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Woord vooraf 
 

 

 

 

Als wij de juiste theoretische kennis bezitten, maar er alleen in holle frasen over 

babbelen, het ergens hoog in een kast leggen en het niet in praktijk brengen, dan heeft 

die theoretische kennis, hoe goed ook, geen enkele betekenis 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, juli 1937 

 

 

 

Ik weet niet waarom ik mijn portret wil maken. Ik ken mezelf nauwelijks. Als er alleen 

sprake was van het uiterlijk, hoefde ik maar voor een spiegel te gaan zitten om mezelf 

nauwgezet te beschrijven. Maar er bestaan geen spiegels voor ons binnenste. Ik begin 

gewoon en zie wel waar het schip strandt. Zij krijgen er mij op geen enkele manier toe 

wanneer ik niet wil, want ik ben onuitstaanbaar eigenwijs. Moet ik al het lelijks over 

mezelf zeggen dat ik weet? Ik zal dat maar liever aan anderen overlaten. Heel wat 

mensen zullen die taak met genoegen op zich nemen. Ik ken misschien maar de helft 

van mijn slechte eigenschappen. Hun portret van mij zal stellig beter lijken. Met het 

scherpe oog waarmee men mijn fouten bespeurt, kan men dan ook mijn goede 

eigenschappen ontdekken, zodat ik over het geheel genomen gelukkig ben met 

feedback. Moet ik mezelf prijzen? Dat is beslist van alle bezigheden degene waarvoor 

ik het minst voel. Ik geef toe, dat ik de deugd bewonder en dat ik hoop zo min 

mogelijk van haar pad af te dwalen. Maar helaas ben ik tot nog toe niet veel verder 

gekomen dan bewondering! Mijn temperament maakt mij tot een tegenstander van de 

algemeen aanvaarde opvatting dat men beter een middelmatig origineel dan een goede 

kopie kan zijn. Zo lang ik me kan herinneren heb ik altijd geprobeerd grote 

voorbeelden uit te kiezen en die dan ook zo goed mogelijk na te volgen. Ik zelf ben 

mijn hele leven door anderen als voorbeeld genomen. Mocht ik in de liefde ooit 

lichtzinnig zijn geweest, dan acht ik mezelf toch maar voor de helft schuldig. Ik heb 

het volmaakte gezocht. Nu ik dat heb gevonden, heb ik mij innerlijk gebonden, en wel 

op een zodanige wijze, dat niets of niemand mij daarvan kan losmaken. Wellicht zal 

mijn oprechte verlangen zo streng mogelijk voor mijzelf te zijn een mooi trekje 

opleveren voor dit boek. En om dat verlangen aan te bevelen dient men het  duurzaam 

te maken. Ik beloof plechtig en heilig oprecht te zijn. Het beste is wandaden uit het 

verleden te vergeten en in de toekomst wijzer te zijn, zonder elkaar met modder te 

gooien. Ik vind wel, dat men in dergelijke gevallen moet weten wie er begonnen is, en 

waarom. Waarom zou ik mezelf eigenlijk geweld aandoen en me iets weigeren dat in de 

grond van de zaak onschuldig is, dat ik vurig leek te wensen en dat ik alleen al om die 

reden met genoegen zal inwilligen. Ik heb me bezworen dat ik geen enkel risico liep, 

dat het niet gevaarlijker is om met jou te praten dan om te denken. Ik neem het 
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oordeel over dat u mij voorschrijft, en u mag lachen om mijn goedgelovigheid, maar u 

mag er me niet voor straffen. Weemoed zijn de draden naar het verleden, naar de 

dingen die voorbij zijn en weg en die nooit meer terugkomen. Ik kan ziek worden van 

het verlangen naar wat er niet meer is. Daarom moest ik weg uit dat land van 

vooroordelen, die als kluiten aan de zenuwen in mijn geest hingen. Ik weet dat er 

werkelijk zoiets als een offerlam, een steunende aanpassing van een kind aan de 

behoeften van de ouders, opdat die overeind kunnen blijven. Ouders dwingen hun 

kinderen op alle mogelijke manieren een tijdelijke oplossing te bieden voor hun 

problemen, die ze weigeren onder ogen te zien. Ze scheppen een parasitair-

exploiterende relatie tot hun kind. De vader zegt tegen de zoon: ‘Je bent van mij, 

luister naar mij, geef mij je aandacht, wees mijn enige vriend, ga nooit bij me weg, 

hou me overeind, voorkom mijn geestelijke instorting, wees de zin van mijn leven, dat 

ik verder totaal zinloos acht.’ Dat kan een moeder ook zeggen. De mate van exploitatie 

van kinderen, het misbruik dat gemaakt wordt van hun affectie en loyaliteit, dat heeft 

mij werkelijk diep getroffen. De waarheid is dat sommige ouders gewoon niet willen 

leven en een poging doen hun levensonmacht, met hun kind als speelgoed, de kou 

van hun eenzaamheid met het kind als warme kruik, te ontkennen of trachten 

ongedaan te maken. Sommige ouders willen niet dat hun kind zelfstandig wordt en 

enige vreugde in het leven vindt. Ze willen het kind als bron van hun exploitatie niet 

kwijt en als dat dreigt te gebeuren, komen ze in een toestand van grote wanhoop.  

 

Het aantal chronisch zieke diabetici zal vanwege de vergrijzing explosief toenemen. In 

het jaar 1966 waren er twee procent buiten echtelijke kinderen, nu is dat zesendertig 

procent. In het jaar 1960 werkte een huisvrouw zevenenvijftig uur per week in het 

huishouden, nu is dat nog eenentwintig uur per week. Maar in het jaar 1951 kostte 

een tv toestel ook al twaalfhonderd gulden. Ik weet nog meer. Lang leve de quiz. De 

Tachtigjarige oorlog begon met de slag in Heiligerlee. De aanleiding van de oliecrisis in 

1956 was de nationalisering van het Suezkanaal. Het gevolg van de oliecrisis van het 

jaar 1973 was de autoloze zondag. Een heitje (voor een karweitje) komt uit de 

dieventaal, het Bargoens en is een kwartje.  In het jaar 1969 werd de BTW ingevoerd 

en in 1973 was de snelheidslimiet honderd kilometer per uur. 

 

Schrijven is een zorgvuldige manier van spreken. 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. Over blijvende voorspoed van mijn familie, dat van generatie op 

generatie in ere zou moeten worden gehouden. Moeder sterft, dochter sterft, 

kleindochter sterft. Als de dochter zou sterven voor de moeder, zou de moeder dat 

groot verdriet doen. Als de kleindochter zou sterven voor de dochter, zou hun beider 

hart breken. Als de familie, generatie na generatie, sterft in de genoemde volgorde, is 

dat het natuurlijke verloop van het leven. Dat is ware voorspoed. Uit eigen ervaring 

begrijp ik deze Zen-wijsheid. Mijn wereld stortte in na de vroegtijdige dood van mijn 

ouders. Een terugblik op mijn jeugd en een herinnering aan de gelukkige tijd toen 

mijn ouders nog leefden, maakt het gemakkelijker hun dood te aanvaarden. Het is of 

je terugkijkt naar iets normaals. Mijn lezer, u bent van alle mensen ter wereld degene 

in wie ik het meest en vanzelfsprekends vertrouwen heb. Ik ken tegenover u geen 

terughoudendheid, geen preutsheid, en wat nog ongewoner is: ik ken geen ijdelheid 

tegenover u, zodat ik mij steeds bereid voel u alle dwaasheden, alle grillen die mij in 

mijn eigen ogen verlagen, te vertellen. Misschien meen ik dat u beter over me denkt 

dan ik zelf doe, en verwacht ik te worden gerustgesteld, te worden verheven, hoger te 
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worden gewaardeerd door het oordeel dat u over mijn vertrouwelijke mededelingen 

uitspreekt. 

 

 

’s Werelds loop 
 

 

 

 

Laat de  mensheid van de waan genezen, 

dat de mens een hemeling moet zijn, 

laat de kreupele een kreuple wezen, 

laat de vreugd de vreugd, de pijn de pijn. 

 

Laat de ziel de ziel, de zinnen zinnen, 

en dit aards bestaan een aards bestaan, 

en laat wie elkander diep beminnen, 

zo diep liefhebben, dat zij vergaan. 

 

Laat mijn lied mijn lied zijn; laat het klinken, 

sluit uw oor als het uw hemel krenkt; 

want zij zullen het in haat verminken, 

als het hun geen hoogre wereld schenkt. 

Laat het in mij dag zijn en weer nacht, 

opdat ’s werelds loop worde volbracht. 

 

 

 

 

Bertus Aafjes 

Uit: Het Koningsgraf 

1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

Inleiding 

 

 
 

Heel onze vindingrijkheid en vooruitgang lijken ertoe te leiden dat we materiele 

krachten met verstandelijk leven bezielen en het menselijk leven reduceren tot een 

materiele kracht. 

 

Karl Marx, toespraak, 1856 

 

 

 

Om mijzelf schadeloos te stellen, en om jullie te dwingen je met mij bezig te houden, 

begon ik in een nacht aan dit boek, dat ik ook afmaakte. De gesprekken die ik voerde 

met mijn en zijn familie strandden op verwijten van hun kant. Ik zal u de details van 

de gesprekken besparen, hoewel het me nog helder voor de geest staat; sommige 

scènes worden onuitwisbaar in het geheugen gegrift. Deze kunt u zich zonder al te 

veel moeite voorstellen: een familie die er een starre moraal en starre opvattingen over 

wat hoort op na houdt, die zeer aan hun zoon en aan zijn reputatie gehecht zijn, en 

die in deze onbezonnen daad (scheiding) duizend redenen tot vrees voor het heden en 

de toekomst zagen. En tegenover hen de ongevoeligste dochter ter wereld, die schuldig 

was, maar niet zoveel als zij dachten. Ze namen niet op mijn woord aan dat het 

harmoniemodel mijn idee was en dat ik geen conflicten wilde oproepen. Als je hart 

vervuld is van tederheid, is het pijnlijkste wat er is degenen die van mij houden, te 

misleiden. Maar de waarheid zou in mijn geval geen enkel goed hebben gedaan, en 

zoveel kwaad dat ik die neiging om die toch op te biechten onderdrukte. Men was er 

overigens niet eens in geïnteresseerd. Ik leef temidden van mensen die soms uiterst 

ongevoelig zijn, hard, mensen, zo lijkt het, bij wie geen empathie te bekennen is, die 

maar al te vaak vrijwel onmiddellijk met elkaar in een machtsstrijd belanden. Toch zal 

ik me, ondanks al die uitbarstingen, te midden van die mensen moeten handhaven 

zonder erdoor verlamd te raken. Want als ik verlamd raak is het gebeurd met me. Dan 

kan ik er niet meer tegenop, dan noemen ze me ‘te gevoelig’ en dan vlucht ik naar de 

veiligheid van mijn isolement. Ik weet dat ik voor woede en agressie bang ben, en dat 

ik die verstikkende veiligheid niet snel zal verlaten. Het totale vermijden van een 

relatie is dat isolement, waarin ik met niets te maken wil hebben. Wij zijn niet één met 

elkaar. Het woord elkaar wil trouwens al zeggen dat er twee zijn: ik en de wereld,  ik 

en jij. Dat is al het primaire vermijden van een relatie. Eigenlijk is zelfs de relatie, hoe 

vol gevoelens ook, al een vorm van vermijden. Als je één bent met alles, dan ben jij er 

niet meer. Als jij er niet meer bent, als een individu dus, als je dat zelf werkelijk zou 

doorzien als een volkomen fictie, dan ben jij er niet meer. Ik en de moeder zijn één. 

Volstrekt juist. Ik doel op de eenheid met het bestaan. Dan is er geen zelfbewustzijn 

meer of ik-bewustzijn, dan is er gewoon een totaal andere staat van bewustzijn. Ze 

noemen dat weleens non-dualiteit, en daar spreken de mystici over. 
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Hoezo is de kindertijd onbezorgd? Ik heb er niets van ervaren. Ik werd geconfronteerd 

met de gevolgen van een oorlog, de armoede en de frustraties van mijn ouders. Als je 

terugwilt naar het allereerste begin, dan denk je je ouders weg. Er is alleen sprake van 

verlangen. Er is geen straks, geen morgen en er is geen gisteren. Zou ik al die 

herinneringen, alles wat geregistreerd werd, met die emoties die eraan vast zitten, zou 

ik die kunnen doen verbleken, van hun kracht kunnen ontdoen? Zou het mogelijk zijn 

om van alle registraties alleen de positieve over te houden? In ieder geval de 

registraties die voeren tot de ontwikkeling van gewone normale sociale vaardigheden, 

die ik moet leren, en alle andere mogelijkheden van gevoelsmatig menselijk zijn, die in 

ieder geval enige opbouw en verdieping van relatie mogelijk maken? Ik had eens een 

relatie met een man die geweldig was in de liefde. Hij beminde altijd even 

hartstochtelijk. Als degene van wie hij hield sterft of hem verlaat, waande hij zich 

alleen op de wereld. Hij verloor alles met het verlies van de enige voor wie hij leefde. 

Alles was hem dan een last, hij wilde alleen nog maar sterven, en de dood waarnaar 

hij uitzag zou zeker spoedig komen. Maar in plaats van de dood kwam er een nieuwe 

liefde, even lieftallig als de vorige, net als zij anders dan alle andere vrouwen. Zij zou 

hem nog eenmaal het onuitsprekelijke geluk schenken te beminnen en te worden 

bemind. Zijn genereuze liefde begint opnieuw te wensen dat de echtgenoot altijd 

jaloers is en de altijd ontrouwe vrouw geen moeite doet om ter wille van de lieve vrede 

rust te vinden in haar huis. Dan komt er weer een ander, dezelfde liefdesbetuigingen, 

dezelfde plechtige beloften, steeds opnieuw. En dan nog zegt hij dat hij een 

veeleisende smaak heeft, dat het heel gemakkelijk is een avontuurtje met hem te 

hebben, maar heel moeilijk hem tot een hartstochtelijke liefde te inspireren. Wat doet 

men er toch goed aan, dacht ik bij het lezen van deze herinneringen, de liefde te 

mijden en de voorkeur te geven aan vriendschap, die minder afgunstig is en minder 

onrust met zich brengt. Als ik hield van een zo beminnelijke, graag geziene man, zou 

ik heel bang zijn dat ik het twintigste wonder, de twintigste unieke vrouw zou blijken 

te zijn die zijn liefde waard was. Dat hij zich door hartstochten laat meeslepen is soms 

misschien nog te verontschuldigen, maar hoe kun je in alle bedachtzaamheid iemands 

ongeluk bewerkstelligen.  

 

Rits je lip dicht! Ik moet werkelijk mijn naaste niet kwaad doen, al was het slechts 

voor mijn eigen gemoedsrust, want ik doe mijzelf daarmee oneindig veel meer kwaad. 

Ik kan mijn fouten niet vergeten, ik kan het besef ervan niet verzachten of uit mijn 

geheugen bannen. Ik mag mij slechts laten overhalen door een man met veel geest, 

rijk en door mij bemind. Denk je dat zo iemand gemakkelijk te vinden is? Staat het 

vast, is het evident, dat ik zo iemand vind? Misschien zal ik minder veeleisend zijn, 

misschien laat ik mij overhalen door een fatsoenlijke man die rijk is en voor wie ik 

achting kan voelen, misschien ook niet, ik weet het werkelijk niet. Ik houd er geen 

methode op na, die dienen er volgens mij alleen maar toe om je op een dwaalspoor te 

brengen. Ik laat mijn beslissing, naar gelang de omstandigheden, bepalen door mijn 

voorkeur. Die is constant en gelijkmatig genoeg om mij daarop te kunnen verlaten. 

Het is waar, ik leef uitsluitend in het heden, maar is dat zo onverstandig? Alleen het 

heden behoort mij toe, alleen het heden is zeker. Wat de toekomst brengt weet ik niet, 

ik weet zelfs niet of er wel een toekomst voor mij zal zijn. Ik bedoel voor mijn plannen, 

ik behoed mij ervoor te vrezen dat er geen toekomst zal zijn voor mijn leven. Als ik doe 

of het kwaad niet bestaat, geen kwaad zal mij dan treffen! Een spiegel registreert niet, 

raakt nooit besmet, er kleeft niets aan vast. Een  spiegel spiegelt alleen maar. Dat 
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gebied ben ik mee geboren. Mijn lichaam werd geboren en dat bewustzijn, dat is het 

gebied van de spiegel. Dat zuiver bewustzijn, als een spiegel, daar konden mijn ouders 

nooit bij. Niemand kan daar bij. Het is mijn kern, mijn wezenskern. Als ik daar mijn 

plaats in vind, dan heeft dat gebied een grote kracht. Het is onschuld en het is altijd 

nu aanwezig. Ik ben stil en reageer niet meer op de machtsstrijd. Uiteindelijk werd dat 

de werkelijke oplossing voor mijn lijden. Mijn isolement is een krachtig terugtrekken 

uit dat veld van relaties. Waarom? Omdat een mens niet langer gekwetst wil worden, 

of afgewezen wil worden. Mijn moeder zat in haar eigen isolement. En de pillen 

hielpen niet. En vaa? Hij was er gewoon niet. In essentie werd ik telkens weer op 

mijzelf teruggeworpen. Het was deze relationele ontmoediging die zo ver ging dat het 

in de relatie met hun tot volledige stilstand kwam, omdat het als totaal onmogelijk 

werd ervaren. Ik was heel bang voor de kracht van hun weggestopte gevoelens. 

Natuurlijk, ik hield afstand, want anders dreigde ik te overspoelen door de oceaan van 

verdriet en die vuurspuitende berg van de razernij. Vergis je niet. Ik ben een bundel 

herinneringen met alle gevoelens die daarmee verbonden zijn. Ik ben een wandelend 

verleden. Ieder mens is voor honderd procent in de greep van het verleden en het is 

een wonder dat mensen in hun subjectieve werkelijkheid van nu nog met elkaar 

kunnen communiceren en niet ten onder gaan aan allerlei misverstanden. Alhoewel! 

Eigenlijk is dat het raadsel. Mijn schrijven is een zich verdiepende ontmoeting, stapje 

voor stapje de kracht van het verleden doen verbleken. Het verleden is bedreigend 

geweest, en er heeft ontmoediging plaatsgevonden. Dan moet je later wel veel voor 

jezelf houden; tranen worden sentimenteel of kleinburgerlijk. 

 

Er is een Hollands verhaaltje uit de achttiende eeuw over een voerman met een 

filosofische aanleg die zijn zwakheden de baas wilde worden. Uiteindelijk wist hij 

zichzelf zozeer te overwinnen dat hij een herberg voorbij kon gaan zonder een borrel te 

gaan drinken; maar hij was nog geen tien stappen verder toen hij zich omdraaide en 

zei: Voor zoveel wilskracht heb ik wel een glaasje verdiend. 

 

Waarom wordt er tegenwoordig door jongeren zoveel alcohol gedronken? Dat komt 

omdat het lekker is, zowel het drinken als de roes. Dat je ervan in de war raakt, merk 

je niet of pas veel later of het interesseert je niet. De jongeren luisteren niet naar de 

waarschuwingen van hun ouders. De softdrugs zijn niet maatschappelijk 

geaccepteerd en alcohol wel. Alcohol is goedkoop; ik koop bij de aldi al een fles 

bordeaux –  met kurk (geen echte) – voor twee euro vijftig. De invloed van de ouders is 

groot, ze staan het thuis indrinken toe. Hun voorbeeld wordt nagevolgd: zien drinken 

doet drinken. Bij successen hoort alcohol, kijk maar voor de televisie. Wanneer een 

huis is gekocht of verkocht moet daar op gedronken worden. De presentatrice komt 

met een fles champagne naar het huis van de mensen, ze drinken de fles leeg en ze 

gaat weer. Veel mensen hebben drinken van alcohol bij hun leefstijl betrokken. 

Alcohol is gemakkelijk te kopen. De supermarkt verkoopt drank en die supermarkt is 

erg toegankelijk. Een jong meisje achter de kassa zal haar leeftijdsgenoten niet 

aanspreken wanneer die met een fles wijn naar buiten gaan. Er is geen verschil in 

gebruik tussen mannen en vrouwen. En de kerk heeft er ook geen moeite mee, die 

doen ook niet aan voorlichting en preventie. De trend is dat je met je ouders niet over 

alcohol praat. Het gevaar wordt echter door de ouders onderkend. Ze weten ook niet 

wat ze aan het alcoholgebruik van hun kinderen moeten doen. Als je drinken verbiedt 

maak je het gebruik alleen maar spannend. De toegankelijkheid moet echt verminderd 

worden. Het is een maatschappelijk probleem en bijna iedereen in de samenleving 
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heeft ermee te maken. Tot zestien jaar zou het gebruik verboden moeten worden. 

Ouders moeten in gesprek gaan met hun kinderen. De overheid moet de ouders gaan 

voorlichten over het alcoholmisbruik van de kinderen. Een kassa in de supermarkt 

zou speciaal voor het afrekenen van drank moeten zijn en de bedrijfsleider moet 

erachter zitten. Mannen, extraverte personen en mensen met positieve verwachtingen 

over alcoholgebruik drinken meer dan anderen, blijkt uit een onderzoek van 

psycholoog Sander Bot. Jongeren laten zich sterk beïnvloeden door hoeveel anderen in 

de groep drinken. Vooral mensen die hoog scoren op ‘vriendelijkheid’ zijn gevoelig voor 

de invloed van anderen. Naast genetische aanleg zijn cultuur, opvoeding en directe 

sociale omgeving van invloed op het drinkgedrag. 

 

Ik heb mijn visie omtrent de mens fundamenteel veranderd. Mensen denken dat ze 

een persoonlijkheid zijn en dat dus het geheel is van hun eigen registraties. Ze denken 

ook dat ze hun lichaam zijn. Kortom, ze denken dat ze lichaam en persoonlijkheid 

zijn. De meesten van die persoonlijkheden bestaan uit duizenden fragmenten. Je 

vader en je moeder hadden ook een persoonlijkheid, samengesteld uit duizenden 

fragmenten, die maar al te vaak met elkaar in strijd waren. Daarom zei mijn moeder 

soms met haar mond dit en met haar hele lichaam drukte ze een andere boodschap 

uit. Dat was uiterst verwarrend. Er is natuurlijk nooit eenheid in het functioneren als 

persoonlijkheid. Ik gebruikt het woord ‘opvoeding’ nooit. Het woord suggereert iets wat 

bewust en wilsmatig gebeurt, alsof ouders waarden en normen overdragen. Dat is 

absoluut niet waar het om gaat.  Het is heel oppervlakkig om over de effecten van 

opvoeding te spreken. Het gaat om iets wat oneindig veel dieper ligt, een 

voortdurende, vaak geheel onbewuste beïnvloeding. Het gaat om een getroffen worden 

door diepe tragiek. Het beste geschenk wat je kinderen kunt geven is gelukkige 

ouders. Wij geven kinderen heel ongelukkige ouders, mensen vol weggestopte 

gevoelen, verdrongen en opgeborgen in een reusachtige kelder waarvan de deur 

gesloten is en de sleutel al vroeg door die ouders is weggegooid. Iemand die nog altijd 

over opvoeding spreekt, kent die kelderruimte niet, noch van zichzelf, noch van zijn 

ouders. Een relatie hebben is naar binnen kijken, diep in de eigen subjectiviteit 

binnendringen. Een relatie is de subjectiviteit van twee mensen en heeft te maken met 

ontmoeten. Het is zeker niet zomaar wat praten. Een relatie is een zich aan elkaar, in 

steeds dieper vertrouwen ontbloten. Het is met geduld en taai volhouden de wonden 

die zijn geslagen, vanaf de grofste tot de subtielste, aan een nader onderzoek 

onderwerpen, ze naar boven halen, te doen herleven. Zo kunnen ze terechtkomen in 

het licht van datgene wat nooit gekwetst kan worden, het bewustzijn. Geboorte en 

dood zijn niet het meest cruciaal in het leven. Dat is de liefde, die natuurramp is de 

rampzaligste en de mooiste. 

 

Mijn vader was brood- en banketbakker bij de coöperatie in Enter. Hij was een echte 

familieman, dat wil zeggen dat hij waarde hechtte aan familiebanden. Hij zocht zijn 

broers en zijn nichten in Wierden en Rijssen elke week op en praatte over de 

gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Hij erkende onze dominee van de gereformeerde 

kerk als een hogere autoriteit. Hij had kort krullend haar en een vierkant gezicht. Hij 

was strenger tegen mij dan tegen de anderen. Ik moest harder werken voor aandacht 

en lof kreeg ik nooit, niet op school, niet thuis. Ik wist wel dat ik niet aantrekkelijk 

was, een hoofd groter dan alle andere meisjes, met stakerige benen, laag voorhoofd en 

haren die te saai waren om donker te heten. Mijn broer Henk was de jongste thuis. 

Toen hij nog een kind was, had ik al een baan als ponstypiste op een mechanische 
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administratie en verkering met Harmen. Ik woonde in een stadje op een steenworp 

afstand van Enter omdat mijn vader niet meer met mij sprak; hij was kwaad op mij 

vanwege mijn onafhankelijke en vrije gedrag. Later ging ik regelmatig naar huis, maar 

ik had me innerlijk losgemaakt. Dat te beseffen gaf me zelfvertrouwen. Het strenge 

geloof van mijn ouders had ik als het ware uitgetrokken, met de jurken en de kousen, 

symbool van mijn meisjestijd. Ik wilde er niet meer over horen, er niet meer aan 

denken. God was een woord geworden als alle woorden. Houvast vond ik in mijn werk 

en in mijn liefhebberij: lezen en uitgaan. Voor het eerst begreep ik wat schoonheid is 

waaraan iedereen deel kan hebben, zelfs de lelijkste mens. Ik was ervan overtuigd dat 

er geen hogere macht bestond dan zedelijk besef. Na zelfs geen enkele pogingen te 

ondernemen mij te bekeren, scheen mijn familie zich neer te leggen bij wat ze mijn 

afvalligheid noemden. Ik denk dat zij er verder niet over na dachten en banden me uit 

hun bestaan. Wij verhuisden als jong stel naar een flat aan de andere kant van 

Nederland, namelijk in  Venray, in het noorden van Limburg. Maar mijn nieuwe leven 

verloopt anders dan voorgesteld… . Verbanning is een straf die men zware 

misdadigers oplegt. En niemand heeft het recht een ander te veroordelen zonder hem 

te horen en hem in staat te stellen zich te rechtvaardigen of te verdedigen.  

 

Mijn huwelijk liep op de klippen. Dat komt omdat ik in de spiegel keek voordat ik op 

mijn trouwdag naar de kerk ging. Ik werd ook niet gekleed en opgemaakt door 

anderen. Ik wist niet dat wanneer ik eenmaal getrouwd was pas weer mijn 

spiegelbeeld mocht zien. Ook regende het op mijn trouwdag. Als het regent op je 

trouwdag, wordt er gezegd: ‘Dat huwelijk duurt niet lang’. Regen betekent dat je 

tranen zal huilen en het dus niet goed gaat. Aan het eind van het bruiloftsfeest 

sluipen de bruid en bruidegom stilletjes weg, zonder dat iemand het mag merken. Ik 

heb niet eens het eind van het feest afgewacht. Ook kwam ik niet in mijn nieuwe huis 

aan. Dat had ik namelijk nog niet. Want dan was het eerste dat ik had moeten doen 

bruine bonen koken. Ook als je verhuist moet dat, op de eerste dag. Bruine bonen 

betekenen overvloed. Want een boon kan, net als een graan- of rijstkorrel, veel meer 

voortbrengen. Tegenwoordig wordt er alleen nog met rijst gestrooid. Het hedendaagse 

bijgeloof is een voorwaarde voor een magisch bestaan. Iedereen is er wel min of meer 

mee behept: bezweringen, wensen, voorspellingen en magische handelingen om 

onszelf en de wereld om ons heen te beïnvloeden. We willen voorspoed en geluk, 

gezondheid en liefde. En wij willen weten wat de toekomst brengt. We hebben 

inmiddels – vindingrijk als we zijn – ontelbare methoden bedacht om het noodlot de 

goede richting op te sturen. Sommige daarvan zijn zelfs zo oud dat de oorsprong niet 

meer te achterhalen is. Couperus had een rotsvast vertrouwen in de ‘Stille Kracht’. Er 

is een voetballer die alleen maar wil spelen als hij het slipje van zijn vrouw draagt. 

Koningin Elisabeth tekent op vrijdag de dertiende geen belangrijke staatsstukken. 

Vliegtuigstoelen kennen geen nummer dertien en in hoge gebouwen wordt de 

dertiende verdieping overgeslagen. Bijna iedereen volgt de horoscopen in dag- en 

weekbladen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de rol van natuurgenezers en 

de alternatieve geneeskunst. Alles helpt… als je er maar in gelooft. Maar ik loop onder 

ladders door en aai zwarte katten op de dertiende van de maand. Morgen is vandaag 

gisteren en gisteren was morgen vandaag. ‘Vandaag is alweer gisteren en morgen is 

vandaag. Ik heb je antwoord al te pakken, voor ik er om vraag’, zingt Sietse Dolstra.   

 

Ik slaap weer in, en soms word ik niet langer dan een ogenblik even wakker, net lang 

genoeg om het kraken van de kasten te horen, veroorzaakt door de voorbijrijdende 
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trein, of met open ogen in de caleidoscoop (kijker waarin men wisselende mooie 

figuren ziet) van de duisternis te staren en dank zij een kort ogenblik van bewustzijn 

heerlijk van de slaap te genieten, waarin de meubels, de kamer, dat alles waarvan ik 

slechts een klein deel ben, gedompeld waren en in die onbewustheid ik spoedig terug 

zal zinken. En ik was in mijn slaap moeiteloos in een voor altijd voorbije tijd uit mijn 

jeugd teruggekeerd in het door mij zo geliefde dorp. Zelfs tijdens mijn slaap vergeet ik 

deze gebeurtenissen niet, en herinner ze dan ook nog, zodra het me gelukt is wakker 

te worden om te ontsnappen aan die illusie, maar voor de zekerheid begraaf ik mijn 

hoofd volledig in mijn hoofdkussen, alvorens naar de wereld der dromen terug te 

keren. Soms word ik in mijn slaap uit een verkeerde ligging van mijn lichaam een 

man geboren, zoals Eva uit een rib van Adam ontstond. Terwijl hij ontsproten was uit 

het genot dat ik op het punt stond te ondergaan, beeldde ik mij in dat dit mij door 

hem deelachtig was geworden. Mijn lichaam dat om het zijne haar eigen warmte 

voelde, wilde zich weer met hem verenigen, en ik word wakker. De rest van de 

mensheid lijkt mij dan nog heel ver weg in vergelijking met deze man die ik pas enkele 

seconden geleden verlaten heb. Langzaam maar zeker verbleekt het droombeeld en ik 

vergat de man uit mijn droom. Ik ben oud geworden op die abnormale, onbetamelijke 

en toch verdiende manier waarop vrijgezellen oud worden, voor wie de lange dag, die 

geen morgen heeft, langer schijnt te zijn dan voor anderen, omdat de dagen voor hen 

leeg zijn en omdat de ogenblikken zich van de ochtend tot de avond aaneenrijgen 

zonder dat ze door kinderen in beslag worden genomen. 

 

De economische crisis is gekomen als een dief in de nacht en hij heeft bij economen, 

vakbondsleiders en werknemers verwarring gesticht. Ondanks de camouflerende 

gebaren van politici was de progressieve beweging gespleten tot op het bot. Heftige 

discussies ontbranden en het polemisch vuurwerk van Hans van den Doel was er een 

bewijs was. Er groeide een monsterverbond tussen CPN, de VVD en de Federatie van 

Nederlandse Vakverenigingen (FNV). Het ethisch reveil van Van Agt en het 

loonpolitieke reveil van Van den Doel vulden elkaar volmaakt aan. Inmiddels is Nieuw 

Links in het niets verdwenen en wordt West-Europa bedreigd door een nieuw 

verschijnsel. Dit verschijnsel wordt door sommigen een economische inzinking 

genoemd en door anderen een economische crisis. Het verschil tussen een inzinking 

en een crisis is duidelijk: er is een inzinking als je buurman door werkloosheid wordt 

bedreigd. Er is een crisis als je zelf door werkloosheid wordt bedreigd. In de PvdA 

woedde jaren een fel economendebat, aan de ene kant staan economen die vinden dat 

de economische crisis bestreden moet worden door het kwijnende salonsocialisme 

nieuw leven in te blazen. Aan de andere kant staan degenen die menen dat het 

salonsocialisme juist een barrière vormt voor crisisbestrijding en 

maatschappijvorming. Het blijkt dat het salonsocialisme niet alleen floreert onder 

economen, maar ook bij de vakbeweging en de politieke partijen. Het betoog neemt 

echter een wending als een geheel nieuwe probleemstelling wordt geïntroduceerd. Het 

is niet gerechtvaardigd om vakbewegingleiders voor salonsocialisten uit te maken. De 

manier waarop in onze samenleving de besluitvorming is georganiseerd, dwingt de 

werknemers echter de salonsocialist uit te hangen en dwingt de vakbewegingsleiders 

daarbij voorop te lopen, of zij dat nu prettig vinden of niet. De afschaffing van het 

salonsocialisme is dus minder eenvoudig dan het lijkt. Het blijkt dat men alleen met 

het salonsocialisme kan afrekenen als de besluitvorming wordt gedemocratiseerd. Dit 

betekent in elk geval dat de uitvoering van de wil van de meerderheid moet kunnen 

worden afgedwongen en daarvoor is een centraal geleide inkomenspolitiek onmisbaar. 
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De rechtse economen en de linkse sociologen die denken dat het zonder dwang ook 

wel gaat, krijgen het zwaar te verduren. Een inkomenspolitiek bevordert de 

democratie, en ook de spreiding van inkomen, kennis en macht. Werkloosheid, 

welzijnsverhoging en inkomstenherverdeling, dat zijn taken van een progressieve 

regering. Maar hoe op een democratische wijze in de regering komen en hoe er dan in 

te blijven zonder de democratie te verloederen? Waarom heeft Nieuw Links zo weinig 

aan de ideeënvorming over werkloosheid en democratie bijgedragen? De club viel uit 

elkaar toen het salonsocialisme ook daar toesloeg. 

 

Ik wil mijn lezers overtuigen van de juistheid van mijn maatschappijvisie. Daardoor 

schrijf ik niet afstandelijk of relativerend. Mijn verhalen zijn persoonlijk en direct, dat 

wil zeggen: op de man af. Ik leg de stilte vast die volgt op het woord. Binnen zonder 

kloppen, bij mij kun je thuiskomen zonder de klopper te gebruiken. Het gebeurt of het 

gebeurt niet, zonder poseren; er zijn geen wetten of regels. Foto’s maken en schrijven 

is de geografie die wordt opgeroepen door het gebodene. Een ogenblik waar ik mezelf 

even vergeet en de emotie kan vastleggen. Het oog, het hart en de geest op één lijn 

zetten, het evenwicht zoekend. Ik loop aan de hand van C.G. Jung en u zult veel 

citaten van hem opmerken. Enige gezegden van mijn vader heb ik als bijdrage tot de 

geschiedenis van mijn voorouders in het geheugen geprent. Daaronder was een 

aardige opmerking die ik mij dikwijls herinnerd heb: ‘Beter iemand die niet wil als die 

niet zal’. Vaa was een en al oor voor de jeugd en leefde in zijn laatste dagen in een 

soort overgave aan een stormachtige, vage verwachting. Hij probeerde, om geen 

schaduw over zijn geluk te laten vallen, net te doen of hij geen erg had in de bluf en 

goedmoedige scherts waarmee wij in die dagen alle wereldproblemen plachten op te 

lossen. Iedereen in onze familie herinnert zich de droeve gebeurtenis die ons gezin 

heeft getroffen, en vooral ons huis in verslagenheid en rouw heeft gedompeld. Wij 

hebben gezien hoe een vrouw die het ene ogenblik nog vrolijk en gezond was, het 

volgende ogenblik het bewustzijn verloor, niets meer voelde, niets meer hoorde, niet 

meer kon spreken. Van het ene op het andere moment veranderde haar stralende 

toestand in een erbarmelijke, en alle pogingen van de geneeskunde, alle beden en 

liefderijke zorgen bleven vergeefs. Wat zouden haar man en haar kinderen niet hebben 

willen geven voor een woord, één enkel woord! Een blik die hen leek te herkennen 

wanneer haar reeds uitgebluste ogen even opengingen, een beweging van haar hand 

waarvan zij probeerden te geloven dat zij die bewust maakte, het gemompel over haar 

vader, waren al zo kostbaar voor hen. Ik heb vreselijke taferelen gezien, die mij veel 

pijn hebben gedaan. Ik ben van alles getuige geweest, want ik kan en ik wil mijzelf 

niet sparen. Ik heb mijn moeder zien sterven en het is of ik haar nog voor mij zie. De 

benauwdheden, de angst, bij een dood waarvan wordt gezegd dat ze tamelijk zacht 

was, hebben mij diep getroffen. Met bevreemding heb ik erover nagedacht hoeveel 

moeite het kost om dood te gaan. Waarom maakt God in zijn goedertierenheid iets dat 

besloten ligt in de natuur, iets wat wij allen moeten ondergaan, niet gemakkelijk? 

Waarom sterven wij niet zoals wij geboren worden? Ik kan niet beschrijven hoe groot 

onze ontzetting en onze verslagenheid waren. Vaa verloor alles wat hem het leven 

aangenaam maakte, zijn enige vriendin, zijn gezelschap en zijn troost. Het was voor 

ons allen een verlies, wij misten haar van ’s ochtends tot ’s avonds. De mensen 

beklaagden ons en ik was niet tot lezen of schrijven in staat. Ik voelde mij heel de dag 

verschrikkelijk triest en mijn geest doolde stuurloos rond en werd door honderd 

gedachten gekweld. Ik heb het wreedste verlies geleden dat er bestaat omdat mijn 

moeder mijn vriendin was en omdat zij toegeeflijk was. Ik leed een onherstelbaar 
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verlies in de levensgezellin van vaa, een achtenswaardige man die ik liefhad. Niets is 

zo droevig als een man op leeftijd die de enige verliest van wie hij hield. Vrouwen zijn 

veel minder te beklagen, zij hebben zoveel kleinigheden waarin zij troost vinden. En 

bovendien beminnen zij op een bepaalde leeftijd alleen zichzelf nog maar. Ook dat is 

een gelukkige neiging van de natuur; naarmate mannen het vermogen verliezen om 

oudere vrouwen te behagen en hen aan zich te binden, raken de vrouwen als het ware 

steeds meer op zichzelf gericht en worden zij hun eigen afgod. De natuur heeft de 

vrouwen begiftigd met een plooibaarheid en een aanpassingsvermogen die in de loop 

van de jaren dikwijls minder worden, maar die vrouwen beter dan mannen in staat 

stellen in het huwelijk tevredenheid en geluk te vinden. Reeds in Venray volgde ik de 

cursus Vrouwen Ontdekken de Samenleving (VOS). Vrouwen zijn over het algemeen 

veel minder veeleisend dan mannen. Mijn gezelschap was misschien nog goed genoeg 

voor rustige mensen die gewoon waren mij te beminnen. Maar de rest van de wereld 

kon ik onmogelijk nog enige belangstelling inboezemen (vervullen met vertrouwen). U 

ziet een overtuigend beeld van volslagen saaiheid. En mijn saaiheid is ongeneeslijk 

omdat ik het niet erg vind saai te zijn. Ik voel geen minachting voor andere mensen, 

maar ik word steeds onverschilliger voor hun goedkeuring. Ik koester dus niet de 

wens hen bezig te houden, ik zoek niet hun aandacht of bijval, maar ik wil hen niet 

kwetsen of door hen te worden veroordeeld. Ik ben nooit jaloers geweest op het bezit 

van anderen, of op hun succes. Ik zou ook niets willen hebben, alleen maar om het 

idee dat het moet, omdat anderen dat ook hebben. Met gemak kan ik iets aan een 

ander afstaan als die aardig tegen mij is, attent en vooral eerlijk. Ik beweer nooit dat 

armoede en tevredenheid onafscheidelijk zijn. Als men mij een afgedragen jas geeft, 

zodat ik dan fatsoenlijk buiten kan komen, zal ik die weigeren. Ik zal geen 

dankbaarheid tonen omdat die tegelijk aandoenlijk en weerzinwekkend is. Voor een 

paar centen wil men de revolutie bezweren. Ik zal nooit de raad geven om deugdzaam 

te zijn, geen achting verdienen door noeste arbeid. Ik zal nooit mijn plaats leren 

kennen. Ik ben tegen de arbeider die in zijn sleetse broek van de notaris naar de kerk 

stapt, deemoedig maar proper, tegen de arbeider die zich met stroop laat insmeren. 

