdestructie 

 

Dat onzekerheid een energie-rovende kwelling is, behoeft geen betoog. Het vreet aan je humeur 

en ondermijnt je zenuwen. Daardoor raak je erg gespannen en dus vlug geïrriteerd. Dit doet 

een verzwakte relatie geen goed. Daardoor verzwakt ze nog meer. Je stoot de ander nog meer 

af. Als dit net is gebeurd op een moment dat je goed je best wilt doen om je partner aan te 

trekken, is dit des te pijnlijker. Aantrekken heeft te maken met aantrekkingskracht. Helaas 

is op dat moment ook die kracht zwaar aangetast. Zolang partners erin slagen voor elkaar 

attractief te blijven, heeft hun relatie nog toekomst. Als zij elkaar nog niet zolang kennen, is 

dat echt niet moeilijk. Er valt wederzijds nog zoveel te ontdekken. Daar komt bij dat je in die 

fase van kennismaking tot over je oren verliefd bent. In die toestand van het bestaan is je 

partner uiteraard aantrekkelijk. Maar ook in een latere fase van je samenzijn moet je die 

aantrekkelijkheid zien te behouden. Dit houdt in dat je moet proberen je partner zijn aandacht 

en gevoelens telkens weer naar jou toe te halen aantrekkingskracht is bindingskracht. Zolang 

partners elkaar voldoende te bieden hebben, hebben zij genoeg aan elkaar. Een derde maakt 

weinig of helemaal geen kans. En toch loopt het soms anders. De verveling, de routine en het 

voorspelbare nemen de overhand. Er zijn ook partners die veranderen wanneer hun relatie 
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wordt omgezet in zekerheid. Definitief gaan samenwonen geeft zekerheid, zeker wanneer dit 

ondersteund is door een juridische verbintenis. Zekerheid geeft zelfvertrouwen en dat is op 

zich positief. Maar voor sommige gehuwden is dit meteen het signaal dat er nu voldoende 

inspanningen geleverd zijn. Het huwelijk is een serieuze aangelegenheid.  Alles wordt 

voorspelbaar: de manier van leven, van eten, van kleden, van praten, van zwijgen en van 

vrijen. Wanneer je op een bepaald moment de flater begaat niet meer voldoende in een relatie 

te investeren, kan het moeilijk anders dan fout lopen. Het is een gevaarlijk signaal. De humor 

zorgt voor de relativering van de ernst. Het verlicht het soms loodzwaar wegende bestaan. En 

er is de wederzijdse tederheid. Dit is de balsem op de ziel. 

 

Afgunst is een emotie die verwant is aan jaloersheid. Het verschil kan het best worden 

aangetoond door het te bezien vanuit territoriaal oogpunt. Jaloersheid heeft betrekking op de 

eigen levenssfeer. Afgunst daarentegen is gericht op het territorium van een ander. Afgunst is 

het willen hebben van wat anderen hebben, terwijl jaloersheid te omschrijven is als niet willen 

dat anderen hebben wat men zelf bezit. Wie afgunstig is, fixeert zich op wat een ander werd 

verworven en ergert zich eraan. Hij zou willen dat dit hem toebehoorde. Aangezien het helaas 

onmogelijk is, wordt hij afgunstig. Dat wil zeggen dat hij het de ander niet gunt. Als hij kon 

zou hij het hem ontnemen. Dat het een gevreesde emotie is blijkt duidelijk uit het gedrag van 

veel mensen die alles doen wat ze kunnen om de afgunst van anderen te voorkomen. Te veel 

vertoon van rijkdom kan storend zijn voor buren, vrienden en kennissen. De adel of die van 

oudsher veel geld hebben zullen zich doorgaans naar buiten toe gereserveerd gedragen en niet 

uitdagend. Zij zijn immers gewoon met rijkdom te leven. Ze hebben ook geleerd zich met 

soberheid te omgeven om geen nodeloze afgunst op te wekken. Het zijn de nieuwe rijken die 

zo verrukt zijn van hun eigen vlug verworven bezit dat ze anderen hier perse attent op moeten 

maken. Ze omringen zich met pracht en praal. Met grote nadrukkelijkheid etaleren ze hun 

rijkdom. In ijdele kortzichtigheid hopen ze dat de omwonenden hen zullen bewonderen. 

Intussen ontgaat het hun dat ze op een extreme wijze afgunst creëren. Mensen die behept zijn 

met afgunst, zijn evenals diegenen die jaloers zijn, onvoldane mensen. Zij vinden dat zij niet 

voldoende hebben. Zij denken vooral in materiële termen. Wijze mensen zijn niet gefixeerd op 

bezit. Zij genieten van wat zij hebben. Wie bezeten is van bezit, kent dit gevoel van voldoening 

niet. Hij blijft zich blindstaren op wat anderen hebben en wat hij hoe dan ook zelf zou willen 

verwerven. Afgunstige mensen hebben dikwijls leedvermaak wanneer het anderen plots niet 

meer zo goed gaat. Wie daardoor vrolijk wordt heeft in feite niets gewonnen, tenzij dat de 

aanblik van andermans verloren geluk en ontnomen weelde nu veel draaglijker is geworden. 

Ook al heeft hij het zelf niet verworven, is het een troost dat de ander zijn bezit is kwijtgeraakt. 

Afgunst kan leiden tot extreem agressieve wraakacties. Onbegrijpelijk dat mensen tot zoiets 

in staat zijn. Wat levert dit hun op? Ze hebben er zelf niets mee gewonnen, maar de ander 

heeft wel iets verloren en daar was het hun om te doen. Soms gebeurt het dat iemand meer 

zelfstandigheid wil omdat zijn levensruimte te veel wordt aangetast. Wat de een verbondenheid 

noemt, voelt de ander als gebondenheid. Hier komt noodgedwongen een botsing van. De drang 

naar onafhankelijkheid wordt door diegene die zijn partner wil inkapselen onder het mom van 

saamhorigheid geïnterpreteerd als een gebrek aan belangstelling voor zichzelf. Hij omschrijft 

die vrijheidsdrang als een vorm van onwil om verder alles te delen. De eis tot gebondenheid 

daarentegen wordt aangevoeld als opeisende, adembenemende en dus verstikkende liefde. Dit 

kan uiteindelijk leiden tot een catastrofe. In het beste geval slaagt de gegijzelde erin er zonder 

al te veel kleerscheuren vandoor te gaan. Maar soms krijgt die hiertoe niet de kans. Wat van 

mij is, blijft van mij, zo redeneert de bezitterige bezetene. Vluchten kan niet meer. Desnoods 

wordt dit met geweld voorkomen. Daar de man bijna altijd fysiek de sterkere is, houdt dit 

vooral voor de vrouw een reëel gevaar in. Wanneer de relatie ontaardt, is de verleiding groot 
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zijn macht aan te wenden om het tij te keren. Macht komt in de plaats van tederheid. In een 

wanhoopspoging probeert hij de situatie weer onder controle te krijgen. Daarom gebruikt hij 

dus geweld. Maar daarmee bereikt hij precies het omgekeerde. Sommige mensen zijn zo 

geobsedeerd van bezit dat ze zelfs hun partner als hun eigendom beschouwen. Daardoor wordt 

een subject herleidt tot een object. Deze houding negeert het basisrecht van ieder mens: zijn 

vrije wil. Iedereen heeft de vrijheid keuzes te maken, ook als dit een ander pijn doet. Overmatig 

iemand willen bezitten roept aversie op bij diegene die het meer dan beu wordt iemand anders 

bezit te zijn. Ervan doorgaan is een ware bevrijding. Eindelijk is hij vrij. Maar dit wil niet 

zeggen dat de jaloerse partner de strijd niet opgeeft. Na het gevecht om zijn levensgezel te 

behouden volgt nu een al even uitputtende strijd om haar terug te winnen. Wie eindelijk 

bevrijd is, laat zich uiteraard niet opnieuw ketenen. Als de achterblijver er op dat moment nog 

niet in slaagt de ander eindelijk definitief los te laten, kan dit rampzalige gevolgen hebben. 

Jaloersheid wordt vervangen door afgunst. Meer en meer is hij bezeten van zijn verloren bezit. 

Dit kan leiden tot destructieve gedachten. Als de partner niet meer bezeten kan worden wordt 

ervoor gezorgd dat een ander haar ook kwijtraakt. De uitvoering van dit plan kan verschillende 

vormen aannemen. Meestal wordt de verloren geliefde gedood. Daardoor wordt die 

opdringerige derde gestraft, want hij is nu eveneens zijn geliefde kwijt. In andere gevallen richt 

zich de woede zich uitsluitend tegen de derde. Door die te doden hoopt de dader zijn verloren 

levensgezel terug te winnen. Rationeel gezien is het een dwaze gedachte. Deze daad wekt bij 

de ex-partner bitterheid en woede op en leidt zeker niet tot inkeer. Maar zelfs dan vindt hij 

het resultaat nog positief. Diegene die hem zomaar de rug toekeerde, is nu op haar beurt 

gestraft. Boontje komt om zijn loontje! Een derde mogelijkheid is zowel de ex-geliefde als de 

nieuwe levensgezel samen de dood injagen. Ook hier staat het bestraffende element centraal. 

Ze moeten samen boeten voor wat ze misdaan hebben daders die zich op dergelijke manier 

wreken zijn naderhand meestal opgelucht. Ze bereiken hun doel en vertonen daarom geen 

spijt. Hun narcisme is bevredigd en hun haat is gekoeld. 

 

Wanneer relaties op springen staat en er zich een catastrofe aandient, heeft dit doorgaans met 

verschillende aspecten te maken. Twee ervan zijn de strijd om het territorium en het gevecht 

om de dominantie. Ook al is de mens een veredeld zoogdier, toch behoudt hij tal van primitieve 

reflexen. Dit uit zich onder meer op het terrein van het territorium. Een overgroot deel van de 

tijdsbesteding heeft daarmee te maken. Hoeveel energie wordt er niet besteed aan het behoud 

en de bescherming ervan? Zo mogelijk willen we het ook nog uitbreiden. De meeste zoogdieren 

hebben behoefte aan een eigen terrein. Zo is het ook met de mens. Om comfortabel te leven 

hebben wij voldoende ruimte nodig. Worden onze bewegingsmogelijkheden ingeperkt, dan 

veroorzaakt dit spanning. We willen ook over privacy beschikken. Dieren brengen 

grenssignalen aan. die zijn erop gericht anderen op afstand te houden. Het horen, zien en 

ruiken van merktekens moet hen ertoe aanzetten andermans gebied te respecteren. Als 

zangvogels hun avonddeuntje zingen, doen ze dit niet om ons te vermaken. De boomtoppen 

en struiken van waaruit zij hun concert brengen duiden de grens aan van hun persoonlijk 

grondgebied. Onder aan diezelfde bomen en aan palen brengen honden met hetzelfde doel 

hun reukmerken aan. De mens plant hagen en bouwt muren, plaatst afsluitingen en palen. 

Hiermee wil hij ondubbelzinnig de grenzen van zijn eigendom afbakenen. Het bewijst hoe groot 

onze territoriale behoeften zijn. Naast ons fysieke territorium beschikken wij over een 

psychologisch territorium. Hier gelden dezelfde regels. Een goede relatie tussen partners 

berust op de eerste plaats op goede afspraken. Elk heeft zijn specifieke domein. Dit moet 

duidelijk afgebakend zijn. Vele ruzies en wrijvingen tussen samenwonenden zijn het gevolg 

van territoriale inbreuken. Ongevraagd andermans privé-domein binnen dringen en het dan 

nog ondersteboven halen doe je niet ongestraft. Zoets is vragen om een reactie. Wie op zijn 
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territorium wordt teruggedrongen, gaat zich defensief opstellen. Verdrukking roept weerstand 

op. Soms gebeurt het dat iemand zo dominant is dat hij andermans gebied wil innemen. Een 

bruut trapt niet alleen andermans terrein plat, maar verplettert ook diens persoonlijkheid. 

Meestal komt diegene die dit alles moet ondergaan, in een crisis terecht. Compleet opgaan in 

een ander bestaat niet. Wie dit noodgedwongen toch wil proberen – uit angst voor reacties van 

de partner of om de lieve vrede – doet aan zelfbeschadiging. Wanneer iemand totaal 

onderdrukt wordt, zegt men: ‘Die heeft niets te vertellen’. Het gaat om mensen die wel degelijk 

een en ander te vertellen hebben, maar dit wordt hun ontzegd. De overheersende partner heeft 

er geen oren naar. Het is niet interessant om naar te luisteren. Het wordt ten onrechte 

afgedaan als dom, dwaas, onnozele flauwekul en onzin. Het is de baas die de regels vastlegt, 

hij bepaalt wat kan en niet kan, wat mag en niet mag. Zij voortdurend wordt teruggefloten, 

leert uiteindelijk zwijgen. Noodgedwongen onderwerpt zij zich. Dikwijls gaat het om mensen 

die van kleins af geleerd hebben niet voor zichzelf op te komen of waar opkomen voor zichzelf 

afgestraft werd. Daardoor beschikken ze soms over weinig ontwikkelde communicatieve 

vaardigheden. Wie over voldoende assertiviteit beschikt om de problemen tijdig aan te kaarten 

en er genuanceerd over te praten, kan veel relatiestoornissen oplossen en nieuwe spanningen 

voorkomen. Wie echter alles stilhoudt en zichzelf probeert weg te cijferen, zal almaar meer op 

zijn tanden moeten bijten. Nochtans is er een grens aan ieder incasseringsvermogen. Wanneer 

dan toch een reactie volgt, is de agressie waarmee die gepaard gaat doorgaans hevig. Ze is 

evenredig met de duur en de omvang van de opgekropte emoties. Aangezien het bijna altijd 

mannen zijn die in een dergelijke verwrongen relatie de dominante rol spelen, leeft hun vrouw 

voortdurend in de verdrukking. 

 

Maar de tijd is vluchtig en pijnen verdwijnen. En ik ging verder. En ze leefden nog lang en 

gelukkig. Zo eindigen alle sprookjes. Maar ik schrijf over wat er werkelijk gebeurde. Het 

sprookje van het huwelijk beïnvloedt het leven van alle vrouwen. Het is ons allemaal van kind 

af als toekomstideaal voor ogen gehouden. We zijn allemaal opgevoed om aan de eisen die het 

huwelijk stelt te voldoen. Ik moest een zorgzame en aantrekkelijke echtgenoot zijn, een goede 

huisvrouw en een liefhebbende moeder. Ik wilde niet zo worden en werd als kreng, trut of 

lesbienne beschouwd en behandeld. Ik ontdekte dat vrouwen mensen zijn met een eigen 

persoonlijkheid en eigen behoeften en wensen die in het dagelijks leven vaak zorgvuldig 

verborgen blijven. Vrouwen zijn aardig en ik kan emotioneel contact met hen hebben. Waar 

komen de eisen waaraan de ideale vrouw moet voldoen vandaan? Wat leveren ze me op? Uit 

mijn ervaringen bleek dat die eisen niet in mijn voordeel werkten, dat ik heel andere eisen aan 

mij gesteld wil zien. Daarom vind ik dat vrouwen, toen en nu nog steeds onderdrukt zijn. Hun 

inspanningen worden gebruikt voor anderen, niet voor henzelf. Ik denk dat alle 

levensproblemen opnieuw moeten worden bekeken vanuit het standpunt van vrouwen. Iedere 

vrouw kan bijdragen om vanuit persoonlijke ervaringen het inzicht van anderen te vergroten. 

 

In onze samenleving wordt het verschil tussen huisvrouw en werkende vrouw sterk 

beklemtoond. Neem alleen die twee woorden al! Hoe onjuist ze zijn! Een huisvrouw is niet een 

vrouw in huis. Een huisvrouw werkt in dat huis! En is het enige vermeldenswaardige van een 

werkende vrouw het feit dat ze (buitenshuis en voor geld) werkt? Ze is toch ook altijd een 

huisvrouw, of ze nu wel of niet getrouwd is, ze moet toch ook boodschappen doen, het huis 

schoonhouden en eten klaarmaken. Waarom dan die verschillende woorden? Het gangbare 

woordgebruik suggereert een groter verschil tussen huisvrouwen en werkende vrouwen dan 

er in werkelijkheid bestaat, en verdoezelt de overeenkomst tussen beide. Voor mijn werk had 

ik gesprekken over wat vrouwen nu werkelijk doen, met andere woorden over wat mannen 

vrouwen laten doen. Wat dan onmiddellijk in het oog springt is dat de mannen de vrouwen 
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voor zich laten zorgen. Het eerste en grote gebod is: zorg! Dat geldt voor werkende vrouwen en 

huisvrouwen. Het maakt toch niet zoveel uit of je van één man bent en voor hem zorgt of dat 

je door meer mannen wordt toegeëigend en voor hen zorgt? En altijd maar glimlachen? Die 

glimlach hoort bij mijn werk. Glimlachend solliciteren en als ik ben aangenomen moet ik 

blijven glimlachten, in horeca, welzijn en gezondheidszorg, eigenlijk, mijn hele werktijd door. 

Is het niet vreselijk dat de glimlach het universele wapen is van de vrouw? En tragisch ook 

want juist als we glimlachen worden we niet serieus genomen maar als vrouw behandeld: 

hoffelijk en volgens de etiquette (in het beste geval). De glimlach is het enige wapen omdat we 

als vrouw nu eenmaal een zwakke, achtergestelde, dienende positie in het leven hebben. En 

die glimlach is, als u doordenkt eigenlijk ook helemaal geen wapen. Ik ontwapen mij juist door 

te glimlachen en dat verwachten mannen ook. Want bij mijn zorg voor hen hoort ook de 

emotionele verzorging. Door hun positie in de harde maatschappij moeten mannen ook hard 

en gevoelloos zijn. Ze hebben nu eenmaal een harde wereld voor elkaar gemaakt. Daarom 

moeten vrouwen zacht en gevoelvol zijn, om de mannenziel te balsemen. Ook dat is 

vrouwenwerk. Ik maakte voor mijn kinderen een woning die overeenstemde met mijn 

oergevoel. Het moest een gevoel van geborgenheid geven, niet alleen in fysieke maar ook in 

psychische zin. Het werd me duidelijk dat ik een mooi huis moest maken, geen nederige hut. 

Een huis vol muziek, een grote ligbank, met vloerkleden op de plavuizen en hemelgordijnen 

rond de bedden. Het gevoel van rust en vernieuwing die mij met het huis verbonden was van 

het begin af aan heel sterk. Het betekende voor mij zoiets als een rustplaats, een 

moederschoot. In het huis bestond ik voor mijzelf en voor de kinderen. De tuin was een plek 

om na te denken en om fantasieën te hebben, het was een plek voor geestelijke concentratie. 

 

Uit mijn verhaal tot nu toe blijkt waarschijnlijk wel dat ik iets tegen de huidige verzorgende 

rol van de huisvrouw heb. Dat is zo. Wilde ik dan niet meer verzorgen? Best wel. Maar ik wilde 

niet meer uitsluitend verzorgen. Ik wilde tijd en energie overhouden voor andere dingen en 

voor mijzelf. Ik zorgde voor huishouden, man en kinderen en mijn enige uitje was dat naar de 

supermarkt of naar zijn ouders. Ik wilde niet in tien jaar gezinsleven tot huissloofje worden 

gemaakt. Onaantrekkelijk voor mijn man geworden en door de kinderen niet serieus genomen. 

Versnipperd in de dagelijkse zorgen, zodat ik geen boek meer kon lezen en geen gesprek meer 

kon volgen omdat ik mezelf niet meer kon concentreren. De handen stonden nooit stil, wel 

het hoofd en de seksualiteit. En mijn handen zijn niet alleen voor vuil werk. Weg met de 

passiviteit, het kijken zonder iets te doen. Het ondervangen van de prikkelbaarheid van 

echtgenoot of kinderen. Heus, het is slecht voor een mens, zo’n leven. Alleen de engelen onder 

ons houden dat vol, en het is onrechtvaardig dat nog steeds die engelen het lichtend voorbeeld 

zijn voor ons, gewone vrouwen. Ik wilde geen leven meer zonder kontakten met anderen. Maar 

hoe moest dat dan? Met kleine kinderen kom je de deur niet uit. Dan toch maar op een cursus 

bloemschikken en naar lezingen over burgerschapskunde. En heel belangrijk is dat ik geld 

krijg voor mijn werk. Geld betekent vrijheid om niet te hoeven verhongeren en om me niet 

door een man te hoeven laten onderhouden. Geld betekent meer vrijheid, meer zelfstandigheid 

en meer besef van zelfstandigheid. Het is ontzettend belangrijk. Dat vormt het wezenlijke 

verschil tussen de huisvrouw en de werkende vrouw. Daarom raad ik geen enkele vrouw af 

voor geld te (gaan) werken. Maar ik kan het ook niet echt aanbevelen. Moeten wij meedoen 

aan die machtsstrijd, aan die wedren naar de top die het bestaan van de werknemer vormt? 

Ik wil helemaal niet die harde zakelijkheid krijgen, die koude ogen en die smalle lippen en dat 

onvermogen om gezellig te praten. Als u even goed kijkt kunt u zien dat onze maatschappij, 

de wereld van werkgevers en werknemers niet veel meer is dan een gigantische machtsstrijd 

tussen de mannen. De mannen en tegenwoordig ook vrouwen die onderaan zitten hebben 

niets te vertellen, er wordt over ze gelopen. Dus willen ze omhoog, naar betere posities. Dat 
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kan alleen als ze voldoende opleiding hebben en als ze bereid zijn zelf over mensen te lopen. 

Zoals bekend zijn er aan de maatschappelijke top niet veel plaatsen zodat de maatschappelijke 

ladder eruit ziet als een geweldige piramide vechtende mannen en vrouwen. Geen 

benijdenswaardig bestaan. Er bestaat het jaagsysteem: iedereen moet zich aanpassen aan de 

snelste. De snelste verpest het voor de anderen. ’s Avonds kom je bekaf thuis. Solidariteit 

wordt gezien als ‘je bemoeien met andermans zaken’. En vrouwen verdienen minder geld dan 

mannen.  

 

Ik hoorde in Venray om het zo te zeggen bij een bepaalde intellectuele groep en bij een 

bepaalde sociale set. Dat vervulde mij met tegenzin want ik wilde en kon me niet laten 

vastleggen. In geestelijk opzicht leek me de atmosfeer in Venray onovertroffen en open maar 

de druk van de traditie was me teveel. Toen ik in Lelystad kwam voelde ik heel sterk het 

verschil. De relatie van Lelystad met de wereld is niet die van de geest maar die van de pionier. 

Hier was de lucht vrij en dat heb ik heel erg gewaardeerd. Hier merkte je nergens het stof der 

eeuwen, al miste ik wel de rijke culturele achtergrond. En het waaide er altijd. Voor Venray 

voel ik nog altijd een pijnlijk zwak hoewel ik weet dat het niet meer is zoals het was. Ik herinner 

me nog de tijd dat Veltum de nieuwe wijk was en dat café restaurant Vlakwater en de Perdstal 

er nog waren. Het was voor mij hard dat Harmen naar een functie in Lelystad solliciteerde. 

Maar ik wist dat hij me het verdriet om het vertrek uit Venray niet kon besparen en ik heb 

het moedig gedragen. 

 
Ik wist totaal niet dat de toekomst al ver van tevoren wordt voorbereid, ook in het onbewuste 

en dat deze daarom ook al lang door scherpzinnige geesten geraden kan worden. Onbewust 

raakte ik in mijn jeugd in de ban van deze tijdgeest en ik had geen middelen ter beschikking 

om me daaraan te onttrekken. Zowel onze ziel als ons lichaam zijn opgebouwd uit 

bestanddelen die alle al aanwezig waren in de reeks van onze voorouders. Het ‘nieuwe’ in de 

individuele ziel is een eindeloos gevarieerde hergroepering van oeroude bestanddelen. Het 

lichaam zowel als de ziel hebben daarom een eminent historisch karakter en vinden in het 

nieuwe, in het juist ontstane, niet werkelijk onderdak. We hebben de middeleeuwen en het 

antieke tijdperk en de primitiviteit nog lang niet in die mate verwerkt zoals onze psyche dat 

vereist. In plaats daarvan hebben we ons in een stroomversnelling van vooruitgang geworpen, 

die ons met des te groter geweld voorwaarts, de toekomst in meesleurt naarmate hij ons meer 

losscheurt van onze wortels. Is het oude echter eenmaal doorbroken, dan is het meestal ook 

vernietigd en dan is er helemaal geen houden meer aan. En juist dit verlies van samenhang, 

deze ontworteldheid veroorzaakt een zodanig ‘cultureel onbehagen’ en zoveel haast dat men 

meer in de toekomst leeft met haar schimmige beloften van een gouden eeuw, dan in het 

heden waar overigens onze hele ontwikkelingshistorische achtergrond nog niet eens is 

aangekomen. Men stort zich zonder enige terughouding in het nieuwe, voortgedreven door een 

steeds sterker gevoel van onvoldaan zijn, van ontevredenheid en rusteloosheid. Men leeft niet 

meer vanuit wat men bezit maar vanuit beloften. Men wil niet toegeven dat al het betere door 

iets slechters wordt verkregen. De hoop op een grotere vrijheid wordt teniet gedaan door de 

toenemende arbeidsdruk. Hoe minder we begrijpen van datgene wat onze vaders en 

grootvaders gezocht hebben, des te minder begrijpen we onszelf en we helpen met alle macht 

de instinctloosheid, de ontworteldheid van elke mens afzonderlijk te vergroten, zodat deze als 

onderdeeltje van de massa alleen nog maar de geest van het kwade volgt. Als we te scherp 

horen en zien beperken we ons tot het tijdstip van het heden. We merken dan niet of en hoe 

onze voorouderlijke zielen het heden vernemen en begrijpen. Met andere woorden: hoe het 

onbewuste reageert. Zo wordt ons niet duidelijk of de voorvaderlijke wereld met een authentiek 

behagen deelneemt aan ons leven, of omgekeerd, of ze zich daar met weerzin van afkeert. Onze 

innerlijke rust en vrede hangen in hoge mate vanaf of de historische familie die door het 
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individu gepersonifieerd wordt met de huidige kortstondige condities overeenstemt of niet.  

 

Werken, werken, werken. ‘Een jaarverslag is vaak een verplicht nummer dat door velen wordt 

ontvangen maar door weinigen gelezen. Als zodanig hoeft het voor ons dan ook niet. Maar na 

twee jaar functioneren willen wij, de Stuurgroep Buurtwerk, graag een overzicht geven 

waaraan is gewerkt en wat er nog aan werkzaamheden te wachten ligt.’ In het jaar 1974 was 

de Stuurgroep als volgt samengesteld: Voorzitter: A. Jeuken (dorpsraad Oostrum), secretaris: 

mevrouw Conjaerts-Bos (wijkraad Veltum), penningmeester: P. Giliam (wijkraad Brukske), H. 

Philipsen (rayoncommissie Venray), mevrouw M. Niemans (wijkraad Noord-West), C. Spelbos 

(parochieraad Paterskerk), de heer Raaymakers (kerkdorpen), P. Beemer (parochieraad Petrus 

Banden), de heer Melsen (dorpsraad Leunen). De inzet van het buurtwerk bestond uit hulp 

bij het ontdekken of formuleren van behoeften, de start van activiteiten, de begeleiding van 

groepen en activiteiten en het zelfstandig maken van initiatieven. Eén van die initiatieven was 

de vrouwencontactgroep, na lange voorbereidingen ging in het najaar van het jaar 1975 een 

vrouwencontactgroep van start welke een vormend en soms recreatief programma 

ontwikkelde. De belangstelling vanuit de wijk was zeer groot. Organisatorisch werd de groep 

naar behoefte nog begeleid door de buurtwerker Jan van Dijk. ‘Uit de tot binnengekomen 

opgaven blijkt dat de grootste belangstelling uitgaat naar de onderwerpen: Man-vrouw-

maatschappij, drugs, de Rutgerstichting en abortus. Wij proberen zo snel mogelijk een 

deskundige in één van deze onderwerpen te benaderen, zodat wij half januari met deze 

groepen kunnen starten. Opgave voor de gespreksgroepen en voor de cursus bloemschikken 

is nog mogelijk bij de contactadressen (Dakdekkerstraat 12 en Hubertusstraat 24) en op 

komende avond.’ De komende avond was op donderdag 11 december 1975, een avond over 

kaas, wijn en paté in De Perdstal. Ik schreef: ‘Het wordt deze keer niet alleen een kijk- en 

luisteravond maar ook een ‘proefavond’. Heerlijke eigengemaakte paté, franse kaas, drie 

verschillende soorten wijn en stokbrood worden voor deze avond geleverd door de in Veltum 

wonende eigenaar van het eethuis ‘De Gasterije’, Maarten Hoogink. Over de wijnen zal Mia 

Winssen ons het één en ander vertellen terwijl John Ritzen dat zal doen over de kaas en de 

paté. Ook echtgenoten zijn op deze avond van harte welkom. De bijdrage voor deze avond is 

gesteld op drie gulden per persoon. Bij deze prijs is het proeven van kaas, paté en van de drie 

verschillende wijnen inbegrepen. Wij rekenen op een grote belangstelling.’ De afsluitingsavond 

van het seizoen op donderdag 20 mei 1976 in ‘De Perdstal’ begon om twintig uur dertig. Ik 

heette de aanwezigen welkom met koffie en vlaai. In het programma waren de Peelparels met 

volksdansen en verschillende demonstraties. Ik leerde er spinnen van Lilian Verspaget, 

pottenbakken van Martin Nelissen en men kon leren boetseren. De kunstschilder Leo 

Neijenhuis werd gelegenheid gegeven om te exposeren. 

 

De aanvraag voor een startsubsidie van 25 november 1975 werd door burgemeester en 

wethouders van Venray afgewezen. ‘In antwoord op uw bovenvermeld schrijven, houdende 

een aanvrage voor een startsubsidie ten behoeve van door u te organiseren activiteiten, willen 

wij het volgende onder uw aandacht brengen. Genoemde aanvrage is onlangs grondig 

doorgesproken met de buurtwerker de heer van Dijk en de heer Janssen van het P.E.C.. De 

conclusie van dit gesprek was dat met name voor de kosten in verband met te organiseren 

cursussen zowel financiële steun als inhoudelijke begeleiding mogelijk is door het P.E.C.; één 

en ander met behoud van een grote mate van zelfstandigheid van uw groep. Gezien het feit 

dat de gemeente reeds subsidie verstrekt aan het P.E.C., juist ook met het oog op 

mogelijkheden tot ondersteuning en coördinatie van initiatieven als de uwe, zouden wij een 

toekenning van de door u gevraagde subsidie principieel onjuist vinden.’ En zo werd de door 

ons beoogde zelfstandigheid de nek omgedraaid. Ook aan de heer Spigt van de Stichting 
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Samenlevingsopbouw werd een eenmalige startsubsidie gevraagd. In het verslag van 20 

november 1975 lees ik dat Jan van Dijk zich terugtrekt uit de organisatie van de werkgroep. 

Ook S.S.O. wees de aanvraag om een startsubsidie af vanwege hun beperkte budget en 

voorschriften van de overheid, en ondertekend door de buurtwerker Jan van Dijk. 

 

Er werden veel activiteiten en lezingen georganiseerd zoals: binnenhuisarchitectuur, abortus, 

tuinarchitectuur, bloemschikken, foto- en filmtechniek, Man-Vrouw Maatschappij, drugs, 

bezienswaardigheden in Venray. Door de wijkraad werd door de heer Stappers bezwaar 

gemaakt tegen het gebouw van de gezinszorg op het terrein Veltumse Kleffen/Westsingel/ 

Sanshofstraat. De gemeente had namelijk de aangrenzende bewoners, familie Van Rooy en 

familie Van Krey beloofd dat op dit terrein niet gebouwd zou worden. ‘Het aanzien van de wijk 

wordt verstoord door een gebouw op deze plaats en in de Sanshofstraat zal overlast optreden 

door geparkeerde auto’s. Een dergelijke instelling zou gesitueerd moeten worden bij een 

sociaal centrum, zoals De Clockert.’ Tegen een bakkerij bij het winkelcentrum Veltum heeft 

men geen bezwaar. Over de situering van deze bakkerij in het winkelcentrum kan men moeilijk 

oordelen. Men verlangt echter wel, dat er zo weinig mogelijk bomen gekapt worden en dat er 

zo weinig mogelijk parkeerruimte verloren dient te gaan.  

 

In de vergadering van de rayoncommissie van maandag 1 december 1975 vraagt de heer 

Claessen aandacht voor de vissterfte in de Lollebeek. Vanuit de dorpsraad Veulen zijn reeds 

diverse brieven uitgegaan, waarop tot heden geen reaktie gekomen is. Advies: brief 

rechtstreeks richten aan het Waterschap en een afschrift naar de rayoncommissie. De heer 

Claessen vraagt of het niet mogelijk is om mensen uit het dorp tegen betaling mee naar Venray 

en terug te laten rijden met de bus. De bus brengt de kinderen naar het zwembad in Venray 

en is niet altijd vol. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de mensen die verstoken zijn van 

openbaar vervoer kunnen hiervan profiteren en de gemeente hoeft op dit vervoer minder te 

subsidiëren. Advies: vanuit de werkgroep kleine kernen deze suggestie doorspelen naar de 

gemeente. 

 

Heeft het feitelijk wel zin het verhaal van Venray, met uitstapjes naar de rest van Nederland 

te beschrijven? Het gebeurt op een willekeurig moment, omdat ik daar dertig jaar later een 

mooi moment voor vind en twintig of vijfentwintig niet. Dertig jaar is naar menselijke 

maatstaven misschien al heel wat te noemen maar in het licht van een mensenleven natuurlijk 

minder dan een flits. Historici houden bovendien niet op te beweren dat kennis en bestudering 

van het verleden weliswaar uiterst nuttig kan zijn, maar dat de geschiedenis zich nooit 

herhaalt en de mens nog nooit iets van de geschiedenis geleerd lijkt te hebben. Daarom moet 

hij hem herhalen volgens filosoof en dichter Santayana (1863-1952). Dat mag dan zo zijn wat 

de mensheid in zijn geheel betreft, de serieuze individuele mens kan wel degelijk veel van het 

verleden opsteken. Het even langer stilstaan bij de geschiedenis is voor die mens uiterst 

relevant en hij zal daarbij vroeg of laat ontdekken, dat het verleden niet achter ons ligt maar 

voor ons. Met andere woorden, de geschiedenis werpt zijn schaduw vooruit en wijst ons mede 

de weg. Zij spoort ons niet aan voorop te lopen en het snelst van allemaal te rennen maar leert 

ons de goede richting uit te gaan. Wij kunnen alleen maar weten waar wij naar toe gaan als 

wij weten waar we vandaan komen. Zonder die wetenschap zou het leven slecht uit een 

opeenvolging van toevalligheden bestaan. Er is dan ook maar één weg die het mogelijk kan 

maken dat de liefde het kwade ooit zal overwinnen. Die weg, waar ik hopelijk nooit van zal 

afdwalen is de weg van de vrede. 

 

Tegenwoordig zijn veel zaken toeval, niet veel zaken staan vast. Alleen de wil wordt door deze 
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woorden gedwongen. Ik zin op een elegante list voor de taalkundige muur waar alleen ik 

overheen kan. De overpeinzingen zijn van mij, laat de wereld van u zijn. U beseft dat ik terug 

kwam naar Venray om mijn heimwee naar vroeger te bevredigen. Ik mis de kleuren van 

Venray, de stilte en de voetstappen. Ik heb me uitsluitend laten leiden door mijn wil om mijn 

heimwee en nieuwsgierigheid te doorbreken. Een feit is: ik was totaal onwetend omtrent de 

geschiedenis van Venray. Een ander feit: ik had vreselijk heimwee naar de Peel. De wereld van 

ongrijpbare fantasieën en niet nader te definiëren herinneringen. ‘Het verloren land van Rooj’ 

is een laatste glimp van een oude verdwenen wereld die nooit zal weerkeren. Een definitief 

afscheid van de nostalgie van mijn jeugd. 

 

Niet kletsen totdat je het verschil tussen je mond en je nek weet. Maar wie weet nu dat sperma 

twintig dagen moet rijpen. En dat avocado testikel betekent. Ze hangen altijd in paren aan de 

boom en daarom noemden de Azteken de avocado testikel. Wie weet nog dat Thessaloniki de 

halfzus was van Alexander de Grote, dat een polis een Griekse burcht is en dat de stamvader 

Aga wordt genoemd. Dat de baai van Matanzas, waar Piet Hein de zilvervloot veroverde, bij 

Cuba is. Dat Julius Gaies Caesar het schrikkeljaar instelde omdat de aarde niet precies in 

driehonderdvijfenzestig dagen per jaar om de zon draait. Dat het de apostel Thomas was die 

het christelijk geloof tot ver over de grenzen van India heeft verbreid. Nieuwe tijden kwamen, 

waarin de filosoof, ook al was hij geen monnik, minstens zo belangrijk werd. De filosoof 

bestudeerde het recht, de filosofie, de loop van de sterren en een heleboel andere dingen, en 

legde in de regel noch aan zijn bisschop noch aan zijn koning rekenschap af van hetgeen hij 

deed. En de universiteiten waren plekken waar kennis werd gecultiveerd en overgedragen, en 

kennis is een vorm van macht. Het licht komt uit het oosten dat mij zal doen schitteren als 

de grootste aller koninginnen. Haal de koning uit die van Amsterdam tot Munster reikende 

modderpoel. Hij zou er tot aan zijn dood vast in kunnen blijven zitten. Maak dat hij zich verre 

houdt van een rijk waar ook de president van de Verenigde Staten heerst, want daar zal hij 

altijd maar half koning zijn. Ik las over verre landen waar krokodillen leven. grote 

waterslangen die huilen als ze mensen hebben opgegeten, hun bovenkaak bewegen en geen 

tong hebben; over rivierpaarden die half paard half mens zijn; over de leucocroca, een beest 

met het lijf van een ezel en de achterkant van een hert, de borst en de poten van een leeuw, 

paardenvoeten, een getakte hoorn, een bek die helemaal tot aan zijn oren reikt en waarin een 

bijna menselijke stem komt, en in plaats van tanden één enkel groot bot. Ik las over landen 

waar mensen  leven zonder gewricht in hun knieën, over mannen zonder tong of met heel 

grote oren die hun bescherming bieden tegen de koude en over sciapoden die razendsnel 

kunnen lopen op maar één been. Ik las over een land waar je, als je naar het oosten gaat, je 

schaduw aan je rechterkant hebt; over een land, dat bewoond wordt door bloeddorstige 

mensen, waar gerouwd wordt als er kinderen worden geboren en feestgevierd als er mensen 

sterven; over gebieden met enorme goudbergen die bewaakt worden door mieren zo groot als 

honden en waar Amazones leven, vrouwelijke krijgers die hun mannen in het aangrenzende 

gebied gevangen houden; als ze een jongetje baren sturen ze dat naar de vader of vermoorden 

het, baren ze een meisje dan snijden ze dat later met een gloeiend ijzer de borst af – als het 

van hoger rang is de linkerborst zodat het een schild kan dragen en als het van lage rang is 

rechterborst zodat het een boog kan spannen. Mijn blik is door de liefde heel scherp, zoals bij 

allen die liefhebben. Heel in de verte zou ik een teken van mijn geliefde moeten bespeuren, 

maar de bolling van de aarde onttrekt hem aan mijn verlangen. 

 

Ik ben nooit zo sociaal voelend geweest. Dat was iets voor simpele zielen en mensen met teveel 

tijd en geld. Ondanks het slopende werkschema wist ik dat ik alleen ben en niemand mij 

houvast kan bieden. Ik sta alleen. Dus blijf ik werken. Ik heb die jaren in trotse kalmte 



67 

 

doorgebracht. Weinig vrienden die zelden verder kwamen dan de voordeur. Het kon mij niets 

schelen, integendeel, het kwam mij wel goed uit. Ik kon mij volledig op mijn werk storten, 

graag bereid tot overwerk. Het loon was laag, er was geen kans op promotie en de inflatie was 

op hol geslagen. Relaties met mannen van het soort ‘einzelganger’ die de vrouw van hun keuze 

bedelven onder een lawine van liefde en passie. Mijn kinderen bleken verstandig, ver boven 

hun jaren. Want vaak vindt men geen wijsheid bij de jeugd. 

 

In 1726 werd de voorloper van de Staatsloterij opgericht. Loterijen waren in die tijd een door 

lagere overheden een veel gebruikte methode om financiële middelen wat op te vijzelen. In dat 

jaar werd besloten om al deze verschillende loterijen samen te voegen in een collectieve loterij. 

Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor ideeën voor deze loterij. Het voorstel van Adolf 

Huske werd, na te zijn doorgerekend, als winnaar aangewezen. Zijn idee werd beloond met 

vijfhonderd gulden. In 1848 werd de naam van de Generaliteitsloterij veranderd in 

Nederlandse Staatsloterij. De huidige Staatsloterij is de grootste loterij van Nederland, met 

een totale omzet van zevenhonderzevenendertig en half miljoen euro in het jaar 2006. Naast 

de maandelijkse Staatsloterij organiseert de Stichting ook een wekelijkse loterij onder de 

naam Dayzers. De Nederlandse Staatsloterij heeft honderdvijftig medewerkers in dienst. Het 

bedrijf keerde in 2006 428.3 miljoen euro aan prijzengeld uit en droeg  138.8 miljoen euro af 

aan het Ministerie van Financiën. De winst bedroeg hierna negen miljoen euro. Van iedere 

honderd euro die wordt ingelegd, ontvangen de kopers van de loten gemiddeld (voor aftrek 

kansspelbelasting) vijfenzestig euro terug. De kans op een prijs van duizend euro of meer is 

ongeveer 1:10.000. De meeste deelnemers zullen dus nooit een grote prijs winnen. De trekking 

is iedere tiende van de maand, plus twee extra trekkingen: Koninginnedag op 30 april en de 

Oudejaarsloterij op 31 december.  Op 21 januari 2006 kwam de Staatsloterij in opspraak 

wegens bedrijfsspionage in de jaren 2001 en 2002 bij de concurrent de Postcode Loterij. 

Hierbij werden door het accountantsbureau KPMG de stichtingen en bv’s rondom de Postcode 

Loterij doorgelicht. Darnaast werden er particuliere rechercheurs ingezet om de gangen en 

het financiële handelen van de directie van de Postcode Loterij na te gaan. Hierbij werden ook 

video-opnamen gemaakt van de topbestuurders, waarbij de aandacht vooral uitging naar 

Boudewijn Poelmann, een van de medeoprichters. De opdrachtgevers van deze 

bedrijfsspionage, waaronder de directeur Van Egerschot, werken inmiddels niet meer bij de 

Staatsloterij. In oktober 2007 kwam de Staatsloterij opnieuw in opspraak toen bleek dat niet 

alleen de jackpot, maar ook alle prijzen van vijftigduizend en honderdduizend werden 

getrokken uit alle beschikbare loten. Dat wil zeggen dat deze prijzen ook werden toegewezen 

aan niet verkochte loten. De Staatsloterij wekte echter in haar reclamecampagnes de indruk 

dat deze prijzen werkelijk iedere maand werden uitgekeerd. 

 

 

Boterbriefje  

Het boterbriefje is de schertsende naam voor de huwelijksakte of het trouwboekje. Een 
boterbriefje halen wil zeggen dat iemand gaat trouwen. De uitdrukking geeft aan dat het 
huwelijk in wezen niet meer is dan 'n ‘papiertje’. 

Er zijn twee mogelijke verklaringen van de naam: 

• Het boterbriefje was van oorsprong een bewijs dat men ontheffing had, om in de 
vastentijd melkproducten te gebruiken. In dat licht bezien, is een boterbriefje een 
teken dat men iets mag doen wat men zonder niet mag doen.  
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• Het begrip zou uit de Eerste Wereldoorlog dateren. Nederland deed weliswaar niet 
mee aan de oorlog, maar verkocht aan de legers van beide partijen vele goederen. 
Hierdoor, en door het feit dat vele jonge mannen werden gemobiliseerd, ontstond er 
gebrek aan goederen. Toen al werd het bonnensysteem ingevoerd, dat later in de 
Tweede Wereldoorlog opnieuw werd gebruikt. In de Eerste Wereldoorlog kon je meer 
boterbonnen krijgen als je kinderen had. Om dat aan te tonen moest je het 
trouwboekje, waarin de kinderen stonden aangetekend, meebrengen. Op die manier 
zou een verband tussen beide papieren bestaan.  

Waar komt de zegswijze een boterbriefje halen vandaan? F.A. Sloet vermeldt dat boterbriefje 
voor de grap werd gebruikt voor een bepaald soort aflaatbrieven. Deze brieven gaven 
vergunning om tijdens de vastendagen boter, kaas en eieren te eten. Boterbrief is een  
vergunning om tijdens de vastendagen boter, kaas en eieren te eten. Boterbrief is leenvertaling 
van het Latijnse literae butvricae (het Latijns leende het woord butyrum uit het Grieks. Later 
werd boterbriefje ook gebruikt om schertsend naar de huwelijksakte te verwijzen. Ook andere 
officiële stukken (een akte, een belastingbiljet of ene rekening) konden boterbriefje genoemd 
worden. Boterbriefje komt sinds het begin van de twintigste eeuw in deze betekenis voor. Het 
woordenboek van Koenen (1912) vermeldt: ‘Schertsende benaming voor officieel stuk: 
belastingbiljet, trouwbewijs’. Volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands’ 
komt in Boeventaal (een boek over het Bargoens, 1906) het woord boterpapiertje al voor in de 
betekenis ‘huwelijksakte’. Naar analogie van boterbriefje ontstond het margarinebriefje: een 
benaming voor het document waarin werd vastgelegd dat twee mensen een geregistreerd 
partnerschap zijn aangegaan.  

Er zijn nog meer uitdrukkingen die trouwen betekenen: in het huwelijksbootje stappen, in het 
klooster gaan (van Sint Arjaan) waar twee paar schoenen voor het bedde staan, het in de 
mande gooien en sjanken (Bargoens woord, afgeleid van sjank, sjankse: kerk). Je kunt ook 
met de handschoen trouwen (bij volmacht trouwen). Bij de huwelijkssluiting staat de 
gemachtigde van de afwezige bruidegom dan naast de bruid. 

Er zijn ook enkele uitdrukkingen die erop duiden dat mensen samen leven maar niet 
getrouwd zijn: 

-  Over de puthaak getrouwd zijn 

Volgens het woorden der Nederlandse Taal gaat deze zegswijze misschien terug op de  

gewoonte die onder polderwerkers zou hebben bestaan een huwelijk te sluiten ten 

overstaan van de voorman; het paar werd geacht in de echt te zijn verbonden als het over  

de puthaak was gestapt. Een puthaak was een gereedschap: een stok van een meter met 

een kleine ijzeren haak en punt. Ook: 

- over de bezemsteel springen; 
- over de bezem getrouwd zijn; 
- onder de eikenbomen getrouwd zijn; 
- achter de haag getrouwd zijn; 
- over de halfdeur getrouwd zijn. 

Onder het boterbriefje verstaat men in den volksmond de trouwakte, het familieboekje (zie 
o.a. Falkl. VI, 180); vandaar getrouwd zijn zonder boterbriefje, in concubinaat leven, hokken. 
Het is een schertsende benaming voor zekere aflaatbrieven, die vergunning gaven om in de 
vastendagen boter, kaas, eieren en vleesch te eten (lat. literae butyricae; hd. Butterbrief). Deze 
benaming is dan schertsenderwijze ook toegepast op de vergunning ‘om te trouwen’. Bij 
militairen verstaat men er onder de aankondiging, dat men ontslag moet vragen; ook voor 
een rekening wordt boterbrief ironisch gebruikt (vgl. broodbrief voor belastingbiljet. 
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Eerst in deze eeuw schijnt boterbrief in dezen zin voor te komen. Men leest het o.a. bij 
Speenhoff III, 9: 
 
Toen ie niet wist wat ie zou doen 
En wat ie de koetsier wel zou zeggen 
Liet ie zijn boterbriefje toen 
Als fooitje in de trouwkoets leggen. 

 
In de Jordaan (Amsterdam) sprak men van het puimbriefje. Vgl. hd. bimsen, futuere (Horn, 132). Zie 
Ndl. Wdb. III, 711. 

Handelingen der Staten-Generaal 1912-1913, bl. 929: U spreekt van monogamie; dat 
beteekent leven met één vrouw; dat heeft de heer K. altijd gedaan. Het eenige was, dat hij 
geen boterbriefje heeft gehad; bl. 938: Als u weet, zooals u zelf hebt uiteengezet, dat dit 
trouwen alleen zou bestaan in het vragen van een briefje, dat door mij toen eenigszins 
oneerbiedig, maar in dit verband volkomen juist boterbriefje werd genoemd, meent u dan als 
Christenpredikant dat dit voldoende is? Zandstr. 90: Daar was je mee getrouwd hè? - niet 
voor echt hoor. Hij het me in 't lichte leven gebracht en leeren te rooven.... maar 't boterbriefje 
het ie vergeten te halen; Het Volk, van 16 November 1912, 3de bl.: U ziet dus dat ik van 'n 
fijne familie ben. Nu zult u misschien zeggen als fatsoenlijke boter-briefjes-menschen: ‘Ja, 
maar waarom heet je dan niet Leckie Chimère?’ Nou vrienden en vriendinnen dat zit 'm juist 
in dat boterbriefje: Waar ik geboren ben bestond geen ‘Burgerlijke Stand’ en dus ook geen 
fatsoen. Zie verder Het Volk, 12 December 1912, 1ste bl., en De Rotterdammer, van 6 
December, waar het verschillende malen voorkomt; Nkr. II, 26 Juli p. 5: 

Wanneer je met den rechten Jozef 

Den grooten sprong in ’t leven waagt 

Je cito naar ’t Stadhuis laat rijen 

En om ’n boterbriefje vraagt. 

Nkr. VI, 14 Dec. p. 5; IX, 5 Juni p. 6; H.v.Z. 94: Dan zou je meene dat as je man dood is je 'n 
andere man mag trouwe. Mis poes. Dan mot je geloof 'k eerst in de krante oproepe waardie 
zit - en as je driemaal geen aasem gekrege het, dàn màg-ie 'n nieuw boterbriefie hale; Zevende 
Gebod, 81; Groot-Nederland, Oct. 1914, bl. 405: Allemachtig, wat mostje met 'n harem? Ik 
heb ééns in m'n leven 'n boterbriefje gehaald en na dien tijd heb 'k gedacht.... an mijn lijf 
geen tweede polonaise; bl. 432: Bertram (een ring aan zijn hand schuivend): Hè, hè, hè. Zoo 
doeje as je 'n boterbriefie gaat halen! Schakels, 70: Vanmorgen verwijt ze me, da 'k geen hemd 
an me lijf had, toen we 't boterbriefje gingen halen. Synoniem is een boterpapiertje (Köster 
Henke, 10). 

Ook voor ongetrouwd blijven bestaat een zegswijze: Van Dale (2005) vermeldt op het ossenboek 

komen, met de betekenis '(van een meisje) boven de leeftijd komen om te trouwen'. Een os is 

een gecastreerde stier; wie in het ossenboek komt, loopt het gevaar geen nageslacht voort te 

brengen. Of deze zegswijze werkelijk alleen op meisjes slaat, valt nog te bezien; het is zelfs 

onwaarschijnlijk. In sommige delen van ons taalgebied wordt een man die op zijn dertigste 

verjaardag nog vrijgezel is, een os genoemd; hij wordt dan zogenaamd in het ossenboek 

bijgeschreven, en soms wordt er tegenwoordig zelfs een website gemaakt om hem aan te 

sporen een partner te zoeken.  
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Ik was een Lelystadse 

 

De vrouwen in Lelystad worden groene weduwen genoemd. Ze vervelen zich omdat ze geen 

betaald werk verrichten; dat doet hun echtgenoot. Twaalf jaar later bezocht ik nog eens de 

plek waar ik zo lang heb gewoond. De grote dreef midden in de stad bestaat niet meer. Het 

land dat tijdens de Sint Elisabethsvloed is verzonken, is intussen herwonnen. Ik ben door de 

stad gereden, en heb ontdekt dat deze niet te herkennen is. Veel wijken zijn afgebroken en 

herbouwd. Het busstation, het arbeidsbureau, de Turkse winkel en de Rabobank zijn 

verdwenen en vervangen door kantoorgebouwen. Na deze treurige rit door het land van mijn 

dromen bereikte ik de grens van de nieuwe polder, waar eens de zee begonnen was. Ik was in 

een bedrukte stemming. Achter mij het gestamp van de heipalen bij het stationsplein, waar 

eens mijn kinderen werden opgehaald door hun vader. Maar nadat ik door de opening in de 

dijk was gereden die de toegangspoort vormt tot het nieuwe land, het nieuwste land op onze 

planeet, vergat ik wat er met mijn verleden was gebeurd. Waar zich eens de flonkerende vlakte 

van de zee had uitgestrekt tot de einder, onder die geweldige, blauwe hemel die ik nooit ergens 

anders ter wereld heb gezien, lag een landschap adembenemend in zijn geometrische 

uitgestrektheid. Kaarsrechte lijnen van kanalen en wegen kwamen samen in het oneindige. 

Een ogenblik leek het alsof ik die roep op mij af hoorde komen van de meeuwen en 

scholeksters in de parken tijdens de wandelingen langs de vaart. Ik reed de uitgestrektheid 

van dit indrukwekkende land binnen met een gevoel van eerbied. Het leek ongelooflijk dat een 

klein land als Nederland plotseling de allure kon aannemen van een nieuw werelddeel. Hele 

vlakten van het nieuwe land waren nog niet geploegd. Ik reed door een ledige uitgestrektheid 

van water, aarde en wind, onder een hemel van zeilende wolken. Het vreemdste was het gevoel 

van eenzaamheid. Pas bij het zien van het bruggetje drong het tot mij door dat dit de Aardzee 

was. Ik zocht naar de maïsvelden, maar die waren verdwenen. Terwijl ik naar de heuvel stond 

te staren, die in de leegte van deze nieuwe, geometrische wereld een relikwie uit de oertijd 

leek, maakte zich een winters gevoel van mij meester, dat toevertrouwd is aan oude mensen. 

Een wereld waar ik eens deel van was geweest leek voorgoed te zijn verdwenen. Ik voelde mij 

alleen en nutteloos met mijn herinneringen die ik met niemand meer scheen te delen.    

 

Ik werd een mens. Toen ik hem voor het eerst zag kreeg ik een onbehaaglijk gevoel. Ik merkte 

dat ik een doorn in het oog was wegens mijn invloed op zijn vrouw die me dankbaar was. Het 

komt voor dat mannen en ook vrouwen die niet werkelijk van hun echtgenoot houden, jaloers 

zijn en vriendschappen verwoesten. Zij willen dat zij hem volledig toebehoort omdat zij zelf in 

feite haar (dus zichzelf) niet toebehoren. Ik wist, zonder dat hij me iets vertelde wat er zich 

afspeelde. Door de dromen en gedachten van mijn echtgenoot werd me alles duidelijk. Door 

relativering in tijd en ruimte in het onbewuste is het mogelijk dat ik iets heb waargenomen 

dat zich in werkelijkheid ergens anders afspeelde. We hebben allen het collectieve onbewuste 

gemeen; dat is de grondslag van wat de oudheid als ‘sympathie van alle dingen’ omschreven 

heeft. In dit geval heeft mijn onbewuste van de toestand van mijn echtgenoot afgeweten. Ik 

had me de hele avond al merkwaardig onrustig en nerveus gevoeld, geheel in tegenstelling tot 

mijn gebruikelijke stemming. 

 

Ze – degenen die mij het naast waren –  beschikten niet over een mythologische 

voorstellingswereld en daarom kon het wezenlijke in hen niet tot uitdrukking komen. Al hun 

belangstelling ging uit naar flirt, kleren en seksualiteit, want iets anders kenden ze niet. Ze 

kenden alleen het intellect en leidden een zinloos leven. Ik heb de mythologische en religieuze 

voorstellingen niet in hen wakker geroepen, want ze waren niet één van die mensen waarvan 



71 

 

een geestelijke activiteit verlangd werd. Maar hun leven had geen zin en er waren sporen te 

bekennen van een neurose. Ze volgden niet de wet van de liefde die het huwelijk onverbrekelijk 

verbond en die een mens niet mocht scheiden (Mattheus 19:26). Ze geloofden niet in de liefde 

die hen tegen ieder gevaar dat dreigde van buiten of van binnen beschermde, vrij van alle 

onzekerheid, die steeds in liefde wonen. Wel werd door Harmen de grondregel uit de bijbel 

gevolgd: ‘Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here’ (Kolossenzen 

3:18). Bij de inrichting van het gezin is de vrouw gebonden aan de regel: de vrouw moet de 

man onderdanig zijn. Het is de eer van de vrouw de man te dienen en hem tot een hulp te 

zijn, zoals staat in het scheppingsverhaal (Genesis 2:20). Een vrouw die wil heersen over haar 

man onteert zichzelf en haar man, zoals een man door gebrek aan liefde oneer brengt over 

zichzelf en zijn vrouw. De plaats die God de vrouw heeft toegewezen is het huis van de man. 

Het is midden in de wereld een eigen domein, een burcht in de storm van de tijd, een 

toevluchtsoord, een tempel. Het rust niet op de wankele basis van wisselende gebeurtenissen 

in het openbare leven, het rust in God, van God kreeg het zijn zin en waarde, zijn wezen en 

recht, zijn eigen doel en waardigheid. Het is een stichting van God in de wereld, een plaats 

waar – wat er ook gebeurt in de wereld – vrede moet heersen, stilte, vreugde, liefde, reinheid, 

beheersing, eerbied, gehoorzaamheid en in dit alles geluk. Het is de roeping en het geluk van 

de vrouw in de wereld deze wereld te bouwen voor de man en daarin te werken. Niet het 

nieuwe maar het blijvende, niet het wisselende maar het bestendige, niet het luidruchtige 

maar het stille, niet de woorden maar het doen, niet het bevelen maar het winnen, niet het 

begeren maar het bezitten en dit alles gedragen en bezield door de liefde tot de man, dat is 

het rijk van de vrouw. In de spreuken van Salomo staat: ‘op haar vertrouwt het hart van haar 

man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen 

van haar leven. Een degelijke vrouw is de kroon van haar man’ (Spreuken 12:4). De grondregel 

uit de Bijbel: mannen, hebt uw vrouw lief’ werd door Harmen niet opgevolgd. Even duidelijk 

spreekt de bijbel over het onheil dat een slechte ‘dwaze’ vrouw brengt over haar man en het 

hele huis. Want de man werd aangeduid als het hoofd van de vrouw, de aardse verhoudingen 

kregen daardoor een afglans van het goddelijke; dat moeten we zien en respecteren, aldus 

Bonhoeffer. Harmen vergat dat hij de verantwoording droeg voor zijn vrouw, zijn huwelijk en 

zijn gezin.  Ik stond ineens weer met twee benen op de grond. Ik zag het dienen echter als 

achterstelling, als een inbreuk op mijn eer. De exclusieve liefde van Harmen zag hij zelf als 

zwakheid en zelfs als domheid. En zo begon de afbraak en het verval van onze verhouding. En 

ik werd verbannen uit mijn familie en zijn familie. Pas na tien jaar zag ik de mijnen terug en 

de zijnen nooit meer. Hoge leeftijd heeft me nooit een verontschuldiging geleken voor 

menselijke boosaardigheid, ik zie er eerder een verzwarende omstandigheid in. De banden van 

bloed zijn, wat men er ook van mag zeggen, erg zwak als ze door geen enkele genegenheid 

worden versterkt; dat is te merken bij de kleinste erfeniskwesties. Harmen had iets moeten 

doen aan het vreemdgaan. Aan die verslaving om vrouwen te versieren. Monogaam zijn?  Nee, 

dat lukt bijna niemand een leven lang. Mij zeker niet. Maar je mag nooit dat minderwaardige 

gevoel geven aan een mens. Dat je half Lelystad neukt en zij van niks weet. Zorg dan dat 

niemand ervan weet. Houd het voor jezelf. Ik denk dat niemand het emotioneel kan opbrengen 

om vreemdgaan te zien als iets dat niets met liefde te maken heeft. 

 

Harmen werd gedreven door een egoïstisch motief. Hij kon niet verkroppen gescheiden te leven 

en daardoor ook van onze kinderen. Hij moest zich tevreden stellen met een beperkt 

omgangsrecht. Als het met de partner na de scheiding nog goed gaat ook, is het helemaal mis. 

Dit wekt irritatie en afgunst op. Daaruit ontstaat het verlangen de ex-geliefde te straffen. Haar 

geluk moet gebroken worden. De onderliggende drijfveer is er een van wraak en jaloersheid. 

Dat diegene die je in de steek heeft gelaten zich goed voelt na de scheiding, is een ondraaglijke 
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gedachte. Het wordt ervaren als een belediging. Stel je voor! Ze kan toch gelukkig zijn zonder 

hem. Trouwen deed ik uit liefde. Het woord zelf drukt de essentie uit. Trouwen staat synoniem 

voor trouw zijn en blijven. Het is een schitterend ideaal. Helaas was het voor mij een niet te 

realiseren en naïeve utopie. Dat familiebanden net als een partnerrelatie onaantastbaar zijn 

omdat ze uitsluitend op liefde zijn gebaseerd, is een even grote illusie. Dat er binnen deze 

opgehemelde relaties iets mis kan gaan, wil men eigenlijk niet weten. Zowel de bloed- als de 

huwelijksband staat immers borg voor liefde, genegenheid, tederheid, warmte, en 

zorgzaamheid. Helaas spreekt de realiteit dit ideaalbeeld tegen. Familiebanden zijn uiteraard 

bijzonder sterk en waardevol, maar daarom niet onverbreekbaar. Natuurlijk is er dat 

instinctieve gevoel van saamhorigheid, maar ook dit is niet onverstoorbaar. Maar elke medaille 

heeft een keerzijde. Dit geldt ook voor gezins- en familiebanden. Zowel een liefdesrelatie als 

familieverhoudingen steunen in hoofdzaak op emoties. De gevoelsgeladenheid en 

betrokkenheid zijn uitzonderlijk groot. Het bewijst hoe emotioneel waardevol dit soort relaties 

is. Als emotionele betrokkenheid en genegenheid een diepe bedding hebben gegraven voor de 

stroom gevoelens die mensen verbindt, is deze bedding even geschikt om er andere emoties 

doorheen te laten gaan. Liefde en genegenheid worden vervangen door haat en wrok. Als het 

tij in een relatie is gekeerd, is de stroming even heftig als voordien. Hoe heviger de positieve 

geladenheid van een emotie, hoe destructiever die wordt als ze omslaat in het negatieve. Haat 

kan even passioneel zijn als liefde. Huwelijkse banden en familiebanden zijn bijzonder 

waardevol en kunnen maatschappelijk ondersteunend zijn. De emotionele binding is zeer 

intens. Ze kan hemels zijn. Maar eenmaal verstoord, kan ze duivelse vormen aannemen. Het 

taboe van scheiden is al jaren doorbroken. Meer en meer partners verlaten elkaar en stappen 

in een nieuwe relatie. Daardoor neemt het aantal stiefouders en stiefkinderen toe. Zulk een 

relatie is niet de gemakkelijkste. Dikwijls ontstaan er problemen in momenten van crisis. 

Ouders die uit elkaar gaan, zijn toe aan een verwerkingsproces, evenals hun kinderen. Maar 

er is te weinig tijd om het oude zeer te verwerken in een nieuwe relatie. De kern van het 

probleem is dat de stiefmoeder er niet in slaagde mijn kroost echt te aanvaarden. Ze deed 

alsof om haar geliefde te behagen en deze niet te verliezen. In plaats van haarzelf als een 

indringer te zien, beschouwde ze de kinderen van haar partner als hinderlijke lastposten. Die 

stonden de groei van hun relatie in de weg. Wat ze wilde was ongestoord met haar uitverkorene 

samen zijn en blijven. Noodgedwongen namen ze de kinderen erbij, maar echt geliefd waren 

ze niet. Ze riepen boosheid en woede op. De kinderen eisten aandacht op van de natuurlijke 

ouder, die hierdoor een stuk minder aandacht heeft voor de nieuwe partner. Die voelde zich 

automatisch tekortgedaan. De kinderen werden rivalen. Beiden ijverden om aandacht en 

genegenheid. Zo ontstond jaloersheid, die leidde tot onverdraagzaamheid. Hoor ik hier nog 

wel thuis, vroeg zich de geïrriteerde stiefmoeder af. Aangezien de kinderen hiervoor 

verantwoordelijk gesteld werden, hebben ze de neiging ze steeds meer te straffen. Daarvoor 

hebben ze een goed excuus. Ze moeten tenslotte de opvoeding bepalen, dus hebben ze het 

recht ertoe. En straffen hoort nu eenmaal bij een goede opvoeding, luidt hun schijnargument. 

Want er is meer aan de hand. Dit pedagogisch excuus is een ideale dekmantel om zich 

ongestoord te kunnen wreken. Meestal is dit de start van een escalatie. Het begint met 

terechtwijzen. De stemverheffing verraadt de onderdrukte woede. Maar het blijft niet bij 

verbale agressie. De kinderen worden steeds meer op de vingers getikt. Eerst gebeurt het 

figuurlijk, maar uiteindelijk ook letterlijk. Wie niet horen wil moet maar voelen. Achter die 

algemeen aanvaarde wijsheid kan de boze stiefmoeder handig haar ware bedoelingen 

verstoppen. De zogenaamde opvoedkundige bestraffingtechnieken worden regelrechte 

sadistische wanpraktijken. De volwassene die zich tekortgedaan voelt, reageert haar 

frustraties af. Daardoor wordt het kind steeds banger voor deze bemoeizuchtige dictator. Het 

gaat haar meer en meer beschouwen als een vijandige vreemde, omdat zij inderdaad geen 
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echte ouderrol vervult. Mijn kinderen verwachten loyaliteit, maar geen willekeurige en 

onevenredig agressieve reacties op al wat ze doen of laten. De ongelukkige kinderen hebben 

zich op hun manier verweerd. Ze mijden die onverdraagzame bullebak. Zij interpreteerde deze 

verweerhouding uiteraard verkeerd. ‘Zie je wel dat deze kinderen niets van mij moeten hebben. 

Ze kunnen maar beter gaan’. Het waren dreigingen zonder overtuiging om de aandacht van 

de partner af te dwingen.  Deze heeft in het beste geval wat meer aandacht gegeven aan de 

verongelijkte levensgezel. De emoties verhevigden zich en de agressie nam toe.  Er bleven drie 

grote verliezers over: de kinderen. In hun geval was er geen sociale controle, want zij was 

doorgaans alleen met de kinderen. Het kruitvat van onderdrukte agressie kwam tot 

ontploffing. Die explosie bewees dat die situatie meer dan alarmerend was. In omstandigheden 

als deze worden heel wat kinderen gekwetst. Sommigen laten er het leven bij. Het is nuttig de 

wijze woorden in herinnering te brengen die Aristoteles meer dan tweeduizend jaar geleden 

sprak. In zijn ‘Ethica Nicomachea’ wees hij erop dat het niet gemakkelijk is kwaad te zijn op 

de juiste persoon, in de juiste mate, op het juiste tijdstip, om de juiste redenen en op de juiste 

manier. Zich afreageren op kinderen houdt weinig risico’s in. Naar buiten toe lijkt het 

pedagogisch verantwoordt. Ook binnen het gezin was er nauwelijks weerstand te vrezen. De 

kinderen waren emotioneel te zwak om te reageren. Ze waren kwetsbaar gemaakt door 

manipulatie en het ontnemen van het recht op vrije meningsuiting.   

 

IJverig waren de agrarische ingenieurs van de Rijksdienst aan de slag gegaan. Ze legden witte 

bladen op hun tekentafels en gaven de stad een vierkante vorm. Door het vierkant trokken ze 

met linialen horizontale en verticale lijnen. Dat waren de verbindingswegen die het vierkant 

opdeelden in vierkanten. In de vierkanten kwamen de wijken. Van boven leek de stad op 

ruitjespapier. Sommigen waren verbaasd dat een dienst van een ministerie op eigen houtje de 

eerste nieuwe stad van Nederland begon te bouwen. Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke 

Ordening en Volkshuisvesting verklaarde dat ‘een stelletje boerenhufters steden gingen 

bouwen’. De directeur van de Rijksdienst, die een paar jaar later ook landdrost werd, zei dat 

er genoeg getreuzeld was. De energiecentrale, die ten noorden van de stad verrees, was bijna 

klaar. Er moesten snel huizen komen voor de arbeiders van die centrale. 

 

Ze begonnen te bouwen in het noordoosten van het vierkant. Daar verrezen de blokvormige 

huizen van rode baksteen met golfplaat. De woningen hadden een extra hobbykamer, een 

modern verwarmingssysteem en een centrale antenne. De Rijksdienst ging ervan uit dat de 

bewoners veel tijd binnenshuis zouden doorbrengen. Tegenover de blokvormige huizen kwam 

het winkelcentrum met de hoge witte torens, het hoofdkwartier van de Rijksdienst. Ten westen 

van het vierkant verscheen een betonnen zendmast van honderdvijftig meter hoog, de 

televisietoren. Toen het allemaal klaar was, schreef een verslaggever in een landelijk weekblad: 

‘Het is verleidelijk te fantaseren over wat een beambte in de greep van een grootse visie hier 

had kunnen bereiken’. 

 

Begin juni 1976 stapte ik in de verhuiswagen naar Lelystad. Ilja en Youri logeerden bij tante 

Wilhelmien in Goor. Grisjo was nog niet gemaakt. Harmen was met Jan vooruit gegaan. Het 

was een dag met veel zon. Ik reisde van Venray via Nijmegen en Harderwijk naar Lelystad. 

Voor de kust van Harderwijk, waar onder aanvoering van de vismeelfabrikant Eibert den 

Herder, een vergeefse strijd tegen de drooglegging van de Zuiderzee was gevoerd, zag ik het 

nieuwe land. De verhuiswagen reed over een dijk met een sluis. De weg ging omlaag. Ik reed 

op de bodem van de zee. Waar vroeger de vissen zwommen, stonden nu verkeersborden en 

hoogspanningsmasten. Op de plek waar Harderwijkse botters de netten door de zee sleepten, 

waren boerderijen gebouwd met enorme silo’s. Op keurig rechte akkers groeiden aardappelen, 
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uien en andere groenten. In de verte, aan het einde van de tweebaansweg, zag ik Lelystad. De 

stad als de bekroning van de strijd tegen het water. Het leek of ik naar het einde van de wereld 

reed.  

 

Ik liep door de stille winkelstraten. Alles was van glas en kunststof en rustte op betonnen 

palen. Het wonderlijke winkelcentrum was keurig opgeruimd. In een van de witte torens 

zetelde het gezondheidscentrum en de psychiater. Hij kwam uit Rijssen en zei dat ik niet gek 

was. Er zetelde ook de onderwijscommissie. De onderwijscommissie bepaalde wie er op welke 

school benoemd werd. Scholen waren belangrijk. De eerste generatie kinderen moesten goed 

onderwijs krijgen. Zij groeiden op in een verzonnen stad, zij zouden de eerste mensen zijn die 

er opgroeiden. In Lelystad gebeurde het. Daar kon het ouderwetse oude land niet aan tippen. 

Er was ook een kapper. Ilja schreeuwde moord en brand en liet zich niet door hem aanraken. 

‘Ga weg’, zei de kapper, ‘met dat kind is niets te beginnen’. We bezochten het museum aan de 

dijk achter het werkeiland. Daar waren scheepswrakken te zien en andere archeologische 

vondsten die na het droogmalen van de polder uit de grond waren gehaald. Na twee maanden 

brandde het stenen gebouw af tot op de grond. Het nieuwe houten gebouw brandde in 1987 

af. Een dakdekker had vergeten zijn gasbrander uit te zetten. Opnieuw ging de complete 

collectie verloren. Naast de Batavia werd het museum weer opgebouwd. Met restvoorwerpen 

uit verschillende depots werd een nieuwe collectie samengesteld. Aandacht werd besteed aan 

de verschillende ijstijden. Aan de muren hingen televisieschermen met filmpjes over de 

drooglegging, in de vitrines stonden maquettes en aangeklede poppen. 

 

Ik kreeg een huis toegewezen in de buurt die de ‘Schouw’ werd genoemd. Het was de tweede 

wijk van het westelijk gedeelte, dat binnen een paar jaar helemaal klaar moest zijn. Alle wijken 

in het westelijk deel werden naar Hollandse schepen genoemd: Kempenaar, Kogge, Punter, 

Karveel, Jol, Botter, Schoener, Tjalk. Eén wijk werd naar een Italiaans scheepje genoemd: 

Gondel. De straatnamencommissie vond het oorspronkelijke ‘Schokker’ niet goed in het 

gehoor liggen. Het was de bedoeling dat de wijken in het westelijk  er blij uit zouden zien. Niet 

zo als de sombere wijken van golfplaat en rode baksteen in het oostelijk deel. De huizen 

zouden aan hofjes liggen. De pasklare onderdelen kwamen van het bedrijf waar Harmen was 

gaan werken: Lelystad Beton. De betonfabriek was gelegen op een industrieterrein bij de 

haven van Lelystad op het oude werkeiland. Elk jaar leverde de betonfabriek vloeren en 

wanden voor zo’n drieduizend woningen. De woonblokken in het westelijk deel werden zo 

geplaatst dat de bewoners lang van de zon konden profiteren. Er kwamen schuine daken op 

de huizen, hier en daar met gekleurde pannen. Elk hofje kreeg een eigen nummer. Binnen het 

hofje had elk huis een eigen nummer. Ons adres was: Schouw 41-01. Dit systeem van 

nummeren werd in het hele westelijk deel toegepast. Het was een nachtmerrie voor de 

postbode en iedereen die er de weg zocht. 

 

Schouw 41-01 vormde een blok met vijf andere huizen. Ertegenover stond een zelfde blok, 

met de even nummers. De huizen in ons blok waren precies hetzelfde. De buitenmuren waren 

van gele baksteen, de rode voordeuren hadden een rond raampje. Op de eerste verdieping 

waren bruine asbestplaten op de buitenmuur bevestigd. Over het hele blok lag een massieve 

kap van loodgrijze dakpannen. Per huis was daar een zolderraam in aangebracht. Door het 

zolderraam zag ik tot aan de dijk in de verte niets dan zand. Over het zand reden kiepwagens 

en rupsbandvoertuigen. Heimachines stampten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat lange 

palen in het opgespoten land. Aan de hoge hijskranen hingen de wanden en vloeren van de 

nieuwe woningen in de Botter. Een straffe IJsselmeerwind joeg het zand door de nieuwe 

straten. Het waaide er altijd. In het kale huis was al een grenen vloer gelegd. De eigenaar van 
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het tuincentrum maakte een stevig hek om de tuin. Het tegelpad naar de schuur was al gelegd. 

 

Elke ochtend om zeven uur reed Harmen met zijn broodtrommeltje in zijn tas naar de 

betonfabriek. Ik bleef achter in het nieuwbouwhuis. Ik dronk koffie bij de buurvrouw. Alle 

mannen uit de buurt waren naar hun werk. In de tuin zette ik het opblaasbare badje op en 

zat bij de zandbak met de spelende kinderen. Er werd hard gewerkt. Er kwamen nieuwe wijken 

met bomen en bosschages. Eens in de week kwam de SRV wagen door de straat. Soms ging 

ik naar buiten. Als de SRV man niet kwam, liep ik met de kinderwagen over de zandvlakte 

naar het winkelcentrum in het oude deel, naar het plein met de zwarte stenen, waar ook ik 

naar de psychiater moest. Ik zag de witte torens staan van het openbaar lichaam. Daar was 

de landdrost de baas, hij zat ergens in die toren. De landdrost was ook de baas van de 

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die uitvoerde wat het openbaar lichaam moest 

controleren. 

 

De witte torens waren genoemd naar Smeding, een van de oprichters van de Rijksdienst. 

Smeding was een voorstander van alleenheerschappij voor de Rijksdienst. ‘Een openbaar 

lichaam, belast met de gemeentelijke taak, kan de directie, welke de polder moet koloniseren, 

lelijk dwars zitten en daarom moet het beleid van het openbaar lichaam en dat van de directie 

gelijk gericht zijn’. In Lelystad was geen gemeentebestuur. De stad werd bestuurd door het 

openbaar lichaam: de landdrost en de ambtenaren van de Rijksdienst. Die bepaalden waar 

gebouwd werd en wie er kwamen wonen. Er was een adviesraad met leden die rechtstreeks 

door de mensen uit Lelystad waren gekozen. Maar de landdrost en zijn ambtenaren hoefden 

niet naar de adviesraad te luisteren. Met de boodschappen liep ik naar huis. Onderweg zag ik 

andere moeders met kinderwagens naar het winkelcentrum lopen over de oneindige zandvlak 

waar later de muziekschool zou komen en de Veste. In de nieuwe buurten arriveerden 

verhuiswagen met jonge gezinnen. Optimisten die de nieuwe maatschappij in het nieuwe land 

kwamen versterken. Venray was ver weg. In Lelystad kende ik alleen de buurvrouw. Ik wachtte 

tot Harmen thuis kwam.  

 

In het voorjaar van 1978 werd Grisjo geboren in het ziekenhuis van Emmeloord. Hij hoefde 

niet in de couveuse zoals Ilja, en mocht na acht dagen mee naar huis. Harmen had het 

drukker dan ooit. Er werd gestaakt door de arbeiders van de betonfabriek en hij was de leider. 

Geld kregen we uit de stakingskas. De staking duurde een paar weken. Op een avond kwam 

Harmen thuis. Hij bracht een konijnenhok mee en twee Vlaamse reuzen. Het was in de winter 

van 1979. De kinderen waren nog wakker en speelden met de konijntjes. Ik ging naar het 

buurthuis en werd er voorzitter. Op vrijdagavond had ik de leiding van de disco. Harmen 

kwam alleen nog thuis om te slapen. Hij was het niet eens met mijn werk in het buurthuis. 

‘Dolle Mina’s zijn geen goede huisvrouwen’, zei hij. ‘Ik ben geen oppas’.  Harmen werkte niet 

meer in de betonfabriek aan de haven. Hij was bedrijfsleider geworden in een betonfabriek in 

de Lemmer. 

 

In de zomer van 1979 haalde Harmen zijn spullen uit ons huis. Nog dezelfde avond hingen 

zijn kleren te drogen aan de waslijn van een kennis. Ik mocht niet meer binnenkomen in hun 

huis in dezelfde straat aan een ander hofje.  Op haar was hij verliefd geworden en ze konden 

samen zo goed praten. Harmen wilde dat de kinderen elk weekeinde daar zouden komen. ‘Van 

vrijdagavond tot zondagavond’, zo eiste hij. En de vakanties zo als het uitkwam. De rechter 

moest eraan te pas komen. Die bepaalde dat de kinderen zelf mochten beslissen. Harmen 

kreeg met de kennis een eigen kind, twee kleinkinderen voor wie hij zorgde, en twee 

adoptiekinderen uit Afrika. Ze verhuisden naar Schoonhoven. 
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Toen Lelystad een gemeente werd, was het de crimineelste stad van Nederland. Nergens 

werden zo veel werkloosheidsuitkeringen verstrekt als in Lelystad. Het was ook de stad met 

de meeste echtscheidingen. Vrouwen die werkloos met de kinderen thuiszaten, zoals ik, 

werden groene weduwen genoemd. Harmen vroeg voor mij een uitkering aan. Bij de sociale 

dienst in het Lelycentre moest hij een gesprek voeren. Hij schaamde zich daarvoor. Ik moest 

elke maand een briefje inleveren. Ik ging naar het vrouwentrefcentrum, het was gevestigd in 

een gebouw, genaamd de ‘Rode Klif’. Het vrouwentrefcentrum was in 1981 geopend. Meteen 

was het een groot succes. Uit heel Lelystad stroomden de groene weduwen toe. Mannen 

mochten er niet komen. Er was een vrouwencabaretgroep: Het Aflopend Aanrecht. Onder 

leiding van Truus Winkel werd het vrouwenblad ‘Heks’ gemaakt. Er waren workshops over de 

onderdrukking van de vrouwen door de mannen en een discussieavond ‘wat te doen bij 

verkrachting’. Er werd gesproken over de grote huizen in Lelystad die allemaal waren gebouwd 

voor traditionele gezinnen. De meeste vrouwen hadden hun haren kortgeknipt. Sommigen 

droegen tuinbroeken. Ik had mijn haren ook kortgeknipt. Al mijn jurken en rokken werden 

niet meer gedragen. In mijn woonkamer hing een poster. ‘Ooit een Normaal Mens gezien’, 

stond erop. 

 

In 1982 ging ik studeren in Amsterdam bij de sociale academie, toen Sicsa genoemd. Na 

schooltijd fietste ik met Youri naar het zwembad in de Schoener; Youri kreeg er zwemles. 

Onderweg oefenden we de maanden van het jaar. Wanneer er een feest was in de Agora, het 

culturele centrum, mochten de Ilja, Youri en Grisjo mee. Ze zagen er dronken mannen en 

vroegen hoe dat kwam dat de mannen zich zo gek gedroegen. De adviesraad had lang op de 

bouw van de Agora aangedrongen. Elke Lelystedeling moest er zijn sociale en culturele 

behoefte kunnen bevredigen, om daarmee zijn persoonlijkheid beter te ontwikkelen, betoogde 

een adviesraadslid tijdens een vergadering. Dat was nog voor dat Lelystad artikel 12 gemeente 

werd. Daarna was het afgelopen met Leen Jongewaard en Robert Long. Het Theater van de 

Lach kwam er voor in de plaats. Een buurvrouw die dacht dat ze de koningin was bleef haar 

hond laten poepen in de bosjes naast mijn huis, ondanks mijn verzoek de hond tien meter 

verderop te laten poepen. Ze ging zo verbaal te keer dat mijn broek ervan afzakte. 

 

In de Schouw werd bij graafwerkzaamheden een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog 

aangetroffen. Tientallen scheepswrakken werden opgegraven. Waar het winkelcentrum ‘De 

Gordiaan’ zou komen, lag een zeventiende eeuws schip in de blubber. In het ruim vonden 

archeologen een kist met eieren, sommige eieren waren nog heel. Meer naar het oosten stuitte 

een tractor die greppels trok, op het wrak van ‘De Zeehond’’, het schip van schipper Willem 

Venema en zijn vrouw Annegien. Op 30 mei 1886, een jaar voordat Cornelis Lely met de 

geleende loodsschokker metingen verrichte, was ‘De Zeehond’ in zwaar weer vergaan. Toen 

het begon te regenen had knecht Hylke niet willen helpen met het afdekken van de lading, 

een partij rode veldovenstenen. Hylke was bang dat hij zijn pak zou bederven en vluchtte het 

ruim in. De rode veldovenstenen zogen zich vol water en het schip zonk. Willem Venema, zijn 

vrouw en hun kinderen, en ook de knecht, waren in de reddingsboot gestapt. Ze werden 

meegenomen door Urker vissers, die voor de redding geld eisten van de ongelukkige schipper. 

Straatarm vestigde het gezin Venema zich in Amsterdam. Willem ging in een suikerfabriek 

werken. Zijn schoonvader, die ‘De Zeehond’ voor zijn dochter Annegien had gebouwd, wilde 

Willem nooit meer zien. Annegien stierf in 1898, nadat ze nog vier kinderen had gekregen. 

Willem hertrouwde met een weduwe die twaalf kinderen had. Hij stierf in 1918 als een arm 

man. De archeologen groeven het schip uit op kavel F3. Later kwam daar een 

hoogspanningsmast te staan. Iets verder zou de vuilnisbelt van Lelystad worden aangelegd, 
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en een afslag van de snelweg die langs een filiaal van Mc. Donalds de stad in voerde. In het 

ruim vonden de archeologen borrelglaasjes, dominostenen en boekweitdoppen. Met de 

boekweitdoppen waren de matrassen gevuld. Door twee naambordjes en een document kon 

de identiteit van de schipper achterhaald worden. De archeologen ontdekten dat een dochter 

van Willem en Annegien nog leefde. Ze was achtentachtig jaar en zat in de buik van haar 

moeder toen ‘De Zeehond’ was vergaan. ‘Vader was zeker geen roekeloze man’, zei de dochter 

tegen de archeologen. 

 

Ilja en Youri gingen naar een school in de buurt. De school was van hout met veel glas en 

betonnen waterputten aan de zijkanten. Er zaten geen deuren in de lokalen en de tafels 

hadden vreemde vormen. In Lelystad stonden begin jaren tachtig ongeveer tien van die 

scholen. ’s Ochtends om acht uur gingen de deuren van de nieuwbouwhuizen open en werden 

de kinderen naar een van die scholen gebracht. Ilja en Youri liepen samen met de 

buurkinderen. Ze hoefden geen drukke straat over te steken.  Ze leerden hoe bijzonder het 

was om in Lelystad te wonen. Ze waren de eersten die opgroeiden in deze nieuwe stad. Op een 

grote kaart wees de juffrouw met een stokje Lelystad aan. Het was nog een dorp, maar het 

zou een stad met meer dan honderdduizend inwoners worden. Op de kaart stond met een 

stippellijn de vierde polder aangegeven. ‘Toekomstige Markerwaard’, stond erbij. Men dacht 

dat de Markerwaard snel drooggelegd zou worden.  Maar de onderzoekers zeiden dat de huizen 

aan de overkant van het meer zouden verzakken. De spoorlijn en de snelweg zouden ook vlug 

komen. Het waren bevoorrechte pionierskinderen, de eerste trotse bewoners van een stad die 

door de mens op de bodem van de zee was gebouwd. Thuis pakten ze de atlas uit de kast en 

zochten de Markerwaard op. Ze fantaseerden over de trotse schepen die de zee hadden 

bevaren. Gek hoor,  wonen op de bodem van de zee. 

 

Ik fietste vaak door de stad. Naast de fietspaden stonden lantaarnpalen op regelmatige 

afstand. In de berm naast de fietspaden waren rozenstruiken geplant. Na de bloei van de roze 

bloemen kwamen er rozenbottels. Er waren bruggen met glazen zijkanten (later van metaal) 

die over de snelweg leidde. Deze snelwegen werden dreven genoemd en ze doorsneden de 

wijken. Naast de dreven waren sloten gegraven. Met een vergunning mocht je vissen in die 

sloten. De Rijksdienst had verschillende vissoorten uitgezet. Het was verboden op met de fiets 

of lopend op de dreef te komen.  Over de brug kwam ik in een andere wijk. De huizen leken 

op de huizen in mijn hofje. De straten waren uitgestorven, in een tuin deed een tuinsproeier 

zijn werk. Voorbij die wijk hield de stad op. Het fietspad verdween in de modder. Er stond een 

rood met wit geblokt hek. Daarachter strekte zich een opgespoten gebied uit. Ik zag 

heimachines en vreemde rupsvoertuigen staan. 

 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw had de Rijksdienst in de hoge witte torens besloten 

dat er een tweede winkelcentrum gebouwd zou worden. De adviesraad was tegen. Ze waren 

bang dat twee levenloze winkelgebieden zouden ontstaan. De landdrost luisterde niet naar de 

adviesraad, hij zette de zin van de Rijksdienst door. Het tweede centrum werd ‘De Gordiaan’ 

genoemd. Langs het centrum lag al jaren een hoge wal, overwoekerd door onkruid. Er waren 

openingen voor dreven en fietspaden in aangebracht. Op de wal zou de spoorlijn komen, maar 

het project had vertraging opgelopen. Ik keek vaak naar de verlichte plaat waar het 

toekomstige station op was afgebeeld. Een glazen kap die aan stalen buizen hing. Beneden 

waren er glazen schuifdeuren. Met een roltrap bereikte je het perron. Tegenover het station 

werd het stadhuis gebouwd. Hijskranen hesen betonnen platen met grijze tegels de lucht in. 

Het stadhuis moest groots en monumentaal worden. Dit was om de witte torens van de 

Rijksdienst en hun ondemocratisch beleid te doen vergeten. De architect wilde dat het 
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stadhuis op de stad leek. De strakke vormen kwamen erin terug. Voor het stadhuis was een 

plein met de Hema, het postkantoor en ‘De Wethouder’. De winkelstraten kwamen uit op het 

plein waar de wind soms stormkracht bereikte. Plastic zakken en lege hamburgerdozen 

kolkten in het rond. Na oplevering brandde in het voorjaar van 1978 super De Boer af. De 

noodwinkel was op de plaats waar nu de muziekschool staat. Door het centrum kon je fietsen 

op fietspaden die hoog langs de gevels waren aangebracht. Ze stonden op betonnen pilaren, 

smalle hellingbanen met haakse bochten leiden naar de twee pleinen: Stadhuisplein en 

Agoraplein 

 

Op de scholen ging een anti-vandalismeproject van start dat ‘Lely-tjes Vandalen’ werd 

genoemd. De jongeren kregen het advies op een sportvereniging te gaan of muziekles te 

nemen. Vooral jongeren deden aan vandalisme. Het woord vandalisme is afgeleid van een 

Germaanse stam die Rome had geplunderd. Steeds vaker zag ik de sporen van vandalisme in 

de stad. Ik zag de fietsbruggen, telefooncellen en bushokjes met verbrijzelde ramen. Bergen 

verpulverd glas fonkelden als kristal. In de parken vatten de plastic prullenbakken vlam. Op 

de muren werd met viltstift en spuitbus getagd. Ons portiek stond op een nacht in de hens. 

Er was fikkie gestookt in de container. Op een keer, toen het luilak was, op de dag waarop 

traditiegetrouw zware vernielingen werden aangericht, drongen agenten de huizen van ons 

hofje binnen. Verschillende jongeren werden meegenomen. 

 

Het was groot feest in de stad toen in 1988 de spoorbaan Amsterdam-Lelystad werd geopend. 

Voorlopig was station Lelystad Centrum de eindhalte. Gewacht werd op het geld om de lijn 

naar Groningen door te trekken. Bij de gemeente dachten ze dat het hoe dan ook een injectie 

voor de lokale economie zou betekenen. In 1980 was burgemeester Hans Gruijters vol goede 

moed aan de slag gegaan. Met zijn komst kreeg Lelystad, dertien jaar na oplevering van de 

eerste huizen, haar democratie. De nieuwe situatie interesseerde de meeste bewoners niets. 

Ze waren niet gewend om na te denken over hun stad. Dat hadden de landdrost en de 

Rijksdienst altijd voor hen gedaan. Tegen die alleenheerschappij was in het begin verzet 

geweest. In 1969 richtte iemand uit de Hoek van het IJ de ‘Politieke Actiegroep X’ op. De 

actiegroep was van mening dat Lelystad niet democratisch werd bestuurd en dat de 

Rijksdienst een ‘Autocratisch instituut’ was. Het was niet een goede zaak dat één  persoon, 

de landdrost, alle gemeenschappelijke taken uitvoerde. De landdrost was in zijn eentje de 

gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. ‘Politieke Actiegroep X’ 

organiseerde een demonstratie. Een paar sympathisanten kwamen samen op het plein voor 

het Lelycentre, bij de kraam van de patatbakker Plomp. ‘Hier eindigt voorgoed de beschaving’ 

stond er op een spandoek. De activisten riepen de bewoners op niet meer mee te doen aan de 

verkiezing van leden voor de adviesraad, die dat jaar voor het eerst werden gehouden. Naar 

dat inspraakorgaan hoefden de landdrost en de Rijksdienst immers toch niet te luisteren. 

Bovendien waren de kandidaat-leden van de adviesraad verdacht, vond de actiegroep. Ze 

waren na de oprichting van de stad in 1967 onder de eerste bewoners geworven. Die eerste 

bewoners werkten bijna allemaal bij de Rijksdienst. Het kwam erop neer dat zij in de 

adviesraad hun eigen werkgever kritisch moesten controleren. 

 

Vergaderingen van de adviesraad verliepen opmerkelijk. In de periode 1967-1976 was 

bosbouwer Wil-Marie Otto zowel landdrost als directeur van de Rijksdienst. ‘Eerst heien, dan 

praten’, was zijn motto. In de hoedanigheid van landdrost zat Otto de adviesraadvergadering 

voor. Soms stelde een raadslid een vraag die betrekking had op de Rijksdienst. Dan zei Otto 

dat die vraag aan de Rijksdienstdirecteur voorgelegd zou worden. De vraag werd op papier 

gezet en dat memo vond Otto vervolgens op zijn eigen bureau terug. Als directeur van de 
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Rijksdienst formuleerde hij een antwoord. Dat antwoord las hij voor tijdens de volgende 

adviesraadvergadering aan de leden. Otto hield niet van openbaarheid van bestuur. 

Inspraakgelegenheden voor burgers, een voorstel van de adviesraad, hield hij lange tijd tegen. 

Hij was bang voor onmogelijke vergaderingen als toehoorders spreekrecht kregen. Inwoners 

van Lelystad hadden geen idee wie Otto eigenlijk was. De landdrost hield niet van publiciteit. 

In 1971 sprak hij bij uitzondering met een journalist. Otto verklaarde dat hij een interview 

over Lelystad niet zo zag zitten. In het verleden had hij slechte ervaringen met de pers. In 

1976 werd er een einde gemaakt aan de omstreden dubbelfunctie. Otto trad af. In het 

Smedinghuis hield hij een afscheidsrede. ‘Ik hoop dat u zich in dit nieuwe land blij en gelukkig 

zult voelen, zoals we het allemaal gewild zouden hebben’ Han Lammers (PvdA) werd de nieuwe 

landdrost. Hij was alleen verantwoordelijk voor het openbaar lichaam, niet voor de 

Rijksdienst. Het was zijn taak om van Lelystad zo snel mogelijk een democratisch 

functionerende gemeente te maken. Het duurde nog vier jaar. Dat kwam door de benoeming 

van de nieuwe directeur van de Rijksdienst, Roel van Duin. Het was de bedoeling dat de 

Rijksdienst in de nieuwe constructie beter afgestemd zou zijn op het openbaar lichaam. De 

adviesraad zou een soort gemeenteraad worden. Zo kon vast geoefend worden met de 

democratie. In plaats daarvan gedroeg de Rijksdienst zich steeds opstandiger. ‘Inspraak is 

goed, maar wie betaalt, die bepaalt ook’, zei een medewerker van Van Duin. Ongestoord 

bouwden Van Duin en zijn Rijksdienst verder aan de stad. Als de landdrost Lammers iets 

vroeg, kreeg hij een ontwijkend antwoord. Lammers beklaagde zich in Den Haag. ‘Het is te 

gek dat de Rijksdienst zomaar kan bepalen hoe zo’n stad eruit gaat zien’, zei hij tegen de 

minister van Binnenlandse Zaken. De minister van Binnenlandse Zaken zei dat hij de minister 

van Verkeer en Waterstaat erop aan zou spreken. Dat gebeurde nooit. In 1979 was Van Duin 

van plan om aan de rand van Lelystad een pretpark aan te leggen. ‘Water Wonderland’ zou 

het gaan heten. Lammers en de leden van de adviesraad hoorden er pas over toen de krant 

erover schreef. De plannen stonden op papier, maar de Rijksdienst ontkende alles.’Water 

Wonderland’ werd nooit aangelegd. Daarna was er de golfbaanaffaire. Lammers ontdekte dat 

de Rijksdienst bezig was om in het noorden van Lelystad een golfbaan met achttien holes aan 

te leggen. Hij eiste dat ze direct met de aanleg zouden stoppen. Van Duin liet de graafmachines 

verder graven, hij zei dat het om herstelwerkzaamheden ging. Toen de graafmachines klaar 

waren, lag er toch een golfbaan. Lammers liet de golfbaan weer weghalen. De golfbaanaffaire 

was de laatste stuiptrekking van de Rijksdienst. 

 

Iedereen was dolblij dat Gruijters burgemeester van Lelystad wilde worden. Een politiek 

zwaargewicht als hij zou orde op zaken stellen in de stad. In Lelystad roemden ze zijn verlichte 

inzichten. Hij had D66 opgericht en allerlei progressieve publicaties op zijn naam staan. 

Gruijters was in 1931 geboren in Helmond. Op het gymnasium in Eindhoven deed hij alfa en 

bèta tegelijk, in Amsterdam studeerde hij psychologie en politieke wetenschappen. Hij schreef 

voor Haagse Post, Parool en het Algemeen Handelsblad. In de Lange Leidsedwarsstraat runde 

hij een café. Voor de VVD zat hij in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij werd uit de partij gezet 

omdat hij het huwelijk van Beatrix en Claus niet wilde bijwonen. ‘Ik heb wel wat beters te 

doen’, zei Gruijters. In 1973 werd hij minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

in het kabinet Den Uyl. Vlak voor zijn benoeming kreeg hij ruzie met de kerken. In een 

interview had hij gezegd: ‘Als ik een confessioneel een hand heb gegeven, tel ik eerst mijn 

vingers na’. 

 

Tijdens de kabinetsvergaderingen las Gruijters boeken. ‘Het is hoog tijd dat ook de minister 

van Volkshuisvesting luistert naar de gedachtewisseling’, zei Den Uyl. ‘Maar voorzitter, ik lees 

niet met mijn oren’, zei Gruijters. Er werd gediscussieerd over de invoering van het Europese 
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jaar van de vrouw. Gevraagd naar zijn mening zei Gruijters: ‘Nou vooruit, voor een jaar dan.’ 

In de Kamer voerde hij urenlang het woord. Uit het hoofd hield hij wijdlopige betogen waarin 

hij de wereldgeschiedenis behandelde en en passant een Kamervraag beantwoordde. De 

Kamervoorzitter zei dat sommigen zich stoorden aan zijn betogen. Vanaf dat moment nam 

Gruijters een blanco vel in zijn hand en deed of hij voorlas. Bij een discussie over het wel of 

niet toevoegen van fluor aan het drinkwater probeerde Den Uyl hem voor zijn standpunt te 

winnen. ‘Veel D’66‘ers zijn toch tegen fluoridering’, zei Den Uyl tegen hem. ‘Veel D’66’ers, dat 

kan sowieso niet’, zei Gruijters.  In Den Haag was men hem zat. Hij noemde zijn departement 

een bijkantoor en kwam in opspraak met bouwsubsidies. Soms kende hij die toe, soms niet. 

 

Kletsnat van de regen liep hij in Lelystad het Smedinghuis binnen. Vrienden vanuit 

Amsterdam feliciteerden hem met zijn benoeming. Landdrost Lammers, die burgemeester van 

Almere werd, hing hem de ambtsketen om. Gruijters hield zijn eerste toespraak in de polder. 

Hij zei dat Lelystad geen doodgeboren kindje was, maar wel een zorgenkindje. Hij zou wat 

gaan doen aan de werkgelegenheid en aan de slechte verbindingen met het oude land. Er 

woonden op dat moment veertigduizend mensen in Lelystad. De burgemeester wilde er 

honderdtwintigduizend van maken. Vijf jaar later was hij niet meer zo enthousiast. De stad 

was nauwelijks gegroeid. Mensen die naar de polder wilden verhuizen, vestigden zich liever in 

Almere. Die stad had Gruijters in zijn laatste jaar als minister zelf aangewezen als groeikern. 

Om toch meer inwoners te krijgen dan Almere, vanwege het feit dat Lelystad 

provinciehoofdstad wilde worden en wat meer geld uit Den Haag betekende, werden mensen 

binnengelaten die vanwege hun problematiek in Almere geweigerd werden. Werkgelegenheid 

was er nog steeds niet. Werkgevers bleven weg omdat de Markerwaard er niet kwam. 

Werkgevers verdwenen. Een van die werkgevers was de Rijksdienst. Met het vertrek van de 

Rijksdienst gingen meer dan duizend arbeidsplaatsen verloren. Steeds meer journalisten 

kwamen naar Lelystad. Ze kwamen kijken hoe de eerste verzonnen stad van Nederland zich 

ontwikkelde. ‘Het is onvoorstelbaar als je hoort hoeveel sherry Albert Heijn hier op 

maandagmiddag verkoopt’, zei een inwoner in 1983 tegen de verslaggever van een weekblad. 

Veel bewoners waren eenzaam, ze lieten een vertrouwde wereld achter zich en kwamen terecht 

in een stille stad waar niets te doen was. Journalisten schreven dat in Lelystad elke maand 

ruim tweehonderd telefoonlijnen werden afgesloten. Een krant meldde dat tien procent van 

de beroepsbevolking werkloos was. Dat percentage zou oplopen tot negentien procent in 1987. 

De jeugdcriminaliteit steeg sneller dan het inwoneraantal. In Lelystad was de psychische nood 

hoger dan waar ook. Een journalist bracht een avond door op de meldkamer van het 

politiebureau. Vier keer belde een man om te meldden dat de Russen in zijn tuin geland waren. 

‘Ach meneer, ik maak dit soort monologen hier dagelijks mee,’ zei de telefoniste op de 

meldkamer. ‘De verveling leidt soms tot de gekste hersenspinsels.’ ‘Misschien zijn al die 

blokkendozen wel net iets te keurig in elkaar gezet,’ zei een huisarts. Eerst stond Gruijters de 

journalisten vriendelijk te woord. Hij nodigde ze uit in ‘De Raadskelder’, het enige fatsoenlijke 

restaurant van de stad. Hij at een tournedos, dronk een bourgogne en begon over Camus. 

Maar zijn antwoorden werden barser. De media hadden een karikatuur van zijn stad gemaakt. 

‘U hebt het recht niet om ons af te schilderen als een dorre Gazastrook,’ zei hij tegen een 

journalist.  Hij kwam in opspraak bij een affaire met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

In opdracht van de minister had hij onderzoek gedaan naar onrechtmatige beleggingen door 

een directeur, terwijl hij zelf lid was van de beleggingsraad van dat pensioenfonds. Gruijters 

zou het rapport hebben afgeraffeld omdat er ook twee aanbestedingen in Lelystad als dubieus 

waren aangemerkt. Het ging om de bouw van een verlieslijdende jachthaven en de bouw van 

het prestigieuze stadhuis. De financiering van het dure stadhuis was een van de eerste zaken 

die de nieuwe burgemeester regelde. ‘Gruijters deed als burgemeester zelf zaken met het 
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pensioenfonds,’ schreven de kranten. ‘Alsof ik hier een paleisje voor mijzelf heb willen 

neerzetten,’ zei Gruijters. Bij een volgend interview zette de burgemeester van Lelystad de 

bandrecorder uit. Hij liet een televisieploeg van ‘Den Haag Vandaag’ door de politie van de 

publieke tribune verwijderen. De televisieploeg wilde vragen stellen over bouwsubsidies die 

hij als minister van Volkshuisvesting had toegekend. Daarna sprak Gruijters helemaal niet 

meer met journalisten.  

 

De gemeente kocht advertentieruimte in ‘De Telegraaf’ toen die krant een kritisch artikel van 

Werkgroep Raak (Marokkaanse jongeren) afdrukte met de kop ‘Lelystad is eng’. De jongeren 

en vooral ik waren kwaad omdat wethouder Richard hun criminelen en drugsgebruikers 

noemde tijdens een gesprek over de aanvraag van subsidie. Ik werkte als coördinator voor de 

Marokkaanse jongeren. Ik was gestopt met roken en drinken van alcohol en Abderrafie met 

gokken. Harddrugs verdwenen als sneeuw voor de zon. Een week ervoor had hij Cees, de 

skinhead, ook beschuldigd van criminele praktijken tijdens een gesprek over activiteiten voor 

jongeren. Cees wachtte niet af en sloeg de wethouder in zijn kantoor tegen de vlakte. Ik ging 

met de Marokkaanse jongeren naar de pers, die ons maar wat graag te woord wilden staan. 

De zoon van de wethouder gebruikte harddrugs en de wethouder zelf, een gescheiden man, 

was elk weekend in het uitgaanscircuit gesignaleerd. De ambtenaren van de gemeente waren 

beledigd over het artikel van Raak. Een enthousiast verhaal verscheen, geschreven door de 

afdeling voorlichting. Het ging over het vele groen en de gescheiden verkeerssystemen. 

‘Lelystad is enig’, luidde de kop. Aan bewoners werd gevraagd een kopie van de advertentie 

achter de ramen te hangen. 

 

In 1985 vroeg burgemeester Gruijters de artikel 12 status aan. Met een schuld van twintig 

miljoen gulden kwam Lelystad onder curatele van het rijk te staan. Geen andere gemeente in 

Nederland had zo’n hoge schuld, er kon geen hondenuitlaatplaats verplaatst worden of de 

hoofdinspecteur financiën lagere overheden moest uit Den Haag naar Lelystad komen. De 

bibliotheek in de wijken verdween, evenals het buitenbad en later ook de binnenzwembaden. 

Nog steeds woonden er maar vijftigduizend mensen. Terwijl de stad ontworpen was voor meer 

dan honderdduizend inwoners. Het stadhuis, de dreven, het ziekenhuis: alles was te groot en 

te duur. In 1987 werd een interdepartementale stuurgroep aangesteld die Lelystad moest 

redden. De stuurgroep zette een vijfjarige reddingsoperatie in gang om de leegstand en de 

criminaliteit aan te pakken. Toen het niet lukte met Lelystad, probeerde Gruijters commissaris 

van de koningin van Flevoland te worden. De functie ontstond toen Flevoland in 1985 een 

provincie werd. In die tijd was Gruijters goed bevriend met Lammers. Lammers zei dat hij niet 

zou solliciteren. Onder druk van de Partij van de Arbeid solliciteerde hij toch. Hij werd gekozen 

in plaats van Gruijters. ‘Ik stond voor aap,’ zei Gruijters later. Hij was zo boos dat hij niet 

verscheen bij de opening van de rijksweg A6, omdat Lammers er ook zou komen. De 

burgemeester van Lelystad vond zijn werk niet meer leuk. Tijdens 

gemeenteraadsvergaderingen ging hij tekeer tegen raadsleden en wethouders. ‘Dit is een 

bijdrage die leidt tot de conclusie: ook weer niet voor niets geleefd vandaag’, zei hij op een 

keer. ‘Dergelijke opmerkingen veroorzaken gedempt gelach in de raadsvergadering, waarbij 

het slachtoffer van de vrolijkheid meestal gelaten zwijgt’, schreef een journalist die in 1988 

een gemeenteraadsvergadering bezocht. Niemand durfde nog het woord te vragen. Gesprekken 

verstomden als hij in zijn kamgaren pak en met zijn zware hoornen bril op de raadszaal binnen 

kwam. ‘We hebben geen zin om in het openbaar door hem te kakken worden gezet,’ verklaarde 

een raadslid van Groen Links. Op een keer, bij aanvang van een gemeenteraadsvergadering, 

wees Gruijters op de klok aan de muur, die stilstond. ‘Onze debatten mogen dan oeverloos 

zijn, tijdloos wil ik ze niet laten worden,’ zei hij. Na een twistgesprek tussen twee fractieleiders, 
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dat meerdere termijnen bestreek, kapte Gruijters de discussie af: ‘Heren, u bent nu bezig met 

uw vijfde termijn. Het was een aardige act. Ik hoorde dat RTL behoefte heeft aan nieuw talent. 

Misschien het duo Klomp-Herrebrugh?’ In 1991 vestigde hij het record raadsvergaderingen, 

binnen twee minuten had hij alle punten afgehamerd en de vergadering beëindigd. 

 

De burgers van Lelystad vonden hun burgemeester een zonderlinge man. Wilde verhalen 

deden de ronde over hem en zijn vrouw, die worstelde met een alcoholverslaving. Regelmatig 

werd mevrouw Gruijters laveloos door de politie thuis gebracht. Dronken danste ze op de 

tafels in de cafés. Op het vliegveld, waar ze vlieglessen nam, was ze na een ruzie met haar 

man in kennelijke staat opgestegen met een sportvliegtuig. Boven de burgemeesterswoning, 

waar Gruijters verdiept was in een boek, vloog ze net zo lang rondjes tot haar man naar buiten 

kwam. Gruijters had geen rijbewijs. Hij liet zich rijden door de bode, die in een oude lelijke 

eend reed. Als Gruijters een boek of tijdschrift nodig had, stapte hij in de lelijke eend en liet 

de bode het autovrije winkelcentrum in rijden. Voor de plaatselijke boekhandel, waar hij een 

lopende rekening had, stapte de burgemeester uit. Hij nam een stapel boeken en tijdschriften 

van de planken en wapperde ermee in de richting van de boekhandelaar. Die noteerde haastig 

de titels. Gruijters liep naar buiten zonder iets te zeggen. 

 

Ilja en Youri wilden naar de ‘Scholengemeenschap Lelystad’ (SGL). Grisjo besloot om naar ‘De 

Rietlanden’ te gaan. Op de SGL werd bijzonder onderwijs gegeven. Er was een uniek 

experiment gestart. Het heette de middenschool en het idee was dat moeilijk lerende kinderen 

leerden van makkelijk lerende kinderen. Alle niveaus zaten door elkaar. Pas na drie jaar werd 

gekeken wie er naar havo, lbo of mavo ging. Op een ochtend in september fietste Ilja op zijn 

nieuwe opa-fiets met dubbele stang erheen, de gekafte boeken in zijn rugzak. 

Scholengemeenschap Lelystad lag aan de rand van de stad, naast de overwoekerde spoordijk 

die van het station naar het rangeerterrein leidde. De school was gebouwd van het materiaal 

waar ook de basisscholen van waren gebouwd. Hetzelfde hout en glas, dezelfde betonnen 

waterputten. In de school was een grote hal. Er lag linoleum op de vloer. Aan houten 

dwarsbalken aan het lage plafond hingen tekeningen. Dat was een idee van de leerlingen, die 

overal over mee mochten praten. Op kunststof wanden waren lijsten geplakt. Op een van de 

lijsten stond  Ilja’s naam. De conciërge werd door iedereen Tarzan genoemd. Iedereen moest 

naar zijn cluster gaan. Clusters waren binnenpleinen waar meerdere lokalen op uit kwamen. 

Na een week was  de nieuwe opa-fiets van Ilja  totaal vernield. Ilja ging in het vervolg met de 

bus. 

 

Eerst waren de lokalen van de clusters open geweest, net als op de basisscholen. Later waren 

ze met plastic schotten en glazen waden dichtgemaakt. Er waren wel meer experimenten 

teruggedraaid, tot grote frustratie van de eerste rector van de SGL, de heer Grijpma. Na een 

conflict met zijn docenten was Grijpma in 1974 door landdrost Otto op non-actief gesteld. Bij 

de Rijksdienst vonden ze dat hij te ver was doorgeslagen met zijn onderwijsvernieuwingen. 

Van Grijpma hoefden leerlingen nooit te blijven zitten. Woordjes leren hoefde ook niet. Een 

vreemde taal kon je spreken door in een bepaald denkpatroon te komen. Grijpma riep de leden 

van de adviesraad op zijn ontslag ongedaan te maken. ‘Jullie zijn allemaal bang voor de 

landdrost,’ zei Grijpma toen niemand reageerde. Hij vergeleek het leven in Lelystad met het 

leven in een dictatuur. Landdrost Otto liet een persbericht rondsturen. Daarin stond dat 

Grijpma om psychische redenen geen rector meer kon zijn. ‘Dit zijn methoden van een 

totalitair regime,’ zei Grijpma in de plaatselijke krant. 

 

Op de SGL was alles anders. Aardrijkskunde  heette niet aardrijkskunde, maar oriëntatie op 
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de samenleving. Natuurkunde heette oriëntatie op de natuur. Er waren bijna net zoveel sociale 

vakken als traditionele vakken. Sociale vakken moesten van de leerlingen een completer mens 

maken. Ze leerden met hart, hoofd en handen. Het ging om sociale bewustwording en optimale 

ontplooiingskansen voor iedereen. Een paar uur per week moest er door de leerlingen in de 

schooltuin worden geschoffeld en onkruid gewied. Ze kregen ook naailes, dat oriëntatie op de 

techniek werd genoemd. Onder oriëntatie op de techniek vielen ook kookles en handenarbeid. 

Ze leerden figuurzagen en solderen. Ze leerden hoe je wentelteefjes maakte, hoe je een cake 

bakte en soep kookte. De leerlingen hoefden geen u tegen de leraren te zeggen. 

 

Onze buren waren gelovige hindoestanen. Ze hadden drie jongens en twee meisjes. De meisjes 

woonden niet in huis omdat de vader ze had misbruikt. In de volkstuin aan de rand van de 

stad verbouwden ze hun eigen groente. In de jaren zeventig kwamen veel kritische alternatieve 

mensen naar Lelystad. Op het nieuwe land hadden traditionele kerken nauwelijks macht, 

esoterische bewegingen grepen om zich heen. Theosofische genootschappen trokken langs de 

deuren, op zoek naar eenzame werklozen. In buurthuizen hielden ufologen lezingen. Onder 

begeleiding van een goeroe kon je uittreden of een cursus auratekenen volgen. In een nieuwe 

wijk bouwde een organisatie voor transcendente meditatie haar huizen, school en 

gezondheidscentrum. In de meditatiehal hupten de volgelingen op hun hurken rond. Nergens 

in Nederland werden zoveel onverklaarbare verschijnselen gemeld als in Lelystad. In 

september 1979 signaleerde Hendrik Schiere boven de stad een oranje bol met rode randen. 

 

Op zaterdagavond gingen de medewerkers van de Rijksdienst naar ‘De Meerkoet’, een houten 

gebouw naast het oude centrum: Lelycentre. Daar zaten ze naast elkaar aan lange tafels. Er 

werd gekaart en bingo gespeeld, op de achtergrond speelde een orkestje. Men dronk een 

glaasje en stapte op tijd weer op. De Rijksdienstmedewerkers kwamen uit Overijssel, 

Gelderland en Noord-Holland. Ze waren jong en verdienden ongeveer hetzelfde. Het wekte 

verbazing als een van hen een duurdere auto kocht. Er heerste rust en tevredenheid, op 

betegelde pleintjes speelden de kinderen van de Rijksdienstmedewerkers, terwijl hun moeders 

de stoepjes schrobden. Als er iets ongerijmds voorviel, kwam de prille gemeenschap in 

opstand. Een onverlaat hing in 1969 vuilnisbakken in de bomen. ‘Nog afgezien van het 

hygiënische aspect van een dergelijke grap kan men zich afvragen wat het nut is van dergelijke 

ongein’, schreef de plaatselijke krant. 

 

De adviesraad werd opgericht. Eerbiedig zwegen de leden als landdrost Otto het woord voerde. 

Ze zwegen ook als hij zonder veel toelichting een meerderheidsvoorstel verwierp. De meeste 

adviesraadsleden waren ook werkzaam bij de Rijksdienst. Ze wilden hun baas niet tegen de 

schenen schoppen, bang voor het verlies van hun baan. Over onbelangrijke zaken werd lang 

uitgeweid. Moest de markt op vrijdag of op dinsdag gehouden worden? In wat voor soort 

emmer kon het huisvuil worden opgehaald? Op een vergadering in 1971 vroeg adviesraadslid 

Van der Klift, die werkzaam was bij de afdeling beplantingen van de Rijksdienst, zich af of 

fietsbruggen wel van namen moesten worden voorzien. ‘De op- en afritten hebben immers ook 

al een naam,’ zei hij. ‘Wellicht zal een en ander tot verwarring leiden.’ 

 

Intussen groeide de stad en steeg het inwonertal. Aan het begin van de jaren zeventig kwamen 

er steeds meer Amsterdammers naar Lelystad. Volkstypes die bij wijkverbeterprojecten uit 

hun huizen waren gezet en daklozen. In 1971 werd voor het eerst ingebroken in Lelystad. In 

de Weverstraat lag een hoopje glas voor de etalage van elektrozaak Koldijk. De vier 

politieagenten die op dat moment waren ingedeeld bij de Groep Lelystad van de Rijkspolitie 

reageerden geschokt. In 1973 moest het openbaar toilet in het winkelcentrum worden 
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gesloten: de spiegel werden keer op keer vernield. In het stadspark sloeg de eerste 

potloodventer toe. Een sjofele verschijning die zijn geslachtsdelen toonde aan de 

Rijksdienstvrouwen in het park. In 1974 rolde het uitgebreide politiekorps een jeugdbende 

op. Dat jaar werden er honderdzevenenveertig misdrijven geteld. Dat aantal steeg van 

driehonderdtachtig in 1975 naar zeshonderddrieëntachtig in 1976. Het westelijk deel van de 

stad verrees. De Rijksdienst stuurde de Amsterdammers erheen. Zij maakten inmiddels 

veertig procent uit van de Lelystadse bevolking. Bijna de helft van die Amsterdammers had 

geen werk. De eerste burenruzies vonden in hun buurten plaats. Een man in de Kempenaar 

begon een seks-leesportefeuille, die gretig aftrek vond. Een man kwam met een koffer met 

betamax films aan de deur. In de krant verschenen de eerste contactadvertenties: ‘twee 

charmante gastvrouwen verwennen heren’. De Amsterdammers openden cafés. Daar vonden 

de eerste vechtpartijen plaats, mannen met bloedende koppen werden afgevoerd. 

Adviesraadslid Hildebrand drong aan op een screening, zodat minder bonafide figuren konden 

worden geweerd. De landdrost en de anderen waren tegen. In Lelystad mocht iedereen wonen. 

De eerste moord werd in de zomer van 1976 gepleegd. Hans D. uit het Karveel raakte in 

gevecht met zijn vrouw, die hele dagen thuis zat en hysterisch was geworden. Tijdens het 

gevecht gooide Hans D. zijn vijfentwintigjarige vrouw van de trap. ‘Het ging per ongeluk,’ zei 

Hans D. toen hij in Zwolle voor de rechter moest verschijnen. In december van dat jaar zette 

de woningbouwvereniging voor het eerst gezinnen op straat. Op de stoep voor de pas 

opgeleverde nieuwbouwwoningen keken bewoners vertwijfeld naar bergen huisraad. De 

Rijksdienst probeerde de moed erin te houden. Ze organiseerden een schoffelwedstrijd en een 

wedstrijd wie de grootste pompoen kon kweken. Tientallen Surinaamse gezinnen kwamen na 

de onafhankelijk van hun land in 1975, naar Lelystad. Daarna volgden Vietnamese 

bootvluchtelingen en de Romanovs, een zigeunerfamilie van achtenzeventig personen die al 

tien jaar door Europa zwierf. De Romanovs waren West-Duitsland uitgezet en ten einde raad 

naar de Flevopolder gereden. Op de stadscamping van Lelystad streken ze neer. De 

progressieve landdrost Lammers, die de behoudende Otto in 1976 was opgevolgd, heette de 

zigeuners van harte welkom. Na afloop van de adviesraad beklaagden burgers zich over de 

zigeuners. ‘Dit waren mensen zoals ik ze zelf nog nooit gezien heb, terwijl ik in de wereld al 

heel wat heb meegemaakt,’ zei een vrouw. ‘Het was het meest lage allooi dat men zich kan 

bedenken, de camping was onbeschrijfelijk door honden en kinderen bevuild.’ Andere 

bewoners vielen haar bij. ‘Wij, gewone burgers, moeten ons aan regel, wetten en normen 

houden,’ riep een man. ‘Maar dat kunnen deze mensen niet. Ik vraag mij af wat zij in een 

plaats als Lelystad zoeken.’ Landdrost Lammers snoerde de burgers de mond. De samenleving 

was in Lelystad inmiddels zo volwassen dat zij ‘een andere levensstijl’ wel zouden kunnen 

verdragen. De Vietnamese bootvluchtelingen bleken uiterst crimineel en gewelddadig. 

 

In een sloot werden paardenbenen gevonden. ‘Vermoedelijk afkomstig van illegale slacht’, zei 

een politieman. In een dierenweide werden geiten en schapen mishandeld. In ons buurtje 

lagen alle konijnen dood in hun hokken. Alles wat los in de tuin lag werd gestolen, zelfs op 

klaarlichte dag wanneer ik thuis was; het kinderspeelgoed, het kweekkasje verdwenen zonder 

dat ik ze ooit terug te zag. Bij de viskwekerij stuitten wandelaars op een onthoofde hond. In 

1978 woonden er dertigduizend mensen in Lelystad. De werkloosheid steeg. Bedrijven die met 

premie naar Lelystad  waren gelokt, gingen failliet: een messenfabriek, een deurenfabriek, 

enkele drukkerijen, een appelchipsfabriek, een matrassenfabriek en een tapijthandel. Iemand 

rekende uit dat Lelystad tweeduizend arbeidsplaatsen tekort kwam voor een gezonde 

economische situatie. In een bar gingen Surinamers en Amsterdammers elkaar met messen 

te lijf. Een Amsterdammer uit de Kempenaar beklaagde zich over een Marokkaanse vrouw. 

Hij had haar uit het water gered en nooit meer iets van haar gehoord. Een vrouw van zestig 
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werd verkracht, meerdere telefoonmaniakken waren actief in de stad. Ik ging op bezoek bij Mo 

in het ziekenhuis. Hij was te grazen genomen door Antillianen. Alle botten in zijn lichaam 

hadden ze gebroken: armen, benen ribben, neus en schouders. Hij leek op een mummie en 

kon niet meer praten. In de plaatselijke krant verscheen een interview met Elisabeth, de 

kleindochter van Cornelis Lely. ‘Ik zou er niet willen wonen’, zei zij. 

 

De Rijksdienst bracht de zigeuners onder in een blok rijtjeshuizen in de Punter. Omwonenden 

formeerden een actiegroep. ‘Ze poepen in andermans tuinen,’ schreven de omwonenden in 

een brief aan de landdrost. Zigeunerkinderen zouden in auto’s rondrijden, kippen werden de 

kop afgeslagen, eendenkuikens werden uit het raam gegooid. De zigeuners reageerden 

woedend op de aantijgingen. Ze liepen met spandoeken vol spelfouten de dreef over en 

bezetten de rotonde. Ze staken autobanden in brand. Verbaasde Lelystedelingen stapten uit 

hun auto. Een demonstratie hadden ze in Lelystad nog nooit gezien. In het geheim bood 

landdrost Lammers een van de families een vertrekpremie aan. Met het geld vlogen enkele 

familieleden naar Amerika. Al snel kwamen ze weer terug, het geld was op. 

 

De adviesraad vergaderde over de straatnaamgeving. De Rijksdienst wilde winkelstraten in 

het nieuwe winkelcentrum ‘De Gordiaan’ vernoemen naar Griekse dichters en filosofen. Er 

zou een Pythagorasstraat komen en een Sophoclessteeg. Van Leeuwen echter vroeg om 

simpele straatnamen in de centrumzone. ‘Een aantal mogelijke namen is bij een grote groep 

van de bevolking totaal onbekend,’ zei hij tegen de landdrost. ‘Wij pleiten voor eenvoudiger 

namen die goed zijn uit te spreken,’ Van Leeuwen kreeg zijn zin. In plaats van Platohof of 

Archimedesallee werd het Poststraat en Dukaatweg. Het aantal misdrijven steeg. In 1977 

werden er elfhonderd acht en negentig geteld. Een jaar later achttienhonderd en zeventien en 

nog een jaar later tweeduizend zeven en dertig. In 1979 woonden er veertigduizend mensen 

in Lelystad. Er werden tweemaal zoveel uitkeringen verstrekt als in andere gemeenten van 

vergelijkbare grootte. Wekelijks waren er inbraken en overvallen. In de pers verschenen 

sombere verhalen over de nieuwe stad in de polder. Een Duits blad noemde Lelystad: ‘Die 

grauwe Stadt aus den Meer’. De plaatselijke krant begon een tegenoffensief en drukte 

interviews af met beroemde Lelystedelingen. Aan bod kwamen de landelijk bekende lilliputter 

Bennie Scheffer (die in de cafés vrouwen lastigviel), de gehandicapte zwemmer Frans 

Hildebrand, Ted de Braak, presentator, acteur en cabaretier, die tegenwoordig in Frankrijk 

woont en Martin Gaus, die een dierenhotel vestigde op het industrieterrein Oostervaart, waar 

men zich vooral bezig hield met de psyche van de dieren. 

 

In 1980 eindigde de heerschappij van de Rijksdienst. In de jaren erna verlieten veel 

medewerkers van de Rijksdienst de stad. Met de stad hadden ze een groot staatsman willen 

eren. Maar de stad die ze zelf hadden gebouwd was niet langer een aangename plaats. In ‘De 

Meerkoet’ organiseerden ze afscheidsfeesten. ‘Het begon allemaal zo veelbelovend’, zei een 

vertrekkende pionier. Iedereen zei dat het heel anders zou gedaan worden dan op het oude 

land. Samen op basis van gelijkheid. Geen sociale grenzen, geen verzuiling. Na een paar jaar 

was het over en hadden de mensen de oude patronen opgepakt. Verenigingen verloren leden 

en werden opgeheven. In de jaren tachtig ontspoorde de stad volledig. Er heerste een 

werkloosheid van twintig procent, een kwart van de bevolking had een uitkering. In het 

winkelcentrum braken rellen uit. Klinkers werden uit de pleinen gelicht en gingen door de 

ramen van het gemeentehuis. Nachten achtereen knuppelde de ME op boze jongeren in. Hun 

clubgebouw HaHo (Helpen aan het Opbouwen) was gesloten omdat er geheeld en gedeald 

werd. Het nieuwe jongerencentrum werd ‘De Klinker’ genoemd. Aan de wethouder werd tijdens 

de opening een klinker aangeboden. Elke week brandde er wel iets af. Het museum, een deel 
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van het winkelcentrum, scholen en buurthuizen. De bioscoop vertoonde pornofilm, de politie 

schoot op zigeuners, de Vietnamezen uit de Waterwijk terroriseerden de jongerencentra in de 

polder. In de eerste wijken waar Rijksdienst-medewerkers hadden gewoond, verrezen bordelen 

met namen als ‘Huize Stoeipoes’ en ‘Lelystad Grace’. Merkwaardige moorden vonden plaats. 

Een Koerdische man van eenenveertig schoot een huisgenoot dood die in de Tjalk 

rijtjeswoningen metselde voor Moes. De Koerd dacht dat de huisgenoot een relatie had met 

zijn vrouw. Op de bouwplaats sneed hij de penis van het dode lichaam en  liet deze aan zijn 

vrouw zien. Toen zij gillend wegrende, schoot hij haar van achteren dood. Een zesentwintig 

jarige inwoner overviel de Bondsspaarbank. Hij schoot de filiaalhouder dood, een 

medewerkster kreeg een kogel in haar hoofd. Op het Horecapleintje werd bijna wekelijks 

geschoten of gestoken. Een Lelystadse crimineel schoot in 1991 per ongeluk zijn broer dood, 

omdat de man voor wie de kogel bedoeld was het geweer wegsloeg. In een ander café kwam 

een man met een kettingzaag binnen. Hij zaagde de kaak en twee vingers van een vaste klant 

af. 

 

In de nieuwe wijken in het zuiden stonden rijen huizen leeg. Wij woonden in de Wold in een 

blok van acht huizen, samen met het Hindoestaanse gezin en een gescheiden Marokkaanse 

vrouw, die verliefd was op Larbi. Aan de overkant woonde een gescheiden Antilliaanse man 

en achter ons twee Marokkaanse gezinnen, een gescheiden Nederlandse vrouw met twee 

halfbloed kindjes en een Surinaams omaatje, die hele dagen zorgde voor haar achterkleinkind. 

De rest van de huizen stond leeg.  De architecten van de Rijksdienst waren vergeten om de 

woningen van een luchtafvoer te voorzien. Ik kreeg te maken met schimmelvorming op de 

badkamermuren. Van veel huizen waren de ramen en de deuren dichtgetimmerd met planken. 

In 1987 liep de leegstand op tot veertienhonderd woningen, zeven procent van het totaal. De 

Centrumpartij kwam in de gemeenteraad, een vader sloeg zijn baby dood. In een woning in 

Lelystad Haven, een probleemwijk tegenover het voormalige werkeiland, werd de bekende 

Amsterdamse crimineel Gijs van Dam jr. in een kelderkast gevangen gehouden. Duikers 

vonden in het IJsselmeer het lichaam van een geknevelde vrouw. Ze was omgebracht door 

twee verslaafden die geld van haar wilden. Supermarkten werden beroofd, een geldloper 

doodgeschoten. In 1986 deed de gemeente een imago-onderzoek. Bij het horen van de naam 

Lelystad had vierennegentig procent van de Nederlanders een negatief beeld.  

 

Eén keer ging ik eten in het Griekse restaurant. Het lag aan het winderige plein tegenover de 

Agora. De ramen van het Griekse restaurant waren beplakt met verhaspelde Griekse letters, 

binnen stonden plastic vazen met afbeeldingen. Je kon gyros, falafel en shoarma bestellen. 

De Griek werd als een culturele verrijking gezien. In Lelystad waren alleen maar snackbars, 

pizzeria’s en afhaalchinezen, en een Joegoslavisch restaurant, waar je heel weinig te eten 

kreeg. Elke week haalde ik de film van die week voor het filmhuis uit Hoorn of Enkhuizen, 

over de dijk langs de Markerwaard die niet was ingepolderd. Mijn familie wilde niet naar 

Lelystad komen. ‘Daar wil ik nog niet dood liggen’, zei mijn broer. Alleen ging ik naar de 

Batavia, een nagebouwd VOC-schip. De Batavia was de enige toeristische attractie van 

Lelystad. De baas van het vrijwilligers Batavia-project heette Willem Vos, een man met een 

baard, die na een paar jaar opzij was geschoven door zijn eigen medewerkers. Ze vonden dat 

hij te weinig rekening hield met de bezoekers. De medewerkers vonden dat de mast niet op 

maandagmorgen geplaatst moest worden, maar op vrijdagmiddag, als het lekker druk was. 

Naast de werf liet de gemeente een wal bouwen met een lange muur. Erachter waren koloniale 

huizen waar in winkels outletartikelen te koop waren. Ik dronk chocomelk in de kantine en 

maakte een rondje over het schip. Naast de Batavia lag het raderschip Mark Twain. De 

Missisippi-raderboot was zestig meter lang en zeshonderd ton zwaar. Het schip werd in zijn 
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nadagen verbouwd als drijvend restaurant. In Lelystad werden er door vrijwilligers poffertjes 

werden gebakken. Het raderschip Mark Twain werd gekocht door de gemeente Amsterdam en 

lag naast het VOC-schip ‘Stad Amsterdam’, achter het Centraal Station. Het mooie schip werd 

door drugsverslaafden gekraakt en als overnachtingsplek gebruikt. De lakse houding van de 

Amsterdamse politie leidde er uiteindelijk toe dat de Mark Twain, waarschijnlijk door een 

omgevallen kaars, volledig uitbrandde. 

 

De kinderen die opgroeiden in Lelystad hadden alleen zichzelf als voorbeeld. Er waren geen 

voorgaande generaties die iets bereikt hadden, die een stempel op de stad hadden gedrukt. 

De stad ademde niet de triomf die hij had moeten ademen, er was helemaal geen triomf. 

Konden de mensen trots zijn op lange rijen nieuwbouwwoningen in een kale vlakte? De 

jongeren keken op televisie naar Beverly Hills, een vriendengroep die samen op school zaten. 

De vrienden deden allemaal aan sport en zorgden goed voor hun uiterlijk. Dat waren de 

voorbeelden voor de Lelystadse jeugd, die zich kleedde zoals de acteurs uit de serie. Op de 

middenschool ging een leerling van de school dood.  De jongen had zich in het hanggedeelte 

van zijn kledingkast met een riem om zijn nek afgetrokken, waarna hij de riem niet meer los 

kreeg. De rector van de SGL hield een emotionele toespraak in de aula. Hij waarschuwde de 

leerlingen voor de gevaren van wurgseks. Niemand wist wat hij aanmoest met dat nieuws, 

zoets gebeurde in de Beverly Hills-serie nooit. De leerlingen wisten wel raad met een jongen 

die zijn meisje had bedrogen met een ander meisje. De broer van het bedrogen meisje hitste 

de halve school op tegen de jongen. In de pauze sloeg de jongen op de vlucht. Hij rende een 

fietsbrug over. De horde greep hem in de achterliggende wijk en sloeg hem al zijn tanden uit 

zijn mond. Het was moeilijk je te onttrekken aan de Beverly Hills-codes. De mensen die dat 

deden waren er niet beter van geworden. Ze werden minstens één keer in de week op weg naar 

school van hun fiets geslagen. Ze hadden kleren van Wibra of Zeeman aan en droegen hun 

rugzak over twee schouders, terwijl het een ongeschreven regel was dat je je rugzak over één 

schouder droeg. Ilja, Youri en Grisjo gingen naar Pentjak Silat en werden nooit meer lastig 

gevallen. In Lelystad waren de  dingen eenvoudig zoals ze waren. Een brievenbus was een 

brievenbus, een parkeerplaats een parkeerplaats. Bomen leken niet op kromgegroeide 

gestalten, ze waren keurig netjes aangeplant. Niets leek ergens anders op, alles leek op 

zichzelf. Lelystad was een serum tegen de verbeelding. In Lelystad bestond geen symboliek. 

Nergens zag je een versierde gevel, een Ionische zuil of een barokke timpaan. Geen gebouw of 

object verbeeldde iets. Er was niets was verwees naar de gewonnen strijd tegen het water. 

Lelystad was gemaakt door praktische mensen die niets aan het toeval wilden overlaten. Elke 

mogelijke aanzet tot chaos was bijvoorbeeld beteugeld. Eén keer ruzie in de dancing en de 

dancing werd voorgoed gesloten. In Lelystad bestonden geen onverwachte vormen die 

associaties opriepen. Het enige wat de agrarische ingenieurs van de Rijksdienst niet hadden 

kunnen beteugelen, waren de hallucinerende wolkenpartijen die in hoge snelheid over de stad 

werden geblazen, de muskusratten en de uit het water omhoog springende vissen. 

 

Er was een Nederlands Sportmuseum dat failliet was gegaan. Er was een brouwerij die ook 

failliet was gegaan. Met subsidie van de Europese Unie had een ondernemer er een tijdje 

Flevolands bier gebrouwen. Lelystad heeft een rijke traditie op het gebied van faillissementen. 

Er waren veel ondernemers met wonderlijke plannen geweest, zoals de man die een 

zeppelinfabriek wilde bouwen. In 1999 kreeg hij tweehonderd hectare bouwgrond van de 

gemeente. Het liep op een fiasco uit en de zeppelinfabriek ging dicht. Wonderlijk was ook de 

appelchipsfabriek, waar Youri in de vakantie werkte, die snel weer moest sluiten. Naast het 

museum stond het standbeeld van Lely dat eerst op de hoge zuil op het Stadhuisplein had 

gestaan. Lely keek uit over het parkeerterrein, met daarachter de namaakvestingmuur van 
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het outlet-stadje. De maker van het standbeeld was in 2004 overleden. Hij heeft nooit kunnen 

zeggen of hij het goede plek vond voor zijn standbeeld. In de stellingkasten van het museum 

stonden boeken over het bestuur en de planologie van Lelystad. De bestuurlijke boeken gingen 

over de uitzonderlijke alleenheerschappij van de Rijksdienst. De botsingen tussen de 

Rijksdienst en de adviesraad stonden er in beschreven. Een onderzoeker noemde het een 

waslijst van bestuurlijke frustraties. De affaire met de golfbaan, die de Rijksdienst tegen de 

zin van de adviesraad in het geheim aanlegde, werd breed uitgemeten, net als de omstreden 

aanleg van winkelcentrum ‘De Gordiaan’. De conclusie van de bestuurlijke boeken was dat 

Lelystad geen democratische traditie kende. In een doos lagen verslagen van vergaderingen 

die na de dood van Lely waren gehouden over het naamgevingvraagstuk. Er stond een citaat 

in van een lid van de Zuiderzeeraad die opmerkte dat het ‘minder gelukkig zou zijn Lely’s 

naam aan een stad te verbinden als die stad zich niet volgens de verwachting zou ontwikkelen’. 

In de stukken uit het gemeentearchief waren de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen 

met de uitspraken van Gruijters. In een archeologisch tijdschrift kon je lezen over schepen 

die op de Zuiderzee ter hoogte van het toekomstige Lelystad waren vergaan. Zoals ‘De Zeehond’ 

van de ongelukkige schipper Willem Venema en zijn vrouw Annegien, die in de buurt van Mac 

Donalds bij de afslag van de A6 in de klei was teruggevonden. Voor de schippers was de 

Zuiderzee ter hoogte van het latere Lelystad een gevaarlijke plek, vooral het Oostvaardersdiep 

(nu Oostvaarderplassen) waar het flink kon spoken. Het spoken was doorgegaan op de bodem 

van de drooggelegde bodem van de zee en teisterde Lelystad 

 

Elk jaar in de zomer was de horecazeskamp, die elk jaar werd georganiseerd door de café-

eigenaren van het Horecapleintje. In zelfontworpen pakken werkten verschillende teams zes 

onderdelen af. Ze moesten door de lucht vliegende eieren vangen, rondrennen met 

aardappelen op lepels en over een zeepbaan glijden. Op een keer sloegen de skinheads het 

interieur van café ‘La Redoute’ kort en klein. De barkrukken vlogen door de ramen. Ik 

bemoeide me nergens mee want ik was gekomen voor een leuke avond. De eigenaar vroeg aan 

Cees, de skinheadleider, of ze zijn zaak voortaan met rust konden laten. Cees zette een witte 

stip op de deur van het café. Ze hadden nergens meer last van. De vergunning om een 

coffeeshop te beginnen werd jaar in jaar uit geweigerd. Ze kon het gebeuren dat je bij Cees 

aan huis de beste weed van Lelystad kon kopen. Ook kon je bellen en op een buzzer je adres 

inspreken. Dan kwam een snelle jongen op een brommer het gevraagde thuisbezorgen. Na een 

paar jaar was ‘La Redoute’ failliet gegaan. Vanwege de skinheads waren er weinig gewone 

klanten naar het Horecapleintje gekomen. De mensen die er kwamen, waren vrienden die niet 

hoefden te betalen. Er werden airshows op het vliegveld gehouden. In de ochtend trokken 

duizenden gezinnen uit Lelystad met picknickleden, koelboxen en campingmeubilair naar het 

vliegveld. In 1992 gebeurde er een ongeluk, vlak voordat de airshow zou beginnen. Een 

sportvliegtuig vloog te dicht achter een groter vliegtuig en sloeg te pletter op de landingsbaan. 

De piloot en een inzittende werden zwaargewond naar het ziekenhuis in Lelystad gebracht. 

Een paar minuten later kreeg een man een zware sleepkabel tegen zijn hoofd. De sleepkabel 

zat vast aan een vliegtuig dat een gereedliggende reclamesleep probeerde op te pikken. De 

man vloog een paar meter de lucht in. Toen hij neerkwam was hij dood. De airshow ging 

gewoon door. Er zouden die dag tachtigduizend bezoekers komen. In een viproom was een 

exclusief feestje voor genodigden begonnen. Een stuntvlieger was er woedend over. Hij zou die 

dag een wervelend luchtoptreden verzorgen, maar weigerde de lucht in te gaan. Een 

rondvlucht boven Lelystad kan je beleven in een oud sportvliegtuigje. Aan het einde van de 

startbaan kun je de motorcrossbaan zien liggen. Minuscule figuurtjes stuiven er over de 

bochtige bruine baan. Vliegend over de snelweg zie je de gevangenissen en het spookstation. 

Beneden strekt Lelystad zich uit met de dreven die de agrarische ingenieurs hadden 
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ingetekend op hun tekentafels. De agrarische ingenieurs in de hoge witte torens hadden 

gedacht dat hun architectonische orde ook een sociale orde zou opleveren. Maar de hofjes, de 

dreven en de uit geprefabriceerde elementen opgetrokken rijtjeswoningen kalmeerden de 

bewoners niet. Vele bewoners waren tegen de dwangmatige vormgeving in opstand gekomen. 

De piloot volgt de spoorlijn. De schaduw van het oude sportvliegtuig schampt de daken van 

de kantoorgebouwen in het winkelcentrum. De vlakte van de Schouw is te zien, waar de 

huizen van Schouw-Oost hadden gestaan. In het winkelcentrum zijn ook kale plekken te zien. 

Daar werd iets neergezet of weggehaald. Langzaam vaagden de planners op het stadhuis de 

architectonische orde van de agrarische ingenieurs uit. Ze brachten een nieuwe orde in die 

stad vooruitgang zou moeten brengen. Vliegend over de Veste, het armoedige buurtje, het 

kunstmatige meertje met het heuveltje voor het ziekenhuis, in de Jol de C-1000. Links ligt het 

werkeiland met de houten zomerhuisjes, waar de uit hun huis gezette mensen niet meer weg 

willen. Aan de zuidkant van de stad liggen de goedkope wijken die in de jaren tachtig gebouwd 

waren, toen Lelystad een gemeente werd en de artikel 12 status aangevraagd moest worden. 

De piloot zwenkt naar rechts en vliegt op de televisietoren af. Voor de kust liggen stukjes dijk, 

die van pas waren gekomen als de Markerwaard was drooggelegd. Aan de dijk ligt de Batavia 

van Willem Vos, met het outletcentrum in koloniale stijl en het museum ernaast. De piloot 

maakt een scherpe bocht. De duurdere buurten aan de rand van de stad komen in beeld. In 

sommige buurten waren vrije kavels uitgegeven. Nieuwe, vermogende bewoners bouwden daar 

groteske villa’s met zwembaden en lange oprijlanen. Met het geld van deze mensen zou 

Lelystad er boven op komen, zo was de verwachting. De piloot vliegt terug naar het vliegveld. 

Ik kijk om naar de merkwaardige stad, naar een gewelddadig en onrustig tijdperk, die mij op 

een vreemde manier heeft gevormd.  

 

Lelystad, Lelystad. Het hart van de stad klopte en ik genoot van die hartslag. Het had alles in 

zich: leven en dood, een lach en een traan, angst en vertrouwen, wreedheid en medelijden. Uit 

dat ritme maakte zich gedichten los die naar de hemel opstegen en haar kracht ontleenden 

aan het gestage kloppen van het hart. Een ritme dat onfatsoenlijk werd, overmoedig, en begon 

te lachen boven de daken van de huizen. Gedichten, vol van hoop: Lelystad, Lelystad. ‘Een 

paaltje, een paaltje, een paaltje van piket’ Er waren momenten dat ik me oud voelde. Een 

versleten vreemdeling uit een verouderde wereld. Maar meestal voelde ik mij in harmonie met 

deze stad, die je intenser deed leven. Ik stopte met het huwelijk toen de kinderen klein waren. 

Dat doet nog steeds pijn. Maar ik kan het nog steeds begrijpen, want hij is een moeilijke man, 

mijn man, en hij drinkt. Ik heb veel volkssprookjes gelezen. Die vertellen over een heleboel 

zware gevoelens die kinderen hebben, maar die ze nooit mogen hebben en waar ze nooit over 

praten. Je weet wel, wrede fantasieën over geweld en zo. Ik probeer verbanden te vinden 

tussen al die goden en de verboden fantasieën van mensen. Carl Gustav Jung vertelde over 

het collectieve onderbewuste en de archetypen: de held, de wijze oude man, de goede moeder, 

het heilige kind. Hij heeft onderzoek gedaan naar mythen en vond gemeenschappelijke 

kenmerken in alle culturen. Als je de mensen wilt begrijpen, dan moet je naar zijn mythen 

kijken.  

 

Ik keek naar de nieuwe huizen aan de overkant. Dozen die arrogant op het opgespoten land 

waren gezet en die erin geslaagd waren om het lijnenspel, dat door de zee en de horizon in 

duizenden jaren in het landschap was aangebracht, binnen een jaar te verwoesten. Nooit had 

ik kunnen denken dat welvaart zo lelijk kon zijn. Ik had gedroomd over de tijd die zou komen 

wanneer de welvaartstaat gereed was en de mensen de onderdrukking die het gevolg is van 

armoede, niet meer zouden kennen. En nu was die welvaartstaat gekomen en iedereen had 

het beter gekregen. Dat was goed, dat was fantastisch. De zorg of ze in hun levensbehoeften 
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zouden kunnen voorzien was verdwenen en die andere angst, die zich altijd ergens in de diepte 

bevindt, kon vooralsnog met allerlei voorwerpen worden gesust. Opeens waren er duizenden 

behoeften, waarvan niemand het bestaan had kunnen vermoeden, en met de nieuwe overvloed 

kon in al die behoeften worden voorzien. Ik denk als een oude conservatief. In die lelijke dozen 

die het landschap kapot hebben gemaakt, wonen de mensen in goede behuizing. Vrije 

mensen, die niet bang hoeven te zijn en met niemand rekening hoeven te houden en die warm 

water en een afvoer hebben. Zo lees ik mezelf de les. Ik kan moeilijk afscheid nemen van een 

oude pan, die zijn tijd heeft gehad. Die teveel energie kost omdat hij niet stevig meer op het 

fornuis staat. De pan had een oude, betrouwbare schoonheid bezeten. Die maken het verlies 

extra erg. Dat is een mysterie, net zoals de welvaart en de lelijkheid. Ik ben opgehouden met 

denken en ben nu helemaal vrij van zowel gevoelens als gedachten. Ik ben gelukkig! Er ligt 

een diepe betekenis in de dood. Meer dan dat het lichaam vernietigd wordt. Het gaat erom een 

psychisch einde te bereiken. Alles wat ik heb beleefd, al mijn kennis, mijn geluk, mijn lijden, 

mijn herinneringen en doelstellingen moeten naar een einde toe. Het bekende, je gezin, je 

kinderen, je huis, ideeën, idealen, alles waar je je mee hebt geïdentificeerd, moet je achter je 

laten. De golven die op de basaltblokken de dood vinden en al hun ervaringen aan het grote 

meer moesten geven voordat ze opnieuw geboren konden worden. Dat moet het zijn, wat de 

dood betekent. Dat afstand doen. En waarschijnlijk is dat het ook waar alle doodsangst om 

draait. Als ik sterf zal ik vrij zijn in het besef dat ik gelukkig was voordat ik stierf. Soms heb 

ik een groot en melancholiek verdriet. Maar waar het verdriet is kan geen schuldgevoel zijn. 

Zij sluiten elkaar uit. Ik denk dat ik het verdriet van mijn vader heb geërfd. Dat is mijn land, 

waar ik leef en werk. Het is een groot eenzaam land. Maar het is niet onverdraaglijk. Je kunt 

hier wonen en leven en de dagelijkse bezigheden met zorg verrichten. 

 

Hoewel het nog in de dagen van Christoffel Columbus normaal was om te denken dat de aarde 

plat was, denkt ook tegenwoordig nog altijd een handjevol mensen er zo over. Maar er bestaan 

variaties in het erfelijk materiaal en in hetgeen de verschillende individuen hebben geleerd. 

Deze verschillen brengen met zich mee dat sommige individuen beter in staat zullen zijn dan 

anderen om de juiste conclusies te trekken omtrent de wereld die hen omgeeft en dit in hun 

gedrag tot uiting te laten komen. Deze individuen zullen met grotere waarschijnlijkheid 

overleven en zich voortplanten en daardoor zal hun gedrag en hun manier van denken een 

overheersende rol gaan spelen. In het verleden ging beslist vaker op dat zowel wat wij 

intelligentie noemen alsook wetenschappelijke ontdekkingen voordelig waren voor het 

voortbestaan. Het is niet zo duidelijk of dit nog altijd zo is. De wetenschappelijke ontdekkingen 

kunnen alle mensen uitroeien. Sinds het opflakkeren van de beschaving heeft de mens er 

nooit vrede mee gehad dingen zonder onderling verband te beschouwen of ze als 

onverklaarbaar te aanvaarden. De mens heeft altijd verlangd de ordening die aan de wereld 

ten grondslag ligt beter te begrijpen. En ook tegenwoordig willen we nog altijd een antwoord 

vinden op de vraag waar de mens bestaat en hoe het komt dat we bestaan. Dit diepe menselijk 

verlangen naar kennis is op zich al een voldoende rechtvaardiging voor de niet-aflatende 

poging tot een resultaat te komen. En mijn doel is niets minder dan het leveren van een 

volledige beschrijving van mijn wereld en van de mensen rondom mij. 

 

Seksuele begeerte richt zich op jonge lichamen, en de geleidelijke bezetting van het terrein 

van de verleiding door jonge vrouwen is in feite niets anders dan een terugkeer naar een 

normale situatie, een terugkeer naar de reële begeerte analoog aan de bekende terugkeer naar 

het reële prijsniveau na een oververhitting van de beurs. Dat neemt niet weg dat vrouwen die 

in de jaren zeventig van de vorige eeuw twintig waren, zich op hun veertigste in een lastig 

parket bevonden. Ze waren over het algemeen gescheiden en konden dus niet meer terugvallen 
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op de huwelijkse staat – of die nu warmte bood of verwerpelijk was – die ze zelf uit alle macht 

hadden bestreden. Aangezien ze een deel uitmaakten van een generatie die – voor het eerst in 

die mate – de jeugd superieur aan de volwassenheid had verklaard, mocht het ze toch 

nauwelijks verbazen dat zij op hun beurt minachtend werden bekeken door een generatie die 

voorbestemd was hun plaats in te nemen. En ten slotte moest de lichaamscultus er wel toe 

leiden, naarmate hun huid slapper begon te worden, dat ze voor zichzelf een afkeer gingen 

voelen – die overigens overeenkwam die ze in de ogen van de anderen konden lezen. De 

mannen van hun leeftijd bevonden zich in dezelfde situatie, maar dat gemeenschappelijk lot 

zou geen verbondenheid tussen hen tot stand brengen. Na hun veertigste bleven de mannen 

over het algemeen achter jonge vrouwen aan zitten. En soms met enig succes, in ieder geval 

voor degenen onder hen die zich behendig aan het sociale spel hadden overgegeven en 

daarmee een bepaalde intellectuele, financiële of publieke status hadden verworven. Voor de 

vrouwen betekenden de jaren van de rijpheid mislukking, masturbatie en schaamte.  

 

De verandering was bij uitstek geschikt voor seksuele vrijheid en ongebreidelde begeerte, en 

als zodanig moest het veranderen wel in neerslachtigheid en verbittering worden ervaren. 

Vaarwel, menselijke ledematen, bij volle maan verstrengeld op de open plek. Vaarwel, liggen 

aan de waterkant in de middagzon met lichamen gehuld in olie. Zo bazelden de veertigers 

terwijl ze naar hun uitgeputte pikken en vetkwabben staarden. In 1987 deden de eerste 

workshops van semi-religieuze inslag hun intrede. Vanzelfsprekend bleef het christendom 

taboe, maar een exotische mystiek met voldoende wazigheid – voor die mensen, die in feite 

niet bijster intelligent waren – goed te verenigen met de lichaamscultus die ze tegen elke logica 

bleven aanprijzen. De workshops voor sensitieve massage bleven uiteraard doorgaan, maar er 

viel ook een steeds warmere belangstelling waar te nemen voor astrologie. Egyptische tarot, 

subtiele energieën en meditatie over de chakra’s.  Er vonden ontmoetingen met engelen en 

kabouters plaats, men leerde het vibreren van kristallen te voelen. Het Siberische sjamanisme 

was een opvallende nieuwkomer in 1991, toen een van de deelnemers tijdens het langdurige 

inwijdingsverblijf in een zweethok gestookt met heilige kooltjes een hartstilstand kreeg en 

overleed. De tantra – die seksueel gewrijf, vage spiritualiteit en diepgeworteld egoïsme met 

elkaar verenigde – waren een bijzonder groot succes. Kortom, in een paar jaar werden de new 

age centra druk bezocht, terwijl het ook een hedonische (leer dat genot het hoogste doel moet 

zijn) en vrije jaren zeventig karakter bleef behouden, waardoor het een unieke positie op de 

markt innam. 
 

De sterren in de lucht zijn opgebrande zonnen. Zo zal onze zon er ook eens uitzien. En dan is 

het afgelopen met onze aarde. Want zonder zon is er geen leven op aarde mogelijk. Licht treedt 

op in de vorm van een massaloos deeltje dat foton wordt genoemd. De kernoven van de zon is 

in de buurt van de aarde de grootste leverancier van fotonen. De zon is ook een reusachtige 

bron voor de deeltjes neutrino en antineutrino. Maar deze uitermate lichte deeltjes is zelden 

een wisselwerking met materie, en daarom vliegen ze met miljarden per seconde zonder enige 

uitwerking door ons heen. Alles bij elkaar hebben natuurkundigen tientallen van dergelijke 

elementaire deeltjes ontdekt. In de loop van de tijden is de samenstelling van deze 

deeltjesmenagerie gedurende een complexe ontwikkeling van het heelal eveneens veranderd. 

En door deze ontwikkeling konden de planeten als de aarde en levende wezens zoals wij 

ontstaan. De deeltjes neutrino en antineutrino zijn er tegenwoordig nog altijd. Als ze 

waargenomen kunnen worden, zou dit een bewijs zijn voor een voorstelling van een zeer hete 

eerste fase van het heelal. Helaas is hun energie te gering om het mogelijk te maken ze 

rechtstreeks waar te nemen. Zodra wolken heet gas tot sterren samenklonteren, zullen deze 

sterren gedurende een lange tijd stabiel blijven, waarbij de hitte van de kernreactie de 
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aantrekkende invloed van de zwaartekracht in evenwicht houdt. Uiteindelijk zal de ster geen 

waterstof of andere kernbrandstof meer hebben. Het eigenaardige is dat een ster zijn voorraad 

eerder zal hebben verbrand naarmate hij met meer brandstof of begonnen.. Dit komt omdat 

de ster naarmate hij een grotere massa heeft ook veel heter moet zijn om het 

aantrekkingseffect in evenwicht te houden. En hoe heter de ster is, des te sneller zal het 

kernfusieproces verlopen en des te sneller zal alle brandstof op raken. Onze zon heeft 

vermoedelijk nog voldoende brandstof om nog vijf miljard jaar te branden. Maar sterren met 

een grotere massa kunnen hun voorraad in slechts honderd miljoen jaar verbruiken. Dat is 

een veel kortere periode dan de leeftijd van het heelal. 

 

De wet beschermt de burger die gehoorzaam is aan de wet. Maar er is geen wet die de wetteloze 

beschermt, de vrouw die helderheid brengt in de chaos, dat wil zeggen: de chaos die haar 

opeist als haar onderdaan. Of de vrouw leeft of doodgaat, is voor de chaos niet van belang. 

Wat voor de chaos en haar archieven telt, is of de vrouw in leven is of dood. Het was een mooie 

dag waarop je snel klaar wilde zijn met huishoudelijk werk. Terroristen zijn het equivalent 

van een gewapende misdadigersbende die geen staat vertegenwoordigt en geen aanspraak 

maakt op een nationaal huis. Het conflict waarin zij mij betrekken verschilt van het conflict 

tussen staten en wordt volgens een heel ander stelsel van regels gespeeld. Ik onderhandel niet 

met terroristen, zoals ik ook niet met misdadigers onderhandel. Welk weldenkend mens zou 

een goed woord over hebben voor islamitische terroristen? Voor starre, intolerante 

jongemannen die zichzelf opblazen op openbare plaatsen om mensen te doden die ze als 

vijanden zien. Niemand natuurlijk. Maar de situatie van een zelfmoordterrorist is echter niet 

van tragiek ontbloot. Wie is zo hardvochtig dat hij geen enkel mededogen voelt voor de man 

die, nadat zijn gezin bij een luchtaanval is omgekomen, de bommengordel omdoet in het volle 

besef dat hem geen paradijs vol hoeri’s wacht en vertwijfelt van woede en verdriet op pad gaat 

om zoveel mogelijk moordenaars te vernietigen. Geen andere weg dan de dood is misschien 

wel de definitie van deze tragiek. 

 

Schande maakt geen subtiel onderscheid. Schande daalt neer op je schouders en laat zich, 

na eenmaal te zijn neergedaald, door geen enkel scherpzinnig pleidooi meer verdrijven. In het 

huidige klimaat opgeklopte angst, en bij ontstentenis van een massale volksafkeer van 

marteling, is het onwaarschijnlijk dat politieke acties door individuele burgers enig praktisch 

effect zullen scoren. Toch zullen zulke acties, wanneer ze hardnekkig en in de geest van 

verontwaardiging worden volgehouden, mensen ten minste in staat stellen met opgeheven 

hoofd door het leven te gaan. Ik zal manieren moeten bedenken om mijn eer te redden. Dat is 

hetzelfde als mijn zelfrespect bewaren, maar ook een kwestie van niet met vuile handen voor 

de rechtbank van de geschiedenis te hoeven verschijnen. De geschiedenis zal over mij oordelen 

op basis van mijn staat van dienst, zo breng ik mezelf in herinnering. Zo heb ik een 

ongeëvenaarde mate van controle. Laat van mijn ergste misdaden geen spoor na, noch op 

schrift noch fysiek. 