Zulke mensen zijn als een universele ziekte. Het liefdadig masker met de soepuitdeling 

werd al lang afgetrokken. Maar nog steeds zijn er voedselpakketten voor mensen met 

een uitkering en uitdelingen aan dak- en thuislozen. Een socialistisch volkslied van 

Van Zinderen Bakker ontlokte een dominee (dominee - domineren) in 1893 de 

verzuchting dat hij niet wist wat erger was: de proletarische opstand of de cholera. 

Het troetelkind van de rijken, dat de werkmanspoëzie in de negentiende eeuw was, 

leek heel even op een monster. Heel even. Het is allang weer het troetelkind. 

 

Mensen met een sombere kijk op het leven hebben vaak ook diepgang en denken veel 

na. Angsthazen en risicomijders kunnen, mits goed voorbereid, ook uitzonderlijke 

prestaties leveren. Dwarsliggers en eigenzinnige types kunnen irritatie opwekken, 

maar zijn vaak ook vernieuwers. Zo heeft ieders mens zijn eigenaardigheden. Lastig en 

ergerlijk: met de nodige zelfkennis zijn die eigenschappen ook in te zetten als kracht. 

Frank Zappa, vernieuwend muzikant, was van mening dat vernieuwingen en 

verbeteringen alleen ontstaan doordat mensen afwijken van de norm. Anders hoeft 

niet altijd negatief te zijn. Eigenaardigheden kunnen lastig zijn, maar ook voordelen 

hebben. De kracht zit juist waar problemen ontstaan. Zo zijn er mensen die last 

hebben van lichamelijke problemen zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaken. Het 

lichaam heeft hier veel weg van een waakhond, die aanslaat bij dreigend onheil. Je 

wordt bijvoorbeeld misselijk voor een afspraak met een bepaalde persoon, van een 



 13

bepaalde bezigheid krijg je hoofdpijn. Nadeel is dat dergelijk ongemak zorgt voor nogal 

wat beperkingen. Maar een goed luisteraar kan iets doen met die waarschuwingen. 

Onaangepast gedrag, eigenzinnigheid, vernieuwingsdrang tegen de stroom in, is een 

andere eigenaardigheid. Of dit erg is, is de vraag. Niet iedereen kan even soepel 

voldoen aan de eisen en regels van maatschappij, baan, huwelijk. Grote kans dat 

dergelijk gedrag tot botsingen leidt. Maar wil je echt iets nieuws neerzetten, dan moet 

je tot op zekere hoogte de mening van de omgeving durven trotseren. Je moet 

ongebaande wegen durven gaan. Kies bijvoorbeeld een baan of relatie waarin die 

onaangepastheid wel wordt gewaardeerd. Als iemand geen waaghals is zou hij een 

plek kunnen zoeken waar dit juist een voordeel kan zijn. De bedachtzame angsthaas 

ziet niet alleen eerder gevaar, maar is daardoor ook voorzichtiger, en bereid zich beter 

voor. Angst kan prikkelen tot het leveren van grote prestaties. Het kan verlammend 

werken, maar het is ook een signaal: let op, wees geconcentreerd.  Als mensen steeds 

bang zijn dat er van alles misgaat, kunnen ze letten om extra op te letten en hele 

zorgvuldig te zijn. Daarmee kun je voorkomen dat waar je bang voor bent ook echt 

gebeurt. Niet alle eigenaardigheden moeten worden gladgestreken, dan is helemaal 

niet nodig. Maar het is handig als je je ervan bewust bent.  

 

Klimaatverandering zorgt niet alleen voor neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Hittegolven zullen in warme zomers vaker toeslaan, met name in de steden. 

Stedenbouwers kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige stad door te kiezen voor 

een andere inrichting en ander bouwmateriaal. Warm weer is heerlijk. Een paar 

graden erbij is prima, zeker als de zomer dreigt te verregenen. Door de verwachte 

temperatuurstijging zullen dergelijke zomers vaker voorkomen, die weer het best 

gevoeld worden in de grote stad. Door opwarmend asfalt en beton ontstaan in de stad 

hitte-eilanden. De temperatuur in de stad ligt daardoor vaak enkele graden hoger dan 

in de voorsteden of op het platteland. Uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds 

blijkt dat het de afgelopen dertig jaar steeds warmer in de steden is geworden. De 

zomertemperatuur gegevens van zestien steden in Europa zijn geanalyseerd. De 

stijging was het hoogst in Madrid, met twee komma twee graden Celsius, gevolgd door 

Luxemburg, Stockholm, Brussel, Rome en Wenen. In Amsterdam en Parijs werd het 

gemiddeld een graad warmer. Alleen in Dublin, Helsinki en Kopenhagen bleef de 

stijging beperkt tot onder een graad Celsius. Omdat we zeker weten dat we vaker 

warme zomers krijgen, moeten we nu handelen. Daar kan de bouwwereld bij helpen. 

Verstandig is het om gebruik te maken van warmtepompen in combinatie met 

koude/warmteopslag. Hierbij wordt onbenutte warmte in de zomer opgeslagen in de 

grond om in de winter gebruikt te worden. Omgekeerd kan in de zomer verkoeling 

worden geleverd door opgeslagen koud water in de wintermaanden. Bij grootschalig 

gebruik zou de aanwezigheid van gunstige grondwaterlagen of diepe meren 

medebepalend kunnen worden voor de bouwlocatie. Nadeel kan zijn dat de systemen 

ondergrond te dicht bij elkaar gaan zitten waardoor ze elkaar beïnvloeden en minder 

effectief werken. Een ondergrondse ruimtelijke ordening moet dat voorkomen. Waar 

nog weinig over is nagedacht, is bouwwijze en materiaalgebruik. Nu bouwen hele veel 

projectontwikkelaars zongericht, dat wil zeggen grote ramen aan de zuidkant om 

zoveel mogelijk van zonnewarmte gebruik te maken. Dat is gunstig voor in de winter, 

maar kan in een schrale zomer ondraaglijk worden. De bouwwereld moet daarom 

komen met slimme technieken om gebruik te blijven maken van de zomerwarmte in 

de winter en tegelijk de warmte bij heet weer in de zomer buiten te houden. In de 

landen aan de Middellandse Zee worden de huizen dicht op elkaar gebouwd met dikke 
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muren, soms licht geverfd. In die steden blijft het koel, ook als het buiten veertig 

graden is. Misschien moeten we het idee van ruim opgezette wijken verlaten en 

dichter op elkaar bouwen om de zon buiten te houden. Hetzelfde koele effect kan 

worden bereikt door een uitgekiend groenpatroon. In Stutgard wordt via wind uit de 

heuvels koelte in de stad gebracht. Onderzoeker Roland Enos van de universiteit van 

Manchester heeft berekend dat tien procent toename van de hoeveelheid groene 

ruimte in de stad de temperatuur met ongeveer vier graden Celsius kan verminderen. 

Dit is precies genoeg om de gemiddelde voorspelde stijging rond het jaar 2080 teniet te 

doen. Die compensatie komt door het verkoelende water dat door de planten en 

bomen wordt verdampt. Het is vergelijkbaar met het koeleffect van zweet op onze 

huid. Naast gelijkvloers groen zou in steden een tweede maaiveld in steden moeten 

komen door daken te voorzien van vegetatie.  Dat werk temperatuurverlagend in de 

zomer en houd water vast. Op de universiteit van Amsterdam wordt studie gedaan 

naar het effect van een grasdak op vertraging van piekafvoeren. Vegetatiedaken en 

groene gevels hebben effect op de temperatuur binnenshuis. Dat staat vast. Hoeveel 

dat is moet onderzoek uitwijzen. Het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte 

werkt aan een project waarom materiaalgebruik wordt vergeleken. Er is 

bouwmateriaal nodig dat beter tegen vocht kan omdat het ’s winters natter wordt en 

dat tegen hogere temperaturen bestand is. Materiaal ook dat warmte terugkaatst. Dus 

geen donkere dakpannen of geasfalteerde dakkapellen, maar lichtere kleuren. 

 

De Dijk zingt: ‘Op de rimpelloze vlakte van het bestaan kan het plotseling gaan 

waaien. Als het stormt dan stormt het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Aan het 

einde van de nacht, waar het daglicht op ons wacht.‘ Daar waar de vrouwen het 

verdroomde en het nevelachtige van het noorden kennen. Waar de vrouwen van 

Putten achterbleven zonder hun echtgenoten en zonen terug te zien. In het land dat 

door voortdurende ontwatering is ingeklonken tot onder de zeebodem. Een lichte bries 

lispelt door de populieren die in een donkere rij langs de Entergraven staan. Op zo’n 

morgen heb ik altijd het gevoel of ik ga varen. De zon staat schuin boven het dorp. Zo 

ver het oog reiken kan golft het koren. Zelden ontmoet men een boer of een ratelende 

kar. Duizenden krekels gaan in deze blauwblonde ruimte van koren en hemel als 

bezeten te keer. Het lijkt op het slijpen van ontelbare messen. Soms neemt het geluid 

een ogenblik in sterkte af, maar dadelijk daarop stijgt het in delirische kracht als 

nooit tevoren. Het grijze ruisen van het riet, de wijd wegruisende melodie van waaiend 

koren, het diepklokkende geluid van aanspoelend water, men kan het een tijd met 

zich meedragen in een extatisch gevoel. ‘Ik roope de tied, de tied röp di’j. Mi’j wèze ten 

zègen, god zègene di’j’, luidt het inschrift van de klok in de Grote Kerk op de Markt te 

Enschede.  Een idioot kan mij het leven ontnemen, maar mij niet dwingen iets te doen 

dat tegen alle recht en billijkheid ingaat, of onmogelijk is. Midden in al mijn ellende 

ben ik gelukkig, omdat ik nu weet op welke wijze ik van niemand iets hoef te 

verlangen, dat er geen mensen meer zijn die voor hun bestaan van mij afhankelijk 

zijn. Als alle groten der aarde, die te ver van de zorgen en noden van hun onderdanen 

afstaan om te kunnen beoordelen hoe een en ander in werkelijkheid is, hebben ook zij 

zich door schijn en door valse geruchten laten bedriegen. Ik verzet me niet. Straf, 

onderdrukking, het kan me niet schelen; zelfs dan zal ik nog voor hen bidden. We 

leven in het tijdperk van de vitaminen. We eten geen gebraden wild meer, zoals onze 

voorouders, maar calorieën. En we worden ervoor beloond. Een mensenleven duurt 

gemiddeld zeventien jaar langer dan een eeuw geleden. Voorwaar, geen gering cadeau. 

Uit de cijfers leest men dat de medische wetenschap in de laatste vijfenzeventig jaar 
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met grote stappen haar gang is gegaan. Maar het is niet alles winst, zei de kruidenier, 

die een rijke maar lelijke weduwe had getrouwd. Want met het dieet, met de 

vitaminen, met de calorieën en met de vermagering komt langzaam maar zeker een 

goed ding in het gedrang: de goede maaltijd. De goede maaltijd is een van de 

belangrijkste dingen die er op aarde bestaan. Wie gering denkt over de dagelijkse 

menselijke verrichting van het eten begaat een fout, aldus Bertus Aafjes. Het eten, 

mits met geest en cultuur door de mens verricht, is een ware zegen. Het brengt de 

mens, wiens leven toch al gespannen en gehaast genoeg is, tot rust. Een goede 

maaltijd brengt de eter in harmonie met zichzelf en met zijn medemens. De Griekse 

wijsbegeerte is aan tafel ontstaan. De wijsgeren spraken onder de maaltijd over ‘het 

ware, het goede en het schone’. Socrates, Plato en Aristotales waren goede eters. Ze 

genoten van een goede maaltijd en een goede wijn. Hitler daarentegen was een slechte 

eter. Bij het zien van gebraden vlees of gebakken vis liep zijn gal reeds over. Hij 

verachte zo de maaltijd dat hij ook de eetlust van zijn tafelgenoten trachtte te 

bederven. Daartoe hield hij tijdens de maaltijd zijn verschrikkelijke tafelredes, waarin 

hij alleen aan het woord was en waarin hij zijn gal uitstortte over de gehele wereld. De 

slechte eetlust van Hitler heeft de wereld veel leed berokkend. Grote mensen zijn in de 

regel ook goede eters. Om er enkele met naam te noemen: Bach, Luther, Titiaan, 

Goethe, Rossini. Maar bekijk nu de magen eens van de grote pessimisten. 

Schopenhauwer, die dat sombere beeld van de wereld schiep waaronder wij nog 

steeds leven. Nietzsche die met zijn schrijven de wegbereider was van het fascisme. 

Beiden hadden een slechte spijsvertering. Zij hadden een maag- en leverkwaal. Enter 

zien en dan sterven… . Sterven waaraan? Geen verstandig mens, hoe romantisch 

aangelegd ook, die er ook maar aan denkt. Men sterft in Enter figuurlijk, van woede of 

van verrassing. Maar al deze figuurlijke wijzen van sterven maken de mens slechts 

geagiteerder en als hij Enter, levendiger dan ooit, verlaat, gaat hij de drukte zoeken in 

een van de grote steden. En als een uitgerust persoon strijkt hij neer in Enschede.  

 

Aardappelen, varkens, bevroren voren, oneindige akkers getuigen van een grote 

bodemgehechtheid. Het gewone volk, dat dicht bij de aarde staat, bezit de essentie van 

het leven. Velen uit de stad zijn niet bekend met de aarde. Hun taal is de taal van de 

affiches en de televisie, hun kleren volgen de mode van de stad en de mensen denken 

zelfs als steden. De dorpskroeg tegen de industrie. De verwarrende volheid van het 

ware leven tegen het belachelijk streven naar volmaaktheid in de kunst. Terug naar de 

natuur! En voor dat doel wordt in het oosten van het land een wereld gecreëerd die 

niet bestaat en die nooit bestaan heeft. Een mythologie van boerendochters, 

notabelen, pittoreske ouden van dagen en plattelandsartiesten, in een decor van 

kermissen, boerenhoeves, maalderijen en landgoederen waarover de boerenwagens 

ratelen. Die wereld bestaat niet en daarom wordt ze opgeroepen, er wordt een 

complete mythologie opgezet, die daarna wordt uitgespeeld tegen de stad, tegen de 

‘beschaving’, tegen de kunst. Alles heel vitaal, heel kosmisch, heel gezond. Zwijg! Leef! 

Geen wonder dus dat deze verhalen inslaan als een bom bij christenen en SP’ers, de 

eersten lopend op hun tenen, de tweede op wollen sokken. Het soort moraal noch het 

soort publiek is natuurlijk doorslaggevend voor hoe je zelf zo’n boek of televisieserie 

ervaart. Je probeert ze tijdens het lezen te vergeten. Wat dan op je afkomt is een 

diarree van woorden, een overdadige vloed van bijvoeglijke naamwoorden, een brij van 

vergelijkingen en wilde scènes. Oneindig zijn die boeken. Het alfabet laat de schrijvers 

niet met rust. Ik heb ze doorgeworsteld, me ergerend aan de boodschappen. De 

schrijvers houden van aardappelen en de simpele ziel… ik niet. Hoewel ik me 
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verwonderde over de ronduit prachtige fragmenten. Ik las een verhaal ‘De tramrace’, 

waarin verteld wordt van een wedstrijd tussen twee stoomlocomotieven in een half 

protestant, half katholiek dorp aan het begin van de vorige eeuw. Een mooi verhaal 

waar de tijd letterlijk wordt teruggezet. Er komt een meisje onder de trein, en een 

dorpsgenoot smeekt God het een uurtje vroeger te laten worden. De dorpsgenoot lijdt 

aan schuldbesef en wens tot boetedoening. God doet een greep in de meterkast, 

schakelt de tijd terug, en hop, daar ligt de dorpsgenoot zelf als zoenoffer onder het 

wagenstel. ‘De Nederlander is een honkvast en familieziek mens’, klagen de 

wereldreizigers nogal eens. Maar aan het eind van de vorige eeuw leefde bij sommigen 

toch nog de geest van Columbus en Michiel de Ruyter. Zuid-Afrika en Canada waren 

favoriete plekken waar avonturiers uit betere kringen hun geluk zochten. Ook opa 

Grijsen was zo’n ondernemend man. Hij wilde koste wat het kost in het buitenland 

een toekomst opbouwen. Daarvoor liet hij alles achter wat hij bezat: vrouw en 

kinderen, de boerderij, zijn familie. Hij wilde naar Canada. Het is de bedoeling dat hij 

daar eerst enkele jaren alleen heen zou gaan om zich een positie te verwerven die hem 

in staat moet stellen zijn gezin over te laten komen. Ter voorbereiding op de verre reis 

was een krediet genomen. Er zijn twee jonge kinderen. Omstreeks het jaar 1920 

vertrekt opa Grijsen naar Canada. Het moet aan die Rotterdamse havenkade een 

hartverscheurend tafereel zijn geweest, dat afscheid van opa Grijsen van zijn vrouw en 

kinderen. Ze beseffen op dat moment niet dat het een afscheid voor altijd zal zijn. Opa 

Grijsen wil in Canada proberen werk te krijgen als boer. In het land van de koude 

winters is volop werk aan de winkel. Terwijl opa Grijsen koers zet naar Toronto, reizen 

zijn vrouw en kinderen terug naar Almelo. Nog voor de crisis van de jaren dertig zijn 

de levens van deze man en vrouw gebroken. Opa Grijsen is koud een half jaar in 

Canada als hem het bericht bereik dat hij zijn vrouw nooit meer als zijn echtgenoot 

terug ziet. Zij is een verhouding begonnen met de knecht op de boerderij: Bannink. Hij 

komt de klap van het verlies van zijn echtgenoot nooit meer te boven. Van opa Grijsen 

wordt nooit meer iets vernomen. Duidelijk is wel dat hij niet alleen zijn twee kinderen 

nooit meer zal zien, ook de familieleden verdwijnen voorgoed uit zijn beeld. Er worden 

in het gezin Grijsen-Bannink nog twee kinderen geboren: Arend en Lammert Bannink. 

Reinhard was de zoon uit het huwelijk van opa Grijsen en oma Bannink (zo werd ze 

later genoemd) en hij trouwde na de Tweede Wereldoorlog met de zus van mijn 

moeder; hij werd mijn oom Reinhard.  Weer de zwijgende samenzwering, zoals ik later 

besefte, toen ik zelf de waarheid over Grijsen ontdekte. Toen vroeg ik het aan tante Rie 

en zij vertelde me alles. Ik werd weer geconfronteerd met de oude 

beschermingspolitiek van mijn ouders. Kinderen werden buiten grote mensen zaken 

gehouden. Zoveel werd plotseling duidelijk wat tot dusver onduidelijk was geweest. De 

afgelopen tien jaar hebben me geholpen me te bevrijden van mijn eigen intellect en 

mijn eigen beeld van mijzelf. Dus kon ik weer leven zonder er bewust aan te denken, 

en dat is ontzettend plezierig. Hé, hallo, daar ben ik. Met mijn moeder zijn altijd 

spanningen geweest. Driftig, soms fel kleinerend, werkte mijn moeder waarschijnlijk 

de slechte relatie die zij oorspronkelijk met haar moeder had, met haar dochter uit. Ze 

was zich daar niet bewust van. Althans, dat mag ik hopen. Een liefde tussen moeder 

en dochter heeft nooit kunnen bloeien. Dit is het moment, waarop ik wil stilstaan bij 

het dilemma waarbij ik, omdat ik een klein deel van mijn ervaringen in een boek wil 

openbaren, geconfronteerd word. Hoe voorkom ik dat ik de indruk wek, vader of 

moeder de schuld te geven, ze als verwarrende of angstwekkende mensen af te 

schilderen? Vreemd, angstwekkend, zeker voor een gevoelig kind. Hoe voorkom ik de 

kritiek dat ik familie nog meer ellende bezorg dan ze in hun leven al moeten 



 17

doormaken? Het is onmogelijk om dat te voorkomen. Wat ik tegen mijn broers en 

zuster dan ook wil zeggen en wat ik telkens weer zal herhalen, is het volgende: ‘Onze 

ouders waren eens ook kinderen. Ook hen is veel aangedaan, soms zoveel, dat ze 

angstig waren bij de gedachte de zaken naar boven te halen en in vertrouwen te delen. 

Veel ouders durven dat proces niet aan, ontkennen, en ze hebben daar het recht toe’. 

Omdat ik iets van mijn bevindingen in een boek openbaar maak, moet ik daarom 

rekening houden met veel kritiek en zeker van hen die hun huiver en angst omzetten 

in vijandigheid. Wanneer ik spreek over de permanente hersenbeschadiging door alle 

verdovende middelen, word ik door mijn broers niet serieus genomen. Ik acht het 

betreurenswaardig dat sommige ‘deskundigen’ in hun uitlatingen op deze gevoelens 

inspelen. Want er heeft niemand de schuld. Het is een onzinnige bewering als wij 

recht willen doen aan allen. 

 

Vrouwen meppen steeds vaker van zich af. Geweld is niet langer een mannenzaak. 

Vrouwen laten zich fysiek gelden. Ze durfde hem niet te slaan, want hij was te sterk. 

Dus bedacht een zesendertig jarige vrouw uit Tiel een ander plan. Ze belde haar man, 

met wie ze in scheiding lag, en vroeg of hij nog benzinegeld nodig had. Eenmaal in zijn 

oude huis kreeg de vader de handboeien om van zijn dertienjarige dochter, zogenaamd 

vanwege een spreekbeurt over de politie. Hem vervolgens blinddoeken met een 

keukendoek was kinderspel voor de tengere vrouw.  Van de kast pakte ze een glazen 

vaas met bloemetjesmotief. Het kunstwerk was dertig centimeter hoog, het glas een 

centimeter dik. Drie klappen kreeg de man op zijn schedel. De zoon van vijftien stond 

al klaar met een mes. Hij had van zijn moeder opdracht gekregen de genadesteek toe 

te brengen. Het slachtoffer overleefde de aanslag doordat de boeien braken en hij naar 

buiten kon vluchten. Hij wist het alarmnummer te bellen net voordat hij op straat 

flauw viel. Hoewel de vrouw twee keer naar een vuurwapen had gezocht voordat ze het 

plan met de handboeien en de vaas bedacht, vertelde ze de rechter dat ze haar man 

niet wilde doden. ‘Ik wilde alleen dat hij de pijn zou voelen die hij mij had aangedaan’. 

Haar wereld was volledig ingestort nadat bleek dat hij niet van zins was hun niet al te 

beste huwelijk nog te redden. In plaats daarvan had hij een nieuwe vriendin. Hoe de 

rechters erover denken is nog niet duidelijk. Maar de officier van justitie houdt het op 

een zuivere poging tot moord. Ze eist zes jaar cel. Het besef groeit dat vrouwen ook 

pleger kunnen zijn in plaats van slachtoffer. Het taboe voor mannen om aangifte te 

doen neemt af. Steeds meer zaken, die in de helft van de gevallen al langer dan twee 

jaar duren, komen aan het licht. Waar de mannen slachtoffers duwen, stompen, 

slaan, wurgen of bedreigen met een vuurwapen, gaan vrouwen eerder over tot 

krabben, bijten, aan haren trekken, schoppen, met spullen gooien of een mes trekken. 

De vrouwen zouden bij een echtelijke twist het gevecht ook eerder opzoeken. Vrouwen 

denken sneller dat ze hun tegenstander toch niet zullen verwonden en dat die zich 

kan verdedigen, terwijl mannen hoffelijk blijven. Wel is het zo dat gemiddeld genomen 

de slachtoffers van een vrouw iets minder ernstig gewond raken dan de slachtoffers 

van een man. Nederlandse schattingen houden het erop dat bij huiselijk geweld een 

op de vijf daders een vrouw is. Buitenshuis blijven vrouw zich rustiger gedragen. 

Criminologe Bruinsma van de universiteit van Tilburg vond tussen metingen in 1998 

en 2002 geen verschil in het aantal vechtpartijen in het openbaar waarbij vrouwen 

betrokken waren. Haar collega’s van de Vrije Universiteit in Amsterdam gingen op 

zoek naar meisjesbendes in Noord-Holland. Tussen de tientallen jongensgroepen 

vonder ze er een. Dat was veel minder dan dat op grond van berichten in de media 

was verwacht. Wanneer het hen zelf gevraagd wordt, geven meisjes immers net zo 
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vaak als jongens aan dat ze wel eens iets stelen. En hoewel meisjes van nu op zich net 

zo vaak als meisjes van vroeger zeggen geweld te gebruiken, is dat nog steeds meer 

dan de politiecijfers doet vermoeden. Misschien dat jongens eerder worden opgepakt, 

terwijl een meisje naar de hulpverlening wordt gestuurd. De vrouw uit Tiel hoopt ook 

op professionele hulp in plaats van celstraf. ‘Ik besef dat ik heel wat goed te maken 

heb. Maar vijf of zes jaar weggestopt worden, red ik nooit’. 

 

Vroeger stond ik om zes uur op om te gaan zwemmen voor schooltijd, nog voordat de 

zon de dauwdruppels had doen verdampen. Zelfs toen het water maar vijftien graden 

was zag je mij twee baantjes trekken. De webben van de spinnen kon ik dan 

nieuwsgierig bekijken dat het wel leek of ik met het toezicht op hun openbare werken 

was belast. De natuur zelf is veel mooier dan alle beschrijvingen, ze spreekt tot mijn 

hart een taal die dichters slechts weten na te bootsen. Ik vind gronden voor mijn 

geluk in het feit dat ik leef zoals ik mij had voorgesteld. Ik heb geen schitterende 

woning, geen huishouden wat met veel smaak wordt geleid, geen muziekinstrumenten 

in mijn kamers, geen uitgebreide diners, geen bezoeken aan schouwburgen, geen 

bezoekers. Zo leef ik in Amsterdam. Daarbij zeg ik u dat er niets is dat mij prikkelt 

omdat ik er geen prikkelende verhoudingen vind, noch het soort geest dat mij trekt. 

Maar zachtheid en gezelligheid ontvang ik van mijn kinderen, de mooiste die er 

bestaan, en ik praat met hen  over moraal, en over wat wij lezen en wat wij meemaken 

op ons werk, ook over het verleden. Ik heb een levendige verbeelding en kan geheel en 

al opgaan in wat mij op een bepaald moment bezighoudt. Het is geen natuurlijke 

situatie om uitsluitend te verkeren met tamelijk bekrompen superieuren, en nooit met 

mensen die in enig opzicht mijn gelijken zijn. Ik vrees dat mij daarvan een grote 

onverschilligheid voor genoegens overblijft. Ik bemerkte dus dat mannen mijn 

eigenliefde niet meer prikkelen, er is slechts weinig lof die mij behaagt, en ik betrap 

mijzelf erop dat ik liever verbazing wek dan in de smaak val.  Zo is de mens, het is 

goed dat hij niet al te zeer aan roem hecht, zegt men, maar ik geloof eerder het 

tegendeel. Men is slechts gelukkig wanneer men illusies koestert, en voor zover men 

zich laat meeslepen door een of andere hartstocht. Ik zou de vervoering van de 

dichters, van de musici, van de minnaars willen kennen. Dan zou ik mooie dingen 

doen en misschien ook bezitten, in plaats van achter de computer te zitten, omdat ik 

niemand de moeite waard vind om mij druk over te maken, en om niet volkomen 

afgestompt te raken, zonder enige aantrekkelijkheid voor wie niet rechtstreeks met mij 

te maken heeft. En degenen die wel met mij te maken hebben, vinden mij de helft van 

de tijd, omdat ze mij niet goed kennen, of omdat zij mij beoordelen naar de algemene 

norm, wellicht hard, moeilijk in de omgang, en wantrouwen mij alsof ik een sluwe vos 

ben. Iedereen vindt in mij slechts zoveel geest als hij wenst te vinden, omdat ik niet 

meer laat zien dan waarom men mij, om zo te zeggen, verzoekt. Omdat ik slechts het 

soort geest laat zien dat men van mij vraagt, en zonder dat ik iets niet laat zien, kent 

niemand mij beter dan hij wenst. Soms zag ik hoe mannen de spot dreven met 

vrouwen die niet jong meer zijn, of hen beklaagden. Wanneer jonge mensen de spot 

drijven met oude mensen, spotten zij bij voorbaat met zichzelf. Zij maken belachelijk 

wat ook zij zullen worden, wat zij zelfs wensen te worden. Bang zijn om ouder te 

worden is bang zijn voor iets dat onvermijdelijk voortvloeit uit het feit dat wij bestaan, 

het is een zwakheid. Wie het jammer vindt niet meer jong te zijn, vindt in wezen dat 

hij maar beter niet geboren had kunnen worden, of dat de tijd niet zou moeten 

voortgaan. Maar het is waar dat aan een vrouw die haar jeugd achter zich heeft 

gelaten, geen aandacht meer geschonken wordt, dat zij dikwijls vervelend en 
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bespottelijk is geworden en dat zij zich vrijwel altijd verveelt. Van hoeveel wijsheid zou 

het getuigen, hoe gelukkig zouden wij zijn, wanneer wij sereen en met gepaste tred 

door het leven konden gaan, op elke leeftijd konden zijn wat wij zouden moeten zijn 

zonder te treuren om wat wij eerder zijn geweest, en uiteindelijk bij het einde van dit 

leven belanden om het onaangedaan en zonder spijt weer te verlaten. Ik heb dit boek 

samengesteld naast mijn volledige baan als parttime helpende in de zorg. Ik heb het 

met blijdschap gedaan en het viel me niet zwaar, van een hobby was werk gemaakt. 

Nog gauw, voordat de oude dag is aangebroken, vol graffiti over gestorvenen. De dood 

van anderen is voor mij een generale repetitie; straks moet ik ook. Ik ben geboren in 

Enter, leefde een getrouwd leven in Venray, was een alleenstaande moeder in Lelystad 

en in Amsterdam ben ik een alleenstaande vrouw. Mijn wereld was volledig ingestort 

nadat bleek dat hij niet van zins was ons huwelijk nog te redden. In plaats daarvan 

had hij een nieuwe vriendin. Het was volop lente. Je zag het aan de spanning in de 

knoppen van de kastanjebomen en de platanen. Je zag het aan de bloeiende 

narcissen in de plantsoenen. Ik had, in de achterliggende jaren, ieder nieuw seizoen 

gezien als een verandering die mij dichterbij huis zou brengen. Maar de natuur heeft 

mij te grazen genomen. Ze heeft mij ertoe gedwongen de Noord-Hollandse flora met 

andere ogen te bekijken, in plaats van er telkens afscheid van te nemen als iets dat ik 

waarschijnlijk nooit meer zou hoeven meemaken. Het was geleidelijk aan begonnen, 

het was in mij gaan groeien, telkens als ik mij teleurgesteld voelde door de dingen die 

ik hoorde en las. De dingen die ik moest opschrijven. Ik heb mij moeten aanpassen 

om mij staande te houden. Ik ben een deel geworden van het verkeer, bewoner van 

een wereldstad. Ik klaag net als iedereen over het weer, over de 

huisvestingsproblemen, over de stank in de volle trams en ik sta nooit op voor ouwe 

mensen. Ik haal boodschappen, koop boeken en neem de plaats in die mij toekomt. Ik 

heb weinig consideratie, weinig gewetenswroeging. Ik laat mij in de bus of tram niet 

van mijn stoel afkijken. Ik heb er altijd van gehouden vroeg op te staan, om volop te 

kunnen genieten van de opkomende zon. Van de roetzwarte wolken die geleidelijk aan 

overgingen in limonaderoze gesponnen suiker. Ik heb er nooit een wekker voor nodig 

gehad. Ik werd vanzelf wakker met de haan, de vogeltjes in de bomen om het huis, de 

koele wind door het open raam. In Amsterdam zijn het mijn gedachten die mij op 

werkdagen wekken. De natuur speelt, behalve in de zomer, een ruige rol in mijn doen 

en laten. Dat heb ik direct aangevoeld op die bewuste dag in juni 1975, toen ik in 

Lelystad voet op het nieuwe land zette. Van de grauwe, asachtige wolken, de kleine 

bomen en de eeuwige wind. Ik reageerde nauwelijks op het verkeer over de viaducten. 

Ik was verdoofd. Ik begrijp nu pas dat ik eigenlijk alleen maar van huis ben gegaan 

omdat het er zo klein was. Ik wilde een lange reis maken, maar nergens aankomen, 

behalve in Enter.  

 

Ik heb begrepen dat moeders pot toch niet de enige ware is en dat de bereiding van 

het eten onmiddellijk aan de fantasie van de kok moet worden overgelaten. Ik ben 

even vasthoudend als het gewone volk dat niets anders deed dan zijn neus ophalen 

voor alles dat een afwijkend gedrag vertoont. Geen wonder dat in de vliegtuigen van 

Martin-Air de wiener schnitzels, de garnalensalades, de puddinkjes voor een groot 

deel vervangen zijn door rijst met hachee, rijst met bruine bonen en nasi. Hoe kun je 

het dan nog hebben over uitbuiting als je die uitbuiting zelf in de hand werkt? De 

schuld werd doorgaans uitsluitend gegeven aan de Hollanders. Aan die vervloekte 

witte uitbuiters, die pas op hun sterfbed een beetje kleur zouden krijgen. Aan die 

uitzuigers, die het spelletje speelden en die net zo lang groeven, tot er van de grond 
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helemaal niets meer over was. Hoe stond het met de eigen onhebbelijkheden? Kun je 

het Martin Air kwalijk nemen, dat ze op den duur op het menu zijn gaan bezuinigen 

als er zo dringend om gevraagd wordt? Ik ben geen nationalist; ik hecht weinig geloof 

in de politiek. Ik ga ervan uit dat degenen die vanzelfsprekend en met weinig 

weerstand gekozen worden, de exacte vertegenwoordigers zijn van de kiezers zelf. Ze 

zijn besmet met de zelfde eigenschappen. Ze zijn de spiegel van die eigenschappen en 

ze zijn even bang als de kiezers zelf. Men brengt zijn stem niet uit omdat men zo 

overtuigd is van de programma’s. Nee, men gaat naar de stembus omdat er eindelijk 

iets belangrijks te doen is en men de gelegenheid krijgt aangeboden zich als een 

individu op te stellen met een eigen identiteit. Het is een grote leugen, net als de 

talrijke beloftes, gedaan tijdens massabijeenkomsten. Dat is de basis van de zwarte 

magie van de stembus. En zie, men laat zich aanstonds, verblind door fysieke 

kenmerken, opjagen als vee, dat ook nog bijzonder nuttig is door zijn vocabulaire, zijn 

rancunes, zijn getreiter en vechtpartijen en al dat soort dingen meer. De ene regering 

wordt vervangen door de andere, terwijl de achterstand groter wordt en ook de kloof 

tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zulke dingen worden niet graag gehoord 

en onmiddellijk bestreden door argumenten als : ‘We leven toch in een multiculturele 

samenleving?’ ‘Maar je ziet ze toch samen op feestjes?’ ‘Dat doe je toch niet als je 

zwaar de pest hebt aan elkaar?’  Met zoveel onopgeloste rotzooi voor je en achter je is 

het ondenkbaar zonder meer je maaltijden te nuttigen, je dorst te lessen, te wonen en 

je te vertonen. En opnieuw gaan de zwaksten, de meest gediscrimineerden, en 

daardoor de meest agressieven, voor de bijl. Werken van speelse en hartstochtelijke 

revolutionairen worden de jeugd en het volk voorgeschoteld als de hongerstillende 

gerechten van de toekomst. Alles schijnt gedoemd te zijn tot een halfslachtige, 

vreemde en kortstondige onderneming. Men kan zich het ene moment wild 

enthousiast maken over iets en het volgende moment doen alsof het onderwerp nooit 

aan de orde is gesteld. Men geeft te snel en te gauw op, alsof men op weg is naar een 

toekomstig oord, waar men alle energie zou moeten aanwenden om eindelijk te 

beginnen. Men vecht niet voor het plekje dat men nu heeft, of voor iets waar men 

recht op heeft, of voor iets dat op dit moment wel eens van groot nut zou kunnen zijn. 

Verweer bestaat uit sarcasme en ironie, waarna men elkaar moedwillig uit de weg 

gaat. Men houdt niet van concessies, eerder van vooroordelen om de spanning in 

stand te houden. En zie, men heeft het over wc-gewoonten en elkaar geen hand willen 

geven. Een poging om via de allochtone verenigingen wat dichter bij elkaar te komen, 

heeft weinig resultaat. De uitgangspunten zijn, hoe goed bedoeld ook, niet zuiver, 

omdat ze niet maatschappij-kritisch zijn. Voor een allochtoon betekent dit nog veel 

meer achterstand. Voor de Hollander behoud van het gezicht en het bezit. Triest is 

het, om op een dag als die van de herdenking van de slavernij, te zien is hoe groot de 

hiaten zijn, de noden en de haast waarmee men zich wil manifesteren. Helaas, je kunt 

de schade niet inhalen door tijdens het volkslied extra in de houding te gaan staan, 

door een toespraak, door het gepraat over de aangeboren aanleg voor filosofie, religie 

en analyse. Dat zijn verbalismen (het te veel praten, in tegenstelling met: doen), 

klappen in je eigen intellectueel gezicht en in dat van het volk dat niet weet wat 

denken is en het eigenlijk ook niet wil weten, omdat het teveel moeite is en omdat het 

bang is voor de waarheid.  

 

Hospitalisatie, een begrip dat bij u en bij mij negatieve gevoelens oproept en vele 

associaties. Bewoners die elke dag op dezelfde plaats in de huiskamer zitten, geen 

initiatieven meer ontplooien om iets zonder hulp van het verplegend personeel te 
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ondernemen, en die zich aangepast hebben aan de strakke regels en gewoontes van 

de afdeling. De sociale contacten buiten maar ook binnen het verpleeghuis zijn voor 

hen minimaal geworden, en zij lijken zich neergelegd te hebben bij deze situatie. Het 

merendeel van de bewoners hecht veel waarde aan vaste rituelen en spreekt 

verzorgenden maar ook medebewoners erop aan wanneer hiervan wordt afgeweken. 

Tijdens het werken in verschillende gezondheidszorginstellingen ben ik de hierboven 

beschreven situatie, in meer of mindere mate, vaak tegengekomen. Vooral in de 

verpleeghuizen heb ik deze situatie als zeer schrijnend ervaren. Voor bewoners is het 

verpleeghuis een nieuw tehuis waar zij tot hun dood zullen verblijven. Maar als je het 

leven en het gedrag van deze bewoners vergelijkt met dat van mensen buiten het 

verpleeghuis zijn er grote verschillen. Ik heb gezien dat mensen geen belangstelling 

meer hadden voor wat er in hun omgeving gebeurde, dat zij zich passief en volledig 

afhankelijk opstelden van de verzorging en geen schaamtegevoelens of enige andere 

emoties meer toonden. Ik denk dat hospitalisatie voor een groot aantal bewoners een 

onbewuste manier is om te overleven in de onpersoonlijke wereld van het 

verpleeghuis. Hospitalisatie kan een gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 

Wanneer ik als verzorgende probeer deze situatie te doorbreken bestaat het gevaar dat 

ik bij bewoners ‘de laatste grond onder hun voeten weg haal’. Vanwege het gevaar van 

een nog grotere psychische terugval bij dehospitaliseren ben ik van mening dat 

hospitalisatie met alle beschikbare middelen voorkomen moet worden. Het gezegde 

‘voorkomen is beter dan genezen’ is hier dan ook bij uitsteek van toepassing. Niet 

alleen is bij die preventie een grote rol weggelegd voor verzorgende, naar mijn idee zijn 

de verzorgenden ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de hospitalisatie van de 

bewoners van het verpleeghuis. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit van de zorg. 

Ook opleidingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van hospitalisatie van 

verzorgenden door leerlingen onvoldoende kritisch te maken, door onvoldoende 

aandacht voor de ontwikkeling van een eigen visie op verzorgen, en door onvoldoende 

aandacht voor hoe hospitalisatie van verzorgenden ontstaat en voorkomen wordt. Ik 

ben van mening dat de opleidingen tot verzorgenden het gevaar in zich heeft dat 

leerlingen al tijdens de opleiding hospitaliseren. Zij worden immers zodanig opgeleid 

dat zij binnen een bepaalde instelling kunnen werken. Het ontwikkelen van een 

kritische blik en van een eigen visie op verzorgen zijn geen specifieke doelstellingen 

van de opleiding. Als er in de opleidingen meer aandacht besteed zou worden aan het 

dreigende gevaar van hospitalisatie van de verzorgende en als leerlingen de 

verschijnselen ervan leren kennen, hebben zij in ieder geval een goede basis van 

waaruit zij zich kunnen wapenen tegen dit altijd dreigende gevaar tijdens de 

uitoefening van hun beroep. Het feit dat hospitalisatie van patiënten en bewoners een 

gezond bestaan belemmert moet voldoende reden zijn om de hoofdoorzaak ervan, 

hospitalisatie van de verzorgende, te willen voorkomen. Als opleidingen meer 

aandacht geven aan het probleem van hospitalisatie van verzorgenden, komt dat 

rechtstreeks de kwaliteit van de zorg ten goede en daar draait het in verzorgen om: het 

bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Aandacht voor preventie van 

hospitalisatie van verzorgenden is tenslotte ook in het kader van de 

professionalisering van het beroep van belang. In het kader daarvan moeten 

verzorgenden aan kunnen geven welke specifieke kwaliteiten aan verzorgenden 

toebehoren. Daarvoor is constante bezinning op het beroep en op het eigen 

functioneren als verzorgende nodig. Ook in dat kader is het dus van belang te alle 

tijde, dus ook in opleidingen, hospitalisatie van de verpleegkundigen en daarmee van 

bewoners te voorkomen. 
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Ik ben zo overtuigd van de genegenheid voor mij van mijn kinderen dat ik geneigd ben 

de relaties met hun vrienden te aanvaarden als een hemels geschenk, namelijk als 

een waarborg voor het altijd-binnen-mijn-bereik-blijven van de drie mensen op aarde 

die ik het meest bewonder, die het meest voor mij betekenen. Zij maken deel uit van 

een andere generatie; met hen is een speelse luchthartige vertrouwelijkheid mogelijk, 

waartoe mijn eigen familie niet in staat is. Ik heb geen tweelingen gebaard. Toch ben 

ik een grote vrouw. En grote vrouwen hebben statistisch gezien meer kans op 

tweelingen dan kleine vrouwen. De eerste indrukken blijven geen eerste indrukken, 

soms worden ze herhaald. Wat een feest! De reis naar het doel is minstens zo 

belangrijk als het doel. Het taalgebruik is veranderd. Mijn kinderen moet je niet 

dissen, mij naai je geen oor aan; dissen komt van het Engelse woord disrespect. Mijn 

kinderen zijn geboren in een tijd van overleg en discussies. Ik koos voor de liefde van 

mijn leven, en dat was niet mijn echtgenoot. Meedoen in de maatschappij is 

belangrijker. Er komen zovele liefdes van mijn leven. En vrouwen hebben per slot van 

rekening een hogere pijngrens, zowel lichamelijk als geestelijk. En het feit dat ik een 

aieule ben geworden, dat wil zeggen voorouder, heeft mij niet onberoerd gelaten.  De 

verwachting is de in 2040 de vergrijzing op z’n hoogtepunt zal zijn. Als de ideeën van 

dit kabinet zich doorzetten houd ik mijn hart vast. Straks woon ik in een land waar 

geen drugs mogen worden gebruikt, zonder prostitutie, zonder sigaretten, zonder 

alcohol, zonder rood vlees en geen seks zonder huwelijk. Welkom bij het menselijk 

ras! Het oproer zal kraaien en de natuur huilt mee; het zal nog vaak regenen. Een 

onderwerp dat mij na aan het hart ligt, is de rol van de vader in het algemeen. Veel 

mensen zijn gedurende lange tijd bezig met veel vormen van woede tegen de moeder 

en haar ontbrekende vermogen tot het geven van liefde en warmte. Ik vraag mij af 

hoeveel liefde en warmte gaf je vader aan zijn vrouw? Nu ga ik de vader eens uit de 

coulissen halen. Een regel is dat de ouderfiguur over wie het minst gesproken wordt, 

wel eens de emotioneel belangrijkste zou kunnen zijn. Ik ontdek maar al te vaak dat 

de moeder geen steun en liefde van haar man ontving, geëxploiteerd werd, uitgehold, 

terwijl ze toch de kinderen baarde, op haar wijze verzorgde, de pyjama’s en de lakens 

schoonhield. Als zijzelf weinig liefde van haar moeder heeft ontvangen, is het gebrek 

aan liefde en het egocentrisme van de kant van haar man meestal de genadeslag. Ze 

raakt dan geblokkeerd en voor haar kan het resterende vermogen tot echte 

moederlijkheid niet meer tot bloei komen. Deze realisatie geeft de mens een totaal 

ander beeld van de moeder, een ander perspectief, verlegt het accent meer naar de 

man (vader) en zijn onvermogen tot liefdevol en gevend  samenzijn. Als iemand al de 

schuld heeft, is het niet moeder maar vader. In mijn filosofie is het de man die in zijn 

gebrek aan liefde, en daar hoort zeker ook krachtig betrokken, correctief optreden bij, 

door de eeuwen heen heeft gefaald. Het is natuurlijk een algemeenheid, die een 

uitnodiging is tot veel misverstanden. Maar dat risico neem ik. Het zijn mannen die de 

schuld zijn en schuld hebben aan de wantoestanden binnen het gezin, niet de 

vrouwen. 

 

U beseft dat ik terug kwam naar Enter om mijn heimwee naar vroeger te bevredigen. 

Iedere vogel is graag daar waar hij is uitgebroed, zegt het spreekwoord, en ik weet nu 

uit eigen ervaring hoe waar dat is. Immers, welke prachtige steden men bewoont, 

welke omstandigheden, voordelen en vermakelijkheden men ook geniet, het zou alleen 

maar pijn doen als ik niet de hoop kon koesteren dat alles eens te kunnen navertellen 

in mijn geboorteland. Zonder die hoop is er niet veel verschil tussen wonen en 
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ballingschap. Ik mis de kleuren van Enter, de stilte en de voetstappen van Venray en 

de pioniersgeest van Lelystad. 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 relaties. Een ander feit: ik had vreselijk heimwee naar 

het verleden. Mijn geest komt te paard achter mij aan. Een wereld van ongrijpbare 

fantasieën en niet nader te definiëren herinneringen. ‘Ik, barbaar’ is een laatste glimp 

van een oude verdwenen wereld die nooit zal weerkeren. Een definitief afscheid van de 

nostalgie van mijn jeugd. 

 

Ik heb geprobeerd alle gebeurtenissen langs de tijdslijn te plaatsen. Ik beweer dat het 

algemeen belang van dit boek zeker is gediend. Er moet maar weer eens een ouwe koe 

uit de sloot gehaald worden en moet de invloed van de mannen nog eens tegen het 

licht worden gehouden. Waarom bewaar ik de oude spullen uit ons huis in Enter? Ze 

hebben door de lange tijd dat ze niet gebruikt zijn hun nuttige karakter verloren. 

Daardoor hebben ze het doel mij iets over het leven van de mensen van vroeger te 

vertellen dan dat ze aan de behoefte van het mijne te voldoen. De degelijkheid van de 

meubelstukken, waar nog een bloem, een glimlach of een mooie fantasie over het 

verleden aan terug te vinden is. Zelfs datgene wat in deze oude meubels nog aan een 

zeker doel beantwoord en omdat dit op een manier gebeurd waaraan ik niet meer 

gewend ben, bekoord mij. Zoals oude zegswijzen waarin nog een metafoor te 

herkennen is die in onze moderne taal door het vele gebruik allang versleten is. De 

dorpse verhalen uit de boerenromans waren net zoals de oude meubels vol met in 

onbruik geraakte en daardoor weer op de fantasie werkende uitdrukkingen die men 

tegenwoordig alleen nog op het platteland gebruikt. Die oude dingen die een gelukkige 

invloed op mijn geest uitoefenen omdat ze het verlangen naar onmogelijke reizen in 

het verleden opwekken. De verhalen waardoor mijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld 

of de ontroering in mij opgewekt wordt, een bepaalde manier van schrijven die onrust 

of melancholie teweegbrengt schijnt mij als iets unieks, dat zijn bestaansrecht in 

zichzelf heeft, uit de zeer bijzondere geest van de schrijver voort te komen. Onder deze 

zo dagelijkse gebeurtenissen, gewone voorvallen en algemeen gebruikte spreektaal, 

voel ik een bekende gebeurtenis. Vaak zit ik te dromen, en soms bladzijden lang aan 

heel andere dingen denk. Ik lees ze in de toon die ze nodig hebben, het hartelijke 

accent waar ze van uitgingen en waardoor ze gedicteerd waren, hoewel de woorden dat 

niet beslist duidelijk maken. Ik temper elke ruwheid in het gebruik van werkwoorden 

en geef de verledentijd die milde zachtheid die op goedheid berust, de melancholie van 

de tederheid, en leid de eindigende zin naar de beginnende door de loop van de 

syllaben de ene keer te versnellen en dan weer langzamer te maken, om ze zonder te 

letten op hun natuurlijke lengte in een zelfde ritme te brengen. En daarmee blaas ik 

dit zo alledaagse proza een onafgebroken en gevoelig leven in. 

 

Ik vind het natuurgeloof nog zo gek niet. Volgens dit geloof gaan de zielen van hen die 

ik verloren ben in een of ander schepsel van een lagere soort gevangen zitten, een 

dier, een plant, een onbezield voorwerp. Inderdaad verloren voor mij tot op de dag, die 

voor velen nooit komt, waarop ik toevallig de boom voorbijgelopen of in het bezit kom 

van ene voorwerp waarin zij gevangen zitten. Dan springen ze op, roepen mij aan, en 

zodra ik ze herken is de betovering verbroken. Door mij bevrijd hebben ze de dood 

overwonnen en keren in mijn leven terug. Zo is het ook met mijn verleden. Vergeefs 

probeer ik het weer op te roepen, mijn geest spant zich voor niets in. Het zit buiten dit 

gebied en de reikwijdte verborgen in een of ander stoffelijke voorwerp, tenminste in 
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het gevoel dat dit voorwerp in mij opwekt. En of ik voor mijn dood op dit voorwerp 

stuit of het nooit ontmoet hangt alleen van het toeval af. De smaak van het biscuittje 

dat ik in de thee doopte. Het zien van het koekje had me nergens aan herinnerd, voor 

ik ervan geproefd had, misschien omdat van die zo lang uit mijn herinnering 

weggewiste herinneringen niets meer over was. Alles zich in het niets had opgelost, de 

vormen – ook die van het vierkante koekje – waren uitgewist of ze hadden, in diepe 

sluimer verzonken, de expansiekracht verloren, waardoor ze weer in het bewustzijn 

hadden kunnen komen. Maar als van een oud verleden niets meer is overgebleven na 

de dood van de personen en na het vergaan van de dingen, dan blijven alleen, brozer 

maar levendiger, immaterieel maar duurzaam, bestendiger en trouwe, de geur en de 

smaak nog lang als dolende zielen hun leven voortleven, herinneren, wachten, hopen 

en op de brokstukken van al het overige, in een bijna onwerkelijk klein druppeltje 

thee, weten zij het geweldige bouwwerk van de herinnering volkomen intact tot mij te 

brengen. En zodra ik de smaak herken van het biscuittje, dat ik in de thee had 

gedoopt,  wist ik waarom die herinnering mij zo gelukkig maakte. Het kwam door het 

huis aan de straat waar mijn kamer op uitkeek, als een toneeldecor te voorschijn en 

voegde zich bij de schuur in de tuin aan de achterkant van het huis. En met het huis 

het dorp, van de ochtend tot de avond en in weer en wind, de brandput, de straat 

waar ik boodschappen deed, de wegen die ik fietste; bloemen, huizen en duidelijk 

herkenbare figuren, de bloemen uit onze tuin, de brave mensen uit het dorp en hun 

kleine huisjes en de kerk en heel Enter en zijn omgeving. Alles wat vorm en vastheid 

heeft, het dorp en de plantsoenen, uit mijn kopje thee. Zeker zijn er ook natuurlijke 

geuren, gekleurd door de tijd, zoals die van het nabijgelegen boerenland, maar al 

huiselijk, vermenselijkt en muf geworden, kostelijke, zelfgemaakte, doorschijnende 

gelei van alle vruchten van het jaar die de tuin verlaten hebben om in de kast te 

eindigen. Aan het seizoen gebonden maar bij het huisraad en het wezen van het huis 

behorend, de kruidige geur van de vruchtengelei getemperd door de zachte lucht van 

warm brood, slaperig en waakzaam tegelijk als een dorpstorenklok, zorgeloos en 

vooruitziend, van linnengoed, ochtendstond en vroomheid doortrokken. De stenen van 

de kerk, allemaal waren ze zo eerbiedwaardig van ouderdom dat men hier en daar 

hun leeftijd in het stof der eeuwen zilver zag glanzen en het broos glasweefsel van de 

hoge ramen er wit en tot op de draad versleten scheen uit te zien. Een ervan was een 

heel hoog raam dat uit bruine ruiten bestond. Of het kwam omdat er een zonnestraal 

op geschitterd had of omdat mijn dwalende blik zelf door de beweging, het beurtelings 

ontvlammend en weer uitdovend, een beweeglijke en kostbare gloed over het venster 

bracht, een moment later had het de lichtende tint van een pauwenstaart 

aangenomen, vervolgens trilde en golfde het in een fantastische vlammenregen die 

hoog uit het donkere gewelf neer droop langs de wanden, als was het een gewelf van 

een iriserende grot, waarin ik mijn ouders met hun psalmboek in de hand volgde. 

Zelfs voor mijn aankomst voor Pasen troostte hij me over het feit dat de aarde nog 

kaal en zwart was door een historische lente uit de tijd van de Merovingen in dit 

oogverblindende en goudovergoten glas-in-loodraam van de oude kerk in Enter met de 

hoge oude banken en de hoge donkerbruine preekstoel met eronder de banken voor 

de ouderlingen en diakenen.  

 

Gelukkig in een vrede die nog eens zo onrustig maakt en een alledaagsheid die voor 

degene die erin terechtkomt zonder erin geleefd te hebben als een groot reservoir van 

poëzie dient. De lucht is er verzadigd van het fijne waas van een stilte, die zo gezond 

en weldadig aandoet dat ik me er met een hebberigheid in beweeg, vooral op die eerste 
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nog koele ochtenden van de week voor Pasen toen ik er de meeste zin in had, omdat ik 

immers  net in Enter was aangekomen. 

 

Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om te schrijven. De verleiding om de straat op te 

gaan, is groot. Ik houd van de straat, ik houd van onverwachtse gebeurtenissen in de 

mensenmenigte in warenhuizen, supermarkten, op markten en andere winkels, waar 

het niet zo druk is. Ik houd er ook van gedachteloos te slenteren, tot dat mijn benen 

moe zijn. Dan ga ik in een coffeeshop zitten om thee te drinken. Ga ik boodschappen 

halen dan is de kans groot dat ik pas ’s avonds naar huis ga. Ik besluit dus eerst een 

paar uurtjes te schrijven en daarna de straat op te gaan. Vanuit mijn vaste hoek bij 

het raam sla ik ze gade, boos en teleurgesteld als ze waren weggelopen en tot iedere 

vorm van wraakneming in staat. Ik ben niet blind, de krantenberichten over het witte 

monster gaan niet rakelings aan mijn aandacht voorbij. Ik ben zelfs bereid 

onmiddellijk toe te geven dat ik het bestaan ervan erken, zowel in de gedaante van de 

tramconducteur, buschauffeur, als in de personeelschef en de oude bewoners van de 

verpleeghuizen. Ik ben zelfs bereid aan de hand van dialogen te demonstreren hoe 

diep het witte monster zit. In de eerste plaats stelt men zich voor twee negeracteurs 

die als volgt worden onthaald: ‘Jullie lijken als twee druppels water op elkaar’. De 

jonge acteurs laten hun lachtanden zien. Ze zijn onthutst. ‘Jezus, wat lijken jullie op 

elkaar, zeg’. Acteurs laten, nu voor de tweede maal, hun glinsterende tanden zien. 

‘Jullie zijn zeker broers. Wel verdraaid. Jullie zijn allemaal broers van elkaar. Vinden 

jullie zelf ook niet’. In de tweede plaats stelle men zich voor, een pas uit Suriname 

gearriveerd vrouwtje van over de zestig, dat instapt en zich als volgt bij de 

buschauffeur aan dient. ‘Dag meneer, ik verzoek meneer om me te stoppen bij 

Kribbehoeve’. Chauffeur grijnst naar het vriendelijke zwarte gezicht. ‘Kribbehoeve. 

Nee, dat kennen we hier niet’. ‘Mijn schoondochter woont hier. Ik ben pas twee dagen 

hier’. Chauffeur grijnst, schudt zijn hoofd. ‘Nee, we weten veel, maar dat kennen we 

hier echt niet’. En het vrouwtje maar wachten naast de bus naar Grubbehoeve. Men 

stelle zich voor een personeelschef die tegen een sollicitant het volgende zegt: ‘In 

Suriname zijn er ook Indonesiërs. Heeft u die ooit zien lopen. Ze hebben geen tempo’. 

Men stelle zich ten slotte een dialoog voor tussen wat er gezegd en tussen wat er 

gedacht wordt. ‘Nee, toe nou. We zijn geen discriminerend land’. Jan met de pet. 

‘Maar ze doen het zelf onder mekaar. Die Pakistani of eh… hoe zeg je het ook al weer?’ 

Toch even aanraken, misschien worden ze wel schoon. Met sinterklaas hangen ze ze 

op in de Bijenkorf. Hè, die mensen kunnen het toch ook niet helpen. En dat gekke 

haar, wel leuk dat rasta. Harde, niet te ontkennen feiten, maar het is nog geen reden 

mij ervan te beschuldigen dat ik mensen onderdrukte, slaven haalde. Wat voor 

inbreng heb ik in het bestrijden van zulke gespleten, schijnheilige geesten, als het in 

mijn land niet mogelijk is elkaar te respecteren om kwaliteiten en niet op grond van 

uiterlijke eigenschappen die toevallig aan bepaalde raskenmerken deden denken? 

 

De hal, zo vlak voor de komst van de honderden verwachtte emigranten-vluchtelingen 

uit het tropische, pittoreske vaderland, gaf te denken. De showing-off van de 

splinternieuwe, onbevlekte witte laarzen, minirokjes, donkere zonnebrillen, gewichtige 

aktetassen en bling-bling was in volle gang. Dit was de begeerde glamour, de in 

vervulling gegane droom in het paradijs. Dit was het bewijs dat waar geld is, ook leven 

is. Dit was het lokaas voor de talloze anderen, iedere week opnieuw. Het kon allemaal. 

Bezit was een doodgewone zaak geworden. Men schreef enthousiaste brieven naar 

huis en spaarde de Hollanders. Men zweeg over de vernederingen in de bus, de tram, 
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de dure, tochtige zolderkamertjes met gebruik van wc, twee verdiepingen lager. Men 

zweeg over de geringschattende blikken van verkopers in supermarkten, over het 

optreden van personeelschefs bij sollicitaties en men leed onder het ‘mama-look-a-

booboo-syndroom’. Men leed omdat men te weinig zelfvertrouwen had, te weinig had 

doorgedacht bij gebrek aan ontwikkeling of door een ontwikkeling die aan de 

oppervlakte gebleven was. Men leed er nog steeds onder dat inspecteurs van het 

Surinaamse onderwijs geen ruimte hadden gelaten voor de vorming van 

zelfvertrouwen. Want anders zou men al lang hebben begrepen dat het ‘mama-look-a-

booboo-syndroom en de Hollandse angst voor het zwarte monster, even sterk was als 

de angst voor het witte monster. Kross, de journalist sprak in een ironische wijze bui: 

 

Mind you. Een Surinamer die lacht is een Surinamer die huilt. Maar ook al huilt hij 

omdat hij toegeeft totaal kapot gemaakt te zijn, dan nog is hij niet in staat zijn 

historische angst te overwinnen. Wij zijn een tragisch volk. Een tragische generatie. Wij 

vluchten niet omdat wij een hongersnood vrezen. Wij vluchten omdat wij verdeeld zijn. 

Verward en verwaterd. 

 

Nederland bleek al gauw niet de plek te zijn voor het ontlopen van achtergronden. 

Nederland was geen schuilplaats, of het oord voor vergetelheid. Eenmaal in Nederland 

viel men aan een nog grotere verwarring ten prooi. Hier werden de scheidslijnen 

aangedikt of verder doorgetrokken. Hier werd het nihilisme verder in stand gehouden 

door controles, geroddel, het afwijzen van elkaar, het uitdiepen van elkaars privé-

leven. Let maar eens op het gezicht van een Surinamer als hij een andere Surinamer 

ziet aankomen, die hij meent te herkennen. Let maar eens op de blikken. Hoe vaak is 

het niet gebeurd dat een Surinamer zich gedwongen zag een blokje om te lopen om de 

confrontatie te vermijden met een landgenoot die zijn anonimiteit zou kunnen 

bedreigen. Of die zijn angst zou kunnen vergroten door te informeren naar zijn adres, 

zijn werk of de vorderingen van zijn studie. Vrijheid van beweging was niet te koop. 

Een ticket enkele reis met de Bijlmerexpres garandeerde slechts het 

allernoodzakelijkste. Krotten en privaathuisjes achterop het erf werden vervangen 

door flats, wc’s en douchecellen. Warmte door verwarming. Slaapmatten en 

olielampen door skaileren bankstellen, hanglampen, lakens en bedden. De angst voor 

honger door de zekerheid van een gevulde maag. Schoenen uit China en Japan door 

schoeisel van Europese makelij. Huisvlijtmodes door Zeeman. De Caribische showing-

off draaide op volle toeren. Men stak elkaar de ogen uit om de rekening, het 

standenverschil van overzee flink en voorgoed te vereffenen. Er school in deze 

folkloristische houding zoveel tegenstrijdigheid, krampachtigheid en  agressie, dat 

men wel het ergste moest vrezen. Zie ze gaan, men kan ze zien dwars door het glas en 

de douaneloketten, op naar ieder willekeurig vliegtuig om verder op drift te gaan, de 

dood op de hielen. De geadverteerde retourchartervluchten naar Afrika, India, 

Indonesië en Hong Kong, aantrekkelijk gemaakt met kreten als: ‘Voor wie vrij wil zijn 

en blij wil reizen’, waren een indicatie dat men het in Holland niet zou vinden, dat 

men nog voortvluchtiger zou worden. Maar… the show must go on. Dus, show them. 

Laat hen Amsterdam zien, ‘t Harde, Elburg, ‘s Gravenhage, Rotterdam, Stroe, 

Groningen, Deventer, Enschede, Vlaardingen, Eindhoven, Antwerpen, Duitsland, 

IJsland, Zweden, en waar men nog verder was ondergedoken. De voorstelling van 

zaken dat er geen neurotischer gemaakt volk bestond, was misschien wat hard en 

overdreven. Een aanklacht, een klacht waar men liever de oren en ogen voor gesloten 

houdt. Zo erg was het toch ook weer niet. Zo erg kon het toch niet wezen met die 
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mensen? Ze konden toch een baan krijgen? Als ze maar geen grote bek opzetten en 

als men er maar niet de dupe van worden. Zo is het toch? Er was een dag geweest dat 

ook zij besloten hadden de finale landing te maken. Ze hadden afgerekend met een 

toekomst die onzeker was. Eindelijk konden ook zij de tocht ondernemen naar het 

paradijs. Ze zouden worden afgehaald en alles zou op z’n pootjes terecht komen. Met 

dat beeld voor ogen waren ze opgestegen. Een verstrooide, opgejaagde kudde op weg 

naar onbekende, maat grazige weiden. Radio-uitzendingen, krantenartikelen over de 

moeilijkheden van Surinamers in Nederland mochten niet baten. Ze wilden het met 

hun eigen ogen zien, ze geloofden zelfs heilig dat het hun niet gegund werd te gaan. 

Negen mijl boven de oceaan echter begon de twijfel zijn kop op te steken. Men kende 

de dingen die men had achtergelaten, maar niet de dingen die men nog nooit had 

gezien. Nu pas merkte men dat het opgegeven stukje grond het dierbaarste plekte was 

ter wereld. Dat plekje bestond nu niet meer. De wereld was een punt in de ruimte. 

Daar werden guavebomen neergezet, moestuintjes aangelegd. Posten of bruggetjes 

geslagen naar visgaten, rijstvelden. Daar stak men zijn hand uit naar bloemen langs 

de weg. Rode paloeloes. Papagaaietongen. Weg was de glamour van de schoenen, de 

kleding, de tassen die men speciaal voor deze gelegenheid had gekocht. Weg was het 

bijzondere van het houtsnijwerk, de bosnegerpanelen die ze hadden meegenomen om 

de Hollanders te verbazen. Weg, het kostbaarste bezit dat een mens kan hebben: het 

eigen gezicht. Men begon de stewardessen op een andere manier te bekijken. Men 

begon te vergelijken en werd onzeker. De jonge Creool was mager en bestelde in totaal 

acht flesjes rosé, die hij rijkelijk deelde met de man die naast hem zat. Het meest 

opvallend aan hem was de manier waarop hij de stewardess blijk gaf van zijn emoties. 

‘I feel so good to-day. Oh, I just feel so good to-day. This is the world. Boy, oh, boy, 

this is the world. Dit is de wereld. Dit is de wereld’. De blonde stewardess luisterde 

met routinegeduld naar zijn verhaal, terwijl ze met routineglimlachjes de glaasjes 

inschonk. De jongeman voelde dat en vertaalde haar gereserveerdheid als het begin 

van de Hollandse discriminatie. Hij liet er twijfel over bestaan of hij ooit eerder 

blanken gezien had en vroeg, zonder een spier te vertrekken, aan iedereen die het 

maar horen wilde, of alle Hollandse vrouwen zulke witte benen hadden. De stewardess 

droeg witte nylons.  

 

Wat de toekomst mij ook zal brengen, ik ben in ieder geval nog in leven om die 

toekomst te zien. Om te weten dat de aarde met een vaart van veertienhonderd 

kilometer om zijn as draait. Om te gedenken dat in 1927 de eerste film met geluid 

kwam: The Jazz Singer. Dat de voetballers Abe Lentra en Faas Wilkes vertrokken naar 

buitenlandse clubs in de tijd  toen ik nog niet naar school ging. Dat Piet Kraak en Jan 

van Roesel in Nederland bleven voetballen. Dat de laatstgenoemde de laatste 

Nederlander was die scoorde tijdens de Olympische Spelen in Finland in het jaar 

1952. Dat op het oude kerkhof in Oud-Velsen de Engelsen liggen begraven die 

meewerkten aan het graven van het Noordzeekanaal en die het niet overleefden. Dat I. 

Hovy werd aangevallen op de Beurs op 7 december 1787 wegens het niet dragen van 

oranje.  Dat de minister-president Kort van der Linden, tijdens de Eerste Wereldoorlog 

minister-president onder koningin Wilhelmina, ligt begraven op het historische 

gedeelte op de begraafplaats in ‘s Gravenhage. Ik herinner de het eerste cadeau aan 

Harmen. Het was een affiche dat de thematiek van de strijd en de vlag verbeelde. Het 

was een afdruk van het schilderij ‘Het opheffen van de vlag’ uit 1959 van Geli 

Korshev. Een arbeider heeft de vlag uit de handen van een gevallen kameraad 

opgepakt. De man, gespierd, staat in een geknielde pose klaar om door te gaan. Zijn 
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ogen strijdbaar vooruit. Recht achter hem op de met klinkers bestrate weg zijn de 

schoenen van een andere gevallen kameraad zichtbaar. Tussen hen ligt de wissel van 

een tramrail. De rode vlag ligt nu nog geplooid op het rechte stuk van de rails. Ze zal 

zo fier voorwaarts de lucht in gaan. Met die man wil je optrekken. Ik ben geboren en 

opgegroeid in een oud dorp in Twente: Enter. Daar zegt men tegen een vrouwenborst 

boezem. Er is verwarring over wat een boezem is. Een boezem is echter een deel van 

het hart dat verdeeld is in twee boezems en twee kamers. De boezems liggen boven de 

kamers. De linkerboezem staat in verbinding met de linkerkamer. Tussen de 

linkerboezem en de linkerkamer bevindt zich de tweeslippige klep. De rechterboezem 

staat in verbinding met de rechterkamer. Hiertussen bevindt zich de drieslippige klep. 

De hartkleppen bestaan uit plooien die ervoor zorgen dat het bloed maar in een 

richting kan worden gepompt, dus van de boezem naar de hartkamer. Zo, dat is 

gezegd. Ik houd niet aan het verleden vast want het leven wacht niet. Ik ben een 

ouder die ook haar eigen jeugddromen herleefde. Tact en beleefdheid zijn 

eigenschappen die voort komen uit bescheidenheid. Echter hoe ouder ik word hoe 

minder bescheiden ik ben. Maar ik leef nog steeds volgens het harmoniemodel, dat wil 

zeggen dat ik geen conflicten oproep. Mensen zoals mijn moeder die iets heel ergs 

meemaakten, zoals een oorlog of een erge ziekte, worden niet bang of verdrietig maar 

depressief. Ze gaan deel uit maken van de oorlog of de ziekte en raken zo hun eigen 

identiteit kwijt. De christenen verklaarden seks tot taboe. Zij hadden er klaarblijkelijk 

problemen mee. Bij de Islam zijn ze er ook vies van. Dat komt door het ééngodendom. 

Voor het monotheïsme waren er veel goden en godinnen. De christenen maakten van 

seks een zonde en als je het doet kom je in de hel, vooral voor het huwelijk en voor de 

lol. De Islam is de enige godsdienst die seks beloofd in het hiernamaals. De hemel is 

bij uitstek een plek waar je je prettig en veilig voelt en dat lukt het best met seks. De 

hemel als eeuwig durend orgasme. Je moet er maar zin in hebben! De hemel als 

pijnstiller tegen de dood. De jaren vijftig van de vorige eeuw staan bekend als preuts. 

Maar er was statistisch gezien meer seks als tegenwoordig. We hebben nu geen tijd 

meer voor seks. We hebben geen seks omdat we het willen hebben. Vroeger dacht men 

dat de vrouwenborsten er waren om er kinderen mee te voeden. Maar het blijkt dat ze 

vooral zijn gemaakt om mannen aan te trekken; hoe groter hoe mooier. 
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Om te beginnen  
 

 

 

 

Alleen maar chutney nemen ze mee. Een koffer vol met chutney. Kijk. Kijk dan. 

 

 

 

In dit boek hollen, hijgen, struikelen en vliegen de woorden. Als ik schrijf, doe ik dat 

juichend van willen opstijgen, omhoog en weg, ver weg door de blauwe lucht. Het 

leven is een onbekende stad waar het boek als gids dient. Ik maak geen literatuur 

maar informeer mijn nageslacht. Dit doe ik zo goed en zo mooi mogelijk met de 

middelen waarover ik beschik. De historische waarde is groter dan de literaire waarde. 

Soms reis ik naar Engeland, naar mijn oudste zoon. Wat ik daar gezien heb, heb ik 

tamelijk goed gezien, maar er zijn veel zaken waarover ik mij geen oordeel heb kunnen 

vormen. Aangezien Engelsen minder spraakzaam en naar buiten gekeerd zijn dan 

andere volken, heeft men meer tijd nodig om hen te leren kennen; en omdat ze zich 

wat minder om gewoonten bekommeren, vindt men er trouwens niet zoveel die precies 

op  elkaar lijken. Het klimaat, de wijze van besturen en de openbare vermakelijkheden 

hebben net als elders een algemeen geldende invloed, maar die van de gewoonten is 

minder wijdverbreid en minder dwingend. Het zou daarom niet terecht zijn een 

oordeel te hebben over het gehele volk op grond van het kleine aantal Engelsen dat ik 

in een paar weken tijd in Newcastle kan ontmoeten. De omgeving is bekoorlijk, en 

wanneer men niet ijdeler is dan een verstandig mens behoort te zijn, en min of meer 

genoeg heeft aan zijn gedachten en zijn boeken, zou men een heel aangenaam leven 

kunnen leiden aan de oevers van de Tyne. Nergens heb ik een zo vriendelijke en 

zozeer verfraaide natuur gezien. Het volk is niet arm, de openbare gebouwen zijn 

prachtig, reizen is gemakkelijk; de mensen zijn niet erg aangenaam in de omgang, ze 

zijn gereserveerd en op zich zelf, men zou er een verdienstelijk mens kunnen zijn en 

toch weinig gezien. Maar wanneer ik door de welige akkers loop, akkers van vrije, 

welgestelde boeren, dan durf ik werkelijk niet te zeggen dat ik niet van mijn eigen land 

houd. De Twentse traditie is de traditie van een heel klein land. Vroeger was reizen 

een elitaire onderneming en de reisverslagen werden altijd geschreven door auteurs 

uit de hogere sociale klasse, zelden uit de lagere, werkende klasse. Bij andere 

egodocumenten domineert de bovenlaag minder extreem dan bij reisverslagen. Dit 

komt doordat mensen uit lagere klassen bijna nooit reisden omdat reizen een elitaire 

onderneming was. Als er al gereisd werd, was dit uit economische noodzaak en 

werden er geen verslagen over geschreven. Ik kan verschillende verhalen schrijven 

over dezelfde situatie. De televisie brengt er maar één, en vaak is dat het verhaal dat 

het al bestaande beeld bevestigt. Ze laten beeld en werkelijkheid uit elkaar lopen. In 

dit boek gaat het over die momenten waarop ik bij mijzelf zei: ‘Ben je er nog?’ De 

Tweede Wereldoorlog is voor mijn generatie als een verschrikkelijk ongeluk waar we 

net te laat bij kwamen. De ambulance is net vertrokken, één deur nog open. Ik ben 

voor een verslag van de gebeurtenissen aangewezen op de volstrekt 
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onsamenhangende verhalen van mijn moeder. Over de houding van de bevolking 

bereikte mij over het algemeen zeer eenduidige berichten. Bij ons thuis was een 

verhaal van mijn vader die, ondanks dat hij baalde dat hij kwaliteitsbrood moest 

bakken voor de Moffen, dit niet weigerde. Op school keek ik alleen door de gaskamers 

heen naar Duitsland. Ergens achter die onvoorstelbare berg vermoorde joden 

woonden de Duitsers. En nog steeds, wanneer ik vertel dat ik graag in Duitsland kom, 

reageert iedereen met: ‘Duitsland?’ Alsof ze willen zeggen: ‘Dachau?’ We worden er nog 

steeds aan herinnerd. Ik wandelde op een morgen langs de Zuiderkerk en las de tekst 

op het bord aan de muur:  

 

Van februari tot augustus 1945 was deze kerk de Gemeentelijke Doodenbewaarplaats. 

Door ontbering, honger en Duits geweld stierven te Amsterdam in het laatste oorlogsjaar 

meer mensen dan begraven konden worden. Hier was hun tijdelijke rustplaats. 

 

Mevrouw Roek uit verzorgingshuis Schinkelhaven te Amsterdam vertelt dat er geen 

vervoer was naar het kerkhof en dat er geen houten kisten waren, alleen van karton. 

Ze was verloskundige en kwam bij veel mensen thuis. Dan zag ze dat de 

aanrechtdeurtjes weg waren; ze waren verbrand omdat er geen kolen waren om te 

stoken. Het hout werd verbrand in een ton, die boven op de kachel stond; er was 

lange tijd geen elektra. Ze vertelt dat De Badhoeve en De Vreugdehof boerderijen 

waren waarnaar het dorp en het verpleeghuis zijn vernoemd. Mevrouw Rodenburg 

vertelt dat ze al zevenenzestig jaar aan de Rooseveltlaan woont en dat ze afscheid nam 

van haar Joodse buren. Ze kwamen op een ochtend met hun koffers bij haar aan de 

deur en vertelden dat ze naar een werkkamp in Duitsland gingen. Waar dat was 

wisten ze niet. Mevrouw Rodenburg vertelt dat ze pas veel later had gehoord waar die 

mensen waren terechtgekomen. Mevrouw Jansen vertelt dat ze nog steeds de kleding 

in de bomen ziet hangen. De kleding waren de broeken, truien en jurken van haar 

collega’s van de bakkerij.  Mevrouw Jansen moest die ochtend, toen de Duitsers een 

bom op de bakkerij gooiden, naar de tandarts. Toen ze terug kwam zag ze de bakkerij 

in puin en de kleding in de bomen, de lijken waren al weggehaald. De heer Aitink 

gooide tot aan het eind van zijn leven eten naar buiten op de winkelende 

voorbijgangers in de Beethovenstraat. Op de hoek van het winkelcentrum (daar waar 

hij nu woont) zijn veel Joden verzameld om via het Muiderpoortstation weggevoerd te 

worden naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Het nageslacht weet 

toevallig precies hoe het verder ging. Maar dat wisten de mensen toen niet. Voor hun 

was de tijd tussen de twee wereldoorlogen natuurlijk helemaal niet de tijd tussen twee 

wereldoorlogen. Dat is een van die makkelijk spreekwijzen. Ze zijn onvermijdelijk 

maar toch gaan ze aan iets essentieel voorbij. Ik zie daar gaskamers en ook vrolijk 

wapperende vlaggen. Ik moet steeds denken aan Bil Moldens uitspraak: ‘Wat hebben 

we van de Tweede Wereldoorlog geleerd? Hoeveel bloed er uit een menselijk lichaam 

kan komen?’ De holocaust is een uitvinding van de jaren zeventig en tachtig van de 

vorige eeuw. Ik bedoel niet dat de gebeurtenissen in die jaren werden verzonnen, maar 

dat de dodendans rond die gebeurtenissen in die jaren pas goed op gang kwam. Het is 

niet te geloven hoe de Nederlanders kort na de oorlog omgingen met de overlevenden 

van wat in die dagen nergens de holocaust heette. Je vraagt je na het zien van de 

beelden af waarom werden die stakkers niet vertroeteld? De Belgische premier Guy 

Verhofstadt heeft op dinsdag 8 mei 2007 opnieuw zijn excuses aan geboden voor de 

betrokkenheid van de Belgische autoriteiten bij de deportatie van Joden in de Tweede 

Wereldoorlog. Hij deed dat in een toespraak bij de onthulling van een plaquette ter 
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nagedachtenis aan veertienhonderdtweeënveertig Belgen die hun leven op het spel 

zetten om Joden van deportatie te redden. Op dinsdag 8 mei kwam een rapport uit 

over de rol die de Belgische overheid speelde bij de Jodenvervolging. Daarin staat dat 

de autoriteiten zich niet alleen volgzaam opstelden ten opzichte van de Duitse 

bezetter, maar ook actief meewerkten aan de deportatie van de Joodse bevolking. 