 

Om het ergste te weten moet ik de verbeelding gebruiken. Het ergste is waarschijnlijk alles 

waartoe ik mij in staat acht. Is eerloosheid een toestand waarvoor schakeringen en maten 

bestaan? Het is verleidelijk om nee te zeggen: als je eerloos bent, ben je eerloos. Ik zal gebukt 

gaan onder de schaamte voor de misdaden die in naam van mijn volk zijn bedreven. Degenen 

die hun persoonlijke trots proberen te redden door pertinent niet te willen buigen voor het 

oordeel van de wereld, kampen met wrok over het feit dat zij zijn veroordeeld zonder gehoord 

te zijn. Maar ik kan me nog altijd onafhankelijk verklaren van mijn imperialistische 

voorvaderen. Die manier van leven is al lang geleden afgeschaft, dus waarvoor zou ik me 
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verantwoordelijk moeten voelen? En trouwens, degenen die het Nederlandse volk bestuurden 

waren gereformeerden, strenge stijve mensen in donkere kleren, heel anders dan ik. Toch? 

 

Mijn eerste kennismaking met Afrika was in het begin van de jaren negentig van de vorige 

eeuw, toen ik als de vriendin van een Tunesiër kennis maakte met zijn familie. Massatoerisme 

was er niet in zijn woonplaats Tunis. Ondanks de politiek correcte ideeën waarmee ik was 

opgegroeid, dacht ik bij Arabieren toch aan mannen die in opdracht van het gezag vlaggen of 

poppen in brand staken en leuzen scandeerden over Amerika. Maar eenmaal in Tunesië zal 

ik nergens brandende vlaggen, ik hoorde geen antiwesterse slogans en er waren geen 

betogingen. Wel was er extra politie op straat en werden auto’s met een buitenlands kenteken  

aangehouden. Maar dat kwam omdat Saddam Hussein Iran was binnengevallen. Tunesië is 

armer dan Nederland, maar ik zag geen vandalisme of dronken daklozen, en een enkele 

bedelaar. Ilja werd uitgenodigd op feesten en moeders boden hun dochter aan om mee te 

nemen naar Nederland, dat wel. Mijn beeld van de Arabische wereld kwam uit 

geschiedenisboeken, de verhalen van de asielzoekers en de Nederlandse arabieren. In het 

nieuws figureerden arabieren vrijwel alleen als terroristen, scanderende massa’s of anonieme 

slachtoffers. Niet het soort mensen waarmee te lachen valt, die je thuis uitnodigen. Ik leerde 

jongeren kennen die daarvoor nog nooit met een westerling hadden gesproken. Ik kon mensen 

uitgebreid observeren, en meer nog dan in Nederland viel me op hoezeer ze met al hun 

verschillen toch leken op westerlingen. Ook Tunesië heeft zijn roddelbladen, talkshows en een 

breed gedeelde obsessie met beroemdheden. Seks in het openbaar is echter een groot taboe, 

een bloot been laten zien is heiligschennis. Op de markt worden wapens aangeboden en een 

heleboel andere tweedehands troep. Westerlingen worden altijd afgezet, met andere woorden: 

ze betalen teveel voor hetgeen ze kopen. Maar ik had nooit gedacht dat armoede zelfrespect 

zou doen toenemen. Onder mijn vrienden hadden de grootste sloebers althans de meeste trots. 

Ze waren mensen die uit het oude, in stamverband levende platteland en masse naar steden 

en dorpen getrokken op zoek naar werk. Ze hebben zich daar gevestigd en kregen er kinderen. 

Het IJslandse woord ‘porp’ is voor velerlei uitleg vatbaar (berg, rots, open veld, boerderij, 

gehucht). In het Nederlands is het woord ‘dorp’ en in het Fries ‘terp’ ervan afgeleid. 

 

Ik ben de golven van de zee en door mijn tranen wordt de zee opgezweept. Ik ben weliswaar 

de dochter van een bakker, maar de krachten die ik weet op te roepen en de omzichtigheid 

waarmee ik word benaderd, laten duidelijk mijn niet-aardse natuur zien. Mijn verhaal past in 

de traditie van wraak, die bij de noorderlingen zo geliefd is. Ik neem genadeloos wraak op het 

mij aangedane onrecht en desalniettemin blijf ik sympathiek. Ook ik vestigde mij in de stad, 

terwijl mijn vader zich al vestigde in een dorp. Ik ging er zonder verder nadenken van uit dat 

mijn kinderen die in de stad waren geboren de herinnering aan die migratie op de een of 

andere manier in zich mee droegen. Dat zij er zich er innerlijk van bewust waren dat ze een 

overgangsgeneratie vormden tussen een oude en een nieuwe cultuur. Dat ze hun stedelijke 

omgeving als nieuw, onbekend en verbazingwekkend beschouwden. Maar zo is het leven niet. 

De wereld waarin wij geboren worden is onze wereld. Treinen, auto’s, hoge gebouwen, mobiele 

telefoons, internet, goedkope kleding, gemaks-eten, zij vormen de wereld zoals die is. Geen 

geschenk om je over te verbazen en dankbaar voor te zijn. Het in de stad geboren kind draagt 

geen kenmerken van de wildernis. Hij weet niet waarom hij bang is voor spinnen. Er hoeft 

geen overgang naar moderniteit te worden ondergaan. Amsterdam is mijn stad, niet alleen 

omdat ik er studeer en lang woon maar vooral omdat ik de geschiedenis van de stad goed 

genoeg ken om de wedergeboorte van zijn verleden onder zijn heden te zien. Maar voor de 

groepen jonge Amsterdamse Marokkanen die tegenwoordig door zijn straten zwerven op zoek 

naar actie, is het hun stad en ben ik de buitenstaander. De geschiedenis leeft alleen als je 
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haar een plaats biedt in je bewustzijn. Het is een last die geen vrije mens kan worden 

opgedrongen. Mensen zien hoe Amsterdam wordt overspoeld door wat ze een misdaadgolf 

noemen en schudden hun hoofd. Wat moet er van de stad terechtkomen, zeggen ze. Maar die 

golf is allesbehalve nieuw. Toen drie eeuwen geleden vluchtelingen zich in de stad vestigden, 

stelden deze zich aan dezelfde roofpraktijken bloot. Het was geen oorlogsvoering, eerder een 

soort sport, een sublimatie (verheffing) van een veldslag, die in het Europa van vroeger tussen 

naburige steden werden uitgevoerd. Toen moesten de jongemannen uit de een stad met geweld 

een gelukbrengend voorwerp proberen te bemachtigen dat bewaakt en verdedigd werd door 

jongemannen uit de andere stad. (Deze wedstrijden werden later geformaliseerd tot balspelen). 

Er zijn duizenden mensen uit de stad, vooral jongeren, die elke morgen opstaan en, 

individueel, of in groepen, op roof uitgaan. Voor hen is roven hun werk, hun beroep, hun 

sport: kijken wat ze te pakken kunnen krijgen en mee naar huis kunnen nemen, liefst zonder 

vechten, liefst zonder confrontatie met de politie. De roof is gedefinieerd als een misdaad en 

de politiemacht is ingeschakeld om op berovingen te reageren door middel van het opsporen 

en straffen van de rovers. In Nederland is niet gekozen (zoals in Zuid-Afrika) voor het instellen 

van grenzen tussen wijken en het onder politiebewaking stellen van deze grenzen, waarbij elk 

onrechtmatig binnendringen van de wijk als een misdrijf op zich werd aangemerkt. De 

gewelddadige jongeren echter zijn het prototype van de amokmaker. Het woord ‘amok’ is 

afkomstig uit het Maleis. Letterlijk wil dit zeggen ‘woede’. Wanneer iemand emotioneel 

ontploft, komt er een enorme dosis energie vrij die destructief gericht is. Extreme boosheid zet 

immers aan tot vernielen. De amokmaker is te vergelijken met de geest uit de sprookjes die 

uit een fles ontsnapt. Zijn vrijlating heeft hij niet te danken aan iemand die er toevallig de 

stop af haalt. Nee, in dit geval knalt ze er gewoon af door de overmatige interne druk. Als dit 

ons overkomt, staan we verwonderd te kijken naar onszelf. Want een ieder van ons kan het 

overkomen. Ook anderen herkennen ons niet meer. Zijn wij dat wel? Wat een metamorfose!  

In films en romans tracht men deze mentale gedaanteverwisseling visueel voor te stellen. 

Vandaar het beeld van de weerwolf, de groene hulk of Dracula. Ze zijn de concretisering van 

wat in feite niets meer is dan onze verborgen, duistere kant. Die zat diep verborgen in onszelf 

en ziet nu ineens het licht. Omdat we deze emotie waarvoor we ons schamen en waarvoor we 

zelfs bevreesd zijn, zo vreselijk onderdrukken, weten we ook niet hoe ermee om te gaan. Ineens 

is deze niet meer in te tomen. Het is net als een paard dat op hol slaat. Het is niet meer te 

leiden en ontsnapt volledig aan onze controle. 

 

Extreem slecht trekt de aandacht. Het brengt wat afwisseling in het monotone bestaan. Het 

dagelijks leven heeft zo weinig attractiefs. Daarom ontvlucht men graag even de banaliteit van 

het normale. Vandaar dat het abnormale zo hoog scoort binnen het interesseveld van de 

media. Moordprocessen kunnen rekenen op een steeds toenemende aandacht van pers en 

publiek. Wanneer er voldoende gruwelijke ingrediënten aanwezig zijn, is het succes optimaal. 

Is de dader toevallig een bekend of beroemd persoon die van zijn sokkel dreigt te storten, dan 

is de attractiviteit verzekerd. En wees gerust, de media laten ons niet in de steek. Onder druk 

van de tirannieke kijkcijfers verleggen televisiemakers voortdurend hun grenzen. Camera’s 

zijn dikwijls schaamteloos opdringerig. In de gerechtsgebouwen, zowel in binnen als 

buitenland, zijn ze meer en meer aanwezig. Ook daar worden grenzen verlegd. De privacy van 

de vervolgde medeburgers wordt steeds meer ingeperkt ten behoeve van een sensatiegericht 

publiek. In feite wordt daardoor aan juridische processen een amusementswaarde toegevoegd 

die de zuiverheid van de debatten niet altijd ten goede komt. Het lijkt een ontwikkeling die 

niet te stuiten valt. De oorzaak is duidelijk: extreem kwaad heeft het publiek steeds geboeid 

en zal zijn prikkel altijd blijven behouden. De toetsing met andermans kwaad heeft nog een 

tweede functie. Het kwaad is immers elders, buiten de grenzen van het persoonlijke, nabije, 
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eigen en bekende. Het zijn de anderen die het kwaad in zijn verschillende hoedanigheden 

symboliseren. Wie de eigen goedheid bevestigd wil zien, heeft een boosdoener nodig als 

maatstaf. In de strijd met het kwade spiegelbeeld wordt de treffende gelijkenis met dit 

sprekende spiegelbeeld onzichtbaar. Wanneer wij ons spiegelen aan het gedrag van 

misdadigers, heeft dit niet alleen te maken met de fascinerende aantrekkingskracht van het 

kwaad. Het heeft vooral invloed op onszelf. Dankzij dit spiegeleffect wordt het aanzienlijk 

opgekrikt. Elke confrontatie met de extreme slechtheid van anderen is een ideale wasbeurt 

voor ons geweten. De eindconclusie is troostend: zie je wel dat we zelf zo slecht nog niet zijn. 

Deze toetsing, die hoe dan ook in ons voordeel uitvalt, verschaft ons een deugddoend gevoel. 

Daarenboven is ze volstrekt risicoloos, want we komen altijd als overwinnaar uit de bus. Zou 

dit niet een van de redenen zijn waarom gruwelprocessen en speciaal de sociale zondebokken 

die er terechtstaan zo’n aantrekkingskracht op ons hebben? Nu en dan rijden we zelf ook een 

scheve schaats, maar vergeleken met zoveel extreme slechtheid komen we er bijzonder goed 

van af. We zijn voorbeeldige burgers over wie zo goed als niets op te merken valt. Eigenlijk 

mogen we de media dankbaar zijn dat juist zij deze confrontatie mogelijk maken. Je kunt je 

afvragen hoe dit probleem werd opgelost voordat er moderne communicatiemiddelen 

bestonden. Onze middeleeuwse voorouders hadden een alternatief bedacht. Ze zijn de 

uitvinders van de schandpaal. Die werd midden op het marktplein gezet. Daaraan bond men 

veroordeelden tijdelijk vast. Op die manier geschandvlekt en in het openbaar vernederd 

worden was een straf op zich. De misdadiger stond weerloos te kijk voor de ogen van het 

publiek. De brave burgers konden ongestoord hun verontwaardiging uiten door hem te 

beledigen en te belasteren (kwaadspreken). In musea zijn kooien te zien waarin eeuwen 

geleden overspelige vrouwen werden opgesloten en openbaar tentoongesteld. Het is een van 

de vele manieren waarop in de middeleeuwse samenleving het kwaad werd tentoongesteld, in 

de hoop het op die manier te kunnen bestrijden. Het kwaad als abstract begrip spreekt 

mensen niet aan. Het moet concreet zichtbaar en voelbaar zijn. Het moet een gezicht hebben. 

Als de wreedheid maar erg genoeg is, wordt dit gezicht zelfs onuitwisbaar. Een voorbeeld 

hiervan is de Belgische misdadiger Marc Dutroux. Zelfs een kind kan zijn 

persoonsbeschrijving geven. 

 

Het besloten leven in een betaalde baan als verzorgende lijkt sterk op het leven in een militaire 

kaste. Je begint je carrière op de onderste sport van de ladder, met boodschappen doen en 

spionneren. Als je hebt bewezen loyaal en gehoorzaam te zijn en bereid om vernederingen te 

ondergaan, word je ingelijfd bij het team zelf, daarna geld je eerste plicht de teamleider of de 

dagoudste. Ik voel me niet op mijn plaats, ik zal me niet vermaken. Ik blijf wel werken, dat is 

een kwestie van beleefdheid. Zo gaat beleefdheid in haar werk. Ik heb relaties met mensen, 

ook al heb ik een hekel aan ze. Omdat ik hen ken. Ik ken hun type. Als ze hen dictator zouden 

maken, zou hun eerste daad zijn dat zij mij tegen de muur laten zetten en laten doodschieten. 

Is dat niet voldoende reden om een hekel aan iemand te hebben? Waarom zouden ze mij willen 

doodschieten? Ten eerste omdat mensen als ik in feite de wereld hebben overgenomen van 

mensen als hun. Dat is maar goed ook omdat ik anders geen enkele bescherming zal hebben 

tegen hun machtsmisbruik. Wat mij de keel uithangt is om verklaringen van mijn meerderen 

(ook beleidsmakers en regeerders) te moeten aanhoren die nooit helemaal waar zijn of 

subjectief. Een beetje minder waar, of een beetje naast de waarheid, of met een draai eraan 

die de waarheid doet wankelen. Ik wil af van die voortdurende uitvluchten en verklaringen. 

Wat heb ik er aan te horen hoe welbespraakte mensen spreken over openbare 

aangelegenheden. Wat ik wil horen zijn oplossingen voor problemen van mij en die dus ook 

voorkomen in de samenleving. Ik heb geen toegang tot de zogenaamde feiten die de media 

verspreiden en die hun het nieuws verschaffen uit het politieke krachtenveld. Ik wil de 
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vrijheden genieten van een democratische samenleving en die vrijheden wil ik beschermen 

tegen extremisten. Ik bied excuses aan terwijl mijn hoofd niet naar excuses staat. Ik haal mijn 

schouders op en zeg sorry. Maar ik word niet in de boeien geslagen zonder uit te leggen 

waarom. Ik word niet meegenomen naar een niet nader bepaalde plaats om met mij te doen 

wat ze willen. De politie kan mijn klacht opnemen omdat ik mij kan verweren. Er is wettelijk 

verweer mogelijk omdat er geen speciale bepalingen in de wetgeving staan die hen bij voorbaat 

vrijwaarden. Wanneer ik over een verdwijning in een dictatoriaal land bericht loop ik niet het 

risico gearresteerd te worden op beschuldiging van het in gevaar brengen van de 

staatsveiligheid. De bedenkers van deze wetten waren pioniers, hun tijd ver vooruit. Ik had 

natuurlijk wel een flauw vermoeden dat mijn opmerkingen in de stageperiode in de zorg tegen 

het zere been zouden zijn. Maar deze lichtgeraakte reactie zo boordevol gal, nam me de wind 

uit de zeilen. Wat een beschermd leven heb ik geleid! Op het slagveld van de macht geldt zo’n 

opmerking als niet meer dan een speldenprikje. Maar ik raak erdoor verdoofd als door een 

klap met een loden pijp. ‘En mijn carrière’, denk ik. Hoe moet het dan met mijn carrière? Ik 

weet het niet. Misschien ga ik een tijd vrijwillig werken en schrijven. Dus dat ben ik, een 

schrijver. Terwijl ik dacht dat ik maar een eenvoudig typiste was. 

 

Op de muur van de zusterpost in het huis waar ik werk hangt een affiche: de straten van 

Parijs, 1950; een kussende jongeman en een jonge vrouw, het moment gevangen in zwart-wit 

door de fotograaf Robert Doisneau. De kus lijkt spontaan. Het paar is tijdens het lopen door 

heftige gevoelen overmand geraakt. De rechterarm van de vrouw beantwoordt de omhelzing 

van de man nog niet, maar hangt vrij, met een curve bij de elleboog die het precieze tegendeel 

is van de zwelling van haar borst. Hun kus is niet slechts uit hartstocht geboren. Met deze 

kus maakt de liefde zich kenbaar. Ik vul het verhaal tegen wil en dank in. Het zijn studenten. 

Ze hebben samen de nacht doorgebracht en zijn in elkaars armen wakker geworden. Nu 

moeten ze naar school. Op de stoep, midden tussen de ochtendmenigte, barst zijn hart opeens 

uit elkaar van tederheid. Zij beantwoord zijn gevoel en is bereid zich levenslang aan hem te 

geven. En dus kussen ze elkaar. En de voorbijgangers en de camera zal hun een zorg zijn. Wie 

heeft dit affiche uitgekozen en opgehangen? Is het geloof in de liefde wat de aanwezigheid 

ervan wil zeggen? Liefde: waar het hart naar smacht.  

 

   
1950, de kus bij het stadhuis 



97 

 

 

De foto De kus bij het stadhuis (Le baiser de l’Hotel de Ville) uit 1950 heeft het beeld van Parijs 
als stad van de liefde misschien wel net zo sterk gecreëerd als bevestigd. Het is een 
wereldbekende foto die miljoenen keren is gereproduceerd op onder meer posters, kaarten, 
kalenders en T-shirts. Een foto die haast symbool staat voor de stad Parijs. Op de foto zien 
we twee innig kussende jonge mensen op straat, tussen talloze voorbijgangers die er geen acht 
op slaan. 
 
Het lijkt normaal, een kus op straat, maar in de jaren vijftig, waarin deze foto is gemaakt, was 
zo’n tafereel niet normaal. Zoenen op straat was taboe, maar in de zwaarmoedige naoorlogse 
periode in Frankrijk was deze foto een signaal van harmonie en hoop. 

Maar er gaat meer schuil achter deze in het eerste oogopslag onschuldige foto. Zo is er een 
rechtszaak gekomen toen Robert Doisneau, de fotograaf die de foto maakte, zijn uitgever 
toestemming had gegeven van de foto een affiche te maken. Jean en Denise Lavergne claimden 
het kussende stel op de foto te zijn en gaven aan dat Doisneau nooit toestemming zou hebben 
gevraagd voor de foto. Hoewel deze mensen niet het kussende stel waren, kwam toen wel de 
aap uit de mouw: een derde persoon meldde zich en claimde Doisneau een deel van de 
inkomsten op plus een bedrag van bijna 4.000 dollar. Deze derde persoon was Françoise 
Bornet. Destijds had Doisneau Françoise Bornet , toen nog ongehuwd en bekend als Françoise 
Delbart, gevraagd om voor de foto haar vriend Jacques Carteaud te kussen. Dit om te 
voorkomen dat hij juridische problemen kon krijgen. Op zijn verzoek hadden ze geposeerd in 
de rue de Rivoli op de Place de la Concorde bij het Parijse stadhuis. Als dank kreeg Bornet 
een van de fotograaf gesigneerde afdruk. 

Doisneau had zijn rechtszaak gewonnen, maar was zijn geloofwaardigheid als fotograaf nooit 
meer te boven gekomen. En Françoise Bornet ging niet met lege handen naar huis. Zij 
verkocht haar afdruk een aantal jaar later op een veiling voor 242.200 dollar. Hoewel Doisneau 
zijn geloofwaardigheid was verloren, overleefde ‘De kus’ bij het stadhuis alle tumult en is tot 
op de dag van vandaag het symbool van Parijs als stad van de liefde. 

 

Haat 
 

Waar komen de kiemzaden van de haat vandaan? Het kan zijn dat de haatprikkels door de 

omgeving op ons worden afgestuurd. Of we laten ze aan ons voorbijgaan, of we registreren ze 

met als gevolg dat we ze meestal ook in ons opnemen. Anderen beïnvloeden ons, ze planten 

hun negatieve gevoelens op ons over. Een tweede mogelijkheid is dat we de haatkiemen zelf 

oproepen en ontwikkelen. In dit geval ontspruit de haat uit een conglomeraat van negatieve 

gevoelen die in onszelf latent aanwezig zijn. Boosheid, woede, ontgoocheling, afgunst, 

jaloersheid, een meerwaardegevoel gecombineerd met minachting. Het zijn zo vele emoties die 

de grondlaag vormen van waaruit haat tot groei en bloei kan komen. We zijn zo vertrouwd 

geraakt met het fenomeen van de haat dat we het stilaan als iets normaals zijn gaan 

beschouwen. Het lijkt een natuurlijk verschijnsel te zijn, maar toch is het dat in wezen niet. 

Een normale reflex wanneer we een soortgenoot ontmoeten is herkenning. Die wekt positieve 

aandacht. Vanwege de overeenkomt die we opmerken ontstaat er sympathie. Die leidt tot 

empathie. We voelen hem aan. We beseffen dat de ander dezelfde gevoelens heeft als wij. Het 

gaat om hetzelfde assortiment van emoties. Dit besef maakt het mogelijk dat we ons inleven 

in de ander. Zo ontstaat een gevoel van verbondenheid. Vandaar het meevoelen, het meeleven 

en eventueel het gevoel van medelijden dat ons plots kan overvallen. Dat de ander lijd, doet 

ons iets, het laat ons niet onberoerd. Door de spontane gevoelens van sympathie en empathie 

ontstaan gevoelens van meeleven. Dit is de basis van het begrip ‘samenleving’. We leven niet 
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alleen samen, we leven ook met elkaar. Net als vreugde kan lijden gedeeld worden. Dit is de 

oorsprong van het woord ‘medelijden’. We trekken ons het lot van de ander aan. We zijn 

lotgenoten. Het menselijke van mensen is hun betrokkenheid op elkaar. Zij helpen elkaars 

leed te dragen.  We kunnen ook zeggen: ‘We zorgen voor elkaar’. Dit is de essentie van ons 

menszijn en het fundament van onze samenleving. Omdat we ons lotgenoten voelen, voelen 

we ons ook deelgenoot van elkaars vreugde en pijn. Terecht zegt de volksmond: ‘Gedeelde 

vreugde is dubbele vreugde. Gedeelde smart is halve smart’. Onze deelname aan andermans 

vreugde en pijn maakt deze lichter, draaglijker en daardoor verdraaglijker. Die betrokkenheid 

doet deugd. We beseffen dat we er niet alleen voor staan. Solidariteit verdrijft de eenzaamheid. 

Ze legt de nadruk op het samenzijn. Dit is de echte betekenis van saamhorigheid. We horen 

samen. Zo hoort het. 

 

Maar wat als die saamhorigheid ontbreekt? Wat als we vinden dat de ander er niet (meer) bij 

hoort? Dan komt er een breuk tussen mensen. De vervreemding verwijdert hen van elkaar, zo 

worden ze vreemden voor elkaar. De nadruk ligt ineens niet meer op de herkenning maar op 

de onherkenbaarheid. Ineens gaat het niet meer om een soortgenoot, maar om een 

andersoortig wezen. Haat is de bril waardoor we de ander totaal anders gaan zien. Ook ons 

blikveld wordt erdoor gewijzigd. De andere manier van kijken heeft in de beginfase soms iets 

heel onschuldigs en toevalligs. Wanneer we iemand ontmoeten met een andere huidskleur, 

trekt dit onze aandacht. Dit geldt ook voor de fysieke verschillen van mensen die tot een ander 

ras behoren. Ineens hechten we meer belang aan de enkele verschillen dan aan die vele 

gelijkenissen. Hier schuilt een valkuil. Sommigen gaan zich immers fixeren op die verschillen. 

Daaraan verbinden ze al te vlug foutieve conclusies. Dit geldt niet alleen voor lichamelijke 

verschillen. Ook culturele gewoonten kunnen afstanden creëren tussen mensen. Een taal die 

niet wordt verstaan vormt een barrière. Andere klederdracht, andere rituelen, andere 

lichaamsuitdrukkingen: het zijn zovele sociale en culturele aspecten die door hun vreemdheid 

de menselijke vervreemding in de hand kunnen werken. Op zich is dit een normaal fenomeen 

dat niet verontrustend hoeft te zijn. Zolang we niet alleen letten op de verschillen, maar 

daarnaast oog blijven hebben voor de overeenkomsten, is er geen probleem. Hoe beter we een 

ander leren kennen, hoe meer de verschillen vervagen en de gelijkenissen de bovenhand 

krijgen. Stilaan raken we vertrouwd met elkaar. Zodra we aan de afwijkende details gewend 

zijn geraakt, vallen deze zelfs niet meer op. De kern is en blijft dat het om een soortgenoot en 

dus om een deelgenoot gaat. Dit is de gemeenschappelijke noemer. 

 

Zodra er haatgevoelens in het spel zijn, doet er zich iets merkwaardigs voor. Ineens wordt de 

noemer definitief geschrapt. We letten niet meer op de overeenkomsten. De verschillen nemen 

onevenredige dimensies aan. Zo krijgen we de indruk dat er doodgewoon geen gelijkenissen 

meer bestaan met die andere persoon. We zien ze immers niet meer. Ze vallen buiten ons 

vervormde blikveld. Alleen de differentie wordt nog op het netvlies geabsorbeerd. Onze 

gefixeerde geest heeft onze blik ingeperkt. Onze nieuwe manier van kijken beïnvloedt op zijn 

beurt ons denken. Voortaan kijken we alleen nog in zwart en wit. Door uitsluitend te letten 

op de verschillen tussen de ander en onszelf, benadrukken we voluit hoe anders die ander wel 

is. Er is niets gemeenschappelijks meer aan. Daaruit ontstaat de vervreemding. Daardoor 

groeit de afstandelijkheid. Dit eindigt in volstrekte onherkenbaarheid. De conclusie is 

duidelijk: dit andersoortige wezen heeft niets meer met onszelf gemeen. Is het denken eenmaal 

zover gedevalueerd, dan zijn we rijp voor de emotionele consequenties van onze vervormde 

ideeën. Onherkenbaarheid leidt immers tot onbetrokkenheid. Wij voelen ons niet meer 

aangetrokken door dit andere, vreemde wezen. Daardoor vloeit de empathie helemaal weg. 

Omdat we ons niet kunnen inleven in iemand in wie we geen enkele gelijkenis meer 
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onderkennen (uit elkaar kennen), verdwijnen ook de sympathie en de solidariteit. Ineens gaat 

het niet meer om een soortgenoot, maar ook om een vreemde. Hij is onherkenbaar in al zijn 

aspecten. Deze vreemdheid is zo groot dat elke vorm van medeleven is uitgesloten. Er is ook 

geen plaats meer voor medelijden. Het leed van de ander raakt ons niet meer. De 

toegankelijkheid is weg. Ons hart en onze geest zijn afgegrendeld. De solidariteit is verdwenen. 

Het contact met het voelen is verbroken. Zo komen we terecht in een fase van 

onverschilligheid. We kunnen ook nog een stap verder gaan. Negatieve emoties kunnen 

overgaan in een ongunstig tegendeel. Dit houdt in dat het leed van de ander ons eigenlijk niet 

meer onverschillig laat, maar integendeel een bron van vermaak wordt. Dit noemen we 

leedvermaak. Het is vooral in een groep dat mensen plezier beleven aan andermans ellende. 

Precies omdat er groepsdynamiek bestaat, zal de reactie van de een, een reactie van de ander 

uitlokken. We stimuleren elkaar om de grenzen te verleggen. We trachten origineel te zijn in 

de uiting van ons sadisme. Eenmaal op dat punt beland, zijn we niet alleen vervreemd van de 

ander, maar vooral van onszelf. Eigenlijk erkennen we onszelf niet meer. Het is een vorm van 

collectieve vervreemding. Het is een vorm van waanzin. 

 

 

De wetenschappelijke revolutie 
 

De hemel werd met ongeëvenaarde precisie in kaart gebracht. Een hoge Deense edelman, 

Tycho Brahe, was het als jong student al opgevallen dat een bepaald verschijnsel aan de 

hemel,  (een sterrenstand van Jupiter en Saturnus) zich maar liefst een maand eerder 

voordeed dan hij vermeld vond in de almanak. Niemand scheen er aanstoot aan te nemen. 

Dat moest anders, vond hij. Hij maakte zich het vakgebied van de astronomie eigen, en kreeg 

tenslotte de Deense koning zover dat die hem een eilandje in de Sont ter beschikking stelde 

voor de bouw van een sterrenwacht. Hij voorzag die van een keur aan 

waarnemingsinstrumenten, die hij voor een deel zelf uitvond of sterk verbeterde. Hij noemde 

het complex ‘Uraniborg’ (hemelburcht). Een kwart eeuw later, toen hij zijn eiland 

noodgedwongen moest verlaten, had hij de nauwkeurigheidsgrens van zijn waarnemingen 

teruggebracht tot het uiterste dat met het blote oog nog te bereiken valt. Met Copernicus 

opvatting over de opbouw van het heelal kon hij niet instemmen. Hij vond dat een definitieve 

theorie daarover, en over de onregelmatigheden in de bewegingen van de planeten, pas kon 

worden opgesteld op basis van de gegevens die hij in nachtelijke arbeid bij elkaar had 

geobserveerd. Op meer gebieden vierde het nauwkeurig beschrijven hoogtij. In Duitsland 

publiceerden drie geleerden kruidenboeken met daarin zo goed mogelijk naar het leven 

getekende afbeeldingen en uitvoerige beschrijvingen van hun uiterlijk en eigenschappen. In 

Goa, de Portugese nederzetting in India, deed een apotheker, Garcia de Orta, hetzelfde. Steeds 

was het praktische doel dat ermee gemoeid was heel duidelijk, de beschreven kruiden waren 

vooral die waaraan al dan niet terecht een geneeskrachtige werking werd toegeschreven. In 

andere gevallen kwam de praktische doelstelling zelfs op de eerste plaats. Voor het eerst in de 

geschiedenis bleek wiskunde van pas te komen. Een klassiek voorbeeld is het lineair 

perspectief. Meer en meer probeerden schilders van de Italiaanse vernieuwing zich los te 

maken van de statisch Byzantijnse manier van afbeelden. In plaats daarvan werd een meer 

natuurlijke, levensechte gelijkenis getroffen. Op de weg naar dat doel vonden ze het perspectief 

uit en deden een beroep op meetkundige, om hun te helpen het verdwijnpunt en de 

verbindingslijnen met de vereiste precisie aan te brengen. De daarvoor benodigde meetkunde 

lag kant en klaar. Nieuw was dat die nu voor het afbeelden werd gebruikt. Op bij de artillerie 

en de vestingbouw en de plaatsbepaling op aarde verleenden wiskundigen hand- en 
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spandiensten. In Nederland zette Simon Stevin zijn wiskundige kennis zelfs in om het 

rendement van windmolens te verhogen. Maar hoe goed doordacht ook, zijn poging mislukte. 

Hij nam patent op een hele reeks verbeteringen die hij had bedacht, maar in de praktijk bleek 

juist diegene waar hij door rekenen op was gekomen, geen verschil uit te maken.  En zo ging 

het meestal. Alleen bij het perspectief, de vestingbouw en de navigatie maakte toepassing van 

wiskundige technieken echt verschil uit. In de regel bleven ambachtslieden steunen op 

vuistregels die in de praktijk hun bruikbaarheid hadden bewezen, zonder dat daar verder 

enige theorie aan te pas kwam. Voor iets als een doorbraak naar onze moderne, wiskundig 

onderbouwde techniek waren de behaalde successen nog veel te incidenteel en te willekeurig. 

 

Niet alleen een enkele wiskundige als Stevin ondernam een zoektocht naar een vorm van 

natuurkennis, waar praktisch resultaat van mocht worden verwacht. Ook in het ambacht was 

dat het geval, met name bij de meest creatieve ontwerpers van nieuwe of (hopelijk) verbeterde 

apparaten. Leonardo da Vinci is een voorbeeld bij uitstek. Hij was een van de schilders die 

naar levensechte voorstelling streefde. Maar hij was ook een natuuronderzoeker, en bovendien 

een ambachtsman die goed thuis was in de werktuigbouw. Uniek aan hem is dat al die 

activiteiten zelf in het onmiddellijk verlengde van elkaar lagen. De stuwen in de rivieren en 

beken in Twente zijn door hem ontworpen. Ook onderzocht en tekende hij met een grote 

nauwkeurigheid de aanhechting van de spieren en pezen van vogels aan hun beenderen, om 

die vervolgens te imiteren met behulp van katrollen, dat een mens het vliegen mogelijk zou 

moeten maken. Vast staat dat hij daadwerkelijk vliegproeven heeft ondernomen. Tenslotte 

was veel natuuronderzoek dat op praktisch nut was gericht, doordrenkt van magie. Dat was 

met name het geval in het geval in het werk van Paracelsus. Hij heette eigenlijk Theophrastus 

Bombastus von Hohenheim. De term ‘bombast’ is van zijn naam afgeleid. Hij was een 

alchemist, die in een vurig als warrig proza een radicale breuk met de klassieken bepleitte. 

Hij zette de zoektocht voort die in de Islambeschaving was ondernomen naar het ‘elixer’, een 

middel om metalen versneld te laten rijpen en tevens het leven van de mens te verlengen. Hij 

werkte met dezelfde technieken: verbranding, destillatie, enz. De beeldentaal waarin het grote 

alchemistische werk, de zuivering van metalen en van de ziel werd uitgedrukt, was al even 

esoterisch, alleen was die nu natuurlijk niet ontleend aan de Koran, maar aan de Bijbel. Maar 

veel sterker dan in de Islambeschaving lag bij Paracelsus en zijn aanhang dit alles ingebed in 

een gedetailleerd uitgewerkt, magisch wereldbeeld. In die tijd werd onderscheid gemaakt 

tussen zwarte magie, die letterlijk des duivels was, en de toelaatbare, natuurlijke magie. 

Volgens de natuurlijke magie is de kosmos gevuld met bovennatuurlijke, verborgen krachten. 

Die krachten onttrekken zich aan de waarneming, maar kunnen met de juiste bezweringen 

worden afgetapt en voor eigen nut aangewend. In deze visie is de wereld een netwerk van 

objecten die op geheimzinnige wijze met elkaar overeenstemmen. Als voorwerpen zo’n 

innerlijke overeenkomst bezitten, maken de bovennatuurlijke krachten zich kenbaar door 

wederzijdse aantrekking, anders vindt juist afstoting plaats. Niet alleen is de kosmos een 

netwerk, ze is ook bezield, en volgens Paracelsus vormt ze bovendien als het ware een 

chemisch laboratorium. In overeenstemming met de Heilige Drie-eenheid is alle stof 

opgebouwd uit drie elementaire principes, ‘sulphur’ (het brandbare), ‘mercuur’ (het vluchtige) 

en ‘sai’ (het vaste). De kosmos weerspiegelt zich in elk afzonderlijk mens, en op kleine schaal 

spelen zich dus in ons binnenste dezelfde processen af. We zijn gezond als de drie principes 

met elkaar in balans zijn. Bij ziekte staan Paracelsus en zijn aanhangers klaar om ons 

minerale geneesmiddelen toe te dienen en daarmee het evenwicht et herstellen. Chemie en 

alchemie vallen bij dit alles nagenoeg samen, en de beoefenaren zijn van beroep apothekers 

en geneesheren. Naar die medische inslag wordt het hele terrein ‘iatrochemie’ genoemd, 

genezende chemie. Deze vorm van natuurkennis die zich in het vernieuwde Europa haast uit 
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het niets heeft ontwikkeld, stond in een heel andere verhouding tot de klassieke oudheid dan 

het geval was met de humanisten die zich bezighielden met de herleving en verrijking van de 

Atheense natuurfilosofie of de Alexandrijnse natuurkennis. Velen protesteerden tegen al die 

klassieke wijsheid. Zo wees de humanist Petrus Ramus honend de wiskunde van Euclides af. 

De ware wiskunde vond je in de straten en op de markt, waar in de praktijk wordt gerekend. 

De pottenbakker Bernard Palissy, die fossielen verzamelde en inzag dat het versteende dieren 

waren, prees zijn verzameling natuurlijke voorwerpen aan met als argument dat de ervaring 

ten allen tijde de meester is van de kunsten. Van een bezoek aan zijn collectie zou je in twee 

uur meer leren dan van veertig jaar studie in antieke teksten. En Paracelsus liet het zelfs bij 

dit soort afwijzing niet. Hij verwekte en schandaal door in zijn woonplaats Bazel openlijk een 

exemplaar van een gezaghebbend medisch leerboek te verbranden. 

 

Omstreeks 1600 breekt de Wetenschappelijk Revolutie uit. Iets preciezer uitgedrukt, vindt in 

alle drie de vormen van natuurkennis die de voorafgegane anderhalve eeuw tot bloei zijn 

gekomen, een omwenteling plaats. Maar de grote paradox van de Wetenschappelijk Revolutie 

is dat juist die vorm van natuurkennis de meest radicale en ingrijpende revolutie doormaakt 

die voor 1600 het sterkst op het verleden was gericht. Alexandrie vormt de kern van een 

ingrijpende transformatie naar een grotendeels nieuwe vorm van natuurkennis, die zich kort 

laat aanduiden als ‘Alexandrie-plus’. En degenen die die transformatie teweegbrengen, zijn 

Johannes Kepler en Galileo Galilei, die enkele jaren eerder nog tevergeefs in de weer waren 

‘Alexandrie’ gedurfder dan tevoren te verrijken. Het is door toedoen van dit tweetal dat de 

tijdbom die een halve eeuw vredig in het boek van Copernicus had liggen voorttikken, nu 

plotseling explodeert.  Kepler en Galilei hebben elkaar nooit ontmoet. De een leefde in het 

Duits-Oostenrijkse keizerrijk van de Habsburgers (Graz, Praag, Linz), de ander in Italië (Pisa, 

Padua, Florence). Ze hebben wel enkele brieven gewisseld, waarbij Kepler deze briefwisseling 

graag wilde voortzetten, maar Galilei de boot afhield, behalve die ene keer dat hij Kepler 

plotseling dringend nodig had. Niet alleen hun karakters verschilden, maar ook hun 

werkwijzen en hun centrale probleemstelling. Gemeen hadden ze de intellectuele briljantie en 

de dringende behoefte de wiskunde nauwer op de realiteit te betrekken. Kepler ontleende die 

behoefte aan Ptolemaeus, die er op zijn manier werk van had gemaakt. Voor Kepler school de 

urgentie ervan in zijn overtuiging dat, zoals een halve eeuw eerder Copernicus in ‘Boek 1’ had 

betoogd, de aarde werkelijk een planeet is die werkelijk in een etmaal om zijn as en werkelijk 

in een jaar om de zon draait. Alleen, bij Copernicus viel die opvatting niet te rijmen met de 

gedetailleerde modellen die hij had uitgewerkt in ‘Boek 11-V1’. Maar Kepler en Galilei zagen 

dat de kern van waarheid die in Copernicus’ werk school, kon worden losgepeld uit de vele 

ongerijmdheden waarin Copernicus haar had verpakt. En dat die ongerijmdheden nauw 

samenhingen met de leer van Aristoteles en trouwens met elke natuurfilosofie, schrok hun 

niet af. Kepler richtte zich op de technisch-astronomische kant van de zaak. Hij zag de 

mogelijkheid voor zich van een model voor het heelal dat zowel eenvoudig was als exact. Het 

vijftigtal hulpcirkels dat Copernicus nodig had om elk model zo in te richten, dat voorspelde 

en waargenomen planeetposities met elkaar overeenkwamen, liet zich terugbrengen tot 

enkelvoudige banen zonder dat de nauwkeurigheid van de voorspellingen eronder behoefde te 

lijden, integendeel zelfs. Anders dan Kepler interesseerde Galilei zich niet voor de talloze 

details die aan astronomische modellenbouw vastzaten. De kern van zijn werk ligt in een 

nieuw idee van wat beweging eigenlijk is. Daarmee kon hij het probleem van de valversnelling 

onder de knie krijgen, eerst voor zichzelf. Maar later ook om de vele bezwaren te ontkrachten 

die al een halve eeuw lang tegen Copernicus’ stelsels werden ingebracht, vooral de 

natuurfilosofische. Beiden hebben het doel dat ze zichzelf stelden niet zonder slag of stoot 

bereikt. Met hun eerste pogingen kwamen ze op dood spoor. Maar wat zich onmogelijk liet 
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voorzien, was dat beiden uit de aanvankelijke mislukking de inspiratie zou putten om een 

nieuwe weg in te slaan en het onveranderd gebleven doel alsnog te verwezenlijken. Galilei 

heeft zijn dwaalwegen nauwkeurig bijgehouden en zijn relaas verwerkt in zijn boek ‘Le Monde’. 

Bij Beeckman kunnen ze worden gereconstrueerd uit nagelaten aantekeningen in zijn 

dagboek. We kennen het punt vanwaar beiden vertrokken: Het derde ‘Gulden Tijdperk’ van 

de Alexandrijns beoefende wiskundige natuurkennis. De omwenteling die Kepler in de 

gangbare vorm van wiskundige natuurkennis teweegbracht, staat even kort als duidelijk 

omschreven in de ondertitel van zijn belangrijkste boek, dat in 1609 uitkwam. Het titelblad 

luidt als volgt: 

 

Nieuwe astronomie, op oorzaken gebaseerd, of hemelfysica, behandeld door middel van 

commentaren op de bewegingen van de planeet Mars, uit de waarnemingen van de Heer Tycho 

Brahe te Praag op bevel en op kosten van Rudolf 11, Romeins Keizer, uitgewerkt in 

vasthoudende, jaren vergende studie door Zijne Keizerlijke Majesteits wiskundige Johannes 

Kepler. 

 

Voor Galilei luidde de vraag hoe het komt dat een vallend voorwerp eerst enige tijd in snelheid 

toeneemt. Na Galilei was de vraag hoe het komt dat de val zich nu juist eenparig versneld 

voltrekt. In beide gevallen is een eigenlijk onbeantwoordbare vraag nu zodanig omgevormd en 

toegespitst dat ze voor beantwoording vatbaar wordt. Al zijn het dan ook niet Galilei en Kepler 

zelf geweest die het verlossende antwoord hebben gegeven. Een halve eeuw later heeft Newton 

het antwoord uit hun resultaten weten te destilleren. Wel heeft Galilei wat in dit opzicht aan 

zijn optreden zo nieuw was duidelijk onder woorden gebracht. Ook al was de wiskunde die 

Kepler en Galilei voor hun grote doorbraken benutten bovenal Griekse meetkunde, toch 

hebben de Arabische cijfers en het bestaan van algebra hun uitwerking op met name Keplers 

werk niet gemist. Belangrijker is de sterke gelijkenis tussen de herleving van de Griekse 

natuurkennis in de Islambeschaving en in renaissance (vernieuwend) Europa. De gelijkenis 

betreft in het bijzonder de eerste opbloei, niet de veel latere ommekeer in Perzie, Andalusie en 

het Ottomaanse rijk. Daarvan is de overeenkomst vastgesteld met de Middeleeuwse herleving, 

de oriëntatie op het eigen ‘Gulden Tijdperk’ in het ene geval, op de leer van Aristoteles in het 

andere leidde ertoe dat de beoefening van de natuurkennis in een cirkel bleef ronddraaien. 

Veel opener stonden de zaken er voor ten tijde van de oorspronkelijk herleving van het 

complete Griekse corpus aan natuurkennis. In het proces van herontdekking, vertaling en 

toe-eigening en verrijking dat toen op gang kwam, zat vaart, aanstekelijke geestdrift, het echte 

ontdekkersplezier. Het soort doorbraak dat Kepler en Galilei tot stand brachten als bekroning 

van anderhalve eeuw Alexandrijnse verrijking, lag niet bijvoorbaat buiten de mogelijkheden 

van de generatie die volgde. Kepler en Galilei waren uitzonderlijke individuen, met gaven zo 

geniaal dat het nu denkbaar is dat zonder hen deze hele revolutionaire transformatie zou zijn 

uitgebleven. Talent voor wiskunde en voor natuurkennis is van alle tijden, de vraag is of het 

ook de kans krijgt tot uiting te komen. Zonder een zekere mate van verankering in de 

maatschappij gaat het niet door. Tijdens de bloeiperiode van natuurkennis in de 

Islambeschaving waren die kansen zeker aanwezig, alleen waren ze in het vernieuwende 

Europa beduidend groter. Dat zat hem vooral in de aanwezigheid van de universiteiten, die de 

hele Europese elite een opleiding aanboden, waar natuurkennis een stevig bestanddeel van 

uitmaakte. Weliswaar was de leer van Aristoteles die daar werd onderwezen in een heel andere 

richting, toch kreeg menig student net genoeg elementaire wiskundige kennis mee dat zijn 

belangstelling ervoor kon worden gewekt en bij voldoende begaafdheid verder verdiept. Kepler 

was de laatste assistent van Tycho, ruim dertig waren hem voorgegaan. Dergelijke aantallen 

werden in de Islambeschaving niet gehaald. De verhouding in aantallen beoefenaren daar was 
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ongeveer een op vier. 

 

Tien tot twintig jaar later wordt elders in Europa een poging ondernomen de wereld te 

herscheppen langs een heel andere weg, niet wiskundig maar wijsgerig. Nu is het de antieke 

atoomleer die ingrijpend wordt getransformeerd. Ook hier is er alle aanleiding om van een 

revolutionaire transformatie te spreken, maar toch in mindere mate. Anders dan bij de 

omvorming van ‘Alexandrie-plus’, blijft namelijk in ‘Athene-plus’ de van oudsher overgeleverde 

kennisstructuur volledig intact. De wijsgerige eerste beginselen ondergaan naar inhoud wel 

een forse verandering, maar ook hier ook weer wordt onbetwijfelbare zekerheid opgeëist voor 

de grondslag van alle natuurkennis. Ook hier weer laat volgens de pioniers elk afzonderlijk 

natuurverschijnsel zich verklaren uit die eerste beginselen en geen andere. De grote pionier 

van deze revolutionaire transformatie is René Descartes geweest, maar de eerste was hij niet. 

Dat was zijn oudere vriend Isaac Beeckman. Diens onbekendheid, ook nu nog, heeft ermee te 

maken dat deze van huis uit Zeeuwse theoloog, buizenlegger, kaarsenmaker en 

gymnasiumleraar, zijn kijk op de natuur nooit in een samenhangend betoog heeft vastgelegd. 

Toch is het mogelijk gebleken om uit de aantekeningen in het dagboek dat hij als student in 

Leiden begon bij te houden een redelijk duurzame natuurfilosofie te reconstrueren, die 

bepaald niet zonder invloed is gebleven, met name op Descartes. De twee hebben elkaar in 

1618 in Breda ontmoet, toen René daar als jeugdig soldaat in het leger van prins Maurits met 

het garnizoen lag en de tien jaar oudere Isaac uit Middelburg over was ‘om Pietersoom te 

helpen wercken en te vryen oock’ met de Bredase schone naar wier hand hij dong. Descartes 

was een ordelijker en ook scherper, wijsgerig veel grondiger geschoold denker dan Beekman. 

Hij was het genie, de ander alleen de man met bijzondere gaven. Het is best mogelijk dat 

Descartes zijn natuurleer ook wel zou hebben ontworpen zonder de inspiratie die van 

Beeckman uitging. Niet dat Descartes zelf op dit oordeel van de geschiedenis heeft durven 

vertrouwen. Toen hij in 1628 naar de Nederlanden terugkeerde om hier zijn natuurleer aan 

het papier toe te vertrouwen, merkte hij tot zijn schrik dat ook Beeckman ook aan een poging 

tot systematisering was begonnen. Het is Descartes gelukt om de overbescheiden Beeckman 

in twee even giftige als leugenachtige brieven zo te intimideren dat die zijn poging tot 

vastlegging van zijn natuurleer meteen weer opgaf. Na zijn dood is zijn dagboek zoekgeraakt, 

pas in het begin van de twintigste eeuw is het dagboek teruggevonden en nog een halve eeuw 

later voor het eerst gepubliceerd. Aan Beeckmans dagboek is duidelijker af te lezen wat werd 

getransformeerd dan aan het werk van Descartes. Die is er altijd op uit geweest zichzelf te 

presenteren als de man die de wereld geheel van nul af opnieuw had overdacht, zonder aan 

enig voorganger ook maar iets te danken hebben. Geen herschepping dus, maar een 

eigenhandige schepping. In de visie van beiden is de wereld opgebouwd uit onzichtbaar kleine, 

ondoordringbaar harde, veelvormige materiedeeltjes, die tijdelijk samenklonteren maar verder  

onophoudelijk bewegen. Tot zover geen nieuws. Dit is precies wat de antieke atoomleer inhield. 

In drie opzichten is de wiskunde voor Descartes van bijzondere betekenis geweest. Hij was 

een geniaal wiskundige, een van de grote vernieuwers van alle tijden. Zijn bedrage was een 

grote stap voorwaarts op weg naar de identificatie van meetkunde en algebra. Hij zette die 

stap in een verhandeling ‘Géométrie’, die in 1637 uitkwam in één band met twee andere, over 

lichtbreking en over verschijnselen in de dampkring. Deze drie essays werden voorafgegaan 

door een beknopte aankondiging van zijn natuurfilosofie, onder de titel ‘Discours de la 

méthode’. Dit geheel vormde Descartes’ debuut als publicist. Hij wilde ermee nagaan wat hij 

zich na Galilei’s veroordeling nog kon veroorloven. De twee andere verhandelingen lieten zien 

waartoe Descartes in staat was in de wiskundige vorm van natuurkennis. Hij beoefende die 

niet op de revolutionaire manier van Galilei, maar op de klassiek-Alexandrijnse manier. De 

brekingswet die Ptolemaeus niet had kunnen vinden, en Ibn Sahl wel, en kort voor Descartes 
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ook Harriot en Snel, die publiceerde hij nu als eerste. 

 

In de late Romeinse Republiek en de vroege Keizertijd is de Stoa de dominante filosofie 

geweest, in de late Keizertijd de leer van Plato. In de Islambeschaving was ook het 

Aristotelisme bekend geworden, om in Andalusie en in Middeleeuws Europa de overheersende 

positie over te nemen. Die bleef in Renaissance-Europa behouden, al moest Aristoteles’ leer 

nu de oude concurrenten weer naast zich dulden. Daartoe behoorde dus ook de atoomleer, 

die in de Islambeschaving een ondergeschikte rol had gespeeld als onderdeel van een 

speculatieve vorm van theologie en in Europa nog even was opgedoken in de tijd van Karel de 

Grote. Twintig jaar na de val van Byzantium verscheen al de tekst waarin de antieke atoomleer 

is overgeleverd: Lucretius’ dichtwerk ‘De Rerum Natura’ (Over de aard der dingen). Pas eind 

zestiende, begin zeventiende eeuw had die tekst succes en schoof de materie-opvatting van 

Aristoteles bij een enkele natuurfilosoof in de richting van de atoomleer. Beeckman was een 

van hen, maar omstreeks 1610 gaf hij er zijn eigen visie aan. De visie was gericht op de 

beweging van de atomen. In de antieke atoomleer was alle aandacht gericht op de deeltjes zelf, 

op hun grootte, hun hardheid en vooral hun vorm. Maar hoe de atomen bewegen, daar werd 

geen aandacht aan besteed. Beeckman deed dat wel. Hij ontwikkelde geheel onafhankelijk 

van Galilei een idee van beweging. ‘Dat eens roert, roert altyt, soot niet belet en wort’, noteerde 

hij vanaf 1613 herhaaldelijk in zijn dagboek. Bij Galilei gold dit voor beweging parallel aan de 

horizon, dus in een cirkel. In Beeckmans visie blijft zowel bij rechtlijnige beweging als bij een 

cirkelbaan de beweging in stand, tenzij het voorwerp ergens door wordt tegengehouden. Tegen 

de achtergrond van deze opvatting van beweging ging hij vervolgens een enorme variatie aan 

natuurverschijnselen te lijf, steeds met het doel die te verklaren uit de wisselwerking tussen 

zijn eerste beginselen. De verklaringen waren veel specifieker en gedetailleerder dan die van 

de antieke atoomleer. Bijvoorbeeld was geluid in algemene termen opgevat als een stroom van 

deeltjes die tijdens het spreken worden uitgezonden, om vervolgens ons gehoororgaan te 

treffen en zich daarna als geluid kenbaar te maken. In Beeckmans visie ontstaat geluid 

doordat een snaar al trillend de lucht in kleine deeltjes klieft en die in alle richtingen wegzendt. 

Naarmate de snaar sneller trilt, vallen de deeltjes fijner uit, vliegen ze met grote snelheid weg 

en roffelen ze feller en sneller op ons trommelvlies. Tot op het niveau van de zenuwen en de 

hersenen legde Beeckman uit hoe de snellere beweging van fijnere deeltjes een hogere toon 

teweegbrengt. Net zo brengt een grotere hoeveelheid deeltjes die per snaartrilling wordt 

afgesneden een gewaarwording van grotere luidheid met zich mee. Steeds heb je dus een een-

op-een-verklaring. Een bepaald fenomeen dat wij opmerken in de macrowereld correspondeert 

met een specifiek deeltjesmechanisme in de microwereld. In dergelijke termen bood Beeckman 

ook een verklaring voor een verschijnsel dat ‘sympathetische resonantie’ wordt genoemd. 

Wanneer je een snaar aantokkelt, kan het zijn dat een andere snaar in de nabijheid schijnbaar 

spontaan ook geluid gaat geven. Samen met de mysterieuze aantrekking van ijzer door een 

magneet vormde dit verschijnsel een standaardvoorbeeld van de geheimzinnige 

overeenkomsten en occulte krachten, die zo prominent aanwezig waren in het magische 

wereldbeeld.  Beeckman liet zien dat er niet geheimzinnigs aan is, en dat ‘sympathie’ er niets 

mee te maken heeft. Wat in feite gebeurt, stelde hij, is dat het trillen van de getokkelde snaar 

een snel afwisselende reeks verdunningen en verdichtingen van de lucht teweegbrengt, die op 

hun beurt aan snaar een eindje verder weg tot trilling brengen. Voor de hedendaagse fysicus 

is de laatste verklaring bijna juist, maar is de eerstgenoemde onzin. Voor de historicus ligt de 

hoofdzaak ergens anders. Dankzij de nieuwe concentratie op de specifieke bewegingen van de 

materiedeeltjes kan een natuurfilosofische verklaring nu heel wat dichter in de buurt komen 

van wat wij als ‘fysica’ herkennen dan bij de antieke atoomleer het geval was. Dat nieuwe 

begrip was in zoverre niet nieuw dat het al twintig jaar voordat eerst Isaac Beeckman en later 
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René Descartes ermee gingen werken was ontwikkeld door Galilei, zij het in het kader van de 

‘Alexandrijnse’ vorm van natuurkennis. Hoe konden nu deze twee ‘Atheners’ op hetzelfde 

uitkomen? In het geval van Descartes is de vraag gemakkelijk te beantwoorden dan in dat van 

Beeckman. In 1618 in Breda liep Descartes er tegenaan in gesprekken met zijn nieuwe vriend 

Beeckman. Maar hoe die vriend er zelf op is gekomen, dat blijft een raadsel. De uitspraak ‘dat 

eens roert, roert altyt, soot niet belet en wort’ verschijnt al heel vroeg in Beeckmans dagboek, 

zonder duidelijke voorbereiding of nadere context. De kans dat hij het idee van het in stand 

blijven van beweging aan Galilei heeft ontleend is nul. In 1613 had Galilei er nog geen enkele 

ruchtbaarheid aan gegeven, laat staan erover gepubliceerd. Bovendien noteerde Beeckman 

altijd in zijn dagboek wat hij aan wie ontleende. We moeten volstaan met de constatering dat 

in een tijdspanne van twintig jaar twee heel verschillend geaarde denkers, die opereerden 

binnen twee onderling sterk uiteenlopende vormen van natuurkennis, langs verschillende 

wegen op een zelfde fundamentele vondst zijn gekomen. Vormde misschien het Europa van 

de late Renaissance voor zo’n vondst een bijzonder geschikte voedingsbodem? 

 

Descartes besefte maar al te goed dat ook aan zijn werk forse wereldbeschouwelijke gevolgen 

vastzaten. De wereld die hij schetste in zijn boek ‘Le Monde’ was een oneindige, gevuld met 

zonnestelsels als het onze. Zijn uitgangspunt kennen we al: God schiep de wereld in de vorm 

van materiedeeltjes die zich onder vorming van wervels bewegen volgens vaste wetten. In ‘Le 

Monde’ liet hij zien hoe soepel dit alles heelalbreed uitpakt. Daarbij verwerkte hij al het nieuwe 

wat de telescopische waarnemingen van Galilei en intussen ook anderen hadden gebracht. 

De grondslag van dit alles was zijn idee dat er in de wereld twee substanties zijn, de 

‘uitgebreide substantie’ (res extensa) en de ‘denkende substantie’ (res cogitans). Die laatste is 

uitsluitend aan de mens voorbehouden. Aristoteles en andere natuurfilosofen hadden tussen 

drie zielen onderscheiden. Planten hebben een vegetatieve ziel, bij dieren komt daar de 

animale ziel bij, en bij mensen ook nog eens de redelijke ziel. Descartes schrapte de eerste 

twee. Planten en dieren vielen voortaan onder de uitgebreide substantie, en zelfs de mens viel 

daar grotendeels onder. Niet alleen planten en dieren zijn conglomeraten van materiedeeltjes, 

de menselijke lichaamsfuncties verlopen al even machinaal, volgens dezelfde 

bewegingswetten. In ‘Le Monde’ besteedde Descartes een uitvoerig hoofdstuk aan een 

beschrijving van de mens als een machine waaraan God de denkende substantie heeft 

gekoppeld, dus onze onsterfelijke ziel. Onbedoeld en onbewust stond Descartes feitelijk vlak 

bij een puur materiele opvatting van de wereld, waarin het voor de onsterfelijke ziel en een 

soeverein handelende God geen plaats meer was. Het kon niet uitblijven of iemand zou uit 

Descartes’ leer de atheïstische consequenties trekken die de schrijver zelf over het hoofd 

scheen te zien. Vergelijkbaar was het geval met Descartes’ proces van doorgaande twijfel. Zelf 

dacht hij de sceptici voorgoed de pas te hebben afgesneden. Maar opnieuw was maar een 

kleine stap nodig om nu ook het cogito (het denken) op zijn beurt door de sceptische 

gehaktmolen te halen. Eigenlijk luidde Descartes de wederopstanding in van een weer verder 

versterkt en dus nog veel gevaarlijker scepticisme. En niet alleen dat, die uiteenzetting van 

Descartes, dien je eenmaal in je leven alles wat je ooit voor waar hebt gehouden, aan twijfel 

zou moeten onderwerpen. Waar moest dat op uitlopen? Dat iedereen maar voor zichzelf ging 

denken? Weliswaar had Descartes zelf tijdig rechtsomkeert gemaakt en had hij die twijfel 

opgelost in de nieuwe zekerheid van zijn natuurfilosofie. Maar voor anderen had hij zo toch 

de weg gebaand naar een weigering welke autoriteit dan ook te gehoorzamen, en zeker 

intellectuele autoriteiten? Waar moest dat met de wereld naartoe? Wat voor wereld was dat 

eigenlijk die Descartes in zijn natuurfilosofie schetste? De kosmos nam er de gedaante aan 

van een uurwerk, machinaal aflopend met een meedogenloze regelmaat en onderworpen aan 

onwrikbare natuurwetten. Wat bleef er nog over van de mensen, dat kleine stukje denkende 
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substantie in een oneindig heelal tjokvol her en der rondwervelende materiedeeltjes? De 

sceptische kritiek was neergekomen op een uitvoerige argumentatie dat onze twee mogelijke 

bronnen van kennis, ons intellect en onze zintuigen, ons op allerlei manieren kunnen 

bedriegen. Nooit kunnen we zekerheid krijgen over de conclusies die het intellect ons laat 

trekken of over de inlichtingen die de zintuigen ons verschaffen. Het enige wat erop zit, is het 

opschorten van het oordeel. Descartes’ meesterzet bestond er in dat hij tot het eind toe met 

sceptische kritiek meeging. Hij ging zelfs verder, hij zette een stap die geen scepticus ooit had 

gezet. Hij bedacht de ‘malin genie’, een kwade genius, die er doelbewust op uit is de mensen 

op een dwaalspoor te brengen. Onder deze verzengende sceptische twijfel gaat alles in rook 

op, de hele wereld en alles erin is nu weggedacht, niets is meer over. Niets? Ja, toch iets. Al 

twijfelend kan men er niet onderuit te constateren dat die denkende twijfel wel door de mensen 

zelf wordt uitgeoefend. ‘Cogito ergo sum’: ik denk dus ik besta. Aan die vaststelling kan zelfs 

de meest sceptische twijfel niet ontkomen. De twijfelende mensheid laat zich eenvoudig niet 

wegdenken. En zo is dus een rotsblok van onbetwijfelbare zekerheid alsnog gevonden. 

Vervolgens is het zaak vanaf dit onwankelbaar stevige rotsblok weer bruggen te bouwen, terug 

naar de wereld. Dat is intussen wel een andere wereld, niet meer die van de onbevangen 

waarneming, maar de wereld van de uitgebreide en de denkende substantie. De weg terug 

naar die wereld laat Descartes verlopen via de wiskunde.  

 

 

Ik was een Amsterdammer 
 
Mijn werk als helpende in het verpleeghuis heeft weinig aanzien. Het werk moet met steeds 

minder mensen gedaan worden, er worden steeds hogere eisen gesteld aan de opleiding van 

het personeel en de betaling is slecht. Daaruit blijkt dat we in onze samenleving de zorg voor 

dementerenden niet waarderen. Het lijkt wel of hun zijn uitgerangeerd. Er wordt onderschat 

hoe moeilijk het is om voor dementerenden te zorgen. Verzorgenden en helpenden moeten 

over veel geduld en psychologisch inzicht beschikken om goed met demente bewoners en hun 

familie om te kunnen gaan. Er wordt van mij verwacht dat ik met de dood kan omgaan. Ik 

had al wel eens een paar dode mensen gezien. Twee ervan lagen in een kist en waren mijn 

ouders, waar ik amper van schrok omdat die bij leven ook al niet mooi waren. Maar toch word 

ik van de lijken die ik tegenwoordig zie, waar ik nauwelijks een band mee heb, ook niet bepaald 

vrolijk. Ik ben geen fan van de dood. En iemand werkelijk dood zien gaan, dat is helemaal 

geen feest. Mijn werk is vaak zwaar, vies en eentonig. Werken in lange witte gangen waarin 

de karren met handdoeken, washandjes, netbroekjes en inco’s staan, en ’s avonds de 

rolstoelen en de rollators, werken in grote huiskamers waar de bewoners apathisch 

(onverschillig) en versuft voor zich uit staren. Werken in het verpleeghuis wordt steeds minder 

aantrekkelijk en dat leidt tot verandering in het personeel. Omdat in Amsterdam de witte 

Nederlanders het werk steeds minder aantrekkelijk vinden, dragen ze het werk geleidelijk over 

aan gekleurde Nederlanders, die veelal behoren tot een andere cultuur. Dit heeft 

consequenties in het verpleeghuis op de afdeling PG (psychiatrie/geriatrie: geneeskunde van 

oude mensen) en op andere afdelingen van het verpleeghuis, zoals somatiek en revalidatie, in 

het verzorgingshuis, waar sommige witte mensen alleen door witte mensen gewassen willen 

worden. Over het algemeen zijn verzorgenden en helpenden erg betrokken bij de bewoners. 

Om die reden zijn ze bereid dubbele diensten te draaien als collega’s ziek zijn. Soms kopen ze 

uit eigen zak cadeautjes voor bewoners en gaan met ze wandelen. Ze doen hun best goed voor 

ze te zorgen. Voor jonge gezonde mensen is het geen prettig vooruitzicht om zelfstandigheid 
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en privacy te moeten inleveren en overgeleverd te zijn aan de zorg van hulpverleners. Voor 

oude zieke mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen kan het een uitkomst zijn. Er 

zijn zelfs mensen die opbloeien in het verpleeghuis en voor wie het verpleeghuis een oplossing 

is voor de eenzaamheid. De prioriteit van de politiek ligt niet bij de zorg voor oude, demente, 

kwetsbare mensen. Dat verklaart de magere financiering, het lage aanzien van het vak en het 

feit dat weinig mensen het verpleeghuis kennen. Het verpleeghuis is een verborgen deel van 

de maatschappij. Wij hebben ons als individuen ontslagen van de zorgplicht voor onze 

demente vaders en moeders die we hebben overgedragen aan professionals. Maar 

maatschappelijk blijven we verantwoordelijk. Als leerling verzorgende werd ik begeleid door 

mensen die wat betreft intelligentie en opleiding ver onder mijn niveau lagen. Het leek wel of 

ik in de koloniale tijd was teruggekomen. De begeleiders hebben als verzorgende een dienende 

functie, vooral na de invoering van het belevingsgerichte werk. Velen kunnen hun eigenwaarde 

niet bewaren en gaan ervan uit dat ze een ondergeschikt bestaan leiden. Ik bemerkte dat ze 

aan mijn universele liefde  en aan mijn tekortkomingen denkbeeldige relaties en ondeugden 

toevoegden, waarom zij mij benijden en minachten, genoodzaakt tot andere daden moeten 

komen dan de mensen uit mijn eigen kring. En te bedenken dat ik jaren van mijn leven 

verspild heb, dat ik heb willen sterven, dat mijn grootste liefde geweest is voor mensen die mij 

niet aantrokken, die niet mijn genre waren.  

 

Misschien moet ik maar proberen van de nood een deugd te maken en buiten de maatschappij 

te blijven. Maar hoe dat allemaal moet… het lukt me niet! Er zal toch brood op de plank 

moeten komen. Er moet veel veranderen, dat is wel duidelijk. Het is belangrijk dat ik goed op 

de hoogte ben als ik iets wil veranderen. Misschien niet meer voor mijzelf maar dan hopelijk 

wel voor mijn kleinkinderen. En het belangrijkste is dat ik het nu eindelijk doorheb. Dat 

vrouwen na eeuwenlang de broedmachine en het gespreide bed en de deurmat te zijn geweest 

zijn gaan zien dat ze hebben verloren: hun verzorging en hun liefde zijn niet beloond, ze 

worden als tweederangs mensen beschouwd. Deze ontdekking is de eerste stap op weg naar 

verandering: verandering in het eigen voordeel. Het belangrijkste is dat ik eindelijk goed 

verontwaardigd was. Ik werd erg kwaad en na het beleven ervan deed ik iets constructiefst. Ik 

zocht gerichte, zinvolle activiteiten en probeerde tegelijk buiten de machtsstrijd van de 

mannen te blijven. Een ingewikkelde opgave die eindigde in een echtscheiding. Maar ik wist – 

en van deze overtuiging kon niemand of niets me afbrengen – dat mijn besluit vast stond en 

dat het een beschikking van mijn lot was. Het was alsof twee stromen zich hadden verenigd 

en me in één grote beweging meevoerden naar een ver verwijderde bestemming. Ik was 

ontzettend trots op mijn onwrikbare zelfbeheersing en mijn leven toen was gebaseerd op die 

trots. Ik had vrede met mijzelf. Ik was een wijze moeder. Alleen wijze moeders kennen haar 

eigen kinderen. Ik heb een heleboel dingetjes uit het verleden bewaard. Die kunnen mijn 

kinderen, straks als ik dood ben, lezen en bekijken. Tijdens mijn leven hebben ze er geen 

belangstelling voor. Het is maar oude troep, zeggen ze. En op rommelmarkten en in musea 

herleefd het verleden immers ook. Wacht maar tot ik dood ben, denk ik als deskundige van 

vele dodenherdenkingen. 

 

En toen werd ik ziek. Ik was ziek geworden door het verdriet om alles wat er was gebeurd en 

wat in rustige tijden aan het licht was gekomen, en dat slechte gedachten niet meer waren 

dan een zuchtje wind in een wereld van slechte daden. Het is wel goed om over wraak te 

fantaseren. Er is onderscheid in fantasie en werkelijkheid. Ik heb de vreselijke gedachten over 

wraak nodig, maar als ik een doodsbang mens zie huil ik van medelijden. Wraak is alleen 

maar mooi in je verbeelding.  Ik ben bereid geloof te hechten aan de generalisatie dat 

sluimerende rancune bij een categorie mensen die altijd een onderklasse zijn geweest en zich 
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ook zo gevoeld hebben, met name als die mensen net aan een onbeschrijflijke onderdrukking 

onderworpen zijn geweest. Een voorbeeld daarvan is dat Stalin in 1932 en 1933 opzettelijk 

tussen de vijf en zeven miljoen Oekraïners heeft laten verhongeren. Iets wat voor de 

Oekraïners de allesbepalende nationale tragedie is, precies zoals de Holocaust de 

allesbepalende nationale tragedie is voor de joden. Dat die sluimerende rancune van zo’n 

categorie mensen, bij de juiste combinatie van omstandigheden, tot uitbarsting zal komen in 

het begaan van beestachtige wreedheid jegens mensen die zij, hoe onterecht ook, 

verantwoordelijk houden voor hun lijden. En het is het gemakkelijkst om juist hen met wie je 

leeft verantwoordelijk te houden. Maar hoeveel van dit weten gaat verloren als gevolg van het 

verglijden van tijd. Het is duidelijk dat ook gewoonten en gedragingen in de loop van de tijd 

worden uitgehold. En zelfs als het ooit zo was dat er onder grote delen van de Nederlandse 

bevolking van bijvoorbeeld steden als Amsterdam en Rotterdam een sluimerend antisemitisme 

woedde, dan wil ik nog geloven dat het nu niet meer het geval is. Maar ik ben er niet bij 

geweest, ik heb het niet gezien. Ik kan op basis van mijn ervaringen in vredestijd niets weten 

van Nederlanders in oorlogstijd. Misschien valt het niet te achterhalen, zoals ik ook nooit te 

weten kan komen hoe het was toen voor mijn huis de joden het Muiderpoortstation 

binnengingen. Elfduizend joden uit de Transvaalbuurt had ik kunnen zien voorbijkomen. Het 

Muiderpoortstation was de instapplaats voor joden naar kamp Westerbork en vervolgens naar 

Auschwitz, Bergen Belsen en Sobibor. Op zondag 20 juni 1943 vond in Amsterdam Zuid en 

een deel van Amsterdam Oost een grote razzia plaats op de laatst overgebleven joden. De 

bezetters, samen met de politie, sloten alle straten af en gingen de huizen binnen om de joden 

naar de verzamelplaatsen te brengen. Van de verzamelplaatsen werden de mensen per tram 

naar het Muiderpoortstation vervoerd. Per trein werden ze overgebracht naar de 

vernietigingskampen. Per trein werd honderdduizend joden uit het midden van de 

samenleving weggevoerd uit het dagelijks leven, en op transport gesteld naar, wat later bleek, 

vernietigingskampen. In 1943 werden joden ook rechtstreeks gedeporteerd van de Polderweg 

en de Borneo- en Panamakade in Zeeburg. Daarnaast was de ‘Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung’, net als de Hollandsche Schouwburg, een verzamelplaats voor zowel 

onmiddellijke als latere deportatie. Hoe zou ik zijn geweest als ik met eigen ogen had gezien 

hoe joodse baby’s aan Oekraïense hooivorken werden gespietst, uit het raam werden gegooid, 

door Oekraïners tegen een muur werden geslagen en dood werden getrapt, zoals een boreling 

die meteen na de geboorte was doodgetrapt, terwijl de navelstreng nog tussen de benen van 

zijn moeder hing. Ik ben geen getuige geweest van een onvoorstelbare,  barbaarse wreedheid, 

zo barbaars dat er zelfs momenten waren waarop de nazi’s de Oekraïners zelf in toom moeten 

houden. Ik heb nooit zoiets gezien, zal nooit zoiets zien. Ik probeer de dingen in hun 

complexiteit te zien en ik ben voorzichtig met generalisaties. De Griekse tragedie leert ons 

immers dat de echte tragedie nooit een simpele tegenstelling heeft tussen goed en kwaad, 

maar op een veel subtieler en veel smartelijker manier eerder een botsing tussen twee 

onverenigbare wereldbeschouwingen. De tragedie van bepaalde gebieden in Oost-Europa 

tussen 1939 en 1944 is in die zin een echte tragedie, omdat de joden in het oosten van Polen, 

die wisten dat hun een onvoorstelbaar lijden te wachten stond als ze onder de heerschappij 

van de nazi’s terecht zouden komen, de Russen als bevrijders zagen. In 1939 werd het oosten 

van Polen afgestaan, tijdelijk, naar zou blijken, aan de Sovjet-Unie. Terwijl de Oekraïners in 

het oosten van Polen, die in de jaren twintig en dertig onvoorstelbaar hadden geleden onder 

de Sovjetonderdrukking, het afstaan van het oosten van Polen aan de Sovjet-Unie als een 

nationale ramp beschouwden. Ze zagen de nazi’s juist als bevrijders toen de Duitsers er in 

1941 binnenvielen en de macht overnamen. Dit is natuurlijk geen formule die alles kan 

verklaren, de gespietste baby’s noch de opengespleten hoofdjes, maar het is op zijn minst 

complexer, en daarom waarschijnlijker ook correcter. Als ik denk aan wat verloren is gegaan 
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als gevolg van het uitroeien van hele bevolkingsgroepen, de anderhalf miljoen Armeniërs die 

in 1916 door de Turken zijn afgeslacht, de zeven miljoen Oekraïners die Stalin in 1923 en 

1933 heeft laten verhongeren, die zes miljoen joden die in de holocaust zijn vermoord, de twee 

miljoen Cambodjanen die in de jaren zeventig door het bewind van Pol Pot zijn vermoord, de 

Tutsi’s die door de Hutu’s werd uitgeroeid. Dan denk ik meestal, vanzelfsprekend allereerst 

aan de mensen zelf, de families die zullen ophouden te bestaan, de kinderen die nooit geboren 

zullen worden, en dan pas aan de alledaagse dingen die de meesten van ons vertrouwd zijn, 

de huizen, de souvenirs en de foto’s die, omdat de mensen niet meer bestaan, straks geen 

enkele betekenis meer zullen hebben.  

 

Er zijn ook nog de gedachten die nooit gedacht zullen worden, de ontdekkingen die nooit 

gedaan zullen worden, de kunstwerken die nooit geschapen zullen worden. De problemen, 

ergens in een boek opgeschreven, een boek dat de mensen die ze genoteerd hebben zal 

overleven, de problemen die nooit opgelost zullen worden. Er is onderzocht hoe mensen ertoe 

konden komen om zo massaal hun medemensen te doden, zonder dat zij in feite vijanden 

waren. De massamoordenaars die tijdens de jodenjacht en ook in de uitroeiingkampen tot de 

meest onvoorstelbare mensonterende daden in staat waren, bleken in werkelijkheid 

doorgaans doodgewone mensen te zijn. Wie in zijn eigen goedheid gelooft heeft alleen maar 

het geluk gehad nooit te zijn blootgesteld aan de omstandigheden die het kwaad in ons wakker 

maken. in elk van ons wacht de wreedheid haar kans af. Eigenlijk is het laatste struikelblok 

voor de gehele aanvaarding van die verklaring, onze wens om in onze eigen onschuld te 

geloven, onze behoefte aan een veilige wereld waarin goed en kwaad gescheiden blijven. Was 

het maar zo eenvoudig, was het maar waar, dat er ergens slechte mensen boze daden plegen. 

Was het maar waar dat wij hen alleen maar hoeven te scheiden van de rest van ons en hen te 

vernietigen. Maar de scheidingslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder 

mens. De omstandigheden waarmee we te maken krijgen kunnen een mensenleven bepalen 

en zelfs desoriënteren. Op een bepaald moment kunnen zich zoveel van die factoren 

opstapelen dat een mens in een keer tot daden in staat is waartoe hij zichzelf nooit in staat 

had geacht. Het besef dat iedereen zonder uitzondering hiervoor in aanmerking komt moet 

wel tot nadenken stemmen. Het kan aansporen om weerstanden af te zwakken en 

vooroordelen op te ruimen. Dan pas kan men de geest openstellen om datgene te begrijpen 

wat als beestig wordt omschreven, terwijl het uiteindelijk gaat om menselijk gedrag, hoe 

onmenselijk het ook mag lijken. Bonobo’s bewijzen dagelijks dat het mogelijk is in 

groepsverband te leven met een minimum aan agressie en een maximum aan levensvreugde. 

De vrouwen zijn er aan de macht. Door dik en dun beschermen ze elkaar en ook hun kinderen. 

Zou het paradijs dan toch bestaan? 

 

Het parlement nam de wet voor legalisatie van anticonceptie aan. De pil zou door het 

ziekenfonds worden vergoed. Vanaf dat moment hadden brede lagen van de bevolking toegang 

tot de seksuele bevrijding, die voorheen voorbehouden was aan leidinggevenden, vrije 

beroepsuitoefenaars en kunstenaars. Het is pikant te constateren dat die seksuele bevrijding 

is voorgesteld als een gemeenschappelijke droom, terwijl het in werkelijkheid om een nieuwe 

fase in de historische ontwikkeling van het individualisme ging. Het echtpaar en het gezin 

vertegenwoordigden het laatste eilandje van primitief collectivisme binnen de liberale 

samenleving. De seksuele bevrijding leidde tot de vernietiging van die tussengemeenschappen, 

de laatste buffers tussen het individu en de markt. Dat vernietigingsproces gaat ook nu nog 

onverminderd door. Na de maaltijd werden dansavonden georganiseerd.  Op zichzelf mocht 

die keuze verrassend heten in een tijd die zozeer openstond voor alle nieuwe vormen van 

spiritualiteit, maar hij bewees dat de dansavond onovertroffen was als seksuele 
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ontmoetingsmogelijkheid in een niet-collectieve samenleving. In primitieve samenlevingen, zo 

stelde Frederic Dantec, stond de dans, of de trance, bij feesten ook in het middelpunt. Op het 

centrale grasveld waren dus een geluidsinstallatie en een bar neergezet, en de mensen 

wiebelden tot diep in de nacht in het maanlicht. 
 