Hoewel Verhofstadt al eerder de verregaande collaboratie door de Belgische overheid 

erkende, was die nog niet eerder in detail opgetekend. Op verschillende plaatsen zijn 

vele doden gevallen en vallen er nog dagelijks. Mensen zoals u en ik sterven vanwege 

idioten die de macht grijpen. Buitenlandse inmenging zal nooit democratie brengen. 

Integendeel, sancties tegen een land werken averechts. Voor mij hangt de dag des 

oordeels samen met een totale vernietiging van een land tijdens een oorlog. Als ik ooit 

heb toegestaan dat mensen oorlog met elkaar voeren, dan is een oorlog die bedoeld is 

om lafaards, moordenaars en dieven uit te roeien wel de meest gewettigde die er 

bestaat. Deze mensen ondermijnen mijn paradijs; de rust en de vrede die een mens 

nodig heeft om niet vroegtijdig dood te gaan. Ik zelf oordeel vanuit mijn geweten en 

hoop niet dat ooit vreemden zich er mee bemoeien. Niemand kan over mij en mijn volk 

oordelen zonder ons volledig te kennen. De millenniumdoelstellingen voor de 

wereldgemeenschap worden niet gehaald, aldus de minister voor 

ontwikkelingssamenwerking. En terwijl het toch niet erg moeilijk kan zijn om te 

zorgen dat alle kinderen naar school gaan en dat de armoede met de helft wordt 

teruggebracht! Dat is in mijn wereld toch ook heel normaal. Waarom is hier wel geld 

voor subsidies en daar niet? Of anders gezegd: waarom is alles zo georganiseerd dat er 

subsidies nodig zijn? Van alle tijden is het feit dat de toetssteen der mensheid, het 

gemeenschappelijk middelpunt waar helden vrijwel steeds net zo klein blijken te zijn 

als lafaards, geld is, harde valuta. De politiek regelt dat. En de politiek gaat over twee 

zaken: over macht en idealen. En aan het eind van de dag gaat politiek over macht. 

Elke worsteling van een partij is terug te brengen tot die spanning. Er zijn mensen die 

de politiek in gaan om de macht te verkrijgen: macht om de macht. Er zijn er die de 

politiek in gaan om hun idealen te belijden. En er zijn mensen die de politiek in gaan 

omdat ze macht zoeken om hun idealen te verwezenlijken. Binnen die drie groepen 

veranderen mensen, soms ongemerkt. Er zijn mensen die de politiek in zijn gegaan 

om de macht en aan het einde van hun leven berouw krijgen over hun  foute 

handelswijze en plotseling bekeerd worden tot het goede. Er zijn mensen die de 

politiek ingaan om hun idealen te belijden, maar die na verloop van tijd moe worden 

van het belijden en het vechten tegen de bierkaai. Zij doen water bij de wijn om aan te 

kunnen schuiven aan de tafel van de macht. En er zijn mensen die de politiek in zijn 

gegaan om via de macht hun idealen te verwezenlijken maar, eenmaal aan de macht, 

eraan verslaafd raken en er geen afstand meer van kunnen doen. Ze zijn ‘onmisbaar’ 

geworden. De macht verblindt het zicht op de idealen van weleer. Macht reageert nog 

alleen maar op macht. Macht is het belangrijkste ideaal geworden. Ik drink met u op 

al die politici die vol plannen en idealen begonnen. Die alles gedaan hebben om aan 

de macht te komen. En die, eenmaal aan de macht, erachter kwamen dat ze precies 

het tegenovergestelde bereikt hadden van wat ze voor ogen stond. Op z’n elf en 

dertigst, de uitdrukking uit het weven.  

 

Doden: een goede reden maakt de slechte daad nog niet goed. Men dient de 

onschuldigen te beschermen. En de schuldigen zullen niet worden gestraft. Men zal 

een andere manier moeten vinden om van schuldigen onschuldigen te maken. 

Straffen helpt nooit! Wraakacties beginnen altijd heel klein, maar voor je het doorhebt 
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ga je over je grenzen. Maar wraakgevoelens kunnen heel sterk zijn. Dat houdt velen 

van ons op de been. Ze denken dan vaak: er komt een moment dat ik jullie terugpak 

voor alles wat jullie hebben gedaan. Sommigen onder ons doen zichzelf iets aan omdat 

ze zich niet kunnen uiten en toch verder moeten. Ze zijn zo gevoelloos en leeg van 

binnen dat ze zichzelf pijn moeten doen om zich weer levend te voelen. Veel vrouwen 

dragen een broek, net als hun vaders of hun broers. Ze willen liever een jongen zijn. 

Vrouwen willen ook belangrijk zijn, vooral in bed. Velen weten niet dat de seks maar 

een uurtje gaat duren en dat je daarna gewoon kunt liggen nagenieten. De 

werkelijkheid is heel gewoon, maar lekker gewoon, en dat is juist het mooie. Hoe 

bestaat het dat meisjes de incest en mishandelingen overleven? Hoe is het mogelijk 

dat in een hechte dorpsgemeenschap grootschalige terreur onopgemerkt blijft? Of is 

dat niet zo? Hoe kan het dat het seksuele geweld in bijvoorbeeld Epe en Elburg steeds 

grotere vormen heeft aangenomen? Zijn de daders een handvol zonderlingen? Of zitten 

de kiemen van extreem geweld in ieder van ons? Slachtoffers van geweld zijn extreem 

bang voor represailles. Het vereist een bijna bovenmenselijke moed om je te 

onttrekken aan het soort intimidaties dat zij in de loop der jaren over zich heen 

hebben gekregen, om er vervolgens mee naar de politie te gaan. Alleen al van de 

gedachte justitie in te schakelen raken de meeste slachtoffers in paniek. Incest en 

terreur daaromtrent wordt dikwijls door ongeloof omgeven en aldus in stand 

gehouden. In dat licht kun je stellen: als overheidsambtenaren zo’n slachtoffer 

aantoonbaar niet serieus nemen zou je dat als het ultieme misdrijf kunnen 

beschouwen. Want daarmee wordt de belangrijkste vluchtweg afgesneden en de 

achterdocht naar de buitenwereld compleet. Ik pleit ervoor dat meldingen serieus 

worden genomen. De houding van ongeloof moet afnemen. Hoe meer bekendheid de 

wreedheden krijgen, des te meer zullen politiemensen, hulpverleners, leerkrachten en 

buren beseffen dat wat wordt verteld echt gebeurt en dat wat wordt verzonnen dan 

duidelijk is. Des te meer gaan ze opletten en des te serieuzer zullen ze signalen 

nemen. Helaas is incest maar al te vaak een perfecte misdaad gebleken. Tastbare 

bewijzen zijn er niet, of niet meer. Het is dikwijls het woord van het slachtoffer 

tegenover het woord van de dader. Bepaalde aanklachten zijn niet of niet meer te 

bewijzen. Voor sommige mensen is dat helaas reden om te denken dat het verhaal van 

het slachtoffer dan wel niet zal kloppen. De extreme wreedheden blijven niet beperkt 

tot oorlogstoestanden zoals in oorlogsgebieden. Ze gebeuren ook bij de buren in 

Nederland. Alom heerst verbazing dat het geweld zo lang onopgemerkt blijft. Het feit 

dat een gemeenschap werkloos toeziet hangt ook samen met ongeloof. Mensen hebben 

over het algemeen aan aantal fundamentele veronderstellingen over de wereld en over 

zichzelf. Ze denken dat ze in een rechtvaardige wereld leven, dat die wereld 

voorspelbaar is en dat ze betrekkelijk veilig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de omgeving 

van mensen die door een misdrijf getraumatiseerd zijn, harteloos reageert. De laatste 

jaren is hierin gelukkig verandering gekomen, mede dankzij een goede voorlichting en 

een groeiend besef dat iets dergelijks ons allemaal kan overkomen. Men realiseert zich 

dat dergelijke misdrijven een aanslag betekenen op de illusies over de eigen wereld en 

dat is bedreigend. Dat roept primitieve angst op. Je moet je er niet mee inlaten, want 

het tast je eigen bestaan aan. Doorlopen en niet alarmeren als iemand door een groep 

jongeren in elkaar wordt geslagen, want je wilt er niets mee te maken hebben. Je 

hoort gekrijs bij de buren wel, maar je doet niets. Je hoorde het beruchte ‘Wir haben 

es nicht gewusst’ na de Tweede Wereldoorlog zelfs uit de monden van integere 

Duitsers. Al hebben ze gehoord wat voor verschrikkelijks er onder hun regime 

gebeurde, ze hebben het niet geloofd, of toegeschreven aan vijandelijke propaganda. 
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Daarin zie je ook die aanslag op het collectieve zelfbeeld: ongeloof op grond van de 

basisveronderstelling: zulke dingen kunnen bij ons niet gebeuren. Dat we als westerse 

samenleving onder ogen moeten zien dat incest dikwijls voorkomt, is te danken aan 

slachtoffers die er voor het eerst mee naar buiten durfden te komen en aan de 

vrouwenbeweging die voor hen in de bres is gesprongen. Yolanda’s (Epe) verhaal 

betekent dat er opnieuw grenzen in ons geloof verlegd moeten worden. Het is niet 

alleen mogelijk dat ouders hun kinderen seksueel misbruiken, maar tot nog veel 

ernstiger dingen in staat zijn. Tal van slachtoffers die dergelijk geweld hebben 

meegemaakt worden dubbel gestraft. Ze hebben niet alleen de meest onvoorstelbare 

misère achter de rug, maar als ze ermee naar buiten treden worden ze opnieuw 

gestraft door de samenleving die hen voor fantast uitmaakt. De daders spelen daarop 

in. Juist door dat geniep kunnen daders hun gang blijven gaan en blijven hun 

schanddaden onopgemerkt. Naast intimidatie zijn ongeloof en ongeloofwaardigheid 

dus de dekmantel van die praktijken. Opvallend is dat veel daders van incest en ander 

seksueel geweld hun activiteiten bagatelliseren. Ze willen de werkelijkheid van de 

schade die ze hebben berokkend niet onder ogen zien. Om aan zijn 

verantwoordelijkheden voor zijn daden te ontkomen, doet de dader alles wat in zijn 

vermogen ligt om de vergetelheid te bevorderen. Geheimhouding en stilzwijgen zijn z’n 

belangrijkste wapens. Als de geheimhouding mislukt, valt de dader de 

geloofwaardigheid van zijn slachtoffer aan. Als hij haar niet absoluut het zwijgen kan 

opleggen, probeert hij zich ervan te vergewissen dat niemand naar haar luistert. Voor 

dit doel hanteert hij een indrukwekkende verzameling argumenten, van de meest 

botte ontkenning tot de meest verfijnde en welsprekende rationalisatie. Na elke 

wandaad kan men hetzelfde voorspelbare excuus verwachten: het is nooit gebeurd, 

het slachtoffer liegt, het slachtoffer heeft het zichzelf aangedaan en bovendien is het 

tijd om het verleden te laten rusten en door te gaan. Hoe machtiger de dader, des te 

groter is zijn voorrecht om de werkelijkheid naar zijn hand te zetten en des te meer 

indruk zullen zijn argumenten maken. De intimidaties waaraan slachtoffers van 

incest en extreem geweld hebben blootgestaan zijn bijna altijd dezelfde. Daar staat het 

geheim schenden, dus uit de school klappen, gelijk aan doodgaan. Er zijn in die 

kringen allerlei sadistische manieren om slachtoffers onder druk te zetten. Individuele 

sadistische daders kunnen voor de ogen van een kind een poesje de keel doorsnijden, 

om vervolgens het kind bij de keel te grijpen en te zeggen: als je praat gebeurt er bij 

jou hetzelfde. Zulke dingen gebeuren dikwijls en kunnen allerlei vormen aannemen, 

afhankelijk van de verfijning en de genadeloosheid van de daders. Hoe overleven 

mensen zulke onuitsprekelijke kwellingen die ze reeds als kind hebben ondergaan? Er 

zijn tal van mensen die van jongs af aan langdurig ernstig kwaadaardig worden 

bejegend door mensen die bescherming moeten bieden, en die als reactie daarop een 

dissociatieve stoornis zoals een meervoudige persoonlijkheid stoornis ontwikkelen. 

Om zulk extreem geweld te overleven maakt een kind zich in psychisch opzicht los 

van traumatische gebeurtenissen. Met andere woorden: het kind is mentaal in staat 

zich uit de situatie te verwijderen. De stoornis begint in de regel al ver voor het tiende 

jaar. Mogelijk omdat juist in die tijd de meeste plooibaarheid bestaat voor het 

vermogen je op te splitsen en er een levensstijl van te maken. Dissociatie kan op twee 

manieren gebeuren. In de eerste plaats door een gedeeltelijke losmaking, zoals zich 

soms voordoet bij slachtoffers van een verkeersongeval. Ze treden als het ware uit 

zichzelf en kijken op een afstandje toe. Bij een andere vorm van dissociatie trekt een  

slachtoffer zich helemaal in zichzelf terug, of verbeeldt hij of zij zich naar buiten te 

vliegen, of zich in een kast te verstoppen. Kortom: er echt niet meer te zijn. Dat deel 
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van de persoonlijkheid weet niet wat er gebeurd is. We spreken dan van totale 

dissociatie. Slachtoffers spreken zelf wel van black-outs. Het lijkt alsof ze er helemaal 

geen herinneringen meer aan hebben. In therapie komt men erachter als een cliënt 

plotseling – na klachten als duizeligheid, misselijkheid, gespannenheid en 

onverklaarbare angst – beelden krijgt die ze niet kan plaatsen, die ze kennelijk heeft 

moeten vergeten. Als ze die beelden met alle bijbehorende gevoelens ervaart, wordt ze 

overspoeld door een traumatische herbeleving. Ze denkt vaak dat het fantasie is, dat 

de beelden niets met haar te maken hebben, en dat is natuurlijk ook wat ze het liefste 

wil. Daders maken daar misbruik van. De essentie van overleving van dit soort 

traumatische ervaringen is dus het opsplitsen van de persoonlijkheid. Dat het 

sadistisch geweld steeds extremere vormen aanneemt is geen ongewoon verschijnsel. 

Sadisme kan alle tekenen van verslaving vertonen. Niet alleen drugs zijn verslavend, 

opwinding kan dat ook zijn. Net als bij lange-afstandslopers die niet meer buiten hun 

hobby kunnen omdat hun lichaam eraan aangepast – en dus verslaafd – is, heb je 

hier met verslaving aan geweld, vermengd met seks, te maken. Zoals je na verloop van 

tijd steeds hogere doses slaappillen nodig hebt voor hetzelfde resultaat, neemt 

sadisme ook steeds ergere vormen aan, als er niet wordt ingegrepen. Ik ben bang dat 

het niet om slechts een handvol zonderlingen gaat dat in staat is tot het sadistische 

gedrag dat Yolanda beschrijft. Veel mensen zullen denken: ik zou dat nooit gedaan 

hebben, maar ik durf m’n hand er niet voor in het vuur te steken. De gelegenheid 

maakt niet alleen de dief, maar ook de moordenaar. Gegeven de omstandigheden is de 

meerderheid van de mensheid tot dergelijk gedrag in staat. De behandeling van 

mensen die gruwelen hebben moeten doorstaan als waarover Yolanda rapporteert 

dient in het teken te staan van langzaamaan gaat het snelst. Therapie vergt veel tijd 

en er zitten risico’s aan. Veel cliënten met een min of meer vergelijkbaar verleden 

hebben suïcidale gedachten die gekoppeld zijn aan bepaalde misbruiksituaties in dat 

verleden. Die situaties waren zo ondraaglijk en onontkoombaar dat de dood als enige 

uitweg werd gezien. Zo’n neiging kan in therapie de kop weer op steken, met name als 

de traumatische herinneringen aan bod komen. Er zijn dus ook cliënten die ervoor 

kiezen de trauma’s zoveel mogelijk toe te dekken. Ze leren zo enigszins in het heden te 

leven, maar beschikken niet over een volledig verleden. Tijdens de therapie wordt de 

pijn uit het verleden herbeleefd, maar niet alle pijn en niet in alle hevigheid. Als 

iemand vierhonderd keer door vader misbruikt is en elke keer was traumatisch, hoeft 

dat niet elke keer aan bod te komen. Staat Epe op zichzelf? Ik ben bang van niet. In 

Enter konden ze er ook wat van, zelfs in mijn familie. Ik heb het vermoeden dat er in 

Nederland en daarbuiten netwerken van daders op het gebied van extreem seksueel 

geweld bestaan. Vijftien procent van de Nederlandse vrouwen heeft incestervaringen, 

variërend van een eenmalige seksuele betasting tot en met langdurige sadistische seks 

door meerdere daders. Het is niet zo dat incest populair is geworden, maar tot voor 

kort durfden slachtoffers er niet mee naar buiten te komen. Dat we als westerse 

samenleving onder ogen moeten zien dat incest dikwijls voorkomt, is te danken aan de 

getuigenissen van de slachtoffers. 

 

Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen gezondheidskenmerken. Zo spreken we van de 

kinderziekten, maar ook van ouderdomskwalen. Het maakt voor je lichamelijke, 

psychische en maatschappelijke gezondheid heel veel uit waar je woont. Ruime, goed 

geïsoleerde woningen met veel groen en speelmogelijkheden in de buurt en prettige 

buren zijn beter dan kleine bedompte huizen in smalle straatjes, waar je de nodige 

last hebt van de buren. Dat zijn natuurlijk uitersten, maar het is wel duidelijk dat er 
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een relatie bestaat tussen woonomgeving en gezondheid. Het soort werk dat ik doe en 

de plaats waar ik dit doe, zijn van invloed op mijn lichamelijke en psychische 

gezondheid en op mijn sociaal welbevinden. Lichamelijk doordat het werk zwaar en 

gevaarlijk kan zijn en psychisch doordat het veel spanning met zich meebrengt. Aan 

de andere kant geeft mijn werk mij veel voldoening en status. Niet iedereen wil per 

slot van rekening dit werk doen. Deze zaken zijn belangrijk voor mijn welzijn, omdat 

arbeid een belangrijke plaats inneemt in mijn leven. Het sociale welbevinden ervaar ik 

door in mijn werk op een bepaalde manier om te gaan met anderen. Vroeger gingen 

mensen dood aan ziekten die we nu onder controle hebben, zoals pokken, tuberculose 

en geslachtsziekten. Het terugdringen van die ziekten is te danken aan betere hygiëne, 

verzorging en verpleging, vaccinaties, geneesmiddelen en operaties. Daarentegen gaan 

er veel mensen dood aan welvaartsziekten als hart- en vaatziekten en bepaalde 

vormen van kanker die het gevolg kunnen zijn van een verkeerde eet- en leefwijze. 

Vroeger kwamen zulke welvaartziekten nauwelijks voor, doordat mensen anders 

leefden of doordat ze al eerder aan iets anders waren overleden. Doordat de medische 

kennis en techniek steeds verder gaan, zijn deskundigen nu beter in staat mensen te 

genezen of in leven te houden die vroeger door een bepaalde ziekte zouden zijn 

overleden. Dat is de reden dat de gezondheidszorg niet meer te betalen is. Met 

betrekking tot de psychische gezondheidszorg kun je stellen dat mensen zich nu 

zorgen maken over andere dingen dan vroeger, zoals stressbelasting op het werk en 

overleven met een bijstandsuitkering en schulden. Door de uitgebreide voorlichting 

van de overheid, de media en deskundigen is het bij de meeste mensen bekend op 

welke wijze je besmet kunt raken met hiv (Human Immuno-deficiency Virus), dat de 

ziekte aids tot gevolg kan hebben. Aids is een infectieziekte. Deze infectie kan worden 

overgebracht door bloedcontact, bijvoorbeeld door besmette naalden, maar vooral door 

onveilig vrijen. Onveilig vrijen betekent vooral het niet gebruikmaken van een 

condoom bij geslachtsgemeenschap met een partner die mogelijk besmet is. Bij 

lossere contacten is die mogelijk aanwezig. Wanneer je in zo’n geval gebruikmaakt van 

een condoom, is er sprake van primaire preventie. Wanneer je twijfelt of je besmet 

bent geraakt, laat je je bloed onderzoeken. Als dan blijkt dat je drager van hiv bent, 

ben je niet ziek, maar wel seropositief. Daardoor wordt je afweersysteem aangetast. Je 

doet er verstandig aan om verder altijd een condoom te gebruiken. Zo voorkom je dat 

andere mensen met wie je seksueel contact hebt, door jou worden besmet. Daarnaast 

kun je jezelf regelmatig laten onderzoeken of er nog geen verschijnselen zijn die 

duiden op de ziekte aids. Veel hiv-dragers gebruiken medicijnen om hun weerstand te 

verhogen en daardoor de ziekte te voorkomen of om de ziekte aids in een vroeg 

stadium aan te pakken. Dit is een vorm van secundaire preventie. Wanneer de ziekte 

zich daadwerkelijk heeft geopenbaard met verschijnselen als longontsteking, 

ontstekingen van het maag- en darmkanaal en huidinfecties, dan is het zaak de 

vervelende gevolgen van aids zoveel mogelijk te verzachten. We kunnen dit 

beschouwen als een vorm van tertiaire preventie. Omdat aids niet te genezen is, richt 

de medische behandeling zich op het bestrijden van de symptomen, vooral het 

bestrijden van infecties. Uiteindelijk gaat men dood aan de ziekte. Bij veel aids-

patiënten gebeurt dat uiteindelijk door een longontsteking. Die is niet meer te 

behandelen omdat de aids-patiënt erg verzwakt is. De Europese Commissie slaat 

alarm over de sterke stijging van het aantal hiv-besmettingen in Europa. Vooral in 

sommige nieuwe EU-lidstaten als Estland en Letland en Oost-Europese buurlanden is 

de laatste jaren sprake van een sterkere stijging dan in Afrika. Ook in Nederland en 

Portugal is er sprake van te hoge besmettingscijfers. Volgens een raming van de 
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Europese Commissie waren er eind vorig jaar in Nederland negentienduizend 

personen met hiv besmet. Het aantal aids-doden in Nederland was vorig jaar minder 

dan honderd. In totaal zijn in de Europese landen en de Oost-Europese buurlanden 

als Rusland ruim twee komma drie miljoen personen besmet met hiv. Er blijft in veel 

landen, vooral in Oost-Europa, een groot stigma rusten op hiv en aids. Zowel 

medische autoriteiten als maatschappelijke organisaties ontkennen het probleem nog 

steeds, bepaalde groeperingen houden de verstrekking van schone spuiten tegen. Ze 

willen niet dat het bestaan van een drugsprobleem in hun land openlijk aandacht 

krijgt. 

 

Mijn grootste gave is niet het spreken, maar het luisteren. Mensen willen dat er naar 

hen geluisterd wordt. Ze zijn opgelucht wanneer zij hun verhaal kunnen vertellen. Op 

een verstandelijke manier over je gevoelens praten is niet voor de hand liggend. Je ziel 

blootleggen is ook niet eenvoudig. Mijn luisterbereidheid is een steun. Het is ook een 

stimulans om toch maar te trachten datgene onder woorden te brengen wat zo 

moeilijk te verwoorden is. Ik ben een enorm bevoorrecht: uit de eerste bron mag ik 

vernemen wat mensen heeft geïnspireerd en gestimuleerd om hun leven te leiden 

zoals ze dat deden. Het is een gevoelsoverdracht via het woord. Eigenlijk is het ook 

vertalen. Het is trachten de taal van de mens begrijpelijk te maken. Begrijpen is greep 

krijgen op de dingen. Begrijpen leidt tot begrip. Het ondoorgrondelijke van de mens 

proberen te doorgronden, dat is mijn kernopdracht. Dankzij veel empatisch luisteren 

slaagde ik er soms in het menselijk leven zoals het zich werkelijk heeft voorgedaan te 

evoceren. Dit woord stamt uit het Latijn. Letterlijk vertaald betekent ‘evocare’ te 

voorschijn roepen. Het woord ‘evoceren’ omvat nog een ander Latijns woord, namelijk 

‘vox’. Het betekent stem. Via de stem en de taal tracht ik de stemming en de sfeer op 

te roepen. De context waarin de feiten zich hebben voorgedaan, tracht ik weer te 

geven. In die zin ben ik een tolk. Ik ben iemand die vertolkt wat de betrokkenen niet of 

nauwelijks gezegd krijgen. Een goede tolk word je door erg veel en heel aandachtig een 

taal te beluisteren. Pas dan ben je in staat ze in al haar nuances te begrijpen. Meer 

dan dertig jaar lang mocht ik mijn oor te luisteren leggen en deelgenoot worden van 

de intiemste zieleroerselen van de mens. Het inzicht dat ik hierdoor verwierf, probeer 

ik over te brengen in mijn boek. Mijn beroep biedt mij het voorrecht in rechtstreekse 

dialoog te treden met mensen. Die ervaring is zo verrijkend dat ik ze ook met anderen 

wil delen. Uit dankbaarheid om wat ik zomaar aangeboden kreeg heb ik besloten dit 

alles neer te schrijven. Toen ik klein was dacht ik: opvanghuizen: zwervers, een 

bende. Maar als je met ze werkt ga je ze ineens heel anders zien. Er waren er die 

overdag gewoon werkten, er was een meisje dat uit huis was gezet en nog naar school 

ging, er waren allerlei mensen. Ik leerde inzien dat alles met elkaar te maken heeft: 

psychiatrie met psychologie, sociologie met filosofie. Mijn blikveld is erg breed, het 

omvat de mens in zijn totaliteit. In dit uitgebreide werkveld mee te mogen speuren 

naar de diepere drijfveren van de mens heeft me veel geleerd. Elk levensverhaal is 

uniek. Maar toch ontdek je stilaan een rode draad. Het toeval is blijkbaar niet zo 

toevallig als je op het eerste gezicht zou denken. Dit inzicht heb ik vooral kunnen 

verwerven door het bestuderen van heel wat dossiers die ik heb afgehandeld. Als 

maatschappelijk werker werd ik van nabij geconfronteerd met de specifieke 

achtergronden en de diverse kenmerken van de meest uiteenlopende zaken. Als 

bijstandsmaatschappelijk werker hield ik rekening met beide partijen: de 

bijstandsaanvrager en de overheid. Dit leert je de feiten genuanceerder bekijken. Ze 

worden immers belicht vanuit diverse invalshoeken. Elke betrokkene vertelt zijn 
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waarheid, op basis van zijn beleving van de feiten. Dit verhaal is de emotionele 

inkleuring van het gebeurde. Het is een subjectieve vertaling van een objectief feit. In 

de beginfase bekijk je dit met verwondering. Alles lijkt nieuw en uniek. Maar na een 

tijd hoor je toevallig nog eens zo’n verhaal. Blijkbaar gaat het om net dezelfde emoties 

die tot soortgelijke feiten hebben geleid. Niet alleen de motieven vertonen grote 

parallellen. Ook de omstandigheden zelf komen dikwijls overeen, soms tot in kleine 

details. Ervaring heeft mij intussen geleerd dat al wat in de pers verschijnt, niet 

noodzakelijk met de waarheid overeenstemt. Mensen oordelen toch zo gemakkelijk op 

basis van vooroordelen. Dit zijn gemakkelijke en banale handvatten, maar helaas geen 

deurklinken. Ze bieden wel enig houvast, maar sluiten meteen ook de deur die kan 

leiden tot dieper inzicht en beter begrip. Mijn toegangsdeur was het maatschappelijk 

werk.  Wanneer ik tracht uit te leggen wat iemand op een ogenblik heeft bezield (om 

bijvoorbeeld te frauderen), staat dit voor vele mensen gelijk met het excuseren van de 

feiten. Wij zouden meer en beter moeten leren luisteren naar wat bijstandstrekkers en 

drugsverslaafden ons te zeggen hebben. Dit is een nuttige levensles. Vergeet niet, zij 

hebben ons veel te vertellen over onszelf. Uiteindelijk houden zij ons een spiegel voor 

waarin we weliswaar uitvergroot, een beeld geprojecteerd krijgen van onszelf. Een 

spiegel is als een foto: hij is eerlijk. De dingen worden objectief en niet vervormd 

weergegeven. Natuurlijk is het niet altijd prettig onze kleine kantjes zo uitvergroot te 

zien. Hoe dikwijls herkennen we niet onze eigen karaktertrekken in de motieven die 

een ander tot wandaden heeft geleid. Velen slaan hiervoor op de vlucht. De 

confrontatie met deze harde waarheid is te pijnlijk. Het is net als met een foto van 

jezelf. Die geeft zo correct de werkelijkheid weer dat je hem uiteindelijk niet meer mooi 

vindt. Waarom hebben we toch zo’n vertekende kijk op het gedrag van de marginale 

medemens? Zou het kunnen dat onze eigen emoties ons verblinden en het zicht 

vertroebelen? Waarom zijn we zo weinig luisterbereid naar wat hij ons toeschreeuwt 

via zijn wanhopig gedrag? Wat hij ons te zeggen heeft, wordt door hem zelf meestal 

stuntelig uitgedrukt. Het is erg emotioneel gekleurd en soms wreed. En toch lijkt het 

erop alsof de junk of de bijstandstrekker in al zijn onbehouwenheid wil zeggen: 

‘Luister naar mij!’ Waarom interpreteren we dit alles zo slecht? Is het omdat we 

relationeel en gevoelsmatig zo goed als analfabeet zijn? Is het omdat we hun 

lettertekens niet begrijpen? Vergeet niet dat lettertekens symbolen zijn en veel 

menselijk gedrag overeenkomt met symboolgedrag. Helaas komen we pas achteraf tot 

het besef dat we noodsignalen niet gehoord hebben of minstens niet begrepen. We 

kregen diverse hints. Dikwijls ging het om verdekte smeekbeden om hulp. Het waren 

vuurpijlen, in wanhoop afgeschoten vanaf een zinkend schip. Helaas hebben wij zo 

weinig aandacht voor wat zij ons te zeggen hebben. Aan elk menselijk handelen ligt 

een motief ten grondslag. Om de drijfveren voor daden zoals drugs gebruiken, 

frauderen en dieven (stelen) te doorgronden bestaan er vele hulpmiddelen. Er zijn heel 

wat wegwijzers, die de precieze richting aanduiden tijdens de zoektocht naar het 

waarom. Onze wens om in onze eigen onschuld te geloven en onze behoefte aan een 

veilige wereld, waarin goed en kwaad gescheiden blijven. Zij die in staat zijn tot 

gruwelijke daden, kunnen geen mensen zijn. Hetgeen mij echter is opgevallen in mijn 

contacten met fraudeurs en criminelen, is dat zij veel meer op ons lijken dan dat zij 

van ons verschillen. 

 

De kwetsende agressie van velen kent geen grenzen. Mensen bang maken is een vorm 

van respect afdwingen. Het feit dat hij gevreesd wordt, betekent dat hij meetelt. 

Agressie is te allen tijde het antwoord op negatieve ervaringen. Maar deze agressie kan 
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positief zijn of negatief. Wie positief reageert op tegenspoed, gebruikt zijn agressie als 

energiebron. Hij wil zichzelf bewijzen, maar op een maatschappelijk geaccepteerde 

manier. Hij kan niet dulden dat men hem blijft negeren. Hij wil dat er met hem  

rekening wordt gehouden. Doorzetters rekenen dikwijls af met hun eigen verleden. 

Hun gevoelens van angst zetten ze om in durf. Hun onmacht van destijds verwerken 

ze door te proberen maatschappelijke macht te verwerven. Hun boosheid wordt de 

motor van hun doorzettingsvermogen. Ze willen en zullen het waarmaken. Door het 

verwerven van een maatschappelijke positie verwerken zij meteen de opgelopen 

frustraties. Een maatschappij bestaat natuurlijk niet alleen uit winnaars, er zijn ook 

heel wat losers. Velen haken af. Ze hebben de kracht niet om door te gaan naar een 

hoger maatschappelijk niveau. Toch willen ze meetellen, ook zij willen geapprecieerd 

worden. Zij worden door hun tegenslagen danig gefrustreerd. Hun boosheid kan 

onbedwingbaar worden. Als hun woede daarenboven wordt gemengd met wraak- en 

haatgevoelens, is dit een gevaarlijke cocktail. Hoe vaak zijn dit niet de hoofdmotieven 

die meetellen in een dodelijke confrontatie met een medemens? Het vermogen tot 

wreedheid schuilt in elk van ons. Jan De Laender is de auteur van het  boek ‘Het hart 

van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid’. Een van de twee 

basisstellingen die hij in zijn boek poneert, is de vaststelling dat het vermogen tot 

wreedheid in elk van ons aanwezig is. Het is een stellingname die ons zeker zal 

verwonderen, zelfs protest zal oproepen, maar die helaas correct is. Dit inzicht kan 

ons alleen maar tot nederigheid en voorzichtigheid aansporen. De Laender heeft het 

over de holocaust. Hij onderzoekt grondig hoe mensen ertoe konden komen om zo 

massaal hun medemensen te doden, zonder dat zij directe 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. Hij merkt op dat wie in zijn eigen goedheid 

gelooft, alleen maar het geluk gehad heeft nooit te zijn blootgesteld aan de 

omstandigheden die het kwaad in ons wakker maken. Want, zo stelt hij, in elk van 

ons wacht de wreedheid haar kans af. De Laender stelt dat nauwkeuriger kennis van 

de historische gebeurtenissen en nieuwe inzichten in de psychologie van de 

menselijke agressie nu een rationele verklaring van de wreedheid mogelijk maken. 

Eigenlijk is het laatste struikelblok voor de complete 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. Hierbij verwijst hij naar Aleksandr 

Solzjenitsyn en citeert uit diens ‘Goelag Archipel’: ‘Was het maar zo eenvoudig, was 

het maar waar, dat er slechte mensen verraderlijke boze daden zaten te plegen. Was 

het maar waar dat wij hen alleen maar hoefden 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’. Een tiental jaren intense contacten met outcast hebben mij 

geleerd dat de meesten van hen niet zo veel verschillen van u en mij. Velen van hen 

zijn mensen met een hart, die meevoelen met anderen. Het zijn mensen met een 

geweten. Ze werden uit evenwicht gebracht door grote en dikwijls opeenvolgende 

tegenslagen die ze dienden te incasseren. Vergeten we niet dat de omstandigheden 

waarmee we te maken krijgen, een mensenleven erg kunnen bepalen en zelfs 

desoriënteren. Op een bepaald ogenblik kunnen zich zoveel van die factoren 

opstapelen dat een mens plotseling tot daden in staat is waartoe hij zichzelf nooit in 

staat had geacht. Het besef dat iedereen zonder uitzondering hiervoor in aanmerking 

komt moet ons wel tot nadenken stemmen. Het kan ons aansporen om onze 

weerstanden af te zwakken en onze vooroordelen op te ruimen. Dan pas kunnen wij 
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onze geest openstellen om datgene te begrijpen wat we zo graag als asociaal 

omschrijven, terwijl het uiteindelijk gaat om typisch menselijk gedrag. 

 

Yolanda uit Epe vertelt het volgende over agressie. 

 

Spelletjes… toen ik klein was en m’n moeder nog niet op het idee was gekomen om er 

geld voor te vragen was het meestal vastbinden en net zo lang slaan tot ze bloed zagen, 

soms was het blinddoeken en gemeenschap (seks). We hadden kippen, daar zat zo’n 

rothaan bij en m’n broer vond het leuk om kippenvoer over me heen te strooien en  dat 

beest het van me af te laten pikken. Dat begon over m’n hele lichaam, maar op het 

laatst vond hij het alleen maar leuk om het in m’n kruis te strooien en dat beest daar te 

laten pikken. Al voordat er betalende klanten kwamen – dus tot m’n twaalfde – was er 

aan de Poelweg gemiddeld eens in de week een Sm-feestje. 

 

Welk een harde en onjuiste stelregel is het dat men voor zijn kinderen verborgen dient 

te houden hoeveel men van hen houdt! Het natuurlijkste, meest gewettigde gevoel 

verbergen dat er bestaat, het zoetste voor wie het ervaart, het zoetste voor wie er het 

voorwerp van is! Geen sterker recht heeft een vader dan juist zijn liefde. Een gevoelige, 

dankbare zoon kan zich daaraan niet onttrekken, kan die niet verloochenen. Laten wij 

zo goed mogelijk ons best doen. Maar als wij tekort schieten, laat het dan eerder door 

mildheid of toegeeflijkheid zijn dan door een overmaat aan strengheid. Ik zou daar 

uren over kunnen praten, maar jij weet beter dan ik wat je behoort te doen, en je weet 

lief te hebben. Mijn instinct drijft mij tot veroveren, maar de narigheid die uit 

veroveringen kan voortkomen matigt dit instinct of roept het een halt toe. Ik wil 

koningin zijn, geen usurpator. Als uw antwoord daarop is dat de hartstocht dat fraaie 

onderscheid weet te vervagen, heeft u het grootste gelijk van de wereld. Ik kan dan 

ook alleen maar instaan voor mijn principes en enkele onderzoeken. In mijn relatie 

met Harmen was er sprake van een merkwaardige tegenstrijdigheid. Al mijn 

overpeinzingen ademden een strikte deugdzaamheid, duizend argumenten stelden 

zich teweer tegen zijn principes. Maar duizend gevoelens, het vuur van mijn fantasie, 

ik weet niet welk ander vuur, en het smachtende verlangen dat daarop volgt, 

spoorden mij aan mijn eigen principes te vergeten. Het verstand argumenteert, maar 

het hart zwicht en de zinnen raken in vuur en vlam. Mensen geloven nooit vaster dan 

wanneer zij niet weten waarom. En ik denk dat vrouwen nooit deugdzamer zijn dan 

wanneer zij niet weten waarom. Mijn zuster weet ongetwijfeld niet dat er geen kwaad 

steekt in het niet volgen de heer en het overleven. En toch hecht zij meer aan fatsoen 

dan ik aan deugd. Ik heb nog nooit gezien dat nederige en bescheiden mensen worden 

gekleineerd door snoeverij, dus zult u mij wel toestaan dat ik heftig tegen haar 

fulmineer. Ik zie haar gedrag niet altijd als spel dat mij vermaakt. Ik heb er nooit 

behoefte aan de uiterlijke fouten te verbeteren van mensen die ik liefheb, wanneer die 

mij op het eerste gezicht niet hebben gechoqueerd. Me dunkt dat zoiets aan hen zelf 

is. Hen in mijn achting te zien stijgen is een genoegen waarvoor ik wel met wat trots 

wil betalen. Maar afgezien van dat genoegen verwacht ik er nog een groter voordeel 

van. Ik ervaar dat er geen krachtiger argument is om mij de neiging te bestrijden die 

tot losbandigheid kan leiden dan het vestigen van mijn aandacht op de meesten van 

degenen die zich daaraan overleveren. Trots en minachting doen dan wat noch de 

deugdzaamheid, noch de rede, noch de vrees voor wroeging, vernedering en ellende 

vermogen. Ik beef bij de gedachte zelf te worden gerekend tot een mensensoort die ik 

veracht. Als ik ooit op mijn vingers de mannen zou tellen die te veel van mij hebben 



 40

gehouden, en wie weet waar ik zou ophouden? Wie weet of ik niet ooit zou komen tot 

die kille overeenkomsten, die zo weinig met liefde te maken hebben dat ik mij niet 

eens kan voorstellen welk genoegen men daaraan beleeft. Wie weet of ik niet zou 

schipperen met wat ik dan mijn rechtschapenheid en mijn voorkeur zou noemen, over 

de vraag of ik een relatie als die met mijn zuster zou mogen verstoren? Die 

vernederende beelden brachten mijn geest heviger in verwarring dan u zich kunt 

voorstellen. De minachtende woorden van haar gaven mij de genadeslag. Maar 

waarom zijn die gevoelens zo kortstondig? Waarom lijkt, wat soms zo afschuwelijk 

lijkt, niet altijd afschuwelijk? Ik weet niet hoe het anderen vergaat als zij kritisch hun 

geweten onderzoeken, maar ik loop niet het risico ijdel te worden zo lang ik onpartijdig 

toeschouwer ben van mijn eigen hart. Ik vind het prettig mensen tevreden over mij te 

zien en mij superieur aan hen te voelen omdat ik coulant ben geweest. Ik zou honderd 

maal liever tien junken oplichten dan mijzelf ook maar een moment om de tuin te 

laten leiden door mijn ijdelheid vanwege de vleierijen of liever gezegd de beleefdheden 

van een verwaand kreng met titels. Toen ik alleen was, ver weg van Harmen, deed 

mijn verbeelding met hem wat ze wil, met zijn hart, met het mijne, met onze dagen en 

nachten. Ik bracht dan alles tot elkaar, wij praatten samen, wij begrepen elkaar, 

beminden elkaar, ik omhelsde hem en ik wachtte op de beloning voor mijn 

ingetogenheid. Maar als ik hem zag waren wij vreemden voor elkaar. Ik was beleefd en 

ik voelde mij opgelaten, de omgang die ik mij verbeeld had maakte plaats voor de 

afstand die er tussen ons in werkelijkheid onvermijdelijk bestond door het verschil in 

opvoeding, achtergrond, manier van leven en in karakter. Hij sprak en ik luisterde, ik 

was niet geneigd hem in de rede te vallen en als hij uitgesproken was wist ik niet hoe 

ik verder moest gaan, ongeveer zoals acteurs die in een dialoog hun stem niet kunnen 

afstemmen op elkaars laatste woorden; als de een is uitgesproken, weet de ander niet 

hoe de draad op te vatten. Ik luisterde scherp of ik hem dingen hoorde zeggen die mij 

behaagden, simpele, oprechte dingen die uit het hart komen, die niet zozeer frasen 

zijn als wel gevoelens, of juiste gedachten in plaats van iets dat een fraaie 

uiteenzetting moet voorstellen. Ik merkte die dingen op en onthield ze. Ik heb respect 

voor de liefde, voor een zo grote liefde dat iemand al zijn belangen daaraan opoffert. 

Misschien bewijst dat het verstand geen eer, maar het hart des te meer. Misschien 

zou iets anders dan dat huwelijk rijker zijn aan genoegens, maar nooit geheel 

gevrijwaard voor narigheden. Ik dacht vrij te zijn, en dat niemand mij betweterig mijn 

plichten zou komen voorschrijven, en dat zou mij de zin en de ijdelheid geven die 

plichten te vervullen. Ik zou tevreden zijn en als ik zo nu en dan een leeg en 

neerslachtig gevoeld had zou ik zeggen: ‘Het gaat wel weer over’. Ik trachtte 

hardnekkig mijn huwelijk te laten slagen. Niemand zei mij dat ik ervan moest afzien. 

Mijn god, ik zweer u dat ik me zonder mijn plannen, mijn verwachtingen en mijn 

hartstochtelijke verlangen naar vrijheid niet meer tot een huwelijk zal laten bewegen. 

Dat is wat mij doet volharden, samen met mijn respect voor standvastigheid. Toen 

was ik volledig van de wijs. Ik was waarachtig over alles gaan twijfelen. Als ik redelijk 

zou zijn geweest zou ik de dingen misschien anders hebben gezien, maar mijn geduld 

was uitgeput. Ik was zo door iedereen gekweld, zoveel mensen hadden mij verdriet 

bezorgd! Bij het minste of geringste raakte ik geprikkeld. Ik heb van elke band met 

hem afgezien. Wij hebben geen ruzie, ik heb mij uitsluitend tegen deze bron van 

verdriet willen beschermen. Ik heb het voor iedereen geheim gehouden omdat naar 

mijn mening alle schuld bij hem ligt. Ik heb besloten nu alle bijzonderheden te 

vertellen omdat al mijn gewetensbezwaren en het respect voor hem mij geen slot meer 

op de mond leggen. Ik heb nog nooit iemand zoveel kwaad zien doen als hij heeft 
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gedaan zonder kwade bedoelingen, uitsluitend uit zwakheid, uit gebrek aan 

gevoeligheid, uit onvermogen om de zaken zuiver te zien. Zijn karakter is curieus: het 

goede wint het veruit van de dingen waarover men kan klagen, en als er niets vreemds 

tussen ons voorgevallen was, zou alles nog steeds goed gaan. Maar wat onvoldoende 

was om de gewone gang van zaken voort te zetten, is niet voldoende om een volledige 

ommekeer ongedaan te maken. Zoals er meer kracht nodig is om zich op te richten als 

om te blijven staan, was er na onze ruzies meer geestkracht nodig dan tijdens onze 

ongestoorde relatie. Ik lach maar om dat alles, ik maak mij van de gehele wereld los, 

ik tracht mijn bestaan onafhankelijk te maken van de omstandigheden waaraan ik 

niets kan veranderen. Maar ik wil wel bestaan in de harten van mijn kinderen, mijn 

zuster, mijn broers en mijn familie. Ik wil graag mensen om mij heen hebben die 

respect voor mij hebben en aan wie ik goed doe, onder superieuren die ik op geen 

andere wijze wil trachten te behagen dan door hun te bewijzen wat ik waard ben. Ik 

zou me wat terughoudender kunnen hebben gedragen. Ik ben niet zo scherpzinnig om 

dat zelf te raden. Als dat wel het geval was geweest zou ik al lang opzij gegaan zijn 

voor alle problemen. Ik meende dat Harmen een passende echtgenoot voor mij was. 

Dat hij mij genoeg beminde om te wensen dat problemen uit de weg geruimd zouden 

worden, en dat hij tevreden en blij zou zijn, en mij dankbaar wanneer samen door het 

leven zouden gaan. Als ik had gedacht dat hij mij niet langer begeerde, dat hij mij zou 

minachten om mijn inspanningen om het huwelijk te doen slagen, kunt u zich 

voorstellen dat ik die niet had gedaan. Als ik had gemeend dat hij meer van mij zou 

houden wanneer ik alles aan hem overliet, of zelfs maar dat hij het ook zonder mij wel 

kon klaarspelen, zou ik niets hebben ondernomen. Ik heb lang moeten wachten of ik 

berouw moest hebben van de stappen die ik gedaan heb. Het is nu te laat om 

adviezen op te volgen. Ik werd echter werkelijk moe omdat mij geen raad werd gegeven 

en dat ik door hem bij de hand werd genomen alsof  ik volkomen gestoord was. En ik 

kwam erachter dat hij meer van seksfeestjes en vreemd gaan hield dan van mij. Dat 

hij vreemd ging of het van plan was had ik kunnen weten omdat hij zo vaak kritiek 

had op mij. Ik kan mijzelf echter niet weerhouden tegenover vrienden de waarheid te 

spreken, wat dat ook voor gevolgen kan hebben. Er zijn dagen waarop ik alles nog 

eens overzie, een algemene biecht houdt van mijn fouten, mijn onvoorzichtigheden, 

mijn flaters. En ik krijg dan geen absolutie van mijzelf: ik ben dan als de 

onverbiddelijke biechtvaders van Rome, en ik wil van geen jezuïtische verslapping 

horen. Er spelen zich vreemde dingen af in mijn gedachten. Lange tijd heb ik mijn 

verbeelding opgezweept, ik meende dat ik iets wenste, en om dat te wensen, om mij 

geestdriftig te voelen, had ik de hartstochtelijkheid (heftige neiging) nodig die ik aan 

mijn verbeelding gaf. Het schrijven van boeken over Twente onderhielden die 

hartstochtelijkheid. Is een titel een troost voor wat dan ook? Vult die de leegte die men 

van binnen voelt? Misschien ben ik niet meer tot beminnen in staat, toch zou ik graag 

beminnen, en vooral graag bemind worden. Mijn dankbaarheid zou tot genegenheid 

leiden, ik zou gevoelig zijn voor liefkozingen. IJdelheid is iets dat men kan afleren, 

gevoeligheid niet. Harmen deed aan regressie. Dat is een afweermechanisme waarbij 

men terugvalt op een eerdere ontwikkelingsfase. 

 

En het zal geschieden dat de werken van de mens vernietigd zullen worden en de 

schaduw over het patroon van de eeuw zal liggen en de duisternis wederom zijn hand 

op de wereld van de mens zal leggen. Vrouwen zullen wenen en mannen jammeren 

wanneer de naties van de wereld als rottend weefsel zullen vergaan. Niets zal 

standhouden noch onberoerd blijven. Doch er zal iemand geboren worden die de 
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schaduw tegemoet zal treden, wederom geboren zoals zij eerder geboren is en zoals zij 

geboren zal worden, in alle tijden. De mens zal herrijzen en bij zijn wedergeboorte zal 

er geween zijn en geknars van tanden. In jute en as zal hij het volk kleden en door zijn 

wederkomst de wereld weer afbreken, alles verbreken wat verbonden is. Als de 

ontketende dageraad zal hij ons verblinden en verzengen. De herrezen mens zal 

evenwel de schaduw bestrijden in de laatste slag, en zijn bloed zal ons het licht 

schenken. Laat uw tranen stromen, o volkeren van de wereld. Ween om uw redding. 

De lucht veranderde in vuur, vuur in gesmolten licht. De schicht die uit de hemel 

neersloeg, zou elk oog dat er zelfs maar een glimp van opving, hebben verblind en 

verzengd. Uit de hemel sloeg het vuur vlammend door mij en boorde zich in de 

ingewanden van de aarde. Steen verdampte bij zijn aanraking. De aarde kronkelde en 

sidderde als een levend wezen in doodsstrijd. Slechts een tel verbond de vuurstraal de 

hemel met de aarde, maar zelfs daarna golfde de aarde nog als de zee in een storm. 

Gesmolten rots spoot vijfhonderd voet de lucht in en de kreunende grond rees op, 

waardoor de brandende fontein steeds hoger en hoger kon reiken. Uit het noorden en 

zuiden, uit het oosten en westen kwamen de winden huilend dichterbij; de bomen 

knapten als twijgjes en het leek alsof de gierende en razende winden de groeiende berg 

steeds hoger hemelwaarts wilden duwen. Steeds hoger hemelwaarts. Ten slotte stierf 

de wind weg en verstilde de wereld tot een bevend gemompel.  

 

Des winters als het regent, dan zijn de paadjes diep, ja diep,  

dan komt dat looze visserken vissen al in dat riet. 

 

Maar de zee brult dag en nacht aan de dijk en plotseling lijkt het of zij het vissersdorp 

heeft wakker geschud. Poorten en wallen verrijzen. Een ontembare drift maakt zich 

meester van de visserskens. Uit een dorp groeit een stad. En wat voor een stad! 

Herenhuizen en pakhuizen wisselen elkaar af aan de grachten en wedijveren in 

schoonheid. Galjoenen zeilen de haven in en uit. Het is een feest van wimpels en 

vlaggen en in de ondergaande zon zwellen glorieus de borsten der boegbeelden. De 

dijk wemelt van matrozen en jongmaatjes, kapiteins drinken in de kroegen. Zonder de 

Amstel zou Amsterdam niet bestaan. De Amstelstroom is de navelstreng waardoor de 

hoofdstad van het land groot werd. In een ver verleden groeide er een vissersdorp als 

een vruchtbegin, daar waar eens de Amstel uitmondde in de Zuiderzee. Het dorp 

groeide snel nadat men een dam in de riviermond had aangebracht. Op zekere dag 

slaakte de burgerij een kreet van vreugde: Amstelredam had zijn privilegiën ontvangen 

en was geboren. Het groeide voorspoedig, als een boom. Grachtengordel na 

grachtengordel, omwalling na omwalling, poort na poort maakte de uitbreiding 

zichtbaar voor het oog. Maar een ding bleef door de eeuwen heen hetzelfde: de Amstel, 

de nederige oorsprong van de stad. Ontelbare Amsterdammers begeven zich langs de 

Amstel buiten de stad: wandelaars, vissers, dromers en dichters. Zij treden daarbij in 

het voetspoor van de grootste zoon van het Nederlandse volk: Rembrandt van Rijn. 

Rembrandt was een wandelaar; menige dag bracht hij schetsend of alleen maar 

kijkend aan de Amstel door. Daaraan dankt de mensheid een deel van de mooiste 

etsen die er ter wereld bestaan. 

 

Tussen het dichte lommergroen verrijzen drie oude herenhuizen. Ze zijn het restant 

van het grote lint van mooie hofsteden, dat in de achttiende eeuw de Amstel sierde. 

Drie buitens, door velen te weinig nog gezien. Het begin van de herfst is in aantocht. 

De reden waarom ik de tien kilometer lange afstand loop is niet alleen dat wandelen in 
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de vrije natuur aangenaam is. Enige plekjes aan de Amstel moet ik tenminste een 

keer in mijn leven met meer dan gewone aandacht bekeken hebben. Niet zo lang 

geleden was ook dit gedeelte vrije natuur en verrezen langs de meanderende Amstel de 

magnifieke buitenhuizen der Hoogmogende Heren. Ik tref er nog slechts drie aan 

alvorens ik Ouderkerk bereik. De andere zijn als het ware door de drassige bodem van 

het Amstelland verzwolgen. Het verdwenen buitenhuis van de rederrijker Spieghel ligt 

reeds lang achter me. Ook het buitenhuis van de heer Blok, van wie Tysens in zijn 

‘Hollands Arcadia’ in verzen met meer ijver dan gratie gewag maakte: 

 

De kunstbeminnaar Blok vond hier zijn welbehagen, 

als hij in eenzaamheid, bij zoele zomerdagen, 

zich aan de stad onttrok, om hier de zoete rust 

te vinden, als de dauw de frisse bloemen kust. 

 

Maar ach, hij zal geen vreugd meer op deez’ plaats bekomen, 

de kunstbeminnaar is ons door de dood ontnomen, 

zijn brave weduwe vindt nu nog haar vermaak 

in ’t buitenleven. 

 

Niet alleen de kunstbeminnaar is ons inmiddels door de dood ontnomen, maar ook 

zijn brave weduwe, en de Hoogmogenden der Staten en al wat hier met pracht en 

praal woonde en flaneerde. Want de tijd kent geen genade. De Omval ben ik intussen 

al lang gepasseerd, bijna ben ik thuis. Rembrandt herschiep de plek tot een juweel 

van een etsje. Tegenwoordig staat er Rembrands toren, waar eens Rembrandts 

mateloze hemel zich boven wat molentjes en scheepjes verhief. De Amstel springt met 

grote zwier voor mijn voeten weg in het landschap van Rembrandt. Want laat u niets 

wijsmaken dat het landschap aanzienlijk aan zijn oude gratie heeft ingeboet. Het is 

niet waar en de etsen van Rembrandt liggen hier links en rechts voor het oprapen. 

Men kan hier vrijwel nergens een blik op het landschap slaan of men meent een van 

die etsen voor zijn ogen te zien herleven. Het is of de etsen er eerder waren dan het 

landschap. Alsof de grote meester het machtige Amstelland eenmaal etsend ontwierp. 

 

Wat een prachtige dag. Heel het groene Amstelland ligt bestoven met zonnegoud en de 

rivier slingert er zich blauw en fonkelend doorheen. Overal piepen boerderijtjes door 

het groen, dat niet helemaal maagdelijk meer is. De eerste klad van de herfst zit er al 

in. Grote boerenhofsteden staan verdronken in een goudgroen licht, dat door het 

geboomte zeeft. Het lover is nog overal aan de groene kant: geelgroen, goudgroen, 

bruingroen, citroengeelgroen. Een hooischuur puilt uit van het hooi. Er staan wat 

verfrommelde paardebloemen in de berm, de laatste. Naast een proper arbeidershuisje 

pronkt een bongerd vol groengele peren en rood aanlopende appelen. Achter het 

huisje waast een veldje met rode kool dat naar koolwitrupsen ruikt. En voor het 

huisje in de kleine tuin barst een kanonnade van dahlia’s los.  En daar, in een grote 

wolk van groen, doemt het eerste van de drie overlevende buitens op. Amstelrust staat 

er op het fraaie ijzeren smeedhek. Men denkt niet zonder vermaak aan onze dichter 

Tijsens, die hier ook een buitenhuis niet met de pen benaderen kon om het te 

beschrijven in zijn ‘Hollands Arcadia’, omdat de haag ervoor te hoog was. Wat deed hij 

toen? Hij zette er de pas in en belandde even later bij het Oude Kalfje: 

 

Maar wijl mij ’t inzien door de heining wordt benomen, 
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tracht ik wat verderop een rustplaats te bekomen, 

daar ’t nederig Kalfje mij in zijn schaduw noodt 

hier word ik weer verkwikt door Ceres’ smakelijk brood,  

en ’t aangename sap van Bacchus’ muscadellen, 

die bij de zomertijd door zon en regen zwellen.  

 

Ik heb de eenvoudige kop chocomelk voor lief genomen en zit in de gouden middag, 

die steeds stralender wordt. Er roeit en toetert van alles voorbij op de rivier. Een 

kleurige sleepboot duwt een ijzeren schuit door het water. Het roeibootje, dat gemeerd 

ligt aan de steiger van de boerderij aan de overkant, raakt ervan van slag en vliegt 

bijna op de wallekant. Skiffs met kleurige roeiers en roeisters komen voorbij, 

aangevuurd door iemand op de fiets met een toeter, die een taal uitbraakt als een 

Oosterse ezeldrijver. Gehoorzaam, gelijktijdig en met een zucht gaan de riemen door 

het water. Slaafs bukken de figuren en trekken weer recht. Het gebeurt alles met een 

grote ernst, die van de wal af gezien aandoet als een spel. De kop chocomelk is leeg, 

maar niet voor de mussen. Die zijn in hele zwermen op het tafelblad neergestreken en 

proberen iets van de suiker op de bodem van de kop te bemachtigen. Nergens zijn ze 

zo brutaal als bij het Oude Kalfje. In het jaar 1616 stond het Oude Kalfje er al. Maar 

eerst rond 1700 werd het een eethuis. Twee studenten, uitgehongerd van het 

nietsdoen, slopen de wei binnen en slachtten er een kalf. Ze kleedden het in 

herenkleding en keerden als drie onherkenbaren naar de herberg terug. Zo 

smokkelden zij het echte kalf binnen, braadden het in het geheim in de keuken en 

stilden hun honger. Bij de lucht van het gebraden vlees ging de herbergier een licht op 

en dat licht straalt heden ten dage nog onverminderd in het eethuis ‘Het Oude Kalfje’.  

 

Ginds in het blauwwazige verschiet wachten de andere herenhuizen: Wester-Amstel 

en Oostermeer. Achter de statige hofstede Oostermeer strekt zich een der mooiste 

tuinen van Nederland uit. De tuin is een waar park en heeft nog geheel het 

romantische aanzien van eeuwen geleden behouden. Het groen van gazon en 

geboomte wordt overal onderbroken door beeldgroepen. Een stenen god tilt een 

vrolijke nimf hoog in zijn armen tegen het azuur. Een kind met satervoetjes dartelt 

rond hen heen. Aan een groene vijver vol riet en lis zit een denker, een jonge 

stroomgod met lange lokken. Grote stenen vazen staan harmonieus in het groen. Men 

ziet twee charmante groepjes spelende kinderen. Een knaapje met en hermushoed 

biedt een meisje een muntstuk aan. Bij het andere stenen groepje gaat het minder 

commercieel toe. Amor schenkt Psyche een tuiltje sinaasappelen met bananen 

omkranst. Tussen de bemoste plavuizen bloeien de bosviooltjes nog kwistig. Over de 

hele tuin hangt een late rozenlucht, die zich vermengd heeft met de geur van water en 

grond. Al is de dag stralend en staat de zon hoog, toch kan zij de glinsterende 

dauwdruppels niet meer van de rozen weg kussen. Op een bank gezeten bewonder ik 

de tuin en de achterkant van het fraaie herenhuis. Het lijkt of er geen twee eeuwen 

voorbij zijn gegaan. Van Huis Oostermeer naar Ouderkerk is maar een paar stappen. 

Waar anders zou ik me in Ouderkerk neerzetten dan in een der fraaiste herbergen van 

ons land: de Paardenburg. Met zijn schilderijen uit de vorige eeuw: muren vol 

ijsgezichten, grapjes en romantiek. 

 

Wat is een Amsterdammer? De warmoesvrouw (groenteverkoopster) in de 

Warmoesstraat? De oude aids-junk uit de Jordaan? Amsterdammer is wie 

Amsterdammer wordt genoemd. De naam zelf blaast de Amsterdammer leven in. Maar 
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dat is niet alles. Iedere Amsterdammer beroept zich op iets wat niet valt te begrijpen 

door buitenstaanders. Dat ken je of je kent het niet; het valt niet uit te leggen. De grap 

is natuurlijk dat deze mysterieuze kern bestaat bij de gratie van andermans 

onwetendheid. Het Amsterdammerschap brengt tweespalt teweeg tussen de inwoners 

over het antwoord op de vraag wie nu de ware Amsterdammer is. Zo verhindert het 

Amsterdammerschap de Amsterdammers Amsterdammer te worden. Dat is de 

zelfdestructieve domheid. Maar tegelijkertijd is die idiotie een bestaansvoorwaarde, 

want ruzie over zijn identiteit definieert de ware Amsterdammer. Daarom heeft het ook 

geen zin te zeggen dat er geen echte Amsterdammer bestaat. De Amsterdammer 

bestaat alleen in de mislukking. De Amsterdammer gedijt alleen in de afstand die hem 

scheidt van zichzelf als Amsterdammer. De Amsterdammer is typisch Amsterdams in 

de verbazing, in de twijfel die hem aanspoort zich te manifesteren als Amsterdammer. 

Hij is Amsterdams in de grachten, vlaggen, liederen, draaiorgels, gebouwen en andere 

min of meer monumentale blijken van zijn onmacht greep te krijgen op het 

Amsterdammerschap. Hij is Amsterdammer in de bluf, in de eindeloze reeks 

kleurrijke, maar mislukte pogingen te bewijzen dat hij een Amsterdammer is. Reden 

waarom de grootste Amsterdammer altijd uit de provincie komt. Nederland is de 

hoofdstad van Amsterdam, en Friesland een wijk in Buitenveldert. Een geboren 

Amsterdammer daarentegen hoeft zich niet te bewijzen, hij draagt niets bij aan de 

identiteit van Amsterdam. Strikt genomen is hij overbodig. Reden waarom de 

Amsterdammers massaal naar de provincie verhuizen. Daar gaan ze fanatiek 

dijkhuisjes, rotganzen en het groen beschermen, kortom alles wat bijdraagt tot de 

knusse identiteit van het platteland. 

 

In de oude vierschaar zijn aan de muur de vreemdsoortigste dingen. In een hoek staat 

tussen een rietbos van hellebaarden een dievenvanger. Het is een stok met een klem, 

waarmee de schout een dief van achter in zijn nek greep, zodat het slachtoffer zich 

niet meer verroeren kon. Boven de schouw hangt een hand in brons. Luidde het 

vonnis: de hand van de veroordeelde zal afgekapt worden, dan moest men als men 

gratie kreeg, een hand van brons aan het gerecht schenken. Deze werd dan in plaats 

van de echte hand aan de stadsmuur opgehangen. Het is een meesterwerkje, deze 

hand. Het fijnste rimpeltje is er op aangebracht in groen geworden groefjes. Naast 

deze hand hangt een tweede hand, die een bijl omklemt. De veroordeelde had in dit 

geval blijkbaar een gerechtsdienaar bedreigt en moest niet alleen de hand, maar ook 

het aanvalswapen laten gieten, nadat hij gratie gekregen had. Op de lege baljuwtafel 

ligt nog een brandmerk, een ijzer met een stempel. Bij een niet al te ernstig vergrijp 

werd men met dit gloeiende ding gestempeld en dan liep het met een sisser af. Naast 

de sisser ligt de bijbel. En boven het houten baldakijn, waaronder eens de baljuw zat, 

staat het beeld van vrouwe justitia. Een fraai houten beeld. Maar het zwaard is van 

ijzer en het weegschaaltje ook. Dat weegschaaltje is altijd in beweging want is er altijd 

wel een tochtje in het gebouw. Er valt een straal zon op de schaaltjes. Het is of de 

gerechtigheid op de gelukkige gedachte is gekomen zonlicht af te wegen bij gebrek aan 

boosheid in de stad. Er hangen in de hoeken roemruchte vaandels en vlaggen in 

kleurige flarden, als staarten van paradijsvogels die in de rui zijn. De wanden zijn 

bedekt met oude schilderijen. En toch heersen er een onnatuurlijke kaalheid en 

helderheid in de ruimte. De banken zijn naakt en leeg. Het is of zij wachten op de 

baljuw, de schout en de schepenen. In een hoek, op een oude middeleeuwse kist, ligt 

een in zwaar leer gebonden oude kroniek. Gedachteloos blader ik er doorheen. Namen 

springen op uit de oude bladspiegel. En al lezend in de oude kroniek ben ik weggerukt 
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uit de naakte werkelijkheid. Buiten de heldere ramen van de vierschaar gromt 

plotseling het volk. Flarden geraas dringen het oude raadhuis binnen: heks… 

satanskind… . En terwijl ik gebogen zit over de kroniek, begint alles rondom te 

stommelen. De deuren van het vertrek vliegen open. De baljuw treedt binnen en zet 

zich op zijn gestoelte. Hij wipt zijn pruik over zijn hoofd, de namaak-lokken omlijsten 

ineens een gezicht, roze als een varkenssnuit. Schout en schepenen hebben hun 

zetels ingenomen. Daar werpen de gerechtsdienaren de luiken open en hoofden bollen 

door de gaten binnen, want de lichamen moeten buiten blijven. Dan is het een 

ogenblik doodstil. Men hoort slechts het gerinkel van ketenen en een slepende tred. 

Tussen twee beulsknechten in staat een vrouw. Een kind zou kunnen zien dat zij 

simpel is. Zij heeft twee grote onnozele ogen, ogen die violet zijn en waarvan er een 

staart. Zij is de onschuld in levende lijve. Haar onrijpe brein weet van goed nog 

kwaad. ’s Morgens ontmoet zij god, ’s avonds ziet zij de duivel. Zij heeft dat alles 

bekend, beneden in de kerker, aan vriendelijke rechters, die zoetgevooisd met haar 

spraken. Zij heeft hun gezegd dat de duivel op aarde gaat en god ook. Dat de hemel op 

aarde is en de hel ook. Want dat heeft zij aan den lijve beleefde, zegt zij. En nu, 

ineens, staan al die vriendelijke gezichten vertrokken en verbitterd. Zij kijkt met haar 

violette staaroog in de ruimte. Een zachte trek hangt om haar mond en het dringt 

nauwelijks tot haar door als de baljuw haar toeschreeuwt of zij de duivel heeft 

ontmoet. ‘Ja, dat heeft zij hem toch reeds eerder gezegd: God, de duivel, de hemel, de 

hel, dat alles heeft zij hier op aarde ontmoet’. De pruik wipt, het roze gezicht zegeviert, 

de hamer dreunt neer op tafel. Zij heeft bekend. De schepenen schuren en schurken 

zich tegen de leuningen van hun banken. ‘De brandstapel’, gilt de baljuw en hij slaat 

een roffel met zijn hamer op het tafelblad. En dan dringt er eindelijk een straal van 

begrijpen in het duistere brein van de vrouw. De brandstapel! De samengestoken 

koppen door het luik smullen en smakken de lippen. De baljuw roffelt op de tafel en 

ineens slaat hij niet langer op het tafelblad. Hij beukt levensgroot met zijn hamer op 

haar trommelvliezen: boem, boem, boem! Tot zij bewusteloos op de grond valt. 
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De herinneringen zijn niet dood 
 

 

 

 

 

En dan zeg ik: Ja, God, ik wil het toch eens weten, God hè. Al die honger, ellende, 

ziektes, rampen, uuuh, kindermishandeling kinderporno, en de holocaust. Waarom? En 

dan zegt Hij: Nou, ja, vanwege zus en zo, dit en dit en dit en dat. En dan zeg ik: Aha! Ja 

inderdaad. Jajaja, och ja. Natuurlijk … . Nee, nou snap ik het.. Valt nog mee dan, toch? 

 

Hans  Teeuwen, Trui 

 

 

Je kind loslaten is een van de moeilijkste momenten. Toch zou dat al moeten zodra 

het wordt geboren. Het is de taak van de ouders het kind te voeden en te begeleiden 

naar een volwassen leven. Daarna is het afgelopen. Er is geen claim. Kinderen zijn 

niet altijd even aardig. Het is voor sommige ouders niet eenvoudig om een lastig 

exemplaar op te voeden. Gek genoeg zijn die kinderen bij anderen vaak heel lief en 

thuis onhandelbaar. Een kind bepaalt zelf wanneer het zich te oud voelt om nog 

langer op schoot te zitten. Ze doen het net zo lang als ze dat zelf willen. Op een dag 

zeggen ze: ‘ik wil geen kus meer’. Ouders moeten dat laten gebeuren. Het is niet altijd 

een afwijzing. Het is vooral een fase in de ontwikkeling van het kind tot eigen individu. 

 

De fabels van De Jong zijn van een opperste eenvoud. Een ander kenmerk is zijn grote 

naïviteit. Hij dicht om te bewijzen hoe heel het heelal getuigt van Gods verstand, hoe 

de schepper het weer zo prachtig voor elkaar heeft. Als het tijd is voor een dutje maakt 

hij het donker, en moet het ochtend zijn dan steekt hij de zon in brand. Af en toe 

komt W. de Jong tot een kernachtige formulering, zoals in deze ‘Aansporing tot 

matigheid’: 

 

Onmatigheid is een gedrocht, 

Bij nacht gebaard, een helgewrocht. 

Zo is een nachtspook, dat steeds gluurt, 

Helaas! Helaas! In menig huis 

Was reeds de onmatigheid ten kruis.  

 

Zijn hart gloeit van kunstmin, zegt hij, het natuurschoon boeit zijn zinnen. En hoewel 

hij geen aardse schatten bezit, nederig en vergeten leeft en met vereelte hand schop 

en spa hanteert, ‘is ’t wellust, is ’t genot, als ik de harmonie, mijn ruwe citer stem tot 

zachte melodie’. Je komt bij hem enkele typische beroepsliederen tegen, zoals ‘De 

Schoenmaker’: 

 

Rekken, rekken, rekken, 

Over ’t leestje trekken, 
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Geef den likstok, Koen! 

 

Koen, is mijn schoen al klaar. 

Ja, juffrouw, betaald u maar. 

Koen, ik heb geen geld ontvangen. 

Maar dan blijft uw schoen hier hangen. 

Dag Koen. 

Dag juffrouw zonder schoen. 

 

Ook schreef hij ritmische gedichten uit het landleven, De Dorschers, De Wanners, De 

Zaaijende, de Karnende. Het zijn werkliederen, waarin ongetwijfeld sporen te vinden 

zijn van de eeuwenoude liedjes die De Jong uit het boerenbedrijf moest kennen. 

Karnen en dorsen, dat is arbeid met een bij uitstek ritmisch karakter. Daar horen 

liedjes bij met een maataangevende, stimulerende werking. Wat laat De Jong de 

dorsers zingen, als ze ‘tot ’t werk bereid zijn’? 

 

Hoort hoe ’t gaat, 

Op de maat: 

Lustig op, 

Op den top. 

Klit, klat, kloe! 

Slaat maar toe, 

Nu met moed, 

Dan gaat ’t goed. 

’t Gaat u voor, 

flink er door. 

Pief, pof, paf! 

 

‘t Moet eraf. 

Op en neer, 

Heen en weer 

Tot aan ’t end’ 

Nu gewend! 

Nog eens weer! 

Strijkt hem neer, 

Steeds met kracht 

En met magt, 

Dat het gonst, 

Dat is konst. 

Pief, pof, paf! 

 

‘t Zal er af! 

Trekt hem aan! 

Zoo moet ’t gaan, 

Wordt niet moe; 

Klit, klat, kloe! 

Nog eens op 

’s Schooven top. 

Zacht wat Piet! 
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’t Is geschied. 

 

Willem de Jong, boerenarbeider te Vorden, leverde hiermee een negentiende eeuwse 

bijdrage tot de studie van de ‘Rhythmische Gestaltung der Arbeit, van de verhouding 

tussen poëzie en economie, van de poëzie als productieverhogend trucje. 

 

Mijn geheugen kan de gezichten van al die Enterse mensen stuk voor stuk op het 

witte vlak projecteren. Gaandeweg herinner ik me uitdrukkingen en woorden, die deze 

mensen hebben gesproken en daarna ga ik de klank van hun stemmen horen en de 

neerbuigende rust, waarmee ze mij te woord stonden, een meisje van vier jaar, dat 

wilde kijken bij hun werkzaamheden. Entersen houden van orde. Zij delen de dingen 

graag in, hebben bij voorbaat een zeker wantrouwen tegen wat buiten die indeling 

buiten de orde valt. Alles moet lopen zoals het behoort te lopen, ieder moet doen wat 

hij behoort te doen. Die hele wereld van toen komt tastbaar en levend voor me staan. 

Bij de Matte op de Hoge Brink, daar liggen de toverballen, knikkers van suiker. In zo’n 

bolletje zoetigheid zijn wonderen besloten. Die grote kosten twee voor een cent en van 

de kleintjes krijg je twee voor een halve cent. De grote veranderingen zeven keer van 

een kleur, de kleintjes maar twee keer. Je moet er op zuigen. De vlaggestokken rood-

wit-blauw staan rechtop in een glazen stopfles zonder stop. Het zijn miniatuur-

barbierspalen, in vloeipapier gewikkeld. Kleverige stroperigheid biggelt in dikke tranen 

langs het papier. Zwart en glanzend zijn de veterdroppen. Die eet je met losse handen, 

de einden bengelen uit je mond. De polkabrokken met hun gouden korsten, de 

kletskoppen, de pepermuntballen, de salmiak, het zoethout, de nogapitten. Maar ik 

zeg resoluut: ‘Geef mij maar een pijpje voor dropsnat’.  

 

Thuis werd niet met hout gestookt, geen sprake van, het moest steenkool zijn. Die 

kolen gaven een geweldige hitte, er smeulden vurige rozen in de steenkolen achter het 

mica. Van oudsher is het gebruikelijk om de verrichtingen en het karakter van 

mannen en vrouwen vast te leggen voor het nageslacht. Zelfs in onze tijd, waarin toch 

weinig belangstelling is voor de eigen mensen, gebeurt dit nog; telkens wanneer het 

goede in grote vorm zegeviert en uitstijgt boven het kwaad: mankerend normbesef en 

afgunst. In het algemeen werd schrijven over zichzelf gezien als een blijk van 

zelfvertrouwen, niet van hoogmoed. Zozeer worden goede eigenschappen het meest 

gewaardeerd in tijden waarin ze het gemakkelijkst ontstaan. Maar nu? Nu ik het leven 

van overledenen ga beschrijven moet ik mij verontschuldigen. Als ik iemand zou 

aanklagen was dat niet nodig: zo grimmig en wars van het goede zijn de tijden. Men 

meende generaties lang de stem van het volk en het geweten van de mensheid te 

vernietigen. Bovendien werden leraren wijsbegeerte ontmoedigd en werd alle cultuur 

verbannen, zodat nergens meer iets van niveau te vinden zou zijn. Ik heb werkelijk 

een enorm geduld getoond. En zoals de tijden van weleer het toppunt van vrijheid 

zagen, zo zag ik dat van slavernij. Ik zou naast mijn stem ook mijn geheugen nog 

verloren hebben, als vergeten mij evengoed afging als zwijgen. Algemene veiligheid is 

geen zaak van louter hopen en wensen, maar er is ook vertrouwen ontstaan in die 

wensen en de krachten komen terug. Maar door de menselijke zwakte werkt het 

middel trager dan de kwaal. Zoals ons lichaam langzaam groeit en snel afsterft, zo 

kun je talent en cultuur gemakkelijker onderdrukken dan terugroepen. Want juist dat 

nietsdoen krijgt ook iets aangenaams en de eerst zo verfoeide passiviteit is tenslotte 

gewenst. Zoveel jaren midden uit ons leven zijn weg: zwijgend zijn jongeren oud 

geworden, ouderen haast aan het einde van hun dagen geraakt. Toch zal het mij niet 
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tegenstaan om desnoods in simpele stijl de voorbije slavernij te boekstaven en te 

getuigen van al het goeds van nu. Ik doe niet mee aan de mode om antidepressiva te 

gebruiken alsof het anti-verdrietpillen zijn. Het zal me toch gebeuren dat ik ernstig 

verminkt wakker word na een beroerte. Het zal toch nog tot mij doordringen dat ik 

alles kwijt ben, zelfstandig uitscheiden, spreken, staan, lopen en natuurlijk het 

schrijven en foto’s maken. Dan zal ik toch wanhopig zijn en depressief worden waar ik 

misschien nooit meer uitkom? Ik beschouw de heuvel als een beslissende 

ruggengraat, die het landschap netjes scheidde in ervoor en erna. Ik heb lang geleefd 

via de oren en de ogen van andere mensen. Onhoorbaar geworden, gesnoeid en 

uitgedund door mijn scheiding en de dood van mijn ouders tot de sprieterigheid die 

alleen wenselijk is bij heel jonge vrouwen. Je kunt sommige dingen beter met rust 

laten, dingen die je toch niet kunt veranderen. Maar veel dingen dienen vermeldt te 

worden zodat anderen ze kunnen herkennen en er hun voordeel mee doen. Want de 

slaap van de rede doet monsters verschijnen.  En ik ben tegenwoordig klinisch dood 

in de ogen van de adverteerders. En waarom, zult u denken. Om de doodeenvoudige 

reden dat ik ouder ben dan vijftig jaar. Ik ben aan het bekomen van de acute 

vertwijfeling waaraan ik ten prooi was gevallen. Prooi… bij een beest denkt men aan 

wild gebrul en luid gesnuif. Maar er zijn ook stille beesten, minstens zo verscheurend. 

En zo een huist in mij; romantisch en uiterst vermoeiend. Zelfportret in uniform! Ik 

heb Horatius en Tacitus wat later verstaan, en dat moment kwam, en wel op een 

leeftijd waarop hun schoonheid het best werd begrepen. 

 

De Twentsche Courant maakt in 1920 melding van ‘een romantisch gruwelstuk’: 

 

Een jonge man uit een dorpje in de Oekraïne komt na drie jaar krijgsgevangenschap 

terug. Hij hoort van de herbergier dat zijn ouders denken dat hij dood is. Hij besluit hen 

te verrassen. Hij gaat naar huis en vraagt om onderdak. Dat wordt geweigerd, maar als 

hij met wat bankbiljetten wappert, mag het. De ouders besluiten de ‘vreemdeling’ te 

vermoorden om zijn geld. De vader gaat eerst naar de herberg om zich moed in te 

drinken. Daar hoort hij van de herbergier dat zijn zoon terug is. Hij snelt naar huis. 

Echter te laat. De moeder trad hem met een bebloed mes tegemoet. Zij had het wel 

gedurfd. 

 

In Amerika is een nieuwe dans ontstaan: de sigarettendans. Het is een wals waarbij 

de dansers, de dames zowel als de heren, met een brandende sigaret in de mond 

dansen. Het licht in de balzaal wordt uitgedraaid. 

 

Op 29 mei meldt de Twentsche Courant dat de president van Frankrijk, Deschanel, op 

zaterdagavond 22 mei uit de trein is gevallen. Hij had griep, en had eerst alle ramen 

gesloten. Later had hij het warm gekregen en wilde hij een raam opendoen. Daarbij is 

hij naar buiten gevallen. Niemand had iets gemerkt. Hij liep een paar kilometer in het 

donker langs de spoorlijn, tot hij een wegwerker ontmoette en zich bekendmaakte. Hij 

werd toen met een auto opgehaald. 