Ik blijk intussen een vrouw van gevorderde middelbare leeftijd te zijn. Er is sprake van zonen 

van in de dertig, kleinkinderen, maar geen verwijzing naar een man. Ooit was ik de beste 

vriend van mijn kinderen. Gelooft u daarin? Ik wel, vroeger. Maar de tijden zijn veranderd. Dit 

schrijven is aan iedereen die het maar lezen wil gericht, iedereen die bereid is mijn 

jammerklachten aan te horen. Ik beschouw het als een brief in een fles, niet de eerste die op 

verre kusten aanspoelt. Mijn boeken spreken mensen aan op de manier waarop ze met elkaar 

over mij fluisteren. Mijn beweringen hebben iets van een waandenkbeeld en geeft blijk van 

een paranoïde manier van denken. Ik klaag echter alleen over eenzaamheid. Ik heb een 

beschermend ritueel voor mijzelf ontworpen door mij terug te trekken in mijn huis met lekker 

eten, televisie en boeken, gedompeld in wat ik gelukzaligheid noem. Wanneer ik over mijn 

situatie begin na te denken, verandert de gelukzaligheid in onrust. Is dit echt het beste dat 

het leven te bieden heeft, vraag ik me af. Alleen in bed liggen met een boek? Is het wel zo 

prettig om zich een behaaglijk voelend burger van een modeldemocratie te zijn, veilig in mijn 

huis in het hart van Europa? Wie zaait, zal oogsten. Ik schrijf over mijn rusteloze ziel, en 

zielen in verwarring beantwoorden mijn roep. Maak ik me zorgen? Niet echt, niet op de 

gebruikelijke manier. We moeten nu eenmaal allemaal doodgaan. Wanneer ik oud ben zal ik 

er aan toe zijn om dood te gaan. Wat heeft het voor zin om me vast te klampen, alleen maar 

voor het vastklampen? Het is goed als je nog voor jezelf kunt zorgen. Maar als ik valgevaarlijk 

ben en trillerig, zal het niet lang meer duren dat ik mijn huis moet opgeven en naar een tehuis 

moeten zoeken. Of ik dat nu leuk vind of niet, het zal wel moeten. Dus zit ik niet zozeer in 

over mijn dood als wel wat mij kan overkomen op weg daar naartoe. Als ik de moeite had 

genomen om op een warme lentenacht aan de deur van de buurman te luisteren, had ik hem 

vast zachtjes zijn liefdeslied door het sleutelgat horen zingen. Hem en de duif. Mister 

Melancholie en de heer duif, het liefdesverdrietige duo. Ik zal niet met hem meegaan, zal ik 

tegen hem zeggen. Ik zal niet zijn hand vasthouden tot aan de poort. Ik zal hem niets beloven. 

Ik zal niet naar hem glimlachen om te laten zien dat hij een grote jongen is. Ik zal niet in zijn 

oor fluisteren: zoete dromen, zwermen engelen en de hele rest. Het leven zou iets heel 

eenvoudigs moeten zijn. Iets wat je werkelijk zou kunnen ervaren als een samenstel van kleine 

riten, die eindeloos worden herhaald. Riten die misschien een beetje onnozel zijn, maar 

waarop je kunt vertrouwen. Een leven zonder inzet, zonder drama’s. 

 

Oude mensen zeggen vaak: ‘ik kan dit voedsel niet eten’. Ik weet dat als ik niet alle voedsel 

kan eten, ik niets kan eten. Ik weet dat als ik zo ga denken, dat in feite mijn inwendige organen 

onherstelbaar aan het aftakelen zijn. Dat was het moment waarop ik wakker werd. Dit is een 

inzicht over mijn eigen dood en ik heb het geluk dat ik eruit kon ontwaken. ‘Ik wil 

honderdtwintig worden’, fluisterde ik tegen mezelf. Maar ik verlies de controle over mijn fijne 

motoriek en plas af en toe in mijn broek wanneer ik te lang wacht met plassen. Ik word voor 

een raadsel gesteld. Ik krijg niet genoeg beweging op mijn vrije dagen. Als ik kwaad ben of 

zwaar werk doe loop ik rood aan en begin zwaar te ademen. Hoe zou een wezen van mijn soort 

waartoe ik lijk te behoren – gereserveerd, kalm, solitair – ooit goed kunnen worden in een spel 

waarin een heel ander karaktertype lijkt uit te blinken: nuchter, onbedachtzaam, strijdlustig? 

Massale feesttaferelen, zoals die zich op het platteland afspelen, gunnen me een kijkje in wat 

ik in het leven mis, waarvan ik mijzelf heb uitgesloten door in de stad te blijven wonen. De 

vreugde van het behoren tot het thuishoren in een massa, van het meegesleept worden door 
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stromen van massagevoel. Wat een vreemd gevoel voor iemand die geboren is in Enter, waar 

het massale de norm is en het solitaire de afwijking! Als kind heb ik mij nooit een ogenblik 

toegestaan om eraan te twijfelen dat alleen ikzelf dat los en kritisch tegenover de massa staan, 

zou laten gebeuren. Maar ik ben ongelukkig wanneer ik niet groot ben van ziel, verzuim om 

te leven en de liefde ontbeer. 

 

Vrouwen zijn van nature heel wat minder geneigd fysiek geweld te gebruiken dan mannen, 

laat staan dodelijk geweld. Hun hormoonspiegel is anders samengesteld. Hun denken en 

voelen is veel verdraagzamer. Tenslotte zijn de meeste van hen moeders of zijn ze op weg het 

te worden. Ook kinderloze vrouwen vertonen dikwijls een moederlijke bezorgdheid. Mannen 

hebben helaas weinig respect voor de planeet die we bewonen. Zou het toeval zijn dat wij haar 

Moeder Aarde noemen? Ze zijn zo gewoon het leven op aarde geweld aan te doen, dat ze er 

zelfs niet meer bij stilstaan. Wat gewoon is, lijkt op den duur normaal. Door de menselijke 

geschiedenis heen loopt één ononderbroken bloedrode draad. De oorlogen die al door de 

mensheid werden uitgevochten en die nog dagelijks op touw worden gezet, zijn niet bij te 

houden. Op de vraag door wie zij gevoerd worden, kent iedereen het antwoord. Het zijn 

mannen die zich daarmee inlaten. Vechtende soldaten zijn bijna altijd van het mannelijke 

geslacht. Hun officieren zijn het zeker. Ook de machthebbers zijn altijd mannen. Van alle 

wereldwijd gepleegde individuele delicten met dodelijke afloop is hoogstens tien procent op 

rekening van vrouwen te schrijven. Het is dan ook geen eufemisme te stellen dat mannen 

verantwoordelijk zijn voor het dodelijk geweld tegen soortgenoten. Het is niet beestig. Het is 

niet vrouwelijk. Het is typische mannelijk.  

 

Vrouwen vechten onderling om een plaats in de maatschappij te verwerven. Vrouwen 

gebruiken echter geen fysiek geweld, maar vechten machtsspelletjes uit. Dat is geestelijk 

geweld door te grote omhooggevallen ego’s en te veel kapsones. Te hoge werkdruk, intimidatie 

van medewerkers en te weinig supervisie. Medewerkers durven soms fouten niet te bespreken, 

uit angst te worden uitgescholden. Ruzie tussen medewerkers leidt tot risico’s voor klanten, 

en uit onderzoek blijkt dat een op de twee medewerkers zich geïntimideerd voelt. Dit zijn 

excessen, maar wel uitingen van een hiërarchische organisatie- en teamcultuur. Ook zonder 

extreme ego’s, competitie en machtsuitoefening is de hiërarchie hierin herkenbaar. In een 

hiërarchische structuur zijn ongelijkheid en gereguleerde macht ingebouwd: de 

leidinggevende is de verantwoordelijke baas en beslist uiteindelijk wat er gebeurt en hoe de 

lusten en lasten verdeeld worden. Ook beoordeelt de leidinggevende het functioneren van de 

medewerkers. Met deze ongelijkwaardigheid is een bepaalde mate van onveiligheid ingebouwd. 

Wanneer iemand die lusten of lasten kan toebedelen, iemand beoordeelt, die heeft bepaalde 

macht over anderen. De medewerkers zijn afhankelijk van de beoordeling. Op die onveiligheid 

reageren ze door gedrag. medewerkers willen de hiërarchische leider te vriend houden, of door 

onderlinge competitie laten zien hoe goed ze functioneren. De teamleider op zijn beurt wil 

laten zien hoeveel macht hij heeft en dat hij zijn positie verdient. Dat kan door te laten zien 

hoe hoog hij scoort op belangrijke waarden in de organisatiestructuur, bijvoorbeeld 

intelligentie. Een teamleider demonstreert en bevestigt zijn positie door een teamlid af te 

katten bij fouten en zijn eigen briljante diagnose en aanpak te presenteren. De hiërarchische 

structuur beïnvloedt daarmee de interactie tussen teamleider en medewerkers, en tussen 

medewerkers onderling. Medewerkers onderling – als gelijkwaardige collega’s – kunnen 

conflicten krijgen vanuit diezelfde dynamiek. Onderlinge competitie en rivaliteit laten zien wie 

de beste of de meest machtige is. Het bevestigen of versterken van posities is het meest 

verstandige in een systeem waar de macht verdeeld moet worden. In een hiërarchie heerst 

dus een ongelijke machtsverdeling, die interacties en gedrag beïnvloed. Teamleiders die zich 
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bewust zijn van deze interactiepatronen en de ongewenste effecten ervan, kunnen ze 

ombuigen, zelfs als er in de structuur formeel hiërarchie blijft bestaan. Het gedrag van de 

teamleider heeft namelijk een groot effect op een team, zeker in een hiërarchie waar de 

teamleider formeel het gezag vertegenwoordigt. Goede teamleiders benutten hun 

hiërarchische positie effectief en ethisch verantwoord om mensen te laten uitblinken. 

Hiërarchische betekent niet per definitie een onveilige organisatiestructuur. Om bovenstaande 

excessen te vermijden en om productiviteit en veiligheid te bereiken is het belangrijk dat 

leidinggevenden hun macht positief gebruiken. 

 

De drang tot overleven is een basisinstinct bij alle dieren, de mens vormt hierop geen 

uitzondering. Hij heeft niet alleen zijn instinct benut om te overleven, maar ook zijn intellect. 

Zijn verstandelijke capaciteiten waren de perfecte aanvulling op zijn fysieke 

minderwaardigheid. Uit archeologische vondsten blijkt dat mensen in holen in de rotsen 

beschutting zochten tegen hun natuurlijke vijanden. Er was maar één afdoend alternatief.: 

de vijand te vlug af te zijn. Dit hield in dat hij erin moest slagen hem tijdig op voldoende veilige 

afstand onschadelijk te maken. Wanneer de mens zijn tegenstander dicht liet naderen, werd 

het risico te groot. Dit is dan ook de voorspelbare reden waarom de mannen zich 

noodgedwongen hebben voorzien van wapens op afstand. Het was de basisvoorwaarde om een 

gevecht te overleven. We mogen trouwens niet uit het oog verliezen dat de mens in vroeger 

dagen erin moest slagen tijdig een prooidier te vangen om zijn honger te stillen. Om het te 

kunnen bemachtigen en om in zijn voedsel te voorzien, waren wapens niet alleen nuttig maar 

ook noodzakelijk. Als hij er niet in slaagde op afstand te treffen kon hij het meestal wel 

vergeten. Dit kon zelfs leiden tot de hongerdood. Terwijl hij zelf op jacht ging om prooidieren 

te doden, moest hij er zich op elk moment bewust van zijn dat hij zelf een potentiële prooi was 

voor andere hongerige dieren. Vandaar dat zijn wapens de waarborg vormden om te kunnen 

overleven in alle betekenissen van het woord. De logica van het verhaal is dat de menselijke 

overlevingskansen evenredig zijn met de kwaliteit van zijn wapens. Hoe beter hij zijn zwakheid 

kon compenseren door de kracht van zijn wapens, hoe groter zijn kans was om te overleven. 

Precies daardoor is de bewapening in de loop der tijden altijd maar meer geperfectioneerd. 

Toch verklaart dit niet alles. De mens heeft geen waterstofbom nodig om een tijger of een beer 

te lijf te gaan. Er is nog een tweede kant aan het verhaal. Het gebruik van een afstandwapen 

was niet alleen een reflex in de confrontatie met andere zoogdieren, het was ook een 

schitterend strijdmiddel tegen de medemens. Als een mens werd aangevallen door een 

soortgenoot, had de slimste altijd een voorsprong. Een wapen, hoe eenvoudig ook, betekent 

ten allen tijde voordeel. Het geeft kracht en macht. Het is een aanvulling op de lichamelijk 

zwakheid, een mentale toegevoegde waarde. Na het nomadenbestaan is de situatie drastisch 

veranderd. Sindsdien is bezit echt belangrijk geworden. Daardoor is eigenlijk het kapitalisme 

ontstaan. Zolang de mens rondzwierf om zich van voedsel te voorzien, hoorde hem de hele 

omgeving toe, ook al bezat hij persoonlijk haast niets. Nu hij zich op een vaste plek heeft 

gevestigd, veranderde zijn houding tegenover de wereld. Ook zijn mentaliteit werd hierdoor 

beïnvloed. Grond werd een vorm van bezit. Om zichzelf en zijn dieren te kunnen voeden moest 

hij over voldoende terrein beschikken. Hij bouwde stallen en schuren om zijn voedsel in onder 

te brengen. De oogst kon mislukken, je weet maar nooit! Het was daarom beter een voorraad 

aan te leggen om mogelijke tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Om de barre wintertijd 

te overbruggen moesten er ook voor zijn vee voedselreserves worden opgebouwd. De dieren 

vonden in de stallen een beschutting tegen de natuurlijke elementen en hun natuurlijke 

vijanden. Ook andere mensen behoorden tot hun vijanden. Hoe groter het bezit werd van deze 

primitieve landbouwers, hoe meer ook anderen hierin geïnteresseerd waren. Wat voor de een 

waardevol is, is het voor de ander ook. Hij moest op alles voorbereid zijn. Dat de bewapening 
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hierbij een rol speelde, is logisch. Hoe groter de afstand waarbinnen men de ander kon treffen, 

hoe meer kans men had als overwinnar uit de strijd te komen in geval van een conflict. De 

evolutie van de bewapening heeft daarom veel te maken met afstandsbediening. Maar ook de 

precisie van het wapen speelt hierbij een rol. Uiteraard is de trefkracht even belangrijk: hoe 

meer slachtoffers men in een keer kan uitschakelen, hoe beter. Toen de wapenontwikkeling 

in de loop der tijdens supergeraffineerd werd en eigenlijk ontspoord is, heeft dit natuurlijk 

niet veel meer te maken met bescherming tegen andere dieren. Het gaat vooral om het 

verwerven en het behouden van een machtspositie binnen de menselijke relaties.  

 

Het lijkt dat mijn behoefte aan seks afneemt naarmate ik ouder word. Maar is dat ook zo of 

bedenk ik dat alleen maar. Ik krijg wel alle uiterlijke kenmerken van een kuise vrouw. Zulke 

uiterlijke kuisheid is mogelijk omdat ik mij in alle stadia van het onderhouden van een 

liefdesrelatie heb bekwaamd, van eerste verliefdheid tot consummatie. Hoe krijg ik dat voor 

elkaar? De onmisbare stap is het zich vormen van wat ik een levend beeld van een geliefde 

noem, en mij dat eigen maken. Vervolgens zet ik dat beeld stil totdat ik het punt heb bereikt 

waarop ik de liefde kan bedrijven en mijzelf uiteindelijk in de opperste vervoering kan brengen.  

Brengt deze bevrediging dezelfde vervoering als het bedrijven van de liefde in de echte wereld? 

Heb ik er ooit bij stilgestaan dat de wens om mijzelf te bevredigen in de beslotenheid van mijn 

gedachten wel eens een uiting van wraak kan zijn en niet een van liefde. Wraak op wie jong 

en mooi is, omdat deze hun neus ophalen voor een oude vrouw. Maar ik bedenk lachend dat 

een veroveraar iemand is die je uit elkaar laat vallen en weer in elkaar zet. Alleen mannen 

hebben een hekel aan vrouwelijke veroveraars, uit jaloezie. Vrouwen waarderen een 

vrouwelijke veroveraar. Een vrouw en een vrouwenveroveraar horen van nature bij elkaar. Je 

moet in staat zijn om door de grootste, meest toegewijde aandacht dat unieke onbewuste 

gebaar op te merken, waarmee en vrouw zichzelf kenbaar maakt, haar essentie, haar ziel. De 

manier waarop ze haar haar naar achteren strijkt, bijvoorbeeld, of de manier waarop ze haar 

pols draait om op haar horloge te kijken. Is die unieke beweging eenmaal opgemerkt, dan kan 

de erotische verbeelding die naar hartelust onderzoeken totdat het allerlaatste geheim is 

blootgelegd, niet uitgezonderd de manier waarop in de armen van een geliefde wordt bewogen, 

waarop het hoogtepunt bereikt wordt. Uit het veelzeggende gebaar volgt alles ‘als door het lot’. 

Door mijn geboorte in een primitief dorp ben ik verstoken geweest van een platonische inslag. 

Masturbatie is een woord dat ik nooit gebruik. Masturbatie is voor kinderen. Masturbatie is 

voor de beginneling die op zijn instrument oefent. Waar ik het over heb is de ideale liefde, 

poëtische liefde, maar op het sensuele vlak. Hoe komt het toch dat zowel manen als vrouwen 

bereid zijn de toenaderingspogingen en afwijzingen van het ware en echte te accepteren. 

Steeds meer afwijzingen naarmate men ouder wordt, en elke keer vernederender, en toch 

blijven terugkomen? Het antwoord: omdat we niet zonder het echte werk kunnen. Omdat we 

zonder het echte werk uitdrogen en jeuk krijgen. Nee, ik maak geen ruzie. Ik ben geen kind. 

Ik zeg dat ik wat ruimte voor mijzelf nodig heb, meer niet. Zelf heeft de ander ook ruimte 

nodig. Tot kijk. Hou u goed. Denk eraan: blijf uit het ziekenhuis. In ziekenhuizen word je ziek. 

In ziekenhuizen zie ik kalme mensen. Uiterlijk kalm, maar onder die kalmte zie ik een vreemde 

glans in hun ogen die ik onmiddellijk herken. De witte, wasachtige glans van de angst. 

 

Veel verhalen zijn natuurlijk geen geschiedenis, maar heldenverhalen die in meer of mindere 

mate een mythologische lading hebben gekregen. Het gaat bij zulk soort verhalen niet om de 

historische juistheid, maar om wat ze mij vertellen over de diepere overtuiging en geloof van 

de cultuur die ze voortbracht. Wat telt is wat mensen vroeger geloofden om bijvoorbeeld naar 

het dodenrijk te gaan om daar meer inzicht te krijgen in het menselijk bestaan. Als ik onze 

geschiedenis wil begrijpen, moet ik niet alleen historische feiten verzamelen. Ik moet ook het 
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geloof en de drijfveren kennen die mijn voorouders inspireerden. Want dat geloof heeft 

namelijk de historische feiten gecreëerd.  

 

Vroeger was het dodenrijk en de aardse wereld hecht en dynamisch met elkaar verbonden. 

Die ideeën maakten deel uit van een sterke en levendige traditie. Een bescheiden inkijk in het 

landschap van het beloofde land. Er was een oude leer over de relatie tussen de aardse en de 

goddelijke wereld. De kerk heeft deze traditie gewijzigd en heeft de boodschap over het pad 

naar het dodenrijk sterk afgezwakt, net zoals de pausen dat later gedaan hebben met de leer 

van Jezus. Het oude testament lezen en naar kennis zoeken en bedenken dat de letterlijke 

tekst een symbool is van iets waarvan de verborgen natuur onthult kan worden, door de 

onderliggende betekenis te bestuderen. De ladder van Jacob die op een heilige plek staat, 

symboliseert ook een ander concept: het weten dat er plekken bestaan waar contact mogelijk 

is tussen een andere wereld en de aardse wereld. Het is jammer dat het verhaal niet vertelt 

dat Jacob de ladder beklimt en in een andere wereld terechtkomt, om daar iets te leren 

alvorens terug te keren. Als hij dat wel gedaan had, dan was de geschiedenis van het Midden-

Oosten waarschijnlijk heel anders gelopen. Dergelijke verhalen hadden immers als 

vijfentwintighonderd jaar een grote invloed op de regio en op de volkeren die er woonden. 

Maar het geheim van de grote goden was: laat de ingewijde het aan de ingewijde vertellen, 

maar laat de niet-ingewijde het nooit zien. Het was verboden om de betekenis van de heilige 

boom op te schrijven. Slechts een kleine groep ingewijden kende het geheim. Archeologen 

weten al lang dat er zeker sinds het tweede millennium voor Chr. veel geheime kennis in de 

Mesopotamische wereld heeft bestaan. De grote Finse geleerde Simon Parpola, die veel 

Assyrische en Babylonische esoterische teksten vertaald heeft, denkt echter dat de geheime 

kennis al veel ouder is. De kennis over de heilige boom zou wel eens uit het derde millennium 

kunnen stammen, en is misschien nog ouder. Als deze speculatie juist is hebben we 

misschien te maken met materiaal dat ouder is dan het schrift en al millennia deel uitmaakte 

van een geheime, mondeling doorgegeven leer. Je kunt de heilige levensboom nauwelijks los 

zien van de oudste mythologie, dat wil zegen, de boom van kennis van goed en kwaad, die in 

de Hof van Eden stond. Volgens deze redenering zou het concept van een heilige boom dus zo 

oud zijn als de mensheid. De heilige boom bezit de leer van de overblijfselen – hoe verborgen 

ook – van de kennis van de Neanderthaler. De heilige boom stond bij een grot in Shanidar, 

waarin het graf was van een Neanderthaler die meer dan zestigduizend jaar geleden leefde, 

iets ten noordoosten van de gebieden die later deel uitmaakten van de Mesopotamische rijken. 

De basisbetekenis van het boomsymbool was dat het de goddelijke wereldorde uitdrukt die 

bewaakt wordt door de Assyrische koning, een orde waarin de koning de positie van de 

perfecte mens inneemt. Een vergelijking tussen beeld- en getallensymboliek van de Assyrische 

heilige boom en die van de levensboom van de kabbala levert opvallende gelijkenissen op. 

Parpola concludeert dat de kabbalistische boom gebaseerd is op het Assyrische origineel. De 

boom van het kabbalisme symboliseert de manier waarop de enige God zich manifesteert in 

de grote verscheidenheid van de schepping. De creatieve kracht wordt gevisualiseerd als een 

goddelijke lichtflits die  voortkomt uit de vormeloze God en, eenmaal op aarde, alle vormen 

tot leven wekt. De boom bestaat uit tien sferen, die symbool staan voor de uitgezonden 

goddelijke beginselen. De boom heeft drie pilaren: de stam in het midden en de verticale 

opbouw van de sfeer aan beide kanten. De twee zijpilaren vertegenwoordigen de 

tegenstellingen die in de aarde wereld bestaan, zoals strengheid en mededogen, discipline en 

tolerantie, theorie en praktijk, vrouwelijk en mannelijk. Deze zijpilaren worden de pilaar van 

het heilige en de pilaar van de kennis genoemd. De centrale pilaar staat voor een 

uitgebalanceerd pad tussen de twee tegenstellingen. De boom bevat ook de wegen waarover 

de mens van de aardse wereld naar de goddelijke wereld en terug kan reizen. Door ze te 
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belopen ontstaat er balans tussen de twee principes. Zo is de boom de wegenkaart van een 

spirituele weg. In dat opzicht dient de boom als hetzelfde beeld als de ladder van Jacob. 

 

Vroeger offerde men dieren opdat iedere schim die wordt toegelaten tot het offerbloed, met 

verstand zal spreken. De schimmen van de overleden goden kwamen drinken van het donkere 

offerbloed. De levenden konden wachten in de schemering van Hades’ duistere woning, daar 

waar de dag voorgoed is gestorven. Niet gemakkelijk dringt de blik van een levende tot hier 

door. Tussen de schimmen en de levenden stromen immers vreeswekkende wateren. Daar 

komt men te voet niet over, doch slechts met een schip. Ik ben nog altijd even ver nog van het 

land der Tukkers en van het dorp van mijn heimwee. Altijd nog dwaal ik van de ene ramp in 

de ander, sinds ik met de verhuiswagen naar Venray ging om de huwelijkse staat te beleven. 

Mijn moeder kwam naar het offer en werd toegelaten tot het bloed. In mijn hart ontwaakte de 

begeerte om mijn moeder te omhelzen. Maar zij ontwijkt mij, zoals een droombeeld weg wijkt. 

Ik had evengoed een schaduw kunnen omhelzen. En dit maakte mijn leed nog groter, terwijl 

ik tot haar sprak woorden, die als vogels toe schieten op hun doel, en haar zei: ‘O moeder, 

waarom onttrek je je aan mijn omhelzing? Waarom niet in elkaars armen de koude schaduwen 

gedeeld van het duistere domein, samen bijtende tranen schreiend? Zo sprak ik, en mijn 

verheven moeder gaf ten antwoord: ‘Mijn geliefde dochter, rampzaligste aller stervelingen. Je 

zinnen zijn niet begoocheld. Maar dit is het lot van de mens, als hij sterft. Langer niet houden 

spieren en pezen het gebeente in zijn gewone gedaante, maar de verterende kracht van de 

vlammen vernietigt alles, zodra de geest het bleke geraamte verliet. En als een droom wiekt 

de ziel weg naar het rijk van het licht.’ En terwijl wij zo spraken, naderden nog meer 

schimmen. Het was de vriendengroep van mijn geliefde moeder, en zie, daar is ook mijn vader. 

Zij schaarden zich rondom de kuil met het donkere offerbloed. In mijn geest smeedde ik 

plannen, hoe ik eenieder van hun afzonderlijk zou kunnen benaderen. Ik moest de schimmen 

beletten allen tegelijk van het offerbloed te drinken. Ik vroeg hun allen afzonderlijk met mij te 

spreken. Daar was dan als eerste Hermann (Arminius), edel van afkomst, want hij was de 

koning van de Charusken, en hij was de redder van ons volk op de Romeinen. Eens liep hij 

langs de oevers van de Regge, waar hij woonde en werkte en zijn tradities beleefde. 

 

De voorbeelden van oudere mystieke tradities die het jodendom, en dus ook het christendom, 

hebben beïnvloed, zijn legio. In 1768 voer de Schotse ontdekkingsreiziger James Bruce de Nijl 

op, op zoek naar de bron van de rivier. De reis was niet gemakkelijk en alleen dankzij 

steekpenningen (smeergeld) en pistolen kan hij zich handhaven. In die tijd was reizen een 

gevaarlijke onderneming, zelfs zonder de ziektes die je zo maar opliep als gevolg van het eten 

en drinken van bedorven voedsel en water. Na twee jaar bereikte Bruce Ethiopië, waar een 

burgeroorlog plaatsvond. Hij vond de bron van de Nijl niet, maar keerde naar Europa teug 

met enkele kostbaarheden, waaronder drie kopieën van een Ethiopische editie van een oude 

joodse tekst, het ‘Boek van Henoch’. Deze tekst was geaccepteerd door de tweede- en derde 

eeuwse kerkvaders als Clemens van Alexandrië en Tertullianus. Het Boek van Henoch stond 

niet op de officiële lijst van heilige joodse boeken. Tertullianus meldde dat sommige rabbi’s 

de geschriften niet geaccepteerd hebben. De christenen hadden er echter geen moeite mee. 

Zij beschouwden de tekst als canoniek (volgens de kerkelijke wet) omdat delen ervan de komst 

van Jezus voorspelden en omdat het in het nieuwe testament genoemd wordt in de Brief van 

Judas. Maar na het concilie van Nicaea in 325 raakte het Boek van Henoch op een zijspoor 

en einde vierde en begin vijfde eeuw werd het verboden door theologen als Hiëronymus en 

Augustinus. Hoewel het Boek van Henoch als één geheel wordt beschouwd, is het zeker niet 

door één auteur geschreven. Het is een mix van verschillende teksten die door verscheidene 

auteurs zijn geschreven en die zijn samengebracht onder de naam ‘Henoch’. Maar ondanks 
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de inconsistentie is het een buitengewone tekst. Er komen vele motieven in voor die inmiddels 

bekend zijn. Henoch heeft een visioen, hij vraagt om uitleg over de levensboom, hij noemt drie 

oostelijke poorten waar de sterren aan de oostelijke horizon doorheen trekken. Dat is 

overeenkomstig de Babylonische en Assyrische astrolabia van rond 1100 v. C., en hij spreekt 

over handelingen van de mens die op een weegschaal gewogen worden, zoals het Egyptische 

oordeel in het hiernamaals. 

 

Een astrolabium is een toestel waarmee plaats en hoogte van een hemellichaam kan worden 

berekend. Uit het Latijn is aster: ster, labo: werken, nemen of opnemen en astrlae iemand die 

naar de sterren kijkt. Het astrolabium was twaalfhonderd jaar lang het voornaamste 

instrument voor navigatie, vanaf de uitvinding in de vierde eeuw tot de periode waarin hij 

werd vervangen door de sextant (16e tot 18e eeuw). Het astrolabium is waarschijnlijk een 

uitvinding van Hypotia van Alexandrië, hoewel sommige historici het ook toeschrijven 

(veronderstellen vervaardigd te zijn door) aan Hipparchus, waardoor het instrument 

aanmerkelijk ouder zou worden. In principe is een astrolabium een gradenboog, verdeeld in 

vierkwadranten van een vast aantal graden. 

 

Met Henoch zijn we dus op bekend terrein. De tekst gaat over esoterische zaken, die door 

middel van een visioen van het dodenrijk worden onderwezen aan een zoeker, en dat in het 

Joodse onderlinge verband (samenhang). Zoals we hebben gezien maken deze visioenen deel 

uit van een inwijding en gaat de zoeker naar een donkeren, rustige plek, zoals een grot of de 

crypte van een tempel. Daar gebruikt hij de technieken die hij heeft geleerd om de rust binnen 

te gaan van waaruit de andere wereld toegankelijk is. Daarom is het niet verbazingwekkend 

dat in het Boek van Henoch verwijzingen staan naar de initiatie. ‘En toen’, zo luidt de tekst, 

‘kwam mijn geest vrij en steeg op naar de hemel.’ Dit verslag doet vermoeden dat de schrijver 

deze ervaring werkelijk heeft meegemaakt, een mystieke ervaring van iemand die ingewijd 

wilde worden in de esoterische traditie van het Jodendom. Henoch werd opgenomen uit 

degenen die zich op aarde bevinden, hij werd meegenomen in de strijdwagen van de geest het 

lijdt geen twijfel dat het hier om een inwijding gaat, omdat de tekst uitlegt wat er gebeurde 

nadat hij in de hemel was opgenomen, maar voordat zijn geest van gedaante veranderde. ‘En 

de engel Michaël nam me bij mijn rechterhand en tilde me op. Hij wijdde me in alle geheimen 

in en toonde me alle geheimen van de rechtvaardigheid. Ook liet hij me de geheimen van het 

einde van de hemel zien.’ De auteur gaat verder en beschrijft wat er vervolgens gebeurde: ‘En 

ik viel op mijn gezicht, mijn hele lichaam raakte ontspannen en mijn ziel werd veranderd.’ 

Belangrijk is ook dat Henoch de hemel betrad terwijl hij nog leefde. Dat komt sterk overeen 

met de tekst op een piramide, die stelt dat de koning niet als dode, maar als levende was 

vertrokken. In de tekst van Henoch en de tekst op de piramide is van een in essentie zelfde 

ervaring sprake. Een ervaring die voorkomt uit de inwijding in de geheimen van de andere 

wereld. Het kan niet anders dan dat deze visionaire teksten verslagen van inwijdingen zijn, 

verzameld onder de naam ‘Henoch’, net zoals in het Egyptische ‘Boek van Hermes’ de 

geschriften van Hermes Trismegistus zijn verzameld. Gezien het visionaire karakter van de 

tekst, is het op het eerste gezicht opmerkelijk dat zeven delen van het ‘Boek van Henoch’ 

onderdeel vormen van de Dode Zeerollen. Deze delen zijn allemaal in 1952 in Qumran 

gevonden in de vierde grot. Het lijkt erop dat zowel de zeloten, die de Dode Zeerollen gemaakt 

hebben en zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in Jezus’ politieke omgeving, als de 

messianistische Joodse groep, die gezorgd heeft voor de opkomst van het christendom, beide 

van het bestaan van het Boek van Henoch wisten.  
 

Ik las Stephen Hawking’s boek: ‘Een korte geschiedenis van de tijd’. Hij schreef: ‘De ster die 
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in ons melkwegstelsel het meest in aanmerking komt voor de eerstvolgende 

supernovaontploffing is Rho Cassiopeia. Gelukkig staat deze ster op een veilige afstand van 

tienduizend lichtjaar van ons vandaan. In de loop der jaren werd waargenomen door een team 

van sterrenkundigen hoe hij de periodieke fluctuaties in de temperatuur van enkele 

honderden graden ondergaat. Maar in de zomer van 2000 daalde de temperatuurplotseling 

van 7000 naar 4000 graden Celsius. Bij een supernova worden sommige zwaardere elementen 

die tegen het einde van het leven van de ster werden gevormd in het gas van de ruimte 

teruggeslingerd, en ze leveren opnieuw een gedeelte van het materiaal dat dient voor de 

volgende generatie sterren. Onze eigen zon bestaat voor ongeveer twee procent uit deze 

zwaardere elementen. Hij is een ster van de tweede of derde generatie en hij ontstond ongeveer 

vijf miljard jaar geleden uit een roterende gaswolk die het afval van vroegere supernova’s 

bevatte. Het meeste gas in die wolk zou de zon vormen of het werd weggeslingerd. Maar een 

kleine hoeveelheid zwaardere elementen klonterde samen en vormde de lichamen die nu in 

de vorm van planeten zoals onze aarde een baan rond de zon beschrijven. Het goud in onze 

sieraden en het uranium in onze kernreactoren zijn restanten van de supernova’s die optraden 

voor het ontstaan van ons zonnestelsel. 

 

De aarde was kort nadat ze was gestold zeer heet en bezat nog geen atmosfeer. Na verloop van 

tijd koelde de aarde af en er ontstond een atmosfeer van gassen die uit het gesteente 

stroomden. In deze vroegere atmosfeer zouden wij niet kunnen overleven. Hij bevatte geen 

zuurstof, maar wel veel andere gassen die voor ons giftig zijn, zoals zwavelwaterstof (het gas 

dat verrotte eieren laat stinken). Maar er bestaan andere primitieve levensvormen die onder 

zulke  omstandigheden kunnen gedijen. Er wordt aangenomen dat ze zich in de oceanen 

ontwikkelden, wellicht als gevolg van een toevallige combinatie van atomen tot grotere 

structuren die macromoleculen worden genoemd en die op zich weer in staat waren andere 

atomen in de oceaan ertoe bewegen soortgelijke structuren te vormen. En op die manier zullen 

ze zich hebben voortgeplant en vermenigvuldigd. 

 

Deze waarneming van een heelal berust op de algemene relativiteitswet. Ze is in 

overeenstemming met al onze waarnemingen. De algemene relativiteitstheorie is niet compleet 

omdat ze niet kan zeggen hoe het heelal is begonnen. De twintigste eeuw bracht ook een 

deeltheorie voort in de vorm van de kwantummechanica. Die theorie behandelt verschijnselen 

op zeer kleine schaal. Uit onze voorstelling van de oerknal vloeit voort dat er een tijd geweest 

moet zijn in het zeer vroege heelal waarin dit zo klein was dat we zelf bij het onderzoeken van 

de ‘grootschalige’ structuur van het heelal de invloed van de kleinschalige 

kwantummechanische effecten niet meer buiten beschouwing kunnen laten. Om het heelal 

van het begin tot het einde ooit volledig te kunnen doorgronden is onze grootste hoop gevestigd 

op een combinatie van de twee deeltheorieën tot een gemeenschappelijke kwantumtheorie van 

de zwaartekracht. We leren dat bij een combinatie van de algemene relativiteitstheorie met 

het onzekerheidsprincipe van de kwantummechanica zowel de ruimte als de tijd eindig 

kunnen zijn zonder enige rand of begrenzing. En dan kunnen de gewone natuurwetten ook 

overal opgaan, ook aan het begin van de tijd, zonder dat er sprake is van singulariteiten. 

 

We mogen hopen dat we, zodra onze techniek en kennis verder zijn voortgeschreden, er 

uiteindelijk in zullen slagen een tijdmachine te bouwen. Maar ook al lijken de natuurwetten 

voor zover wij ze kennen het reizen in de tijd niet uit te sluiten, bestaan er dan wellicht andere 

redenen om eraan te twijfelen of het mogelijk is? We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen 

waarom, als het dan mogelijk is om in het verleden terug te reizen, nog niemand uit de 

toekomst terug is gekeerd om ons te vertellen hoe het in zijn werk gaat. Er kunnen gegronde 
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redenen bestaan waarom het niet verstandig is om onze huidige primitieve ontwikkelingsfase 

het geheim van het reizen in de tijd te openbaren. Maar als de menselijke aard niet radicaal 

verandert, valt nauwelijks te geloven dat een bezoeker uit de toekomst ooit zijn goocheltruc 

zou verraden. Een mogelijkheid om de afwezigheid van bezoekers uit de toekomst te verklaren 

is de bewering dat het verleden vastligt omdat we het hebben waargenomen en hebben gezien 

dat het niet de vereiste kromming vertoont die reizen in de tijd mogelijk maakt. De toekomst 

is daarentegen onbekend en nog een onbeschreven blad, en het is daarom mogelijk dat ze wel 

degelijk die vereiste kromming vertoont. Dit betekent dat alle tijdreizen beperkt zijn tot de 

toekomst. Dit kan verklaren  dat we nog niet onder de voet zijn gelopen dat zwermen toeristen 

uit de toekomst. Ook al zou de ruimtetijd zo gekromd zijn dat reizen naar het verleden mogelijk 

zouden zijn, moet alles wat in de ruimtetijd gebeurd een oplossing zijn die in overeenstemming 

is met de natuurwetten. Anders gezegd, volgens deze opvatting kunnen we niet terug in de 

tijd reizen, tenzij de geschiedenis reeds had aangetoond dat we terug waren gereisd en dat we, 

terwijl we terug waren onze betovergrootvader niet dood hadden gemaakt en evenmin enigerlei 

andere handelingen hadden uitgevoerd die zouden indruisen tegen de voorgeschiedenis van 

onze huidige toestand in het heden. Bovendien zouden we, als we terug zouden keren in de 

tijd, de opgetekende geschiedenis niet kunnen veranderen en niets anders kunnen doen dan 

deze te volgen. Volgens deze opvatting liggen verleden en toekomst vast. En we zouden niet 

over de vrije wil kunnen beschikken om te doen wat in ons hoofd opkomt. Hiertegen kan 

natuurlijk worden aangevoerd dat de vrije wil niets anders is dan een illusie. Als er werkelijk 

een volledige theorie van de natuurkunde bestaat die alles beheerst, zal deze waarschijnlijk 

ook onze handelingen beheersen. Maar dit geschiedt op een manier die onmogelijk berekend 

kan worden voor een zo ingewikkeld organisme als een levend mens, en er komt een zekere 

mate van toevalligheid aan te pas als gevolg van kwantummechanische effecten. We zouden 

dus kunnen stellen dat we beweren dat mensen een vrije wil hebben omdat ze niet kunnen 

voorspellen wat ze zullen doen. Maar als een mens dan in een ruimteschip vertrekt en 

terugkeert voordat hij is gelanceerd, zullen we wel in staat zijn te voorspellen wat deze persoon 

zal doen, omdat dit deel uitmaakt van de opgetekende geschiedenis. In die situatie zou de 

reiziger in de tijd in geen enkele betekenis over een vrije wil beschikken. De andere manier 

om de paradoxen van het reizen in de tijd op te lossen maakt gebruik van de hypothese van 

de alternatieve geschiedenis. Hierbij gaat het erom dat tijdreizigers als ze terugkeren naar het 

verleden reizen in een alternatieve geschiedenis belanden die afwijkt van de opgetekende 

geschiedenis. Op die manier zijn ze vrij om te handelen zonder de beperking dat hun daden 

in overeenstemming moeten zijn met hun voorafgaande geschiedenis. Het vermoeden bestaat 

dat de natuurwetten samenspannen om te verhinderen dat macroscopische lichamen 

informatie naar het verleden transporteren. Dit vermoeden is niet bewezen, maar er bestaan 

redenen om te geloven dat het waar is. Als de ruimtetijd voldoende gekromd is om tijdreizen 

naar het verleden mogelijk te maken, blijkt uit berekeningen dat kwantummechanische 

effecten een dusdanige uitwerking hebben dat ze juist de kromming tegengaan die het reizen 

in de tijd mogelijk maakt. Zolang nog niet duidelijk is of dit werkelijk zo is blijft de mogelijkheid 

van tijdreizen bestaan. 

 

In de dagen van Newton kon iemand met een goede opleiding alles wat de mens kon weten 

althans in grove trekken overzien. Maar vanaf die tijd heeft de wetenschap zich in zo’n hoog 

tempo ontwikkeld dat dit niet meer mogelijk is. Omdat theorieën altijd worden aangepast om 

nieuwe waarnemingen te verklaren, worden ze nooit werkelijk dusdanig vereenvoudigd zodat 

ook leken ze kunnen begrijpen. Je moet je hebben gespecialiseerd en zelfs dan mag je alleen 

maar hopen slechts een geringe hoeveelheid van alle wetenschappelijke theorieën grondig te 

kennen. Bovendien ontwikkeld de wetenschap zich zo snel dat wat je op school leert altijd 
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enigszins verouderd is. Slechts weinig mensen kunnen de snelle verschuiving van de grenzen 

van de kennis bijhouden, en zij moeten daar al hun tijd aan besteden en zich toeleggen op 

een klein gebied. De rest van de bevolking kan zich nauwelijks een voorstelling maken van de 

vooruitgang die wordt geboekt of van de opwinding die daarmee gepaard gaat. Maar, als we 

Eddington mogen geloven, begrepen zeventig jaar geleden slechts twee mensen de algemene 

relativiteitstheorie. Tegenwoordig zullen tienduizenden afgestudeerden de theorie begrijpen en 

vele miljoenen hebben er althans een idee van waar het om gaat. Als er een volledige 

unificerende theorie zou worden ontdekt, zou het slechts een kwestie van tijd zijn voordat deze 

op dezelfde manier zou zijn vereenvoudigd om op school te worden onderwezen. Dan zouden 

we allemaal enig begrip hebben van de wetten die het heelal beheersen en die voor ons bestaan 

verantwoordelijk zijn. Zelfs als we een volledige unificerende theorie zouden ontdekken zou 

dat om twee redenen niet betekenen dat we gebeurtenissen in het algemeen zouden kunnen 

voorspellen. De reden is de beperking die het onzekerheidsprincipe van de 

kwantummechanica ons voorspellend vermogen oplegt. Daar valt op geen enkele manier 

onderuit te komen. En niemand kan exact de kwantumvergelijkingen oplossen voor een atoom 

dat uit een kern en meer dan een elektron bestaat. We kunnen ze zelfs niet exact oplossen 

voor de beweging van drie lichamen in een zo eenvoudige theorie als Newtons theorie van de 

zwaartekracht en de moeilijkheidsgraad neemt toe naarmate er meer lichamen bij betrokken 

zijn en de theorie ingewikkelder is. Voor praktische toepassingen kunnen we gewoonlijk met 

benaderingen volstaan, maar deze kunnen nauwelijks tegemoetkomen aan de grote 

verwachtingen die worden gewekt door een begrip als ‘de unificerende theorie van alles’. We 

kennen tegenwoordig reeds de wetten die het gedrag van materie onder alle omstandigheden 

beheersen, afgezien van de meest extreme situaties. We kennen met name de elementaire 

wetten die aan de gehele scheikunde en biologie ten grondslag liggen. Maar dat betekent nog 

niet dat deze vakgebieden nu tot de opgeloste problemen behoren. En tot op heden zijn we er 

niet bepaald in geslaagd het menselijk gedrag te voorspellen aan de hand van wiskundige 

formules. Dus zelfs wanneer we een volledige verzameling elementaire wetten ontdekken, zal 

in de daaropvolgende jaren nog altijd de geestelijke uitdaging blijven bestaan om betere 

benaderingen te vinden, zodat we bruikbare voorspellingen kunnen doen inzake de eventuele 

uitkomsten in ingewikkelde realistische situaties. Een volledige, consistente unificerende 

theorie is pas de eerste stap. Ons doel is een volledig begrip van de gebeurtenissen om ons 

heen en van ons eigen bestaan. 

 

Wist u dat een as een draaikolk is en moer veen? Dat olifanten het verschil tussen tussen 

bevolkingsgroepen kunnen ruiken op basis van kleding en agressie. Dat van de beste dingen 

die je doet in je leven je niet bewust bent. Tot dat iemand ze optelt en ze aan te laat zien. Wist 

u dat de geloften van een non gehoorzaamheid aan de orde, kuisheid, dus maagdelijkheid en 

armoede, dus geen eigen bezit hebben, zijn? Dat er eenentwintig kloosters in de veertiende 

eeuw in Amsterdam waren waar de kerkdienst soms al om twee uur begon. Dat Jezus voor de 

christenen een rolmodel is. Een kerklied verklaart: ‘Er is een vader die roept jou en mij. Hij 

spoort ons aan om als Jezus te zijn.’ Naar mijn mening zijn kinderen die naar de kerk gaan 

kinderen die zijn opgevoed tot kritiekloze mensen. Die mensen worden uit elkaar gedreven 

door een visie waar de wereld wordt versimpeld. Een wij en zij cultuur is in het leven geroepen 

door machthebbers zoals Bush en Blair en Balkenende. En laten dat nou net de grondslagen 

zijn voor oorlog. Maar de heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebied. En verwacht 

hem ook in de nacht. Maar het hebben van Heren is toch uit de feodale tijd? De visie ‘ik wil 

jou van harte dienen, wij zijn op weg als pelgrims, ik zal Christus licht ontsteken, ik zal mijn 

leeftocht met je delen tot de reis ten einde is’. Hebben we het over samenleven?  Een reis? 

Kruistochten? Die zijn toch ook al heel lang geleden. De sociale waarden van het christendom 
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zeggen:  Geef maar weg wat je bezit, er is nog meer. En wat je geeft komt weer terug.  

 

In het algemeen lijkt het leven van mensen vrolijk en actief, vol gevarieerde gebeurtenissen. 

Mensen hebben meerdere partners, ze sodemieteren in parenclubs. Soms glijden de condooms 

eraf en dan sterven ze aan aids. Maar zelfs de dood heeft betekenis, als symbool van strijdlust 

en waardigheid.  De televisie biedt aanhoudende lessen in waardigheid. Als tiener dacht ik 

dat het lijden de mens extra waardigheid gaf. Ik moet nu erkennen dat ik me vergist heb. Wat 

de mens extra waardigheid geeft, is de televisie. Ondanks de vreugde die de televisie mij 

verschaft, vind ik dat ik naar buiten moet gaan. Ik moet trouwens ook boodschappen doen. 

Zonder richtpunten versnipperd een mens, er is niet veel meer met hem te beginnen. In de 

brievenbus vind ik de herfstcatalogus van 3 Suisses. De tijd waarin ik leef heeft iets voor 

elkaar gekregen wat nog nooit is vertoond. Ik zou de tragische doodsgedachte laten opgaan in 

het algemenere, veel mattere verouderingsgevoel. Ik heb echter nog altijd niet aan de dood 

gedacht. Tot het einde toe wil ik leven, tot het einde toe weiger ik het leven te verlaten, tot het 

einde toe zal ik vechten tegen de tegenslagen en de ellende van het werkelijke leven en het 

aftakelende lichaam. Tot op het allerlaatst zal ik om een kleine verlenging vragen, een klein 

beetje extra bestaan. En vooral zal ik tot het allerlaatste op zoek zijn naar een ultiem moment 

van genot, een klein extra verwennerijtje. Hoe nutteloos ook op lange termijn,  chocola is een 

reëel genot, en het zal onzinnig zijn dat te ontkennen, bedenk ik me nu, terwijl ik door de 

lingeriebladzijden van 3 Suisses blader. Ik leef in een melodramatische wereld van lekkere 

beesten en oude taarten, toffe gozers en losers. Als ik sportiever was geweest, zou ik misschien 

een Pyreneeën-etappe van de Tour de France meemaken. Als ik een liberaal was geweest, was 

ik warm gelopen voor de eroticabeurs. Ik ben een consument zonder specifieke kenmerken. 

Maar ik ben toch blij wanneer het Rootsfestival weer plaats heeft in het Oosterpark. Dat is 

allemaal goed georganiseerd, op een menselijke manier. Misschien ligt er wel geluk in 

besloten. Als ik meer had gewild, zou ik niet hebben geweten hoe ik het had moeten 

aanpakken. De 3 Suisses-catalogus lijkt een historisch georiënteerde lezing van de Europese 

malaise te geven. Meteen van de eerste bladzijden is het besef aanwezig van een ophanden 

zijnde beschavingsrevolutie,  om op bladzijde zeventien zijn definitieve formulering te vinden. 

Het thema: ‘Morgen zal vrouwelijk zijn’ helpen de wereld in optimisme, hulpvaardigheid en 

harmonie verder. Veel mensen verbazen zich daarover, maar de Bijlmer is een geweldig 

stadsdeel. Er wonen honderdtwintig natnationaliteiten. Ik woon er in een flatgebouw aan de 

rand van de wijk, de brievenbussen worden in brand gestoken, ik kan niets in de kelder laten 

staan. Er is een paar keer geschoten. Er worden veel drugs gebruikt. Als ik thuiskomt sluit ik 

me op. Ik hield van het leven. Ik was gevoelig en aanhankelijk van aard. Ik hield ervan om een 

biertje te drinken in de kroeg. Er is iets misgegaan. Ik begrijp niet helemaal wat, maar er is 

iets misgegaan in mijn leven. Achter de flat is een kleine samenscholing, die in bedwang wordt 

gehouden door twee politieagenten. Ik kijk toe vanaf mijn balkon. Het lichaam van het 

achttienjarig meisje lag verpletterd op de grond, vreemd verwrongen. Haar gebroken armen 

vormden als het ware twee aanhangsels rond haar schedel, een bloedplas omringde wat er 

nog over was van haar gezicht. Voor de klap moest ze in een laatste reflex haar handen naar 

haar hoofd hebben gebracht. ‘Ze is van de achtste gesprongen. Op slag dood’, zei een vrouw 

met een merkwaardige voldoening. Op dat moment kwam de dierenambulance aan, twee 

mannen stapten uit met een brancard. Toen ze haar optilden zag ik de opengebarsten schedel. 

Ik wende mijn hoofd af. De ambulance vertrok zonder huilende sirene.  

 

Mensen! Vrouwen zijn sociale wezens. Als ze huilen is dat een signaal. Mannen zijn vaak 

hiërarchisch en egoïstisch en huilen niet zo snel. Taal is ontstaan als bindmiddel om 

contacten te leggen en zou door vrouwen zijn ontwikkeld. Mensen zijn verstandelijke wezens 
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wanneer we daadwerkelijk iets doen, zoals een boek schrijven of een tafel maken. Overdag 

zijn we bezig met emoties,  we kijken naar andere mensen en hebben relaties. Emotie is de 

dirigent die handelt voordat we weten wat er aan de hand is. Conflict oplossende 

mogelijkheden zijn: achter het oor krabben, geeuwen, gaan slapen. De mens heeft 

tienduizenden uitdrukkingen van mimiek en ze zijn nog niet allemaal te herkennen. Bang zijn 

voor spinnen komt omdat de mens vroeger in Afrika is doodgebeten door giftige spinnen. De 

angst zit in onze genen. We zijn nog niet bang voor sigaretten omdat dit nog niet in onze genen 

zit. Over duizenden jaren zijn we waarschijnlijk wel bang voor sigaretten. De angst zit in ons 

lymbisch systeem, uit de periode tussen amfibie en slang. Woede komt uit de tijd dat we 

leefden in de savanne omdat we bij een bepaald doel worden gehinderd. Het is een hindernis 

zoals iemand tegen ons aanbotst op straat. Huilen van geluk: er is een hypothese dat er 

plotseling iets gelukt is waaraan een pijnlijke ervaring aan vooraf is gegaan. We zijn ons niet 

bewust van emoties. Dat komt omdat het hoger brein, de neo-cortix achter het lymbisch brein 

aanhobbelt, maar de neo-cortix kan wel oplossingen bedenken. Empathie is het letterlijk 

overnemen van de emotie. De spiegelneuronen gaan werken. Doordat de ander een angstig 

gezicht trekt, word ik ook bang. Niet zo heel erg, omdat ik niet gezien heb wat het gevaar is. 

Emoties worden overgenomen, als je angst simuleert ga je ook angst voelen. De mens is echter 

niet te reduceren tot een chemisch iets, want er blijft nog voldoende mystiek over. En 

rockmuziek is voor eenzame mensen. En de eerste febo werd geopend in de Ferdinand Bol. In 

het jaar 1868 werd de eerste fietswinkel in Amsterdam gevestigd. In de achttiende eeuw was 

er een houten loopfiets, een zonder trappers dus. In het Zuiderbad in Amsterdam was vroeger 

een fietsschool gevestigd. In die tijd mocht je niet harder fietsen dan een paard loopt. 

 

Overschot leidt tot luxe. Hoe meer we de kwaliteit van het leven willen verbeteren, hoe meer 

energie we er door heen jagen. Tegenwoordig wordt er tienduizend keer meer energie gebruikt 

dan tweehonderd jaar geleden. Een verhoging van de levensstandaard betekent meer energie. 

Het gaat niet om het feit dat iemand zijn rekeningen niet kan betalen, maar wereldwijd. 

Amerika houdt van groot! De Amerikaan is verslaafd aan zijn auto. Een zijn tweehonderd 

miljoen auto’s in de Verenigde Staten. Er wordt achtduizendhonderdnegentig kilo olie per 

persoon per jaar gebruikt in de Verenigde Staten. Dat is twaalf procent van het totale 

wereldgebruik. We moeten alternatieven echt een betere kans geven. En het gebruik van 

fossiele brandstoffen verminderen omdat die teveel CO2 achterlaten. De CO2 is 

verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Bush maakte een eind aan het Kyoto 

overleg en deed dus niet mee aan de klimaatbeheersing. Hij wilde niet bezuinigen op de fossiele 

brandstoffen. 

 

Het brein heeft het lichaam helemaal niet nodig. Tijdens een onderzoek om een machine te 

maken die door het brein werd gestuurd, kon een aap zijn arm laten bewegen door er alleen 

maar aan te denken. Dus bestaat de kans dat er toch leven na de dood is. 

 

Ik moet meer werken, hard werken en veel uren maken. Dat blijkt echter helemaal niet zo 

goed voor mij te zijn. Luiheid is een zegen, maar zeg dat vooral niet hardop. Volgens de 

heersende, ongeschreven wetten van de arbeidsethiek dien ik zelfs mijn schaarse vrije tijd zo 

nuttig mogelijk te besteden. Dat betekent dat ik op mijn vrije dag niet de hele dag in mijn bed 

mag blijven liggen, maar redelijk op tijd op moet staan om ‘iets leuks’ te gaan doen. Ik moet 

me verplicht gaan ontspannen. Zodat ik weer fris ben voor de zware dagen van zeven tot zeven 

in de grote mensenmaatschappij. Hierdoor is zelfs ontspanning werk geworden. Daarom 

blijven velen op zon- en feestdagen niet gewoon thuis, maar gaan gezellig in de file staan om 

naar de zwarte markt in Beverwijk te gaan. Mijn raad: doe het niet, blijf in bed.  
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Nuttig bezig zijn, hard werken en veel uren maken blijkt lang niet zo gezond als ons van de 

wieg tot het graf wordt ingeprent. Zelf de ouderen moet tegenwoordig zo nodig nog meewerken 

aan activiteiten. Japans onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat mannen die minder dan vijf 

uur per nacht slapen sneller dik worden en een hogere  bloedsuikerspiegel kunnen 

ontwikkelen. Als je te weinig slaapt worden hormonen actief die de zucht naar vooral 

calorierijk voedsel aan wakkeren. Weinig slapen is een van de boosdoeners van de nachtelijke 

gang naar de koelkast. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt er eindelijk een 

tegenbeweging te ontstaan die de ijzeren wet dat arbeid adelt bestrijdt. De Engelse publicist 

Tom Hodgkinson schreef er in 2004 een uiterst vermakelijk boek over. In zijn ‘Lof der Luiheid’ 

breekt hij een lans voor de luie mensen, de lummelaars en de (dag)dromers. Volgens 

Hodgkinson is het allemaal misgegaan tijdens de industriële revolutie, dus aan het eind van 

de achttiende eeuw in Engeland en aan het begin van de negentiende eeuw in de rest van de 

westerse wereld. Vanaf die tijd werden voor het eerst grote groepen mensen gedwongen om op 

hetzelfde vroege tijdstip aan het werk te gaan, met alle gevolgen van dien. Vroeger werkten 

mensen als ambachtelijke, kleine zelfstandigen zoals schoenmakers, zijdekousenmakers, 

wevers, et cetera. De gewoonte bestond om niet meer te werken dan noodzakelijk was voor 

het dagelijks levensonderhoud. Vaak hadden deze ambachtslieden nog een klein stukje grond, 

waarop ook gewerkt moest worden.  

 

Uit die tijd stamt de Heilige Maandag. De Heilige Maandag was een verlenging van de vrije 

zondag. In plaats van op maandag te werken hingen de ambachtslieden liever in de taveerne 

om bier te drinken en te dobbelen of kaart te spelen. Om in de woorden van Hodgkinson te 

blijven: ‘Niets is zo volmaakt als flipperen en een biertje om elf uur ’s ochtends’. Volgens 

diezelfde Hodgkinson zijn grootsheid en laat opstaan van nature bedgenoten. Veel 

onafhankelijke, grote geesten waren liever lui dan moe. Oscar Wilde, Lord Byron, Descartes, 

Nietzsche en Hug Hefner (bedenker van Playboy) hielden allen niet van vroeg opstaan. John 

Lennon werd dankzij zijn bed-ins in Amsterdam en Montreal nog beroemder dan hij al was. 

Lekker in bed liggen demonstreren tegen de oorlog in Vietnam. Volgens Hodgkinson is het dus 

allemaal de schuld van de industriële revolutie. Zij heeft van ons allemaal loonslaven gemaakt 

en heeft Heilige Maandag verbannen naar de vergetelheid. Ook de komst van de computer 

bracht niet het gemak waarop werd gehoopt. Toen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige 

eeuw de computer zijn opmars maakte, vreesden velen dat die computer veel arbeidsplaatsen 

zou kosten. Gek genoeg gebeurde precies het omgekeerde. De computer nam mij weliswaar 

werk uit handen, maar sindsdien ben ik alleen nog maar langere dagen gaan maken. In het 

laatste kwart van de vorige eeuw stroomden de kerken leeg, maar de kantoren vol. De nieuwe 

afgoden heten Ambitie en Carrière. Om die nieuwe afgoden te moeten dienen worden vele 

offers gebracht. Tegenwoordig zijn er veel jonge stelletjes waarvan beide partners fulltime 

werken. In een rituele race tegen de klok worden nog voor dag en dauw de kinderen naar een 

kinderdagverblijf gebracht, om pas tegen de schemering weer te worden opgehaald. Hierdoor 

kunnen zowel de ouders als de kinderen in relatieve luxe leven in hun eigen huis, maar de 

schaduwkant is dat zij nog nauwelijks tijd voor elkaar hebben. 

 

Ik wil u niet allemaal in de armen van de sociale dienst jagen. Integendeel. Ik pleit vooral voor 

een meer natuurlijke symbiose tussen werk en plezier, zoals mijn voorouders dat beleefden in 

de achttiende eeuw. Schrijvers en studenten komen mijns inziens er nog het beste vanaf, 

omdat zij een natuurlijker werkritme kunnen nastreven, dat beter aansluit bij het menselijk 

werkritme. Ik pleit vooral voor een kwalitatief beter leven en vooral voor meer plezier. Voor een 

betere nachtrust en meer ontspanning. 
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Willemien Maassen van den Brink, 1967 

 

 

Het vuurwapen 
 

De ontwikkeling van het vuurwapen heeft een lange voorgeschiedenis. Op zoek naar nieuwe 

en betere wapens om zich op afstand te verdedigen, deed de man een onvoorstelbare vondst. 

Zodra hij over een vuurwapen beschikte, bepaalde het buskruit mede de aanblik van de 

wereld. Een vuurwapen maakte het mogelijk op nog grotere afstand te doden. Niet alleen de 

precisie van het wapen werd steeds geperfectioneerder, ook de slagkracht nam toe. Met een 

enkele kogel kan een mens worden gedood. Met een enkele waterstofbom doodt men in een 

oogwenk een hele regio. Hieruit is een pijnlijke paradox ontstaan. Wat onze overleving mogelijk 

heeft gemaakt, groeide door zijn ongebreidelde evolutie uit tot onze grootste bedreiging. Als de 

mensheid ooit wordt uitgeroeid, zal hij dit zelf hebben gedaan met haar eigen wapens. Ook al 
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werden die ontworpen om ons te beschermen, toch zouden ze ook wel eens onze definitieve 

ondergang kunnen veroorzaken. Het systematisch willen veroveren van andermans 

territorium is niet alleen de eigenschap van de chimpansee, maar ook van de mens. Het 

verschil is dat de laatste daarvoor geen beroep meer hoeft te doen op zijn spierkracht, maar 

wel op zijn wapenkracht. Sinds de ontdekking van het buskruit geldt een nieuwe wet: de 

voorsprong in bewapening bepaalt de voorsprong in het veroveren van de aarde. Wie een ander 

volk wil onderdrukken, moet hiertoe de macht bezitten. Wie een ander wil weerhouden hem 

aan te vallen, doet er goed aan zijn tanden te tonen. Onze tanden zijn onze wapens. Dat de 

mannen zich altijd meer en beter bewapenen is logisch: de best bewapende is de sterkste, ook 

al is hij zonder wapens zwakker. Dit geldt niet alleen voor een individu, maar ook voor een 

staat. De kwaliteit van het wapen bepaalde grotendeels de afloop van de strijd. Buskruit heeft 

in de wereldgeschiedenis een doorslaggevende rol gespeeld. Het heeft niet alleen bepaald wie 

het territorium van Noord-Amerika zou bewonen, het heeft dezelfde Amerikanen de kans 

geboden de hele wereld te domineren. Die leidersrol danken zij in hoofdzaak aan hun 

voortdurende voorsprong van de bewapening. Het ruimteschild dat de Verenigde Staten moet 

beschermen tegen raketaanvallen, was in 2001 een strijdpunt in de wedloop naar het Witte 

Huis. Het is meteen ook een knelpunt geworden in de betrekkingen met andere 

wereldmachten. De les is duidelijk: wapens geven macht en daar is het in de strijd tussen 

mensen toch zo dikwijls om te doen. Het is bedenkelijk om te zien hoe de bewapeningswedloop 

is ontspoord en wat het destructievermogen is van het huidige bestaande wapenarsenaal 

waarover grootmachten beschikken. De vernietigingscapaciteit ervan is duizelingwekkend. De 

twee bommen die werden gegooid boven Hiroshima en Nagasaki waren daar klein bij. Toch 

waren zij grensverleggend. Vooral hierdoor kregen zij een symboolwaarde. Wellicht uit 

schuldgevoel willen de mensen vergeten en negeren wat een onvoorstelbare menselijke 

catastrofe hierdoor werd aangericht. In één klap werden duizenden mensen gedood en 

evenzoveel gewond. Zelfs tot vandaag laten zij hun fysieke sporen na. Nog steeds worden 

kinderen misvormd geboren en sterven er mensen ten gevolge van de vernietigende straling 

van deze kernwapens. Nooit waren de lichamelijk en emotionele gevolgen van een wapen zo 

onrustwekkend groot. Toch hebben ze niet alleen fysieke sporen nagelaten. Ze hebben ook 

kraters geslagen in het geweten van de mannen. Terecht zijn diezelfde mannen sindsdien meer 

dan ooit bevreesd voor zichzelf. En dan doemt opnieuw diezelfde vraag op: wat bezielt mannen 

toch om datgene te doen waartoe dieren niet in staat zijn? Hoe kan het dat uitgerekend de 

mannen tot zoiets wel in staat zijn? Ze hebben tenslotte niet alleen hun verstand dat hen tot 

redelijkheid zou moeten aansporen? Ze hebben ook de moraal. Uitgerekend zij die zo trots zijn 

op het geweten, gaan zo gewetenloos te werk. Maar de mannen kunnen hun vernietigingswerk 

realiseren zonder enig rechtstreeks contact te hebben met de slachtoffers. Dit houdt ook in 

dat hij het resultaat van zijn daden niet meer te zien krijgt. Dat hij intussen medemensen 

doodt, realiseert hij zich nog amper. Vandaar dat het hem koud laat. Er is geen enkele 

betrokkenheid tussen dader en slachtoffer. Het doden op afstand heeft de morele weerstand 

erg afgezwakt en zelfs helemaal uitgeschakeld. Remreflexen hebben te maken met empathie. 

Maar wanneer de mannen hun slachtoffer op geen enkel ogenblik te zien krijgen, kan er ook 

geen solidariteitsgevoel ontstaan. Omdat de mannen bedwelmd worden door de technische 

staaltjes superioriteit waar ze aan mogen deelnemen, realiseren ze zich onvoldoende de 

onvoorstelbare gevolgen. De gevolgen zijn onvoorstelbaar omdat diegene die ze aanricht, ze 

zich niet meer hoeft voor te stellen. Hij kan dat ook niet meer. Juist daarom hebben 

remreflexen zo weinig invloed. De verbinding tussen oorzaak en gevolg is volledig opgeheven. 

Dader en slachtoffer kennen elkaar niet. Ze hebben elkaar nooit gezien en zullen elkaar nooit 

ontmoeten. Zo wordt moorden uiteindelijk een anonieme bezigheid. Een tweede oorzaak dat 

de remreflexen zo dikwijls falen, is de snelheid waarmee het projectiel de vuurmond verlaat. 
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Wie in woede naar een wapen grijpt en vuurt, is iemand die emotioneel ontspoort. Ineens heeft 

hij zijn agressie niet meer onder controle. Zodra de trekker is overgehaald, kan het zijn dat hij 

zich ineens realiseert wat hij aan het doen is. Tragisch genoeg komt deze reflexie te laat, er is 

geen weg terug. Als het projectiel is afgevuurd, kan dit niet meer worden ingehaald. Zelfs 

wanneer het slechtoffer tot in het extreme zijn onderdanigheid zou tonen, kan het op geen 

respons rekenen. Want alles gaat veel te vlug. Het kwaad is onomkeerbaar. De snelheid 

overtreft het reactievermogen. Een derde oorzaak dat remreflexen geen kans krijgen, is de 

omkering van de machtsverhoudingen die een vuurwapen tot stand kan brengen. Wanneer 

dieren in natuurlijke omstandigheden vechten, zal de sterkste altijd winnen. Dieren zijn 

immers aangewezen op hun eigen lichamelijke capaciteiten. Hun natuurlijke bewapening en 

hun fysieke kwaliteiten bepalen het eindresultaat. Op een bepaald ogenblik voelt de zwakke 

aan dat hij noodgedwongen het onderspit zal delven. In een reflex tot zelfbehoud doet hij 

beroep op een symbolisch ritueel. Dit niet-verbale signaal wordt door zijn tegenstander 

begrepen en de strijd wordt gestaakt. Je zou dit een natuurlijke reflex kunnen noemen ten 

overstaan van een natuurlijke overmacht. Een vuurwapen keert de rollen om. De situatie 

wordt onnatuurlijk. De zwakste wordt in een keer de sterkste. De verhoudingen worden totaal 

door elkaar gegooid. Hij die over een vuurwapen beschikt, is niet alleen superieur ten 

overstaan van een enkele ongewapende tegenstander, maar desnoods ten overstaan van wel 

honderd anderen. Wanneer iemand een ruimte binnenkomt waar tientallen mensen zijn 

verzameld en hij valt aan met een mes, zal de ravage beperkt zijn. Mogelijk kan hij twee, zelfs 

drie slachtoffers raken, maar daarna is hij aan de beurt. De anderen zullen toespringen en 

hem overmeesteren. Maar wie met een vuurwapen dezelfde ruimte betreedt, kan gemakkelijk 

de hele groep in bedwang houden. Allen worden zij in een hoek gedreven en een voor een 

vermoordt. Omdat macht zo’n onvoorstelbare agressiemotor is voor mannen en die macht in 

geval van voldoende bewapening onaantastbaar is, spelen onderdanigheidreflexen geen enkele 

rol meer. Kortom, de evolutie van de technologie heeft alle natuurlijke gedragspatronen 

uitgeschakeld. Remreflexen en onderdanigheidrituelen kunnen niet meer worden gebruikt. 

Daardoor zijn de mannen de meest ontspoorde wezens op aarde. De grenzen van zijn 

destructiemogelijkheden zijn zozeer verlegd dat de mannen bang worden voor zichzelf. Een 

druk op de knop kan zulk een reactie op gang brengen dat in enkele ogenblikken de totale 

mensheid wordt vermoord, zowel mannen als vrouwen en kinderen. Deze gedachte is zo 

luguber dat ik haar daarom maar liefst verdring. 

 

Hoed je voor ruzies en voor vuurwapens. Zeven op de tien levensdelicten worden gepleegd 

door mensen die elkaar kennen. Mensen worden vooral gedood in de huiskamer, binnen de 

familie en kennissenkring. Het leeuwendeel van deze groep vormen de partners. Dat precies 

de helft van de moorden gepleegd tussen bekenden toe te schrijven is aan mensen die 

oorspronkelijk samenkwamen uit liefde en genegenheid en plechtig beloofden elkaar bij te 

staan in goede en kwade dagen, is een pijnlijke vaststelling. Bijna altijd is deze agressieve 

explosie het fatale eindpunt van een uit de hand gelopen woordentwist. Samenleven is niet 

altijd eenvoudig, zeker niet wanneer elk wat van zijn rechten opeist en zich niet hopeloos wil 

laten platwalsen door zijn partner. Het is maar goed ook dat mensen voor hun rechten 

opkomen, maar de manier waarop is niet altijd even tactisch. Als we een ding moeten leren, 

dan is het wel de problemen tijdig en fatsoenlijk uit te praten. We moeten leren zonder 

agressieve vijandigheid te verwoorden wat ons zwaar op de maag ligt. Doorgaans wachten we 

hier te lang mee. Pas als we er een verstopping aan overhouden, braken we de opgekropte 

frustraties uit. In dat geval is er geen sprake meer van dialoog, maar kan je nog enkel spreken 

van heetgebakerde gesprekken waarbij we de al te lang gespaarde woede uitspuwen als een 

gloeiende brij. Op dat moment zijn onze woorden zo vurig dat ze alles verschroeien. Zo kan 
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een ramp ontstaan. En zelfs wanneer dit voorkomen kan worden blijft de gestolde lava van de 

uitgebraakte woorden aanwezig in onze geest. De giftige gassen blijven hangen. Bij een 

volgende ruzie wordt het aanwezige restafval dan weer opnieuw omgewoeld. Dit werkt alleen 

maar accumulerend. Vergeet niet dat wanneer wij ruziemaken, wij echte vuurspuwers zijn. 

Met vlammende woorden gefabriceerd in de oververhitte smidse van ons woedende brein gaan 

we de ander te lijf. Zonder het goed en wel te beseffen veroorzaken we brandwonden in de ziel 

met soms blijvende merktekens. Ze laten diepe sporen na. 

 

Een ruzie is vooral zinloos omdat niemand naar niemand meer luistert. De betrokkenen voelen 

dit aan. Vandaar dat er geschreeuwd wordt. Ze willen hun stem verheffen om hun argumenten 

kracht bij te zetten, maar daar schieten ze niets mee op. Het gaat immers niet meer om een 

conversatie. Men praat niet meer samen maar naast elkaar, want elk houdt zijn monoloog. In 

dit geval is er nog alleen sprake van verhitte en vervuilde discussies. Vijandigheid viert hoogtij. 

De rechtstreekse en meestal totaal ongenuanceerde aanval drukt de tegenspeler in een 

verdedigingspositie. Zo lokt een verwijt een tegenverwijt uit en elke aanval roept haast 

automatisch een tegenaanval op. Verbale gevechten kunnen ongewild ontsporen. Als we onze 

al te lange onderdrukte emoties niet meer de baas kunnen, kan het fysiek geweld in de plaats 

komen van verbale agressie. O wee, wanneer er op dat ogenblik een vuurwapen in de buurt 

is. Tijdens een hoogoplopende woordentwist wordt in een over-emotionele reflex van extreme 

boosheid naar het wapen gegrepen. De medemens, meestal de partner, is helaas niet vlug 

genoeg om te ontkomen aan kogels, die eenmaal afgevuurd, niet meer kunnen worden 

ingehaald. Als het te laat is, dringt het besef door van wat men in een moment van 

impulsiviteit heeft aangericht. Mijn raad: ban de wapens uit je woning. De statistieken tonen 

aan dat het grootste deel van alle partnerdodingen wordt gepleegd met een vuurwapen. Het 

wordt tijd om de beveiliging van de woning te herzien. Wie geen wapen bezit, kan het ook niet 

gebruiken op een moment van uitzinnige woede. In zulke omstandigheden kom je vlugger en 

vaker terecht dan in een verdedigingssituatie tegen een aanval van vreemden. Als we niet 

alleen onze vuurwapens verbannen, en ook nog leren behoorlijk met elkaar te praten, zijn we 

al een hele stap verder. Onze scherpste vuurwapens zijn onze woorden. Dikwijls 

onderschatten we de vernietigende kracht ervan. We moeten niet alleen leren praten met 

elkaar, maar dit ook doen op een fatsoenlijke manier. 

 

Haat is verdriet dat versteend is en verhard. Bitterheid, die voortspruit uit de ontgoocheling 

en aanstuurt op revanche. Niemand wordt graag verpletterd door onmacht. Er valt zo moeilijk 

mee te leven. Precies daarom wil de persoon met haat zijn onmacht doorbreken en die 

omzetten in macht. Hij wil handelen, want berusten kan hij niet. Nietsdoen staat gelijk aan 

kapotgaan. De kwellende frustratie moet een uitweg vinden. Het lozen van agressie werkt 

bevrijdend. Hoe dieper de haat is ingevreten, hoe groter de behoefte kan zijn tot wraak. Die 

kan zich uiten op de meest impulsieve en ongecontroleerde manier. Het is geweld in zijn 

brutaalste vorm. Maar evengoed kan de wraakactie op een superintelligente manier worden 

voorbereid. Je zou dit inventieve (vindingrijk) wraak kunnen noemen. Alles is goed overdacht. 

Het resultaat dat men wil bereiken, is maximaal leed veroorzaken. Dieren kennen ook 

vijandschap. Ook zij gaan het gevecht aan met hun rivaal, maar zodra de krachtmeting is 

beslecht kent iedereen zijn plaats. De krachten zijn gemeten en elk aanvaard zijn sociale 

positie. De verliezer aanvaardt zijn verlies. Hij denkt er niet verder bij na. Daardoor wordt hij 

ook niet rancuneus. Bij mensen verloopt het anders. Zij kunnen hun verlies niet zomaar 

accepteren. Zij blijven achtervolgd worden door pijnlijke emoties van vernedering, wrok, haat, 

woede en frustraties. Het zijn allemaal menselijke gevoelens waar dieren niet echt last van 

hebben. Deze typische menselijke emoties verhinderen ons te berusten. Zij vormen de 
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sluimerende vlam in ons gemoed die vroeg of laat de vuurhaard van de agressie kan doen 

oplaaien. Het zijn telkens weer onze negatieve gevoelens die ons parten spelen. Wanneer het 

verstand wordt aangewend om deze negatieve gevoelens om te zetten in wraak, loopt het 

helemaal mis. Onze emoties leveren de brandstof. De menselijke geest zorgt voor de 

vormgeving. Daardoor is de manier waarop haat gewroken wordt soms zo geraffineerd.  

 

 

Einstein  
 

Het gegeven dat de zwaartekracht altijd een aantrekkende kracht is brengt met zich mee dat 

het heelal ofwel moet uitdijen of moet inkrimpen. Volgens de algemene relativiteitstheorie moet 

er in het verleden een toestand hebben bestaan van oneindige dichtheid, de oerknal, die in 

feite het begin van de tijd zou zijn geweest. Als het heelal in zijn geheel weer ineen zou storten, 

moet er ook een toestand van oneindige dichtheid in de toekomst bestaan, de big crunch, die 

het einde der tijden zou betekenen. En ook als niet het gehele heelal weer zou instorten zouden 

er plaatselijke singulariteiten optreden die ineen zouden storten om zwarte gaten te vormen. 

Deze singulariteiten zouden voor iedereen die in het zwarte gat belandde het eind van de tijd 

betekenen. Tijdens de oerknal en in alle andere singulariteiten zullen alle wetten het laten 

afweten en daarom zal ik de volledige vrijheid hebben om te kiezen wat er zou gebeuren en 

hoe het heelal is begonnen. 