 

In de Troonrede van dinsdag 21 september 1920 heeft Hare Majesteit koningin 

Wilhelmina als belangrijkste te melden dat ze ‘de uiterste spaarzaamheid geboden 

acht’. 

 

Het dagblad van zaterdag 13 november: ‘Maandagavond even over zevenen ontvingen 
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wij het bericht dat Dr. Abraham Kuyper zacht en kalm was overleden, op de leeftijd 

van drieëntachtig jaar’. 

 

Ook in november: 

Nabij Zwolle zag men heel vroeg in den morgen een vrouw loopen in een weiland. Een 

half uur later vond men nabij die plaats aan de kant van de Nieuwe Vecht een 

dameshoed, die met een hoedenpen aan den grond was bevestigd. Aan die pen was 

een briefje, waarop te lezen stond: H. Schuitema en D. Schuiner, Assen. De politie werd 

gewaarschuwd en deze haalde na korte tijd op die plaats de lijken op van een jonge 

man en een jonge vrouw, beide ongeveer vijfentwintig jaar oud, die met een leeren riem 

aan elkander waren gebonden, met de gezichten naar elkaar toe. Zij hielden elkaar vast 

omstrengeld. 

 

Dit is allemaal geen wereldnieuws, maar het hielp wel bij het besef dat er niet alleen 

hogere kringen waren, maar ook lagere. De armoedige ouders deelden, behalve het 

leven, slechts één genot met hun soortgenoten uit betere kringen. Deze lichamelijke 

vreugde die alle rangen en standen te boven gaat, veroorzaakte ook nog eens een hoge 

bezettingsgraad van daglonerhuisjes, tweehoogachter en plaggenhutten. Het aantal 

onechte kinderen met een hoog inteeltgehalte moet reusachtig zijn geweest. Maar de 

bewijslast zal hier al even moeilijk te leveren zijn geweest als in de hogere kringen. 

 

Hoe begint een ware geschiedenis zonder dat die zijn geloofwaardigheid verliest, 

zonder dat de feiten fictie worden? Het echt gebeurde, maar voorbije verleden krijgt 

immers als vanzelf de kleuren van een sage. Het jaar 1800 is ogenschijnlijk een stil 

jaar in Amsterdam, maar in werkelijkheid gebeurt er onder de oppervlakte van het 

gewone dagelijkse leven zeer veel. De wind ranselde Amsterdam en geselde het gebied 

dat Oetewalen heette. Hoewel het voorjaar al ruim een maand geleden had moeten 

beginnen, droeg de wind een ijzige kilte mee alsof hij liever sneeuw zou brengen. De 

aanwakkerende wind huilde maar afgezien daarvan lag er een zware stilte over het 

land. Geen vogel zong in het bos, geen eekhoorn schoot langs een tak. Alleen de 

bomen die de hele winter blad of naald droegen, vertoonden wat groen. Warrige 

uitlopers van bramen van het vorig jaar weefden bruine webben over de rotsachtige 

plekken onder de bomen. Brandnetels voerden de boventoon tussen het weinige 

onkruid. Verspreide witte plekken sneeuw lagen nog op de grond waar dichte 

boomgroepen diepe schaduwen wierpen. Waar wel zonlicht viel, had het kracht nog 

warmte. De bleke zon stond in het oosten boven de bomen, maar haar licht was 

tintelend donker, alsof het met een schaduw vermengd was. Het was een 

onaangename ochtend, een ochtend die gemaakt leek voor onprettige gedachten. De 

winter was bar geweest, erger nog dan zelfs de alleroudsten zich herinnerden, maar in 

de heuvels moest het nog strenger zijn geweest, als je tenminste mocht afgaan op het 

aantal wolven dat naar Amsterdam was verdreven. Wolven overvielen de 

schaapskooien en maakten gaten in de schuren om bij het vee en de paarden te 

komen. Het was niet langer veilig om in het donker buiten te zijn. Mensen waren net 

zo vaak prooi als schapen, en de zon hoefde niet altijd onder te zijn. Zelfs toen de 

kinderen met het zachtere weer naar buiten konden, hield de angst voor de wolven 

hen binnenshuis. Mensen van Amsterdam die moesten toezien hoe de hagel hun oogst 

vernietigde of hoe de wolven hun schapen doodden, en die opnieuw moesten 

beginnen. Hoe vaak dat ook gebeurd was, ze gaven niet op. Mensen die opgaven 

waren al lang geleden vertrokken. Overal zijn wolven gezien, hongerig naar elk stuk 
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vlees waar ze hun tanden in kunnen zetten, of het nou een schaap is of een mens. 

 

Toen ruim tweeduizend jaar geleden nieuwe volken ons land binnentrokken vonden zij 

grotendeel onbewoond land. De Bataven, Kaninefaten en Friezen vestigden zich er 

metterwoon, dat wil zeggen om te blijven. De oorspronkelijke bewoners, Kelten en 

andere volken, trokken weg of gingen op in de nieuwe bevolking. Het land was nog 

grotendeel ‘natuurland’; wellicht was er wat landbouw geweest maar dit had nog 

nauwelijks tot blijvende vestiging geleid. Wij vinden stenen graven (hunebedden), 

potten, pannen, pijlpunten, wat eenvoudig gereedschap uit die tijd van onze 

geschiedenis, maar weinig meer. In onze beleving, en onze geschiedenisboeken, begint 

de geschiedenis van Nederland dan ook met de Germanen die de Rijn afzakten en zich 

in onze landen vestigden. Met deze Germanen begonnen de blijvende vestigingen: 

boerderijen, dorpen, versterkte burchten en wat al niet meer. De Romeinen brachten 

de eerste steden, de boerenbevolking begon dijken te bouwen om zich te beschermen 

tegen het water en geleidelijk aan werd het land ingericht. Nu tweeduizend jaar 

verder, leven we in een omgeving die volledig ingericht is. De natuurlijke omgeving 

zoals de Bataven die ervaren hebben is verdwenen. Wat wij ‘natuur’ noemen is natuur 

binnen een cultuurlandschap, gemaakt of in ieder geval sterk beïnvloed door de 

ingrepen van onze voorvaderen, of van onszelf. De heidelandschappen, de meren, de 

drooggelegde polders, de omdijkte rivieren, zelfs de Waddenzee staat sterk onder 

invloed van onze ingrepen. En de Noordzee mag dan nog puur natuur zijn, de visstand 

erin is het niet. Tweeduizend jaar inrichting: we zien dagelijks om ons heen de sporen 

van de ontwikkeling en van de verschillende fases in de ontwikkeling. De dijken, de 

polders, de veenmeren, de droogleggingen, de ontginningen, de recreatiegebieden, de 

weidegronden, de kassen. Steeds andere inrichtingsvormen en gebruiksvormen is 

typerend voor een bepaalde fase in de geschiedenis. En de steden natuurlijk! Onze 

huidige steden ontstonden voor een belangrijk deel tussen de zevenhonderd en 

achthonderd jaar geleden. En nog steeds is het stadscentrum van historische steden 

als Amsterdam, Leiden, Delft, Haarlem, Groningen, Maastricht, Enschede, Deventer 

en al die andere steden, een zichtbare erfenis van die eerste tijd. Ook de grote 

stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw, met een geheel andere structuur en ook 

architectuur, zijn in al deze steden voortdurend zichtbaar aanwezig. Daarna de 

negentiende en twintigste eeuwse uitbreidingen en ingrepen: de industrie, later de 

grote kantoren, de universiteitscomplexen, de woonwijken en tussen deze steden de 

grote wegen, spoorwegen en andere verbindingslijnen. Onze omgeving is gebouwde 

omgeving en bij alles wat we doen ervaren we de betekenis ervan. We profiteren ervan 

als we snel van de ene stad naar de andere willen, of wanneer we winkelen, naar de 

schouwburg gaan, een taxi nemen of fietsen. Maar ook vaak hebben we er last van, 

als de gasdampen in de straten blijven hangen, als we met een vrachtwagen de stad in 

moeten, als we te maken krijgen met de verouderde, misschien verpauperde 

stadswijken, als we een nieuwe wijk willen bouwen in een bestaand kassengebied. De 

gebouwde omgeving is ons dus geschonken en zonder dat zouden wij onze huidige 

welvaart niet kennen. Maar niet altijd is de gebouwde omgeving een waardevol 

geschenk. De oude industrie en haventerreinen zijn vaak niet meer bruikbaar voor het 

doel waarvoor zij aangelegd en ingericht zijn. De bodemvervuiling kan een 

belemmering zijn en soms een zware lastenpost bij herinrichting of nieuwbouw. De 

leegstaande industriegebouwen of handelsvemen hebben hun vroegere functie 

verloren en wachten op een nieuwe bestemming. De gebouwde omgeving is ons 

gegeven. Niet zo maar in de schoot geworpen. Er zit een eeuwenlange inspanning en 
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investering in. Zij is ons gegeven om te beheren, om er goede gingen mee te doen, om 

te vernieuwen of in stand te houden om er omheen of er binnen onze eigentijdse 

projecten te realiseren. Maar wij kunnen er niet vanaf! Zij is ons gegeven en het is een 

gegeven. Zij is het huis waarin wij wonen met de goede en kwade dingen. In dat huis 

kunnen wij vernieuwen en verbeteren, aan dat huis kunnen wij bouwen, maar zolang 

wij willen leven in dat huis zullen we het niet kunnen afbreken en helemaal opnieuw 

opbouwen. 

 

Amsterdam, die grote stad, 

is gebouwd op palen 

Als de stad eens ommeviel, 

wie zou dat betalen. 

 

De stad is een levend wezen en de eerbied die wij hebben voor het leven past ook voor 

de stad. Niet het gebouw als zodanig, of een straatgedeelte, een rioolstelsel of een 

grasveldje, vraagt onze aandacht, maar de betekenis die dat gebouw of die straat heeft 

voor de omgeving en wat er in dat gebouw, op die straat, gebeurt. En wat er gebeurt, 

wat er gebeuren kan, dat verleent het gebouw zijn betekenis. Neem als voorbeeld een 

van de oude handelsvemen aan de IJ-oevers. Eens gebouwd als bergplaats voor de 

goederen die per schip werden aangevoerd en tijdelijk werden opgeslagen. Die functie 

heeft het gebouw al lang verloren. Maar de grote ruimten blijken wel van belang voor 

kleine bedrijfjes, voor ontwerpers, voor een architectenbureau, voor kunstenaars, die 

er ook wonen. Het gebouw wordt gebruikt, leeft, krijgt een nieuw leven. En door dat 

nieuwe leven krijgt een heel gebied een nieuwe betekenis en functie. Er zijn veel 

voorbeelden van dergelijk hergebruik en beginnend nieuw leven. De graansilo 

bijvoorbeeld of de gebouwen op de Oostelijke Handelskade (Amsterdam) met hun 

fantasie prikkelende namen: Amerika, Willem de Zwijger, of de grote NS-loods op het 

Westerdokseiland. Soms zijn we gelukkig met dat nieuwe leven dat daar ontstaat, 

soms juist niet. De straatprostitutie achter het Centraal Station bijvoorbeeld of de 

heroïnehandel in parkeergarages. Maar niemand kan ontkennen dat er nieuw leven 

ontstaat en dat dat nieuwe leven ook betekenis heeft voor de omgeving. De 

Nederlandse stedenbouw kent een lange traditie. De huidige stedenbouw vindt haar 

oorsprong in de zeventiende eeuw, de grote stadsuitbreidingen die toen plaats vonden 

en de zeer belangrijke rol die het stadsbestuur daarin speelde. Mede door die 

belangrijke rol is de Nederlandse stedenbouw van hoge kwaliteit. We mogen daar best 

trots op zijn. De stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw vonden plaats in 

oorlogstijd. Amsterdam, Haarlem, Groningen en veel andere steden barsten al uit hun 

voegen en er kwamen steeds meer inwoners bij, maar uitbreiding mocht de stad niet 

in gevaar brengen. Bouwen buiten de stadsmuren was dan ook streng verboden. Dat 

zou de vijand maar dekking geven als zij de stad zou naderen. Om te kunnen 

uitbreiden moest eerst een nieuwe verdedigingslinie aangelegd worden, ruim buiten de 

bestaande stad. Als deze klaar was kon er binnen de nieuwe omwalde ruimte een 

nieuwe stad gebouwd worden. De uitbreiding van Amsterdam begon met en 

gedetailleerd plan van nieuwe stadswallen. Alle grond tot en met deze nieuwe grens 

werd vervolgens onteigend en de nieuwe stadswallen werden aangelegd. Hierbinnen 

moesten waterwerken, grachten, spuien, enzovoort, aangelegd worden en kon een 

stratenpatroon vorm krijgen met alles wat daarbij gerealiseerd kon worden. En 

daarbinnen werd de ruimte verkaveld in uit te geven bouwpercelen. Dit gebeurde 

allemaal met grote precisie. De landmeters uit de zeventiende eeuw waren in feite de 
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stedenbouwkundige. Samen met de civiel-ingenieurs en de bouwmeesters ontwierpen 

en schiepen zij de stad. De nieuwe stadswallen en ook de grachten en straten moesten 

natuurlijk betaald worden. En dat gebeurde uit de verkoop van bouwpercelen; toen 

zoals ook nu! De grondexploitatie zoals wij die nu kennen is in feite toen geboren. De 

uitbreidingen in de twintigste eeuw volgen meestal vrijwel hetzelfde patroon. Eerst het 

plan met duidelijke grenzen en verkaveling, vervolgens de grondverwerving door 

aankoop of onteigening, door de aanleg van straten en infrastructuur en tenslotte de 

verkoop (of erfpacht) van de uit te geven grond. Uit deze verkoop moesten alle 

gemaakte kosten worden  betaald. De prijs van de kavel werd bepaald door de kosten 

die waren gemaakt voor het uitbreidingsplan. In de uitdijende stad bleek dit in 

hoofdlijnen een goed systeem. De verkeersproblematiek is ook in de groeiende stad 

moeilijk oplosbaar in de huidige opzet van de grondexploitatie. In de stadsvernieuwing 

bleken echter de beproefde systemen niet meer op te gaan. De bestaande verhouding 

van eigenaren en huurders, van bewoners en ondernemers, bleken andere eisen te 

stellen aan de planvorming. Grondexploitatie, herinrichting van straten, vernieuwing 

van het rioolstelsel, renovatie van woningen, verplaatsing van bedrijven: het was een 

mêlee van problemen die niet met zo’n simpel schema: grondverwerving-

grondexploitatieverkoop kon worden opgelost. In de wet op de stadsvernieuwing en de 

daaraan gekoppelde financiële regelingen (stadsvernieuwingsfonds, subsidieregelingen 

van rijk en gemeente) werd een oplossing gezocht maar nooit echt gevonden. Maar al 

was die methodiek wat onbeholpen, er kon mee worden gewerkt. Nog moeilijker is 

echter de problematiek in de grote stedelijke vernieuwingsprojecten zoals bedoelt met 

de vernieuwing van de (zuidelijke) IJ-oever. Hier bleek de ambitie te groot, de 

exploitatiebasis te smal en de tijdsduur te lang om de verschillende belangen te 

verzoenen. Wie de IJ-oeverplannen integraal wil realiseren op basis van de 

grondexploitatiemethodiek zoals wij die nu kennen zal al gauw merken dat de kosten 

te hoog oplopen, dat vele miljoenen nodig zijn om het gat tussen de kosten en 

opbrengsten te overbruggen. Wat overblijft is of het ambitieniveau drastisch omlaag 

schroeven of alleen de haalbare stukken eruit te pikken en deze als projecten te 

realiseren. Wat gebeurd is van beide een beetje. Aan de oostzijde is inmiddels veel tot 

stand gekomen en zeker ook vaak met goede kwaliteit. Het heeft echter veel gekost en 

met alleen de grondexploitatie was het niet gered. In 1997 werd het idee ‘De stad als 

casco’ ontwikkeld, het concept was verbonden met een ontwikkelingsstrategie voor 

bouwen in de stad. Essentieel verschillende van de gebruikelijke 

planningsmethodieken in de ruimtelijk ordening, is dat in deze ontwikkelingsstrategie 

zoveel mogelijk geprofiteerd wordt van het verleden ons nagelaten heeft. De bestaande 

stad, met het gebruik daarvan en ook met de gebruikers, is uitgangspunt voor de 

ontwikkeling. De stad wordt niet eerst ‘weggedacht’ en daarna opnieuw ingevuld. De 

bestaande gebouwde omgeving wordt, als casco, uitgangspunt. De huidige gebruikers 

en beheerders worden deel van de ontwikkeling. Dit brengt een verandering mee in 

het denken. En tegelijk is hiermee een waarborg geschapen voor een kwalitatief 

verantwoorde ontwikkeling, wellicht kansrijker dan geheel nieuw invullen, doordat de 

ontwikkeling geleidelijk gaat men niet abrupt, sprongsgewijs, tot stand komt. 

 

Maar er zijn dingen die nog erger zijn dan wolven of winter. ‘Wat is er dan erger dan 

wolven die schapen en mensen doden’, wilde ik weten. Mensen die mensen doden. Ja, 

ik bedoel oorlog. Men stelt zich bloot aan de grillen van anderen en hebben te maken 

met jaloezie en kwade trouw. Legers trekken op. Landen, grote Huizen en machtigen 

zenden hun soldaten in de strijd. Niemand in Amsterdam had ooit iets met de oorlog 
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te maken gehad. ‘Waar ging de oorlog om?’ Het vaandel van het kruis met het 

geldteken is gehesen en mannen verzamelen zich om het te bevechten. Hele naties 

waren verscheurd door de strijd, steden en dorpen in de as gelegd. Doden waren als 

herfstbladeren gevallen en vluchtelingen hadden als kudden schapen de wegen 

gevuld. Dat vertelden marskramers tenminste en niemand in Amsterdam die ook 

maar een greintje verstand bezat, twijfelde daaraan. Men wilde niet laten zien dat men 

ook dapper kon zijn zonder eerzucht, en kan zeggen wat men gedaan had zonder op 

beloningen aanspraak te maken. Van tijd tot tijd schokte mijn huis nog terwijl de 

aarde rommelde alsof zij kreunend wilde ontkennen wat er was gebeurd. Speren 

zonder licht, geworpen door scheuren in de muren, lieten in de lucht zwevende 

stofdeeltjes glinsteren. Schroeivlakken ruïneerden de muren, vloeren en zolderingen. 

Grove zwarte vegen besmeurden het geblakerde schilderwerk en het verguldsel van 

eens kleurrijke muurschilderingen, roet bedekte verbrokkelde friezen (bovenlijst van 

een zuil) met mensen en dieren die blijkbaar hadden geprobeerd te lopen voor de 

waanzin bedaarde. De doden lagen overal, mannen en vrouwen en kinderen; ze waren 

tijdens hun vluchtpogingen neergeslagen door de bliksem die door de gangen was 

geflitst, overvallen door de vlammen die hen hadden beslopen of verzonken in het 

gesteente van het huis, gesteente dat als een levend wezen had gestroomd en hen had 

ingehaald, voor de stilte was teruggekeerd. In vreemde tegenspraak daarmee bleken 

kleurige gobelins en schilderingen, stuk voor stuk meesterwerken, onaangetast, 

behalve waar door de hitte kromgetrokken muren ze hadden scheef geduwd. Prachtige 

bewerkte meubels, ingelegd met ivoor en goud, stonden onaangeraakt, behalve waar 

golvende vloeren ze hadden omgeworpen. De geestbreuk had in het hart toegeslagen, 

al het andere negerend. 

 

Nog eens wil ik Yolanda aan het woord laten omdat haar verhaal me aangrijpt. 

 

Ze hadden me naakt op het bed van m’n ouders gebonden met armen en benen wijd. 

Ze, dat zijn m’n vader, moeder, Hannes Doever – samen met zijn vrouw Truus was hij 

een van de nieuwe Sm-klanten – en dokter  Pligter. Ze hadden ook riemen aan m’n 

knieën gebonden, zodat ik mijn dijen niet tegen elkaar kon doen. Iedereen was naakt en 

ik denk dat het ongeveer een uur duurde. De mannen deden het om beurten met me, 

van voren en van achteren. Ik moest ze pijpen, ik werd met zwepen geslagen en ze 

hingen tepelklemmen met gewichten aan me. M’n moeder stond alleen maar te 

commanderen en toe te kijken. Daarna is Danny dus geboren en ik kan me niet 

herinneren of het nu ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds was. Dokter Pligter hielp er in 

ieder geval bij. Hij vroeg m’n ouders of ze wisten wat het Downsyndroom was. Nee, dat 

wisten ze niet en ik ook niet trouwens. Toen vroeg hij of ze wisten wat een mongooltje 

was. Dat wel, want Bert Tulp had een zoon die mongool was, een schat van een jongen. 

Danny was dus een kind dat niet goed wijs was. M’n moeder werd heel kwaad. Die 

schreeuwde iets van: ‘Zelfs dat kun je niet goed doen’. Pligter was nog niet weg of m’n 

vader kreeg een van z’n driftaanvallen. Die kon plotseling erg driftig worden. Hij was 

woest omdat ik een kindje had gekregen dat niet goed was en schopte, sloeg en 

stompte me waar hij me raken kon. En maar schreeuwen en schelden dat het kind van 

hem kon zijn, dat het daarom wel niet goed zou zijn, dat het er helemaal niet zou mogen 

zijn. Ik deugde nergens voor, ik kon niets goed doen… zelfs een normaal kind op de 

wereld zetten kon ik niet… hij bleef maar doorgaan. Toen hij was uitgeraasd hebben hij 

en Doever me aan mijn haren van bed gesleurd en naakt op een stoel vastgebonden. 

M’n armen werden achter de rugleuning en m’n benen aan de stoelpoten vastgemaakt, 
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en er ging een riem om m’n buik en om de rugleuning. Ik had zoveel pijn dat ik niet wist 

waar de pijn vandaan kwam en ik bloedde nog na van de bevalling. Dat wond ze op, 

want mijn vader en Doever kregen allebei een erectie en gingen zich staan aftrekken. De 

nageboorte was er nog niet. Ik wist dat er iets uit moest, ik voelde het duwen. Op die 

stoel heb ik twee dagen vastgezeten. Ik herinner me dat nog, omdat ik ze twee keer 

naar bed heb zien gaan. Ik mocht niets zeggen en zij zeiden ook niets tegen mij. Ik 

mocht het kind niet zien, ik kon me niet bewegen en ik kreeg geen eten. M’n vader 

kwam op het idee om net te doen alsof de wc het niet deed en mij daarvoor te 

gebruiken. Ze gooiden de stoel achterover en in die houding hebben ze me twee dagen 

laten liggen en hun behoefte op m’n gezicht gedaan. Dat moest ik opeten en opdrinken 

en als ik het waagde over te geven moest ik nog een dag langer vastzitten. Als ik m’n 

gezicht afwendde schopten ze tegen m’n hoofd. Zo zijn die tanden dus kapotgegaan. Ik 

mocht zelf niet naar de wc en ik moest ook niet proberen om het te laten lopen, want 

dan zou ik op m’n flikker krijgen. Maar uiteindelijk kon ik niet anders, want het deed 

zo’n pijn. Drie tanden zijn afgebroken en drie zaten zo los dat ze eruit moesten. Vier 

boven en twee beneden. De nieuwe tandarts heeft in die tijd kronen bij me gezet. Ik 

moest tegen hem zeggen dat ik van de trap was gevallen. Hij kwam niet op het idee om 

te vragen hoe het kwam dat er zes tanden op verschillende plaatsen stuk waren. Als je 

valt zijn er toch meestal een paar op een rij uit? 

 

Mijn hoofd is soms als een tochtig pakhuis waar mijn geheugen als vergeten op een 

van de stellingen onder flapperend tentzeil ligt. Ik ben het drukst als ik niets doe, en 

het minst eenzaam als ik alleen ben. Want ik had ’s nachts genoeg te doen met 

prakkiseren hoe wij de volgende dag moesten verdergaan en hoe iedereen met zachte 

hand aan het werk gehouden kon worden. Als kind was ik gefascineerd door wat er in 

een ziekenwagen gebeurde wanneer die met de gruwelijke lading wegreed bij een 

ongeluk. Het mooie van het zustersvak is dat je dat enge domein binnen mag en dat 

geen mens tegen je zal zeggen: ‘Wat doe jij hier? Kijk voor je!’ Collega’s vragen vaak 

fijntjes: ‘Heb jij nou nooit spijt dat je na maatschappijk werk bent overgestoken naar 

de zorg? Hun vragen prikkelen me. Ze bedoelen ‘omlaag gedonderd in’.  Ze bedoelen te 

zeggen: na al die jaren in de ambtenarenwereld, zit je daar nou in het modderbad van 

de feitelijke wereld. Nee, spijt heb ik niet. De werkdruk is minder hoog. Pas als het te 

laat is kan ik de vraag beantwoorden, zo rond mijn zestigste. In afwachting daarvan 

probeer ik hen toch iets samenhangends te zeggen over de sociale  en de helpende 

kant van het vak. Er wordt volgens Bert Keizer nog steeds vaak geadverteerd voor het 

gebruik van medicatie. Het gaat om iets essentieels, dat Osler eens formuleerde met 

zijn stelling dat het verschil tussen mens en dier de neiging om pillen in te nemen is. 

De pillenmakers weten dit en verdienen er miljarden mee. Het verschijnsel is nog veel 

ondoorzichtiger dan u zou vermoeden. De farmaceutische industrie in eeuwenlang 

oefening heeft een ongelooflijke finesse ontwikkeld in het corticaal (corticalis: tot de 

schors behorend) doen over spinale (spina: wervelkolom) reflexen. Ze spreken graag in 

een pseudo-wetenschappelijk jargon over de werking van hun pillen. Wat ze 

verkondigen is vaak aantoonbare lulkoek en toch krijgt de biochemicus geen gelijk 

terwijl hij het wel heeft. Ik denk dat het komt doordat het gemoedelijke echtpaar, 

waarvan de bloeddruk ‘natuurlijk’ aangepakt gaat worden, onmogelijk binnen de 

veilige omheining van biochemische parameters te drijven valt. Toch heeft de 

biochemicus gelijk als hij over calcium begint, maar de pillenmaker met zijn geklets 

over de gezegende oude dag krijgt het. Waarom? Omdat die ouden nog geen calcium 

van paracetamol kunnen onderscheiden en dus niet kunnen zwichten voor de 
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biochemie van een stof, maar wel voor de kleur van een pil en voor de verzekering dat 

het een ‘natuurlijke’ pil is of, beter nog, een ‘wetenschappelijke’ pil. Maar de dokter 

dan?  Die heeft er toch jaren voor doorgeleerd? Wat mankeert artsen om al die zinloze 

troep voor te schrijven? Voor een antwoord op die vraag moeten we een blik werpen op 

de geschiedenis van het vak. Mensen zijn vanouds goed in de eenvoudige 

geneeskunde. Denk dan aan het behandelen van botbreuken, oorlogswonden en zo. 

Niemand is ooit op het idee gekomen dat je een wond het beste kunt behandelen door 

er vuil in te wrijven. Voor andere kwalen bestond een uitgebreid kruidenarsenaal 

waarmee men af en toe raak schoot. Verder deed men aan braken, diarree opwekken, 

bloed aftappen, bidden, zegenen, offeren, op bedevaart gaan, uitsnijden, uitsteken, 

uitdrijven, uitroken, uitbranden, belezen, wegschrikken, hand opleggen, 

magnetiseren, hypnotiseren. En dan zitten we ineens in de negentiende eeuw. Ieder 

redelijk geïnformeerde arts zal stellen dat het vak ergens halverwege de negentiende 

eeuw voet aan de grond krijgt. Ziektes worden onder de microscoop gelegd, bacteriën 

worden ontdekt, krijgen in het begin bijna overal de schuld van, worden zo veel 

mogelijk geweerd, en vervolgens actief bestreden. Verder wordt de verdoving ontdekt 

waardoor de chirurgijn chirurg kan worden. In academische termen: pathosfysiologie, 

bacteriologie, anesthesiologie, en antibiotica. Deze begrippen completeren ongeveer 

het conceptuele arsenaal dat moderne geneeskunde heet. Het vak lijkt in dit opzicht 

op de automobiel. Een apparaat dat tegen 1890 in redelijk afgeronde vorm reed en 

waaraan in essentie weinig meer is toegevoegd dan assessors.  Waar we over in 

moeten zitten is dat er tot 1850 over een periode van duizenden jaren gedokterd is. 

Vandaar dat er in het vak niet alleen werken met de neerslag van honderdvijftig jaar 

wetenschappelijk onderzoek maar ook met de warrige erfenis van die vijftienduizend 

jaar. Want die vijftienduizend jaar waarin de dokter optrad als priester, waarzegger, 

astroloog, wichelaar, sjamaan, tovenaar, zingever en grossier in hoop, kan je niet zo 

maar uitvlakken. In een slechte bui kun je de moderne geneeskunde zien al een lange 

worsteling om onder die vijftienduizend jaar uit te komen door alles wat zich toen 

afspeelde tussen genezers en lijders onder de noemer placebo te brengen en je 

vervolgens terug te trekken op de ijle hoogvlakte van het moleculaire dokteren. U 

vindt daar echter weinig artsen en al helemaal geen patiënten, die wonen allemaal in 

de rommelige valleien daaronder. De pillenbazen wonen halverwege de helling. Ze zijn 

de cynici in het spel. We definiëren een cynicus als iemand die doopt en weet dat het 

onzin is om te dopen. Een gelovige doopt. Een wetenschapper doopt niet. Het is wel 

verwarrend, want een arts studeert op de hoogvlakte terwijl zijn praktijk in het dal is. 

Het dal ligt bezaaid met de brokstukken van de vele onthologieën (leer van de 

grondslagen) die we in die vijftienduizend jaar hebben versleten. Daar is geen 

ontkomen aan. Placebo is een laatste hardnekkig spook uit die oude tijden, dat nog 

steeds rondwaart in het lichaam. Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd met behulp 

van moleculen dit spook uit het lichaam te verdrijven en in die onmacht schieten de 

pillenbazen ‘te hulp’. De advertenties zijn dus voor het dal, ze komen van halverwege 

de berg en verwijzen in de kleine lettertjes met een minuscuul pijltje naar de 

hoogvlakte. Hoezeer de dialecten van dal en hoogvlakte van elkaar verschillen beseft u 

pas als u hoort hoe mensen ziekte voor zichzelf beschrijven. Een voorbeeld van 

Vestdijk uit De Koperen Tuin: 

 

Tijdens gesprekken met oudere studenten had ik mij een voorstelling van hartziekten 

gevormd die ik nu met mijn moeders kwaal in verband trachtte te brengen. Bij haar 

stelde ik mij dit vernuftig samengestelde van jongs af aan afgebeulde orgaan voor als 
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een schrikachtige vuist, die zich spande en ontspande, duizenden, honderdduizenden 

malen achtereen, presto, prestissimo, en in de rustigste aller nachten nog allegro con 

brio, om zich dan plotseling te ontspannen tot een hand, en deze hand werd aan de 

dood gereikt, een royaal gebaar, dat niemand zou kunnen weigeren. Veel mooier, veel 

boeiender en raadselachtiger waren die late inzinkingen, even onvoorspelbaar als 

onregeerbaar, wanneer de vuist tot een hand werd en nog wel enkele weken of 

maanden uitgestoken bleef, terwijl de dood met man en macht op een afstand werd 

gehouden door middel van inspuitingen: camfer, coffeïne, strophantine, digitalis, voor 

elke vinger een. 

 

Vestdijks verbeeldingskracht zou zich in ieder geval nooit laten vermorzelen door een 

scan. Het ouder worden is een biologisch proces. Het hele verouderingsproces ligt 

opgeslagen in onze genen, ons erfelijk materiaal. Het is als het ware 

voorgeprogrammeerd. Daarnaast zijn er andere zaken zoals ziekte, voeding, straling 

en schadelijke stoffen. Deze zaken en de manier waarop je eet en leeft, kunnen het 

ouderdomsproces vertragen of versnellen. Ik zie de artsen uit het verleden vrijwel 

altijd als een stel alternatieve dokters die met een eind hout een bacterie proberen 

dood te slaan. Aan het woordgebruik kun je onmiddellijk de leeftijd van de artsen 

schatten: Gera Kraan van den Burg is ver voor de oorlog geboren. De oude sfeer keert 

terug bij elk lijk, omdat daarin nog een vieze sloot schuilt. Daar zien we nog een stuk 

negentiende eeuw. Dat komt omdat ‘vleesch’ toen nog niet helemaal in moleculen was 

verdeeld. Leven was nog niet helemaal vervangen door biochemie. Bij een levend 

lichaam ben je niet snel geneigd je af te vragen: wat is een lichaam nou eigenlijk voor 

een ding? Een levend lichaam knuffel je of wens je een goede nacht. Maar bij een lijk 

is al het knuffelen en wensen opgehouden en heb je al gauw het gevoel dat je naar een 

vreemd ding zit te staren. Tot zover Bert Keizer. 

 

Ik heb flarden van een lang verhaal in mijn hoofd. Het gaat over mijn leven en de 

vrienden die ik gekend heb en die toch vreemden bleven. Hun hebbelijkheid uit de 

angst voor tocht – en in het algemeen voor frisse lucht – overal ramen en deuren 

potdicht gesloten te houden. Ik hoor vaak de stelling verdedigen dat eigenbelang, en 

dan met name materieel gewin, de voornaamste drijfveer van menselijk handelen zou 

zijn. Ik ben zo vrij dat standpunt onjuist te noemen. Het is in strijd met de menselijke 

aard en de ervaring. Mensen komen niet in beweging uit eigenbelang, maar door 

passie. De meest volmaakte, of liever, de minst onvolmaakte mensen zijn zij wier 

gezonde verstand hun hartstochten matigt en in goede banen leidt. Niets is zo absurd 

als de voorstelling van een mens, begiftigd met rede, maar zonder passie. Dat is zoiets 

als een speelgoedpaard met bit en teugels. De mens is geschapen met een ziel, die 

onderhevig is aan indrukken, veroorzaakt door dingen buiten onszelf, en door 

gevoelens van pijn en genot die we niet naar believen kunnen ondergaan of 

uitschakelen. Die gevoelens en gewaarwordingen bepalen het menselijk handelen. 

Onze eeuw, ons land, geven genoeg voorbeelden te zien van mensen die niet uit 

eigenbelang handelen. Onverteerbaar voor sommigen, zijn dat dergelijke 

schijnwaarheden  als vaststaande beginselen te horen poneren door de koningin en de 

prinsen, die hun hoge positie in Nederland uitsluitend en alleen te danken hebben 

aan personen die niet uit eigenbelang uit waren, die zich niet hebben opgedrongen, 

geen misbruik van vertrouwen hebben gemaakt. Hunne Hoogheden verkondigen die 

stelling alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, een algemeen erkend feit, 

waarover niemand zich hoeft te verbazen. Niets ter wereld is beter geschikt om 
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genegenheid te doden dan te ervaren dat die geen weerklank vindt. Men verliest zelfs 

ieders respect voor het oordeel van hen, die blijk geven over zo weinig levenswijsheid 

en kennis van het menselijke hart te beschikken, dat zij het verschil niet zien tussen 

het karakter van de een en dat van de ander. En wanneer men dan tegelijkertijd 

constateert dat er bij Hunne Hoogheden wel degelijk sprake is van inzicht en wijs 

oordeel in andere zaken, vraagt men zich af wat dan wel de reden kan zijn van die 

onrechtvaardigheid, en waarom Hunne Hoogheden mensen van verdienste en 

volstrekte non-valeurs over een kam scheren. Wie hier over doordenkt, zou tot de 

conclusie kunnen komen dat de gunsten die de koningin en de prinsen iemand 

bewijzen eigenlijk een vorm van omkoperij zijn. Zolang Hunne Hoogheden op die 

manier handelen, zal ik nooit ofte nimmer een verzoek tot hen te richten, maar ook 

niets van hen accepteren. 

 

In 1966 hadden de Beatles de tournees praktisch opgegeven voor de privacy van de 

veilige opnamestudio. Live concerten met een hysterisch publiek waren fysiek 

uitputtend en artistiek beperkend. Brian Epstein en zijn managementteam waren niet 

gelukkig met dat besluit. Maar de Beatles hadden er genoeg van. Na drie jaar lang 

rondreizen met schreeuwende fans over de hele wereld, altijd het middelpunt van de 

aandacht, hadden ze het breekpunt bereikt. Erger nog, sommige mensen begonnen 

hun muzikale talent te beschouwen als een soort goddelijke macht. Wanhopige ouders 

met zieke en invalide kinderen kwamen naar de toneelingang en smeekten de Beatles 

ze aan te raken, opdat ze zouden genezen. De macht van de manie begon hen te 

beangstigen. Ze wilden vluchten en weer normale mensen worden. Alles wat een van 

hen zei, al was het nog zo achteloos, werd een officiële verklaring. Ze waren de vier 

belangrijkste mensen ter wereld geworden, wier uitingen bijna even zwaarwegend 

waren als die van de president van de Verenigde Staten, of het hoofd van de Sovjet 

Unie. Een goed voorbeeld was de controversiële opmerking van John Lennon dat de 

Beatles ‘populairder waren dan Jezus’. Opgefokt door de pers, bereikte de controverse 

zijn hoogtepunt tijdens hun Amerikaanse tournee, die hun allerlaatste zou zijn. Paul 

Mc.Cartney vertelt: 

 

Na Johns populairder-dan-Jezus-uitspraak, kregen we plotseling de hele Ku Klux Klan 

op ons dak, die onze platen aan kruisen verbrandden, en mensen die protestmarsen 

tegen ons hielden. Als tournee was hij niet veel erger dan de andere, maar we hadden 

er genoeg van. Onze concerten waren uitverkocht en de individuele shows waren 

fantastisch. Maar sommige mensen probeerden voortdurend ons de grond in te boren. 

Vooral John en George kregen er echt de pest over in. Dus besloten we te kappen met al 

dat gedoe en in de studio te gaan werken. 

 

Als je de opmerking in de juiste context hoort, was Johns opmerking niet zo lasterlijk 

als de mensen dachten. Hij deed die uitspraak niet uit arrogantie, maar als een 

realistische waarneming van de manier waarop zoveel jonge mensen over de Beatles 

dachten. Het was helaas een feit dat de fans heel wat meer enthousiasme aan den dag 

legden om naar een concert van de Beatles te gaan dan naar de kerk. John was een 

beetje bang voor de reactie op zijn opmerking. Hij had zich niet gerealiseerd wat een 

enorme invloed de Beatles hadden buiten hun eigen sfeer. De verantwoordelijkheid 

was te groot. Ze waren geen politici of manipulators, en als de druk zo groot werd dat 

ze als iets anders beschouwd werden dan als entertainers, konden ze dat niet 

accepteren. Ze besloten uit het oog van het publiek te verdwijnen. Op 29 augustus 
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1966 had hun laatste live optreden plaats in Candlestick Park in San Francisco. 

 

Ik draafde mee de toekomst in. Ik ontdekte dat er voor mij helemaal geen weg ligt. Het 

was de dag dat ik de sterfelijkheid van de mens ontdekte. Maar hoe kan ik voorkomen 

de verleden tijd niet neerbuigend te behandelen. Ik kan beslissingen uit het verleden 

beter beoordelen omdat ik de gevolgen kan zien. We hebben lering getrokken uit dat 

verleden en nieuwe dingen ontwikkeld. Maar soms lijkt het, en dat komt omdat we 

leven in een democratie, dat veel zaken herhaald worden. Mensen zijn vaak hardleers 

en willen het wiel opnieuw uitvinden. Kierkegaard: ‘We leven vooruit en denken 

achteraf’.  Onder genealogen wordt, op rekenkundige gronden, wel eens beweerd, dat 

vrijwel alle Europeanen van Karel de Grote zou afstammen. Karel de Grote zou 

weliswaar veel kinderen hebben verwekt, hij was zeven keer getrouwd en had vijftien 

kinderen, maar daar tegenover staat dat veel van zijn historisch betuigde 

afstammelingen slechts een beperkt nakomelingenschap hebben gekend. Van de 

huidige Europese vorsten is bekend dat zij allen van Karel de Grote afstammen. Lord 

Mountbatten was trots op een zelfgemaakte stamboom die aantoonde dat hij, in de 

vijfendertigste generatie, van de grote keizer afstamde. Toch meen ik dat ons volkslied 

vervangen dient te worden. ‘Waar de blanke top der duinen’ of ‘Ons plekje’ geeft veel 

meer uitdrukking aan het gevoel van ons volk; maar het zal wel geen stijl genoeg 

hebben. Niet dat we moeten vergeten hoe het Huis van Oranje ons volk hielp in onze 

strijd tegen de Spanjaarden. Maar moet onze erkentelijkheid verwoord worden in ons 

volkslied?  Het Huis is er immers nog! Het lied werd in 1570 tijdens de Tachtigjarige 

oorlog door Marnix van Sint Aldegonde geschreven. De ode aan de Oranjes (Wilhelmus 

van Nassauwe) met de verwarrende tekst: ‘De koning van Hispagne heb ik altijd 

geëerd’. Ik dacht dat Willem van Oranje zich had aangesloten bij de geuzen in hun 

verzet tegen de Spanjaarden? In het jaar 1922 werd ons eigen volkslied vervangen 

door het Wilhelmus omdat er racistische zinnen in voor kwamen: ‘Wien Neerlands 

bloed in d’ adren vloeit, van vreemde smetten vrij, wiens hart voor land en koning 

gloeit, verheff ‘den zang als wij, hij stell’ met ons, vereend van zin, met onbeklemde 

borst, het godgevallig feestlied in, voor vaderland en vorst’.  Ik ben van huis uit 

gereformeerd en dus koningsgezind. Maar mijn gereformeerd zijn zit heel ver weg in 

een kast op zolder. Ik zal hem eens flink gaan opruimen, misschien waarden en 

normen herzien? 

 

Het wordt tijd voor een duik in de geschiedenis van het Oranjehuis. Speciaal voor 

degenen die vroeger op school niet goed hebben opgelet en cultuurbarbaren die zich 

alleen nog iets weten te herinneren van ene Balthasar Gerards die uit z’n slof schoot 

en Jeroen Krabbé neermaaide, vermeld ik er ook wat historische gegevens bij. De 

term: Vader des Vaderlands’ is wat misleidend, niettemin bij hem begint de 

geschiedenis van Oranje: Prins Willem van Oranje, alias De Zwijger, de ‘Prince’ van 

het Wilhelmus.  

 

Willem 1 wordt op 24 april 1533 te Dillenburg geboren. Hij is graaf van Nassau, maar 

in 1544 erft hij de Nederlandse bezittingen van de Bredase Nassau-tak en daarmee 

wordt hij de eerste Prins van Oranje. Eerst is hij katholiek, in 1570 gaat hij over tot 

het calvinisme. In die jaren heeft Nederland oorlog met het katholieke Spanje. De 

prins van Oranje sluit zich aan bij de watergeuzen en wordt de spil van het verzet 

tegen de Spanjaarden. Op 10 juni 1584 schiet Balthasar Gerards de prins in Delft 

dood. De prins is vier keer getrouwd geweest. Eerst zeven jaar met Anna van Egmond-
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Buren. Drie jaar na haar dood hertrouwde hij met Anna van Saksen. Dit huwelijk 

hield veertien jaar stand, toen werd het ontbonden verklaard in juni 1575. in dezelfde 

maand hertrouwt de prins met Charlotte de Bourbon. Dit huwelijk duurt acht jaar. 

Charlotte sterft in 1582. In 1583 trouwt de prins met Louise de Coligny. In totaal 

verwekte de prins twaalf officiële kinderen. Uit een onwettige verhouding met Eva 

Elinx werd een zoon geboren: Justinus. 

 

Prins Maurits is de tweede prins van Oranje. Hij verwierf roem dankzij de actie met 

het turfschip in Breda en de slag bij Nieuwpoort in 1600. Ook kwam hij de Tukkers te 

hulp in hun strijd met Bommen-Berend. Over zijn privé-leven melden de 

geschiedschrijvers: ‘Maurits’ persoonlijk leven was weinig stijlvol’. Louise de Coligny 

laakt de aan zijn hof heersende toon en achtte deze verderfelijk voor de jonge Frederik 

Hendrik. Van 1600 tot 1610 heeft Maurits samengewoond met Margaretha van 

Mechelen, met wie hij om geloofsredenen niet officieel kon trouwen. 

 

De volgende in het rijtje is prins Frederik Hendrik. Op 4 april 1625 staat hij aan het 

sterfbed van zijn vader Maurits. Deze wil dat hij met zijn achternicht Amalia gravin 

van Solms trouwt. Frederik Hendrik moet het wel beloven, anders zal zijn vader hem 

onterven. En zo gaat hij een huwelijk aan met de in bekrompen omstandigheden 

levende Amalia van Solms. Ze was tot dan toe hofdame van de in ‘s Gravenhage in 

ballingschap vertoevende koningin Elisabeth Stuart. Amalia is de baas in het 

huwelijk. Ze heeft grote invloed op het politieke gedrag van haar echtgenoot. 

Daarnaast schenkt zij hem een zoon en ‘enige dochters’. De geschiedschrijvers weten 

het niet precies. Bovendien had Frederik Hendrik uit een eerdere, onwettige 

verhouding met de ‘burgerdochter’ Catharina Bruyns een zoon: Frederik van Nassau-

Zuylesteyn. 

 

De vierde Oranje-monarch is koning-stadhouder Willem 111. Hij trouwt in 1677 in 

Londen met zijn vijftienjarige nichtje Mary Stuart. Willem 111 is een tijd koning van 

Engeland geweest. Dat gegeven spreekt in Nederland nog steeds tot de verbeelding, 

evenals het begrip William and Mary. De Engelsen zijn tot op de dag vandaag niet blij 

met de ‘Dutch William’, maar dat is een ander verhaal. Wat betreft de buitenechtelijke 

relaties is deze Willem niets te verwijten. Althans, er is niets over te melden, behalve 

dat hij officieel met Mary getrouwd is geweest en dat hun huwelijk kinderloos was. 

 

De volgende Oranjeprins is Willem IV. Over hem is nauwelijks iets belangwekkend te 

melden, behalve dan dat hij wat sloom van aard was. Over zijn vrouw, Anna van 

Hannover, wordt gezegd dat ze veel energieker was en erg aan haar man verknocht 

was. Van onwettige kinderen of iets dergelijks is niets bekend. 

 

Willem IV wordt opgevolgd door Willem V. Hij wordt omschreven als een man met een 

bekrompen blik en een zwakke wil. Op z’n negentiende trouwt hij met Wilhelmina van 

Pruisen. Hij  lijkt dom, eigenwijs en maakt er staatkundig een puinhoop van. In 1795 

vlucht hij naar Engeland. Over zijn privé-leven is niet veel buitenissigs bekend. Hij 

leefde in de tijd toen Joan van de Capelle tot den Poll zijn ‘Brief aan het Volk van 

Nederland’ schreef. 

 

Prins Willem V is de laatste prins van Oranje uit dit rijtje. Zijn zoon wordt koning 

Willem I. 
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Inmiddels zitten we in de nadagen van de Franse tijd. Op 30 november 1913 

aanvaardt Willem I het bewind als ‘souverein vorst’. De Franse troepen zijn dan net 

aan de terugtocht begonnen. In maart 1814 komt de grondwet van het Koninkrijk der 

Nederlanden tot stand. Op 16 maart 1815, als Napoleon tot ieders schrik is 

teruggekeerd en de Lage Landen wederom door de Fransen worden bedreigt, maakt 

Willem I van de gelegenheid gebruik zich de titel ‘koning’ toe te eigenen. Als er van 

deze titel enige waardigheid moet uitgaan, dan is hij in het geval van koning Willem I 

tot en met zijn beide opvolgers, Willem 11 en Willem 111, zeer misplaatst. Nederland 

werd bevrijd van de Fransen door de Russen en de Polen. 

 

Willem I gaat zijn eigen gang en trekt zich van niemand wat aan. Terwijl Nederland 

verarmt als gevolg van zijn beslissing om de staat van oorlog met België zolang 

mogelijk te laten voortbestaan, vergaart hij een persoonlijk fortuin van vierendertig 

miljoen gulden, dankzij het door hem persoonlijk in het leven geroepen ‘cultuurstelsel’ 

op Java. Op 7 oktober 1840 wordt hij gedwongen af te treden. Met grote tegenzin stort 

hij later een deel van het fortuin terug in de staatskas. Niet alleen het eigenzinnig 

optreden op staatkundig gebied is de reden dat de koning af moest treden. Zeker zo 

belangrijk is het uiterst omstreden huwelijk dat hij op 16 februari 1841 in Berlijn 

aanging met de half-Belgische katholieke gravin Henriette d’ Outremont-Wégimont. 

‘Hoe Willem de Kaaskoper Jetje Dondermond vrijde’, meldt een spotschrift in die 

dagen. 

 

Met koning Willem 11 is het al niet veel beter gesteld. Hij regeert van 1840 tot 1849, 

hij heeft de gevaarlijke neiging zich te laten exploiteren door intriganten, meldt een 

rapport over hem. Dat blijkt. Binnen enkele jaren  jaagt hij het hele vermogen van zijn 

vader erdoor en maakt hij bovendien nog forse schulden. Van december 1813 tot mei 

1814 is hij verloofd met de Engelse troonopvolgster Charlotte. Deze verbreekt de 

verloving. In februari 1816 trouwt hij met grootvorstin Anna Paulowna. Hij woont 

meestal in Brussel, waar hij in opspraak raakt door talrijke verhoudingen van Franse 

hofdames. Ook raakt hij betrokken bij een poging Lodewijk XVIII van de Franse troon 

te stoten, om daarna zelf de koning van een met België te vergroten Frankrijk te 

worden. Met zijn echtgenote heeft hij ook heel wat te stellen. Zij beschuldigt hem 

ervan haar juwelen te hebben laten stelen. Dit heeft alles te maken met zijn financiële 

schulden, mede als gevolg van talrijke afpersingen door minnaressen en oplichters. 

 

Een apart verhaal betreft de geschiedenis van Willem en Marianne, twee 

nakomelingen van Willem 11, uit de tijd dat hij nog prins was. De twee kinderen 

worden op 5 juli 1820 opgenomen in de kolonie Willemsoord in het Drentse 

Frederiksoord. Marianne is dan drieënhalve maand oud, Willem is twee jaar. Ze 

worden ingeschreven als Willem en Marianne Nederlander, een naam die later 

verandert in Der Nederlanden. Een zekere P. Nederlander uit Leerdam had het 

bestuur van de kolonie verzocht de kinderen op te nemen, maar zijn identiteit blijft 

geheim. De brieven worden poste restante verstuurd. De financiën worden geregeld 

middels obligaties. De ware identiteit van P. Nederlander is nooit in de openbaarheid 

gekomen. De archieven van de kolonie zijn ‘geschoond’, maar de bestuursleden zullen 

zeker van de hoed en de rand hebben geweten. De kinderen werden op de ochtend 

van donderdag 29 juni 1820 door P. Nederlander naar kassier Ameshoff te Amsterdam 

gebracht. In Utrecht werden ze overgedragen door een geheimzinnige in het zwart 
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geklede dame. Uit een lezing die genealoog Bijleveld uit Leiden op 14 april 1948 te 

Amsterdam houdt, blijkt dat het geen geheim is dat kroonprins Willem, de latere 

koning Willem I, de verwekker is van Willem en Marianne. 

Reeds in 1814 wordt gewag gemaakt van ’s Prinsen minnarijen met de vrouwen zijner 

officieren. Waartoe zal ik hier verder uitweiden! Hij zelf maakte er geen geheim van en 

zijn opvolger nog minder, terwijl men ter bevoegder plaatse in het algemeen gesproken 

geenszins onkundig is. Het genealogisch belang evenwel, maakt, dat ik in één geval wel 

moet gewagen van zijn onwettige kinderen. Het gold hier niet eene getrouwde vrouw, 

maar de dochter van eene bekende Rotterdamse familie, bij wie de Prins eene zoon en 

eene dochter verwekte, die hij bedacht, wel bijzonder ongepast en brutaal, met de 

namen Willem en Marianne (N.B. die van zijn elfjarige zuster) der Nederlanden. Deze 

kinderen werden in de prilste jeugd in de omstreken der Maasstad verzorgd, doch later 

naar de weldadigheidsgestichten in Vledder gebracht. De moeder der kinderen Der 

Nederlanden was uit eene aanzienlijke Rotterdamsche koopmansfamilie. Ik weet haren 

naam, doch ik heb reeds in 1901 beloofd dien niet te noemen 

 

Een der verzorgsters, bij wie de kinderen in huis wonen, krijgt op gezette tijden 

opdracht met Willem en Marianne naar een bepaald punt in de kolonie te gaan. Daar 

verschijnt dan na verloop van tijd een rijtuig met daarin een heer en een dame, die 

met veel belangstelling naar de kinderen kijken. Willem 11 incognito en de echte 

moeder? Uit naspeuringen van L. Lambregts, schrijver van het in 1991 verschenen 

boekje ‘Willem en Marianne, de eerste dragers van de opmerkelijke familienaam ‘Der 

Nederlanden’, blijkt wie vermoedelijk de echte moeder was: Marianne von Evers. Zij 

was een buitenechtelijke dochter van kasteelheer Pieter Willem de Liedel. Deze was 

persoonlijk bevriend met koning Willem I. Marianne von Evers zou in 1804 geboren 

zijn. Toen ze de eerste keer zwanger raakte van kroonprins Willem was ze dus hooguit 

veertien jaar, de prins was toen zesentwintig. Een kroonprins als kinderverkrachter!  

Toch is dit niet zo onwaarschijnlijk als het op het eerste gezicht misschien lijkt. Er 

moeten in de loop der eeuwen tientallen kinderen geboren zijn van wie nooit bekend is 

geworden wie de vader was, maar die verwekt zijn door een prins van Oranje. 

Verhoudingen met getrouwde vrouwen, echtgenotes van officieren, moeten tot vele 

zwangerschappen hebben geleid. Maar daar werd over gezwegen. De officieren hielden 

hun mond en de vrouwen ook, al was het alleen maar uit gebrek aan bewijs. Tot in 

onze tijd is er nog sprake van seksfeesten bij de adel. Yolanda uit Epe werd daar  

slachtoffer van en ze publiceerde haar verhaal in 1994 nadat ze aangifte had gedaan 

van mishandeling, geestelijk en lichamelijk, en moord op haar net geboren baby’s. Dat 

Willem en Marianne op zo’n geheimzinnige manier in een weeshuis werden 

ondergebracht valt te verklaren uit de minderjarigheid van de moeder. Hoe moest een 

vijftienjarig meisje halsoverkop aan een fatsoenlijke echtgenoot worden gekoppeld, om 

de identiteit van de echte vader te verdoezelen? Willem en Marianne hebben voor 

talrijke nakomelingen gezorgd. Er zijn nog heel wat families die ‘Der Nederlanden’ 

heten. Zij hebben allen de kroonprins Willem als stamvader. 

 

De volgende Oranje-monarch is koning Willem 111. Hij regeert van 1849 tot 1890. Hij 

trouwt op 18 juni 1839 met zijn nicht Sophia van Württemberg. Een ongelukkig 

huwelijk. Van 1843 tot 1849 woont de prinses voornamelijk bij haar familie in 

Duitsland. Slechts bij officiële gelegenheden vertoont het tweetal zich een enkele keer 

samen. Bij een zo’n gelegenheid maakt hij, ten overstaan van het hof, zijn vrouw uit 

voor ‘canaille’ (tuig). Hij waant zich alleenheerser en komt voortdurend in aanvaring 
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met het parlement. Ook in zijn privé-leven blinkt hij niet uit in tact, nog afgezien van 

de buitenechtelijke verhoudingen die hij erop nahield. Zijn tijdgenote, de Britse 

koningin Victoria, noemt hem zelf een keer ‘die verschrikkelijke dronken koning’. Niet 

alleen het buitenland is slecht te spreken over koning Willem 111, ook in eigen land 

heeft hij de nodige kritiek te  verduren. ’Oh, mijn arme vaderland zal zeer worden 

gestraft in zijn vorsten en om zijn vorsten’, verzucht baron Aeneas Mackay, dienaar 

des konings in een van zijn dagboeken. Mackay bekleedde jarenlang een hoge functie 

aan het hof en was onder andere vice-president van de Raad van State. In die functie 

heeft hij veel connecties met koning Willem 111. Uit de dagboeken blijkt dat de koning 

zich nauwelijks interesseert voor staatszaken, zeer eigengereid en even vaak dronken 

is en snel op zijn hoogmogende tenen is getrapt. Hij heeft een grote voorkeur voor 

uniformen en militair vertoon. Ook op seksueel gebeid springt hij uit de Oranjeband. 

Hij houdt er openlijk een Franse minnares op na, mevrouw Mussard. Op generaals en 

kolonels heeft de koning het niet begrepen. Het liefst wil hij zelf het leger 

commanderen. Als er in 1870 op het Malieveld in ‘s Gravenhage een oefening is van 

scherpschutters, gaat de koning kijken. Dan komt generaal Engelbrecht de zaak 

inspecteren. De koning ziet hem aankomen en schreeuwt: ‘Wat doe je hier, wil je wel 

eens maken dat je wegkomt!’ Bij een andere gelegenheid krijgt een kolonel de wind 

van voren. ‘Waar is je strafregister? Als er niets op staat, zal ik er iets opzetten’. Op 21 

april 1871 neemt de koning deel aan een diner in Utrecht, ter ere van de 

scherpschutters. Volgens Mackay drinkt hij daar zoveel wijn dat hij, terwijl hij speels 

aan zijn sabel trekt, omvalt. De dienaren hebben de grootste moeite hun vorst 

heelhuids in zijn rijtuig te hijsen. Op de vele galabals in ‘s Gravenhage, die door zijne 

majesteit worden bezocht, worden heel wat wenkbrauwen gefronst.  ‘De wijze waarop 

hij naar de jonge meisjes kijkt en die fixeert in het algemeen en de wijze waarop hij 

zich met hen bemoeit, is niet stichtelijk’, noteert Mackay. Willem 111 is een moeilijk 

man. Dat blijkt ook duidelijk uit de problemen die er ontstaan met de opvolging. Het 

scheelt maar een haar of de koninklijke koppigheid had het Huis van Oranje 

afgebroken. Kroonprins Willem komt in aanmerking als opvolger. Maar hij weigert te 

trouwen met de vrouw die zijn vader voor hem uitzoekt. Aangezien beiden even 

stijfkoppig zijn, hangt het voortbestaan van het Huis van Oranje aan een zijden draad. 

In 1877, als koningin Sophia amper twee weken is overleden, jaagt koning Willem 111 

iedereen nog eens extra tegen zich in het harnas door ze mee te delen dat hij gaat 

trouwen met de Franse operazangeres E. d’Ambre, die hij op eigen houtje en onwettig 

geadeld had tot barones d’ Ambroise. Hij had haar in een luxe appartement in Parijs 

geïnstalleerd. Op het laatste nippertje weten de ministers hem van dit heilloze 

huwelijksvoornemen af te brengen. In plaats van met haar, trouwt hij dan op 7 

januari met de twintigjarige Emma von Waldeck Pyrmont. Uit deze verbintenis wordt 

op 31 augustus 1880 prinses Wilhelmina geboren. Vader Willem had liever een zoon 

gehad en om de tegenslag te compenseren krijgt de prinses een keiharde mannelijke 

opvoeding. Na de dood van de koning, in 1890, zet koningin-moeder Emma het harde 

beleid voort. Het gevolg is dat Wilhelmina inderdaad een wilskrachtige dame wordt, 

die van niemand tegenspraak duldt en bijna absolute gehoorzaamheid eist. Als ze in 

1898 op achttienjarige leeftijd de troon bestijgt, staat ze dan ook wijd en zijd bekend 

als iemand met wie het kwaad kersen eten is, zeker voor een toekomstige echtgenoot. 

Prins Hendrik komt daar iets te laat achter. En zoals alle prinsen van Oranje later de 

grootste moeite hebben zich in hun rol te schikken, zo ontdekt ook prins Hendrik dat 

het leven naast een koningin geen pretje is. Elke prins reageert anders. De een wordt 

depressief (prins Claus), de ander gaat in zaken (prins Bernhard: hij koopt Lockheed 
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voor de KLM). Prins Hendrik zocht zijn bezigheden buitenshuis en dat waren, helaas 

voor Oranjeminnend Nederland, nogal erotisch getinte bezigheden. 

 

In 1900 komt de Duitse Heinrich Wladimir Albrecht Ernst von Meckleburg-Schwerin 

in beeld. Zijn vader is hertog Friedrich Frans 11 von Mecklenburg, zijn moeder 

prinses Marie von Schwarzburg-Rudolfstadt. Heinrich wordt in 1876 geboren. Als hij 

zeven jaar is, overlijdt zijn vader, die drie keer getrouwd is geweest. Doordat de 

moeder van Heinrich bevriend is met koningin-moeder Emma, komt de jonge Duitser 

in contact met Wilhelmina. Hij is dan eerste luitenant van de gardegrenadiers. Zijn 

levenswandel is echter niet geheel onbesproken. Een vertrouweling van de koninklijke 

familie dringt aan op een discreet onderzoek, omdat er nogal geruchten gaan over de 

uitbundige levenswijze van Heinrich, in Potsdam en Berlijn. Koningin-moeder Emma 

vindt een onderzoek niet nodig. Ze verzamelt alleen wat formele gegevens. Op 7 

februari 1901 trouwen Heinrich en Wilhelmina in ’s Gravenhage. De Britse koningin 

Victoria is bij het huwelijk niet aanwezig. Ze is drie weken daarvoor op  tweeëntachtig 

jarige leeftijd overleden. Niettemin drukt het stempel van haar spreekwoordelijke 

preutsheid zwaar op het Nederlandse koningshuwelijk. Aanvankelijk is Hendrik, zoals 

hij in Nederland heet, de koning te rijk, al mag hij zich niet eens prins van Oranje 

noemen. Wilhelmina betaalt meteen al zijn drank- en speelschulden. Ze heeft toch 

geld genoeg. Zelf heeft hij een bescheiden eigen inkomen uit Duitsland, van het 

groothertogdom van zijn vader, dat overgegaan is in de handen van zijn oudste 

halfbroer. Omdat er in 1901 niet direct aanleiding voor is, wordt er financieel niets 

geregeld voor de prins. Hij krijgt van staatswege geen enkele toelage. De zuinige 

ministers voelen daar niets voor. Het koninklijk huis staat in die jaren niet zo hoog 

aangeschreven. Deze slordigheid breekt Hendrik al snel op. Hij moet de hand 

ophouden (onder het ontbijtbordje kijken) bij zijn vrouw, die juist gewend is sober te 

leven. In 1918, als Duitsland na de Eerste Wereldoorlog geplunderd wordt, vervalt ook 

nog de toelage van het groothertogdom. Dan is Hendrik helemaal afhankelijk van de 

goedgunstigheid van zijn echtgenote. Het huwelijksleven heeft zo zijn ups en downs, 

maar de relatie tussen Hendrik en Wilhelmina vertoont wel zeer snel een neergaande 

tendens en dat blijft zo tot de dood van Hendrik in 1934. Volgens de schrijvers van 

het boekje: ‘Van de prins geen kwaad’, van Hugo Arlman en Gerard Mulder zou een 

van de redenen voor het tanend huwelijksleven zijn dat de prins een geslachtsziekte 

heeft: syfilis. Hij zou die hebben opgelopen tijdens het uitbundige afscheidsfeest van 

zijn vroegere regimentskameraden. Als de koningin in de eerste huwelijksjaren 

verschillende miskramen krijgt, geeft ze Hendrik de schuld. Het is voor haar nogal 

pijnlijk. In de Staatscourant wordt aangekondigd dat ze zwanger is en telkens gaat het 

weer mis. Echt bewijs voor deze ziekte is er overigens niet. Hugo Arlman schrijft dat 

hij aan de hand van dagboeken concludeert dat er sprake is van kwikbehandelingen. 

Het is bekend dat die de ziekte syfilis onderdrukken. Dat Juliana enig kind is 

gebleven zal niet zozeer met ziekte of onvruchtbaarheid te maken hebben, maar met 

de bekoelde relaties tussen koningin en prins. Een reden voor het uiteenvallen van 

het huwelijk is ook dat Hendrik niets om handen heeft. Met het regeren mag hij zich 

niet bemoeien, dat kan Hare Majesteit zelf wel af. De andere voorkeuren van het 

koninklijk paar verschillen ook nogal. Zo is de koningin dol op het verblijf in het 

Scheveningse buiten ‘Den Ruygen Hoek’. Hendrik heeft er de pest aan en gaat veel 

liever naar paleis Het Loo in Apeldoorn, om in de bossen te jagen. Dat levert hem de 

bijnaam ‘Varkensheintje’ op. Aan officiële optredens in het openbaar heeft hij een 

hekel. Eigenlijk is hij een beetje verlegen. Hij treedt dan ook weinig op de voorgrond. 



 66

Alleen in 1907 doet hij van zich spreken. Hij is dan aanwezig bij de legendarische 

redding van de op de strekdam bij Hoek van Holland vergane postboot ‘Berlin’. Als 

dank hiervoor krijgt hij een onbetaalde erebaan bij het reddingswezen. 

 

Bij het reddingswezen mag de prins dan hoog genoteerd staan, bij andere disciplines 

zoals het leger, hebben de bevelhebbers helemaal geen hoge pet van hem op. Als er 

legeroefeningen zijn staat Hendrik buiten spel. Tijdens een manouvre-bespreking 

wordt er een keer zo opzettelijk langs hem heen gepraat, dat hij woedend de benen 

neemt en in een dorpskroeg zijn troost zoekt bij de jeneverfles. In 1909 lijkt het tij te 

keren, als Juliana wordt geboren. Op 30 april vertelt de gevoelige prins met tranen in 

de ogen aan de hovelingen: ‘We hebben een dochter!’ Niemand is zo blij als hij met de 

baby, die hij liefkozend ‘de kleine’ en ‘ons zonnestraaltje’ noemt. De relatie tussen 

Juliana en haar vader zal altijd hartelijk blijven. In de Eerste Wereldoorlog, als 

Wilhelmina haar handen vol heeft aan de politiek, groeien koningin en prins steeds 

verder uit elkaar, terwijl de band tussen vader en dochter in die oorlogsjaren intens 

wordt. Hendrik past op de kleine Juliana en is voor haar vader en moeder tegelijk. Hij 

verkleedt zich voor haar als ze dat vraagt, Juliaantje bakt flensjes op haar 

poppenfornuisje. Ze beleeft daar veel plezier aan omdat papa de baksels met smaak 

verorbert, althans die indruk wekt. Als Juliana in een modderplas valt is het vader 

Hendrik die haar traantjes droogt en haar schone kleren aantrekt. In die oorlogsjaren 

fleurt de prins, dankzij zijn dochtertje, aardig op. Na de oorlog wordt de situatie voor 

de prins vervelender. De koningin heeft het niet meer zo druk met het beschermen 

van het land en is meer thuis. De band tussen moeder en dochter wordt aangehaald. 

Hendrik komt een beetje buitenspel te staan en zoekt zijn bezigheden buitenshuis. Hij 

heeft een vrijwillige baan gekregen bij het Rode Kruis. In zijn vrije tijd verblijft hij 

graag op de Veluwe. In intieme kring is allang bekend dat de verhouding tussen 

koningin en prins niet goed is. Het valt nog helemaal niet mee om dit een beetje 

binnen de perken te houden. Zo vallen Hendriks jachtactiviteiten lang niet bij een 

ieder in de smaak. Daarnaast komen er steeds vaker klachten bij de koningin terecht 

over onhandige financiële manoeuvres van haar man. De prins is vrijgevig van aard en 

geeft zijn vriendinnen royale geschenken. De rekeningen komen bij Wilhelmina. De 

prins reikt voor het Rode Kruis onderscheidingen uit, tegen betaling. Hij doet dit nogal 

onhandig zodat er voortdurend een schandaal dreigt. Meestal springen bevriende 

zakenlieden bij met forse donaties aan de doofpot. In 1920 gebeurt er echter iets dat 

in brede kring een schokeffect geeft, al zijn er heel wat mensen bij die jaren later pas 

begrijpen wat er gaande is geweest. De rechtbankverslaggever van de Haagse Courant 

windt zich zo hevig op over een merkwaardige zitting achter gesloten deuren, waar 

geen enkele informatie over wordt verstrekt. Dat was hem nog nooit eerder overkomen 

en hij haalt dan ook kolommenlang uit over deze merkwaardige gang van zaken. Als 

hij had geweten wat er zich achter die gesloten deuren afspeelde, is het nog maar de 

vraag of hij er iets over zou hebben geschreven. De rechtbank is geconfronteerd met 

ene inval door de Haagse politie in een bordeel met minderjarige jongens. Daarbij zijn 

enige illustere figuren aangetroffen. Niemand minder dan Zijne Koninklijke Hoogheid 

zelf. Hij bevond zich in het gezelschap van de schrijver Louis Couperus. Slechts twee 

van de aanwezige bekendheden worden strafrechterlijk vervolgd, en daarbij is niet de 

prins. Uiteindelijk loopt de zaak met een sisser af. Maar het is duidelijk dat er iets 

moet gebeuren om de prins tegen zichzelf in bescherming te nemen. Zo komt de 

Haagse hoofdscommissaris van politie, Francois van ’t Sant in het leven van de prins. 

Hij moet zorg dragen dat de misstappen van Zijne Koninklijke Hoogheid geruisloos 
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worden afgewerkt. 

 

De loopbaan van Van ’t Sant in ’s Gravenhage is dramatisch, in allerlei opzichten. Het 

begint meteen al. Het gezin Van ’t Sant is nauwelijks verhuisd of de nieuwe 

hoofdcommissaris krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan Hare Majesteit. Aan dr. 

L. de Jong vertelt Van ’t Sant in 1956 dat hem toen pas duidelijk werd met welke 

bijbedoeling hij in Den Haag benoemd was. 

 

Ik was wel een beetje mijn bezinning kwijt doordat de koningin mij een zo belangrijke, 

vertrouwelijke opdracht wilde verlenen. Ik vreesde dat ik in allerlei akeligheden 

gemengd zou worden, die mijn positie als hoofdcommissaris in gevaar zouden brengen. 

Ik had de koningin verzocht, mijn vrouw om raad te mogen vragen; dat had zij 

goedgevonden. Mijn vrouw zei: ‘Als je je hoofd koel houdt, kun je de koningin helpen en 

val je niet in ene afgrond’. Ik ben de volgende dag opnieuw naar de koningin gegaan en 

ik heb haar gezegd, dat ik bereid was haar te helpen. Toen werd de hele boel over mij 

uitgestort. Ik kreeg een heel dossier mee, het was afschuwelijk. 

 

Men kan de verbijstering van Van ‘t Sant eerder voelen dan beschrijven. De puriteinse 

politieman krijgt een beerput van ontucht en overspel onder de neus geduwd en daar 

moet hij een beetje lijn in zien te brengen. 

 

Het leed van de bastaardzoon wordt nergens zo beeldend verwoord als in ‘King Lear’ 

van William Shakespeare. De bastaardzoon van prins Hendrik, Pim Lier, wordt na 

1979 King Lier genoemd. Of degenen die het bedachten hun klassieken kenden, mag 

betwijfeld worden, maar de bijnaam had niet treffender kunnen zijn. King Lear speelt 

aan het Engelse hof. Het stuk is, net zoals de meeste drama’s van de grote meester, te 

ingewikkeld om het in enkele zinnen uit te leggen. Maar centraal staan de rollen van 

twee zonen van de graaf van Closter. De ene, Edmond, is de bastaard en de andere, 

Edgar, is de wettige zoon. Als we het verloop van de geschiedenis volgen, de 

wederwaardigheden van Pim Lier, is het bijna onmogelijk de gedachte aan het stuk 

‘King Lear’ uit te bannen, zo treffend zijn de overeenkomsten. Pim Lear komt ook 

onherroepelijk in de gedachten bij het lezen van de volgende monoloog van bastaard 

Edmond: 

 

Jij bent, natuur, mijn godheid. 

Aan jouw wet blijf ik gehoorzaam. 

Ja, waarom zou ik besmet zijn met de pest van de conventie, 

en preutsheid van een volk veroorloven mij te onterven, 

omdat ik zo’n twaalf of veertien maneschijnen achter een broer aankwam? 

Waarom een bastaard, waarom vals,  

terwijl mijn lijf gebouwd is even hecht 

mijn geest zo vruchtbaar, 

mijn gezicht zo gaaf als bij de spruiten van een nette vrouw? 

Waarom brandmerken zij ons als onecht, als bastaards, als vervalst, als laag en fout? 

Ons, die in wulpse steelsheid der natuur 

meer pit en kracht, meer vurigheid meekregen 

dan ooit in een vermoeid, vervelend bed verdaan wordt aan een hele nullentroep, 

gefokt tussen slaap en ‘t wakker zijn! 

Edgar, zo legitiem, ik wil jouw land! 
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Mijn vaders liefde geldt de bastaard Edmond 

even zo goed als hem die legitiem is. 

Mooi woord, dat legitiem! Welnu, mijn broer 

zo legitiem - heeft deze brief succes 

en lukt mijn toeleg, 

dan wint bastaard Edmond het van die legitiem. 

Ik groei, ik bloei! 

Kom op, gij goden, voor de bastaards nu! 
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Ik ken de weg, de waarheid en 

het leven 
 

 

 

 

 

Et is ne grote schaand dat de bemèèster en de pastoor en n doomneer jorenlang door 

niks opoetdèden. 

 

Het is een schande dat de burgemeester, de pastoor en de dominee zich daar jarenlang 

niet mee bemoeiden. 

 

 

  

Toen in Nederland de lichten waren uitgedraaid, en het seizoen voor de vrije jacht op 

mensen werd geopend, richtte Piet Westendorp aan de achterkant van Tip Top 

Theater (Amsterdam) een geheim loket in. Daar kwamen de vrouwen van de 

gedeporteerde buurtbewoners elke week een handjevol guldens halen. Illegale 

kostwinnersvergoeding.  Voor het geld zorgde de ondergrondse, de contactman heette 

Henk van Randwijk, een dichter. Kon Piet zijn vrienden in hun nood alleen laten? Hij 

maakte van het theater aan de Jodenbreestraat een schuilkerk. Wie kans zag binnen 

de muren te komen, kon zich gered wanen. De hekken van de hoofdingang gingen 

dicht. De vele zijdeuren zaten stevig op slot. Dat wisten de jagers. In de gesloten Tip 

Top zochten ze niet. Ze wisten niet dat vierentwintig uur per dag een deurtje aan de 

achterkant in de Houttuin op een kier stond. Opgejaagde mensen ontvluchtten het 

wrede daglicht. In donkere spelonken van de schouwburg kwamen ze op adem. Soms 

renden ze ’s morgens in de vroegte hijgend binnen. En meestal konden ze ’s avond pas 

weg als de sterren weer aan de hemel stonden. Omdat de wekelijkse uitbetaling van 

contant geld midden in die volkrijke buurt onmogelijk geheim kon blijven, en een 

loket, hoe verborgen ook, daar te gevaarlijk werd, deelde Piet later elke week 

levensmiddelenbonnen uit. Die konden de mensen inruilen in de kruidenierswinkel 

van Leendert en Esther Rimini aan de overkant. Toen de Canadezen met hun zware 

tanks Amsterdam binnendaverden, lag het Tip Top Theater al in puin. De buurt lag 

vol vuilnisbergen. De mensen juichten dat ze bevrijd waren, maar hun bevrijding 

stonk. Later kwam een man uit Antwerpen naar Groot Mokum terug. Gedurende de 

jaren van de angst had hij in Auschwitz gevangen gezeten. Hij kwam over Antwerpen 

in Mokum terug. Nu zong de bevrijding hem van de Zuidertoren tegemoet. Hij liep 

door de buurt. Een begraafplaats van louter vervallen zerken, de doden zelf lagen ver 

weg in een onbekend massagraf van as en sintels. Voor de ruïne van het Tip Top 

Theater bleef de man staan. Mensen gingen voorbij. Hij huilde zonder tranen. Toen 

nam hij eerbiedig een stuk steen van de puinhoop. Voorzichtig en teder, als was het 

een dierbaar kind, droeg hij de steen onder de arm. Hij ging, het hoofd gebogen, de 

steen behoedzaam in het nestje van zijn arm. Die man was Bob Scholte. Voor 1940 
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was hij in heel Nederland een populair radiozanger. In zijn jonge jaren was hij samen 

met zijn broertje in het Tip Top Theater opgetreden. Daar was zijn loopbaan 

begonnen. ‘De kleine Caruso’. Na elke voorstelling stond zijn vader aan de uitgang. In 

die bouwval lag zijn leven. De steen kreeg een ereplaats in zijn huiskamer. 

 

Voedsel is tegenwoordig zo goedkoop omdat niet alle kosten worden doorberekend, en 

omdat zoveel van hetzelfde wordt geproduceerd. Het gevolg is overproductie; er wordt 

heel veel voedsel weggegooid, vooral voor dat het de consument bereikt. Het voedsel 

heeft tegenwoordig totaal geen waarde meer. De boeren in Europa krijgen subsidies 

omdat ze anders niet genoeg inkomen hebben. De markt wordt beschermd voor het 

aanbod van producten uit de landen buiten Europa, die producten worden geweigerd. 

De boeren uit Afrika krijgen geen subsidie en kunnen het hoofd nauwelijks boven 

water houden. Hun wordt verteld dat ze dienen te produceren voor hun eigen markt. 

Maar hoe kan dat met een overweldigend aanbod uit Europa, onze overschotten 

worden massaal op de markten in bijvoorbeeld Afrika gebracht. En onze leefstijl wordt 

daarmee ook gebracht naar die landen die nog geen MacDonalds kenden. Gevolg is 

dikke kinderen en dikke mensen die jong sterven aan hartkwalen. In Siërra Léone 

sterft elk half uur een kind aan malaria. Er is een groot tekort aan klamboes en 

ambulances. Er dient eerlijke handel plaats te vinden, geen liberalisering van de 

handel. De armoede en het sterven van veel moeders en kinderen worden door 

liberalisering niet bestreden en daar is onze manier van produceren, handelen en 

consumeren schuld aan. Hoe lang gaan deze schanddaden nog door? Hoelang wordt 

er alleen nog maar over gesproken? Ik hoor dagelijks op de radio gesprekken over dit 

onderwerp. Is iedereen de armoede van de crisisperiode en de oorlog dan al weer 

vergeten? Nee, natuurlijk niet! De mensen weten vaak niet eens dat er op deze manier 

gehandeld wordt en dat ze worden gepiepeld. De veranderingen moeten komen van de 

handelaren en beleidsmakers, eventueel aangespoord door regeringen. De macht van 

de aandeelhouders is erg groot, misschien wel te groot. Je kunt meer verkopen, maar 

je kunt ook goedkoper werken. De arbeiders worden uitgeknepen door meer te 

verkopen. Meer aandacht voor de belangen van de arbeiders en het kapitaal zou niet 

verkeerd zijn; er is teveel aandacht voor het resultaat. Meisjes van veertien jaar 

werken in de textielfabrieken van China, soms wel twintig uur achter elkaar. Zo 

ondersteunen ze hun arme families in hun levensonderhoud. En geproduceerd moet 

er worden, onafgebroken, sneller, sneller…. Anders komen er geen orders van de rijke 

landen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Hoe groter het bedrijf, hoe 

afstandelijker de relatie met de klant. Schaalvergroting werkt niet, dat weet men uit 

ervaring. Het bedrijf wordt veel te groot en er werken teveel mensen zonder 

verantwoordelijkheid. Japanners werken zich letterlijk dood vanwege stress en 

werkdruk; er wordt heel veel overgewerkt. De druk is op het middelmanagement heel 

groot. Vier uur reizen per dag naar en van de werkplek is heel normaal. De Japanners 

werken per jaar eenentwintighonderd uur per jaar, de Duitsers vijftienhonderd. 