 
Einsteins bemoeienissen met de politiek rondom de atoombom zijn bekend. De beroemdste 

brief aan president Franklin Roosevelt, die de VS ertoe aanzette ernst te maken met de 

ontwikkeling van zo’n bom, droeg zijn handtekening. Hij was na de oorlog betrokken bij acties 

om een kernoorlog te voorkomen. Dit waren echter geen losstaande daden van een 

wetenschapper die toevallig in de wereld van de politiek verzeild raakte. Einsteins leven was, 

om zijn eigen woorden te gebruiken, ‘opgesplitst tussen politiek en formules’. Einsteins 

vroegste politieke activiteiten vonden plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij 

hoogleraar in Berlijn was. Geschokt door wat hij als het verspillen van mensenlevens 

beschouwde, raakte hij betrokken bij uitingen tegen deze oorlog. Als uitgesproken voorstander 

van burgerlijke ongehoorzaamheid, die in het openbaar opriep tot dienstweigering, mocht hij 

nauwelijks rekenen op begrip van de kant van zijn collega’s. Kort na de oorlog zette hij zich in 

voor verzoening en verbetering van de internationale betrekkingen. Ook dit droeg niet bij tot 

zijn populariteit in Duitsland en weldra vormde zijn politieke houding voor hem een 

belemmering om de VS te bezoeken, zelfs als hij voor lezingen was uitgenodigd. Het zionisme 

was in Einsteins leven het tweede belangrijke doel. Ofschoon hij van afkomst jood was, 

verwierp hij God in bijbelse zin. Maar een groeiend besef van antisemitisme, zowel voor als 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, bracht er hem geleidelijk toe zich met de joodse gemeenschap 

te identificeren. Later werd hij een uitgesproken voorstander van het zionisme. Ook in dit 

geval verhinderde het feit dat het hem weinig geliefd maakte hem niet zijn gevoelens uit te 

spreken. Zijn wetenschappelijke theorieën werden hevig bestreden en er werd zelfs een anti-

Einsteinbeweging in het leven geroepen. Iemand werd veroordeeld omdat hij anderen ertoe 

had aangezet Einstein te vermoorden (tot een boete van zes dollar). Einstein bleef er niettemin 

rustig onder. Toen er een boek verscheen onder de titel ‘100 auteurs tegen Einstein’, zei hij: 

‘Als ik het echt bij het verkeerde eind heb, had één auteur kunnen volstaan’. In 1933 kwam 

Hitler aan de macht. Einstein verbleef juist in Amerika en hij verklaarde niet naar Duitsland 

terug te keren. De Gestapo plunderde zijn huis en legde beslag op zijn bankrekening.  Een 

Berlijnse krant opende met de kop: ‘Goed nieuws van Einstein – hij komt niet terug’. Onder 
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het dreigende gevaar van de nazi’s keerde Einstein zich af van het pacifisme en ten slotte 

stelde hij voor, uit vrees dat de Duitse natuurkundigen een atoombom zouden bouwen, dat 

de VS een eigen bom moesten ontwikkelen. Maar reeds voordat de eerste bom tot ontploffing 

was gebracht waarschuwde hij in het openbaar voor de gevaren van een kernoorlog en stelde 

hij een internationale controle van kernwapens voor. Zijn hele leven lang bereikte Einstein 

slechts weinig blijvends met zijn streven naar vrede – en hij hield er maar weinig vrienden aan 

over. Zijn steun aan de zionistische zaak werd in 1952 erkend toen hem werd aangeboden 

president van Israël te worden. Hij sloeg het aanbod af, omdat hij naar zijn zeggen te naïef 

was voor de politiek, maar waarschijnlijk liet hij zich leiden door een andere reden. In zijn 

eigen woorden: ‘Formules zijn voor mij belangrijker, want politiek is iets voor het heden, maar 

een formule is voor de eeuwigheid’. 

 

- Algemene relativiteitstheorie: Einsteins theorie die berust op de gedachte dat de 

natuurwetten voor alle waarnemers gelijk zouden moeten zijn, ongeacht hoe zij zich 

voortbewegen. Zij verklaart de zwaartekracht vanuit de kromming van een 

vierdimensionale ruimtetijd. Einsteins theorie is gebaseerd op de voorstelling dat de 

natuurwetten, onder uitsluiting van zwaartekrachtsverschijnselen, hetzelfde moeten 

zijn voor alle vrij bewegende waarnemers, ongeacht hun snelheid. 

- Kwantummechanica: de theorie die stoelt op Max Plancks kwantumprincipe en 

Heisenbergs onzekerheidsprincipe. 

- Oerknal: de singulariteit aan het begin van het heelal. 

- Plancks kwantumhypothese: De opvatting dat licht (of elk andere klassieke golf) 

uitsluitend kan worden uitgezonden en opgenomen in afzonderlijke kwanta, waarvan 

de energie recht evenredig is met de frequentie van de golf. 

- Singulariteit: een punt in de ruimtetijd waarop de kromming (of een andere grootheid) 

van de ruimtetijd oneindig wordt. 

- Voorwaarde van onbegrensdheid: De gedachte dat het heelal eindig is, maar geen 

begrenzing kent. 

- Wormgat: Een dunne buis in de ruimtetijd die ver uiteengelegen gebieden van het 

heelal met elkaar verbindt. Wormgaten kunnen ook parallelle of babyheelalvormen met 

elkaar verbinden en zouden zo de mogelijkheid kunnen bieden in de tijd te reizen.  

- Zwart gat: Een gebied in de ruimtetijd waaruit niets kan ontsnappen, ook geen licht, 

omdat de zwaartekracht zo sterk is. 

 

 

 

Franse filosoof woont in Amsterdam 
 

Descartes had een conflict met een kerkelijke instantie. Dat conflict was niet met zijn eigen 

kerk, maar met Gijsbert Voet (Voetius), een ultra calvinistische dominee (een overdrijver, een 

extremist). Voet was de leider van de ‘Nadere Reformatie’. Die beweging wilde de Republiek 

omvormen tot een theocratie, waarbij alle andere religieuze kerken in de ban zouden worden 

gedaan en de regenten werden gedegradeerd tot uitvoerders van het beleid, dat de dominees 

eerst uitstippelden. En Jezus zou terugkomen op de wolken. Een zeventiende eeuws ayatolla-

regime. Voet was bovendien rector van de net gestichte universiteit te Utrecht, de stad waar 

Descartes toen woonde. Het was een beetje een schijngevecht, want een knappe discipel, 

professor Hendrik de Roy, liet zich door Descartes in het veld sturen en liep dus de klappen 

op. Voor Descartes liep het met een sisser af, zo ver strekte de jurisdictie niet van de Utrechtse 
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vroedschap (gemeenteraad), die Voet achter zich had. Bovendien had voor alle zekerheid de 

Franse ambassadeur nog een goed woordje voor hem gedaan bij stadhouder prins Frederik 

Hendrik. Het belang van de episode (stuk van een verhaal) schuilt elders. Ze vormde tegelijk 

onderdeel en symptoom van een legitimiteitscrisis (legitiem: wettig, rechtmatig) waar in de 

jaren veertig van de zeventiende eeuw ‘Alexandrie-plus’ en ‘Athene-plus’ op het Europese 

vasteland in verzeild waren geraakt. En er was nog meer aan de hand dan de ondergraving 

van de steun die de christelijke geloofswaarden vonden in de gangbare natuurfilosofie. Er was 

de kwestie van de uitleg van de Heilige Schrift. Moest die overal en altijd gebeuren naar de 

letter van Gods woord? Of hier en daar soms toch niet? Er was de kwestie van de onsterfelijke 

ziel van de mensen, in nauw verband met het principiële verschil tussen mens en dier. 

Descartes heeft nooit begrepen waar de twijfel aan zijn vroomheid, zoals die niet alleen door 

Voet werd uitgedrukt, toch vandaan kwam. In zijn ‘Meditationes’ had hij zelfs een nieuw, 

onweerlegbaar godsbewijs geleverd. En met zijn tweedeling in uitgebreide en denkende 

substantie had hij het toch juist voor de onsterfelijke ziel van de mensen opgenomen door 

haar zo precies mogelijk van de redeloze dieren af te grenzen? Veel scherper dan Descartes 

zelf, zag Voet dat nu nog maar een heel beperkte operatie nodig was om die denkende 

substantie, zo losjes en op zo onduidelijke wijze aan het menselijk lichaam gekoppeld, meteen 

maar in een moeite door uit het heelal weg te snijden. Onbedoeld en waarschijnlijk onbewust 

stond Descartes feitelijk vlak bij een puur materiele opvatting van de wereld, waarin voor de 

onsterfelijke ziel en een soeverein handelende God geen plaats meer was. Aan de universiteiten 

domineerde de leer van Aristoteles. Op die universiteiten had Descartes zijn hoop gevestigd. 

Zelfs lag een van zijn drijfveren om zich in de Republiek te vestigen in de verwachting hier een 

begin te kunnen maken met zijn optreden als de nieuwe Aristoteles. Het conflict met Voet 

smoorde deze hoop in de kiem. In Utrecht bleef de leer van Descartes, met een korte 

onderbreking, kansloos tot diep in de volgende eeuw. In Leiden werd na tal van ruzies de ware 

polderoplossing gevonden: een voorzichtige menging van de leerstellingen van Aristoteles en 

van Descartes. Het geheel dat hieruit resulteerde werd zorgvuldig ontdaan van zijn 

wereldbeschouwelijke stekels en gesierd met de naam ’nieuw-oude wijsbegeerte’. Ook dit type 

halfwasoplossingen staat ver af van het bevorderen en voortzetten van eenmaal ingezette, 

revolutionaire vernieuwing. En zo lijkt Frankrijk over te blijven als toevluchtsoord voor die 

revolutionaire vernieuwing. Atheïsme was in deze tijd nog geen reëel begrip, het bestond als 

theoretische positie, maar naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks als daadwerkelijke 

aangehangen opvatting. Voor elke Europeaan die niet als Jood in een aparte wijk was 

opgeborgen, lag de maatstaf voor al zijn denken en handelen in het christendom. De 

kopzorgen van Voet leefden dan ook in brede kring. Menigeen, protestant dan wel katholiek, 

zag net als Voet op de weg die Galilei en Descartes waren ingeslagen de ondergang van het 

christendom al dreigend dichterbij komen. Maar lag daarin een dwingende reden om de weg 

van deze pioniers af te wijzen? Ook menig aanhanger van de nieuwe vormen van natuurkennis 

voelde de dreiging van het atheïsme op zich afkomen. Alleen, wanneer je zoals Voet je 

vastklampt aan de gangbare bewijsgronden voor het christendom, dan was je verloren in het 

licht van de nieuwe inzichten over hoe de wereld in elkaar zit. Twee mogelijkheden bleven 

over. De ene was een terugkeer naar de openbaring als enige bron van geloofszekerheid. De 

andere oplossing verwierf een enorme populariteit die eeuwen heeft geduurd, en nu, in de 

gemoderniseerde gedaante van ‘Intelligent design’ weer terug is van (eigenlijk nooit) 

weggeweest. Kijk eens hoe kunstig de natuur is ingericht, hoe precies alle onderdelen, groot 

of klein, allemaal op elkaar zijn afgestemd, hoe nauwkeurig de natuurwetten zijn ontworpen! 

Dat alles kan geen toeval zijn, een God moet dit alles voor de mensen, die naar zijn evenbeeld 

zijn geschapen, zo in elkaar hebben gepast. Al in de zeventiende eeuw verschenen tientallen 

beschouwingen van die strekking. Heel wat daarvan waren geschreven door beoefenaren van 
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de nieuwe vormen van natuurkennis zelf. Aantrekkelijk aan het volgen van Descartes was het 

dubbelzinnig karakter van zijn vernieuwing. Zeker, hij had opgeroepen tot twijfel, en daarmee 

het denken een manoeuvreerruimte geboden, waar Voet erg van was geschrokken. Maar die 

op menig ander juist bevrijdend werkte. Het prettige van Descartes was dat hij zijn uitdagende 

uitnodiging om eens een keer voor jezelf te gaan denken, meteen vergezeld had laten gaan van 

een geruststellend ‘ik heb het al voor u gedaan’. Hij stelde je in de gelegenheid helemaal op 

eigen houtje door het bos te gaan dwalen, geen autoriteit hield je hand vast om je de gebaande 

paden te laten volgen. Maar wel stond er, zodra je het spoor bijster dreigde te raken, een 

plattegrond klaar om je de verdere richting te wijzen. Veilige vernieuwing, wie die niet aan de 

traditie of aan zijn kerkleer was vastgebakken, zou daar niet voor bezwijken? Velen in de 

zeventiende eeuw volgden Descartes.   

 

Sinds de wetenschappelijk revolutie behoort voor een welingelicht mens een onproblematische 

geloofsbeleving niet langer tot de mogelijkheden. Precies waar dominee Voet al bang voor was. 

Voor een welingelicht mens zit er sedert de zeventiende eeuw niets ander op dan het door 

Galilei opgeeiste gezag van de natuurwetenschappen in deze te respecteren. Was het niet 

hetzelfde als ‘kritiekloos volgend’. Immer, natuurwetenschappers zijn al sinds de zeventiende 

eeuw geneigd hun deelinzichten op te blazen tot iets was ze graag uitventen als ‘het 

wetenschappelijk wereldbeeld’. Wel, dat wetenschappelijk wereldbeeld bestaat niet. Wat de 

natuurwetenschap doet, dat is een toenemende reeks bestaande wereldbeelden uitsluiten. Zo 

is er geen verstandige manier om het wereldbeeld uit de Bijbel, of van de Koran, in 

overeenstemming te brengen met modern-natuurwetenschappelijke inzichten. Er is ook geen 

verstandige manier om in welke godsdienst en welk theologisch dogma dan ook in 

overeenstemming te brengen met de modern-natuurwetenschappelijke inzichten. Wat de 

natuurwetenschap niet kan, dat is uit eigen kracht een wereldbeeld vormen. Wie het toch 

probeert, smokkelt via de achterdeur allerlei ongereflecteerde flarden dat wereldbeeld binnen 

die de grenzen van de natuurwetenschap verre te buiten gaan. Maar ja, de hang naar en 

totaalsysteem is blijven bestaan, ook al heeft de moderne natuurwetenschap juist gestalte 

gekregen in een stormloop ertegen. 

 

 

Heerlijke nieuwe wereld 
 

In onze ‘Nieuwe Wereld’ is aan de spanning tussen geest en kwantiteit niet te ontsnappen. 

Vandaar, van tijd tot tijd, ons heimwee naar de ‘Oude Wereld’. Maar een terugkeer naar die 

‘Oude Wereld’ is er niet, en wie denkt dat hij denkt van wel, die denkt nog maar eens aan het 

feit dat u arm geweest zou zijn, heel erg arm zelfs. Als u meer dan twee eeuwen eerder was 

geboren, is de kan groot dat u arm zou zijn geweest. U zou uw leven lang boerenarbeid hebben 

verricht, zonder hoop op verandering.  U zou uw kinderschaar op een enkele taaie overlever 

na, zelf naar het graf hebben gedragen. Voor uw eigen leven zou u als vanzelfsprekend hebben 

aangenomen dat er zo rond uw vijfenveertigste waarschijnlijk wel een eind aan zou komen. U 

zou hebben gewoond in een plattelandskot, verwarmd in de winter met eigenhandig 

bijeengescharreld hout en turf. Voor ander comfort zou u hooguit wat opgepotte geldstukken 

bij de hand hebben gehad. Als we dagelijkse conversatie, babygehuil en kippengekakel even 

niet meetellen zou in uw omgeving stilte hebben geheerst, onderbroken door af en toe een 

donderslag, wat samenzang, een enkele keer de trommels en trompetten van een 

langstrekkende oorlog, misschien zelfs het geregelde gelui van een eenzame klok. U zou vast 

en zonder vragen te stellen het letterlijk bestaan hebben aangenomen van geesten of goden of 
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een god als de richtinggevende of zelfs allesbepalende instantie in het leven en vooral ook na 

de dood. U zou, kortom, hebben geleefd in wat wel de ‘Oude Wereld’ wordt genoemd. Dit ter 

onderscheiding van de ‘Nieuwe Wereld’, waar u en ik in leven. Die wereld is er een met 

goederen overal onder handbereik, en een ruime keus eruit in ons eigen bezit of binnenkort 

door een net weer iets geavanceerder exemplaar te vervangen. We hebben een veel hogere 

levensverwachting en grotendeels andere ziekten om aan dood te gaan. We leven omringd door 

lawaai. We zijn ouders van niet meer dat drie, zorgvuldig gepland en degelijk ingeente 

kinderen, die een goede kans maken nog weer ouder te worden dan wijzelf. Zelfs van de niet 

zo talrijken onder ons die nog geregeld naar de kerk gaan, lukt het niet de daar gereciteerde 

teksten echt letterlijk te nemen. We menen het van dit leven te moeten hebben, want van iets 

als een leven na de dood kunnen we ons geen duidelijke voorstelling maken. Trekt u de wijde 

wereld in voor zoiets vroeger ongehoords als vakantie, dan bereikt u uw reisdoel door de lucht 

of per trein in weinige uren. Niet na dagen of weken of maanden te paard of aan boord van 

een slingerend schip, of als bekroning van een trektocht over zandpaden, vervuld van vrees, 

niet zozeer voor files of een lekke band, maar voor een overval door een bende gemaskerde 

rovers.  

 

De mensen hebben God los gelaten. De wereld is honderdtachtig graden gedraaid. Nu ben ik 

belangrijk, zegt men. Ik, en niemand anders.  Vergeten wordt dat God liefde is. Dus de liefde 

wordt losgelaten. Ander zou er meer empathie bestaan met andere mensen. Want de liefde is 

toch de kern van het bestaan? En dan sta je samen centraal, een beetje geven en een beetje 

nemen. Lees psalm negen en tien maar eens. Daar staat de klacht in van het slachtoffer van 

de egoïst. Je kunt mensen wel veroordelen, maar dan ben je niet flexibel. Je bent ook niet 

zonder zonde en hebt vaak een aandeel in een conflict. Vreedzame mensen, te vergelijken met 

herten, hoe gaan die om met de kruipende dieren, zoals de insecten? De Bijbel heeft er in elk 

geval geen oplossing voor. Ook ik heb een blauwe lamp in de keuken! Tsss, daar gaat weer 

een mug naar het licht. Opgeruimd staat netjes! Mensen die lachen hebben minder kans op 

het griepvirus. En de aarde is niet rond, maar ovaal. Als een ei. En een BOB is een Bewust 

Onbeschonken Bestuurder. Een haas kan tweeënzeventig kilometer per uur lopen en een 

slechtvalk kan driehonderd kilometer per uur vliegen. Iemand een loer draaien komt van het 

stuk vlees dat de valk wordt voorgehouden en dan snel wordt weggetrokken. Een conflict 

tussen goed en kwaad is een tragedie. Soms komen dingen in mijn leven op dat moment dat 

ik het nodig heb. Ik her inner me Lou Reed: Coney Island, Baby. Coney Island is een van de 

pretparken langs de kust bij Los Angelos. De pretparken zijn op de pieren gebouwd langs de 

kustweg van Venice naar Santa Monica. Venice is intussen geannexeerd door Los Angelos. Er 

exploiteerde een bom in mijn leven. Ik moest er omheen leven. Mijn wereld werd heel klein. 

Herhalen, herhalen, herhalen. Dan gaan de scherpe kantjes eraf. Het was de koude periode 

tussen de ijstijden: glaciaal. Tot voor kort wilde ik terug naar die tijd. Ik maakte er deel van 

uit en voelde me prettig. Ik voelde me verbonden met het land en de mensen. Ik wilde strijden 

voor het behoud van de oude waarden en een rechtvaardige samenleving. En nu heb ik wel 

een papje verdiend! Vrouwen huilen vaker dan mannen vanwege de emotie woede. Vrouwen 

huilen ook van vreugde. Maar dat komt omdat er altijd verdriet aan vooraf is gegaan. De 

uitvinder van de elektrische stoel was van beroep tandarts. Het spel ‘Mens, erger je niet’ komt 

oorspronkelijk uit India. Beverwijk: bedevaartswijk. Het leven wordt nooit meer normaal. Het 

gevoel is voorgoed veranderd. Voorgoed labiel: afhankelijk. Haesje Claes richtte het 

Burgerweeshuis op in de vijftiende eeuw. Zij werd geboren op 8 februari 1275 en was de 

dochter van Claes Jacobszoon. Pontanus was een geschiedschrijver uit Harderwijk. Johannes 

Isacius Pontanus leefde van 1571 tot 1639 en was de schrijver van het boek: Historische 

Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam’. Hij werkte in dienst van de 
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Denen voor de Staten. Alles veranderde. Mijn eigen behoeften werden belangrijker dan die van 

de familie en de kerk. Er was een nieuw concept geboren: IK. Kinderen zijn erg wreed en 

emotioneel gesloten. Er moet iedere keer opnieuw een beter generatie komen die de fouten 

van de ouders niet herhaalt. Bosch: het verdronken eiland onder de oostpunt van 

Schiermonnikoog. Mijn huis was ooit bezet gebied. Henk belt: Gerrit van Coevorden is dood. 

Net vijftig geweest! De huisnummers werden door Napoleon ingevoerd en in 1683 onderzocht 

Anthonie van Leeuwenhoek de bacteriën op het tandvlak. Symbolisme is een stroming in de 

kunst en de literatuur met Beaudelaire als voorbeeld. Er is een tentoonstelling over het Frans 

Symbolisme in Singer in Laren. Maar niemand (die een auto heeft) wil mee! Vechten tegen de 

vijand is vechten tegen de neiging te willen vluchten. De bezem van de heks is het symbool 

van het vrouwelijk orgasme. De Rolling Stones waren voor mij het symbool van de vrijheid: I 

am free, ik doe wat ik wil. Iron maiden, de ijzeren maagd, het martelwerktuig uit de 

middeleeuwen. Een mechanisme brengt de ijzeren pennen naar buiten, dat wil zeggen binnen 

in de holle maagd waarin het slachtoffer staat. Reeds in 1888 lag de eerste baby in de couveuse 

in Amerika. Vrede op aarde was het doel van Afred Nobel toen hij het dynamiet ontvond. Hij 

dacht dat als iedereen een cordon van dynamiet legde er vrede zou komen. Maar wie is er 

bang voor de boze wolf? De jo-jo (kom-kom) was oorspronkelijk bedoeld om dieren te doden. 

Napoleon gaf zijn soldaten bij de belegering van Moskou een jo-jo. Napoleon was een grote fan 

van de jo-jo. De Tweede Wereldoorlog eindigde pas bij de val van de muur in 1993. Toen kon 

de oorlog juridisch worden beëindigd omdat tot die tijd Duitsland was verdeeld door de Koude 

Oorlog. Het buskaartje kocht je vroeger bij de conductrice in de bus. Zij liep langs de 

passagiers. De dood is de geboorte van mooie herinneringen. De liefde is met de opkomst van 

het individu verdwenen. Mensen die in de liefde geloven, geloven met hun gevoel. De beelden 

van de eerste mens op de maan werden in een studio begeleid door een life optreden van Pink 

Floyd. Ik herinner me de muziek van Maddle, Darkside of the moon en I wish you were here. 

Wat zie je het eerst, kleur, vorm en beweging, wanneer iemand je inhaalt? Aan de randen van 

het oog zitten staafjes waarmee je beweging kunt zien. Dus eerst zie je beweging, dan de kleur 

en de vorm. Mensen met een donkere huid zien er minder oud uit omdat de donkere huid 

beter beschermt tegen uv-straling en droogt minder snel uit. De meeste inspanning vergt 

strijken van kleding, autorijden en rustig lopen zijn energie goedkoop. Hoe ontwikkelt de vorm 

van de planeet zich in de toekomst? Door de getijdenwerking draait de aarde langzamer en 

wordt de aarde ronder. Jezus leerde hoe met onderdrukking om te gaan. Hoe je uiteindelijk 

van slachtoffer winnaar wordt door geen kwaad met kwaad te vergelden. Of waren het pausen 

die dit verkondigden? Vrouwen zijn meer gericht op mensen en op de lange termijn. Niet op 

even snel geld maken. Geluk, zo is wetenschappelijk onderzocht, is besmettelijk onder 

gezinsleden, familieleden en buren; niet meer onder collega’s. Vrouwen hebben een grote rol 

gespeeld in het tot stand komen van psalmen. Ze hebben de wederopstanding gebruikt als 

thema van hun liederen. Margaret Riza is een vrouw die op latere leeftijd werd bekeerd. Haar 

muziek wordt gebruikt bij retraites en helpt om de geest tot rust te brengen. Nicotine 

beïnvloedt het inslapen, een glaasje helpt dit op te lossen. Een graantje pikken dus: een 

borreltje drinken. Doorzakken is de beste manier om de gevaren van alcohol te leren kennen. 

De dood stelt niets voor. Er is weinig verschil met in slaap vallen. Het verschil is dat je niet 

meer wakker wordt. Hormonen beïnvloeden mensen in het maken van keuzes, positieve zoals 

als negatieve. Succes voor vrouwen moet niet langer gebaseerd zijn volgens mannelijke 

maatstaven. Winnen is niet hetzelfde als iets bereiken. Vrouwen stellen mensen voorop. 

Gezondheidszorg en onderwijs zijn voor hen belangrijk. Wat zou er gebeurd zijn als vrouwen 

betrokken zouden zijn bij geldzaken? Het wordt tijd voor Bijltjesdag: de tijd van afrekening na 

onderdrukking. De mens is een projectie van de kosmos. En de kosmos is een reflectie van de 

mens.  Ik wil niet dat mijn pensioengeld wordt besteed aan clusterbommen. Maar het niet de 
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bedoeling dat ik dat weet. De verzekeringsmaatschappijen zwijgen in alle talen. Toen België 

nog bij Nederland hoorde werd ons land ‘de lage landen’ genoemd. Druk, druk, druk. Je kunt 

beter naar school gaan. De informatie die daar wordt aangeboden is gestructureerd. Via de tv 

wordt teveel onzin aangeboden. Wat moet je ermee? Weet u nog wat u net hebt gelezen? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Koers, 1978 

 

 

 

Om nooit te vergeten: een mens in oorlog 
 

Zomer 1933. De zon schijnt op het Wilhelmplatz in Berlijn, waar zich de Rijkskanselarij 

bevindt. Nadat Hitler op 30 januari 1933 aan de macht is gekomen, begint hier het nieuwe 

tijdperk van het ‘Derde Rijk’. Achter de gordijnen van een venster op de eerste verdieping staat 

een man van gemiddelde lengte, bij wie een pluk haar over het voorhoofd valt. Het is Adolf 

Hitler. Licht voorovergebogen kijkt hij naar de militaire ceremonie, die beneden op de 

‘Ehrenhof’ plaatsvindt: het wisselen van de wacht. Deze wordt uitgevoerd door de soldaten 

van zijn lijfwacht, de SS-Leibstandarte ‘Adolf Hitler’. Hoog vliegen de benen van de SS-

mannen, hard knallen laarzen op het asfalt. De mannen kijken onverzettelijk, de blik strak 

naar voren gericht. De wisseling van de wacht is afgelopen en Hitler gaat bij het venster weg. 

Het is inmiddels veertien uur. Tijd voor de lunch. 

 

Hitler doet tijdens de lunch de aankondiging dat hij iedere weerstand met alle middelen zal 
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breken. ‘Ik ben niet zo’n kanselier als Bismarck, die slechts de rijkskanselier van de keizer 

was. Ik heb mijn partij. Ik ben de Führer! De naam die op ieders lippen moet liggen. Daarom 

heb ik ook de groet ‘Heil Hitler’ ingevoerd.’ Het middageten is beëindigd. Hitler staat op in een 

uitgelaten stemming. Met zijn handen in zijn vestzakken neuriet hij hardop: ‘Mooi is iedere 

dag, die jij me schenkt, Marie Louise’, een schlager die hij heeft gehoord in de 

amusementshallen in Berlijn. Plotseling houdt hij zich in, en wendt zich tot zijn adjudanten 

en zegt: ‘Wat een geluk heb ik toch, dat de voorzienigheid mij op dit beslissende moment als 

redder van het vertwijfelde Duitse volk geschonken heeft’. 

 

In de kelders van hotel Prinz Albrecht aan de Prinz Albrechtstrasse in Berlijn, waar zich de 

Gestapo bevond, zaten mensen gevangen, die van Hitler niets moesten hebben. In deze 

Gestapogevangenis zat een aantal zeer belangrijke personen. Na de ‘wet tot voorziening in de 

nood van volk en staat’, ook wel de ‘machtigingswet’ genoemd, werden honderdduizenden 

Duitsers naar de concentratiekampen gestuurd, naar Oranienburg, Buchenwald of Dachau. 

Op aanwijzing van Himmler kregen gevangenissen die door hun bouwvallige staat niet meer 

gebruikt werden, opnieuw hun oorspronkelijke bestemming. In de Rijkskanselarij was het 

bekend dat Hitler gevangenissen en concentratiekampen met steeds weer nieuwe gevangenen 

bevoorraadde. ‘Wij zouden veel werk hebben als wij onze tijd met juridische processen zou 

verdoen. Ik kan niet op de juristen vertrouwen. Het is toch veel praktischer om de mensen 

gevangen te zetten. Dit recht komt mij toe. Ik ben mijn eigen minister van justitie.’ De kelders 

van hotel Prinz Albrecht hadden niet genoeg ruimte voor alle belangrijke ‘politieke 

misdadigers’ van het Derde Rijk. Om die reden werden ze ook gevangen gezet in het beruchte 

Colombiahaus in Berlin-Tempelhof. Dat was een bouwvallige fabrieksgebouw waarvan een 

gevangenis was gemaakt door de Gestapo. Bewaarders in deze Berlijnse kerker waren speciaal 

daartoe uitgekozen nazi’s die zich voor de machtsovername van Hitler hadden gespecialiseerd 

in het in een hinderlaag lokken en vermoorden van communisten en het uit elkaar slaan van 

communistische betogingen in de straten van Berlijn. Hun wachtlokalen waren met affiches 

behangen, waarop stond: ‘Führer beveelt, wij gehoorzamen!’ De gevangenen werden 

gemarteld, geschopt en mishandeld. De bewaarders zeiden grijnzend: ‘Wij hebben hier zo’n 

lol.’ Himmler heeft gezegd: ‘De onverbeterlijken blijven in de gevangenis tot ze zwart zien. Zo 

maken wij de weg vrij voor de nationale wedergeboorte.’ 

 

Het gerucht ging dat Ernst Röhm, hoofd van de Stormabteilung (SA) en een van Hitlers 

trouwste medestanders, een opstand zou voorbereiden. Röhm, en met hem de SA, zou van 

Hitler voor zijn verdiensten bij de machtsovername een hogere functie verlangen. De opstand 

van Röhm werd door Hitler persoonlijk geleid. Röhm en zijn medestanders werden opgepakt 

en in een colonne voertuigen met extra beveiliging naar Bad Wiessee gereden. In Bad Wiessee 

betrapte Hitler Röhm, de SA Obergruppenführer Heines en andere hoge SA-leiders in bed met 

jonge homoseksuelen. Hij gaf bevel ze allemaal op te pakken. Röhm werd naar de 

politiegevangenis van München gebracht. Daar kreeg hij het bevel zichzelf van het leven te 

beroven, en met dat doel werd er een pistool in zijn cel achtergelaten. Röhm wierp zich 

snikkend op de vloer en smeekte zijn leven te sparen. Van de ooit zo trotse pose en de holle 

frasen die het Duitse volk van deze leider kende, was niet meer over dan een jammerend 

geweeklaag overgebleven. Röhm werd doodgeschoten. De officiële lezing was dat Röhm 

vanwege zijn homoseksuele geaardheid was terechtgesteld. Hitler verzweeg echter dat 

homoseksseksualiteit in de hoogste kringen van de nationaal-socialistische partij en de 

‘Hitlerjugend’ veel voorkwam en ook gedoogd werd. De ware reden waarom hij zijn rivaal Röhm 

liet doodschieten, liet Hitler alleen aan zijn directe omgeving weten. ‘Ik laat mij niet langer 

voor de gek houden! Laat dit een waarschuwing zijn voor al mijn openlijke en heimelijke 
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vijanden! Ik ben geen kanselier van de oude stempel. Ik ben Hitler! Er is maar een de baas 

over de partij en de staat, en dat ben ik!’ De gevangenen werd met ontbloot bovenlichaam 

opgesteld, en daar neergeschoten. De manschappen van de SS-Leibstandarte deden mee aan 

de executies in Berlijn. ‘Jullie kunnen je niet vorstellen hoe dronken we waren. We kregen 

zonder ophouden sterke drank aangeboden’, zeiden de leden van het executiepeloton. In die 

dagen werd ook de voormalige rijkskanselier en minister van oorlog, generaal Von Schleicher, 

onschadelijk gemaakt. Binnen de Reichswehr was bekend dat Von Schleicher een 

tegenstander van Hitler was en liever een militaire dictatuur gezien had. Twee Gestapomannen 

drongen in opdracht van Himmler het huis van de generaal in Berlijn binnen. Sleichers 

dochter, die de deur opendeed, werd ter plekke neergeschoten. De Gestapomannen stapten 

over haar lichaam heen, en toen Schleicher naar zijn pistool greep, schoten ze hem en zijn 

vrouw dood. 

 

Hoewel Hitler zijn tegenstanders en rivalen binnen de partij vermoord had, was hij nog steeds 

geen alleenheerser. Veldmaarschalk Paul von Hindenburg, de bejaarde rijkspresident, stond 

nog altijd in de weg. Op 9 september 1933 kwam Hindenburg eindelijk te overlijden. Na diens 

dood riep Hitler zichzelf tot staatshoofd en tot opperbevelhebber van het Duitse leger. Het 

ambt van rijkspresident eigende hij zich eveneens toe, en nu had hij alle teugels van de macht 

in handen. Door de machtsovername werd Hitler een van de rijkste mannen van Duitsland. 

Zijn inkomsten liepen in de miljoenen. Zijn boek, ‘Mein Kampf’, dat verplichte lectuur was, 

vormde een enorme bron van inkomsten voor hem. Hitler was mede-eigenaar van de partij-

uitgeverij ‘Ehrer’. Die annexeerde de ene na de andere uitgeverij en werd daardoor tot een van 

de grootste persconglomeraten in Duitsland. Dankzij het monopolie van de uitgever, werden 

enorme winsten behaald. Het grootste deel kwam bij Hitler terecht. De partijkas van de 

nationaal-socialisten stond ook onder rechtstreekse controle van Hitler. Die partij was een 

gigantische kapitalistische onderneming. Naast lidmaatschapsgelden en omvangrijke 

bijdragen van Duitse industriëlen en bankiers, vloeiden ook de inkomsten van verschillende 

ondernemingen, waaronder landgoederen in Mecklenburch en Beieren, naar de partijkas. Er 

werd zelfs een hotelketen uit de grond gestampt, met vestigingen in heel Duitsland, met het 

doel winst te maken. De naam was ‘Partijhotelconcern Färber’, met aan het hoofd een nazi 

van het eerste uur, Färber, een vriend van Martin Bormann. Maar zelfs deze enorme 

inkomsten waren niet voldoende voor Hitler. Tegen de voor zijn machtsovername geldende 

regels in gaf hij opdracht om het Staatsfonds en het Representativiteitsfonds aan de controle 

van de rekenkamer te onttrekken. Zodoende kon hij ongehinderd aan geld voor persoonlijke 

uitgaven komen. Daarbij verklaarde hij: ‘Ik kan niet toelaten dat deze krakkemikkige oudjes 

mij voorschrijven hoeveel ik mag uitgeven.’ Hitler kocht op de Obersalzberg bij Berchtesgaden 

enorme stukken grond en liet daar een luxueus slot bouwen, dat onder de naam ‘Berghof’ 

bekend is geworden. Om het slot te kunnen bouwen, werd op de Obersalzberg op uitgebreide 

schaal gesloopt. Woonhuizen, pensions en een herstellingsoord voor gehandicapte kinderen 

werden met de grond gelijk gemaakt. Hitlers paleis met zijn goed onderhouden parken en 

lanen koste honderd miljoen mark. Voor de bouw ervan werd niet alleen het geld van het volk 

verspild, maar werden ook mensenlevens geofferd. Er werd gebouwd op bijna ontoegankelijke, 

zeer hoge rotswanden. Doordat er zonder veiligheidsmaatregelen met springladingen werd 

gewerkt, werden er lawines en vallend gesteente veroorzaakt. Het slot Berghof werd op een 

hoogte van duizend meter op de helling van de Obersalzberg bij het kuuroord Berchtesgarden 

in de Beierse alpen gebouwd. Het bestond uit zestig kamers, die met duur meubilair, kostbare 

wandkleden en schilderijen van Hollandse, Italiaanse en Duitse meesters aangekleed werden. 

De beelden kocht Hitler bij antiquair Frau Almers uit München en bij antiquair Haberstock 

uit Berlijn, en ook via zijn fotograaf Hofmann en de directeur van de Gemäldegalerie in 



136 

 

Dresden. In het slot bevond de eetkamer van Hitler zich in de parterre. De lambrisering was 

geheel gemaakt van licht grenenhout, en de uitzet bestond uit tafelzilver, duur porselein en 

kristal. Het servies was afkomstig uit staatseigendom dat voor de machtsovername werd 

gebruikt bij officiële recepties in Berlijn. Op het tafelzilver waren naast de Duitse adelaar en 

het hakenkruis de initialen AH (Adolf Hitler) gegraveerd. De tafel was versierd met gouden 

kandelaars in de vorm van engelen die de kaarsen in hun handen hielden. Op deze verdieping 

(parterre) bevonden zich ook de salon en de grote hal. Een dominant element in de salon was 

een haard met bruine tegels waarin een reliëf van meisjes met naziebanieren en jongen met 

trommels verwerkt was. In de salon hing een zeer waardevol, oud Italiaans schilderij met een 

voorstelling van het Colosseum in Rome. Aan een kant van de salon was toegang tot een terras 

met een wintertuin, aan de andere kant bevond zich een reuachtige hal van meer dan 

tweehonderd vierkante meter, die door dubbele deuren van de salon gescheiden was. Via een 

aantal traptreden kon men de salon verlaten. Naast de onderste trede stond op een voetstuk 

een Zeuskop, die uit een opgraving in Italië afkomstig was. De blikvanger van de ruimte was 

het panoramavenster van eenendertig vierkante meter raam, dat geheel neergelaten kon 

worden. Voor het venster stond en lange marmeren tafel, waaraan Hitler, als hij in oorlogstijd 

op het slot verbleef, zijn stafbesprekingen hield. Aan de wanden van de hal hingen wandkleden 

en schilderijen, waaronder de Venus van Titiaan. De vloer was met rode velours bekleed, en 

daarop lagen zeldzame Perzische tapijten. Op de Bechsteinvleugel stond een buste van 

Richard Wagner. Hier, bij de grote schouw, bracht Hitler gewoonlijk zijn avonden door met 

zijn intimi, onder het genot van thee en muziek uit de grammofoonspeler. In de hal van de 

Berghof voerde een brede marmeren trap naar de eerste verdieping en er hing een portret van 

Bismarck, dat bij het vallen van de avond verlicht werd. Op de eerste verdieping lagen Hitlers 

privé-vertrekken, met aansluitend de kamers van zijn geliefde Eva Braun.  Een van de kamers 

van Hitlers appartement was een portrettengalerij. Daar stond een zeer waardevolle kast, die 

ooit van Frederik van Pruisen was geweest. De kast bestond uit verschillende soorten kostbaar 

hout. In de werkkamer van Hitler was een lichtbruine lambrisering op de benedenwand 

aangebracht en stond meubilair van esdoornhout. Boven de schouw hing een portret van 

Molke. De kamers van Eva Braun waren ongekend lux ingericht. Bij het slot hoorde een groot 

stuk land van drie hectare, dat doorliep tot de achttien honderd meter hoge top van de 

Kehlstein. Op de top van de berg was het Kehlsteinhaus gebouwd. Een theepaviljoen, waarvan 

de grootte en de architectuur deed denken aan een middeleeuwse burcht. Het paviljoen was 

volledig uit grijs graniet opgetrokken. Binnenin bevond zich een ridderzaal met een doorsnede 

van vijftien meter. Tussen de vensters waren vergulde kandelaars met grote waskaarsen. 

Naast deze zaal bevonden zich in het paviljoen een ruime eetzaal, een woonkamer en 

vertrekken voor Hitlers lijfwachten en het personeel. Kehlstein kon met de auto bereikt worden 

over een weg die eindigde in een tunnel in de rots. Vandaar ging het verder met een lift naar 

het theepaviljoen. De weg richting Kehlstein kostte dertien miljoen mark. Op het landgoed 

Berghof lagen uitgestrekte bergweiden. Ook lag er een grote boerderij met de modernste 

technische voorzieningen, die Hitler en zijn gevolg van levensmiddelen voorzag. 

 

In het najaar van 1935 organiseerde Hitler de eerste officiële receptie voor de industriële - en 

financiële magnaten van Duitsland in zijn hoedanigheid als staatshoofd. In de Rijkskanselarij 

wachtte men op de aankomst van de gasten. De luxe van deze receptie moest alle feesten van 

de keizer in de schaduw zetten. Hitlers vertrekken waren versierd met goud, brons en 

wandkleden van ongekende waarde. Door de felverlichte en feestelijk ingerichte zalen loopt 

een oude vrouw in een dure avondjurk. Om haar gerimpelde hals hangen schitterende 

briljanten. Ze is de vrouw van Schacht, de president van de Reichsbank en minister van 

economische zaken. Zij is gastvrouw en Schacht is de hoofdpersoon aan het banket. Hij was 
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de initiatiefnemer van deze ontmoeting tussen Hitler en de industriële en bankiers, waarmee 

de overeenstemming van belangen van het kapitaal en de regering Hitler duidelijk gemaakt 

moest worden. In afwachting van de gasten loopt Hitler in rokkostuum door de zalen. Zijn 

eerste kamerdienaar Linge is bij hem. De zalen geuren naar bloemen, die in kassen waren 

geteeld. De voormalige soldaat eerste klasse Hitler is opgewonden. Hij weet niet of hij zich in 

dit chique gezelschap wel de juiste houding zal weten te geven. Hij loopt langs de gedekte 

tafels en legt hier en daar een vork of lepel recht. Enkele momenten voor de binnenkomst van 

de gasten heeft hij voor de spiegel nog voor de laatste keer geoefend op de gezichtsuitdrukking 

waarmee hij de hoge heren tegemoet wil treden. 

 

De oude Rijkskanselarij was niet goed genoeg meer voor de ongeremde grootheidswaanzin van 

Hitler. Hij gaf het bevel aan de Vosstrasse een nieuw paleis te bouwen: de Nieuwe 

Rijkskanselarij. Als vertegenwoordigers van buitenlandse staten de Nieuwe Rijkskanselarij 

zouden betreden, zouden ze overweldigd moeten worden door de grootsheid van Hitler en de 

uitstraling van zijn grenzeloze macht. Hitler dwong de buitenlandse diplomaten om met 

nieuwjaar alle gangen van de Nieuwe Rijkskanselarij door te lopen, voordat ze bij hem 

kwamen. Daarmee zouden de hooggespannen verwachtingen tot ongekende hoogte stijgen om 

de ‘roerganger van Europa’, zoals hij zichzelf noemde, te aanschouwen. Op zijn uitdrukkelijk 

bevel had men het paleis van de spoorwegmagnaat Borsig in de Nieuwe Rijkskanselarij 

ingebouwd. Van de Wilhelmstrasse tot aan de Göringsstrasse stonden nu uitsluitend 

reusachtige gebouwen van ongehoorde luxe. Bezoekers kwamen binnen door de grote 

‘Ehrenhof’, die uitkwam in een voorportaal met grijs-roze marmeren zuilen en vergulde 

kroonluchters. Aansluitend op het voorportaal kwam men in de mozaïekzaal met een enorme 

Duitse adelaar. Vervolgens leidden marmeren trappen naar de granietzaal met zijn grote 

koepel. Die zaal stond vol met welriekende exotische planten. Hier begon een met rood marmer 

beklede galerie, die naar voorbeeld van het paleis in Versailles gebouwd was. Ook de 

vensternissen waren met marmer bekleed, waardoor de indirecte belichting een fonkeling 

kreeg. Italiaanse vaklui hadden de wanden met vermalen en met cement vermengd marmer 

bestreken, en daarna gepolijst. De zaal was een en al glans en glitter. Er hingen wandkleden 

afkomstig uit Habsburgse kastelen en uit het Weense Rotschildpaleis. Aan het einde van de 

galerie was een grote ontvangstzaal, die door reusachtige kroonluchters fel werd verlicht. Het 

karpet dat de vloer bedekte was zo groot, dat bij het leggen een stuk muur weggehakt moest 

worden, ander paste het niet. In de zalen stonden kostbare meubelen met houten inlegwerk; 

ook de deuren waren op die wijze gedecoreerd. De nabijgelegen studeerkamer was met fijn 

hout gelambriseerd. De nieuwe werkkamer van Hitler was vijfentwintig meter lang. De wanden 

en de schoorsteenmantel waren met veelkleurig marmer bekleed. In een nis waren kostbare 

schilderijen te zien en boven de schoorsteen hing een monumentaal portret van Bismarck. Op 

de reusachtige marmeren tafel stond een ruiterstandbeeld van Frederik 11, uitgevoerd in wit 

marmer. Andere blikvangers waren de zware gordijnen voor de acht ramen. Ze liepen door tot 

op de vloer. Overdag viel de blik op de zuilen en fonteinen in het park en ook op het glazen 

theehuis, dat met brons en een purperkleurig gesteente (porfier) versierd was. Vanwege de 

drassige bodem werd de Rijkskanselarij in een betonnen kuip gebouwd. De totale bouwkosten 

van het complex bedroegen driehonderd miljoen mark. Toen alles klaar was vond Hitler het 

paleis niet mooi genoeg en besloot het op een dag aan Hees te geven. Zelf zou hij dan zijn 

intrek nemen in een nog imposanter gebouw tussen Rijksdag en Tiergarten. Van dat paleis 

bestond al een ontwerp. Het toekomstige paleis was zo groot dat het plaats kon bieden aan 

minstens vierhonderd achter elkaar opgestelde lakeien. 

 

Op Hitlers tafel lag een map met de uitgebreide biografie van de president Hácha van de 
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republiek Tsjecho-Slowakije. Hij was de opvolger van Benesj, die na de besluiten van München 

over het afstaan van het Sudetenland was afgetreden. Hitler verwachtte dat Hácha, die hij 

naar Berlijn had laten komen, ieder moment kon aankomen. Een compagnie van de 

Leibstandarte ‘Adolf Hitler’ stelde zich op de “Ehrenhof’ op om het staatshoofd te verwelkomen. 

Een uur later zou Hácha geen president meer zijn. Hácha kwam aan in gezelschap van zijn 

minister van buitenlandse zaken, Hvalkovsky. Na een eindeloze wandeling door het gebouw 

van de Nieuwe Rijkskanselarij kwamen ze bij Hitler aan. Die had ditmaal geen spiegel gebruikt 

om de nodige gelaatsuitdrukkingen te oefenen. Toen de mannen binnen kwamen, stond hij 

daar met het gezicht van de grootste heerser aller tijden. De deuren gingen dicht. Na een koele 

begroeting beval Hitler de Tsjechen om aan de tafel plaats te nemen. Ook Ribbentrop, Göring 

en de staatssecretaris Stuckart van binnenlandse zaken gingen zitten. De laatste was met het 

bestuur van de bezette gebieden belast. Hácha kreeg te horen dat hij een reeds opgesteld 

document moest ondertekenen, waar Tsjechië tot een protectoraat van Duitsland en Slowakije 

tot een onafhankelijke staat werd verklaard. Hitler liet het niet bij toespelingen om de 

troepenconcentratie aan de grens duidelijk te maken. Zonder er doekjes om te winden 

verzekerde hij Hácha dat de Wehrmacht reeds bezig was om Tsjecho-Slowakije te bezetten. 

Hácha weigerde het document te ondertekenen. De spanning in Hitlers werkkamer was om te 

snijden. Ribbentrop sprong op uit zijn stoel en vloog af op Hácha, om hem andermaal het te 

ondertekenen papier voor te leggen. Hitler had op dat moment al getekend. Hitler dreigde: ‘Als 

u niet ondertekent, dan zal Praag door Duitse bommenwerpers tot puin worden gegooid’. Na 

middernacht werd Hitlers lijfarts in de werkkamer ontboden, evenals de SS’ers uit Hitlers 

lijfwacht, Bornhold, Hansen en Köster. Kort daarop verschenen ze met het roerloze lichaam 

van Hácha, die naar een nabijgelegen kamer werd gebracht. Morell diende Hácha, die buiten 

bewustzijn was, een injectie toe. Na enkele minuten lukte het de arts om Hácha bij bewustzijn 

te brengen. Hácha werd opnieuw naar Hitler gebracht men drukte hem een vulpen in de hand 

en stelde hem gerust. Niemand had de bedoeling om zijn land te germaniseren. Het 

Tsjechische volk zou zijn volledige zelfstandigheid behouden. Uiteindelijk gaf Hácha toe en 

ondertekende het document. Hitler gaf opdracht aan de telefooncentrale om verbinding te 

maken met Praag. Met haperende stem en hevig naar adem snakkend bracht Hácha de 

regering in Praag op de hoogte van de ondertekening. De Tsjechoslowaakse strijdkrachten 

kregen het bevel de wapens neer te leggen. 

 

Een half uur later scheurde Hitlers auto in de richting van het Anhalter station. De locomotief 

van zijn trein was al onder stoom gekomen, maar Hitler gaf nog geen teken om te vertrekken. 

Hij wachtte op nieuw over het verloop van de bezetting van Tsjecho-Slowakije. Ook Himmler 

zat bij Hitler in de trein. Hij wilde persoonlijk de leiding nemen van de liquidatie van de 

Tsjechische patriotten. Toen Hitler ervan overtuigd was dat hij geen gevaar zou lopen op de 

reis, vertrok de trein. Op een klein stationnetje in de buurt van Reichenberg in Sudetenland 

stapte hij weer uit. Daar stond een colonne auto’s te wachten. Hitler reed direct naar Praag. 

Om middernacht reden de grote Mercedes-limousines door de straten van de vredige en reeds 

in slaap gevallen hoofdstad van Tsjecho-Slowakije. In de etalages van de winkels brandde 

slechts de nachtverlichting. Nergens in de stad was een militair of een politieagent te zien. 

Hitler stapte uit bij de historische burcht Hradcany. Bij het licht van de lantaarns bleef hij 

voor de poort van het eerbiedwaardige slot over de daken van Praag uitkijken. Hij had zijn 

doel bereikt, en trad in de sporen van keizer Ferdinand, die van hieruit de Dertigjarige Oorlog 

was begonnen. De bewoners van de burcht werden gedwongen om een kamer voor hem in 

gereedheid te brengen. Hitler installeerde zich in een van de vertrekken van het slot, waar hij 

een groot gevolg om zich heen verzamelde. Behalve de generaals droeg iedereen een SS-

uniform. Himmler was aanwezig met zijn staf, die schaarse nieuwsberichten in ontvangst 
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nam. Gruppenführer Karl Frank boog zich vaak in zijn richting. Hij was een van de leiders 

van de ‘vijfde colonne’ in Tsjecho-Slowakije en gevolmachtigde van Himmler. Deze nacht leidde 

hij een operatie in Praag waarbij alle vijanden van het Groot-Duitse Rijk genadeloos 

uitgeschakeld moesten worden. Hitler bracht de hele nacht door met levendige gesprekken. 

Er werd uiteengezet en besloten wat er de volgende dag gedaan moest worden. Maatregelen 

werden op schrift gesteld die in het bezette land van kracht zouden zijn. Het vale licht uit de 

kleine kroonluchter was niet voldoende om de duisternis uit de kamer te verdrijven. De 

gestaltes met de hakenkruizen aan de armen wierpen lange schaduwen op de vloeren en de 

muren. Ondertussen renden de manschappen van Himmler en Frank door de straten en 

stegen van Praag en voerden ze massa-arrestaties uit. Hitler sprak weer over de 

grondbeginselen van de behandeling van de Slaven. ‘Wie de Duitsers niet respecteert als 

vertegenwoordigers van het superieure ras, moet met onteigening, gevangenis en de dood 

bestraft worden. Dorpen die weerstand bieden tegen de Duitse overheersing moeten worden 

platgebrand en met de aardbodem gelijkgemaakt worden.’ Voor Duitsland had hij nieuwe 

mogelijkheden voor politieke organisatievormen, nieuwe bronnen van rijkdom en een leidende 

positie had veroverd. Bij het aanbreken van de dag had de Gestapo zijn werk al bijna achter 

de rug. Het plein voor de burcht liep vol met Duitse soldaten. De bezetting is een feit. 

Rijksminister Frick kwam aan, vergezeld van zijn adviseurs. Neurath, een diplomaat, werd 

benoemd tot Rijksprotector van Bohemen en Moravië. Ook hij kwam in Praag aan met zijn 

haastig samengestelde staf. Na de lunch reed Hitler door de straten van Praag. Net als in elke 

Duitse stad stond hij rechtop in zijn open auto, zodat de Tsjechen goed konden zien wie hun 

nieuwe meester was. Hitler was nu heerser over twee rijken, want hij was in het bezit van de 

residentie van de Hohenzollern en de Habsburgers. 

 

Het is 29 augustus 1939. Op de Rijkskanselarij heerste een oorlogsstemming. Hitlers naaste 

medewerkers wisten dat de oorlog tegen Polen reeds een uitgemaakte zaak is en dat de overval 

van de Duitse troepen op Polen elk moment kan beginnen. Hitlers lijfwacht wordt met 

machinepistolen bewapend. De colonne van sterke terreinwagens van de firma Krupp, die 

Hitlers staf gewoonlijk bij ritten naar manoeuvres gebruikt, is naar de Duits-Poolse grens 

gestuurd, vanwaaruit Hitler gedurende enkele dagen het verloop van de militaire operatie in 

Polen zal volgen. De ambassadeurs van Engeland en Frankrijk, Henderson en Coulondre, 

hebben vergeefs om audiëntie bij Hitler gevraagd. Deze heeft bevolen hen naar Ribbentrop te 

verwijzen. Hij zei: ‘Ik wil hen niet meer ontvangen. Ribbentrop moet zich maar met hen 

bezighouden. Ik ben niet van plan de Poolse kwestie op te lossen in de onderhandelingen met 

Polen, Engelsen of Fransen.’ Op 31 augustus gelastte Hitler opeens de Rijksdag bijeen te 

roepen. In de nacht van 1 september dicteerde hij aan zijn secretaresses in zijn werkkamer 

de toespraak tot de Rijksdag waarin hij Polen de oorlog zou verklaren. Op dat tijdstip was de 

Duits-Poolse oorlog in feite al begonnen, want in de nacht van 1 september vielen Duitse 

troepen Polen binnen. Op 1 september reed Hitler tegen tien uur, nadat Morell hem met een 

opwekkend middel had geïnjecteerd, naar de vergadering van de Rijksdag, die in het gebouw 

van de voormalige Kroll-opera werd gehouden. Hitlers toespraak met de oorlogsverklaring aan 

Polen leidde in de Rijksdag tot daverende ovaties.in de diplomatenloge applaudisseerden de 

ambassadeurs van Japan en Italië enthousiast. Als teken van instemming met de oorlog 

gingen de afgevaardigden samen met de lijfwachten van Hitler en Göring staan. Göring stelde 

als voorzitter ‘eenstemmigheid’ vast. 

 

De verjaardag van de nationaal-socialistische putsch die Hitler in november 1923 in München 

had georganiseerd, werd in 1939 in oorlogstoestand gevierd. De ontmoeting met de oud-

strijders was in de Bürgerbräukeller te München. Hitler hield een korte toespraak tot de 
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menigte in de bierkelder, waarin hij vertelde hoe gelukkig hij was dat hij de strijd van het 

Duitse volk kon leiden. Omdat hij dringend naar Berlijn terug moest, begon de manifestatie 

een uur vroeger. Onder daverend heilgeroep verliet Hitler de bijeenkomst en reed naar het 

station, waar zijn trein al op stoom was. Onderweg, vlak voor Neurenberg, kwam er een 

radiobericht binnen dat er in de Bürgerbräukeller een explosie was geweest. Er was een 

aanslag beraamd en ongeveer een uur na Hitlers vertrek is daar een krachtige explosie 

geweest. De mensen die nog in de zaal waren, zijn onder het instortende plafond begraven. 

De onderzoeken wezen uit dat in een pilaar voor het podium, waarop Hitler zijn toespraak 

hield, een tijdbom was geplaatst. De kelners verklaarden dat in de laatste dagen voor de 

aanslag diverse malen een man was gezien die zij niet kenden. Zijn signalement werd 

onmiddellijk naar alle grensovergangen gestuurd, wat uiteindelijk leidde tot de arrestatie van 

Elser, die naar Zwitserland wilde gaan. Bij zijn verhoor verklaarde Elser dat hij de tijdbom 

daar had aangebracht. Hij deed dat zonder medeplichtigen en wilde Hitler doden om de 

politieke situatie in Duitsland te veranderen. Hoewel er geen aanwijzigen voor waren, wilde 

Hitler niet geloven dat Elser de aanslag alleen had beraamd. Hij gaf bevel tot massale 

arrestaties. De SD was van mening dat de aanslag het werk van de Engelse geheime dienst 

was geweest. Om die reden bedachten SD-medewerkers een radiospel voor een station van de 

Engelse geheime dienst in Nederland, waarbij ze zich voor een antifascistische ver 

verzetsgroep in Duitsland uitgaven. Bij deze operatie lukte het de SD op de Engelse spion 

Captain Best naar de Nederlands-Duitse grens te lokken. Daar schoten de SD-ers niets 

vermoedende Nederlandse grenswachten dood en sleepten ze Best op Duits grondgebied. Bij 

diens verhoor kon geen betrokkenheid van de Engelse geheime dienst bij de aanslag van Elser 

worden vastgesteld. Best verdween in een concentratiekamp, maar Elser werd voor de bouw 

van tijdbommen in de Diversionsabteilung van de SD ingezet. 

 

In april 1940 begonnen de landingsoperatie van de Duitse troepen in Noorwegen en 

Denemarken. Hitler verslond kilo’s bonbons. ‘Dat is zenuwvoedsel’, legde hij Heinz Linge uit. 

Op 17 juni gaf Hitler richtlijnen voor een nieuw ontwerp van de voorwaarden voor een 

wapenstilstand met Frankrijk. Daarbij gaf hij de volgende overwegingen: Engeland zal 

proberen de Franse regering te weerhouden van een wapenstilstand en haar te bewegen tot 

voortzetting van de gevechtshandelingen. Daarbij past Churchills voorstel om een Engels-

Franse alliantie te sluiten op basis van een verregaande juridische vereniging van beide 

landen. Daarom is het voor de Duitse politiek belangrijk een wig tussen Frankrijk en Engeland 

te drijven. Met de eis van een onvoorwaardelijke capitulatie van Frankrijk en de bezetting van 

het hele land is dat niet te bereiken. Dat bergt het gevaar in zich dat de Franse regering een 

wapenstilstand afwijst, naar Noord-Afrika vlucht en vandaaruit samen met Engeland de 

oorlog voortzet. Daarom moest men een gouden brug voor de Franse regering bouwen, opdat 

de Fransen de voorwaarden voor de wapenstilstand kunnen accepteren. Het doel van dit alles 

is Frankrijk buiten de oorlog te plaatsen, zo mogelijk met haar koloniën, en Engeland te 

isoleren. Toen het officiële verzoek van de Franse regering om een wapenstilstand was 

binnengekomen, begonnen op 16 juni in Rome besprekingen tussen de Duitse en Italiaanse 

regering. Er werd afgesproken dat Hitler en Mussolini elkaar al op 18 juni in München zouden 

ontmoeten om de voorwaarden voor een wapenstilstand met Frankrijk met elkaar af te 

stemmen. Twee jaar daarvoor, op 29 september 1938, was de historische conferentie tussen 

Hitler, Mussolini, Chamberlain en Daladier. De gevolgen van de conferentie in München zijn 

bekend: Hitler bezette Tsjecho-Slowakije, het Memelland, Polen, Nederland, België, 

Denemarken en Noorwegen en vernietigde Frankrijk. Het resultaat: honderdduizenden doden 

op de slagvelden, ruïnes, honger en ellende onder de volken. Nog dezelfde avond keerde Hitler 

terug naar zijn hoofdkwartier. Na het avondeten in de trein vertelde hij van de resultaten van 
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de besprekingen met Mussolini. Hij wees op de overdreven ambities van de Italianen. Italië 

verlangde dat Frankrijk Savoye, het gebied om Nice, het eiland Corsica en Tunesië afstond. 

Daarmee wilde het zich verzekeren van de hegemonie over de Middellandse Zee. Op 20 juni 

werd de tekst van het wapenstilstandsverdrag met Frankrijk voltooid. De Fransen werden 

psychologisch voorbereid de Duitse voorwaarden te accepteren, want daarin werd groot 

respect betuigd aan de moed van het Franse leger. Hitler beargumenteerde de Duitse eisen 

met de noodzaak om de oorlog tegen Engeland voort te zetten, waarmee de grootste klap van 

Hitler het bevel bij de onderhandelingen in het Bos van Compiègne aanwezig te zijn en het 

verdrag niet Frankrijk, maar Engeland trof. Op de avond van dezelfde dag kreeg Günsche voor 

zijn persoonlijke veiligheid te zorgen. Günsche moest bij de deur in de glazen wand staan, die 

de wagon in tweeën deelde, zodat men hem van alle kanten kon zien in zijn volle lengte van 

bijna twee meter. Hij had het bevel gekregen te schieten op elk lid van de Franse delegatie dat 

het zou wagen zich ongepast tegenover Hitler te gedragen. Het begin van de onderhandelingen 

in het Bois van Compiègne was op de ochtend van 21 juni vastgesteld. Het moest echter 

worden opgeschoven omdat de Franse delegatie niet tijdig in Parijs aankwam vanwege de 

troepen en de vluchtelingen, die de straten verstopten. 

 

Toen de Japanners op 7 december 1941 de Amerikaanse oorlogsvloot in Pearl Harbor 

aanvielen, kreeg men in Hitlers hoofdkwartier weer moed. De nederlagen voor de Duitse 

Wehrmacht bij Moskou en Leningrad waren vergeten. Duitsland verklaarde de Verenigde 

Staten van Amerika de oorlog. Op die dag ging het gesprek onder het middageten over de 

gevechtskwaliteiten van de Amerikanen. Halder concludeerde uit zijn ervaringen in de Eerste 

Wereldoorlog spottend dat Amerikaanse officieren de vergelijking met Pruisische niet konden 

doorstaan. De Amerikaanse officieren waren zakenlieden in uniform, die doodsbang voor hun 

hachje waren. Hun krijgskunst zou niet veel voorstellen. Enkele dagen later dook Schmundt 

in Linges kamer op om zoals gewoonlijk een glaasje schnaps met hem te drinken. Kort daarop 

verscheen ook Hitler, die soms bij Linge langskwam om op zijn radio naar lichte muziek te 

luisteren. Hitler vernam van Linge de laatste frontberichten, ging aan de schrijftafel zitten en 

vroeg om zijn bril. Het bericht hield in dat Duitse onderzeeërs Amerikaanse schepen tot zinken 

hadden gebracht. ‘Lees eens, Schmundt’, zei Hitler tot zijn militaire vleugeladjudant. ‘Ziet u 

hoe gunstig de open oorlog tegen Amerika voor ons is? Nu kunnen wij goed toeslaan.’ Hitler 

wees erop dat de Amerikanen nu op het pacifistische oorlogstoneel gebonden waren. Dat gaf 

hoop dat de Duitse onderzeeërs de bevoorrading van Engeland vanuit de Verenigde Staten 

nog efficiënter konden verstoren. Hitler leunde achterover en liet zich vol verachting over de 

Amerikanen uit. Hij wees erop dat Amerikaanse auto’s nog nooit internationale wedstrijden 

hadden gewonnen. Amerikaanse vliegtuigen zagen er wel chic uit, maar hun motoren waren 

niets waard. Dat was voor hem het bewijs dat de alom geprezen Amerikaanse industrie zwaar 

werd overschat. Ze kon niet op bijzondere prestaties bogen, alleen maar op middelmatigheid 

en veel reclame. Nadat Hitler en Schmundt waren vertrokken, kwam het hoofd van Hitlers 

lijfwacht, Schädle, bij Linge binnen. Hij begon te vertellen dat de situatie aan het Oostfront 

slechts was. Schädle merkte op dat de Führer al lange tijd niet meer naar het front was 

gegaan. De troepen moesten de Führer zien. ‘Waarmee houdt de baas zich toch in godsnaam 

de hele tijd bezig?’ vroeg Schädle. Linge wist precies waarmee Hitler zich bezighield, maar hij 

zei niets. Hitler bracht zijn tijd door met stafbesprekingen, kletste met de fotograaf Hoffmann 

en diens vrienden, las avonturenromans, tekende onbegrijpelijke bouwprojecten omdat hij 

dacht dat hij een groot kunstenaar was. ’s Avonds trok hij zich terug met Schaub, die hem 

met een diaprojector kleurendia’s van naakte Parijse danseressen liet zien, of hij liet zijn hond 

uit.  
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Duitse  artillerie-eenheden in Frankrijk trainden ten noordwesten van de stad Besancon het 

beschieten van rotsen die op die van Gibraltar leken. De Spaanse generale staf stuurde de 

Duitse generale staf steenmonsters van de vesting Gibraltar ter analyse in het opperbevel van 

het Duitse leger, OKH (Oberkommando des Heeres). Keitel beschreef vol enthousiasme een 

gigantisch stuk geschut van Krupp, dat een reikwijdte van bijna tweehonderd kilometer had. 

Hitler besloot het Franco ter beschikking te stellen voor de verwoesting van Gibraltar. Toen 

het besluit genomen was de Sovjetunie volgens het plan ‘Barbarosso’ aan te vallen, was Hitler 

er blijkbaar niet meer in geïnteresseerd een nieuw oorlogstoneel op het Iberisch schiereiland 

te openen. Een politiek van ‘welwillende neutraliteit’ van Spanje leek hem nu gunstiger. Onder 

het mom van neutraliteit stond Franco toe dat de Duitse onderzeeërs en andere 

oorlogsschepen in de Spaanse haven werden gerepareerd en bevoorraad. Spanje 

ondersteunde de Lufwaffe, die op de Atlantische Oceaan Anglo-Amerikaanse schepen aanviel, 

en stelde zijn vliegvelden en radiostations ter beschikking. De leveringen van wolfraam 

(bruinzwart, zeer hard metaal, bij de vervaardiging van gloeilampen) en molybdeenerts 

(metaal) van Spanje een belangrijke rol in de oorlogsindustrie. Bovendien hielp Spanje de 

economische blokkade tegen Duitsland te omzeilen. Dit deden de Spanjaarden door 

grondstoffen waaraan tekort was in Duitsland uit Amerika te importeren en aan de Duitsers 

door te geven. 

 

Het gesprek in de auto tussen Hitler en Göring draaide om de oorlog tegen Rusland. Blijkbaar 

zetten ze de discussie voort die ze al in de woning waren begonnen. Hitler zei dat ze niet langer 

mochten wachten met de oorlog tegen Rusland. Göring was echter van mening dat ze eerst 

het achterland tegen Engeland moesten beschermen. Hitler verklaarde dat het besluit tot de 

oorlog tegen Rusland al genomen was en met Engeland wordt later wel afgerekend, als de 

koppige Churchill niet verstandig wordt. In maart en april 1941 waren de voorbereidingen 

voor de inval in Rusland in volle gang. Grote troepeneenheden die in Frankrijk, België, 

Nederland, Denemarken en Noorwegen klaarstonden voor de invasie van Engeland volgens 

plan ‘Seelöwe’, werden dichtbij de Russische grens gezet. Elite-pantserdivisies die aan de 

bezetting van Joegoslavië en Griekenland hadden deelgenomen, werden snel gehergroepeerd 

en meteen naar het oosten gestuurd, waar ze de verrassingsaanval op Rusland zouden 

uitvoeren. In het voorjaar van 1941 had Hitler de totale zware industrie van Frankrijk, België, 

Nederland, Tsjecho-Slowakije, Italië, Hongarije, Roemenië en de Balkanstaten ten dienste van 

de oorlog tegen Rusland gesteld. De industrie van deze landen werd ondergeschikt gemaakt 

aan de agressieplannen van Duitsland tegen Rusland. 

 

De besprekingen over de toestand aan het oostfront verliepen steeds heftiger. De nederlaag 

voor Moskou en de vergeefse blokkade van Leningrad leidden tot een toespitsing van de 

verhouding tussen Waffen SS en Wehrmacht. De SS’ers verweten de Wehrmacht dat het haar 

aan echte aanvalsgeest ontbrok en dat ze schoolse methoden hanteerden. De officieren van 

de Wehrmacht klaagden op hun beurt dat de SS-troepen beter waren uitgerust en bewapend 

dan zij. Bovendien hadden ze een bijzondere positie in de strijdkrachten. Ze verweten elkaar 

arrogant te zijn. Hitler schreeuwde, sloeg met zijn vuist op tafel en verweet de generaals dat 

ze ongeschikt waren voor de strijd. Ze stormden vaak uit de spreekkamer de gang op om bij 

te komen van Hitlers scheldkanonnades. Hitler amuseerde zich echter over het Weense 

scheidingsbesluit, volgens welke Roemenië op bevel van Hitler Transsylvanie aan Hongarije 

had moeten afstaan. Hitler verheelde niet dat de strijd tussen Roemenië en Hongarije om 

Transsylvanie hem goed van pas kwam. Het gaf hem de mogelijkheid Roemenië en Hongarije 

als een scheidsrechter in de oorlog tegen Rusland tegen elkaar op te zetten: de Hongaren voor 

Transsylvanië en de Roemenen voor een mogelijke herziening van het Weense 
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scheidingsbesluit. 

 

De commandant van het hoofdkwartier ‘Wehrwolf’ liet aan Hitler de gebouwen van het 

hoofdkwartier en de speciale veiligheidsmaatregelen zien. Het terrein was beveiligd door een 

brede strook bunkers, luchtafweerkanonnen en tanks, en omgeven door tankgraven en 

mijnenvelden. Hitlers hoofd van de Sicherheitsdienst, Rattenhuber, had een speciale groep 

van de Reichssicherheitsdienst (RSD) gevormd die de toegangswegen naar het hoofdkwartier 

bewaakte en de bevolking in de omgeving in de gaten hield. Thomas vertelde voorts dat, om 

de waakzaamheid van het personeel te vergroten, aan de vooravond van Hitlers aankomst het 

gerucht was verspreid dat een Rus in het uniform van een Duitse majoor had geprobeerd op 

het terrein van het hoofdkwartier te komen om Hitler te vermoorden. Hitler knikte 

instemmend en vroeg: ‘Wie heeft dit gebouwd?’ Thomas antwoordde: ‘voornamelijk Russen die 

in de kampen zijn ondergebracht.’ Hitlers gezicht werd donker. Hij zei tegen Thomas: ‘Die 

moeten allemaal worden doodgeschoten, zonder een seconde te verliezen. Ze weten teveel over 

mijn hoofdkwartier.’ Thomas sloeg zijn hakken tegen elkaar, antwoordde: ‘tot uw orders, mein 

Führer’. Draaide zich op zijn hakken om en vertrok. Als aanvulling op deze 

veiligheidsmaatregelen voor het hoofdkwartier had Himmler bij zijn staf in Zjitomir een 

speciale eenheid samengesteld, ‘Reichsführer SS’ genoemd, die de streek regelmatig op 

partizanen uitkamde. In de herfst van 1942 kwam de auto van Himmlers piloot, 

Sturmbannführer Schnäbele, in een hinderlaag van partizanen terecht. In de auto zaten 

Schnäbele, nog een SS-officier en twee Russische vrouwen die ze naar hun hoofdkwartier 

wilden meenemen. Himmlers piloot en de SS-officier werden door de partizanen gedood. Toen 

hun lijken werden ontdekt, beval Himmler de hele  streek te doorzoeken. De partizanen 

werden niet gevonden. Himmler bracht verslag uit aan Hitler. Deze beval alle onschuldige 

bewoners van de dorpen die in de buurt van de hinderlaag lagen, dood te schieten. Een 

eenheid van Himmler nam het doodschieten van de Russische burgers op zich. Daarbij 

speelden zich hartverscheurende taferelen af. Vrouwen die om genade smeekten, werden met 

een geweerkolf neergeslagen en dan doodgeschoten. Als moeders hun kinderen tegen zich aan 

drukten, werden de kinderen van hen losgerukt en voor hun ogen vermoord. De lijken van de 

doodgeschoten mannen en vrouwen en kinderen werden in tevoren gedolven graven gegooid. 

De SS’ers van Hitlers lijfwacht kwamen speciaal uit Winnitza om de vergeldingsorgie bij te 

wonen. 

 

In juli 1942 sprak Hitler over de voedselsituatie in Duitsland. Hij wilde dat het transport van 

levensmiddelen vanuit Duitsland naar de troepen aan het oostfront werd stopgezet en de 

voorraden levensmiddelen in de bezette sovjetgebieden werden gebruikt. Er werd gepraat over 

de zwarte markt in Duitsland, die zich intussen sterk had uitgebreid. Göring zei tegen Backe: 

‘Ze drijven allemaal zwarte handel. Als daar gevangenisstraf op komt, moet het hele Duitse 

volk achter de tralies. Dat is niet het probleem. Het probleem is alles uit Rusland weg te halen 

wat er te halen valt. Dan zullen we geen problemen meer met de zwarte markt hebben.’ Na de 

voedselkwestie stelde Hitler de eis de toestroom van arbeiders uit de bezette gebieden voor de 

Duitse industrie te vergroten. Hij verklaarde dat hij de industriëlen had beloofd 

arbeidskrachten te leveren. 

 

Hitler trok zich voortaan, nadat de Duitse troepen in de herfst van 1942 vast waren gelopen 

in de Kaukasus vanwege de felle tegenstand van de Russen, helemaal terug van de generaals 

en sloot zich af. Hij ging niet meer met hen naar de mess en at ’s middags alleen in zijn 

werkkamer.  ’s Avonds vroeg hij Linge grammofoonplaten met treurmuziek voor hem op te 

zetten. Hij las boeken als ‘Ik, Claudius’ en ‘Claudius de God’, die de gruwelijke gevechten van 



144 

 

de Romeinse keizer om te troon beschrijven, of een boek over de veldtochten van keizer 

Frederik 11 uit het geslacht Hofenstaufen in de dertiende eeuw. Ook was hij voortdurend zeer 

geprikkeld. Een vlieg op de muur kon hem laaiend van woede maken. Een onnozele vlinder 

bracht hem in alle staten. Men deed alles om geen vliegen, muggen of vlinders in zijn buurt 

te laten komen. Hitlers kwartier kreeg gaashorren. Elke ochtend gingen ordonnansen met 

vliegenmeppers rond en vernietigden zelfs het laatste insect. Op de tafels stonden glazen met 

honing, aan het plafond hingen vliegenvangers. In de gang en voor het huis waren blauwe, 

met draadglas omgeven hoogspanningslampen ter vernietiging van insecten aangebracht. 

Borman kreeg van Hitler opdracht een herdershond voor hem te zoeken. Zijn Schotse terriër 

stuurde hij als geschenk naar de moeder van Eva Braun in Műnchen. De nieuwe herdershond 

noemde Hitler Blondi. Deze zou niet meer van zijn zijde wijken. 

 

Hitler besloot de tijdelijk rust aan het front te gebruiken om naar de Obersalzberg te gaan. In 

zijn staf leidde dat tot grote vreugde, want men hoopte dat zijn toestand in het gezelschap van 

Eva Braun wat zou verbeteren. In de eerste dagen van maart vloog Hitler van Winnitza naar 

de ‘Wolfschanze’ bij Rastenburg, waar hij enkele dagen verbleef alvorens naar de Obersalzberg 

te vertrekken. Hier ontving hij een beschrijving van de uitvinder van een op afstand bestuurd 

projectiel, Von Braun. Het werd later bekend als V-2. Brauns beschrijving was strikt geheim. 

Bij zijn voordracht, die in de bioscoopzaal van de ‘Wolfschanze’ plaatsvond, mochten alleen 

Keitel, Jodl, Buhle, Schmundt, Gűnsche en de overige adjudanten aanwezig zijn. Het gebouw 

was omringd door SS’ers van Hitlers lijfwacht. Braun vertoonde daarbij dia’s. Deze lieten een 

geweldige raket zien, die tot een hoogte van tachtig kilometer kon stijgen. Het geschut, dat 

met een ton springstof was gevuld, kwam met een gigantische snelheid op een doel terecht, 

dat driehonderd kilometer van het vertrekpunt lag. De explosie was zo enorm dat daarmee 

een hele stadswijk kon worden verwoest en al het leven daar werd weggevaagd. Tijdens de 

voordracht applaudisseerde Hitler heftig en hij schetste de verschrikkelijke taferelen onder de 

bevolking die men zich bij het exploderen van zo’n projectiel kon voorstellen. Hij was verrukt 

over de voordracht, benoemde Braun ter plaatse tot professor en beloofde zijn 

onderzoekslaboratorium in Peenemünde te bezoeken. In die dagen riep Hitler Keitel en 

Himmler bij zich. Hij wees hen er nog eens op dat ze streng op de uitvoering van zijn bevel 

moesten letten, dat bij de terugtocht van de Duitse troepen in Rusland alles moest worden 

vernietigd. Hitler verklaarde nadrukkelijk dat er voor de Russische troepen alleen maar 

verschroeide aarde en een woestenij zonder mensen over mochten blijven. Hij was van mening 

dat daarmee een aanval van de Russen kon worden afgeslagen. Hitler sprak over het 

verzwaren van de represailles in de Russische gebieden die nog door de Duitsers bezet waren. 

Hij gaf Himmler opdracht meer afgesloten vrachtwagen met mobiele gaskamers te gebruiken, 

opdat er geen munitie, die de troepen dringend nodig hadden, aan het doodschieten van 

Russen verspild werd. Met een verwijzing naar een bericht van de SS-Gruppenführer en 

politiechef van Rostov, Hennicke, meldde Hitler dat het gebruik van mobiele gaskamers 

betrouwbaar was gebleken.  Himmler lachte cynisch en zei dat deze moordmethode ‘eleganter’ 

en ‘stiller’ was dan doodschieten. Hitler was destijds persoonlijk geïnteresseerd in de 

ontwikkeling van gaskamers. Zulke ontwikkelingsprojecten, die Himmler hem voorlegde, 

werden grondig door hem bestudeerd. Hitler gaf opdracht de constructeur van de gaskamers, 

een ingenieur uit Eisenach, uitgebreide ondersteuning te geven en de beste technische 

krachten ter beschikking te stellen. Gaskamers werden op persoonlijk bevel van Hitler voor 

het eerst in Charkov ingezet. 

 

Op de Obersalzberg stond Hitler gewoonlijk tegen twaalf uur op. Dan gaf dokter Morell hem 

zijn stimulerende injectie. Hitler ontbeet alleen aan het bureau in zijn werkkamer. Daar bleef 
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hij ook tot het begin van de militaire stafbespreking. Deze werd twee keer per dag gehouden, 

tegen dertien uur dertig en om tweeëntwintig uur. Kort voor het begin kwamen de auto’s van 

Keitel, Jodl, Warlimont, Korten en andere deelnemers uit Berchtesgarden voorrijden. Ze 

verzamelden zich in de grote zaal. Er werd aan Hitler gemeld dat iedereen er was. Hij kwam 

de trap af en ging de zaal in, waar hij na de fascistische groet iedereen een hand gaf. Dan nam 

hij plaats aan de tafel in een stoel die voor hem klaarstond. Aan de kop van de tafel zaten de 

stenografen. De overigen bleven staan. De stafbespreking duurde twee uur. De situatie van 

het oostfront werd uiteengezet door de leider van de Operationsabteilung van de generale staf 

van het leger, kolonel Brandt. Als de deelnemers van de middagbespreking weer vertrokken 

waren werd het eten geserveerd. Hitler hield zich dan meestal in de zaal op, waar hij met zijn 

adjudanten sprak of de laatste meldingen van het Duitse persbureau las. Voor het middageten 

verschenen de bewoners van het slot, dokter Morell met zijn vrouw, Hitlers chirurg met zijn 

vrouw, Hoffmann, Dietrich, Hewel, Lorentz, de filmreporter van het hoofdkwartier Frentz, 

Hitlers secretaresses en zijn adjudanten met hun vrouwen. Daarnaast waren Bormann met 

zijn vrouw en de echtgenotes van Dietrich en Speer aanwezig. Als er allemaal waren, werd aan 

Hitler medegedeeld dat iedereen klaar was om te eten. Dan voegde hij zich bij de anderen. Bij 

de begroeting kuste hij de dames de hand. Dan leidde hij telkens een dame naar de tafel. Dat 

gebeurde in een bepaalde volgorde. Zijn tafeldames waren de echtgenotes van Bormann, 

Brandt, Speer of Dietrich en Eva Brauns vriendin Frau Schönmann. Dietrichs echtgenote had 

Hitler niet graag als tafeldame. Hij mocht haar niet omdat ze zich ouderwets kleedde en hem 

te zwijgzaam was. Links van Hitler zal altijd Eva Braun. Zij had Bormann als tafelheer. Onder 

het eten spraken ze over de banaalste dingen. Er werd met geen woord gerept over de oorlog 

en zijn verschrikkingen. Het ging over de kleding van de dames, over problemen waarmee ze 

te kampen hadden omdat er vanwege de totale mobilisering bij de kapper geen permanent of 

geen manicure meer mogelijk waren, over het onfatsoenlijk gedrag van officieren tegenover 

vrouwen in treinen. Op aandringen van Eva Braun gaf Hitler de kappers opdracht weer 

permanent en manicure te laten geven. Als het over make-up van de vrouwen ging, maakte 

Hitler grapjes over de lippenstift van Eva Braun, die sporen op haar servet achterliet. Lachend 

vertelde hij dat nu, in oorlogstijd, lippenstiftsurrogaat van dierenlijken werden gemaakt. 

Geliefde onderwerpen waren ook theater en bioscoop, vooral Amerikaanse kleurenfilms. Na 

het middageten trokken de dames zich terug in hun kamer terug om zich te kleden voor de 

wandeling. Hitler gaf dan zijn herdershond Blondi te eten. Vervolgens reikte men hem zijn pet 

met klep en zijn wandelstok. Het hele gezelschap ging in het park en wandelde in de richting 

van het theehuis aan de Mooslahner Kopf. Voordat Hitler op weg ging, werd de hele omgeving 

regelmatig door medewerkers van de SD doorzocht. De wachtposten werden zo opgesteld dat 

Hitler hen niet te zien kreeg. Op deze wandelingen onderhield Hitler zich meestal met 

Schmundt of Below. Achter hem liepen het hoofd van zijn Polizeikommando, Högl, of het hoofd 

van de SD Rattenhuber en Linge. Daarachter kwamen de anderen. De wandeling van het slot 

naar het theehuis duurde twintig minuten. Het was een rond paviljoen op een grote, 

uitstekende rots. Daarvoor lag een weiland waarlangs een balustrade liep. Daar was een bank 

neergezet, waarop Hitler kon uitrusten. Eva Braun, Hoffmann en Frentz fotografeerden hem 

daar vaak. Hitler poseerde graag met Blondi voor hem. Dan gingen ze allemaal het paviljoen 

in, waar ordonnansen koffie inschonken. Daarbij werd het gesprek van de middagmaaltijd 

voortgezet of ze praatten over Blondi en de honden van Eva Braun. Ze had twee kleine zwarte 

terriërs. Hitler, die het zich bij de open haard gemakkelijk had gemaakt, dutte soms bij deze 

gesprekken in. Dan werden de gesprekken op fluistertoon voortgezet. Tegen negentien uur 

reed het gezelschap met auto’s naar het slot terug. Tot het avondeten verdween Hitler in zijn 

werkkamer, waar hij kranten en de berichten van het Duitse persbureau las. Als het slecht 

weer was, bleef Hitler in het slot en deed hij een dutje op de divan in zijn werkkamer. De 
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avondmaaltijd begon om twintig uur. Deze verliep net zo als het middageten, dus onder banale 

gesprekken. Om tweeëntwintig uur was de tweede stafbespreking gepland. Daarna 

ondertekende Hitler documenten inzake de onderscheiding van officieren en industriëlen, de 

goedkeuring van huwelijken tussen militairen en buitenlandse vrouwen of doodvonnissen van 

officieren die wegens wanhoop aan de overwinning waren aangeklaagd. Hitler beval hen 

meedogenloos te executeren. Hitler bevestigde ze zonder zich in de afzonderlijke gevallen te 

verdiepen. Zijn recht om gratie te verlenen oefende hij niet uit. De verzoeken om een huwelijk 

tussen Duitsers en buitenlandse vrouwen kwamen van Duitse matrozen, die in de door 

Duitsland veroverde landen – Frankrijk, België, Nederland, Denemarken en Noorwegen – 

gestationeerd waren de inheemse vrouwen wilden trouwen. Hitler hield er zich intensief mee 

bezig, hij keek goed naar de foto’s van de vrouwen die bij het verzoek zaten. Hitler maakte dan 

vergelijkingen met bekenden. De ene kandidate had een neus als Winifred Wagners dochter 

Verena, de andere leek op de vrouw van Hess. Hitler bestudeerde ook alle bijgevoegde papieren 

– de levensloop van de aanvragers, de bewijzen van goed gedrag van de vrouwen en hun ouders 

of de inschatting door de SD van de politieke houding van de familie. Hij ondertekende zelden 

meteen. Meestal vroeg hij Linge hem een verzoek nogmaals voor te leggen. Hij verklaarde dat 

het belangrijk was er goed op te letten dat er door zulke huwelijkssluitingen geen bloed van 

een minderwaardig ras naar Duitsland kwam. Daarom nam hij het recht de verzoeken 

persoonlijk goed te keuren. Op dat uur keek Eva Braun gewoonlijk met haar vriendinnen op 

de kegelbaan naar Amerikaanse kleurenfilm. Als ze in de salon terugkeerden naast de zaal 

waarin Hitler zich bevond, vestigden ze zich met hun gelach en luide gesprekken de aandacht 

op zich. Daarmee wilden ze hem te kennen geven dat het nu welletjes was met de oorlog en 

dat hij zich met hen moest bezighouden. Tegelijk werden ook de hondjes van Eva Braun druk 

en rolden over het tapijt. Dan verscheen Hitler bij de dames. Zijn sombere gezicht klaarde 

zienderogen op. In de zaal ernaast staken ordonnansen het vuur in de open haard aan. Hitler, 

Eva Braun, haar zuster Gretl, Eva’s gezelschapsdame Fräulein Kastrup, Eva’s vriendinnen, 

Morell, Hoffmann, Dietrich, Brandt, Bormann, de adjudanten en secretaresses Christian en 

Junge verzamelden zich weer in de zaal. Hitler ging bij de open haard zitten, naast Eva Braun. 

De dames namen zittend of half liggend op de sofa’s en in de zware pluchen fauteuils plaats, 

die in een halve cirkel om de open haard stonden. Dat waren de zogeheten theeavonden. 

Ordonnansen serveerden champagne, likeur, thee, koffie en een hapje. Eva Braun zat, in een 

bontmantel gehuld, met opgetrokken benen in een fauteuil. In Hitlers gezelschap was ze stil. 

Hitler zei tegen Günsche: ‘Geef me het platenalbum’. In de grote wandkast lagen duizenden 

grammofoonplaten. Op de Obersalzberg gaf Hitler de voorkeur aan lichte muziek. Hij luisterde 

altijd naar dezelfde operettemelodieën van Lehár en Suppé. De ouverture van ‘Die Lustige 

Witwe’ vormde steeds de afsluiting. Hitler kon tot twee uur naar grammofoonplaten luisteren. 

Dan trok hij zich pas terug in zijn privé-vertrekken. Eva Braun nam gewoonlijk eerder 

afscheid. Als Hitler weg was werd Bormann opeen een heel ander mens. In Hitlers 

aanwezigheid speelde hij de man die gebukt ging onder zijn werk. Maar nu liet hij zijn masker 

vallen en nam het hele gezelschap mee naar zijn villa voor een zuippartij. De auto’s liet hij 

aan de zij-ingang van de Berghof voorrijden. De vriendinnen van Eva Braun, Hoffmann, 

Morell, Lorentz, de adjudanten en secretaresses van Hitler stapten snel in en reden naar 

Bormann. Zijn huis was stralend verlicht. SS-ordonnansen serveerden champagne, cognac, 

likeur en zoetigheden. Uit een grote radiogrammofoon klinkt wilde Amerikaanse dansmuziek. 

Bormann neemt zijn geliefde, een actrice uit Dresden, die in zijn villa woont, bij de hand en 

zweeft met haar door de hele salon. Bormanns vrouw houdt zich bezig met de gasten. Hij heeft 

haar speciaal daarvoor uit bed laten halen. Ze heeft elf kinderen van Bormann gebaard en is 

op slaafse wijze onderdanig. Hij heeft haar gedwongen ermee in te stemmen samen met zijn 

geliefde onder één dak te wonen. De ‘dansavonden’ van Martin Bormann, Hitlers 
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plaatsvervanger in de nationaal-socialistische partij, stonden bekend om hun bandeloosheid. 

Zulke nachtelijke drinkgelagen vonden in het oorlogsjaar 1943 heel vaak plaats op de 

Obersalzberg. 

 

Hitler en het Duitse opperbevel deden alles om te voorkomen dat de mislukkingen aan het 

oostfront in de openbaarheid kwamen. De pers en radio vertelden het Duitse volk van ’s 

ochtends vroeg tot ’s avonds laat dat de oorlog gewonnen zou worden. In het dagblad ‘Das 

Reich’ schreef Goebbels wekelijks hoofdartikelen over de grote overwinning bij de ‘geplande 

terugtocht’ van de Duitse troepen in het oosten. Hans Fritsche van het ministerie van 

propaganda vervalste in de toespraak die hij voor de Berlijnse radio hield, de feitelijke situatie 

aan het front en verlangde telkens nieuwe offers van het Duitse volk in naam van de 

overwinning. In die geest werden ook de frontberichten voor de pers opgesteld. Keitel en Jodl 

moesten ze steeds eerst aan Hitler voorleggen. Deze corrigeerde ze zo dat het volk geen 

duidelijke voorstelling van de gebeurtenissen aan het front kreeg. Ook de bioscoopjournaals 

die aan het front werden opgenomen, bewerkte Hitler persoonlijk op de Obersalzberg. Zonder 

zijn correcties mocht er geen enkel bioscoopjournaal worden getoond. Hij verving de beelden 

en veranderde de tekst die Goebbels had geschreven. Hij kreeg het filmmateriaal zonder 

begeleidende stem. In de zaal van de Berghof keek hij er samen met Keitel, Bormann, Jodl, 

Dietrich en zijn adjudanten naar. Beelden van terugtrekkende Duitse troepen, verwoeste 

tanks en gewonde soldaten, kortom, alles wat op een nederlaag kon wijzen, liet Hitler eruit 

knippen. Ze werden vervangen door opnamen van oude bioscoopjournaals uit het jaar 1941, 

waarop alleen maar uitgeputte sovjetkrijgsgevangenen, het vuur van de Duitse artillerie, 

Duitse stuka-aanvallen en vrolijke scènes in de veldkeuken te zien waren. Bij de vertoning las 

Otto Günsche de begeleidende tekst voor van Goebels en bracht in opdracht van Hitler 

correcties aan. Hitler liet alleen beelden toe waarin hij in een overwinnaarpose van de eerste 

oorlogsjaren te zien was. Opnamen van recentere datum, die hem gebogen en gebroken lieten 

zien, moesten op zijn bevel uit de film geknipt en vernietigd worden. 

 

Terwijl Hitler van maart tot juni 1944 op de Obersalzberg verbleef, kwamen er steeds vaker 

berichten van Zeitzler en Himmler binnen, dat Duitse soldaten en officieren antifascistische 

activiteiten ontplooiden.  In Russische gevangenschap hadden ze het nationale comité voor 

een vrij Duitsland en de bond van Duitse officieren opgericht. Toen de eerste berichten 

binnenkwamen, verklaarde Hitler dat het mogelijk om afzonderlijke gevangenen ging, die de 

Russen met medicijnen klein hadden gekregen. Maar andere berichten wezen er eenduidig op 

dat het nationale comité op een brede beweging in de krijgsgevangenkampen steunde, die 

tegen het Hitlerregime en de oorlog gericht waren. De activiteiten van het comité hadden een 

aanzienlijke uitwerking op de Duitse soldaten aan het front. Ten eerste werd de bewering van 

de Duitse propaganda weerlegd dat de Russen geen gevangenen maakten. De oproepen van 

het comité die boven de Duitse stellingen werden afgeworpen, waren door duizenden 

krijgsgevangenen ondertekend. Ten tweede zagen de Duitse soldaten dat de krijgsgevangenen 

in Rusland zelfs politiek actief konden zijn. Ten derde kregen ze een waarheidsgetrouwe 

voorstelling van wat Hitlers oorlog hen tot dusverre had gebracht en nog zou brengen. Dat 

alles maakte Hitler laaiend van woede. Hij gaf de Wehrmacht het bevel strooibiljetten van het 

comité onmiddellijk te vernietigen. Soldaten en officieren bij wie ze werden aangetroffen 

moesten standrechterlijk worden doodgeschoten. De families van Duitse krijgsgevangenen die 

aan Russische kant tegen Hitler vochten, werden naar gevangenissen en concentratiekampen 

gestuurd. De ontmoetingen met de bondgenoten begonnen eind maart. Hitler had met Keitel 

en Jodl afgesproken dat ze hun de situaties aan het oostfront in een voor de Duitsers gunstig 

licht zouden stellen. Op zijn bevel had Jodl zelfs kaarten laten maken, die een verkeerd beeld 
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gaven van de situatie aan het front. Met deze kaarten werkte Hitler in zijn gesprekken met 

Antonescu, Mussolini en Horthy. De lijn van het frontverloop was onzorgvuldig aangebracht. 

Enkele fragmenten waren onvolledig weergegeven. De troepen van de tegenstander, de eigen 

troepen en de richting van de operaties waren niet duidelijk zichtbaar. Daardoor leek de 

situatie aan het front aanzienlijk positiever dan ze in werkelijkheid was. De besprekingen met 

Antonescu, Mussolini en Horthy noemde men in Hitlers staf schertsend besprekingen over de 

‘zogenaamde situatie’. 

 

In de eerste dagen van december werd Günsche van het oostfront naar Hitlers hoofdkwartier 

geroepen. Hij was daar terechtgekomen toen de SS-Leibstandarte ‘Adolf Hitler’ weer naar 

Rusland was gestuurd. Meteen na zijn aankomst nodigde Hitler hem op het middageten uit. 

Toen Günsche tegenover hem zat, zei hij: ‘Günsche, ik heb besloten u uit Rusland terug te 

trekken. Ze hebben me verteld dat de Russen hun gevangenen met speciale middelen 

injecteren om hen gedwee te maken. Ik wil geen enkel risico met u lopen. U bent lang in mijn 

staf werkzaam geweest en u weet te veel.’ Hitler voegde eraan toe dat hij opdracht had gegeven 

iedereen van het oostfront weg te halen die ooit bij zijn persoonlijke staf of lijfwacht had 

gewerkt. Günsche had de indruk dat Hitler sinds zijn kortdurende afwezigheid nog meer 

gebogen liep en dat zijn linkerhand heviger beefde. Dat laatste verklaarde Hitler door te zeggen 

dat hij het voortdurend koud had. Het beven was na de nederlaag bij Stalingrad  begonnen, 

maar was destijds nauwelijks merkbaar geweest. Hitler werd langzaam grijs. Zijn bewegingen 

werden schokkerig en nerveus. 

 

Half februari 1944 zette Zeitzler aan Hitler de toestand aan het oostfront uiteen. Hij was al 

lang niet meer zo energiek als vroeger. Wel praatte hij nog zo snel zoals vroeger. Hij wekte de 

indruk dat hij zijn verhandeling zo snel mogelijk wilde afronden. Zoals gewoonlijk de laatste 

tijd begon hij met de toestand van de legergroep zuid. Hij vertelde dat de situatie van de Duitse 

troepen aan de benedenloop van de Dnjepr zich zodanig had toegespitst dat ze het 

industriegebied van Nikopol moesten opgeven. Het opperbevel van de legergroep, zo meldde 

Zeitzler, wilde in dit verband de troepen enkele kilometers naar het westen terugtrekken om 

het front te corrigeren. Bij deze woorden sprong Hitler op, boog zich over de tafel, pakte met 

zijn linkerhand de kaart en schreeuwde: ‘Als de generaals eindelijk eens zouden begrijpen 

waarom ik zo aan dit gebied vasthoud! We hebben het mangaanerts van Nikopol absoluut 

nodig! Dat willen ze gewoon niet begrijpen. En nauwelijks zijn ze een paar tanks kwijt of ze 

sturen al radioberichten: ‘Zonder tanks kunnen we niet standhouden, we vragen om 

toestemming om ons terug te trekken.’’ Hitler had er meerdere malen op gewezen dat het 

mangaanerts van Nikopol zeer belangrijk was voor de productie van edelstaal. Daarom 

moesten deze grondstofbronnen tot elke prijs worden behouden. Het gebied van Nikopol moest 

dan ook worden uitgebouwd tot een vesting die voor Russen onneembaar was. Hitler liet zich 

in zijn stoel vallen. Hij staarde Zeitzler met opengesperde ogen aan, als verwachtte hij steun 

van hem. Maar Zeitzler zweeg. Hij wist dat dat op zulke momenten het beste was. Toen Zeitzler 

klaar was, gaf Hitler bevel de kaart van het zuidelijk deel van het front nog eenmaal uit te 

spreiden. Opgewonden keek hij er nog eens goed naar. Op kalme toon verklaarde hij dat de 

oorlog tegen Rusland in een fase was beland dat de afloop – overwinning of nederlaag – zich 

zou aftekenen. Elk leger kon wel eens verliezen en teruggedreven worden, maar onverbiddelijk 

naderde het moment dat al die slagen in een catastrofe uitmondden. In dat stadium bevond 

het Duitse oostfront zich nu. Daarom was het absoluut noodzakelijk een ijzeren wil te tonen. 

Nog verder terugtrekken betekende de definitieve nederlaag van Duitsland. Van nu af aan zou 

hij elke officier en generaal die hem een verdere terugtocht zou voorstellen zeer streng straffen 

of gewoon laten doodschieten. Het ging nu niet in de eerste plaats om militaire ervaring, maar 
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om standvastigheid en vastberadenheid van de bevelhebbers. Daarom zou hij de hoogste 

commandoposten bezetten met jonge generaals en officieren die over deze eigenschappen 

beschikten. Zulke militairen zou hij meteen met twee of drie rangen bevorderen. De laatste 

woorden sprak Hitler met volkomen hese stem uit. Hij was aan het eind van zijn krachten. Hij 

stond op, verliet de zaal door de zijdeur en trok zich terug in zijn privé-vertrekken. ‘Morell 

moet komen,’ zei hij terloops tegen Linge, die achter hem aan was gekomen. Enkele minuten 

later verscheen Morell. Linge hielp hem zoals gewoonlijk bij de voorbereiding van de injectie. 

Hitler trok zijn jasje uit en maakte zijn arm vrij voor de injectie, die Morell meteen zette.  

 

In de oorlogsjaren had Morell grote fabrieken in Hamburg en het Tsjechische Olomouc 

gekocht, waar hij zijn opwekkend middel Vitamultin en een luizenpoeder met de naam ‘Russla’ 

fabriceerde. Dat laatste had Morell zelf voor de Duitse Wehrmacht ontwikkeld. Bij het 

bedenken van de naam van het preparaat had hij grote inventiviteit getoond. Russla was een 

samentrekking van de woorden ‘Russische Laus’. De soldaten wezen het poeder af omdat het 

niet hielp en bovendien vreselijk stonk. De grap ging dat het poeder de luizen vermeerderde 

en de soldaten doodde met zijn geur. Maar op Hitlers bevel moest de Wehrmacht het poeder 

aanschaffen, waarmee Morell miljoenen verdiende. Hij kocht een luxueuze villa op het 

Schwanenwerder aan de Wannsee bij Berlijn en nog een in het kuuroord Heringsdorf aan de 

Oostzee. Hij stond op het punt een derde te laten bouwen in Berchtesgaden. In 1944 werkte 

Morell aan de ontwikkeling van een bijzondere springstof waarmee het Russische leger 

vernietigd moest worden. Daarvoor eiste hij een elektronenmicroscoop op waarvan er in heel 

Duitsland maar drie waren, die voor atoomonderzoek werden gebruikt. Toen zijn 

inspanningen tevergeefs bleken, schakelde hij Hitler in. Die gaf onmiddellijk de opdracht het 

kostbare apparaat aan Morell te geven. Morell liet de microscoop in een speciaal daarvoor 

gebouwd laboratorium in Berchtesgaden installeren. En toen ging Morell ervandoor. 

 

’s Avonds riep Hitler Günsche naar de stafkamer. Goebbels en Bormann waren er al. Alledrie 

bogen ze zich over een plattegrond van Berlijn die op tafel lag. Hitler keek somber. Hij deelde 

Günsche mee dat ze zojuist het bericht hadden gekregen dat de bevolking in de noordelijke 

delen van Berlijn en de arbeiderswijk Weissensee rode en witte vlaggen uit de vensters hingen, 

dat Duitse soldaten op sommige plaatsen zich zonder te vechten terugtrokken en dat velen 

deserteerden. Hitler beval Günsche  er meteen een afdeling SS-ers op af te sturen en 

vluchtende soldaten standrechtelijk te fusilleren. Goebbels voegde daar direct aan toe: ‘Mein 

Führer, ik beloof u dat de rode en witte vlaggen snel weer van de huizen zullen verdwijnen. Ik 

heb bevolen de schuldigen dood te schieten of op openbare pleinen in de stad op te hangen. 

Dat zal een waarschuwing zijn voor de anderen’. Günsche  kwam uit de kamer van Hitler en 

stelde meteen twee mobiele commando’s samen uit SS’ers van Hitlers persoonlijke lijfwacht 

en chauffeurs van de Rijkskanselarij, die naar het noorden van Berlijn werden gestuurd met 

de opdracht de vluchtende soldaten en officieren terug in de loopgraven te dwingen. Wie 

weerstand bood moest naar de Rijkskanselarij worden gebracht. Na enige tijd keerden beide 

commando’s terug met een groep officieren en soldaten. Die werden opgehangen op het station 

aan de Friedrichstrasse. Op hun borst droegen ze een bord met het opschrift: ‘Ik hang hier 

omdat ik het bevel van de Führer niet heb uitgevoerd!’ 

 

Op de stafbespreking van 25 juni meldde Heusinger dat de Russen het front ten zuidwesten 

en zuiden van Vitebsk in grote diepte waren doorgestoten, zware aanvallen uitvoerden op het 

totale front van de legergroep ‘Midden’ en op enkele plaatsen al waren doorgebroken. 

Heusinger wees met name op de verwoestende werking van de vuurstorm van de Russische 

artillerie. Hitler viel bijna over de tafel en zei kreunend: ‘Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Daar 
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staan toch onze beste divisies? Waar is de Twaalfde Infanteriedivisie?’ Grote formaties waren 

door de Russen afgesneden en omsingeld. Hitler beval het front tot elke prijs te handhaven. 

Op zijn bevel werden divisies van rustiger frontgedeelten en alle strijdvaardige eenheden van 

het reserveleger daar ingezet. Maar ook die versterkingen werden door de krachtige slagen 

van de Russen verpletterd. Dat meldde Heusinger in die dagen op Hitlers stafbesprekingen 

over de situatie aan het oostfront. Hitler zat volkomen apathisch aan tafel en hield zijn blik 

strak op de kaart van het oostfront gericht. De opwinding van de laatste dagen, waarin hij de 

vernietiging van het middelste deel van het front had vernomen, wekten weer maagkrampen 

op. Aan tafel zittend kromp hij af en toe ineen met een van pijn vertrokken gezicht. Dan richtte 

hij zich weer op en mat met bevende handen de afstand die de voorhoeden van het Russische 

leger nog tot de grens van Oost-Pruisen moesten afleggen Met een blauwe stift tekende hij 

pijlen op de kaart, die in de flanken van de oprukkende Russische eenheden stootten. 

Plotseling wierp hij woeste blikken om zich heen, sprong op van zijn stoel, smeet de stift op 

de tafel en schreeuwde: ‘verraad, verraad!’ 

 

Van de eerste dwarsgang kon men via een gedraaide corridor naar de tweede verdieping, waar 

de vertrekken lagen van de adjudanten Morell, Linge en de ordonnansen. Van hier liepen 

zigzagvormige gangen naar Hitlers werk- en slaapkamer. Ook Hitlers eetkamer en de 

stafkamer bevonden zich in de bunker. In zijn slaapkamer liepen buizen waarmee zuurstof 

naar binnen geblazen kon worden. De zuurstof kwam uit flessen die in een gat buiten de 

bunker waren opgeslagen vanwege explosiegevaar. De inhoud van de zuurstofflessen werd 

door een laboratorium in Lötzen onderzocht omdat Hitler vreesde dat men gifgas door de 

zuurstof kon mengen. Bij de bezichtiging van de bunker gaf Hitler de opdracht de ingang met 

een dikke betonnen muur te beveiligen en tussen de muur en de bunker machinegeweren 

neer te zetten voor het geval de Russen met parachutisten aanvielen. Bovendien beviel hij op 

het dak van de bunker machinegeweernesten te bouwen, die de toegangen moesten 

beschermen. Hitler was merkbaar angstiger geworden. Hij liet ook voor de gastenbunker, waar 

hij tijdelijk was ondergebracht, loopgraven aanbrengen en machinegeweren opstellen. 

 

Hitler ging op verzoek van Heusinger naar de ‘Wolfschanze’ omdat de dreigende situatie aan 

de grens van Oost-Pruisen zijn aanwezigheid noodzakelijk maakte om snel beslissingen te 

kunnen nemen. Hij begaf zich op 10 juli weer naar Oost-Pruisen. Omdat de Führerbunker 

nog steeds niet klaar was, vonden de stafbesprekingen plaats in een barak op vijftig meter 

van de gastenbunker waar Hitler woonde. Enkele dagen na Hitlers terugkeer in de 

‘Wolfschanze’, op 20 juli, werd tijdens een bespreking een aanslag op Hitler gepleegd. 

Heusinger had zijn voordracht nog niet beëindigd toen zich in de stafkamer een zware explosie 

voordeed. Günsche en John von Freyend, die op de vensterbank van een open raam leunden, 

werden door de druk naar buiten geslingerd. Toen Günsche weer tot zichzelf kwam, zag hij 

dikke rookwolken uit de ramen van de stafkamer komen en hoorde hij binnen mensen 

kreunen. Hij liep naar de ingang. Enkele SS’ers uit Hitlers lijfwacht, die op wacht stonden, 

renden eveneens naar de barak. In de deur stuitte Günsche op twee beroete, wankelende 

gestalten, die elkaar steunend naar buiten probeerden te komen. Dat waren Hitler en Keitel. 

Hun kleren hingen aan flarden, Hitlers haar was verward en verschroeid. Zijn gezicht zat 

onder het roet en rode vlekken. Günsche pakte Hitler onder zijn linkeroksel en riep: 

‘Godzijdank, mein Führer, u leeft nog!’ Keitel en Günsche ondersteunden Hitler aan beide 

kanten en brachten hem naar zijn bunker. Hitler was zijn stem bijna helemaal kwijt. Naar 

lucht happend zei hij telkens met hese stem: ‘wat… wat, wat was dat…? In de eetzaal van de 

bunker zetten Keitel en Günsche Hitler op een stoel. Deze zei rochelend: ‘een aanslag… een 

bom… wat was dat? Wat een geluk… ik leef nog… dat was de hand van de voorzienigheid.’ 
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Hitler kwam langzaam tot zichzelf. Toen hij de spraak weer had gevonden, uitte hij het 

vermoeden dat het een tijdbom was geweest. Vast en zeker hadden de arbeiders die het 

hoofdkwartier hadden verbouwd en hem dood wensten, de bom daar geplaatst. Omdat hij 

vreesde dat er ook in zijn bunker bommen gelegd konden zijn, beval Hitler de vloeren meteen 

uit elkaar te halen. Een half uur na de aanslag kwam Himmler in de ‘Wolfschanze’ aan, hij 

begon meteen een onderzoek. Ongeveer een uur na de explosie verscheen bij Linge de 

telefonist in het hoofdkwartier, wachtmeester Adam, bij wie de deelnemers van de 

besprekingen hun telefoongesprekken aanmelden. Adam vertelde dat hij had gezien dat 

overste Von Stauffenberg enkele minuten voor de explosie uit de stafkamer was gekomen en 

naar zijn auto was gegaan. Linge bracht meteen Hitler op de hoogte. Deze liet Adam bij zich 

komen. Toen Adam zijn uitspraak herhaalde, vroeg Hitler: ‘Wie is die Stauffenberg? Waar 

komt hij vandaan?’ Linge antwoordde dat Von Stauffenberg in de generale staf van het 

reserveleger bij Fromm werkte. Toen Hitler dat hoorde, riep hij uit: ‘Stauffenberg heeft de 

aanslag gepleegd! Arresteer hem meteen!’  Von Stauffenberg, die de explosie bij het verlaten 

van de ‘Wolfschanze’ blijkbaar nog had gehoord, deelde bij zijn terugkeer in de Bendlerstrasse 

zijn samenzweerders mee dat Hitler dood was. Tot de deelnemers van de samenzwering die 

daar aanwezig waren, behoorden generaal Beck, generaal Hoepner, generaal Olbricht, de 

overste in de generale staf, Mertz von Quirnheim, een medewerker van de generale staf van 

het reserveleger, en generaal Fromm. Beck was voor Halder stafchef van het leger geweest, 

Hoepner was door Hitler ontslagen uit de Wehrmacht na de nederlaag van de Duitsers voor 

Moskou in de winter van 1941/1942, Olbricht was eveneens na de  nederlaag voor Moskou 

naar de reserve was overgeplaatst. Het bericht van Hitlers dood deelde Fromms staf aan alle 

militairen districten mee. Tegelijk werd het parool ‘Walküre’ uitgegeven, het codewoord van 

het reserveleger voor het afkondigen van de uitzonderingstoestand in Duitsland. Ook werd 

aan alle militaire districten de mededeling gestuurd dat in verband met de dood van Hitler 

een nieuwe regering onder veldmaarschalk Von Witzleben was gevormd. Maar uiteindelijk 

werden de hoofddaders van de samenzwering voor een rechtbank gebracht. Ze werden 

allemaal tot de strop veroordeeld. De veroordeelden werden opgehangen in de kelder van de 

gevangenis Moabit. Hitler gaf opdracht de executie te fotograferen en hem de opnamen te 

sturen. Speciaal voor dat doel gingen Hoffmanns fotografen van de Wolfschanze naar Berlijn. 

Elke veroordeelde werd gefotografeerd zoals hij onder de galg stond, zoals hij werk opgehangen 

en zoals hij aan de galg hing. Als galg diende een lange ijzeren draagbalk waaraan haken 

waren bevestigd. Op de foto’s die Hitler ontving, was de balk te zien waarin de geëxecuteerden 

hingen – in gevangeniskleding en door lange banen stof van elkaar gescheiden. Naast deze 

executies ging de Gestapo over tot het op grote schaal en zonder enige vorm van proces 

doodschieten van mensen. Ze schoten niet alleen mensen dood die van medewerking aan de 

samenzwering werden verdacht, maar ook mensen die als defaitisten werden beschouwd. 

Generaloberst Fromm werd in eerste instantie niet geëxecuteerd. Hij bleef tot begin 1945 

onder arrest. Toen pas werd hij op Hitlers bevel doodgeschoten. 

 

In die dagen moest Hitlers gebit dringend worden behandeld. Zijn tandarts Hugo Blaschke, 

bij wie hij al vele jaren onder behandeling was, werd naar de Wolfschanze geroepen. Blaschke 

had een eigen praktijk aan de Kurfürstendamm in Berlijn en was lid van de nationaal-

socialistische partij. Voor de oorlog had Hitler hem de titel van professor verleend. Tijdens de 

oorlog werd hij bevorderd tot SS-Brigadeführer. Hij werd geregeld naar de Rijkskanselarij, slot 

Berghof en de Wolfschanze geroepen, waar hij Hitler, Eva Braun en de medewerkers van 

Hitlers privé-staf behandelde. Het goud dat Blaschke voor vullingen nodig had, kreeg hij uit 

voorraden van de Reichsführung SS. De Gestapo had het van arrestanten afgenomen. 

Bovendien kreeg de Reichsführung SS gouden kronen, tanden en bruggen die in kampen uit 
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de monden van Joden en Russische krijgsgevangenen werden gehaald. Met deze praktijk werd 

in 1944 begonnen op geheim bevel van Himmler, die daarmee een dringende wens van Hitler 

vervulde. 

 

Hitler benoemde Himmler tot opperbevelhebber van de nieuw geformeerde legergroep 

Weichsel. Hij hoopte dat het Himmler met zijn meedogenloze en wrede instelling zou lukken 

het front tussen de Oostzee en Silezië nieuw leven in te blazen. Om de stroom van vluchtende 

soldaten een halt toe te roepen werden in het achterland speciale commandotroepen uit SS’ers 

samengesteld die onder leiding kwamen te staan van hooggeplaatste SS’ers. Zij schoten op 

soldaten die uit angst het front wilden ontvluchten en dreven hen terug naar het legerkamp. 

Officieren en partijfunctionarissen die het waagden te vluchten, werden ter plekke 

doodgeschoten of opgehangen. Tussen de Oder en Berlijn werden in allerijl 

verdedigingswerken aangelegd met daarin verschillende pantserversperringen. Voor de aanleg 

ervan werd de complete bevolking van Berlijn bijeengedreven. De mobilisatie van de 

werkzaamheden lag in handen van Stürtz, de Gauleiter van Brandenburg. De bevelhebber 

van de Zesde Pantserdivisie, Sepp Dietrich, kreeg de opdracht in het gebied tussen 

Fürstenberg en Bad Saarow, westelijk van de Oder, een radiospel te ensceneren. Op dat 

moment bevond zijn leger, dat op bevel van Hitler onderweg was van het westfront van 

Hongarije, zich in het zuidelijk deel van het Oostfront. Het radiospel werd door Sepp Dietrich 

samen met een aantal van zijn stafofficieren uitgevoerd. Door het verzenden van fictieve 

bevelen en berichten van het ene deel van de Zesde Pantserdivisie naar het andere moest de 

indruk gewekt worden dat ze zich aan de Oder bevonden. Daarmee had men een dubbel doel 

voor ogen. Ten eerste zouden de Russen misleid worden omtrent de werkelijke omvang van de 

Duitse troepen aan de Oder, ten tweede kon men zo de verplaatsing van de Zesde 

Pantserdivisie naar Hongarije verbloemen. 

 

Medio februari verhuisde Hitler naar zijn tegen luchtaanvallen beschermde bunker. Samen 

met hem namen ook Eva Braun en Morell hun intrek daar. Hitler kon geen dag meer zonder 

de injecties die Morell hem gaf. De hele persoonlijke staf bleef echter in de Rijkskanselarij. 

Hitlers onderkomen, de ‘Führerbunker’, was al in 1943 op zijn aanwijzingen in de tuin van de 

Rijkskanselarij gebouwd. De tegen luchtaanvallen beschermde ruimte onder de 

Diplomatenzaal in de Rijkskanselarij, waar hij tot dusverre verbleef, leek hem kennelijk toch 

niet meer veilig genoeg. Hij wilde dieper onder de grond. De nieuwe bunker lag dan ook op 

een diepte van drie meter. Vanuit de oude bunker leidde een stenen wenteltrap naar de 

nieuwe. Deze trap kwam uit in een vertrek met een gepantserde deur. Daarachter lag de brede 

ruimte van de Führerbunker, die in twee helften verdeeld was. De vloeren, de wanden en het 

dak van de Führerbunker bestonden uit drie meter dikke betonnen platen van de beste 

kwaliteit. De platen waren ook nog eens door en door met ijzer bewapend. Maar dat alles was 

voor Hitler nog niet voldoende. Hij beval de bunker ook nog eens met een laag steenslag van 

een meter dik te bedekken. In de steenslag liet hij dichte staalnetten aanbrengen. Bovendien 

gaf hij aan dat de toegang vanaf de Rijkskanselarij zigzaggend diende te zijn en van zware 

gepantserde deuren  voorzien diende te worden. Hitler verliet de bunker alleen voor zijn 

dagelijkse vergadering en voor het middageten. Toen begin februari 1945 de wintertuin van 

de Oude Rijkskanselarij door een bom verwoest werd, werden de besprekingen verplaatst naar 

de werkkamer van Hitler in de Nieuwe Rijkskanselarij. Hitler kon deze via de tuin bereiken. 

Vanaf het moment dat Hitler op 12 januari 1945 van Bad Nauheim naar Berlijn was 

teruggekeerd, at hij alleen nog maar in het gezelschap van Eva Braun en zijn secretaresses 

Christian en Junge. Anderen werden niet meer uitgenodigd. 
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Eind februari 1945 opereerde professor Von Eicken, een keel- neus- en oorarts, Hitler aan 

zijn stembanden. Daar had zich een poliep genesteld, waarschijnlijk als gevolg van het feit dat 

Hitler zo veelvuldig schreeuwde. Volgens een door Burgdorf opgesteld plan zou Hitler eerst de 

militaire staf van de bevelhebber van het Negende Leger, generaal Busse, een zwager van 

Burgdorf, die zich in de regio Küstrin-Frankfurt ophield, bezoeken. Vervolgens stond een 

bezoek aan de militaire staf van generaal Huebner, die een divisie Volksgrenadiers in het 

Negende Leger leidde, op het programma. Hitlers tour zou een grote propagandastunt moeten 

worden. Hitler vertrok op de vroege ochtend van 27 maart 1945, een tijdstip dat er geen 

luchtaanvallen op Berlijn te verwachten waren. Vermoeid en met onzekere pas verliet Hitler 

zijn bunker. Zijn gezicht was bleek en mager en onder zijn ogen had hij dikke wallen. Zijn 

linkerhand trilde meer dan ooit tevoren. Het vertrek van Hitler was streng geheimgehouden. 

De dag ervoor had adjudantmajoor de route gecontroleerd. Busse en Huebner waren onder 

strenge geheimhoudingsplicht op de hoogte van het bezoek gebracht. De kap van de auto was 

dicht. De tijden dat Hitler kaarsrecht in een open wagen triomferend door Berlijn gereden 

werd, waren voorbij. Nu had hij de kraag van zijn gevoerde leren jas zo hoog mogelijk 

opgetrokken. Toen de stoet Unter den Linden opreed, de Alexanderplatz overstak en via de 

Frankfurter Allee in de arbeiderswijken van noordoostelijk Berlijn belandde, werd Hitler 

steeds nerveuzer. Onrustig schoof hij in zijn zitting heen en weer. Zijn slapen klopten hevig. 

In de wagen werd het doodstil. De woede-uitbarstingen van Hitler waren berucht. Plotseling 

gooide hij de achter hem zittende Linge zijn grijze glacéhandschoenen toe en riep: ‘Geef mij 

alsjeblieft een paar handschoenen die wat ruimer zitten! Dit paar drukt bijna mijn aders 

dicht!’ Linge reikte hem een ander paar handschoenen van dezelfde grootte aan. Hitler pakte 

ze aan en schoof ze aan zijn handen. ‘Waarom heeft u deze niet direct gegeven’, beet hij Linge 

toe. Vervolgens werd het weer stil in de wagen. 

 

In maart en april werkte Artur Axmann, leider van de Hitlerjugend, met volle kracht aan de 

mobilisatie van de Hitlerjugend voor de Volksturm en aan de opbouw van uit jongeren 

bestaande pantservernietigingseenheden voor het Oderfront en later ook voor de strijd tegen 

de Russen in Berlijn. Hij wilde Hitler bewijzen dat de jeugd achter hem stond en bereid was 

zich voor hem op te offeren. Axmann misleidde de Duitse jeugd door hen de waanzin van een 

voort te zetten oorlog als juiste belangenbehartiging voor het Duitse volk voor te stellen. Hij 

probeerde pubers ervan te overtuigen dat Hitler en het Duitse volk één waren en dat sterven 

voor Hitler hetzelfde was als sterven voor het Duitse volk. Axmann nam veertien tot 

zestienjarigen mee in de tuin van de rijkskanselarij, waar hij hen Hitler als ‘strijder’ voorstelde. 

Hij maakte er een spektakel van door twintig jongeren in militaire formatie op te stellen en 

Hitler, zodra deze uit zijn bunker kwam, te melden: ‘Mein Führer, uw jongens staan paraat.’ 

Axmann had de jongens zo opgesteld dat de jongsten aan de linkerkant stonden. Het was een 

huiveringwekkend beeld, vooral wanneer men bedenkt dat deze jongens het tegen Russische 

pantsers moesten opnemen en dat hun een zinloze dood wachtte. Hitler spelde hen met veel 

gebaar het IJzeren Kruis op de borst en streek de kleinste jongen over de wang. Vervolgens 

groette hij ze nog eenmaal met opgeheven arm: ‘Heil, jongens!’ Deze parade van jongens vond 

plaats in april 1945 in de tuin van de rijkskanselarij en was door Axmann georganiseerd. 

Hitler trok zich vervolgens terug in zijn bunker en Axmann stuurde zijn jongens naar het 

front.  

 

De stafbespreking was afgesproken om twaalf uur. Er volgde de kortste bespreking uit de hele 

oorlog. Hal hardop werd steeds dezelfde vraag gesteld: ‘Waarom besluit de Führer niet Berlijn 

te verlaten?’ Hitler kwam zijn vertrekken uit, dieper gebogen dan ooit. Na een begroeting liet 

hij zich in een stoel vallen. Krebs begon aan zijn bericht. Hij meldde dat de situatie van de 
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Duitse troepen die Berlijn verdedigden verder was verslechterd. In het zuiden waren de 

Russen bij Zossen doorgebroken en naderden ze de stadsrand van Berlijn. In de oostelijk en 

noordelijke voorsteden woedden zware gevechten. De situatie van de Duitse eenheden aan de 

Oder ten zuiden van Stettin was catastrofaal. De Russen hadden het Duitse front met 

tankaanvallen opengebroken en waren diep in de Duitse stellingen doorgedrongen. Hitler 

stond op en boog zich over tafel. Met trillende handen ging hij over de kaart. Plots richtte hij 

zich op en wierp de stift weg. Hij ademde zwaar, zijn gezicht was knalrood, de ogen wijd open 

gesperd. Hij zette een stap naar achter en schreeuwde met brekende stem: ‘Zoiets is 

überhaupt nog nooit voorgekomen! Onder deze omstandigheden kan ik geen bevel meer 

voeren! De oorlog is verloren! Maar als u, mijne heren, denkt dat ik Berlijn verlaat, dan zit u 

er volkomen naast! Ik schiet me nog liever een kogel door m’n hoofd!’ Ontzet staarden de 

aanwezigen Hitler aan. Die hief slechts zwak zijn hand op en riep: ‘Ik dank u, geachte heren!’ 

Daarmee draaide hij zich om en verliet de kamer. Allen waren als verlamd. Was dit het einde? 

Günsche liep achter Hitler aan. Uit de overlegruimte klonk het onthutst: ‘Aber mein Führer’. 

 

Het bericht dat de Russen al zo gevaarlijk dichtbij waren verspreidde zich pijlsnel door de hele 

bunker. Overal stonden de bewoners in groepjes bijeen en spraken opgewonden door elkaar. 

Goebbels ging van het ene groepje naar het andere en stelde vragen. Ook aan Linge vroeg hij: 

‘Vertelt u eens, is de situatie echt al zo ernstig?’ Deze morgen kwam dokter Stumpfegger in 

Hitlers werkkamer en verzocht hem om een handtekening. Linge stond naast hem toen hij het 

vel op de schrijftafel legde. Het was een bevel aan het lazaret in de bunker van de Nieuwe 

Rijkskanselarij om Stumpfegger in Hitlers opdracht twaalf ampullen cyaankali te leveren. 

Hitler ondertekende met trillende hand. De twaalf ampullen waren bedoeld om Eva Braun, 

Hitlers secretaresses Christian en Junge, de kokkin Manziarly, Bormanns secretaresse 

Krüger, Eva Brauns kamermeisje Liesl, Goebbels kinderen en Hitlers herdershond Blondi, te 

vergiftigen. ’s Avonds deelde Bormann volkomen onverwachts mee dat Hitler en Eva Braun 

wilden trouwen. De ceremonie moest plaatsvinden in de stafkamer. Hier was tot dan toe alleen 

over de verbitterde, bloedige gevechten in en om Berlijn gesproken. Hier had Hitler bevel 

gegeven de sluizen van rivier Spree open te zetten, wat duizenden vreedzame burgers en 

soldaten het leven had gekost. Hier had hij bevolen de inwoners van Berlijn op te hangen die 

bij het naderen van de Russen witte of rode vlaggen uit hun raam staken. Uitgerekend deze 

kamer moest nu de plaats worden waar Hitler en Eva Braun zich in de echt verbonden. 

Bormann gaf Linge opdracht de meubels te verplaatsen. De tafel waar normaal de stafkaarten 

op lagen werd in het midden van de kamer gezet. Daarvoor moesten vier stoelen staan. De 

twee voorste voor Hitler en Eva Braun, de twee achterste voor Goebbels en Bormann, die 

getuigen zouden zijn.  Goebbels riep een ambtenaar van het ministerie van propaganda die 

de akte voor de burgerlijke stand moest opmaken. Diens plaats was achter de tafel. Bormann 

meldde Hitler, die in zijn werkkamer zat, dat alles gereed was voor de plechtigheid. Hitler en 

Eva Braun kwamen hand in hand uit hun vertrekken en begaven zich naar de stafkamer. 

Hitler bewoog zich moeizaam voort. Zijn gezicht was asgrauw, zijn blik dwaalde rusteloos in 

het rond. Hij droeg de gekreukte uniformjas waarin hij overdag op bed lag. Daarop waren het 

gouden Partij-insigne, het IJzeren Kruis Eerste Klasse en zijn onderscheiding als 

oorlogsgewonde van de Eerste Wereldoorlog gespeld. Eva Braun, al even bleek van de 

doorwaakte nachten, droeg een donkerblauwe zijden jurk met daarop een grijze, pluizige 

bontcape. In de grote vergaderruimte werden ze door Goebbels en Bormann opgewacht. Die 

laatste had zijn grijze uniform van een SS-Obergruppenführer aangetrokken, de eerste het 

bruine partijuniform. In de stafkamer begroetten Hitler en Eva Braun de ambtenaar die plaats 

had genomen achter de tafel. Daarna gingen ze in de twee voorste stoelen zitten. Bormann en 

Goebbels gingen ook op de voor hen bestemde plaats zitten. De deur werd gesloten. De 
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ceremonie duurde niet langer dan tien minuten. Bormann opende de deur weer terwijl Hitler 

en Eva Braun de trouwakte ondertekenden. Hitler kuste de hand van Eva Braun, die nu zijn 

echtgenote was. 

 

Zelfs in de nacht van 29 op 30 april week Hitler niet af van zijn gewoonte om de avondthee te 

rekken tot aan de ochtend. In deze nacht hielden Eva Braun, nu Frau Hitler, Frau Christian, 

Frau Junge en Fräulein Manziarly hem gezelschap. Het was Hitlers laatste theeavond. Even 

voor vijf uur verlieten de secretaresses Christian en Junge en Fräulein Manziarly Hitlers 

kantoor met een bedroefd gezicht. Frau Junge zei tegen Günsche dat Hitler van plan was 

zichzelf de volgende dag dood te schieten omdat de Russen elk moment de bunker konden 

binnendringen. Hij had definitief afscheid van hen genomen. Eva Braun had hen eveneens 

vaarwel gezegd, omdat ook zij zich van het leven wilde beroven. Hitler gaf opdracht benzine 

over hun lijken te gieten en ze moesten in de tuin van de Kanselarij in brand worden gestoken. 

Dat was Hitlers onvoorwaardelijk bevel. In geen geval mocht zijn lijk in handen van de Russen 

vallen. Frau Junge zei dat Eva Braun haar een paar waardevolle cadeaus had gegeven, kleding 

en de bontjas die ze tijdens de trouwceremonie had gedragen. Bovendien had ze haar het 

kleine pistool overhandigd dat Hitler haar ooit cadeau had gedaan. Frau Junge gaf dat af bij 

Günsche. De rest van de avond en de nacht zat iedereen te wachten tot de Russen zouden 

komen. Bormann, Burgdorf, Krebs, Hewel en Voss hingen in de voorzaal in fauteuils. De 

secretaresses Christian en Junge brachten de nacht dood op matrassen in de stafkamer. Alle 

anderen gingen in hun kleren op bed liggen, met geladen pistolen binnen handbereik. 

 

Hitlers vegetarische voeding wordt vermeldt, en daarin kan de oorzaak voor Hitlers regelmatige 

ziektes worden gezien. De  snelle wisseling van matiging en geschrans in Hitlers eetgewoonten 

viel getuigen uit die tijd op. Zo vertelde Friedelind Wagner dat Hitler elke middag en soms ’s 

avonds noedelsoep at, en twee pond bonbons per dag at. Zijn koekjesvegetarisme en zijn 

snoepzucht waren onbegrijpelijk. De dictator was een persoon die onder stress grote 

hoeveelheden koolhydraten (bonbons met ponden tegelijk) verstouwde. Steeds weer werden 

Hitlers aanvallen van flauwte en ziektes beschreven. Hitler kwam naar voren als een 

afgetobde, zwakke man. Ook Hitlers lijfarts Theodor Morell is slecht beoordeeld, hij wordt 

ronduit als kwakzalver bestempeld. Gezien de talrijke bewijzen voor het misbruik van 

geneesmiddelen lijkt deze mening niet misplaatst. De toediening van cocaïnehoudende 

oogdruppels kan niet als drugsmisbruik worden bestempeld. Maar anders was het gesteld 

met de regelmatig toegediende stimulerende injecties. Morell injecteerde daarbij het door hem 

ontwikkelde preparaat ‘Vitamultin’, dat extreem hoge hoeveelheden pervitine en coffeïne 

bevatte. Pervitine is een afgeleide van speed en de straatnaam is amfetamine, speed, pep, amf, 

appelspeed. Als Hitler dit pepmiddel regelmatig gebruikte en op een dag zelfs vier injecties van 

het toch al overgedoseerde Vitamultin kreeg, moet wel van een verslaving worden gesproken. 

Ook Hitlers buitengewoon snelle lichamelijk en geestelijk verval tussen 1942 en 1945 valt 

mogelijk te herleiden tot dit overdadig gebruik van medicamenten. Omdat Hitler niet meer 

langer dan een half uur kon staan, handelde hij de stafbesprekingen zittend af. De 

verklaringen van Linge en Günsche zijn zeer beslist: herhaaldelijk is sprake van Hitlers 

geestelijke afwezigheid, zelfs van desoriëntatie en volledige onverschilligheid tegenover zijn 

omgeving. Al snel kwamen ze uit bij Hitlers verhouding tot Eva Braun. In de dossier wordt ze 

zonder veel omhaal Hitlers geliefde of bedgenote genoemd, wat wordt ondersteund door Linges 

beschrijvingen over gezellige avondjes met champagne, bonbons en opwekkende middelen. In 

het dossier voor Stalin werd geen informatie opgenomen die op het ‘agentuurrapport’ van 

Baurs celspion Jager berustte. Jager noteerde in zijn verslag voor zijn leidende officier op 25 

december 1945: ‘Aan het eind van de oorlog verwachtte Eva een kind van Hitler’. De 
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verdedigers van de hypothese van Hitlers – zij het ook verdrongen en latente – 

homoseksualiteit zullen zich door deze verklaringen in de sovjetdossiers niet van de wijs laten 

brengen. Ze wezen reeds getuigenverklaringen van vroegere geliefden van de dictator als 

ongeloofwaardig van de hand en trokken de onderzoeken van verschillende Hitlerbiografen in 

twijfel. Anderzijds kan ook de opmerking van piloot Baur over Eva Brauns zwangerschap niet 

als ondubbelzinnig bewijs voor een seksuele verhouding met Hitler en voor zijn potentie 

worden beschouwd. Want de historicus Anton Joachimsthaler, die Hitlers persoonlijk 

omgeving gedetailleerd onderzocht, houdt een seksuele relatie van Eva Braun met haar 

zwager, de SS-officier Hermann Fegelein, voor mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk. Maar 

of men nu de resultaten van de Duitse geschiedschrijving erbij haalt: veel spreekt voor een 

seksuele terughoudendheid van Hitler. Ook voor de afname van zijn seksuele verlangen, maar 

slechts weinig voor een homoseksuele geaardheid. 

 

Het waren Hitlerjongens zoals de jongens die door de dictator op 20 maart 1945 in de tuin 

van de Rijkskanselarij met IJzeren Kruisen werden onderscheiden, die Goebbels’ bevel om tot 

het einde te blijven doorvechten, uitvoerden. Een groot aantal van hen twijfelde niet aan de 

waarheid van de propaganda of aan de leidende kracht van Hitler. Maar ook de oudere 

soldaten vochten tot Hitlers zelfmoord door, hoewel ze gedesillusioneerd waren en de oorlog 

als verloren beschouwden. Ze liepen in de morele val van een opgeschroefd patriottisme. In 

de generatie van de deelnemers van de Eerste Wereldoorlog was de achterstelling van het 

individu achter de gemeenschap even vanzelfsprekend als de bereidheid voor abstracte 

begrippen als ‘volk’, ‘Duitsland’, ‘vlag’ of ‘eer’ te sterven. Het eigen leven was onwezenlijk 

geworden, in de rivier van het gemeenschappelijk lot weggestroomd. Het doodsverlangen werd 

gecombineerd met een adhesiebetuiging voor Hitler. Ze zijn soldaten zonder vlag geweest. De 

Führer gaf hen de vlag weer terug. Voor de oude soldaten was het de moeite waard weer te 

leven. Hitler speelde in op de mentale eigenaardigheden van het Duitse volk en mobiliseerde 

minstens grote delen ervan door werkelijke en vermeende brandende politieke problemen te 

benoemen. Als spreker beschikte hij in het persoonlijke gesprek en bij massamanifestaties 

over suggestieve kracht. Zijn stem sprak emotionele waarnemingscentra direct aan, en de 

show die hij opvoerde, was in tijden van niet tot ontwikkeling gekomen 

massacommunicatiemiddelen uniek. Voor Friedelind Wagner, in de familie Wagner de enige 

critica van Hitler, leek zijn spreken, wanneer ook met onwelluidende stem en emotioneel 

geladen voorgedragen, als een stormwind die de adem beneemt, bedwelmt en de mensen in 

opwinding achterlaat. Hitlers retorische (welsprekende) gaven waren essentieel voor zijn 

succes. Bovendien wist Hitler een partij te vormen die een geschikt werktuig bleek om 

persoonlijke macht te verwerven. De reeds in 1933 tot ruim een miljoen leden uitgegroeide 

NSDAP was, sociologisch gezien, een volkspartij van protest. Na 1933 werd zij een staatspartij 

en daarmee de drager van de uitvoerende macht. In zijn persoonlijke heerschappij 

combineerde Hitler ideologie en terreur met charismatische elementen, maar zag hij af van 

een omverwerping van de maatschappij.  

 

De Russische ondervragers van de NKVD namen niet eens de moeite de oorzaken voor de 

moord op de joden binnen het Duitse machtsgebied te onderzoeken. Want alleen voor de door 

de Duitse Wehrmacht bezette gebieden van de Sovjetunie worden voor de jaren 1941 tot 1945 

twee komma een miljoen vermoorde joden genoemd. Onomstotelijk staat vast dat het aantal 

joodse slachtoffers van de nationaal-socialistische heerschappij in het totaal ver boven de vijf 

miljoen ligt. Als daar degenen die in getto’s en kampen als gevolg van honger en gebrekkige 

sanitaire omstandigheden zijn omgekomen, bij worden geteld, dan overschrijdt het aantal 

slachtoffers van de holocaust met zekerheid de grens van zes miljoen. Desondanks namen de 
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Russische ondervragers geen enkele poging om Hitlers instructies voor de moord op de joden 

te reconstrueren of om zijn antisemitische wereldbeeld te beschrijven. Zowel Linge als 

Günsche hadden daarover informatie kunnen verschaffen. Slechts op een plaats wordt Hitler 

in verband gebracht met de bouw van gaskamers. In ‘Het boek Hitler’ staat dat Hitler zich 

persoonlijk voor de ontwikkeling van gaskamers had geïnteresseerd. Hij had zelfs modellen 

en tekeningen die Himmler hem voorlegde, beoordeeld en bevolen de ontwerpers algehele 

ondersteuning te geven. Dat Hitler over de gaskamers en daarmee over de capaciteit van de 

nieuwe massamoordinstallaties geïnformeerd moet zijn geweest, blijkt uit een opmerking van 

Himmler van 18 september 1941. Volgens de brief van Himmler wenste Hitler een zo snel 

mogelijke deportatie van joden uit het Duitse Rijk en het Gouvernement-Generaal Polen. Twee 

dagen eerder hadden Himmler en Hitler verscheidene uren in de Wolfschanze met elkaar 

gesproken. De verklaring voor het stilzwijgen van de holocaust in ‘Het boek Hitler’ ligt echter 

voor de hand. Reeds voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren door de instanties voor 

staatsveiligheid talrijke joden vermoord of na schijnaanklachten als politieke tegenstanders 

terechtgesteld. Het aantal beliep mogelijk in de tienduizenden, maar is niet exact bepaald. 

Sinds 1937 namen intensiteit en omvang van de tijdelijk beperkte vervolgingen toe. Bovendien 

waren ze niet meer uitsluitend politiek gemotiveerd, maar kregen ze nu een ondubbelzinnige 

antisemitische lading. Voor de represailles was de opvolgers van de NKVD, de MVD 

verantwoordelijk. De aanklachten tegen de zionisten en kosmopolieten werden door de 

officieren van de staatsveiligheidsdienst opgesteld die ook moordacties zonder gerechtelijk 

vonnis, alleen maar op bevel van Stalin of Beria, uitvoerden. ‘Het boek Hitler’ werd op het 

hoogtepunt van de anti-joodse politiek van de Sovjet-Unie geschreven. Gezien de 

ondubbelzinnig antisemitische instelling van Stalin was een onderzoek van de jodenmoord 

niet gewenst. Een ander taboe was blijkbaar ook het Duits-Russische bondgenootschap in de 

jaren 1939 tot 1941. In ‘Het boek Hitler’ wordt slechts een deel van de samenwerking, het 

niet-aanvalsverdrag, vermeld. De totstandkoming en de gevolgen ervan worden niet 

beschreven. Bij de beschrijving van de Duitse veldtocht tegen Polen laten de Russen 

onvermeld dat ook hun land oorlog voerde tegen Polen. Vermoedelijk was het niet het delen 

van de buit met Hitler wat onvermeld moest blijven, want tenslotte kreeg Rusland delen van 

Polen en Roemenië en de toegang tot de Baltische Staten en Finland. Bovendien kon de leiding 

zeker zijn in de oorlog tegen Japan vrije hand te hebben aan de Mongools-Mantjoerijse grens. 

Een bespreking van het niet-aanvalsverdrag in ‘Het boek Hitler’ zou echter de herinnering aan 

enkele van de ernstigste beoordelingsfouten van de sovjetleiding hebben gewekt. Aanvankelijk 

leek de aanvaarding van de Duitse voorstellen voor de verdeling van Oost-Europa rationeel. 

Bij het dingen naar de gunst van Rusland had Hitler Stalin aanzienlijk meer geboden dan de 

westerse mogendheden. Het was voor het Politbureau eveneens duidelijk dat het slechts om 

een tijdelijk bondgenootschap kon gaan. Zijn opvolger Nikita Chroesjsjov herinnerde zich 

Stalins woorden: ‘Hier is een spel aan de gang wie wie te slim af is en wie wie bedriegt’. 

 

‘Het boek Hitler’ is een veelzeggend portret van de Duitse dictator. Het biedt een opmerkelijke 

gedetailleerde beschrijving van zijn politiek en militair handelen. Duidelijk worden Hitlers 

absolute gewetenloosheid en ongeremde vernietigingswil getoond. Schokkend zijn de verhalen 

over de laatste dagen in de Führerbunker. Ze getuigen van Hitlers streven om zijn eigen leven 

tot het laatst mogelijke tijdstip te verlengen, ook al zou hij het Duitse volk daarbij in het 

verderf storten. 
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Ik ben goddelijk 
 

Het is zeker dat het nieuwe testament slechte geschiedschrijving is. Het valt onmogelijk te 

ontkennen. De teksten zijn niet duurzaam, niet compleet, verdraaid en gekleurd. Het is 

mogelijk het nieuwe testament af te breken tot op het punt dat er niets anders van overblijft 

dan een sterk vooringenomen, dogmatisch christelijke mythologie. En wanneer ik dat doe kan 

ik vaststellen dat het verslag van Jezus die het aan de keizer betalen van belastingen 

accepteert, niets anders is dan een latere toevoeging ten behoeve van de bekeerlingen (Grieks-

Romeinse en niet Joden) tot het christendom. En wel ter geruststelling dat er in de nieuwe 

religie geen politiek gevaar school en nooit een politieke bedreiging van de Romeinse macht is 

geweest. Anderzijds, als ik aanneem dat deze verhalen een grond van historische waarheid 

bevatten, hoe verdraaid ook, dan moet ik zoeken naar die feiten die mogelijk in leven zijn 

gebleven onder het latere mythologische bouwsel. De heidense historici, Tacticus en Plinius 

de Jongere hebben, spaarzaam met informatie, wel degelijk gerapporteerd, en daarmee 

bevestigd dat gedurende de periode dat Pilatus prefect van Judea was, een Joodse Messias 

werd gekruisigd en dat een religieuze stroming die gericht was op en genoemd was naar deze 

specifieke Messias, aan het einde van de eerste eeuw inderdaad bestond. Op grond van deze 

getuigenissen moet ik toegeven dat de evangeliën enige echte geschiedenis bevatten, maar 

hoeveel? 

 

Ik ben mij bewust van de bewering van gnostici dat ze ingewijd zijn in bepaalde geheimen. De 

gnostici verklaren dat Jezus in mysteriën met zijn volgelingen sprak. Deze suggestie van een 

esoterisch overleg, die is overgeleverd vanuit de eerste eeuw, dat op de een of andere  manier 

samenhangt met de opwekking van de doden. De gnostici vatten de herrijzenis niet letterlijk 

op. In de geschriften, vooral de zinnebeeldige verhalen, zijn symbolisch. Voor hen was de 

herrijzenis uit de dood een symbolische omschrijving van iemand die de waarheid volgens de 

leer van het gnosticisme had ervaren. Herrijzenis uit de dood was in het verleden in de kerk 

niet onbekend. De verhalen waarbij een dode man weer tot leven wordt gewekt, en die na zijn 

opwekking nog vele jaren heeft geleefd. Het zijn fascinerende verhalen, die helaas niet verder 

worden uitgewerkt. Ze tonen aan dat de schrijver er naast zat. Irenaeus, de bisschop van 

Lyon, de hoofdstad van het Romeinse Gallië, maakte duidelijk welke evangeliën gebruikt 

moesten worden en welke van de hand moesten worden gewezen. Om te beginnen zette hij de 

evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes bij elkaar. De schiep eigenlijk de 

identificatie van de ene, hemelse God Jezus, zowel Zoon als eeuwige Schepper. Hij maakte 

duidelijk dat de centrale, verenigde organisatie de maatstaf was waaraan de kerk haar 

universele verschijning, karakter en waarheid moest toetsen. Zo werden centralisatie en 

orthodoxie gevestigd als voorwaarde voor haar rechtsgeldigheid en juistheid. De fysieke macht 

was een van de bewijzen van Gods goedkeuring. Omgekeerd was decentralisatie een bewijs 

van onjuistheid. Omdat er maar één God was, kon er ook maar één kerk zijn en één waarheid. 

Een eenvoudig argument, dat weliswaar alleen in schone schijn correct was, maar toch velen 

wist te overtuigen. Zelfs vandaag de dag zijn er nog mensen in het vaticaan die erin geloven. 

En een van hen is natuurlijk de paus Ratzinger. 

 

Terwijl godgeleerden bezig waren een gecentraliseerde orthodoxie van overtuiging en geloof op 

te bouwen, probeerden anderen de fysieke structuur van de kerk te centraliseren vanuit de 

gedachte dat het beter was te regeren met een centraal hoofdkwartier van macht. Politieke 
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aangelegenheden – gevoed door de vervolgingen – waren in het vormen van het opkomend 

christendom van even groot belang als theologische argumenten. Ongeveer in dezelfde tijd 

waarin Irenaeus zijn versie van het christendom propageerde, veranderde de manier waarop 

de kerk zichzelf regeerde. Voorheen werden lokale kerken geleid door een groep mannen die 

presbyters werden genoemd, maar deze machtsstructuren waren geleidelijk aan 

gecentraliseerd. De groep werd vervangen door een enkele bisschop die in elk diocees de macht 

belichaamde. Dit proces lijkt in het midden van de tweede eeuw in Rome te zijn begonnen en 

aan het begin van de derde eeuw te zijn voltooid. De bisschop van Rome maakte duidelijk dat 

hij de belangrijkste van alle bisschoppen was. Hij stond erop te worden erkend als de hoogste 

regeerder van de kerk op aarde, als de vertegenwoordiger van de Messias. Paus Stephanus 

(254-257) was de eerste bisschop van Rome die de aanspraak op suprematie boven alle andere 

bisschoppen rechtvaardigde op grond van zijn opvolging van de apostel Petrus. Hij baseerde 

die aanspraak op het evangelie volgens Mattheus: ‘En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop 

ik mijn kerk zal bouwen.’ Voorts werd beweerd dat Petrus in Rome was geweest en ergens aan 

het einde van de tweede eeuw werd hij voorgesteld als de eerste christelijke bisschop in die 

stad. 

 

In 258 gaf keizer Valerianus de opdracht onmiddellijk alle christelijke bisschoppen, priesters 

en diakenen terecht te stellen. Velen werden inderdaad geëxecuteerd, maar veel anderen 

ontsnapten daaraan. De voordelen van een gecentraliseerde macht moeten voor de leiders van 

de christelijke kerk wel heel duidelijk zijn geweest en ze moeten ook hebben gespeeld met de 

gedachte dat, mocht de gelegenheid zich voordoen, zijzelf een dergelijke macht ook wilden 

kunnen uitoefenen. Zo’n gelegenheid deed zich voor het eerst voor onder de regering van 

Constantijn de Grote. Hij werd weliswaar pas tot christen gedoopt toen hij op zijn sterfbed lag, 

maar onder zijn bestuur was het christendom toegestaan en kon het zich ontplooien. 

Constantijn wilde eenheid. Hij riep het concilie van Nicaea bijeen als tegenwicht tegen de 

ideeën van de ketter Arius. De bedoeling was steun te krijgen voor het idee dat Jezus Christus  

van één wezen was met God de Vader. Een bewering die Arius en anderen bestreden. Zij zagen 

Jezus niet als goddelijk. Zij verzetten zich tegen deze woordkeus, wezen erop dat ze noch in 

de geschriften, noch in de christelijke overlevering werd gebruikt. Maar de bezwaren bleken 

geen effect te sorteren op de politiek meedogenloze theologen die vol vooringenomenheid naar 

Nicaea waren gekomen. Het concilie was een emotionele heksenketel die zich richtte tegen de 

inzichten van Arius, maar de aanwezigheid van diens volgelingen zorgde ook voor 

stormachtige vergaderingen en verhitte discussies. Het schijnt zelf voorgekomen te zijn dat 

tijdens een van die hoog oplopende disputen de bisschop van Myra de broodmagere Arius 

fysiek aanviel. Zo is dat tenminste uitgebeeld in traditionele schilderijen van de samenkomst. 

De ruzies lekten uit naar buiten, waar ze werden gebruikt voor parodieën die in de theaters 

werden opgevoerd en daar hilarische bijval kregen. Ook in de straten van Nicaea waren de 

disputen populair. Marktkooplui, winkeliers en geldwisselaars wisten er steeds wel een grap 

over te bedenken. Vraag hoeveel het brood kost en je krijgt te horen dat de zoon 

ondergeschikte is aan de vader. Vraag of je bad klaar staat en men vertelt dat de zoon is 

opgerezen uit het niets. Aan het einde van het concilie werd gestemd. De precieze uitkomst 

van de telling is omstreden. Maar bekend is dat Arius en twee van zijn medestanders tegen 

de ordinantie stemden. De uitkomst is dus in de boeken gekomen als tweehonderdzeventien 

stemmen voor en drie tegen. Arius en zijn twee medestanders werden verbannen. 

 

Met dit besluit creëerde het concilie van Nicaea de letterlijk fantastische Jezus van het geloof 

en mat het zich de arrogantie aan die uitleg voor te stellen als een historisch verantwoord feit. 

Het concilie schiep ook de grondslag voor de criteria die later zouden worden gebruikt voor 
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het kiezen van het nieuwe testament. Het concilie van Nicaea construeerde een wereld van 

het christendom waarin een gezamenlijke geloofscode werd aangehangen. Alles wat daarvan 

afweek werd geacht ketter te zijn, moest worden afgewezen en, zo mogelijk, vernietigd. 

Hieronder lijden we vandaag de dag nog altijd. De neiging om christelijkheid te identificeren 

met een enkel, geautoriseerd stelsel van geloven, gekoppeld aan de overtuiging dat alleen het 

christelijke geloof toegang tot God biedt. Hoewel de kerk met inachtneming van de groeiende 

orthodoxie de altaren intact heeft gelaten, heeft ze zich bepaald niet geschaamd om 

documenten te vernietigen of te vervalsen. Het vaticaan heeft een reputatie van het verkrijgen 

en vernietigen van geschriften die haaks staan op de mythe die als het ware geschiedenis 

voorstelt. Hoeveel is er in de loop van de tijd nog meer vernietigd? En hoeveel is er nog altijd 

niet in handen gevallen van het Vaticaan in zijn jacht op de ketterij? Niemand die het weet. 

 

In de vijfde eeuw was de overwinning van de Jezus van het geloof op de Jezus van de 

geschiedenis in alle praktische aspecten compleet. De mythe dat de twee dezelfde zijn werd 

theologische gerechtvaardigd en als zodanig een aanvaarde waarheid. De verdedigers van de 

orthodoxie konden echter niet rusten, want in hun ogen was ketterij niets anders dan roest 

en verval: zij sliep nooit. Dat verdedigen ging gepaard met een meedogenloosheid jegens 

andere christenen die niet verschilde van die welke de heidense keizers eerder aan de dag 

hadden gelegd. In 186 executeerden ze Priscillianus, bisschop van Avila, op grond van ketterij. 

Het was de eerste terechtstelling die ter bescherming van haar positie door de kerk was 

bevolen. Alle wegen mogen dan naar Rome hebben geleid, in de eeuwen die volgden gold dat 

ook voor een toenemend aantal stromen bloed. De prijs voor een theologische eenheid werd 

niet alleen betaald met goud, maar ook in mensenlevens. Priscillianus’ dood was een tragisch 

precedent. En helaas zouden nog vele doden volgen. Allemaal in naam van een joodse Messias 

die vrede predikte. Hoe diep was het geloof in de handen van de zelfbenoemde erfgenamen 

van Christus? De pausen van Rome namen later de rituele zalving van keizers in hun verheven 

ambt op als onderdeel van de ceremonie van de kroning. Alsof een paus de macht zou hebben 

een Messias te creëren. Alsof zij alleen het pad naar de waarheid mochten bewandelen. 

 

In de twaalfde eeuw was vooral het zuiden van Frankrijk de kerk zwaar aangetast door 

corruptie. De bestuurders van de parochies en de bisdommen hadden zelfs de schijn van 

vroomheid van zich afgeschud, om zich vooral bezig te houden met het beheer van hun 

bezittingen en het vergroten van hun inkomsten, in plaats van te zorgen voor het zielenheil 

van hun parochianen. Werelds amusement als relaties met maîtresses, gokken, jagen, 

woekeren (ongewenst snel groeien, woeker: onredelijk hogere rente) heffing van belastingen 

voor kerkelijke diensten, tegen betaling inzegenen van illegale huwelijken en optreden als 

advocaat, waren aan de orde van de dag. Het was zo erg dat paus Innucentius 111 zich vanaf 

zijn aantreden in 1198 genoodzaakt zag deze praktijken te veroordelen. Het hoofd van de 

geestelijkheid in de Languedoc, de aartsbisschop van Narbonne, bad volgens de paus slechts 

aan één altaar, dat van de god van het geld. Hij eiste aanzienlijke bedragen voor het inzegenen 

van bisschoppen, stak salarissen van nog niet vervulde vacatures in zijn zak, liet monniken 

trouwen en stond allerlei andere, tegen de kerkwetten indruisende praktijken toe. Samen met 

zeven bisschoppen werd hij door de paus ontslagen. Velen, waaronder zelfs de families van 

sommige katholieke geestelijken, keerden zich af van Rome. Zo bleef weliswaar de bisschop 

van Carcassonne van 1209 tot 1212 het katholicisme trouw, maar ondergingen zijn moeder, 

zijn zuster en drie van zijn broers allen het consolamentum. Het consolamentum was het 

enige sacrament van de katharen en kon pas worden ontvangen op volwassen leeftijd. Samen 

met het Onze Vader vormde het evangelie van Johannes de basistekst voor het 

consolamentum. De aristocratie, vooral de landadel, lag onophoudelijk met de kerk overhoop 
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waar het ging om bezittingen en inkomsten. De edelen waren zeer gehecht aan hun streek en 

knoopten nauwere banden met de katharen aan. Sommigen gingen zelfs verder en 

ondergingen ook het consolamentum om een volwaardig lid van de kathaarse gemeenschap 

te worden. De katharen vormden een groep van heilige mannen en vrouwen die zich hielden 

aan een leven van zelfverloochening, spiritualiteit een eenvoud. Zij noemden zich ‘Les 

Bonhommes’ (goede mensen). Ze hielpen de bevolking die vroeg om persoonlijke religieuze 

ervaringen, maar nauwelijks gehoor vond bij de gevestigde kerk, die zijn geestelijke rol allang 

had ingeruild voor die van commercie en corruptie. De kathaarse afwijzing van aardse 

beloningen stond in schril contrast met de hebzucht van de zich in hun macht bedreigd 

voelende vertegenwoordigers van Rome. Dat riep bij de laatsten onverzoenlijke haatgevoelens 

op. De  beweging van de katharen groeide snel en bracht, mede dankzij de publieke debatten, 

een formele organisatie voort die tegen het einde van de twaalfde eeuw haar beslag vond. Veel 

regionale edelen steunden de katharen omdat de beweging zich op de eigen streek richtte, en 

niet op Rome of de kerk. 

 

In 1209 begon de kerk een kruistocht tegen de katharen. De katharen werden meedogenloos 

door de Inquisitie achtervolgd en vele honderden van hen werden levend verbrand. Vanuit het 

noorden trokken legers van ridders en avonturiers de Lanquedoc in en verwoesten tal van 

steden en dorpen en vermoorden duizenden katharen, soms, in enorme vuurzeeën, honderden 

tegelijk. Rond deze tijd was het vervallen kasteel van Montségur, hoog op zijn schijnbaar 

onneembare rotsheuvel, herbouwd om als basis voor de kathaarse kerk te dienen. En nadat 

in de omringende valleien veel vernield was, werd in 1232 het kasteel het centrum van het 

geloof en de zetel van de bisschop van de katharen. Tussen het kasteel en de steile kliffen 

werd voor de kathaarse leraren (perfecti) een dorpje gebouwd. Het waren mannen en vrouwen, 

die volgens hen de originele leer van Jezus predikten. Van dit dorp zijn nog steeds aan de 

steile hellingen de resten te zien. Onder de noordelijke legers bevond zich een jonge Spaanse 

geestelijke, Domingo de Guzman. Van zijn betrokkenheid bij de slachting van de katharen in 

de eerste jaren is weinig bekend. Gedurende die strijd realiseerde hij zich dat er een nieuwe 

organisatie nodig was om de ketterij van de ergste soort te bestrijden. Zo kwam hij op het plan 

voor de Orde van Dominicus, die de Inquisitie (geheime dienst) in het leven riep. De 

Dominicanen verbranden en martelden ketters, zich een verwoestende weg door Zuid-

Frankrijk banend. Een koude terreur ranselde het land. Dominicus’ inquisiteurs werden 

overal gevreesd en gehaat. De orde was in zijn meedogenloze jacht op ketters niet te stuiten. 

De katharen vochten een strijd die ze niet konden winnen. De methoden van de Inquisitie 

waren eenvoudig. Er volgde geen simpele ondervraging, maar pijniging en marteling om 

informatie los te krijgen. De verdachte werd op beschuldiging of bekentenis gearresteerd. 

Haast om de zaak tot een goed eind te brengen was er niet, want de dominicanen hadden 

genoeg psychologische kennis om te weten dat opsluiting en angst hun veel werk uit handen 

konden nemen. Het proces werd onveranderlijk voortgezet met marteling. Omdat het vloeien 

van bloed not done was, waren de martelinstrumenten niet scherp. De folteraars droegen een 

kap over het hoofd. Ze konden met de martelwerktuigen botten breken, ledematen uitrekken 

of gewrichten verdraaien. Wanneer er toch bloed tevoorschijn kwam was dat per ongeluk 

gebeurd, waardoor het volgens de regels van de kerk aanvaardbaar was. Was het slachtoffer 

murw genoeg gemaakt om tot een bekentenis te komen, dan tekenden de dominicaanse 

advocaten en klerken een verklaring, waarbij ze tot in detail de gebeurtenissen beschreven die 

ze hadden bijgewoond. Vervolgens werd het slachtoffer naar een naastgelegen kamer gebracht 

waar gevraagd werd of de bekentenis spontaan en in vrijheid was afgelegd. De beschuldigden 

die tot de dood waren veroordeeld werden aan de wereldse autoriteiten overgedragen om te 

worden geëxecuteerd. De kerk voerde niet zelf de moord uit. Door deze verklaringen tot in het 



162 

 

kleinste detail te notuleren schiepen de dominicanen een institutioneel geheugen, een groot 

archief van gegevens met wie ze contact hadden gehad. Ze brachten duizenden mensen die ze 

als ketter hadden veroordeeld op de brandstapel. Dit collectieve geheugen werd altijd 

bijgehouden en uitgebreid en vormde de basis van de dominicaanse macht. De gedachte 

erachter was de overtuiging dat een bekeerling die zijn vrienden verraad meer waard is dan 

een verkoold lijk. 

 

In het bijhouden van de uitgebreide databank is de Inquisitie van de dertiende eeuw te 

vergelijken met een moderne inlichtingendienst. Ze deed onderzoek naar van ketterij 

verdachten en archiveerde nauwkeurig en conform de wet getuigenissen, aanklachten en 

bekentenissen. Het archief met deze gegevens werd nauwkeurig bijgehouden, opdat de 

informatie jaren later nog geraadpleegd kon worden. Er is een geval bekend van een vrouw 

die in 1316 werd gearresteerd op grond van ketterij, en daarvoor ook al een keer was 

aangehouden, namelijk in 1268, achtenveertig jaar eerder. De inquisiteurs werden de 

moordenaars van de kerk. Het leger van geheim agenten, onbarmhartige ondervragers en kille 

rechters, allen opererend in de naam van Christus. De historische Messias was allang 

vergeten. Waar het nu om ging was de Christus van het vaticaan. De aan het kruis genagelde 

figuur was een rechtvaardiging van het steeds toenemend aantal regels en voorschriften, die 

in ieders leven ingrepen, op elk moment van de dag. De eerste grote slag voor de Inquisitie 

was toen ze eindelijk het hart uit het kathaarse geloof rukte. In maart 1244 werd het centrum 

van de kathaarse kerk, het kasteel van Monsegur, aangevallen en veroverd. Minstens 

tweehonderd katharen werden aan de voet van de berg levend verbrand. Toch zag de Inquisitie 

dit niet als het einde van haar campagne, eerder als een startpunt van een nieuw stadium. 

Aan de hand van de archieven en door het uitzenden van informanten werd nu de hele streek 

nauwkeurig onderzocht. De Inquisitie was er en zou er blijven om de macht van Rome te 

blijven ondersteunen. En ze is gebleven tot de huidige dag. De naam ‘Inquisitie’ werd in 1908 

veranderd in ‘Congregatie van het Heilige Officie’. In 1965 werd de naam opnieuw veranderd, 

nu in ‘Congregatie voor de Geloofsleer’. Rustige, zelfs zachte woorden voor een dogmatisch en 

onbuigzaam instituut met een onveranderde taak: het onderhouden van de orthodoxie in het 

geloof. Het huidige hoofd van de congregatie, die ‘prefect’ wordt genoemd en in feite de 

grootinquisiteur is, is William Levada. Hij is de voormalige aartsbisschop van San Francisco 

en is in Californië geboren. Hij werd op 13 mei 2005 benoemd als directe opvolger van de 

kardinaal Joseph Ratzinger, die in april 2005 tot paus werd gekozen. 

 

Ratzinger is heel duidelijk over de doctrine van de kerk. Flexibiliteit ten opzichte van de 

voorschriften is uitgesloten. Openbaringen zijn met Jezus tot een einde gekomen, heeft 

Ratzinger gezegd. ‘Zelfs voor sommige theologen lijkt de kerk een menselijke constructie te 

zijn’, moppert hij met kennelijk verrassing over hun brutaliteit. ‘De waarheid kan niet 

gecreëerd worden door erover te stemmen’. Aan zijn dogmatiek voegt Ratzinger nog toe: ‘Men 

kan de waarheid niet vaststellen aan de hand van een resolutie, men kan haar slechts 

herkennen en aanvaarden. Daaruit volgt dat de kerk, de drager van het geloof, niet zondigt’. 

Geschiedenis is duidelijk niet Ratzingers sterkte punt, in tegenstelling tot het verstrekken van 

geprefabriceerde dogmatische informatie. Er is in Ratzingers verklaringen niets wat de hoop 

rechtvaardigt dat het Vaticaan zijn stelling versoepelt dat het de gids is op het enige pad naar 

de waarheid. Een pad dat doorweekt is met bloed, een pad dat is gefundeerd op een verzonnen 

voorstelling van Jezus, die nauwelijks nog verwantschap heeft met de historische Jezus die 

door Pilatus werd gekruisigd als politiek activist. De Congregatie voor de Geloofsleer houdt 

zich slim genoeg aan de houding van haar voorganger, de Inquisitie. Door de grenzen van het 

geloof af te bakenen en limieten te stellen aan het ontdekken van de waarheid, fungeert ze in 
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de praktijk als het zenuwcentrum van de vaticaanse commando- en controleafdeling. De enige 

reden van deze afdeling is in het binnenskamers houden van de grootste en geheimste angst 

van het vaticaan: dat er bewijzen zou kunnen  opduiken die de Jezus van de geschiedenis en 

de Jezus van het geloof onherstelbaar uit elkaar drijven. Daarmee wordt dan ook bewezen dat 

de existentie van het vaticaan op bedrog gefundeerd is. De vrees voor het bewijs dat Jezus 

niet de zoon van God is die door  het concilie van Nicaea was uitgeroepen, maar een Joodse 

man. 

 

Nadat de katharen waren uitgeroeid, speurde de Inquisitie naar een andere ketterij om te 

vervolgen. En ze bedacht dat de tempeliers wel een gids konden gebruiken. De folteraars van 

de Inquisitie werden over heel Europa uitgezonden om deze militaire orde, die de christelijke 

landen bijna tweehonderd jaar gediend had, te verdelgen. Vervolgens keerde de Inquisitie zich 

in de vroege veertiende eeuw tegen de franciscanen, van wie ze vanwege hun zelfgekozen 

eenvoud en armoede meende dat die wel geïnfecteerd moesten zijn met ketterij. Veel 

franciscanen werden levend verbrand. Zo’n honderd jaar later was het de beurt aan de joden 

en moslims in Spanje, in het bijzonder hen die zich tot het katholicisme hadden bekeerd en 

ervan verdacht werden dat ze in het geheim hun oude geloof weer hadden opgepakt. Met 

hernieuwde energie werden er weer brandstapels opgericht. In Sevilla werden tussen februari 

en november 1481 tweehonderdachtentachtig onschuldigen levend verbrand. En dat was nog 

maar het begin van een nieuwe, aanhoudende reeks van mensenoffers in naam van het 

christendom. Hoe hoog de prijs ook was, er bleef toch tegenstand tegen deze tirannie bestaan. 

In 1485 werd de inquisiteur van Zaragoza vermoord terwijl hij voor het hoofdaltaar geknield, 

bad. Wrede repercussies waren het gevolg en nog veel meer mensen werden vermoord. Het 

bloedvergieten verminderde pas toen de slachtingen het aantal potentiële slachtoffers had 

gereduceerd. Dat wil zeggen, tot het moment dat een nieuwe bron van slachtoffers was 

gevonden. De nieuwe bron werd gevonden in de obsessie van de vijftiende eeuw: de hekserij. 

Het was een meesterzet van kerkelijke dubbelhartigheid. De kerk had hekserij altijd 

beschouwd als bedrog en het geloof erin als een zonde. Maar in 1484 veranderde de houding 

van de kerk. Er werd een pauselijke bul uitgevaardigd waarin hekserij werd veroordeeld en 

geëist werd dat de realiteit ervan werd erkend. Het ontkennen van deze nieuwe demonische 

realiteit was op zichzelf al ketters en dus onderhevig aan alle door de kerk uitgevaardigde 

straffen. De dominicanen hadden niet veel aanmoediging nodig om gezwind aan het werk te 

gaan. In heel Europa raasde de dominicaanse heksenjacht zowel door de steden als over het 

platteland, behalve in Spanje. Daar meende de leiding van de Inquisitie dat de heksengekte 

idioot was en maar beter genegeerd kon worden. Deze houding kwam voort uit de gedachte 

dat de obsessie met heksen (nachtruiters) eigenlijk zelf verantwoordelijk was voor het 

scheppen van de massahysterie die deze heksen voortbracht. Maar overal elders werden in 

heel Europa vrouwen gearresteerd, gemarteld en verbrand. De Inquisitie meldde dat ze in de 

loop van honderdvijftig jaar dertigduizend vrouwen had verbrand. Het waren allen 

onschuldige slachtoffers van een kerk die een ziekteveroorzakende fantasie had 

gesanctioneerd. De dominicanen waren zo goed georganiseerd en geestdriftig dat ze een 

handleiding uitgaven voor inquisiteur en burgerlijke overheden die met heksen te maken 

kregen. Het is een van de schandelijkste boeken uit de geschiedenis: ‘de Heksenhamer’ 

(Malleus Maleficarum). Het boek was in 1486 geschreven door twee hoogbegaafde 

dominicanen, twee monniken die voor alle vrouwelijke dingen even bang waren als, zo werd 

gezegd, de duivel voor het crucifix. Er bestaat geen twijfel over dat zij vrouwen beschouwden 

als de bron van alles wat in de wereld demonisch was. Voor hen waren vrouwen onverbeterlijk 

onvolmaakt en waren ze altijd uit op bedrog. Ze waren zwakker dan mannen en dus 

vatbaarder voor immoraliteit, terwijl ze zelf anderen corrumpeerden. Ze beschikten niet over 
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discipline en waren mooi om naar te kijken, vervuilend bij het aanraken en dodelijk voor wie 

ze hield. Deze twee monniken concludeerden dat ‘alle hekserij voortkomt uit vleselijke lust, 

die in vrouwen onverzadigbaar is’. Waarom zag de kerk het vrouwelijke toch als destructief, 

demonisch en onmenselijk? Waarom was ze zo bang voor vrouwen? 

 

Het had vooral te maken met seks. Daarvoor was de kerk doodsbang. Seksueel genot kan 

nooit optreden zonder zonde. Johannes Chrysostom, kerkvader uit de vroege vijfde eeuw, legt 

duidelijk uit waar het gevaar in schuilt: ‘Er zijn in de wereld vele situaties die de gewetensvolle 

ziel verzwakken. De eerste en gevaarlijkste ervan is de omgang met vrouwen. Want het oog 

van de vrouw raakt en verstoort onze ziel, en niet alleen het oog van de tomeloze vrouw, maar 

dat van de fatsoenlijke evenzeer’. Waar komen deze angst en het daaruit volgende despotisme 

toch vandaan? Ze hebben te maken met de obsessie van de kerk voor de eeuwigdurende 

maagdelijkheid en celibaat. Zolang ze geen man had gekend, hield de kerk van de moeder van 

Christus, de Maagd Maria. Ze baarde Jezus dankzij de onbegrensde macht van God. God is 

een soort mens geworden. Bovendien bepaalde paus Johanes Paulus 11 in zijn encycliek 

(1987) dat het maagdenvlies van Maria intact was gebleven. Het was een wonder. 

 

Het is deze gebeurtenis – het verwijderen van de levende Jezus uit zijn tombe – die in de 

veertiende kruiswegstatie in de kerk van Rennes-le-Chateau wordt uitgebeeld. En wat 

gebeurde er daarna? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Jezus niet van de aardbodem 

verdween, zoals de mythologie mij wil doen geloven. Hij ging ergens heen. Het is ook 

aannemelijk dat zijn vrouw, Maria Magdalena, meegegaan is. Binnen enkele dagen na de 

kruisiging is ze geheel uit zicht verdwenen. Ook de Handelingen van de Apostelen zwijgen in 

alle toonaarden over haar. 

 

Het Joelfeest (Yule) is het winterfeest op de kortste dag van het jaar. Later is dit het christelijk 

kerstfeest en de Oud- en Nieuw-viering geworden. Op de avond voor het Joelfeest  zijn de 

demonische krachten het gevaarlijkst. Het is gebruikelijk dat op die avond de beloften voor 

het nieuwe jaar worden gemaakt. Het offerzwijn, een vruchtbaarheidssymbool, wordt aan Frey 

gewijd. Het onbegrip tussen broers kan fatale gevolgen hebben. Toch leidt dit onbegrip 

uiteindelijk tot het inzicht dat de broers niet zonder elkaar kunnen, zoals ‘de ene hand de 

andere zou helpen’. Ze kunnen niet lang met elkaar en ze kunnen niet zonder elkaar! 

 

Flarden van herinneringen komen naar boven. Beschrijven om niet schuldig gevonden te 

worden. Illusie!!  Het verblijf in het paradijs. Er is veel verteld over het genot dat aan de Boom 

van de Kennis ontleend kan worden. Ik weet dat hij goed was, dat hij een lust was voor de 

ogen, dat hij ‘begeerlijk om daardoor verstandig te worden’ was. Met andere woorden, dat het 

nodig was om onderscheid aan te brengen, om, uiteindelijk te beheersen. En toch weet ik 

vooral dat de boom zowel verdriet geeft als genot. Want de genotbrengende kennis die 

voortkomt uit het eten van de vrucht, is verbonden met groot verdriet, de verdrijving uit het 

paradijs, hard werken, barensnood, en leidt, jazeker, tot dat wat het grootste verdriet van alles 

is: de dood. En toen, vele jaren nadat ik in de huiskamers van reeds lang overleden inwoners 

van Enter kopjes koffie had gedronken, vele jaren voor ik de eerste foto van Enter had 

gemaakt, toen ik alleen nog maar geïnteresseerd was geweest in het maken van een boek; vele 

jaren nadat ik voor het eerst het gevoel had gekregen dat ik alles moest weten wat er over mijn 

familie te weten viel, over de vrouw met wie ik een zekere welving van het voorhoofd en kaaklijn 

deelde; en omdat ik moest weten, tientallen jaren later, bijna tien jaar aan reizen zou besteden. 

Reizen makend naar Enter, Rijssen, Almelo, Wierden, Enschede, waar geheimen voor mij 

klaarliggen. Goed besteedde jaren, zomers en winters en een voorjaar dat tevens een najaar 
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was. De tijd die zelf ontwricht leek te raken terwijl het verleden oprees uit zijn as, zijn modder, 

zijn oud papier, en weer opdook als het vrijwel onleesbare bijschrift achter op een oude foto. 

Oprees om te wedijveren met het heden en het te verwarren. Ik besteedde jaren aan het 

opsporen van verhalen die stukken ouder zijn dan de oude mensen die me in Enter kopjes 

koffie hadden gegeven en me koekjes hadden toegestopt. Maar hoe had ik dat toen kunnen 

begrijpen als ik geen verhalen kende? Uiteindelijk begrijp ik alleen wat ik wil begrijpen. Soms 

denk ik na over die dingen. Ik ben blij met wat ik weet. Maar ik denk nu veel meer na over 

alles wat ik had kunnen weten. Wat zoveel meer was geweest dan wat ik nu nog te weten kan 

komen en wat voor altijd weg is. Wat ik nu wel weet is dat er zoveel is wat ik niet echt begrijp. 

Ik ben teveel gericht op mijn eigen leven. Er is zoveel wat nooit opvalt, tot ik opeens, om welke 

reden dan ook, besluit dat het belangrijk is mijn kinderen te laten weten waar ze vandaan zijn 

gekomen.  

 

Ik heb de informatie nodig die mensen die ik ooit heb gekend me altijd hadden moeten geven, 

als ik er naar gevraagd had. Maar tegen de tijd dat ik eraan dacht om het te vragen, was het 

te laat. Over de familie wist ik natuurlijk allang alles wat er te weten viel. Ik heb lang gedacht 

dat ik ook alles wat er te weten viel wist over mijn verre voorouders. Want voor mij verwees 

de woorden ‘niet oud geworden’ niet alleen maar naar het feit dat ze een zwaar leven hadden, 

maar ook naar hun relatie tot de rest van de geschiedenis en de herinnering: hopeloos ver 

weg, reddeloos verloren. Ik besefte dat ik het misschien wel mis had, dat er nog steeds sporen 

over konden zijn, ergens. Dus was het net zo goed schuldgevoel als nieuwsgierigheid, net zo 

goed een verlangen om te weten wat er echt met hen was gebeurd, tot in ieder detail dat er 

nog maar valt te achterhalen, dat me er uiteindelijk toe aanzette om terug te gaan. Om 

afscheid te nemen van mijn computer, afscheid te nemen van de veiligheid van boeken, hun 

beschrijving van de gebeurtenissen, zo fragmentarisch dat het nooit bij me zou opkomen dat 

ze echte mensen waren overkomen. Om de knusheid van de boekenkamer en het gemak van 

het internet te laten voor wat het was en de wereld in te trekken, om mijn uiterste best te 

doen, hoe gering de resultaten misschien ook zouden zijn, om te zien wat en wie er misschien 

nog over waren. En in plaats van de boeken te lezen en er op die manier achter te komen, met 

hen gaan praten, zoals ik ooit met mijn vader had gepraat. Om erachter te komen of er, zelfs 

op deze late datum, misschien nog andere aanknopingspunten waren, andere feiten en 

bijzonderheden, even waardevol als die welke ik me had laten ontglippen omdat, toen de 

mensen die ze kenden nog leefden, voor mij de tijd nog niet rijp was om mijn vragen te stellen, 

om het te willen weten. Dus ging ik, vijfenvijftig jaar nadat mijn grootvader op de fiets van 

Wierden naar Enter kwam om te praten met mijn ouders over zijn verdriet, en veertig jaar 

nadat ik uit  die wereld verdwenen was, terug. Dit was het begin. 

 

Ik herinner me het eerste bijbelboek, dat begint met Gods vorming van de hemel en de aarde 

en eindigt met zijn besluit om de mensheid te verdelgen door middel van de zondvloed. Het is 

het gedeelte dat een grootse en gruwelijke boog volgt van een geïnspireerde scheppingsdaad 

naar totale verwoesting. Een paar dagen daarop zou het verhaal worden gelezen van de 

zondvloed zelf en van de redding van zeer weinigen. Het had mij stof tot nadenken moeten 

geven. Want het boek bevat niet alleen de thema’s die in het algemeen van groot belang zijn, 

de schepping vanzelfsprekend, maar ook de verdrijving en de verwoesting en, met name het 

liegen en bedriegen van de halve waarheden van de slang tot en met het hebzuchtige bedrog 

dat onder families plaatsvindt. Het verhaal van de broedermoord, waarin de bijbel zijn meest 

omvattende verklaring probeert te geven van de oorsprong van de spanningen en de 

gewelddadigheden die niet alleen binnen families, maar ook binnen en tussen alle volken op 

aarde aanwezig is. Hoe het, vreemd genoeg, de jongste broer was die een aanzienlijke lichtere 
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taak had om de schaapskudden te hoeden, terwijl zijn oudste broer op het land moest 

zwoegen, en hoe, toen de broers hun offer aan God brachten, de vruchten der aarde en de pas 

geboren lammetjes, God wel acht sloeg op het offer van de jongste, maar niet op dat van de 

oudste. En hoe Kaïn, de oudste, daarover erg boos was. Hoe God Kaïn waarschuwde dat de 

zonde als een belager aan de deur lag, dat hij die moest beheersen en hoe Kaïn uiteindelijk 

niet heerste over zijn zondige drang, maar met zijn broer het veld in ging en hem daar doodde. 

Hoe God van Kaïn wilde weten waar zijn broer was, de vraag waarop Kaïn zijn beroemde 

antwoord gaf, een brutaal antwoord die ouders van schuldige kinderen maar al te goed 

kennen: ’Ben ik mijn broeders hoeder?’ Hoe God vervolgens uitroept dat het bloed van de 

jongste broer roept van de aardbodem, en hij Kaïn vervloekt en hem veroordeelt om een 

zwerver te worden. Daarna het verdriet van Kaïn, de verdrijving, het teken op zijn voorhoofd. 

Ondanks de archaïsche stroefheid is het een verhaal dat iedereen die familie heeft akelig 

bekend zal voorkomen. Het jonge stel, de komst van hun eerste kind, de komst van de broer 

wat complexe en risicovolle emoties met zich meebrengt; het zaad van een rivaliteit, de 

ouderlijke afkeuring, de leugens, de misleiding, het geweld in een opwelling. Het weggaan dat 

zowel een ontsnapping als een verbanning is. Het is natuurlijk zo dat bijna ieder aspect van 

mijn grootvaders relatie tot zijn broers niet anders kan zijn dan zuiver giswerk, daar hun geest 

allang is opgegaan in de moleculen en atomen boven het dorp. Terwijl de materie die mijn 

grootvader had gemaakt tot wie was hij reeds lang uiteen is gevallen en weer opgenomen in 

de aarde van de kleine begraafplaats in Wierden.  

 

Maar zijn er bepaalde aspecten van zijn leven, concrete zaken, zaken die ik hoorde van mijn 

tante, en waar ik derhalve niet naar hoef te raden, die me dwingen aan armoede te denken, 

aan nabijheid, afstand en innigheid die niet tijdelijk of ruimtelijk maar emotioneel van aard 

is. Er zijn dus tal van manieren om concrete soorten informatie op het internet te vinden, 

informatie die je vertelt wanneer bepaalde dingen zijn gebeurd. En toch is de methode die ik 

gebruik om bepaalde data te achterhalen, vreemd genoeg, hoewel even onfeilbaar als de 

enorme hoeveelheid archiefgegevens die in die online databases verwerkt worden, gebaseerd 

op een enkele menselijk herinnering. Om weer even terug te gaan naar de veertiende eeuw, 

en het is zeker niet onmogelijk dat mijn voorvader besloot een kotter te bouwen in de Huurne. 

En het is zeker niet onmogelijk dat hij daar goed heeft kunnen gedijen, omdat er eeuwen later 

naast dat kot een boerderijtje werd gebouwd. En dat dat boerderijtje voor veel geld werd 

verkocht door de neven van mijn vader nadat de laatste bewoner was overleden, om plaats te 

maken voor een luxe bungalow. Er dient te worden opgemerkt dat ik afstam van de voorouder 

die in Twente bleef wonen. 

 

Mijn geheugen laat mij niet vaak in de steek. Het is opmerkelijk dat bepaalde menselijke 

geheugens zo feilbaar zijn, terwijl andere zo betrouwbaar lijken als een computer. Omdat de 

huidige tijd waarin ik leef maar vreemd is, om niet te zeggen ongelooflijk, wat de problemen 

van de armen aangaat. Ik wil niet klagen over dat ik nog steeds te eten heb en een dak boven 

mijn hoofd. Ik wil alleen aan het werk blijven en niemand tot last zijn. De woorden vloeien 

makkelijk op het scherm. Het is niet mijn moedertaal, maar wel de taal die iedereen heeft 

geleerd en kan begrijpen. Wat heeft Enter, afgaande op de waardevolle bronnen, in het midden 

van de zeventiende eeuw niet een rijk boerenleven gekend. Het verpondingsregister van 1601 

levert een lijst op van alle eigenaren van land in Twente die op een lang vervlogen dag 

gedwongen waren om zich op een lijst te laten zetten. Terwijl ik de namen en de hoeveelheden 

land lees, die een hele reeks van bekend naar hopeloos verdwenen bestreken, probeerde ik 

me die reeds lang overleden buren van de Koers-voorgeslacht voor te stellen. De verhalen 

gewijd aan de coöperatie, waar Hendrik Gerrit als bakker werkte, omdat het me eraan 
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herinnerde hoe lekker vers brood ruikt, visioenen van een man met een groot hart en weinig 

geduld, een man die weet dat je moet wachten, dingen moet laten ontstaan. Waarvan ik hoorde 

dat hij liever fietsenmaker was geworden: een grote vriendelijke man, hardwerkend en 

godvrezend.  Natuurlijk wist ik niets van zijn vader, maar ik kon het toch niet nalaten te 

denken, en ik kan er uiteraard naast hebben gezeten, dat zijn beklagenswaardige beroep hem 

hard heeft gemaakt. Misschien was het wel het soort man dat heel hard werkt, misschien wel 

teveel, om zijn gezin omhoog te stoten, om vooruit te komen, om de straat (hij was 

stratenmaker) achter zich te laten. Maar dit is natuurlijk allemaal fantasie, illusie. Veel 

waarschijnlijker is het weten, namelijk dat zijn kinderen zijn uitgegroeid tot eervolle en 

gesettelde burgers met goede inkomens en mooie huizen. Een groei die uiteindelijk leidde tot 

universitaire studies en het kunnen kopen van huizen van hun kleinkinderen. U zult zich wel 

afvragen waarom ik na al die jaren schrijf. Ik zou doorlopend geschreven hebben wanneer ik 

de mogelijkheid zou hebben gehad. We zaten op een zonnige dag bij elkaar op het terras van 

mijn broer en haalden herinneringen op. Maar we waren niet oud genoeg geweest, te weinig 

bij wat er gebeurde betrokken om met zekerheid te kunnen zeggen. Het enige wat we hadden, 

was de stellige overtuiging dat we dol waren geweest op oom Reinhardt en dat we graag 

kwamen op de Schuilenburg. Ik wilde harde feiten, bijzonderheden, een anekdote, een 

verhaal, dat de waarheid bezat. Maar wat ik steeds weer kreeg, was het zoetgevooisde geluid 

van geruststellende gemeenplaatsen. Mijn broer die me ooit vertelde dat hij dacht een niet 

gewenst kind te zijn. Ik heb me nooit afgevraagd waarom hij werkloos is geworden. Ik heb veel 

foto’s van mijn moeder, een in Volendams kostuum, een andere genomen vlak voor haar 

overlijden op eenenvijftig jarige leeftijd. Ik vraag me nu af of de reden dat ik zo opgelucht was 

om te horen, op een dag, bijna veertig jaar na haar overlijden, dat ze eigenlijk niet zo depressief 

was, dat ze eigenlijk heel doortastend was, berustte op het feit dat ze een emotioneel mens 

was. En dat ik accepteerde dat heel veel verhalen over haar misschien wel vooroordelen waren 

en het labiele gedrag gevolg was van jarenlang gebruik van antidepressiva. 
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Mijn overgrootmoeder en mijn grootmoeder Brilman 

 

Heimwee 
 

Ik kwam heel vaak terug in Enter, door heimwee gedreven. Dit keer leek het dorp, toen ik het 

binnenreed over de kleine brug die het smalle, nietige beekje Entergraven overspant, een 

verandering te hebben ondergaan. De vorige keer, op die bewolkte, regenachtige dag van het 

vorige bezoek, had het dorp uitgestorven geleken. Het grijze gevoel van verlatenheid dat op die 

maandag in de vochtige lucht had gehangen, had op de een of andere manier extra belastend 

bewijs van het heimwee geleken, alsof het dorp zelf permanent terechtstond en het weer en 

de sfeer getuigen à charge waren. Deze keer, op deze zonnige, wolkloze late ochtend, bruiste 

Enter van activiteit. Auto’s reden met veel lawaai door de Dorpsstraat, op bouwplaatsen klonk 
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gehamer en geboor, moeders duwden wandelwagentjes voort, en overal schitterden de kleuren 

van de pas geschilderde huizen me tegemoet. Toen in door de Julianastraat liep keek ik om 

me heen en dacht: ‘Ik vraag me af of de mensen nieuwsgierig naar me zijn.’ Deze keer 

realiseerde ik me ook dat ik bij mijn vorig bezoek maar de helft van Enter had gezien. 

Gewapend met mijn herinnering begon ik aan mijn verkenningstocht. Daar had je de 

lindeboom voor het huis waar ik geboren ben. De oude boom overleefde terwijl het oude huis 

werd vervangen door een nieuw, moderner huis, daar had je de school met het schoolplein. Ik 

bleef even stilstaan bij de kerk en herinnerde mij mijn trouwfoto, waar ik als gelukkige bruid 

aan de arm van mijn echtgenoot over het kerkpad schreed. Ik ontdekte dat de pastorie was 

afgebroken en vervangen door een klassiek huis met een verdieping en daklijsten zonder 

gevelteken.  

 

Misschien kwam het doordat ik genoot van mijn kennis over de streek, genoot van het 

zelfvertrouwen dat mijn geheugen en mijn gesprekken met familie me hadden verschaft, en 

misschien ook wel, gewoon, door het mooie weer, maar ik verkeerde in een opgewekte 

stemming. De tegenstelling tussen dit zelfverzekerde en zonnige bezoek en dat van een jaar 

eerder had niet groter kunnen zijn. Voor een keer, zei ik tegen mezelf, had ik precies gevonden 

wat ik zocht. De doden hebben mij naar Enter geleid, die hebben gezorgd dat ik mijn familie 

terug vond. Maar is dat echt zo? Wat ik heb ervaren in de loop van al mijn zoeken, is wat 

geschiedenis is. Enerzijds is er altijd een onafzienbare reeks willekeurige grootheden die in 

elk punt de spanning aangeven: het weer, de stemming, het leven van een persoon of een heel 

volk, en anderzijds is er, op het snijvlak van dit voorstelbare universum van factoren en 

mogelijkheden, het onherroepelijke feit van de individuele persoonlijkheid en de individuele 

wil, het feit dat iemand zus doet en niet zo, om onderscheid te maken en daarmee te scheppen, 

om er nog eens extra tegenaan te gaan; er is die voortdurende drang om nog eens terug te 

gaan; er is iets wat iemand linksaf in plaats van rechtsaf doet gaan; er is die opwelling om de 

telefoon te pakken en te bellen naar mijn familie. Dus is er die oneindige massa van dingen 

en de scheppingsdaad die ze doorsnijdt, de dingen die hadden kunnen gebeuren, scheidt van 

de dingen die wel gebeurd zijn. Ik geloof niet dat de doden, dat de al zo lang dode en tot stof 

vergane Hendrik Gerrit en zijn vrouw Willemien mij die dag op een of andere manier vanuit 

het heelal naar Enter hebben geleid. Maar in sommige dingen geloof ik wel. Dat mijn broer 

naar mij luisterde, stil en af en toe tot tranen geroerd, op een septemberavond, toen ik op 

bezoek was en het verhaal vertelde wat ik na al die tijd gevonden had; dat mijn grootouders 

gestorven zijn en het nu te laat is om hen nog iets te vragen. Ik geloof, na alles wat ik heb 

gezien en gedaan, dat ik mezelf projecteer in de massa van dingen, als ik op zoek ga naar 

dingen, als ik speur, ik juist door die handeling van dat zoeken iets zal laten gebeuren wat 

anders niet gebeurd zou zijn; dat ik iets zal vinden, zelfs iets kleins, iets wat zeker meer zal 

zijn als ik niet op zoek zou zijn gegaan. Ik had eindelijk de les geleerd.  

 

Er zijn geen wonderen, geen wonderbaarlijke toevalligheden. Er is alleen het zoeken en ten 

slotte het vinden van wat er altijd al is geweest. Het groeien is het vinden van de grootsheid 

in jezelf. Maar geen enkel boek, hoe omvangrijk ook, kan de mooie benen van het buurmeisje, 

de doofheid van de oude mensen en de kordate manier van lopen van de jongeren beschrijven, 

de recepten voor taarten, stamppotten, de goedheid en de slechtheid, vrijwel alles zal, 

uiteindelijk, verloren gaan. Maar op een moment kan er iets van gered worden, al was het 

maar door iemand, geconfronteerd met de hoeveelheid van alles wat er is en alles wat er ooit 

is geweest, de beslissing neemt om nog eens terug te kijken, om nog een keer terug te gaan, 

een tijd te wroeten in het verleden en niet alles te zien wat er verloren is gegaan, maar ook 

wat er nog te vinden is. Ik houd me bezig met geschiedenis en doe al heel lang niets anders 
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dan terugkijken. Twente, die plek waar mijn familie woont, al sinds de Grote Volksverhuizing 

van het begin van de Middeleeuwen. Een gewoonte waarmee ik onmogelijk kan breken. De 

Grote Volksverhuizing vond plaats in de nadagen van het West Romeinse Rijk en luidde het 

begin van de Middeleeuwen in. Opgejaagd door de oprukkende Hunnen en aangetrokken door 

de rijkdommen van het politiek verzwakte West Romeinse Rijk trokken al vanaf de vierde eeuw 

meerdere Germaanse stammen, door de Romeinen barbaren genoemd, het noorden en oosten 

van Nederland binnen.  In Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Duitsland zijn de aan de 

taal van de Saksen verwante Nedersaksische streektalen nog steeds de belangrijkste 

streektaal. De Saksen zijn een Germaans volk uit het noorden van Europa, een regio van het 

huidige Duitsland en het oostelijk deel van het huidige Nederland. Het thuisgebied van de 

Saksen was tussen de Wezer, Eider en Elbe. Een belangrijke leider was in die tijd Widukind. 

In de middeleeuwen was het hertogdom Saksen een belangrijk onderdeel van het Heilige 

Roomse Rijk. De religie van de vroegste bewoners van het Saksische gebied was een 

natuurgodsdienst. De oudste sporen van deze religie stammen uit het vroeg-mesolithicum. 

Met de komst van het christendom, ongeveer vierhonderd jaar na Christus geboorte, verdween 

deze godsdienst vrijwel geheel, omdat op het uitvoeren ervan de doodsstraf stond.  De invallen 

in het westelijk deel van het rijk waren niet altijd gewelddadig van karakter. Reeds in de derde 

eeuw sloten de Romeinen verdragen met Germanen aan de andere kant van de grens. In die 

verdragen werd bepaald dat Germanen in het rijk mochten wonen als zij zich onderwierpen 

aan de Romeinse wetten. Ze werden gebruikt als buffer tegen andere invallers. 

  

Dieven stelen uit afgunst of om te overleven. In de Bijlmer braken jongeren uit de buurt in 

woningen in en gebruikten wapens, zoals pistolen en messen. Ik heb een les voor een ieder 

van ons. Mocht je ooit geconfronteerd worden met een inbreker met een bivakmuts, tracht 

deze dan zeker niet van zijn hoofd te rukken. Als je de dader toch zou herkennen, aan zijn 

ogen of enig ander detail, zwijg dan. Als je zijn naam noemt kan dit je doodvonnis betekenen. 

Een andere nuttige wenk is de dief de kans te laten om te ontkomen, zeker wanneer je er niet 

volstrekt zeker van bent dat je hem kunt overmeesteren. Angst  kan twee tegengestelde 

reacties oproepen: vluchten of aanvallen. Dit geldt voor beide partijen. Zeker wanneer een 

slachtoffer niet alleen defensief maar ook offensief reageert, kan dit de dader danig in de war 

brengen. Sommige dieven hebben zich uit voorzorg bewapend, voor het geval dat. Meestal gaat 

het om een vuurwapen of een mes. Nooit hadden zij eraan gedacht het te moeten gebruiken, 

maar in paniek grijpen ze er toch naar, met alle gevolgen vandien. Stelen en zeker inbreken 

houdt in dat men andermans territorium binnendringt. De dief bevindt zich op vreemd en 

meestal onbekend terrein. Dit zorgt voor onzekerheid. Uit primaire zelfbeveiliging voelt hij zich 

zekerder, maar precies daardoor neemt de kans op gebruik van geweld in aanzienlijke mate 

toe.  

 

Paniek is een slechte raadgever. Daardoor ontaard soms ongewild een vermogensmisdrijf in 

een levensdelict. De angst om gepakt te worden blokkeert het denken. Indien de dader op dat 

ogenblik nuchter zou reageren, zou hij er heel zeker de voorkeur aan geven dief te blijven 

zonder moordenaar te worden. Op dat cruciale ogenblik ontgaat het hem echter dat de 

strafmaat van diefstal veel geringer is dan die van doodslag of moord. Dat hij desondanks toch 

overgaat tot doding, bewijst zijn gebrek aan rationaliteit in dat panische moment van 

overmatige emotionaliteit. Het denken is tijdelijk uitgeschakeld. Blijkbaar heeft hij er ook geen 

aandacht voor dat het justitieapparaat, uit wiens handen hij juist wil blijven, veel intenser en 

grondiger op zoek gaat naar een moordenaar dan naar een dief. Hij handelt louter impulsief. 

Wanneer hij uiteindelijk mogelijk toch begint na te denken, is het al gebeurd en is het hopeloos 

te laat. 
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Jongeren in het leger moeten hun doodsangst overwinnen. Dat was vroeger zo, en nog steeds. 

Dat kan wanneer bevelen worden opgevolgd. Vaak is er geen tijd om te overleggen. Dat vraagt 

heldenmoed. Jong zijn is niet erg, dat gaat met de jaren wel over. Gaat u eens een poosje 

onder de mensen. En opeens zag ik de wereld zoals die werkelijk was. Verstild en 

onuitsprekelijk mooi. 

 

Weet u dat: 

 

- vijf keer de lengte van uw bovenarm uw totale lengte is? 

- het geografisch middelpunt van Nederland in Putten ligt? 

- Abel Tasman geboren is in Lutjegast in Groningen? 

- de appel Granny Smith genoemd is naar  een fruitplukster uit Australië?  

- de eerste kleurentelevisie op 21 september 1967 in Nederland werd geïntroduceerd? 

- uw lichaam honderdzes botten heeft? 

- IJsland als eerste in de wereld een parlement oprichtte? 

- het vermogen om vanuit een verloren positie terug te komen veerkracht wordt 

genoemd? 

- de ‘Internationale’ haar oorsprong heeft in de ‘Commune van Parijs’ in 1871? 

- Klaas de Boer uit Vroomshoop de samensteller is van de liedbundel ‘Kun je zingen, 

zing dan mee’? 

- de koudste plek op aarde Antarctica is;  

- bij het Vostokstation een temperatuur is gemeten van negenentachtig komma twee 

graden onder nul? 

- een struisvogel wel zeventig kilometer per uur kan lopen? 

- in 1589 de eerste tulp in Nederland bloeide? 

- vanaf het midden van de veertiende eeuw de pest begon en vier eeuwen bleef en werd 

overgedragen door de rattenvlo? 

- doctorandus P. schreef: Jantje greep, wat heel gemeen is, ome Karel bij zijn penis? 

 

Ik zweefde in het domein van de dromen, cirkelde rond in de overvolle ruimten van de 

atmosfeer, tot een zacht briesje me naar de oude vrouw in het bos blies. Zij droomde van een 

nieuw mensensoort. De schepper-god smolt bestaande, verdorven mannen- en 

vrouwengedaanten om en bedacht betere, met een scherper verstand en een universeel gevoel 

voor humor. Zij droomde van toekomstige chaos, van de koortsen en ontgoochelde geesten 

die de natie zouden teisteren. Zij droomde van het toekomstige lijden dat de mensen bewust 

zou maken van de noodzaak hun leven in eigen hand te nemen. Wanneer ze afhankelijk 

zouden zijn van de wereldmachten zijn ze voor altijd de zwaksten. Zij droomde van nieuwe 

regeringsvormen, gebaseerd op de oude, die ontvankelijk waren voor goede ideeën van over 

de hele wereld. Zij droomde van een nieuwe verhaalkunst en nieuwe poëtica, van nieuwe 

denkbeelden, ontsproten aan de oude voedingsbodem van de oude filosofieën en tradities. Zij 

droomde vele jaren vooruit, tot in het nieuwe millennium, wanneer de redding van de aarde 

zou berusten bij de rechtschapen volkeren van deze wereld die zonder het te weten de hoeders 

waren van de mooiste geheimen van het leven. Zij droomde van een tijdperk van vuur, waarin 

de zon de aarde dicht was genaderd en door de beschermende luchtlagen heen brandde. Haar 

droom verhitte mijn geest. Steeds vaker wil ik reizen om dichter bij het subject te komen. 

Eigenlijk ben ik een jager en geen schrijver of fotograaf. Ik ben lang afhankelijk geweest van 

de zeer voorwaardelijke liefde van mijn ouders. Ik hoop maar dat die manier van leven me 

geen eiwitbeslag op de hersenen opleverde. Met andere woorden dat ik niet het altsheimer-
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gen in mijn lichaam heb. Want wie wil er nu zonder vrienden zijn? Wie wil er nu gehaat 

worden? Wie wil er nu eenzaam en alleen door het leven gaan? Ik ben van de generatie 

babyboomers die les kreeg in noodlokalen. In die noodlokalen leerde ik schrijven. En schrijven 

begint met een visie op de wereld. Ik heb geleerd dat een gezicht niets verraad van iemands 

karakter. Wie door de politieboeken bladert met foto’s, ziet soms mannen en vrouwen die 

eruitzien als engelen, terwijl het duivelen (gevallen engelen) zijn. 

 

Eeuwenlang  stonden de mensen vol bewondering te kijken naar zichzelf. Vele generaties 

vonden van zichzelf dat zij toch zo unieke wezens waren. Niets of niemand kon op hen lijken. 

Alleen zij waren immers begenadigd met een superieure ratio en een unieke reeks emoties. 

Dit eeuwenlang opgefokte superioriteitsgevoel doorzien was allesbehalve eenvoudig. Nochtans 

is deze hardnekkige ontkenning in feite een gemiste kans. Inzicht in gevoelens van 

bijvoorbeeld dieren kan erg leerzaam zijn. Menselijke communicatie bestaat in hoofdzaak uit 

het uitwisselen van informatie en het overdragen van emoties. Taal is voor mensen een zo 

voor de hand liggend communicatiemiddel dat men zich moeilijk kan voorstellen dat er ook 

nog communicatie kan bestaan zonder woorden. Mensen kunnen zeer kortzichtig zijn. Wat ze 

niet zien of horen, bestaat gewoonweg niet. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel wat geluiden 

die mensen niet kunnen horen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honden met 

fluitsignalen door de vijandige linies geloodst. Deze signalen hadden zo’n hoge frequentie dat 

het menselijk oor ze niet kon registreren. Saamhorigheid is onontbeerlijk om de externe 

gevaren het hoofd te bieden. Zodra een groep mensen van buitenaf wordt bedreigd, moeten 

de leden ervan onvoorwaardelijk kunnen rekenen op onderlinge solidariteit. Daarom moet de 

teamgeest voldoende sterk blijven ondanks de interne twisten en afrekeningen. De katalysator 

die dit alles in evenwicht moet houden en die telkens weer het evenwicht moet herstellen, zijn 

de tradities. Het is de sociale lijm die families en gemeenschappen bij elkaar houdt. Het biedt 

geruststelling, troost en binding. De tradities hebben een duidelijke sleutelfunctie in onze 

wereld. Ze dragen bij tot het sluiten van vrede, en zijn even belangrijk voor het behoud ervan. 

Ook het geritualiseerde lichamelijk contact draagt bij tot het sluiten van vrede, het behoud 

ervan en zo nodig tot het herstel van een verstoorde verstandhouding. Handenschudden is 

hiervan een goed voorbeeld. Groepen zijn gedwongen duurzame sociale relaties met elkaar te 

onderhouden. Dag in dag uit samenleven binnen een beperkte groep is niet eenvoudig. Daar 

komt nog eens bij dat men voortdurend wordt betrokken in de concurrentiestrijd om macht 

en sociale status. Hieruit ontstaan wrijvingen en krachtmetingen. Door de samenzweringen 

die permanent gesmeed worden, moet je onophoudelijk op je hoede zijn. Tenslotte is er het 

vaak voorkomende pestgedrag. Mensen mogen graag tergen en plagen. Dit alles eist zijn tol. 

Vandaar dat mensen behoefte hebben aan steunpunten waarop zij kunnen terugvallen als 

het echt teveel wordt. Vriendschap is daarom dan ook belangrijk. Sommige mensen 

ontwikkelen vriendschappen voor het leven. Die contrasteren met de vluchtige 

coalitiegenootschappen van beperkte duur, gebaseerd op berekening en economische gewin. 

Vriendschappen hebben een andere betekenis. Het zijn ankerpunten. Wat er ook gebeuren 

mag, je staat nooit alleen. Op vrienden kun je door dik en dun rekenen. Hun steun is 

onvoorwaardelijk. In een onbetrouwbare samenleving, biedt een vriend zekerheid. Daarom 

moet je waardevolle relaties als deze zorgvuldig onderhouden. Het ideale middel daarvoor zijn 

tradities. Mensen kunnen dagen en jaren wrok koesteren. Op den duur hebben ze dit niet 

meer in de hand. Wrok en haat zijn erg schadeveroorzakende motieven, zowel voor het 

individu als voor anderen. Ze kunnen ons zo in hun greep hebben dat dit escaleert tot het 

doden van een medemens.  

 

Hoe vaker en intenser mensen geconfronteerd worden met hogere zoogdieren, hoe meer zij 
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zich verbaasden over hun grote gevoeligheid. Het denken en voelen van dieren is een mysterie 

dat de mensen reeds eeuwen boeit. Als dieren onze taal konden leren, zouden zij er wellicht 

ook in slagen met mensen te communiceren. Mensapen hebben intussen leren communiceren 

met mensen door middel van gebarentaal. In 1925 verscheen een boek van Robert M. Yerkes. 

Hij was een gedragsonderzoeker van chimpansees. In ‘Almost Human’ duidde hij al de richting 

aan die volgens hem gevolgd moest worden om mensapen te leren spreken. Op basis van heel 

wat ervaringsgegevens besloot hij dat de grote mensapen veel hadden om over te praten. 

Helaas bezaten zij niet de gave om via geluiden hun individuele gedachten en gevoelens te 

uiten. Chimpansees zijn wel grote specialisten in het na-apen, maar niet in het napraten. De 

anatomische vorm van hun mond is niet geschikt om woorden te vormen. Yerkes vond het 

niet logische van dieren te verwachten dat ze zouden spreken, als je weet dat ze niet in staat 

zijn uit zichzelf geluiden na te bootsen. Misschien kon hun worden geleerd hun vingers te 

gebruiken, zoals een doofstomme dat doet. Aldus zouden zij een eenvoudige gebarentaal 

kunnen leren, zo luidde zijn advies. Ineens realiseer ik me waartoe ik haast moeiteloos toe in 

staat ben. Ik besef me hoe uitzonderlijk de mensen eigenlijk wel zijn. Onze uniciteit wordt in 

hoofdzaak toegeschreven aan de omvang van onze hersenen en de werking van  deze 

onovertroffen computer. In verhouding tot ons gewicht en onze lengte zijn onze hersenen 

onevenredig groot. Voor zover men heeft kunnen nagaan, leefde nooit een soort op aarde met 

zulke omvangrijke hersenen. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat de hersenen van 

een dinosaurus van ons formaat dertig maal kleiner waren dan de onze. In evenredigheid zijn 

het dolfijnen en bruinvissen die onze hersenomvang min of meer evenaren. Niet toevallig zijn 

het ook sociale en verstandige dieren. Ze hebben een goed ontwikkeld communicatiesysteem.  

 

Reeds vanaf jonge leeftijd kunnen kinderen zich op vocale wijze uitdrukken. De eerste 

woorden worden gebrabbeld. Maar vanaf achttien  maanden communiceert het kind al met 

woorden, zij het nog erg beperkt. Op zijn tweede jaar spreekt hij al vijftig woorden. En jaar 

later is zijn vocabulaire al twintigmaal uitgebreider. Op driejarige leeftijd beschikt een peuter 

over een voorraad van duizend woorden om zich uit te drukken. Tegen dat die leeftijd is 

verdubbeld, is zijn woordenschat dertigmaal toegenomen. Een kind van zes jaar is een 

taalkundig goochelaar. Het maakt perfecte zinnen in logische volgorde. Het kent gemiddeld 

dertigduizend woorden uit het hoofd. De topografie wordt door de kinderen onderling 

geoefend: ‘Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan nog geld betalen, ja of nee? Waar 

wil je naar toe? Ik wil naar Am – ster - dam. De Amerikaanse psycholoog Dunbar berekende 

dat een kind vanaf zijn eerste levensjaar tot zijn achttiende gemiddeld tien nieuwe woorden 

per dag aanleert. Elk anderhalf uur dat het niet slaapt, komt er een nieuw woord bij. Jonge 

mensen van achttien jaar hebben gemiddeld zestigduizend woorden ter beschikking. Ieder 

mens is en taalwonder. Mochten onze hersenen zich in hetzelfde tempo verder ontwikkelen 

zoals in onze jeugd, dan werden wij genieën. Maar helaas is dit niet zo. Maar vanuit taalkundig 

oogpunt zijn we dit allemaal toch wel een beetje. Taalonderzoekers zijn tot de conclusie 

gekomen dat tachtig procent van ons taalgebruik communicatief is. Maar eenvijfde van de 

zinnen die we uitspreken hebben een conceptualiserend of pragmatische doel. Of om het 

eenvoudig te zeggen: mensen gebruiken de gesproken taal in hoofdzaak om met elkaar in 

contact te treden. Binnen dat communicatieve taalgebruik ontdekten taalkundigen een 

tweede fenomeen. Bijna zestig procent van onze gesproken taal heeft geen echt inhoudelijk 

doel. De inhoudelijke betekenis ervan is erg mager. En zo zijn de meeste van onze 

conversaties: vluchtig en oppervlakkig. Taal is binnen deze context niet veel meer dan een 

handig middel om contact te leggen en te onderhouden met mensen die we kennen of willen 

leren kennen. Soms heeft het ook met een ritueel te maken. Een begroeting is hier een mooi 

voorbeeld van: ‘Hoe gaat het met u? zeggen mensen wanneer ze op straat een bekende 
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tegenkomen’. Wat in deze korte conversatie telt, is het ritueel. Het is de entree die je nodig 

hebt om een nadere kennismaking mogelijk te maken. De betekenis van non-verbale 

communicatie wordt vaak onderschat. In de commerciële wereld is dit wel anders. De 

interesse hiervoor is zo groot dat er zelfs opleidingen zijn, waarin men leert dit soort signalen 

waarneembaar te maken en te interpreteren. Zulke opgeleide verkopers worden daarna op 

ons afgestuurd. Zij worden geacht ons daarmee beter in te kunnen schatten. Ze moeten 

proberen ons koopgedrag te beïnvloeden en weerstanden weg te werken. Deze weerstanden 

lezen zij af op ons gezicht. Ze leiden die af uit onze gebaren. Wij hebben niet eens door dat wij 

ons voortdurend onbewust bloot geven. Wie deze vorm van taal kan ontcijferen, is altijd een 

stap vooruit. Hij heeft veel meer begrepen dan dat we via woorden kwijt willen.  

 

 

Ruzie maken 
 

Ruzie heeft iets weg van een veenbrand. Hij lijkt geblust, je merkt er niets meer van. Maar 

ondergronds smeult het vuur en loopt het verder. Ineens kruipt het opnieuw naar de 

oppervlakte en laait op in alle hevigheid. Ieder volgende ruzie dreigt steeds pijnlijker te 

worden. Begrijpelijk. Het terrein was al opgewarmd en daardoor vlugger ontvlambaar. Er zijn 

immers restpijnen. Er is het onverwerkte zeer en er zijn gevoelige plekken. Dat we precies op 

die plaatsen opnieuw gekwetst worden is des te erger. Toch ligt het voor de hand, want de 

pijnpunten van de een zijn de irritatiepunten voor de ander. Er zijn altijd aspecten aan een 

persoon en zijn gedrag die ons minder aanstaan. Ze wekken wrevel op en tot op zekere hoogte 

afkeer. We proberen dit te beheersen in onze dagelijkse omgang. We willen er niet op letten. 

We concentreren ons op iets anders. Het lukt behoorlijk, tot er plotseling weer een conflict 

uitbarst. Een ruzie betekent verlies van beheersing. Heel even laten we onze gevoelens de vrije 

loop. Maar voor we het goed en wel beseffen, nemen zij een loopje met ons. In zulke 

onbewaakte momenten zeggen we dingen die we achteraf gezien beter niet hadden kunnen 

zeggen. Het was dom maar toch zo voorspelbaar en voor de hand liggend. Wat ons toch al 

verveelt en dwarszit in tijden van rust, dreigt als eerste punt op de grievenlijst te staan in 

tijden van onrust. Eigenlijk kunnen we eens ongeremd kwijt wat we al zo lang verkroppen en 

onderdrukken. Hetgeen ons het eest dwarszit, komt uiteraard het eerst aan de orde. Het stond 

immers boven aan de agenda. Omdat ruzie onbeheerst is en dus zo ongecontroleerd, flappen 

we het eruit. Wat we zeggen, is ondoordacht en emotioneel gekleurd. Het botst natuurlijk. 

Omdat onze gevoelen onderdrukt waren, zat er heel veel druk onder. Vandaar de hevigheid 

van de ontlading die in één klap komt. Het is net als het ontkurken van een champagnefles. 

De interne spanning zorgt voor de knal. Een ander opvallend kenmerk van een ruzie is dat de 

omvang meestal onevenredig is aan de kern van de zaak. Achteraf vragen partners zich 

verwonderd af hoe het toch komt dat zij ineens ontploften door een dergelijke futiliteit. De 

wanverhouding van hun reactie verbaast hen. Wat ze vergeten is dat een langzame gisting 

een sterke druk kan ontwikkelen. Als die geloosd wordt, is de kracht van de explosie soms 

verrassend hevig. Mensen  kunnen beter van gedachten wisselen. Zo’n conversatie noemt men 

een dialoog. Het is het omgekeerde van een monoloog. Een dialoog voeren is praten met elkaar. 

Men wil zijn eigen standpunt verdedigen en op dezelfde tijd is men bereid naar de ander te 

luisteren. Zo kan uit een meningsverschil een gedachtewisseling ontstaan. Men wisselt zijn 

gedachten uit. Vereiste hiertoe is dat men geïnteresseerd is in de ander en in wat hij denkt. 

Bovendien is men bereid om te luisteren. Dit houdt in dat men ook bereid is er iets uit te 

leren. Kortom, een discussie getuigt van positieve openheid voor elkaar persoonlijke 

zienswijze. Ruzie beoogt nooit iets positiefs. Het is de uiting van de negatieve houding jegens 
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iemand anders. Wat men eigenlijk wil, is zich bevrijden van zijn negatieve gevoelens. Het gaat 

om kwetsen en pijn doen, men wil zijn opgekropte woede kwijt. Diegene tegen wie de agressie 

is gericht, wordt verantwoordelijk geacht voor het opwekken van die gevoelens. Lucht kunnen 

geven aan die emoties is een opluchtende ontlading. Omdat door die agressie waarmee die 

negatieve gevoelens worden geuit, komen ze hard aan. De woorden zijn niet gedoseerd en cru. 

Tenslotte gaat het niet om communiceren, maar om verwijten. Het is eenrichtingsverkeer. 

Woorden worden de ander in zijn gezicht geslingerd als een aanklacht. Een afrekening is het. 

Het is een regelrechte aanval zogenaamd uit zelfverdediging. Scheldpartijen kunnen mensen 

erg diep kwetsen. Zij voelen haarscherp aan hoe de ander hen wil raken. Kritiek kan men 

geven om iemands bestwil. Dat zijn goedbedoelde opmerkingen. Daarom worden ze positieve 

kritiek genoemd. Kritiek die je krijgt in het kader van een uit te vechten conflict is louter 

negatief. De opmerkingen zijn vernederend. De ander wil je kleineren. Het is zijn bedoeling je 

minderwaardigheid aan te scherpen. Iemand kwetsen is het beeld bestoken dat iemand van 

zichzelf heeft en waarvan hij hoopt dat de ander dit deelt. Ruziën is louter afbraakpolitiek. De 

pijn van het gekwetst of beledigt zijn speelt een grote rol tijdens ruzies. Dat wil zeggen dat er 

behalve de pijn die in het conflict opgesloten lag, ook nog een heleboel pijn besloten ligt in de 

vaak kwetsende en beledigende opmerkingen die naderhand worden gemaakt. In feite is die 

pijn de motor waarop een ruzie draait. Iedere keer wanneer je weer pijnlijk getroffen bent 

schiet je opnieuw uit je slof of zink je dieper in de put en beklaag je met meer kracht. Iedere 

nieuwe uitval van de een veroorzaakt een hernieuwde reactie bij de ander, precies zoals het 

zout dat je in de wonden van iemand anders strooit hem opnieuw doet schreeuwen en huilen 

van pijn. Ruziën doe je nooit met je verstand, want dan zou je het niet doen. Het vloeit voort 

uit oververhitte emoties die men niet meer de baas kan. Toch is er een verschil tussen ruzie 

hebben en ruzie maken. Je kunt boos zijn op iemand met wie je een conflict hebt. Je tracht 

het te verbergen en slikt je agressie in. Je hebt wel ruzie maar je maakt er geen. Ruzie maken 

is je agressie uiten, deze vertolken in woorden en vertalen in verwijten. Hierbij zijn twee 

aspecten van belang. Wat je zegt en hoe je het zegt. Aan de basis van een ruzie ligt een conflict. 

Het kan een meningsverschil zijn dat niet is bekend gemaakt. De verbale ‘overkill’ waarvan 

een ruzie getuigt, wordt doorgaans ook nog eens ondersteund door non-verbale signalen. Ook 

die zijn door woede en boosheid overmatig heftig en driftig. Mensen die ruziemaken herken je 

al van ver. Je merkt het aan de drukke manier waarop zij praten. Ze schreeuwen niet alleen 

met woorden maar ook met gebaren. Deze zijn overdadig en overmatig geaccentueerd. Daarom 

lijken ze op een afstand gezien erg komisch. Mensen hebben de gewoonte de ontoereikendheid 

van hun woorden kracht bij te zetten door non-verbale ondersteuning. Volwassenen doen een 

beroep op hun middelvinger of slaan krachtig met de gebalde vuist in hun elleboogplooi. Niet 

alleen de kleur en de uitdrukking van hun gezicht, maar hun hele lichaam straalt vijandigheid 

uit. Grotendeels zijn dit allemaal onbewuste reflexen op hevig geëmotioneerdheid en 

onbeheerste woede. 

 

Wat een ruzie is, weten we allemaal. Of dat denken we tenminste toch. Nu en dan hebben we 

er zelf ook mee te maken. Ieder van ons gaat wel eens in de clinch. Toch zijn er weinigen die 

het mechanisme van een ruzie doorhebben. Spijtig, want mocht dat wel zo zijn, dan zouden 

heel zeker tal van drama’s kunnen voorkomen worden. Alleen al vanuit preventief oogpunt is 

het belangrijk het merkwaardige verloop van een doorsneeruzie te analyseren. De aanleiding 

is meestal een banaal gebeuren. Hoe is het mogelijk dat een dergelijk onooglijk feit zo’n lawine 

op gang kan brengen? En hoe is het mogelijk dat dit zulke desastreuze ontknoping kent? Het 

is nuttig daarover na te denken, want als we zicht hebben op het mechanisme van een ruzie, 

doorzien we vlugger wat er met ons gebeurt op het moment dat we in die riskante 

stroomversnelling terechtkomen. Inzicht is belangrijk. Het werkt als een knipperlicht: we zijn 
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gewaarschuwd. Dat remt de escalatie af. Het opent de ogen op het cruciale ogenblik. Anders 

zouden we blindelings afstevenen op een menselijke ramp. Ruzie heeft iets weg van een 

strovuur. Een argeloos weggegooide lucifer volstaat. Zienderogen breidt het vuur zich uit, om 

te ontaarden in een catastrofale bosbrand. De kunst is tijdig de vlam te doven. Ruziemaken 

is een vorm van psychische oorlogsvoering. Als je vecht, wil je winnen. Maar dat geldt ook 

voor degene die zich verzet. Aangezien noch jij noch je tegenstrever zich wil overgeven, wordt 

het een regelrechte uitputtingsslag. Het begint als een verbaal duel. Geen haar op je hoofd 

dat er aan denkt dat dit bekvechten wel eens in een fysieke confrontatie kan ontaarden. 

Daarom houdt je met die mogelijkheid ook geen rekening. Pas als het hopeloos te laat is, zie 

je plots waarmee je bezig bent. Een ruzie is een dwaas en zinloos gebeuren. Het lost niets op. 

We weten het en toch trappen we nu en dan in de val. We willen onze agressie kwijt, maar 

dat lukt niet. Door elkaar te kwetsen wordt nieuwe agressie opgewekt. In het beste geval 

realiseren we het ons op tijd. Met de woorden: ‘laten we ermee ophouden. Het lost toch 

allemaal niets op’, nodigen we de ander uit de strijd te staken. Dit is alvast een wijze wenk. 

Maar soms is de vijandige krachtmeting al zo ver geëvolueerd dat elke vorm van wijsheid heeft 

plaatsgemaakt voor overmatige emotionaliteit. We zijn overspoeld door onze gevoelens. 

Daardoor hebben we de situatie niet meer onder controle. Eenmaal zover kan dat escalerende 

steekspel zelfs levensbedreigend worden. Partners leven nauw met elkaar samen, ze staan 

elkaar heel na. Zeker in de beginfase leven ze als het ware op elkaars lip. Ze ontwikkelen een 

steeds hechtere emotionele band met elkaar. Ook het seksuele aspect van een relatie verhoogt 

deze binding. Door zo lang en zo intens met elkaar samen te zijn krijgen ze de kans elkaar te 

leren kennen als geen ander. Maar hoe beter mensen elkaar kennen, hoe meer inzicht zij 

krijgen in elkaars karakter en persoonlijkheid. Feilloos kennen ze de ander zijn zwakke 

plekken. Als ze echt om elkaar geven, zijn ze daarvoor beducht. Ze trachten die pijnpunten 

niet aan te raken, maar blijven er wijselijk ver van af. Het zou te dwaas zijn elkaar nodeloos 

te kwetsen. Als partners niet echt meer om elkaar geven, doet zich net het omgekeerde voor. 

Aangezien ze de pijn-gevoeligste plekken van hun tegenstrever (iemand die zich verzet) perfect 

kennen, kunnen ze die voorkennis ook perfect misbruiken. Vlammende woorden zijn als een 

rode lap op een stier die de dolle stier nog woester maakt. Op het gepaste moment worden de 

scherpste woorden als sabels naar boven gehaald en ingeplant op de gevoeligste plaatsen. De 

toreador is zelfverzekerd en handig in het kwetsen en manipuleren. Hij heeft de situatie onder 

controle. Wat is het kernprobleem? Zoals reeds gesteld, kennis kan worden gebruikt maar 

evengoed misbruikt. Daarom is elke ruzie risicovol. Ze houdt altijd het gevaar in te ontsporen. 

De geselecteerde woorden waarvan de strijders zich bedienen, vormen de munitie die het 

kruitvat uiteindelijk zal doen ontploffen. Zij die elkaar ooit blijvende solidariteit beloofden, 

staan plots als opponenten recht tegenover elkaar. Hun vriendschappelijke verhouding is 

omgeslagen in vijandigheid en zelfs in haat. Ze leven in oorlog. Dit betekent dat zij elkaar 

alleen nog in gevechtshouding benaderen. Zij zijn verwikkeld in een tweestrijd. Ruziemaken 

is trachten elkaar te treffen. Omdat taal het menselijke communicatiemiddel bij uitstek is, 

wordt dit het ideale strijdwapen. Mensen gaan elkaar te lijf met woorden. Woorden worden 

scheldwoorden, waarmee ze elkaar bestoken. De kogels die wederzijds worden afgevuurd, zijn 

scherp en explosief. Zij zullen zelden het doel missen. Keer op keer is het raak. Precies omdat 

partners elkaar zo door en door kennen, weten zij als geen ander waar en hoe zij elkaar het 

scherpst kunnen raken. Kwetsen is pijn doen. Wie pijn heeft, reageert instinctmatig. Een 

haast automatische reflex op pijn is deze beantwoorden met tegenpijn. Zo doen mensen elkaar 

tekort. Als partners in die fase zijn beland, zouden ze eigenlijk een keuze moeten maken. Of 

hulp zoeken van derden om te trachten de relatie te redden, zo dit mogelijk is. Of te overleggen, 

desnoods met hulp van derden, hoe zij zo correct mogelijk van elkaar afscheid kunnen nemen. 

Maar die wijsheid ontbreekt zo vaak. Ze blijven elkaar maar bestoken. Dit gebeurt ten koste 
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van veel, soms zelfs van elkanders leven. Ruziemaken heeft alleen tot doel de ander de schuld 

te geven in plaats van samen naar een oplossing te zoeken. Zo vinden zij uiteraard geen uitweg 

voor hun benarde situatie, maar komen ze integendeel in een patstelling terecht. Hoe meer 

zij ruziën, hoe dieper zij zich ingraven. Er zijn ook mensen die koste wat kost een ruzie willen 

vermijden. Zij zijn bang voor zowel hun eigen agressie als die van de partner. Wanneer het 

moeilijk wordt het probleem nog te negeren omdat er doodgewoon niet meer aan te 

ontsnappen valt, is er nog een oplossing. Ze trachten het te ontvluchten. De fles alcohol is 

een welkome afleiding. Maar die lost ook niets op!! 

 

Het was op diezelfde noodlottige dag dat de muren van het tempelierkasteel, ondermijnd door 

Arabische sappeurs (soldaat die met een bijl voor het regiment liep, soldaat die loopgraven 

maakt), begonnen af te brokkelen. De Arabieren begonnen hun bestorming. Tweeduizend in 

witte gewaden gehulde mammelukken (van oorsprong christelijke, maar in de islam 

opgevoede dienaar van de Egyptische sultan) braken door de na de wekenlange aanvallen 

danig verzwakte muur van de tempelierstoren heen. Het geraas van de vallende stenen was 

oorverdovend, het massieve puin donderde neer op zowel aanvallers als verdedigers en vrijwel 

iedereen werd erdoor bedolven en verpletterd. Toen de stenen tot rust waren gekomen en het 

stof langzaam neerdaalde, kondigde de stilte aan dat alles voorbij was. Na bijna tweehonderd 

jaar was de droom over een christelijk koninkrijk in het Heilige Land definitief voorbij. Ook 

de andere tempeliers verlieten nu hun weinig overgebleven kastelen en het land, dat in de 

honderddrieënzeventig jaren van soms bloedige gevechten het leven van ongeveer 

twintigduizend van hun wapenbroeders had geëist. Mijn fascinatie met de tempeliers bestaat 

al lang. Mij interesseerden niet alleen hun prestaties als professioneel leger of hun 

belangrijke, zij het vaak onderbelichte bijdragen aan de vroege grondvesten van onze moderne 

wereld. Zij waren het die de macht van het geld boven die van het zwaard stelden door middel 

van gegarandeerde betaalbrieven (de voorlopers van de cheques) en met veilige financiële 

overdrachten van stad tot stad en van land tot land. Zij waren het die ruimte creëerden tussen 

de machtige aristocratie en de uitgebuite boerenstand, waardoor gunstige omstandigheden 

werden geschapen voor het ontstaan van een middenstand. Maar ook ben ik geboeid door de 

mysterieuze waas die altijd om hen heen heeft gehangen. In het bijzonder interesseert mij dat 

minstens enkelen van hen een religie hebben gevolgd die afweek van die van Rome. Binnen 

hun gelederen scheen de ketterij bedreven te worden, hoewel daar weinig over bekend was. 

Mijn nieuwsgierigheid ging over in het vaste besluit meer te weten te komen. Ik begon te lezen 

in de boeken: ‘Het Heilige Bloed en de Heilige Graal, ‘De Dode Zeerollen’, de verhalen over 

Jezus en Maria Magdalena. De belangrijkste onderstelling (wat men als waar of waarschijnlijk 

aanneemt) hadden betrekking op zowel de kruisvaarders als de graallegendes, twee 

onderwerpen die historici zelden aan elkaar koppelen. Achter beide aspecten werd een 

belangrijke bloedlijn ontdekt, een dynastie: die van het Joodse koninklijk geslacht, het 

geslacht van David. Naast elementen uit de antieke, heidense Keltische traditie bevatten de 

graallegendes elementen uit de christelijke mystiek. De hoorn des overvloeds, symbolisch voor 

de overanderlijke vruchtbaarheid van het land, is afgeleid uit de Keltische traditie, terwijl de 

mystieke beschrijvingen van de graal uit de christelijke voorkomen. Maar kenmerkend was 

dat de legendes benadrukken dat de graalridder, Parcival of Parsifal, afstamde van ‘het 

heiligste geslacht’, een bloedlijn die zich door de geschiedenis heen uitstrekte tot Jeruzalem 

en tot aan de voet van het kruis. Het was duidelijk dat dit betrekking had op het geslacht van 

David. Deze bijzonderheid was aan de aandacht van de voorafgaande graalonderzoekers 

ontsnapt. De benaming van de graal, de ‘Sangraal’ of ‘Sangreal’, meestal gespeld als ‘San 

Graal’ of ‘San Greal’ – Heilige Graal –, een woordspelling was. Door deze woorden iets anders 

te stellen, tot ‘Sang Real’, ontstaat er een andere betekenis: ‘Koninklijk Bloed’. Dit is het 
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koninklijk bloed van het geslacht David. Vertaald naar middeleeuwse begrippen betekent dit 

‘het heiligste van alle heilige geslachten’. Dat de bloedlijn van David in de vroege 

middeleeuwen in Zuid-Frankrijk bestond, lijdt geen twijfel. Het is een historisch feit. Toen 

Karel de Grote zijn koninkrijk vestigde, benoemde hij een van zijn naaste medewerkers, 

Willem, graaf van Toulouse, Barcelona en Narbonne, tot heerser over een prinsdom dat moet 

dienen als buffer tussen het christelijke koninkrijk van Karel en het emiraat Al Andalus, het 

islamitische Spanje. Willem, de nieuwe prins, was een Jood. Daarnaast was hij een 

nakomeling uit het geslacht David. Bij het onderzoek naar de stamboom van deze Zuid-Franse 

prinsen kwam men tot de ontdekking dat de stamboom dezelfde personen omvat als het 

voorgeslacht van een van de leiders van de eerste kruistocht, Godfried van Bouillon, die 

koning van Jeruzalem werd. De leiding van deze kruistocht lag in handen van vier leden van 

de hoge adel. Waarom is alleen Godfried van Bouillon in aanmerking gekomen voor de troon, 

hem aangeboden door een geheimzinnige en nog altijd onbekende vergadering van 

keurvorsten, speciaal bijeengeroepen in Jeruzalem om over deze zaak te beslissen? Aan wie 

hebben deze trotse vorsten zich moeten onderwerpen en waarom? Het bloed zal belangrijker 

geacht zijn dan de titel. Godfried beriep zich op zijn rechtmatige erfenis als lid van het geslacht 

van David. De wortels van dit geslacht lagen in Jeruzalem, bij Jezus en in het huwelijk van 

Jezus en Maria Magdalena. (Het woord ‘Jezus’ is simpelweg afgeleid van het Aramese ‘Yeshua’, 

dat Joshua kan betekenen, maar ook ‘Verlosser’ of Redder’. Het kan dus gewoon een titel zijn. 

En Christus komt van ‘christos’, de Griekse vertaling van het Aramese ‘meshiha’ met de 

betekenis ‘gezalfde’.) 

 

Denkers moeten opnieuw gedurfde pogingen ondernemen om greep te krijgen op een wereld 

die zich nog niet verkend voor hen uitstrekt. Die wereld in overzichtelijke deeltjes verdelen om 

er een onderlinge samenhang in te kunnen zien. Het heeft wel degelijk zin om beschavingen 

op basisvoorwaarden te onderzoeken en die met elkaar te vergelijken. Voor mij betreft dit met 

name de vraag hoe radicale vernieuwing tot stand komt. Beschavingen kunnen botsen, maar 

ze kunnen elkaar ook bevruchten. Contacten en uitwisselingen komen tot stand die voor het 

asieltijdperk niet voor de hand lagen. De instroom van vreemdelingen en de kennismaking 

met andersoortige ideeën en praktijken verhogen de kans op vernieuwing van ideeën en 

gewoonten die in het bestaan van alledag versleten zijn geraakt. Hier ligt een van de grote 

bronnen van vernieuwing in de geschiedenis.  

 

Vernieuwing opgeroepen door uitwisseling is echter geen automatisme. Er zijn gevallen genoeg 

waarbij beschavingen alleen maar botsten of de uitwisseling door al te grote onderlinge 

verschillen tenslotte op niets uit liep. Vernieuwing is wel mogelijk door een bepaald soort 

stimulerende gebeurtenissen die vernieuwing of zelfs transformatie van cultuurgoederen 

oproepen, namelijk diegene waarbij een zeker samenhangend geheel aan opvattingen en 

begrippen, dat in de ene beschaving is ontwikkeld wordt overgeplant naar een andere en daar 

op vruchtbare bodem valt. En het verloop van de geschiedenis heeft nu eenmaal met zich 

meegebracht dat dit soort gebeurtenissen zich herhaaldelijk heeft voorgedaan met de 

natuurkunde, de economie en de godsdienst. Dat is geen toeval. Wanneer het tot zo’n 

transplantatie van bestaande gewoonten kwam, zijn het steeds militaire gebeurtenissen 

geweest die er ongevraagd en onbedoeld de aanzet toe gaven. De vluchtelingen kwamen naar 

Nederland als gevolg van verovering en uitsluiting van hun maatschappij en door 

burgeroorlogen. In het geval van Nederland kwam het tot zo’n confrontatie van inheems 

gedachtegoed met een wezenlijk andere beschaving. Dat komt dat Nederland nooit een 

zelfstandige eenheid was. Barbaren werden niet buiten de poorten gehouden en ze drongen 

hun beschaving op aan hun kersverse onderdanen. Er is in de geschiedenis van Nederland 



179 

 

geen ongebroken continuïteit aan te treffen die niet bewonderenswaardig is maar wel 

vruchtbaar op termijn. Het denken bleef niet in een kringetje ronddraaien, een kring die je 

denken gevangen houdt.  
 

  

Wiegant, brulaap 

 

Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. In de landen waar 
echtscheidingen toegestaan zijn kan elk van beide echtgenoten, als hij of zij dat wil, opnieuw 
met iemand burgerlijk trouwen. 
In Nederland is voor een verzoek tot echtscheiding voldoende te stellen dat het huwelijk 
duurzaam is ontwricht en wordt hierover geen schuldvraag gesteld. België daarentegen kent 
twee gronden tot echtscheiding, namelijk de echtscheiding onderlinge toestemming en de 
echtscheiding onherstelbare ontwrichting. Ook hier wordt geen schuldvraag gesteld. Nooit 
heeft iemand mij gevraagd waarom ik weg wilde uit het huwelijk met Hans Wiegant.  Nooit 
vroeg iemand mij hoe ik mij voelde tijdens dat huwelijk. Alleen maar schuldgevoel kreeg ik 
aangepraat. Desondanks heb ik doorgezet. 

Ik weet niet of ik ooit zal begrijpen wat er die nacht gebeurde. Hoe het zo onherroepelijk mis 
kon gaan. Een ding weet ik wel. Mijn leven was anders verlopen als Hans niet zo bezitterig 
had gereageerd. ‘Je bent van mij’. En: ‘ik moet dat doen’. Het is allemaal lang geleden, al meer 
dan vijftig jaar. Mijn herinneringen zijn betrouwbaar. Het heeft teveel indruk gemaakt, dat 
geschreeuw. Alsof het zo moest zijn en niet anders. Ik wil liever niet weten hoeveel er wordt 
bepaald door stom toeval of lot. Ik ben verbaasd hoe hij nog leeft in mijn gedachten. Ons leven 
samen was voorbij voordat het werkelijk begonnen was. We hebben gedanst, gedronken, zijn 
getrouwd en kregen drie kinderen. Maar er was zoveel nog niet gezegd. Elk jaar voert me 
verder weg van wie hij was, van wie wij toen waren. Toch komt hij telkens terug in mijn 
herinnering. Er is die nacht iets kapot gegaan wat ik nooit heb kunnen helen. In al die jaren 
zijn de vragen verdwenen omdat er antwoorden voor terug kwamen. Hans is het verhaal van 
mijn jeugd, of beter gezegd, van het einde ervan. Maar dat ik er toen iets van begreep? Alleen 
dat ik het zo niet wilde. Ik wilde niet drinken maar naar de zonsondergang kijken. Ik ben nog 
nooit zo moe geweest als toen. Heb nog nooit zoveel hoofdpijn gehad. Het duurde nog bijna 
vijftien jaar voor ik er een einde aan maakte. Het huwelijk was niet zo als ik me het had 
voorgesteld en waar ik voorbeelden van had van mijn ouders en hun familie. Muziek opent de 
deuren naar het verleden. We luisterden naar I’d rather go blind van Chicken Shack. Als ik 
het liedje weer hoor moet ik altijd aan Hans denken en vraag me af waarom de herinnering zo 
pijnlijk blijft. Zijn nalatenschap heb ik in mijn huis verwerkt. Althans wat daar nog van over 
is. Ik kan niet anders. Het verleden roept, als een oude jeugdliefde die ik ondanks alle slechte 
herinneringen nog een keer wil zien. Ik moest ons verhaal vertellen, in een laatste poging het 
onwaarschijnlijke te begrijpen.  

Ik kijk naar de woonkamer en geniet even intens van ons huis. Voor hoelang nog, denk ik, en 
meteen stop ik die gedachte weg. Vandaag gaat het over ons. Mijn gedachten worden 
onderbroken door de kinderen, die aandacht vragen. We luisteren naar de nieuwe 
langspeelplaat van Stevie Wonder. We hebben alles besproken. Maar meer dan deze middag 
hebben we niet. Niet meer. Ik heb mijn grote liefde zien genieten. En langzaam zien verdorren. 
Mijn liefde voor hem is zo groot dat ik hem kan laten gaan. Ik ga het redden zonder jou. Al 
weet ik nog niet hoe. Ik ga voor onze kinderen zorgen, al weet ik nog niet hoe. 

Ik vond je te jong en te alternatief. Ik vond dat leuk. Wat is daar mis mee? Hoe kon ik toen 
weten dat er een hele lange en moeilijke weg voor ons lag. Ik droomde het leven van een 
gelukkige huisvrouw. En dan, na vele gelukkige en nog meer ongelukkige jaren, sta ik daar 
dan. Met drie kleine kinderen, zonder man. 
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Ik heb geleerd dat ik niet alleen de schuld bij jou moet leggen en dacht na over mijn eigen 
aandeel. Het bepaalde hoe ik in onze relatie kwam te staan. Als jij moeilijk deed dacht ik dat  
het aan mij lag, niet aan jou. Zo accepteerde ik dingen die ik misschien niet had moeten 
accepteren, achteraf gezien. 

Typerend voor hoe we toen waren: niets werd besproken. Alleen zou ideeen en gedachten.  Ik 
vond eerst dat jij heel open was, maar daar bleek ik me in te vergissen. Ik nam geen besluiten 
vanwege mijn onzekerheid. Jij zag talloze mogelijkheden en scenario’s, die je echter voor jezelf 
hield, en wat je uiteindelijk ook besluiteloos maakte. 

Als een vriendin me uit mijn comfortzone probeert te halen, geneer ik me. Jij blijkt geen 
schaamte te kennen. Had seks met iedereen die maar wilde. Leek dat alleen maar zo? Zat er 
onder die enthousiaste, charismatische man een veel te onzeker jongetje dat zichzelf 
overschreeuwde? Om de onzekerheid niet te voelen? Maar bravoure hoorde ook een beetje bij 
de leeftijd. ik groeide er over heen, maar het leek wel of jij niet meer terug kon. Niet meer in 
het hier en nu kon zijn. 

Uiteindelijk had je er zelf het meeste last van. Je was altijd op zoek naar bevestiging. Na een 
feestje was je vaak helemaal op. Als je alleen maar met andere mensen bezig bent kost dat 
teveel energie. Een beetje bestond voor jou niet, het was alles of niets. 

Jij wilde kinderen. Jij was er niet bang voor om je leven in te leveren. Pas toen ze er waren 
werd je bang. En wilde je niet meer. Het gekke is dat ik deze periode bijna geheel heb gewist 
in mijn geheugen. Ik trok mezelf steeds meer terug in mijn eigen gedachten en het dagelijks 
leven. Familie zag ik af en toe, maar met hen sprak ik niet over problemen. 

Ik heb mezelf heel lang gezien als het verlegen meisje en jou als de vrije intellectueel. Wat mijn 
instinct me ingaf negeerde ik en deed er weinig mee. Ik had geen plezier meer in het leven. 
Dat ik verkeerd bezig was had ik helemaal niet door. Ik leefde als in een roes. Het ging alleen 
over jou, over jouw angsten, jouw paniek. Zo ging het bij ons, ik zette mijn eigen gevoelens 
opzij voor de jouwe. We kregen drie zonen. Was je blij? Ik weet het niet meer. Je was in de war 
en dat werd niet beter. 

Jij hield niet zo van veranderingen. Dat ik ging werken in het buurthuis vond je maar niks. 
Jij was altijd op je hoede voor wat mensen van je vinden, altijd bezig om aardig gevonden te 
worden. Nog steeds vind ik dat gek. Waarom was het zo belangrijk dat iedereen je aardig vond? 
Hoe vermoeiend moet dat zijn geweest. Het hield maar niet op, mensen pleasen. En daarna 
instorten. Omdat je zo moe was, jezelf vergat. 

Ik vond het fijn om bij jou te zijn. Wanneer hield dat op? Ik weet het niet meer. Ik weet wel 
dat ik steeds meer de behoefte kreeg om alleen te zijn. Ik had last van jouw onzekerheid. Als 
je down was ging je ook helemaal down. En was je weer terug bij af. Ik kon er heel lang in mee 
gaan, onzeker als ik was over mijn eigen leven. Maar stapje voor stapje worstelde ik me hieruit. 
Ik kon je niet weghalen uit die sombere buien, dat negatieve gepraat. Ik heb heel lang gedacht 
dat we er wel zouden uitkomen. Toch ging ik steeds meer mijn eigen weg. Dat had ik van jou 
geleerd. Maar jij volgde jouw weg niet meer. Ik weet nog dat we daar veel over spraken na je  
terugkomst uit Veldwijk, elk weekend. 

Ik begreep niet dat je niet meer wilde leven. Ik wist dat dit een gebied was waar ik niet bij 
hoorde, en ook niet bij wilde zijn. Jij was niet altijd makkelijk. Je was vaak stug en zwart-wit 
denkend, terwijl ik dacht dat je vrij en ruimdenkend was. Je was ook niet blij met mijn 
veranderingen, het werk buitenshuis, mensen die me aardig vonden. Ik begreep het wel, het 
is nooit leuk als je partner verandert. Maar het had niets met jou of ons te maken. Het ging 
over mij. Persoonlijke vrijheid was niet je hoogste goed. Je gunde mij een leven naast het 
huishouden niet echt. Je kon me niet die ruimte geven om buitenshuis te zijn met anderen. 

Ik heb veel gehuild. Omdat ik veel van je hield. Omdat ik hoopte dat wonderen wel bestaan 
en dat we samen oud zouden worden. Op de bank, hand in hand, met een glas bier in de zon 
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zitten. Tot de dood ons scheidt. Maar steeds begonnen we, na verschil van mening die 
uitdraaide op ruzie, van voren af aan. Alsof er niet gebeurd is. We doen weer leuke dingen. 
Misschien had jij toen al besloten niet meer alles met me te delen en vond ik dat wel best. Dat 
oeverloze gepraat van je, dat niets opleverde behalve narigheid. We waren alleen met onze 
eigen gedachten, die steeds minder raakvlakken hadden. Ik probeerde me van je los te maken 
maar het was niet meer dan een dappere poging. Dapper omdat ik door moest. Maar los komen 
van je lukte niet zo goed. 

Deed ik het verkeerd? Had ik anders moeten reageren? Ja, natuurlijk. Ik had hulp moeten 
zoeken. Maar onze huisarts deed wat hij kon. En schreef je medicatie voor, anti depressieva. 
En jij was gewoon moe. Ik werd weggezet als een zeurend klein kind. Dan voelde ik me in de 
hoek gezet. En ik liet het erbij. Want als jij ergen goed in was, dan was het praten. Verbaal 
was je me altijd te slim af. Hulp kwam voor ons te laat. De psychiater in Veldwijk vond ons 
niet te behandelen. 

Jouw vader was nou niet echt een rolmodel. Wie zegt dat je je vader niet gewoon kopieerde? 
De psychiaters in Veldwijk confronteerden je er mee. Je hebt dat altijd ontkend. Je wilde het 
niet zien en wist waarschijnlijk ook niet hoe je dit moest aanpakken. Of was je zo druk met 
jezelf bezig dat je niet zag in wat voor een egoistische klootzak je was verandert? In Veldwijk 
liet je je vrijwillig opnemen nadat je al ons spaargeld en het meeste geld van de hypotheek er 
door had gejaagd bij de hoeren in Düsseldorf. Je werd niet persoonlijk aansprakelijk gesteld 
door de bank. 

Waarom zei ik niet dat ik niet zo meer wilde leven? Jij was bang dat ik bij je wegging en ik om 
alleen verder te gaan. Natuurlijk dacht ik er over na, maar nooit overwoog ik het serieus. Ik 
kon me het gewoon niet voorstellen. Ik hield veel van je. Maar er was een grens bereikt. Er 
moest iets gebeuren. Jij kon mijn gedachten niet meer volgen en wilde dat ik mijn dromen 
opschreef. Zo hield je toch nog controle over mij. 

Ik kon me niet in jou verplaatsen. Dat maakte het lastig om te helpen. Je was eenzaam. Ik 
wilde die eenzaamheid wegnemen. Maar ik wilde hem niet. Ik kon niet begrijpen hoe je je 
voelde. Al jaren wilde ik het zelf uitzoeken. Schaamde ik me dat dat niet lukte? Vragen die ik 
me toen niet stelde. Ik leefde bij de dag. Ik kon je niet begrijpen, helpen en niet loslaten. Aan 
het gekibbel maakte ik snel een eind. Ik was opgelucht dat ik van onze eindeloze discussies 
af was. Ik wilde niet doorgaan, urenlang oeverloos gezwam. Die angst die ik die middag voelde 
was een terechte angst. Jij was alleen maar bezig hoe je een einde aan je leven kon maken. 

Natuurlijk heb ik me na de scheiding wel eens schuldig gevoeld. Ik heb je gedwongen naar 
een dokter te gaan, zelf wilde je dat niet. Toen de diagnose werd gesteld, heb je waarschijnlijk 
gedacht, ik ben geen patiënt. En zo gedroeg je je ook. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor 
je keuzes en niet voor je gedrag. Heb jij bij alles dat we deden gedacht: dit is de laatste keer? 
En was je daar rustig onder of juist nerveus? Je wilde er met mij niet meer over praten. Had 
je geen behoefte om dat allemaal op te schrijven? Of was je bang dat ik het zou lezen? 

Jou als je vrouw terzijde staan, dat deed ik graag, dat gaf me zelfvertrouwen. Dat jij niet meer 
te helpen was, had ik moeten weten. Maar ik wist het toen niet. 

We gaan nooit meer samen op vakantie, nooit meer naar de bioscoop, nooit meer vrijen. Niet 
samen naar een diploma-uitreiking, we staan niet samen bij hun huwelijk, zien niet onze 
kleinkinderen. Van nu af aan doe ik het allemaal alleen. Zonder jou, ik ben altijd van je blijven 
houden. Maar ik geloof niet dat ik je ooit nog terug zie. Mijn dromen zijn uiteengespat. Het 
ideale huwelijk was verloren. Ik ben alleen. 

‘De wind en de kleren lagen nog saam. Maar het was al over’, schreef Gerrit Achterberg in zijn 
gedicht ‘Achter het einde’. Vooral de laatste zinnen bleven nazingen in mijn hoofd. ‘Ergens 
tegen de sterren sloeg het raadsel uiteen’.  
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Ik voelde me jarenlang uit mijn doen en verdrietig. Ik werd verliefd en maakte de puinhoop 
waarin ik was beland nog groter. Ik werd zwanger en zat vast in het huwelijk. Echt gelukkig 
was ik nooit. Sinds ik getrouwd ben weet ik dat een passionele verhouding heel iets anders is 
dan samenwonen. Hans veranderde compleet. Hij luisterde nooit meer, had geen tijd voor mij 
en we deden nooit meer iets leuks samen. Er was geen ruimte meer. Ik was een figurant 
geworden in zijn leven. Vroeger moest hij nog zijn best doen voor mij. Na het trouwen was dat 
niet meer nodig, ik was immers al zijn vrouw. Het is toch niet normaal dat de man die eerst 
mijn soulmate was nu alleen maar vernederend is. Hij had geen enkele aandacht voor mijn 
gevoelens en mening. Hij werkte, hing op de bank, sliep of keek televisie. En soms was ik bang 
voor hem. Door dat controlerende gedrag, wilde het liefst dat ik de hele dag thuis op hem 
wachtte. En als hem het niet zint wordt hij vervelend en vertrekt. Komt pas de volgende dag 
terug. Het klinkt als een narcist. Ik had dat niet achter hem gezocht toen ik hem leerde 
kennen. Hij lijkt heel aardig. Hoe harer hij roept, hoe minder ik doe want ik laat me niet 
commanderen. Hij blijft ontkennen dat we een probleem hebben en zegt dat hij van me houdt. 
Terwijl ons geluk afbrokkelde. Het was ineens zo ingewikkeld geworden. Terwijl we niet zo 
lang geleden nog van elkaar hielden. Ik vroeg me af hoe het zover was gekomen. Hij wilde niet 
mee in de reflectie en zei dat ik terug wilde naar het verleden. Maar ik voelde me onbegrepen 
en eenzamer dan ooit tevoren. Het zeurderige gevoel dat er iets niet klopte ging niet zomaar 
weg. Vooral de bedreigingen vond ik eng. Het is dat ik voor de kinderen ’s morgens uit bed 
moest, anders lag ik er de hele dag in. Toen ik niet gelukkig werd ben ik uiteindelijk uit de 
relatie vertrokken. 

 

 

Depressie 
 

Evenals levensdelicten hebben depressies weinig te maken met verstand maar des te meer 

met emoties. Het gaat om gekneusde gevoelen en emotionele kwetsuren. Die kunnen zoveel 

pijn doen dat het lijden onuitstaanbaar wordt. Depressiviteit is een modewoord geworden. 

Vooral in de westerse wereld is deze luxekwaal ongenadig in opmars. Ze dreigt 

gezondheidsprobleem nummer een te worden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt 

in haar rapporten voor een golf van depressies. Tegen het jaar 2020 zouden door deze 

aandoening meer mensen getroffen worden dan door hart- en vaatziekten. Meer dan honderd 

miljoen mensen hebben de overstap naar de eenentwintigste eeuw gemaakt in depressieve 

toestand. Maar wees niet wanhopig. De farmaceutische industrie heeft al in 1978 de oplossing 

gevonden. Het wondermiddel heet Prozac. Miljoenen mensen trachten zich dagelijks op te 

beuren met dit wondermiddel. Het helpt voor een deel. Het grote probleem is echter dat je de 

samenleving in haar geheel met zulke medicatie niet van koers kunt doen veranderen. De 

pressie is geen ziekte. Het gaat niet om een fysieke kwaal, maar om een uiting van stil protest 

tegen een manier van samenleven die niet gelukkig maakt. Als de westerse wereld niet 

dringend haar koers bijstuurt, loopt zij hopeloos te pletter op een muur van egoïsme, narcisme 

en egocentrisme. Het lijkt erop dat de welvaart duur wordt betaald ten koste van ons welzijn. 

We moeten te veel levenskwaliteit inleveren en te veel overmatige stress incasseren. Daar zijn 

velen niet tegen opgewassen. Schijnbaar ontbreekt ons niets. En toch worden er steeds meer 

mensen depressief. Ineens beseffen zij dat luxe geen garantie is voor geluk. Ze hebben 

behoefte aan een medemens, maar waar is die nu gebleven? Vroeger leefden de mensen 

samen, ze ondersteunden elkaar om te overleven. de boodschap was: delen. Zij leefden samen, 

vandaar het woord samenleving. Het materiele rijke westen evolueerde tot een welvaartstaat. 

Daarin komt de individuele mens meer en meer alleen te staan. Velen zijn zozeer met zichzelf 

bezig of met hun alles opeisende baan dat ze geen tijd meer hebben om hun noodzakelijke 
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sociale wereld te verzorgen. Op het moment dat ze het echt nodig hebben, is het zo afgetakeld 

dat het niet meer als vangnet dienst kan doen. Anderen worden door ziekte, werkloosheid of 

andere vormen van tegenspoed maatschappelijk uitgerangeerd. Wie ongewild 

gemarginaliseerd wordt, kan op weinig aandacht en betrokkenheid rekenen. Zo iemand is 

grotendeels aan zijn lot overgelaten. Vandaar het rotgevoel er niet meer bij te horen. Het doet 

het zelfvertrouwen wankelen. Wie tegen wil en dank op een maatschappelijk zijspoor 

terechtkomt, gaat twijfelen aan zichzelf, zijn capaciteiten en de mogelijkheden om opnieuw 

aansluiting te vinden bij de samenleving. Zonder energie is een hoofdkenmerk van een 

depressie. Daardoor missen gedeprimeerde mensen de kracht om iets te doen om hun 

geïsoleerde positie te doorbreken. Die onmacht bevestigt eens te meer hun mislukking. 

Daardoor krijgt hun pessimistische levensvisie een steeds grotere omvang. Steeds meer raken 

ze ervan overtuigd dat er geen uitweg en geen toekomst meer is. Velen worden nog 

depressiever omdat zij hun sociale geïsoleerdheid niet meer aankunnen. Precies door de 

toestand van depressie zijn ze nog minder in staat sociale contacten te leggen. Die komen 

eerder als bedreigend dan troostend over. Ze vermijden die zoveel mogelijk en komen daardoor 

in een vicieuze cirkel terecht. Doordat dergelijke mensen stil, futloos en ongeïnteresseerd 

lijken, zullen anderen ook minder interesse tonen om met hen contact te maken. Depressieve 

mensen vormen geen prettig gezelschap. Daardoor raken zij nog meer uitgerangeerd en 

vereenzamen zij. Uiteindelijk blijven ze ronddwalen in hun eigen zwartgallige 

gedachtespinsels. Het is beangstigend te zien hoe de depressie-epidemie steeds verder om 

zich heen grijpt. Nog tragischer is dat ook bij jonge mensen en kinderen de kwaal steeds meer 

slachtoffers eist. Als vijf procent van alle kinderen tussen de zes en twaalf jaar depressief is, 

moeten er toch vragen gesteld gaan worden. Wat een depressief mens op de eerste plaats 

nodig heeft het medemenselijkheid, aandacht en begrip. Het is niet te koop, zoals Prozac. Zelfs 

als het voorhanden is, kan de toediening problematisch zijn. Want wie depressief is, staat niet 

altijd open voor hulp. Integendeel, zo iemand sluit zich meer en meer af. Buitenstaanders van 

goede wil komen het afgesloten huis niet binnen. Er zijn er natuurlijk ook die het niet eens 

proberen. Ze hebben de signalen niet eens geregistreerd, laat staat dat ze erop zouden 

reageren. Pas na een wanhoopsdaad komt er reflectie in de vorm van een vraag: wie had dat 

gedacht? Intussen is het helaas hopeloos te laat. Is niet juist de zwartgalligheid een van de 

hoofdkenmerken van depressie? Naast deze zwartgalligheid is er ook de zwaarmoedigheid. 

Hun gemoed is overbelast door de loodzware draaglast van het leven. Ze zijn overbelast. Het 

ondraaglijke wordt zo onverdraaglijk dat ze het begeven. Doodgaan is mogelijk een nieuw 

beginpunt. En dat op zich maakt het al de moeite waard. Wie depressief is kan zich niet 

voorstellen dat anderen wel zin hebben in het leven. Zo iemand verwart subjectiviteit met 

objectiviteit. Zijn subjectief gekleurde visie beschouwt hij als de enige objectieve zienswijze. 

Hij zou het zich zelfs niet kunnen inbeelden dat anderen de wereld met andere ogen zien dan 

hijzelf. Hij is ervan overtuigd dat er niets mis is met zijn ogen maar wel met de wereld zelf. 

 

Elk mens streeft naar erkenning. Hij wil iemand zijn en iets betekenen. Daarnaast heeft hij 

behoefte aan verbondenheid met de anderen. Een reflectie op de westerse samenleving is op 

zijn plaats. De westerse individualiteit en de sociaal concurrerende wedijver is een feit. In 

onze welvaartstaat staat het individu centraal. Wat telt is het ik-gevoel. Het is veel belangrijker 

dan het wij-gevoel. Dit is het grote verschil tussen Noord-Amerika en West-Europa en heel 

wat Afrikaanse en Aziatische landen. In beide laatste continenten is de groep doorgaans veel 

belangrijker dan het individu. Daar ben je belangrijk in de mate dat je deel uitmaakt van de 

groep. Je haalt je menselijke waarden uit de verbondenheid met de collectiviteit waar je deel 

van uitmaakt. Groepsbelang staat ver boven individueel welzijn. De harmonie binnen de 

gemeenschap heeft voorrang op het individuele succes. De onderlinge zorgzaamheid is er veel 
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groter dan bij ons. Je hebt er materieel veel minder, maar je deelt met de anderen. Vooral de 

levensvreugde wordt er gedeeld. Het plezier van het samenzijn en samen beleven is wat telt. 

Dit weerspiegelt zich ook in het onderwijs en de opvoeding. Naar school gaan in Afrika is 

vooral samen iets leren en samen iets doen. Alles gebeurt er zo veel mogelijk collectief. Dit 

steekt schril af bij onze westerse individualisering. Samenleven wordt in onze concurrerende 

welvaartstaat meer en meer gereduceerd tot vechten. De vijandigheid neemt toe. De 

medemens wordt uiteindelijk een tegenmens, een tegenstrever. Leven in een maatschappij 

met een sociaal en economisch hoog gehalte aan agressiviteit eist zijn tol. Het westerse 

commerciële systeem is niet mild voor zijn deelnemers. Om te slagen moet je niet alleen 

anderen tekort doen, maar ook jezelf. Als je slaagt is het dikwijls ten koste van veel. Onderweg 

haken er velen af. Moe en moedeloos geven ze het op. Gefrustreerd en ontgoocheld blijven ze 

achter. Vele losgelatenen proberen te berusten in hun lot. Ze reageren hun boosheid af via 

maatschappelijke gekanaliseerde geleiders. Zo raken ze tenminste hun agressie kwijt. Een 

van onze moderne geleiders is het sportstadion. Daar ervaar je tenminste nog  solidariteit, 

daar ontmoet je medestanders. Je wordt er opgenomen in een goed omlijnd en opvallend 

herkenbaar front van gelijkgezinden. Hier weet je tenminste duidelijk wie voor en tegen is. De 

verbondenheid met de ploeg heeft een grensverleggend effect. Als het favoriete elftal heeft 

gewonnen, geldt dit als een persoonlijke overwinning van de supporters. Eindelijk hebben ze 

zelf ook succes geboekt. Vandaar het enthousiasme. Zoiets wordt gevierd met veel bravoure. 

Wanneer de ploeg verliest is dit pech. Het voordeel is evenwel dat je tenminste onmiddellijk 

en rechtstreeks je woede kunt afreageren. Dit gebeurt zowel verbaal als fysiek. Roepen, 

schelden, gooien, trekken, duwen, zelfs schoppen en slaan, het hoort er allemaal bij. Als de 

agressie weg is weggewerkt, is voor velen het weekend geslaagd. Ze kunnen opnieuw beginnen 

aan een zoveelste kleurloze en frustrerende week. Als die achter de rug is kunnen ze eindelijk 

weer naar hun geliefde stadion. Niet toevallig dat precies in deze vereenzaamde tijd het 

hooliganisme zo’n opbloei kent. 

 

Competetiesport verdeelt mensen in kampen. Bij kampen hoort ook een kampgeest. Daardoor 

wordt de hechting nog groter. Je geniet van een heilzaam solidariteitsgevoel en je kunt je 

agressie kwijt tegenover de tegenstander. De sfeer is dikwijls emotioneel geladen. Je kunt je 

laten meedrijven op de golven van het enthousiasme die door het stadion stromen. Terzelfder 

tijd kun je uiting geven aan je agressie. Je mag ongestoord schelden. Door de medestanders 

wordt die houding met sympathie onthaald. In feite gaat het om een stroom van dubbele 

gevoelens: aanmoedigende solidariteit en geventileerde vijandigheid. Zo scoor je tweemaal. 

 

Mensen klagen vaak over de intolerantie van de samenleving en het hoge 

verwachtingspatroon, waaraan ze niet kunnen beantwoorden. De gevolgen hiervan worden 

dikwijls onderschat. Sociale afwijzing kan hard aankomen. Weggepest worden tast het ego 

aan. Het leidt tot vereenzaming. Daaruit kan opstandigheid en verbittering voortkomen. Die 

kan zich transformeren in negatieve wraakideeën en kwaadaardige agressie. Van nature is de 

mens een sociaal wezen. Hij is een groepsdier, niet gemaakt voor de eenzaamheid. Mensen 

horen bij mensen. Er niet bij mogen horen is een pijnlijke ervaring. Het wordt als een 

vernedering ervaren. Een bewijs van menselijke mislukking. Ik kan niet genoeg benadrukken 

hoezeer afwijzing en uitsluiting als een straf worden aangevoeld. Dat zijn ze ook. Als bewijs 

geldt de dagelijkse toepassing hiervan binnen vele rechtssystemen. In meer humane 

rechtsstaten worden veroordeelden nog slechts symbolisch geëlimineerd. Toch worden ze ook 

daar nog steeds  geïsoleerd. De gevangenis is en blijft een maatschappelijke vergeetput voor 

hen die er niet meer bij horen. Door de sociale onaanvaardbaarheid van hun daden hebben 

ze zichzelf uitgesloten. Daarom worden ze uitgestoten en opgesloten. Door de spelregels niet 
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na te leven hebben ze zichzelf immers buitenspel gezet. Het zijn outsiders. De maatschappij 

keert hun de rug toe. De sociale verbanning is in de loop van de tijd aanzienlijk geëvolueerd. 

Tenzij men een vreemdeling is, wordt men tegenwoordig niet meer het land uitgewezen. Het 

alternatieve verbanningsoord is de gevangenis. Daar leeft men afgesneden van de 

samenleving. Het doel van de opsluiting beoogt meer dan alleen maar sociale beveiliging. De 

isolatie is en gewild onderdeel van de bestraffing. Voor veel gedetineerden is het trouwens de 

kern van de straf. Als uitsluiting al zo hard aankomt voor mensen die in de fout gingen, 

hoeveel erger is het dan niet voor diegenen die niets hebben misdaan? Maatschappelijk 

afgeschreven worden is een erg ingrijpend en tegelijk aangrijpend gebeuren. Het is veel meer 

dan een boekhoudkundig gegeven. In bedrijven worden aan het einde van de 

afschrijvingstermijn voorwerpen als waardeloos beschouwd. Ze worden uitgeboekt. Levenloze 

objecten deert zoiets niet, ze zijn immers gevoelloos. Maar als dat met mensen gebeurt, voelen 

zij het des te meer. We kunnen moeilijk overleven zonder enige maatschappelijke waardering. 

Zich erkend weten verschaft ons levensvreugde. We zijn iemand. Sociaal gerespecteerd 

worden ondersteunt ons ego. Als medemensen ons op prijs stellen, voelen we ons bevestigd 

in ons menszijn. We betekenen iets voor hen. We voelen ons opgenomen en gedragen door de 

groep. Hierdoor krijgen we emotionele voldoening. Afwijzing heeft net het omgekeerde affect. 

Elk gedwongen maatschappelijk isolement weegt zwaar. Er niet bij mogen horen creëert een 

gevoel van minderwaardigheid. Sommigen worden er depressief van en raken daardoor nog 

meer uitgerangeerd. Het wordt een vicieuze cirkel. Dit kan leiden tot agressie tegenover de 

eigen persoon. Zelfdoding is de ultieme eliminatie van en door zichzelf. Dikwijls is het een 

uiting van zelfhaat. Agressie die eigenlijk voor anderen bedoeld is, maar geprojecteerd wordt 

op zichzelf. De onderliggende boodschap is eenvoudig maar duidelijk: als je er niet bij hoort, 

hoef je ook niet meer te zijn. Want als niemand je nodig heeft, ben je overbodig. 

 

Niet iedereen die zich maatschappelijk mislukt voelt, denkt er zo over. Sommigen verweren 

zich op een andere manier. Ze worden opstandig. Ze nemen niet wat hun is overkomen. Ze 

zinnen op verlichting. Als de maatschappij hun vijandig is, zullen zij op hun beurt de gehate 

samenleving de rug toekeren. Zodra de kans zich voordoet, zullen ze reageren. Want één ding 

weten ze: ook de anderen zullen het nu weten. 

 

Ik ben beperkt houdbaar, dus ik moet goed mijn best doen om zo lang mogelijk te leven. Ik 

vecht al mijn hele leven voor mijn vrijheid. Ik wil mijn identiteit nooit meer opgeven, ondanks 

de onderdrukking ervan, die ik nog dagelijks ervaar. De verliezers verdedigen zich nog steeds. 

Mijn wereld eindigt niet met een bom, maar met een uitwendige prikkel en het is ook weer het 

begin van een nieuwe wereld. Ik ben tot de rand gegaan en merkte dat ik meer kon dan 

eroverheen gluren. Gelukkig dat ik positief was want anders zou ik zijn verdwaald. Soms staat 

er een mafketel voor mijn deur die op mij wacht en soms belt er zo iemand daadwerkelijk aan 

mijn deur. Ik weet dat het zal standhouden, dat gevoel na het gluren. Een wijs mens van nu 

dient over meer kennis te beschikken dan zeven wijzen vroeger. En er is in deze tijd meer 

inzicht nodig voor de omgang met een enkel mens dan in vroeger tijden met een heel volk. 

Lijden, waanzin en seks, drie manieren om het heilig vuur over mezelf af te roepen. Ik heb de 

onderste regionen van het lijden bezocht en kwam in aanraking met waanzin: dagen vol 

magie, nachten vol strijd. De fantasie in bedwang houdend, nu eens door haar terecht te 

wijzen, dan weer door haar te helpen. Heel mijn geluk hing hier van af. Mijn verstand dient 

de fantasie te matigen aangezien deze tirannieke neigingen heeft. Zij volstaat niet met 

veronderstellen, maar treedt ook handelend op en wil het leven beheersen. Naargelang haar 

grillen maakt zij depressief of gelukkig en ons tevreden of voldaan over onszelf. Sommigen 

spiegelt de fantasie voortdurend moeilijkheden voor, waardoor zij de huistiran van de dwazen 
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wordt. Anderen houdt zij op grond van flauwe vermoedens geluk en buitenkansen voor. Tot 

dit alles is de fantasie in staat als zij niet wordt geremd door voorzichtige bezinning. Ik ben 

op de wereld gezet om mijn kinderen de mogelijkheden te bieden die ik zelf niet had, en om 

gelukkig te zijn. Maar ik weet hoe beperkt mijn ervaringen zijn. In mijn dromen sprak ik 

andere talen, was ik mijn eigen geliefde en was ik aan de tijgers verwant. In mijn dromen 

leefde het paradijs in me en kende ik heel de schepping. Mijn laatste droom – de allermooiste 

– was dat wij altijd gelukkig samenleefden. Geen razernij als de strijd uitbreekt en geen 

gruwelijke beelden op televisie.  

 

Maar vooral mijn eigen spiegelbeeld en de tijd die mij nog is toebedeeld. Wie weet nou met 

zekerheid waar het einde begint. De tijd groeit, en mijn lijden groeit eveneens. Één grootse 

gedachte kan de toekomst van de wereld veranderen. Één openbaring. Één droom. Maar wie 

zal die droom dromen? En wie zal hem verwerkelijken? Ik beken misdaden, begaan op andere 

continenten. Europa, waar men onschuldige vrouwen verbrandde op vuren van eikenhout en 

de liefde bedreef met hun geschreeuw. Ik ben geïnfecteerd met het onvermogen mijn dromen 

te veranderen. Mijn dromen beschouw ik als werkelijkheid, en de werkelijkheid als een droom. 

Ik interpreteer de voortekenen als profetieën, die op hun beurt feiten worden. Zij die hun 

kwade dromen niet kunnen transformeren zouden ruw moeten worden gewekt. Allen die de 

natie dromen, scheppen haar dromend, en allen willen dat hun goden de overhand krijgen, 

dat hun ideeën toonaangevend zijn, dat hun ideologieën overheersen. Allen scheppen de natie 

zoals ze haar dromen, en allen die deze bekrompen dromen dromen, vangen ons, die later 

komen, in hun koortsachtige stalen webben van zelfzucht en hebzucht. Mijn geest tolt van de 

gewelddadige dromen over de nieuwe natie, toen ik mezelf aantrof in wat er ervaar als een 

koel briesje. 

 

Ik kan me weliswaar niet herinneren dat ik heel erg enthousiast was, dat ik lid was van de 

meisjesvereniging. We zongen alsof gezang de kerk groter en groter kon maken. Mijn 

groepsleidster, een middenstandsmeisje uit het dorp, was nog geen vier jaar ouder dan ik. 

Een prima meid die humor had en geen verkering. Ik vond haar aardig en ging een keer op 

bezoek. Dit allemaal lokte mij uit de kleinburgerlijke mufheid van de familiaire 

bekrompenheid, weg van mijn familie, van de krapte van de woningwetwoning, waar ik zelfs 

geen recht had op een eigen kast. Er zijn slechts weinig concrete zaken die ik achteromkijkend 

zo duidelijk zie als de boekenkast onder de vensterbank. Die kast, die jarenlang mijn 

toevluchtsoord zou zijn. Want zoveel kan nog worden gezegd: ik was niet alleen een kind van 

de kerk, die haar best deed mee te gaan in de geloofsleer en daarbij ‘veilig in Jezus armen’ te 

zingen, maar ook een avonturier die bezig was de wereld te ontdekken. Ik bleef in het drukke 

gezin een individualist, maar ik viel niet speciaal op, mijn gedachten zwierven altijd ergens 

anders. Ik zie haar lezen, tussen de stokbonen. Daar, om in de kleine woning afgeschermd te 

zijn van het geruzie van de broers en de zuster.  Alleen op een afstand vindt zij ze aardig. 

Boeken waren voor mij al vroeg de sluipgaten naar andere werelden. Meestal was ik 

tijdafwaarts onderweg, onstilbaar hongerig naar het binnenste van de geschiedenis en gek op 

de donkere Middeleeuwen. Zo verliepen voor het meisje die met mijn naam kan worden 

aangesproken de dagen volgens wens als opeenvolgende optredens van een wisselend 

schouwspel. Rampzaligen raaskallen zoals mannen dat doen die een goed maal met al te veel  

sterke drank bederven. Een boze geest bezielt hen en dat is wel zeker! 

 

Onder in de kast in het huis aan de Lindelaan 41 lagen twee boeken: Oliver Twist en David 

Copperfield. Verder was er in huis geen boek te bekennen. Het waren boeken van Charles 

Dickens. Ik had nooit van die schrijver gehoord omdat ik altijd historische romans las, of 
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streekromans of misdaadromans, of domweg de flutboekjes over grote liefdes. Charles Dickens 

is een van de belangrijkste schrijvers van het Victoriaanse tijdperk. Charles Dickens is 

geboren op 7 februari 1812 in Portsmouth. Het is altijd de gewone mens die een rol speelt in 

zijn boeken. Dickens voerde strijd voor het recht op onderwijs voor iedereen en 

gezondheidszorg. Iedereen kent Dicken’s verhaal over de oude gierigaard Ebenezer Schrooge, 

die in de kerstnacht bezoek krijgt van drie geesten die hem een spiegel voorhouden. Veel van 

zijn werken verschenen eerst als feuilleton in diverse bladen en werden pas later als boek 

uitgegeven. In 1842 reisde Dickens naar de Verenigde Staten waarbij hij pleitte voor 

afschaffing van de slavernj. Oliver Twist is het bekendste boek van Charles Dickens. Oliver 

Twist is een protest tegen de wantoestanden van die tijd. Kinderarbeid en de onderwereld 

waarin straatkinderen tot crimineel worden opgeleid spelen een grote rol in het boek. Zoals 

vroeger gebruikelijk was had het boek ‘David Copperfield’ een langere titel. Het werd genoemd: 

The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the 

Younger of Blunderstone Rookery. In dit boek komen elementen voor uit Dicken’s eigen leven, 

en daarmee is David Copperfield de meest autobiografische roman van de schrijver. Veel later 

las ik de boeken van William Shakespeare uit Stratford upon Avon, de Engelse toneelschrijver 

en dichter die geboren werd op 23 april 1564 en stierf op 23 april 1616. Hij wordt door velen 

beschouwd als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft voortgebracht, niet alleen vanwege 

zijn literaire werken als zodanig, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, 

waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toe te schrijven. 

Shakespeare schreef achtendertig tragedies, koningsdrama’s en komedies Daarnaast schreef 

hij honderdvierenvijftig sonnetten en een aantal langere gedichten. Over het algemeen is men 

het er over eens dat de meeste van de aan hem toegeschreven stukken zijn geschreven in de 

periode 1585–1610. 

 
Shakespeare werd geboren in april 1564. Bekend is dat hij op 26 april werd gedoopt. Omdat 

het destijds gebruikelijk was om een kind drie dagen na de geboorte te dopen, is Shakespeare 

waarschijnlijk op 23 april geboren. In 1582 trouwde hij met Anne Hathaway, waarschijnlijk 

naar aanleiding van een zwangerschap. Er is uit deze tijd verder weinig van hem bekend. Dit 

verandert vanaf het moment dat hij opduikt in de theaters van Londen. Ongeveer in 1588 

arriveerde hij in Londen en het duurde vier jaar voordat hij als acteur en als schrijver succes 

kreeg. Shakespeare werd vader van twee dochters, Susanna en Judith, en een zoon Hamnet. 

 

Shakespeare kreeg naamsbekendheid als acteur, schrijver en uiteindelijk als mede-eigenaar 

van het toneelgezelschap van Richard Burbage dat bekend stond als ‘The Lord Chamberlain’s 

Men’, genoemd naar de aristocraat die het sponsorde. Later werd het gezelschap geadopteerd 

door Jacobus 1 van Engeland en vanaf die tijd stond het bekend als ‘The King’s Men’. Uit 

verschillende documenten uit die tijd blijkt dat Shakespeare een rijk man werd in de jaren 

dat hij in Londen woonde en werkte. Hij stopte met werken in 1613 en hij overleed op 23 april 

1616. Hij ligt begraven in de Holy Trinity Church in Stratford upon Avon, waar jaarlijks 

miljoenen bezoekers het gedicht op zijn grafsteen lezen. 

 

Over de religie van Shakespeare is altijd veel discussie en onzekerheid geweest. Sommige 

onderzoekers claimen dat leden uit Shakespeares familie katholieken waren in een tijd dat 

het praktiseren van het katholicisme door de wet verboden was. Wat wel vaststaat, is dat 

Shakespeares moeder, Mary Arden, werd opgevoed in een vroom katholiek gezin. Het sterkste 

argument pro komt misschien van een door zijn vader ondertekende katholieke 

geloofsbelijdenis, die in 1757 werd gevonden tussen de dakspanten van zijn voormalig huis 

in Henley Street. Het document zelf is echter verloren gegaan en onderzoekers verschillen nu 
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van mening over de authenticiteit. 

 

Noch over de exacte data waarop de stukken van Shakespeare zijn geschreven, noch over de 

chronologische volgorde bestaat zekerheid. Volgens sommigen is Shakespeare zelfs helemaal 

niet de schrijver ervan geweest; als schrijvers worden onder andere Francis Bacon, 

Christopher Marlowe en Henry Neville genoemd. 

 

Soms heb ik en gespannen verhouding met de telefoon. Iedere keer dat hij rinkelt schrik ik. 

Voor mij belt er niemand, zeker niet op een vroege ochtend. Maar ook ben ik in staat grote 

delen van mijn leven telefonisch door te nemen. Hoe lang is mijn vader nu al dood? Er is al 

veel tijd overheen gegaan. Inmiddels is het dertig jaar geleden dat we het laatste 

telefoongesprek hadden. Het is alsof de tijd krimpt. Het had gisteren kunnen zijn dat ik even 

belde om te horen hoe het ging. ‘Ik mis die ouwe’, denk ik. Hij was de enige vader die ik ooit 

zal hebben. Hij was vaak een vreselijke zeur en hij kon me verschrikkelijk irriteren, maar ik 

mis hem. Daar kan ik niet omheen. De spullen die bewaard zijn gebleven maken me verdrietig. 

Er is niet meer mistroostigers dan de aanblik van een oude bril waar niemand meer om vraagt. 

Maar ik bewaar zelf ook alle agenda’s. Er staan bijna geen persoonlijk gegevens in, alleen 

aantekeningen over verjaardagen en aangenomen werk, de uitgaansavondjes met de kinderen, 

de laatste menstruatie. Hoe zullen anderen het ervaren om als een dief mijn eigendommen te 

doorzoeken wanneer ik er niet (meer) ben.  

 

In de bakkerij was een bascule en als ik kwam helpen werd ik altijd gewogen. Ik was, niet 

zoals de meeste kinderen, plomp en stevig en weldoorvoed. Daarvoor moest ik teveel lopen 

met die folders. De Menze was zo bijdehand, zoals domme mensen, die alleen belang stellen 

in wat binnen hun enge gezichtsveld valt, bijdehand kunnen zijn. Kippen zijn ook bijdehand, 

als het op voer pikken aankomt. Een van de redenen waarom er zo’n diepe kloof is tussen de 

wereld van de volwassenen en die van de kinderen is deze: het kind beschouwt de conclusies, 

die het logisch denkend verstand maakt, volstrekt niet als bindend. Mijn kinderen wisten – 

dat had ik ze verteld – dat sinterklaas niet bestond. Maar ze weten tegelijk met een absolute 

zekerheid dat bij hun vader de pakjes uit de zak van sinterklaas komen. En het is volstrekt 

niet nodig allerlei verklaringen te geven zoals grote mensen geneigd zijn te doen. Het kind 

aanvaardt als iets vanzelfsprekend deze beide waarheden, die voor een volwassene niet met 

elkaar te rijmen zijn. Hoe jonger het kind is, met des te meer gemak negeert het de wetten van 

de logica. Sommige volwassenen hebben nog iets behouden van deze kinderlijke gave om aan 

het keurslijf van de logica te ontsnappen. Iets in hen blijft geloven dat de plassen, die de 

blauwe lucht weerspiegelen, toch onpeilbaar diep zijn, al kun je met je voet de bodem voelen, 

dat sprookjesfiguren toch leven, al zijn ze door een schrijver bedacht. Kinderen bekommeren 

zich er in het minst niet om dat het een en het ander niet waar kan zijn. Het spel, de droom, 

is voor hen een tweede werkelijkheid, die naast de andere werkelijkheid bestaat. Die er 

volkomen mee in strijd kan zijn, maar die daarom de andere werkelijkheid niet opheft en zelf 

evenmin door de andere werkelijkheid wordt opgeheven. Ik vond het prettig om thuis te zijn, 

om boeken te lezen uit de kast van de volwassenen. Ik las ‘De kleine Johannes’, alle drie delen, 

en houd vooral van Windekind, en van Van Eden, ‘De Koele meren des doods’ dat een diepe 

indruk op mij maakte. Ik vond het erg vreemd en moeilijk te begrijpen. In Enter waren geen 

psychisch zieke mensen en drugsgebruikers, tenminste niet zichtbaar voor kinderen. En dan 

ontdekte ik ‘Mei’ van Gorter. Hoewel er in mij een sterke drang was om dit te begrijpen, waren 

er ook dingen, waarvan ik genieten kon, alle begrip omzeilende.  

 

Zo las ik de Mei. Ik kan er niets van terugvertellen. Ik wist nauwelijks waar het over ging. 
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Maar ik las het boek van voor naar achteren, in een vreemde ban geraakt. Het overweldigde 

mij als een zoete betovering, bijna is het een bedwelming. Het is er vol van zon en er fluiten 

vogels in en er ruist een zee. Ik las de boeken en de sensatie die ze gaven was zoiets als het 

weerlichten van onbegrepen wonderen aan een verre horizon. Een nog niet te benaderen 

volwassenheid beroerde door deze boeken heen mijn geest, flitste op en verdween weer, lokte 

ver weg achter nevelen. Straks ben ik groot. Straks komt het, ook voor mij. Ik word een vrouw 

als de vrouwen in deze boeken. Mezelf in de spiegel bekijkend de gewaarwording mezelf te 

kunnen zien als een ander. Het gaf een wonderlijk gevoel van onaantastbaarheid zo buiten 

mezelf te kunnen staan. Alles wat die ‘zij’ overkomt, gaar mij niet meer zo erg ter harte. Het 

wordt een verhaal. Door een handigheidje wordt het mogelijk mijn eigen leven buiten mezelf 

te zetten en tot een verhaal te maken. Ik ontdek dat dit een manier is aan verdriet en angst, 

aan alle ondraaglijke dingen, te ontkomen. Je distantieert je ervan door een ‘zij’ te worden, 

een derde persoon. Deze omzetting van ik in zij doet je je eigen leven beleven als door een 

glazen wand. Maar er is een gevaar. Het is niet altijd mogelijk door de glazen wand heen terug 

te keren tot jezelf. Het is als in het sprookje van de kalief en de ooievaar. Toen de kalief het 

toverwoord Matabor vergeten was, kon hij niet weer een kalief worden, maar moest hij een 

ooievaar blijven. Dit is een manier om het leven terug te winnen: drift, woede en verdriet te 

simuleren en door het spel heen de werkelijkheid te bereiken. Er komt dan een ogenblik 

waarop je echt driftig, woedend en verdrietig bent. ‘Zij’ is verdreven, ‘ik’ teruggekeerd. En met 

een zekere wellust onderga ik mijn eigen heftigheid: ik zeg de waarheid en snik. Simulatie is 

het niet meer, maar je zou het met minder afkunnen. Je zwelgt als het ware in de verrukking 

van je terugkeer tot het leven. Maar de grote mensen zeggen dat je je aanstelt. De populieren 

zullen nu wel gele bladeren hebben. Je zou kunnen zeggen: ‘door de populierenlanen fietsen 

en dan sterven’. Maar waarom zou je willen sterven als je door de populierenlanen fiets. Zo is 

geluk, zeggen de volwassenen. Je zult het begrijpen… later. 

 

Als ik aan mijn moeder denk, zie ik het beeld van mijn fietsende moeder. Er is een warme, 

zonnige ondergrond. Dat is haar natuur. Maar het patroon van mijn eigen, persoonlijke leven 

dat de jaren tekenen, is donker getint. Ik heb geen vrolijke jeugd gehad. Mijn moeder is zo 

jong gestorven dat ik haar nauwelijks herinneren kan. Mijn vader is nooit hertrouwd en was 

niet gelukkig. Mijn eigen huwelijk, met een zo vast vertrouwen tegen alle raad van mijzelf in 

doorgezet, is al evenmin een succes geworden. Daarbij zijn de eeuwige geldzorgen gekomen 

en een lichaam, dat in het harde leven een onbetrouwbaar partner blijkt. Toch schemert de 

gouden ondergrond altijd door de donkere lijnen heen. Doet mij het leven liefhebben in weerwil 

van alle mislukkingen. Ik neem mijn kinderen bij de hand en zeg: ‘Kijk, hoor, ruik! De aarde 

is mooi en groen. Wat het leven je ook brengen mag, vergeet dat nooit! Ik zeg ook: ‘Heb lief, 

toon respect’. Geloof niet alle verhalen maar weet dat er altijd een tweede verhaal aan vastzit. 

Dat grote mensen je doen willen geloven wat ze willen dat je moet geloven. Ik ben een 

geestdriftig mens die zich steeds weer met het elan van een eerste liefde aan het leven 

overgeeft. Ik vraag geen wederkerigheid en voel het ontbreken ervan niet als een gemis. Voor 

mij is de wereld van droom en spel niet minder wezenlijk dan de wereld van iedereen. Ik 

betreed zonder aarzelen, zonder de hoge bruggen, die de eigen droomwereld met de wereld 

van iedereen verbinden, de wereld om mij heen. Ik weet dat mijn liefde aan de andere kant 

van de brug, in de wereld van anderen, geen geldigheid heeft. Ik glimlach erom, zoals men 

glimlacht om een kind, dat in de winkel iets wil kopen voor een speelgoedmuntje. Ik ben niet 

zo naïef voor mijn muntje iets te willen kopen. Het is geldig in mijn wereld. Dat is genoeg en 

ik voel nog geen pijn, omdat het over de grens niet wordt aanvaard. Ik heb op oude 

schoolportretten gezocht naar de beeltenis van Broertje, mijn eerste liefde. Ik vond hem wat 

nonchalant naast de stijf gegroepeerde kinderen zitten, om de mond een ironisch glimlachje. 
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Ik dacht: ‘Vreemd, wat ik toen in hem liefhad was juist dat hij mij liefhad. En dat hij daardoor 

de suggestie wekte dat er iets anders was. Hij gaf me het gevoel dat wij geheimzinnige dingen 

wisten, die niets te maken hadden met school en lessen leren en goede rapporten krijgen. Ik 

herinner me dat hij donker haar had en groene ogen en een bril droeg. Een gezicht waar ik 

ook nu nog van zou kunnen houden. Ik hoefde niet te dromen, hij was er gewoon altijd. Mijn 

dromen hadden nog niet het verontrustte en troebele van de puberteit. We hadden een 

broederlijke verhouding, handen vasthouden, doorzichtig en zuiver.  

 

Ik vind dat ik van de liefde nu wel alles weet. Ik heb het geleerd uit de gesprekken van de 

schoolkinderen, uit de briefjes met vieze woorden en de vieze tekeningen. Het pornografisch 

boek dat in de eerste klas van de ULO van hand tot hand ging. De liefde die ik leerde kennen 

in de Amerikaanse amusementsfilms, waar miljonairszoons met typistes trouwen, uit de 

boeken van grote mensen en uit wat ik met eigen ogen bij mensen en dieren heb 

waargenomen. Ik ben koel door dit alles heengegaan. Ik heb er kennis van genomen met een 

behoorlijke dosis nieuwsgierigheid, en met het idee: ik moet dit weten om niet achterlijk te 

zijn. Maar mijn zinnen zijn er niet door beroerd. In mijn droomleven raak ik het niet aan. En 

mijn liefde voor Broertje scheert met blanke vleugels langs de duistere en dwaze praktijken 

van de grote mensen liefde heen. Tot mij werd verboden hem nog langer te ontmoeten. En dan 

ontspinnen zich de lange, filosofische gesprekken over al wat tussen hemel en aarde mijn 

geest beweegt, over leven en dood, over recht en onrecht. Gesprekken zoals ik ze nooit in 

werkelijkheid met enig mens zou voeren. Maar in mijn dromen is het of de woorden zonder 

zwaarte voor de wind glijden, terwijl ik in werkelijkheid altijd te kampen hebben met een zo 

sterke tegenwind dat ze nooit over mijn lippen kwamen. Maar het onbewuste vertrouwen dat 

ik had in mijn jeugd, die immers de gouden sleutel is tot het paradijs, geeft mijn dromen het 

blije en lichtvoetige. Niets is nog definitief en als ik mijn dromen verlies volgt daarop niet het 

ontwaken van jaren later. Zo gebeurt het vaak dat mijn dromen vervloeien, zodra ik ’s morgens 

wakker word. Ze worden vormloos, onvatbaar. Ze zijn weggezonken en de nevelen hebben ze 

toegedekt. 
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Mijn vader, Hendrik Gerrit Koers 

 
 

Mijn moeder, Willemien Maassen van den Brink 
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11 april 1947, Henk Koers en Willemien Maassen van den Brink 

 

 

Even mijmeren 

 

In de winter begrijp ik dat ik van de zomer houd. Ik ben van plan de gezonde jaren die mij nog 
resten voordat ik ten prooi val aan het verval, ten volle benutten. Ik wilde in Enter wonen, 
waar de dagelijkse uitdagingen mijn geest in beslag nemen en rust creëerden. In Amsterdam 
werd ik verpletterd onder het gewicht van het bekende, van de sleur en de beperkingen. Daar 
voelde ik mij veroordeeld tot de rol van oude, alleenstaande vrouw, belaagd door zinloze 
herinneringen. Terwijl elders mogelijk verrassingen en kansen wachten. Minnaars waren een 
schaars goed geworden. Ik had scharrels die het vermelden niet eens waard waren. Mijn huid 
droog en flabberende armen, last van de knieën en een taille die langzaam is verdwenen. Geen 
geld om het verval in de sportschool te bestrijden. Ik kijk liever niet naar mijzelf als ik naakt 
ben want aangekleed voel ik mij veel prettiger. Net als foto’s is de spiegel een vijand want die 
confronteren, zonder verzachtende omstandigheden, met mijn tekortkomingen. Kortom, ik 
ben tevreden met mijn uiterlijk en kan berusten in de onontkoombare verwoesting van de 
jaren. Mijn lichaam wordt ouder maar ik blijf het meisje dat ik ooit was. Mijn wens om zoveel 
mogelijk uit het leven te halen wordt groter naarmate de toekomst kleiner wordt. Een deel van 
dat enthousiasme wordt veroorzaakt door het vage idee, dat bij gebrek aan gelegenheid botst 
met de werkelijkheid, een geliefde te vinden. Ik mis romantiek en liefde. Ik wil geaccepteerd 
worden zonder iets te verbergen of voor te wenden, de ander door en door kennen. Ik heb het 
wel gehad met avontuurtjes. Ik ben gewend geraakt aan eigen ruimte, aan stilte en 
eenzaamheid. Ik kom tot de conclusie dat ik teveel moet inleveren als ik mijn bed, mijn 
badkamer en de kasten met iemand ga delen. In mijn leven ben ik dankbaar voor mijn 
bestaan. 
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Ik ben trots op de dramatiek van mijn verleden en heb een interessanter bestaan gevonden. 
Ik heb genoeg aan een tevreden bestaan. Het bezoek aan het kerkhof met zijn stilte, de 
schaduwrijke paden bieden vrede. Als ik verliefd werd droomde ik ervan te trouwen en wortel 
te schieten in Amsterdam, maar zodra de hartstocht afkoelde kwam de heimwee naar Enter 
meteen weer terug. Mijn plek was daar, in het oosten van het land, in dat kleine 
coulissenlandschap dat mijn terugkeer eiste. Tijdens de twaalf jaar dat ik getrouwd was, had 
ik durven wedden dat mijn man me niet trouw was. En daarin, net als in zoveel andere zaken, 
heeft de tijd mijn gelijk bewezen. Hij had een stabiel huis en drie uitzonderlijke kinderen. Zijn 
bijdrage aan die onderneming was in het begin gedwongen en later verwaarloosbaar. Niet uit 
kwaadaardigheid maar uit karakterloosheid. Ik was tevreden met weinig, te trots om te vragen. 
Ik redde het alleen en hij was daar dankbaar voor. De dood van mijn vader veroorzaakte 
onzekerheid die niet te begrijpen was. Ik was al lang niet meer van hem afhankelijk. In onze 
relatie was ik emotioneel de sterkste. Maar toen ik zonder mijn vader verder moest, was het 
gevoel van kwetsbaarheid net zo sterk als het verdriet om zijn verlies. Ik ervoer voor het eerst 
het gewicht der jaren. Ik voelde me niet langer jonger dan mijn werkelijke leeftijd. Tot dan toe 
waren ouder worden en sterven abstracte ideeën geweest, iets wat anderen overkwam. Ik was 
de oudste van mijn familie geworden.  De volwassenheid overviel me maar ik zou het er later 
moeilijk mee krijgen. Confronteren met onhebbelijkheden werd me niet in dank afgenomen. 
Ik nam afscheid van mijn man met dezelfde beleefdheid die de jaren van ons samenleven had 
gekenmerkt, zonder tekenen van vijandigheid van mijn kant en zonder verdere verklaring. Ik 
ervoer de scheiding niet als een leegte. Ik was gewend aan de afwezigheid van mijn man. En 
toen hij er helemaal niet meer was hield ik tijd over. Hij was zo radicaal verdwenen dat het 
was alsof hij was verhuisd naar een ver land, hoewel hij maar een straat bij mij vandaan 
woonde.  

Ik verhuisde in de hoop dat verandering van omgeving goed zou zijn. Ik had schoon genoeg 
van de alledaagse sleur, het was tijd om de kaarten opnieuw te schudden. Om te zien of het 
lot gunstiger kaarten in petto had. Ik ging op zoek naar nieuwe kansen. Al het verdriet achter 
mij laten. De dood van mijn vader, die mij meer had gedaan dan de scheiding, was het hardst 
aangekomen. Het vertrek van mijn man vertrek voelde in het begin als een steek in de rug, 
maar algauw had ik het ervaren als een geschenk van vrijheid en rust. Er zijn jaren overheen 
gegaan en dat was genoeg tijd om mij met het verleden te verzoenen. Ik had geen spijt om die 
verloren liefde, alleen dankbaarheid dat hij de vader van mijn kinderen was. Van de liefde die 
ik jarenlang voor hem had was niet eens de as van de ontgoocheling over. Ik denk nog maar 
zelden terug aan die fase in mijn leven. Ik had nergens spijt van. Het was op mijn pad gekomen 
en ik had er niet van genoten. 

Dat veranderde na de scheiding. Er was weer reden om te lachen. Ik ontving met handenvol 
wat ik had gemist in mijn huwelijk. De liefde maakte dat ik mij bemind en begeerd voelde, dat 
ik terugkeerde naar een uitbundige jeugd. Ik had geleerd om teleurstellingen in de liefde te 
herkennen en hield niet meer vol in de hoop dat er iets veranderde, zoals ik in de twaalf jaar 
van mijn huwelijk had gedaan. Ik was meer ervaren en had minder tijd te verliezen. Het is de 
prijs voor het ten volle leven van het leven. Ik was met mijn gevoel in een winterslaap. Midden 
in de winter begreep in eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijk zomer huisde.  

 

Laatste woorden  
 

 

De plek waar ik ooit heb verbleven en waar ik van hield, in een huis, in een straat, trekt zich 

niets van mij aan. Voor mij woonden er ook al mensen en toen ik vertrok kwamen er weer 

anderen. Ze verfden de muren in een andere kleur en zaagden de forsythia in de achtertuin 

om. Ik was maar een passant tenslotte. En toen ik de moed kon opbrengen om nog een keer 
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terug te gaan, op zoek naar het leven dat ik daar heb achtergelaten, bleek dat vrijwel alle 

sporen zonder pardon waren uitgewist. Het was net alsof ik naar een oude foto keek in de 

stellige wetenschap dat ik er zelf op stond. Want ik weet nog precies wanneer die foto gemaakt 

is en door wie. De zon scheen en ik zat op het grasveld met mijn broertjes en een buurmeisje, 

terwijl er net een wesp in de limonade was gevallen. Als ik goed luister kan ik zijn nijdige 

gezoem nog horen, terwijl hij met zijn plakkerige pootjes houvast zoekt op het glas. Maar als 

ik ga kijken is de tuin veranderd, en waar de bank stond hebben de nieuwe bewoners fietsen 

gezet. Ik ben onherroepelijk weggeretoucheerd uit mijn eigen verleden. Ik besta alleen nog 

maar aan de andere kant van de camera, in het hier en nu. Ik betrap mij op de gedachte dat 

ik hier nooit vandaan had moeten gaan, omdat dan alles vast anders en beter was verlopen 

dan het in feite verliep. Dat ik nooit was gescheiden bijvoorbeeld, als we gewoon hier waren 

gebleven. In plaats daarvan beschouwde ik die flat met die onafgebouwde bar natuurlijk als 

een hoogst bescheiden opstapje naar meer en beter. Ik voelde me opgesloten, want ik had 

geen geld om naar het huis van mijn vader terug te gaan, om te studeren of om moderne 

apparatuur te kopen. Ik was opgesloten achter de muur van mijn eigen onvermogen om het 

leven vorm te geven, om de dingen naar mijn hand te zetten, en verlangde ernaar om te 

kunnen ontsnappen. Pas achteraf is het besef gekomen dat het ook wel veilig was om de stap 

naar het zelfstandig leven nog maar even uit te stellen. 

 

Ik had afstand gedaan van mijn huwelijk en mijn toekomst droeg geen sporen van hem. De 

plaatsen waar ik degene die ik liefhad tenminste nog zou hebben kunnen zien vrijwillig geruild 

heb voor die welke niets van hem wisten. Ik ging op zoek naar de ingang van de onderwereld, 

dat punt op aarde in de oudheid in mijn oude Twente. Ik kon echter niet doorgaan tot aan het 

eindpunt dat ik zo graag had willen bereiken, namelijk de borg in Enter. Ik wist dat daar eens 

ridders woonden, ik wist dat zij werkelijk bestaande personen waren geweest. Maar altijd als 

ik aan hen dacht, stelde ik ze mij voor als figuren op een gobelin of een hersenschim, die door 

de bemoeienis van de landelijke regering moesten verdwijnen. Voor altijd gehuld in het 

mysterie van de Merovingische tijden. Maar als zij desondanks voor mij als ridders werkelijke, 

zij het vreemde personen waren, dan breidde hun ridderlijke persoonlijkheid zich toch 

bovenmatig uit, en vergeestelijkte zich om de hele streek rondom Enter in zich op te kunnen 

nemen waarvan zij heersers waren. Heel die zonovergoten kant van Enter, de loop van de 

Regge, haar waterlelies en haar hoge peppels, en de vele prachtige middagen. En ik wist dat 

zij niet alleen de titel van ridder van Enthare droegen, maar dat zij sedert de tiende eeuw, 

waarin zij na vergeefse pogingen hun oude leenheren te overwinnen, zich met hen door 

huwelijken verbonden waren, ridders van Enter waren, en dientengevolge de eerste burgers 

van Enter. De zone van treurigheid die ik binnentrad tekende zich even scherp af van de zone 

waarin ik mij zonet nog vol vreugde gestort had, als soms in de avondhemel een roze band als 

door een lijn gescheiden is van een zwarte band. Men ziet dan een vogel in de roze streep 

vliegen, hij bereikt de grens ervan, raakt het zwarte gebied en verdwijnt er plotseling in. De 

verlangens die mij daarnet nog bezighielden, naar Enter te gaan, te reizen, gelukkig te zijn, 

lagen nu zo ver van mij af, dat hun vervulling mij geen vreugde meer zou hebben bezorgd. Hoe 

graag zou ik dat alles hebben gegeven om de hele dag in de bakkerij met mijn vader te werken. 

Deze toestand zou tot de volgende morgen voortduren, als de eerste zonnestralen hun lichte 

pijlen plaatsten tegen de met rozen begroeide muur, die rondom mijn raam omhoogklommen, 

en ik zou uit bed springen en de trap af naar de tuin lopen, zonder er nog aan te denken dat 

de nacht weer het uur van de scheiding van mijn Enter zou brengen. En zo heb ik door de 

kant van de ridders deze verschillende emoties leren onderscheiden die, gedurende bepaalde 

periodes, in mijn geest op elkaar volgden en tenslotte elke dag zo onder elkaar verdelen dat 

met de stiptheid van een klok de een de andere verdrijft. Dicht aan elkaar grenzend hebben 
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ze echter zo weinig met elkaar te maken, zo totaal geen verband met elkaar, dat ik niet meer 

kon begrijpen en mij zelfs niet meer kon voorstellen wat ik in de ene gewenst heb en in de 

andere gedaan. Daarom blijven voor mij de beide wandelingen, die over de Hamberg en die 

naar de stuw in de Regge op de Mors, verbonden met de vele kleine gebeurtenissen van het 

leven dat, van alle verschillende levens die ik naast elkaar leidt, het volst is van 

wederwaardigheden, het rijkste aan intellectueel leven. Ongetwijfeld gaat het onmerkbaar in 

mij verder, en de waarheden die voor mij de zin en die mijn voorstelling ervan veranderd heeft 

en die mij nieuwe wegen gewezen heeft, zijn door mij in beginsel al lang geleden ontdekt, maar 

ik wist het niet. In mijn bewustzijn dateren ze pas vanaf de dag, vanaf de minuut, waarop ze 

voor mij zichtbaar geworden is. Het water dat voort stroomde in de zon, heel het landschap 

dat de verschijning omlijstte, begeleidt nog steeds de herinnering daaraan met haar niet 

bewuste, gedachteloze gezicht; en zeker, zelfs wanneer het lang beschouwd werd door de 

nederige wandelaar, het dromende kind, heeft dit plekje in de natuur, dit hoekje in de tuin 

nooit kunnen vermoeden. Dat ze het aan haar te danken hebben als ze ertoe geroepen zijn in 

hun meest vergankelijke bijzonderheden de tijden te trotseren en toch heeft mijn 

opmerkingsgave de geur van de meidoorn die langs de haag zweefde waar de wilde rozen hem 

spoedig zouden aflossen, het gedempte geluid van voetstappen op het grind van een tuinpad, 

terwijl in de omgeving daarvan de wegen verdwenen zijn en de mensen die erop wandelden en 

zelfs de herinnering aan die mensen gestorven is. Soms maakt een stuk landschap dat ik tot 

op de huidige dag bij me gedragen heb, zich zo volledig los van de rest dat het zelfstandig en 

onzeker in mijn gedachten ronddrijft als een eiland, zonder dat ik kan zeggen uit welke streek, 

uit welke tijd, en misschien gewoon wel, uit welke droom, het komt. Maar als aan diepe 

beddingen van mijn mentale bodem, als aan verharde terreinen waarop ik nu nog veilig kan 

lopen, denk ik vooral aan die twee  wegen over de Hamberg en naar de stuw  op de Mors terug. 

Omdat ik nog geloofde aan dingen en wezens die ik er leerde kennen, de enige die ik nu nog 

ernstig neem en die mij vreugde schenken. Of nu het scheppende geloof in mij is uitgeput of 

dat de werkelijkheid zich slechts uit de herinnering vormt, in ieder geval lijken mij de bloemen 

die men mij nu laat zien geen echte bloemen. De omgeving van Enter met de seringen, de 

kamperfoelies, de meidoorns, de korenbloemen en klaprozen, de appelbomen en de omgeving 

van Enter met de rivier vol kikkervisjes, de waterlelies en boterbloemen hebben voor altijd het 

gezicht van het landschap bepaald waarin ik wil leven, waarvan ik verlang dat ik er kan gaan 

wandelen, kanovaren, waar ik de ruïnes van middeleeuwse vestingwerken kan zien en waar 

ik te midden van de korenvelden een monumentale, rustieke kerk kan vinden die de gouden 

glans van een hooiberg heeft; en de korenbloemen, de meidoorns, de appelbomen die ik 

toevallig, als ik op reis ben, op de velden zie, vinden onmiddellijk aansluiting, omdat ze op 

dezelfde hoogte met mijn verleden liggen, met mijn geest. 

 

Mijn gedachten maken plaats voor een droom van de kleurigste lente, niet de lente van 

vandaag, vinnig nog van alle speldenprikken van ijzel, maar een die met leliën en anemonen 

de velden van Enter overdekte. Vanaf dat ogenblik leek alleen licht en kleur me de moeite 

waard. Want die wisseling van beelden had in mijn verlangens een verandering en een 

volledige verandering van toon in mijn sensibiliteit veroorzaakt. Een iets andere 

weersgesteldheid kon daarna die modulatie al teweegbrengen zonder dat ik op de terugkeer 

van een seizoen hoefde te wachten. Want in het ene jaargetijde tref je vaak een verdwaalde 

dag uit een ander, die maakt dat je erin leeft, die er op slag de speciale genoegens van oproept 

en naar ze doet verlangen, en die de dromen waaraan je bezig was onderbreekt om op zijn 

beurt een los blad uit een ander hoofdstuk neer te leggen in het onderliggende geluk. Maar al 

te gauw – zoals  natuurlijke verschijnselen van een minder voordeel voor iemands gezondheid 

of comfort zijn wanneer de wetenschap zich er eenmaal meester van maakt en ze naar believen 
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produceert, je daarmee de mogelijkheid biedend om erover te beschikken, onttrokken aan het 

toeval – zo was ook dat dromen over Enter niet meer uitsluitend afhankelijk van seizoen- of 

weersveranderingen. Om het te laten beginnen hoefde ik maar Almelo, Rijssen, Wierden te 

zeggen, binnen welke namen zich van lieverlee al het verlangen had opgehoopt dat de ermee 

aangeduide plaatsen mij inboezemden.  

 

De naam Enter in een boek vinden was ook in de lente al genoeg om het verlangen naar 

stormen en de kastelen in me wakker te roepen. Maar dat het beeld dat ik mij van die dorpen 

vormde voor altijd in hun namen lag besloten betekende tevens dat ze het veranderden wilde 

het in mij opkomen, aan hun eigen wetten. Het had tot gevolg dat ze het mooier, maar ook 

anders maakten dan de dorpen van Twente in werkelijkheid konden zijn. En dat met het 

toenemen van de willekeurige genietingen van mijn fantasie de toekomstige ontgoocheling op 

mijn reizen werd vergroot. Ze verhieven het idee dat ik van bepaalde plekken op de wereld had 

tot iets zeer eigens, maakten het daarom des te reëler. Ik zag steden, landschappen, 

historische gebouwen toen niet als aangenaam voor het oog, in contour gebracht, hier en daar, 

uit een en dezelfde materie, maar elk op zich als iets onbekends, essentieel anders dan de rest 

wat mijn intelligentie verlangde en bij zou winnen als ik het kende. Hoeveel individueler nog 

werden ze door met een naam te zijn aangeduid. Namen die alleen zij hadden, namen zoals 

mensen dragen; die je daardoor als individueel gaat beschouwen, enig in hun soort – een vaag 

beeld dat er de kleur door krijgt – door hun klank. Zoals zo’n geheel rode affiche waarop door 

de wil van de ontwerper niet alleen de lucht en de zee rood zijn, maar ook de schepen, de kerk 

en de wandelaars. Omdat de naam ‘De Grimberg’, een van de kastelen  waar ik sinds mijn 

zoektocht naar Twente over had gelezen, en ik het liefst naar toe wilde, iets compacts had, 

een glad en zacht huis, dat geen enkele overeenkomst had met de huizen van enige Twentse 

stad, aangezien ik het me alleen maar zo voorstelde dankzij die zwoele eerste lettergreep van 

de naam Grimberg waarin geen lucht circuleert, en met behulp van wat ik er aan zachtheid 

en weerschijn van korenbloemen had ingelegd. Ik voelde een opgetogenheid die me nog maar 

de voorbode leek van een goot geluk wanneer ik ’s ochtend vroeg de zitkamer inkomend om te 

ontbijten, bij het zien van een stofzuil die zich in zijn eentje boven de kast overeind hield, had 

begrepen dat de winter tot het vallen van de avond onverhoopt het uitbundige bezoek kreeg 

van een lentedag. De verschillende delen waaruit een herinnering bestaat en die je geheugen 

in evenwicht houdt als één geheel, waaraan je niet kan of mag veranderen, zijn onderling zo 

saamhorig dat ik bij een van de demente vrouwen de dag had willen besluiten, een kopje thee 

drinkend in een appartement waar de muren in donkere kleuren zijn beschilderd, zoals in de 

jaren zeventig de kamers werden geverfd en waar in de januarischemer oranjekleurige lichten, 

rood vuur, en de roze en witte vlam van chrysanten gloeien. In net zo’n namiddaguur als 

waarin ik de geneugten waar ik naar verlangde niet had weten te ontdekken. Maar nu leek 

me dat al die uren, al hadden ze nergens toe geleid, op zichzelf genoeg charme bezaten. Ik 

wilde ze terugvinden zoals ik ze me herinnerde. De elementen van een herinnering die 

verknoopt was met een verre tijd, een jaartal waarnaar ik niet kon teruggaan, elementen van 

verlangen dat zelf zo onbereikbaar was geworden als de vreugden die het eertijds vergeefs had 

nagejaagd. De zon had zich verscholen. De natuur hernam haar heerschappij over de Regge, 

waaruit elk denkbeeld was vervlogen dat het de Elysische tuin van de vrouw was. Boven de 

molen was de echte hemel grijs geworden, de wind rimpelde het water met kleine golfjes. Grote 

vogels kozen snel hun weg door het bos, en streken de een na de ander, schrille kreten 

slakend, neer op de hoge eiken, die onder hun druïdenkroon en met goddelijke majesteit de 

ontvolkte leegte leken te proclameren van dit bos in onbruik, en mij hielpen begrijpen dat het 

tegenstrijdig is om in de werkelijkheid naar beelden van de herinnering te zoeken, waaraan 

altijd het betoverende zal ontbreken dat zij juist danken aan de herinnering en aan niet met 
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de zintuigen te zijn waargenomen. De werkelijkheid die ik had gekend bestond niet meer. De 

plekken die ik heb gekend horen niet alleen thuis in de wereld van de ruimte, waar ik ze voor 

het gemak situeer. Ze waren maar een deel uit het conglomeraat van de indrukken die mijn 

leven van toen uitmaakten. De herinnering aan een bepaald beeld is niets anders dan heimwee 

naar een bepaald moment. En huizen, wegen en lanen zijn, helaas, vluchtig als de jaren.  

 

Hoe verschillend ons leven ook was, we waren steeds de broer en zus die we altijd geweest 

waren, en de tijd had onze relatie alleen maar verbeterd. Soms verontschuldigde hij zich dat 

hij niets had laten horen. ‘Anneke’, zei hij, ‘het spijt me. We hadden niet zoveel tijd samen 

moeten verliezen.’ En ik moet toegeven dat er jaloezie bestond in de familie. Het resultaat was 

dat het langer duurde dan nodig was om met mij in contact te komen. Onze wederzijdse 

behoefte werd al gauw duidelijk. We wilden over vroeger praten, alles wat we ons maar konden 

herinneren. Ik was de enige mens ter wereld met wie hij zijn gevoelens over vroeger op dezelfde 

manier kon beleven, en daarom moest hij mij vinden. Alleen wij tweeën wisten wat het voor 

ons betekende dat onze ouders er niet meer waren. Ik had Henk of Liesbeth nooit op dezelfde 

manier horen praten over vroeger. Op de goede momenten is een broer-zusterrelatie een heel 

hechte band. Jarenlang was het me praktisch onmogelijk geweest de naam van vaa tegen 

iemand te noemen behalve tegen Jan. Het trauma van zijn dood had me te diep getroffen. Ik 

had geleerd de herinneringen daaraan te verdringen, uit mijn bewustzijn te sluiten. Jan was 

mijn enige uitlaatklep. Onze telefoongesprekken maakten een stroom van herinneringen en 

opgekropte emoties los. Het was hartverscheurend. Maar het was ook therapeutisch en ik had 

het gevoel dat veel emotionele spinnenwebben voor ons beiden waren weggevaagd. Na twintig 

jaar begonnen we eindelijk zijn dood te verwerken. Toen ik de emotie in Jans stem hoorde, 

bedacht ik me hoe gelukkig we waren dat we elkaar hadden. Hij is een goed mens en hij geeft 

om mijn gevoelens net als ik om hem. Het was of we nooit gescheiden waren geweest sinds 

die afschuwelijke dag toen vaa stierf. We praatten over gevoelens en familie. Ik kreeg het gevoel 

dat Jan zijn wortels opnieuw ontdekte. Hij is een fatsoenlijk man met traditionele waarden 

ten aanzien van huis en familie. Zijn creativiteit zoekt een uitweg door anarchistisch gedrag, 

maar in wezen is hij nog steeds dezelfde solide burger die hij altijd is geweest. Het was of de 

oude herinneringen die waren opgewekt door het praten over vroeger, het verlangen bij hem 

wakker riepen naar de familie die hij nog steeds had. Het fascineerde hem dat mijn tweede 

kind hetzelfde gezicht had als mijn ome Johan. Hij zei dat hij hen dolgraag wilde zien. Het 

gesprek bleef terugkomen op vaa – zo had ik hem altijd genoemd – en dat deed ik nog steeds. 

Hij zei dat ik hem nu wel zou missen nu ik kinderen had. Dat deed ik toen en dat doe ik nog 

steeds. Bijna nog meer naarmate de tijd verstrijkt. Hij zou een fantastische grootvader zijn 

geweest. We misten hem allebei heel erg, en zo openhartig spreken over hem bracht ons van 

streek. Maar het deed ons goed ons hart te luchten, in staat te zijn tegelijk te lachen en te 

huilen als we ons ook de grappige momenten herinnerden. We waren het erover eens dat we 

nog steeds niet konden geloven wat er gebeurd was en het was een troost op zichzelf dat we 

het op dezelfde manier aanvoelden. We werden ontzettend emotioneel. Onze 

telefoongesprekken duurde uren, soms dagelijks. We bleven maar praten. Ik dacht zelfs niet 

aan de kosten van het gesprek. Het onderwerp van gesprek was altijd hetzelfde, de familie en 

vooral vaa. We praten steeds weer over hem en beleefden onze jeugd opnieuw. We genoten 

van de herinneringen, de gelukkige tijd, die ons altijd weer terugbracht bij hetzelfde punt: de 

tragische en absurde dood van onze ouders en onze behoefte aan hen. Hij zei herhaaldelijk 

dat hij hen zo miste.  Hij zei dat hij blij was dat ik Anne was genoemd. De naam deed hem 

denken aan onze helaas te vroeg overleden grootmoeder. Is mis mijn ouders nu op mijn 

vijftigste zelfs nog even erg als toen ik dertig was. Het is een verpletterende ervaring als je 

ouders uit je leven verdwijnen. De bizarre manier waarop wij met de dood van hen 
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geconfronteerd werden heeft een gapend gat achtergelaten, dat nooit helemaal gedicht is. Ik 

weet dat ik aan een stuk door bleef huilen. Ik kon het gewoon niet geloven. Je emoties lijken 

voor de rest van je leven in de lucht te blijven hangen. Soms kan ik wanhopig naar hen 

verlangen, en Jan moet hetzelfde hebben gevoeld. Ik denk niet meer alle dagen aan hen en 

heb me er nooit op betrapt dat ik met hen praat. Jan wilde iets dat met geen geld te koop was: 

de troostende warmte van een familie om hem heen. En die is er nog voor een klein deel. Mijn 

moeder, vaa, mijn tantes en ooms, neven en nicht, ze zijn er niet meer. Hoeveel gaten moeten 

er nog vallen voordat mijn leven een groot gat wordt? Niemand is veilig. Er bestaan geen regels 

voor iemands sterven. De dood leek op hol geslagen. Het gaf me een gevoel dat niemand in de 

familie immuun is. Mijn kinderen worden plotseling ook kwetsbaar. Als er iets met een van 

mijn kinderen zou gebeuren, zou dat het einde zijn. Ik zou niet meer kunnen verdragen.  

 

Ik besta in mijn dromen, zonder dromen is er geen droomwereld. De verbeelding aan de macht! 

Animisme betekent dat iedereen een ziel heeft. Het gewone dat ik mij voornam trok meestal 

aan het kortste eind, maar ook niet altijd en overal. Ik geloof dat ik daarom conservatief ben 

in hart en nieren. Ik gebruik oma’s broodmes en bewaar zorgvuldig haar messenleggers. Ik 

ben tevreden dat mijn leven zo verlopen is. Het was arm en rijk en heeft me veel geschonken. 

Hoe had ik zoveel kunnen verwachten? Het waren allemaal onverwachte gebeurtenissen die 

me overkwamen. Soms had het anders kunnen zijn, als ik zelf anders was geweest. Maar zoals 

het was heeft het moeten zijn, want alles is zo gegaan omdat ik ben zoals ik ben. Veel kwam 

met een bepaalde bedoeling tot stand, maar dat bleek niet altijd in mijn voordeel te zijn. Het 

meeste heeft zich op natuurlijke wijze, vanuit het levenslot ontwikkeld. Ik heb spijt van veel 

stommiteiten die veroorzaakt werden door mijn eigenzinnigheid. Maar als ik niet zo was 

geweest, zou ik mijn doel niet bereikt hebben. Zo ben ik teleurgesteld en niet teleurgesteld. Ik 

ben teleurgesteld over de mensen, en ik ben  teleurgesteld over mezelf. Ik heb de vriendinnen 

uit mijn jeugd achtergelaten samen met mijn jeugd. Ik heb geweldige dingen van de mensen 

ondervonden en heb zelf meer gepresteerd dan ik van mezelf verwachtte. Hoe ouder ik werd, 

des te minder begreep of wist ik van mezelf, des te minder inzicht had ik in mezelf. Ik ben niet 

in staat een definitieve waarde of waardeloosheid vast te stellen. Ik heb geen oordeel over 

mezelf en mijn leven. Nergens ben ik helemaal zeker van. Ik heb geen definitieve overtuiging. 

Ik weet slechts dat ik geboren ben en dat ik besta. Ik besta op een grondslag die ik niet ken. 

Ondanks alle onzekerheid voel ik een duurzaamheid van al het bestaande  en een samenhang 

en een onafgebroken duur van het zo-zijn. 
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