Presteren is heel belangrijk. Later weggaan dan de baas is erg in aanzien. Het eerste 

erkende geval van verzet is uit 1969. In Japan was niet sprake van een 

claimmaatschappij, maar dat komt tegenwoordig steeds meer voor. Vertrouwen is er 

erg belangrijk en is vanuit een andere visie dan in Europa. De G8 gaven in 2006 nog 

niet de helft van het afgesproken geld aan Afrika. De rijkste landen geven niet genoeg 

geld, terwijl het geven van geld effecten scoort. Extra geld is nodig voor leerkrachten 

en lesmateriaal. En de arme landen zijn echt niet arm geworden door eigen toedoen! 

Veel ouderen zijn ontslagen, ook de productieve. Nu, op dit moment heeft men ze weer 
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nodig. Ze zijn uit het arbeidsproces gezet met een mooie regeling. Het is een Europees 

probleem, niet alleen een Nederlands. Maar zie ze maar eens terug te krijgen, want ze 

toeren met hun caravan door Europa en Amerika. Daar zou je toch een koude rilling 

van krijgen! 

 

Weet u wat eigenlijk een koude rilling is? Die kan optreden bij een snelle, acute 

temperatuursstijging. Het verschijnsel koude rilling komt voor bij een longontsteking 

en een nierbekkenontsteking. De micro-organismen die bij deze infecties in het bloed 

circuleren (of de giftige stoffen ervan, de poep dus), zijn de oorzaak van de koude 

rilling. Het warmteregulatiecentrum wordt geprikkeld en de temperatuur stijgt acuut. 

De spieren trekken zich snel samen, waardoor er warmte ontstaat. De koude rilling 

verloopt als volgt. Men rilt van de kou, klappertandt en ligt in bed te schudden. 

Daarna is er sprake van een acute temperatuurstijging. Men is onrustig en angstig. 

Dan gaat men sterk transpireren, waarbij de lichaamstemperatuur daalt. Men heeft 

een bleke gelaatskleur, een snelle pols en het klamme zweet op het voorhoofd. Na de 

koude rilling, die tien tot dertig minuten kan duren, valt men in een diepe slaap want 

het lichaam moet zich herstellen. 

 

Herinnering is onbetrouwbaar; er gaat iets vanaf, er komt iets bij,  je zou wel wat kwijt 

willen. De dementie slaat al vroeg toe. Om uitverkoop te kunnen houden zal er eerst 

een inventaris opgesteld moeten worden, elk uur van mijn leven beschrijven, tastbaar 

maken. Het ontbreken van een dagboek, het gapen van leemtes in mijn geheugen, de 

duisternis! Wat onzegbaar is en verborgen blijft behoort tot de inventaris die pas op 

het allerlaatste moment, als in een film, aan je voorbijtrekt. Ik ben de worsteling 

aangegaan en ben in mijn boekenkamer gaan zitten. Ik deed pogingen mij toegang te 

verschaffen tot de verhalen die ik schrijven moest. Ik heb weinig geestelijk vertier, 

geen vrolijkheid, geen amusement, geen enkel genoegen behalve wat ik in mijzelf vind; 

en dat is nauwelijks toereikend! Toch klaag ik niet over mijn lot. Het is beter dat ik 

een last ben voor mijzelf dan voor anderen; ik lijd minder onder de gedachte dat ik in 

mijn retraite nergens voor deug dan wanneer ik zou weten dat mensen die ik liefheb 

en respecteer met mij opgescheept zitten. Binnen de herinneringen in mijn hoofd kom 

ik los van alles, nooit ben ik daar geweest en niets is er gezien. Vaker stuit ik op 

metselwerk, mijn jeugd opgebouwd uit herinneringen… het huis in de Julianastraat, 

de bakkerij, de winkel van de coöp.; de bikini die zestig jaar geleden in de film Dr. No 

met James Bond (1962) werd gedragen door Ursula Andres, werd als een provocatie 

gezien. De fragmenten van fragmenten als de tonen van een blues gespeeld op een 

weemoedige saxofoon. De blues van de huizen waar ik woonde, al die huizen. Ik heb 

daar gewoond, maar wie kan het bewijzen? Wat gezien is moet beschreven worden. Ik 

ben op al die plaatsen geweest en er is niets meer van over. Ik wilde zo graag vergeten, 

maar nu mij veel ontschoten is doe ik verwoede pogingen mij alles te herinneren. Ik 

identificeer mij echter nog vaak met de Tukkers, terwijl ik al vijfendertig jaar geleden 

wegging uit mijn geboortestreek. ‘Wij hebben in Twente een afwisselend landschap’, 

meldde ik mijn jongste zoon. ‘Wij hebben grachten in de stad’, was zijn nadrukkelijk 

antwoord zonder uitleg. Hij was mijn dualisme kennelijk beu. Maar een dorpskind 

blijft altijd een dorpskind. 

 

Ik kwam vol dromen naar de grote stad en ben er nooit meer weggegaan. Wat mij 

tegenvalt is dat de Hollanders niet gastvrij zijn. Dat is wel erg kort door de bocht, 

want ook sommige Tukkers zijn dat niet. Maar ik moet een afspraak maken om bij 
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vrienden op bezoek te kunnen gaan, ook met mijn kinderen. Ze zijn gewend aan mijn 

oprechte vriendschap en ze weten dat een oprechte vriend er nooit veel 

plichtplegingen op na houdt, maar integendeel zonder terughoudendheid zijn mening 

zegt. Zij hebben zich bevrijdt van de vooroordelen en geestdrift die jonge mensen zo 

onbeholpen maakt. Ik spreek in het vuur van mijn bezorgdheid met een strengheid 

over hun tekortkomingen. Hebben wij uitzonderlijke talenten, dan stelt die eigenschap 

ons in staat een uitmuntende indruk te maken. Zijn onze capaciteiten middelmatig, 

dat stelt zij ons in staat een goede indruk te maken, en zelfs zwakke mensen hebben 

zich onder haar bescherming behoorlijk door het leven geslagen. Ik ben van mening 

dat karakter een bijna even belangrijk punt is als deugdzaamheid, nee, belangrijker 

nog. Een lichtzinnige man is beter te verdragen dan een humeurige man, en ik had 

veel liever een ontrouwe echtgenoot dan een chagrijnige of een bruut. Ik ben stellig 

niet boosaardig of mopperig of lastig of wispelturig. Ik ben gelijkmatig en niet erg 

vatbaar voor veranderingen. Maar geen ogenblik van het leven is mij onverschillig, al 

mijn ogenblikken zijn gelukkig of ongelukkig, ze zijn allemaal iets. Ik kan mijzelf wel 

geweld aan doen, mijn vrolijkheid tot zwijgen brengen en lachen wanneer ik verdriet 

heb. Maar zoveel gedwongenheid past meer in het gezelschap van een vreemde dan 

van een echtgenoot. En toch deed ik mijzelf in mijn huwelijk geweld aan. Als mijn 

echtgenoot ouder en beminnelijker was geweest, zou ik bang zijn dat hij het huwelijk 

als een pensionering zag. En ik heb een hekel aan die oude pretendenten (hij die 

aanspraak maakt) die een vrouw nemen om hen te helpen de winter door te komen, 

die haar uitnodigen zich bij een klein vuur te komen warmen nadat zij hun lente en 

hun zomer achter hebben, bloemen en vruchten geplukt hebben zonder haar. Zij zijn 

nog niet getrouwd of alles wordt aan strenge regels onderworpen die ze zichzelf 

tevoren nooit oplegden. Ik zeg dit niet voor de grap, want het werd duidelijk dat 

daarvan in mijn geval sprake was. Soms zie ik dat mensen oprechtheid veinzen en dat 

het slechts een valstrik is. Dat men mij helemaal niet hoog acht maar integendeel in 

mij slechts afschuwelijke tekortkomingen ziet, een boosaardig of gevoelloos hart, 

onverschillig voor alle deugden, en een buitensporige ijdelheid die vernedert dient te 

worden om de door mij verachte maatschappij te wreken. Egoïsme komt voort uit 

noodzaak, niet uit trots, bij hem en bij mij; de veronderstelling waaruit het ontstaat is 

zelfs even deemoedig als triest.  

 

Het duurde heel lang voor ik de draad van mijn vrolijkheid weer kon oppakken. Mijn 

ouders ertoe te bewegen mij ten huwelijk te geven zonder dat zij de man in kwestie 

kennen, was een onmogelijke zaak. Zij zouden dan slechts het bezwaar van zijn 

atheïsme zien, en niets dat hen over dat bezwaar heen zou kunnen helpen. Het beste 

dat ik kon bedenken was hen niets te vragen en het toestemming vragen aan hem 

over te laten. Hij was beminnelijk en had hen beiden in zijn ban. Naar mijn moeders 

zin zou dat zeker niet zijn. Alles wat ik van haar kant mocht verwachten is dat zij, 

zoals ze dikwijls deed, weigerde haar mening te geven, maar ik zou mij niet 

onderwerpen aan een afkeer die zij niet zou uitspreken. Mijn moeder had eveneens 

een goed karakter en was niet zo opvliegend als vaa  (die had een kort lontje), beiden 

vergaten soms hoeveel zij van hun dochter hielden. Mijn moeder kon heel vriendelijk 

zijn als ze dat wilde; ze was geestig, soms verstandig, lief, ze had zelfs heel aardige 

ingevingen. Soms ben ik echt boos op haar omdat ze niet de moeite nam om langer te 

leven.  Als vaa boos was praatte hij in korte zinnen die elkaar met tussenpozen 

opvolgden, steeds feller en steeds harder, totdat de ander gekwetst of verdrietig was. 

Dan ebde zijn boosheid weg, begon zijn hart te spreken en vol berouw sprak hij na 
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een paar dagen gewoon alsof er niets gebeurt was. Ik verkeerde in een onvoorstelbare 

staat van uitputting, neerslachtigheid en droefheid, het was niet nodig in dat opzicht 

iets te veinzen. Ik maakte uiteindelijk gebruik van mijn zelfbeschikkingsrecht, en na 

een paar jaar niet thuis te hebben gewoond, trouwde ik met Harmen. Maar mijn 

moeder mocht mijn huwelijk niet meer meemaken. Als zij hun eerste instemming 

gaven, en dat deden ze, durfde ik voor de rest wel instaan. Vaa had veel aandacht 

voor de inhoud van de zaak, maar bekommerde zich niet erg om de manier waarop die 

werd aangepakt. Ik gaf hem daar overigens ook geen gelegenheid voor. Dat het 

verschil in godsdienst mij niet tegen de borst zou stuiten, was een feit. Ik ging altijd 

vroom naar de kerk, maar de predikanten raakten zo verstrikt in hun definities van 

het geloof dat het mijne daar niet door verhelderd werd, en mijn hart zich niet nauwer 

verbonden voelde met onze preken. De tegenstrijdigheid in onze godsdienst, waar 

eenieder aanbevolen wordt te zoeken naar kennis en de opdracht die verplichte tot 

onwetendheid, verplicht om te geloven op gezag van de kerk.  Ik besefte dat er vragen 

waren die misschien wel onmogelijk te beantwoorden waren en dat ik ze ergens 

anders misschien wel beantwoord zou krijgen. Dat wil niet zeggen dat ik niet graag 

hoorde discussiëren over duistere godsdienstige vraagstukken. Maar daar ging het 

niet om, want mensen wordt eens verweten dat zij onverschillig en zorgeloos waren en 

zij worden op een dag hun onwetendheid verweten. Ik heb mij nooit om moraal 

bekommerd, en altijd wanneer ik iemand ontmoette die wat je zou kunnen noemen 

een persoonlijkheid was, voelde ik een verlangen die aan de praat te krijgen. Er zijn 

nu eenmaal gelegenheden waarbij men moet verbazen, overrompelen, tegenwerpingen 

bij voorbaat ontzenuwen, mensen dwingen zich gewonnen te geven. Zoveel dingen zijn 

mij onverschillig en om het even, er zijn zoveel zaken die belangrijk lijken, zoals 

samenwonen en samen seks hebben bijvoorbeeld, en dat heb ik toch nooit anders dan 

met een grapje en wat opmerkingen afgedaan. Wanneer ik voor een keer laat blijken 

serieus te zijn laat dat een grote indruk na. Als het moet neem ik risico’s, ik raak niet 

snel van de wijs, en soms komen juist in die verwarde, enigszins verhitte discussies 

met mijn kinderen onweerlegbare argumenten naar voren die plotseling de doorslag 

geven, of in elk geval veel indruk maken. Ik doe de waarheid geen geweld aan als ik 

zeg dat ik mensen kan manipuleren, maar dat ik dat niet wil omdat ik er volstrekt niet 

naar streef hen te regeren. Ik ben beminnelijk genoeg om het niet nodig te hebben 

zeer vermogend te zijn. Ik probeerde aan te tonen dat vaa mij niet begrepen had, 

omdat zijn conclusie lijnrecht tegenover de conclusie stond die hij natuurlijkerwijs 

had moeten trekken. Ik legde hem uit dat mijn overwegingen vaak voortkwamen uit 

ervaringen. Zo verklaarde hij aan onze buurvrouw dat hij achter mijn besluit stond 

om niet meer kinderen te willen verwekken; ik zou mij laten steriliseren. Hoe hij mijn 

echtscheiding verwerkt heeft, daar sprak hij niet over. En die gelegenheid kwam ook 

niet want hij stierf nog hetzelfde jaar. Directe feedback kreeg ik nooit van hem en ik 

zou heel wat uit te leggen hebben gehad wanneer hij zich zou hebben neergelegd bij 

mijn besluit. 

 

Dwazen doen er goed aan lakeien, zes vurige paarden en een gouden koets te hebben. 

Het is een genoegen hen door de lanen te zien gaan, en men vergeet hoe saai zij 

binnenshuis zijn. Als zij te voet kwamen, alleen, zouden zij niet worden 

binnengelaten. Aangezien ik in gezelschap iets te vertellen heb, hoef ik mij niet heel 

gewichtig voor te doen. Aangezien ik weet wat elegantie is, heb ik geen overdaad 

nodig. Maar mij uitgeven voor een uiterst verstandige en nuttige vrouw, daartegen 

verzet mijn geweten zich. Soms zal ik extravagante zaken tegenhouden, maar soms zal 
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ik ze juist voorstellen. Een verre reis bijvoorbeeld, verstandig of niet, zou ik niet 

weigeren. Dat is een lang gekoesterde wens. Laat ik terugkomen op mijn huishouding. 

Er is altijd gezegd dat ik daarvoor ongeschikt was, dat ik de slechtste huisvrouw ter 

wereld zou zijn. Maar ik kan u geruststellen. Het is waar dat ik maanden lang 

buitensporig veel uitgeef, maar daarna koop ik maandenlang niets, ik bekommer me 

niet om kleding, niet om eten of drinken. Aan het eind van het jaar zal het zijn alsof ik 

alles ordelijk had bestierd. En zolang ik niet de leiding kan hebben zullen anderen dat 

doen, en zal ik gehoorzaam en met genoegen mij schikken in de bestaande orde die ik 

aantref. Ik geloof dat dit alles geen enkel probleem zal geven en ik precies welgesteld 

genoeg zal zijn om heel gelukkig te worden. Ik weet dat de daden van veel mensen niet 

in overeenstemming zijn met hun woorden, dat degenen die kritiek hebben op geweld, 

toch hun zonen naar oorlogsgebieden sturen als dat hun fortuin ten nutte kon zijn. 

Maar zo ben ik niet.  Met mijn lot kon ik moeilijk tevreden zijn, maar ik had mijn 

ouders niets te verwijten. Zij hielden vast aan hun opvattingen zoals ik aan de mijne, 

zij hielden vast aan hun principes zoals ik aan mijn voorkeuren. Ik was niet verbaasd 

over hun afkeer van mijn ideeën, hoe verlicht de vorige eeuw ook was, dit soort ideeën 

kwamen in onze kerk niet voor. Onder degenen die iets te betekenen hebben in dit 

land zou je geen enkele vader vinden die bereid is dergelijke voorstellen te accepteren 

wat betreft gemengde huwelijken, anticonceptie, euthanasie en echtscheiding.  Ik zou 

niets dan hoon te horen krijgen, en als ik het werkelijk deed, wist ik zeker dat ik mijn 

ouders nooit meer onder ogen zou komen. Ik ben wat dat betreft beter af tegenwoordig 

nu ik mijn eigen beslissingen, zonder hun tussenkomst, kan maken. Vaa kon zo 

droevig kijken dat het mij werkelijk pijn deed. Hij beklaagde zich echter nooit over 

mijn uitlatingen waarin ik volgens hem geen recht deed aan zijn goede bedoelingen. Ik 

waagde mij ver over zijn grenzen, en toen ik merkte dat hij werkelijk niet verder kon 

gaan zonder dat hij meende in zijn plicht te kort zou schieten, heb ik niet langer 

aangedrongen en gedacht: ‘Wat niet weet wat niet deert’. Ik verzekerde hem zowel als 

mijn moeder dat ik niet ten koste van hun geluk en hun gemoedsrust gelukkig wilde 

worden. Ik voegde mij dus lange tijd naar hun ideeën over goed en kwaad. Goddank 

dat mijn ouders niet geïnteresseerd waren in mijn correspondentie met Gerrit 

Schalkwijk uit Pretoria. Bij hem kon ik veel van mijn ongenoegen kwijt en dat maakte 

dat mijn ouders om mij  geen moment spijt of berouw hadden.  

 

Ik put mij zelden uit in redeneringen, ik heb weinig onveranderlijke principes, geen 

systemen. Maar wanneer een redenering in mijn ogen juist en onbetwistbaar is, neem 

ik die dadelijk tot vaste gedragslijn. In mijn beslissingen ben ik vastberaden. Dat mijn 

kinderen niet naar een kerk gaan deert mij niet, dat druist niet in tegen mijn 

opvattingen. Door verstandig met mijn kinderen te spreken hoopte ik dat ik hen tot 

volwassenen te maken die gelukkiger, verdraagzamer, verlichter, betere mensen 

waren dan zij zonder mij zouden zijn geweest. Hoe zou men van mij kunnen verlangen 

dat ik al mijn rechten als moeder opgeef? Ik zou geen hart hebben als ik in staat was 

niet meer met hen om te gaan. Maar ik kon niet voorkomen dat velen tegen hen 

hebben gezegd: ‘Wat is het toch jammer dat jullie moeder slecht is’.  Och, dacht ik, 

dat zullen ze misschien een tijdlang geloven, maar wanneer ik bij hen ben, geloven ze 

het niet meer. Ik zal in elk geval niet hoeven aanzien dat een zoon bij thuiskomst uit 

het leger, slecht opgevoed, onelegant gekleed, zijn verbeelding bezoedeld door alle 

slechte praat van die instelling en van de scholen, mij verloochent, huivert om mijn 

dwalingen, en god vroom zuchtend om mijn bekering vraagt. Als mijn zonen ondanks 

mijn liefde overigens toch dwazen worden, als zij zich willen laten regeren, dan is dat 
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hun eigen zaak. Ik eiste als puber evenveel vrijheid op als een getrouwde vrouw; de 

vrijheid om te gaan en te staan wanneer ik dat wilde, om naar Joegoslavië te gaan of 

naar Parijs wanneer de gelegenheid daartoe zich voordeed. Ik werd echter geen puber 

genoemd, maar een bakvis. Een man bestelen omdat hij zelf een dief is, is niet 

hetzelfde als zonder gewetensbezwaar in het spel honderd euro van je vriend winnen 

wanneer je weet dat hij vast besloten is die van jou te winnen. Als ik zie dat iemand 

met wie ik spreek, bang is mij te kwetsen, raak ik alleen maar even zijn arm aan. 

Maar als hij zich op mij stort en op mijn gevoelsleven mikt, zal het soort billijkheid mij 

niet beletten hem af te maken, als ik kan. 

 

Het geven van een hand is altijd een uiting van gedrag en geeft ook aan wat je wilt 

laten voelen. Het schudden van handen is een leerzaam en boeiend proces. We doen 

het heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet, want we reiken iets van onszelf aan. 

Het is fascinerend om te zien hoe mensen reageren op het geven en krijgen van een 

hand. Sommigen geven een slap handje en kijken meteen weg. Wel een hand, maar 

niet durven ontmoeten. Een hand is een gestileerde vorm van tederheid, waar niet 

iedereen even goed raad mee weet. We moeten elkaar even aanraken in een 

begroeting. Het is niet anders dan de oorspronkelijke en spontane neiging van de 

mens om de ander in een begroeting even te voelen. Even tasten om er de bevestiging 

te vinden: de ander is er. De handdruk zegt veel over de persoon. Die is nauw 

verbonden aan de aard en zienswijze van de mens. Het geeft aan of we iemand anders 

al dan niet graag ontmoeten, maar ook hoe wij binnen die ontmoeting kunnen zijn. 

Kijk maar eens hoe zuinig mensen elkaar kunnen begroeten. Bijna van elkaar 

afgewend, wegkijkend en als een pure vorm van beleefdheid een korte handdruk. Het 

kan ook anders. Als we iemand graag zien of iemand begroeten naar wie we allang 

hebben uitgekeken, dan is je houding open, uitnodigend. Soms worden twee armen 

gespreid, buigt men zich door de knieën iets achterover om daarmee de ander te laten 

weten: Kom, er is alle ruimte voor je. In ons hele gebaar zijn we dan naar de ander toe 

gericht. In de handdruk komt daarom niet alleen de persoonlijke presentatie van de 

persoonlijkheid naar voren, ook de presentatie van het zich aanwezig stellen, of niet, 

komt hierin tot uitdrukking. De begroetingskus is in het sociale verkeer weer in ere 

hersteld en ook dat is een mogelijkheid om elkaar aan te raken. Het eigenlijke gebaar 

van liefde en vriendschap is de omarming. Daarin ligt de diepere dimensie van het 

aanraken vervat. We willen de ander ermee zeggen dat hij goed is en dat we zijn 

goedheid willen bevestigen en begroeten. Begroeten is een vorm van tasten naar de 

ander en daarmee het gevoel voor de ander openen. Recepties zijn wat dat betreft heel 

leerzame samenkomsten. 

 

Ongehoorzaamheid is zo gek nog niet. Er is voor die ongehoorzaamheid wel iets te 

zeggen. Je kunt zeggen dat je zelfstandig verantwoordelijk bent voor je eigen 

handelingen. Van daaruit kun je ook je eigen grens trekken. Ik ben voorstander van 

de zelfstandige verantwoordelijkheid. Je bent de baas over jezelf. Jij bepaalt voor jezelf 

wat wel en wat niet kan. Niemand is onfeilbaar, dus dat je daarbij fouten maakt is een 

logische zaak. Het maken van fouten wil nog niet zeggen dat je je daardoor schuldig 

moet voelen. Ook daarin ben je zelfstandig. Fouten zijn noodzakelijke correcties. De 

zelfstandige verantwoordelijkheid moet niet in conflict komen met de sociale 

verantwoordelijkheid. Dat is ons gezamenlijke besef om de samenleving soepel te laten 

draaien. Er is alles voor te zeggen om met elkaar een bepaalde verantwoordelijkheid te 

dragen. Daardoor zul je af en toe heus wel eens in de knoei komen met je individuele 
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verantwoordelijkheid. We moeten de ruimte nu eenmaal met elkaar delen en we zullen 

ruimte voor elkaar moeten scheppen, maar dan het liefst met zo weinig mogelijk 

dwang en autoriteit. Dat werkt niet zo gemakkelijk. Dat is het universele gebrek aan 

haptisch (de tastzin betreffend) vermogen om anderen in je gevoel te betrekken. 

‘Scheer je weg. Dat is mijn plek’. Tel daarbij op dat ons streven bijzonder op geld is 

gericht. Er zijn wel eens mensen die beweren, dat geld geen rol speelt en onbelangrijk 

is. Dat klinkt leuk tot het moment waarop men zonder geld zit. Dan blijkt ineens dat 

geldmiddelen belangrijk zijn. De noodzaak van geld noopt ons ook tot een duidelijke 

gerichtheid op onszelf. Het dwingt ons bezig te zijn met het afschermen van ons eigen 

territorium. Ook in dat opzicht is van normvervaging sprake. We halen daar de 

begrippen zelfbescherming en zelfbehoud door elkaar. We gaan onszelf zo beschermen 

en afschermen, dat we aan het behoud van onszelf niet meer toekomen. Dat is 

begrijpelijk. Je moet je huis beveiligen, anders loop je risico om beroofd te worden. Het 

wordt mensen niet gemakkelijk gemaakt om anderen tegemoet te treden. Want voor je 

het weet wordt er misbruik gemaakt van je goede bedoelingen. De kwetsbaarheid 

wordt niet gerespecteerd. Dat is een bittere conclusie, want zo worden we gedwongen 

onszelf te beschermen in plaats van ons zelfbehoud te koesteren. Hoe moet je als 

individu nu een weg vinden in dat oerwoud van gezagsmisverstand en 

machtsmisbruik op ieder niveau in de samenleving? Die richtlijn is simpel. Dat is de 

juiste verhouding weten aan te brengen tussen mijn en dijn. In het uitoefenen van 

gezag zit nog vrijheid. Dat ontbreekt als het machtselement wordt toegevoegd. In het 

laatste geval zet je dingen naar je eigen hand en leg je een ander je wil op. Een 

gezagsdrager zal de oorlog nooit verklaren, een machthebber wel. Macht heeft ene 

negatieve lading.  Maar ieder wil op zijn gebied – hoe beperkt ook – macht. De manier, 

waarop met die macht wordt omgesprongen, bepaald in hoeverre het woord al dan 

niet negatief oplaadt. Iedereen heeft geldingsdrang. Het is zelfs noodzakelijk om macht 

te hebben over voorwerpen. Je moet een auto kunnen beheersen wil je er veilig in 

kunnen rijden. Op het moment dat je voor die voorwerpen mensen in de plaats zet, 

wordt het al wat bedenkelijker. Heel sprekend is ook de macht die we over dieren 

willen uitoefenen. Opzitten en pootjes geven riekt naar dictatuur. Een olifant op een 

bal willen laten dansen is je reinste machtswellust. Toeschouwers is het circus kijken 

alleen naar de verrichtingen van de olifant. Ze zouden ook eens moeten letten op de 

dompteur. Zijn gedrag is machtswellustig. Je moet heel sterk zijn wil je macht kunnen 

breken. Dat is heel moeilijk. Ouders hebben er de grootste moeite mee de macht van 

hun baby te doorbreken. Zodra het kind huilt, wordt het uit de wieg gepakt. Hoe klein 

het ook is, het kindje weet dan wat macht is. Het zal het huilen als machtsmiddel 

gebruiken om uit de wieg te worden gehaald. Als de baby weet dat huilen geen middel 

is om uit de wieg te komen, zal het daarmee stoppen. Macht die geen effect heeft, is 

geen macht. 

 

Ik was als puber (bakvis) van mening dat het huwelijk een door het kapitalisme 

uitgevonden vorm van gecamoufleerde prostitutie was. Met kleding, woordkeus en 

publiek gedrag protesteerde ik onophoudelijk tegen de burgerlijkheid. Ik was 

ontkenner uit beginsel. De kern van mijn protesthouding was mijn afkeer van elk 

gezag. Ik puberde dapper tegen elke politieagent, want het dienderdom was mijn 

natuurlijke vijand. Ik was onverzoenlijk antimilitarist. Mijn pacifistische gezindheid 

uitte ik in een afkeer van elk soldaat persoonlijk. In mijn antipathie betrok ik bij 

voorkeur het meisje, waarmee de militair gearmd liep. Wanneer het een knap meisje 

was, kende mijn antimilitarisme geen grenzen meer. Opvoeding betekent dat je 
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probeert door middel van voorlichting kinderen en ook volwassenen aan te zetten tot 

een bepaald gedrag. Je probeert ze iets bij te brengen, waardoor dat bepaalde gedrag 

als het ware een gewoon onderdeel van hun leven wordt. Het begrip ‘opvoeden’ wordt 

meestal in verband gebracht met het begeleiden van kinderen naar volwassenheid. In 

de omgang met jeugdigen en (jong)volwassenen heeft het een negatieve, wat 

betuttelende betekenis. Bij het geven van voorlichting moet men denken aan de 

beïnvloeding van gedrag en kan bestaan uit het advies om een bepaalde gewoonte te 

verminderen of om ermee te stoppen. Preventie en voorlichting hebben veel met elkaar 

te maken en vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Ik ben de deskundige 

die uitleg kan geven en die probeert mijn kinderen te beïnvloeden om tot een bepaald 

gedrag over te gaan. Ik ben me ervan bewust dat ik de informatie aandraag, maar dat 

mijn kinderen uiteindelijk zelf beslissen wat zij met de informatie doen. Een al te 

dwingende voorlichting en educatie kunnen juist tegengesteld werken. Rondom het 

huis gebeuren bij het spelen per jaar ruim twee miljoen ongelukken, die medische 

hulp noodzakelijk maken. Bijna de helft van de ongelukken overkomt kinderen en 

jongeren tot twintig jaar. Die vormen een belangrijke risicogroep. Het is een heel 

karwei om te voorkomen dat kinderen gevaarlijke dingen doen. Een kind is van nature 

nieuwsgierig en wil verkennen. Het weet nog niet wat gevaarlijk is. Ik moest als 

opvoeder maatregelen treffen om het kind te beschermen tegen gevaren en 

ongelukken. Het is belangrijk dat elke keer opnieuw wordt uitgelegd waarom een 

bepaalde veiligheidsmaatregel nodig is, omdat het kind niet altijd begrijpt waarom iets 

niet mag. Naarmate een kind ouder wordt zal het meer verantwoordelijkheid krijgen 

voor zijn eigen veiligheid. Aan de ene kant beschermde ik mijn kinderen, aan de 

andere kant moesten de kinderen zelf ervaring opdoen. Dat bracht een zekere 

spanning in de opvoeding met zich mee. Een goede opvoeding is volgens mij het 

allerbelangrijkste dat ouders hun kinderen kunnen geven. Geboren worden is zuiver 

toeval; niemand weet ooit van tevoren hoe de band zal zijn tussen hem en een wezen 

dat nog niet eens bestaat. Maar goede zorg en vriendschap geven ouders recht op 

wederkerige gevoelens. Indien mijn kinderen maar half zoveel van mij houden als ik 

van hen, zal ik tevreden zijn. Ik word bevangen door de verwondering die het begin 

van alle wijsheid is. Ik heb nooit iemand deelgenoot gemaakt van mijn zorgen. Dit 

getuigde van een bewonderenswaardige discretie en geduld, die mij onnavolgbaar 

leken. Ik dacht dat mijn waardering en vriendschap voor hem zo mogelijk nog deden 

toenemen. Ik was ervan overtuigd, dat die talloze ongesteldheden van hem uitsluitend 

voortvloeiden uit een geestelijk lijden. Eerlijk gezegd maakte ik mij daar heel erg 

ongerust over. Hij kan ervan overtuigd zijn dat het niet mijn bedoeling is iemand te 

kwetsen of ruw te behandelen. Maar iemand als hem, die nog niet thuis was van een 

vrouw of hij ging al weer op weg naar het volgende, had echter geen tijd om zich in 

dergelijke abstracte beschouwingen te verdiepen. Blijf dus maar in je blinkende 

zeepbel en laat mij, in mijn eigen wereldje, over aan het bestuderen van leerzame 

verschijnselen. Maar het is te laat wanneer je op een avond toevallig eens in de 

stemming mocht komen om na te denken en tot bezinning te komen, dat ik mijn 

ontdekkingen kan melden. Serieus, zou je werkelijk een van die zeldzame mannen zijn 

die hun liefdesavontuurtjes strikt geheim houden? Met andere woorden, ben je de 

vogel Feniks van je sekse? Je beeft! Geef het maar eerlijk toe. Het sop is de kool niet 

waard. En geen vrouw ter wereld verdiend het met discretie behandeld te worden. 

 

Gezondheid is een toestand van totaal lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden 

en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Door deze definitie wordt duidelijk dat 
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gezondheid meer is dan niet ziek zijn. De mens wordt als een eenheid gezien, die zowel 

lichamelijk, psychisch als sociaal functioneert en niet alleen als een lichaam. 

Belangrijk voor een ieder van ons is dat we onze gezondheid onderhouden. We moeten 

er als het ware in investeren. Dat betekent dat we een bepaalde manier van leven 

kiezen, die ertoe bijdraagt dat die goede gezondheid niet bedreigt wordt en zoveel 

mogelijk behouden blijft. Preventie en gezondheidsvoorlichting spelen daarin een 

belangrijke rol. Dat zijn dynamische begrippen die inzicht geven hoe je je moet leven 

om gezond te blijven en gewoontes te veranderen. Bij dingen die goed voor je 

gezondheid zijn moet je denken aan sporten, rust en ontspanning. Schadelijke dingen 

zijn roken, gokken en misbruik van (hard)drugs en alcohol. Natuurlijk zijn er ook 

factoren met betrekking tot de gezondheid waarop je weinig of geen invloed kunt 

uitoefenen. Die kunnen een grote rol spelen zoals oorlog, terreur, milieuvervuiling, 

armoede, (natuur)rampen en (besmettelijke)ziekten. De drie vormen van gezondheid 

zijn te onderscheiden, maar je moet ze niet zien als afzonderlijk. Ze beïnvloeden elkaar 

namelijk. Men zegt ook wel dat er een wisselwerking bestaat tussen deze drie vormen 

van gezondheid. Als er met een van de drie iets aan de hand is, kan dit gevolgen 

hebben voor de andere twee vormen van gezondheid. We wonen in een welvarend land 

met een hoogwaardige gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat de kwaliteit hoog is. 

Iedereen kan er, ongeacht zijn inkomen, gebruik van maken. Men maakt zich wel 

zorgen over de toenemende kosten van de gezondheidszorg. Deze ontstaan doordat er 

steeds meer langdurige en ingewikkelde behandelingen mogelijk zijn. Bovendien 

neemt het percentage ouderen sterk toe. Dat laatste zal de kosten zeker doen stijgen. 

Ouderen doen nu eenmaal een groter beroep op de gezondheidszorg dan jongeren. 

Maar een juiste manier van leven zal ertoe bijdragen dat men minder snel ziek wordt 

en minder een beroep hoeft te doen op de gezondheidszorg. Alleen al omwille van de 

kosten van de gezondheidszorg is het dus van belang zo’n juiste manier van leven te 

propageren. Het begrip GVO bestaat sinds 1962. In dat jaar accepteerde de Centrale 

Raad voor de Volksgezondheid de naam GVO (gezondheidsvoorlichting en opvoeding) 

als de Nederlandse vertaling van het Engelse Health Education. Voor die tijd werd er 

ook wel aan preventie en voorlichting gedaan, maar sinds 1962 wordt het meer 

weloverwogen gedaan en met een duidelijk doel. Waarom kreeg preventie en GVO 

steeds duidelijker een eigen plaats? De belangrijkste reden was dat men zich steeds 

bewuster werd van de toename van aandoeningen en ziekten, waarbij het 

gezondheidsgedrag van mensen een rol speelde. Bovendien werden gezondheid en 

ziekte steeds minder als een probleem gezien dat uitsluitend betrekking had op 

medisch lichamelijke zaken. Ook psychische en sociale factoren bleken van grote 

invloed en kregen steeds meer aandacht. En tenslotte werd steeds duidelijker dat de 

benadering van mensen en de manier van voorlichting van doorslaggevend belang 

waren. Preventie en GVO zijn namelijk alleen zinvol en hebben alleen succes, als de 

betrokken mensen zelf kunnen beslissen en het niet dwingend voorgeschreven 

krijgen. Het probleem bij preventie en GVO is dat gezondheid vaak een subjectief 

begrip is. Dat wil zeggen: mensen geven er een eigen uitleg aan. Hoe je ertegen 

aankijkt en hoe je uiteindelijke keuzes en gedragingen zijn, is mede afhankelijk van 

het feit wat de regering aan de zorgverzekeraars opdraagt welke zorg wel of niet 

vergoed wordt. 

 

Ik klauter naar de hoogste top van de berg en hijs een zwarte vlag. De vlag plant ik 

tussen een stapel stenen, ik denk bij dit gebaar aan mijn dode vrienden. Een 

symbolische groet aan zovelen, die net als mijn zwager in definitieve ligging voor de 
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kachel werden aangetroffen. Of, zoals de vriend van mijn oudste zoon, op de  vierde 

verdieping door het raam sprong. Een teken dat zij niet vergeten zijn, deze door 

iedereen uitgekotsten. Dit is mijn grootste verdriet. Ik weet dat het klinkt als in een 

film of een boek, een zin uit het boek dat ik leef. Ik zag de mooiste vrouwen in de 

scène. Ze waren mooi, op een trieste manier, omgeven door het onbarmhartig aureool 

van vergane glorie. De suggestie van schoonheid die op een harde manier was 

aangepakt. Op de vredige momenten leken ze op madonna’s uit de achterbuurt van 

Jack Kerouac. De sensualiteit die binnen een paar uur kon verleppen en ontsporen in 

verloedering. De speed vrat aan hun tanden, in hun gezicht vielen kraters en de 

handen waren niet om aan te zien van de naaldsporen. Ze waren niet minder een junk 

omdat ze toevallig vrouw waren. Ook zij wisten dat het dragen van een mes je een 

veilig gevoel gaf en ook zij braken auto’s open als er geen betere truc voorhanden was. 

De prostitutie lag op de meeste vrouwen te wachten na de machtsovername van de 

heroïne. Ik zag mannen waar zo’n krankzinnige energie van uit ging, nooit eerder zag 

ik in mijn beschermde leventje mannen zoals hun. Waar zou ik zo’n soort mannen ook 

tegen gekomen moeten zijn. Niet in mijn familie, dat waren stuk voor stuk brave 

mensen. De enige vergelijkbare ervaring die ik bedenken kan was de schok die ik 

kreeg toen ik op een middag langs Sint Servaas (psychiatrische inrichting) fietste  en 

naar de gekken keek. Ze waren bezig met nutteloze werkzaamheden, omringd door 

liefdevolle muren en stevige verpleegsters. Een wereld aan de andere kant, een 

verboden gebied. Door er alleen maar fluisterend over te praten trok je het ongeluk al 

aan.  Ik leerde mannen kennen met een vechtersmentaliteit die ruzie zochten wanneer 

ze dronken en daarbij over de rooie gingen. Ze scheiden de wereld voortdurend in twee 

kampen: of je hoorde er niet bij of je deed mee. Ze hadden dat altijd provocerende in 

zich, niet als een zorgvuldig ingestudeerde act van een student die zich verveelt, de 

verkeerde boeken leest, een leren jasje koopt en de trendy cafés bezoekt. Ze gaven de 

wereld elke dag een rotschop, zo stonden ze in het leven: dwars, vervaarlijk soms, 

kijkend in hoeken die voor normale mensen taboe bleven. Als je met hen naar een 

feest ging waar ook gewoon publiek aanwezig was dan merkte je dat er altijd wel een 

paar mensen onrustig van hen werden. In de speelfilm ‘Andie, bloed en blond haar’, 

acteert Andie Vrielink. Hij speelt gewoon zichzelf: een plattelandsjongen uit Hengelo, 

een nappajasje, een ‘krijg-de-kolore’-grijns, in een café achter een glas bier, vlak naast 

de jukebox. Hij verkende de onderwereld en onderzocht de dood tijdens het leven. Hij 

vertegenwoordigde alles waar mijn ouders mij voor gewaarschuwd hadden. Het 

schorem dat tegenwoordig meisjes tegen hun wil in een huis vasthoudt, verslaafd 

maakt en ze daarna tot prostitutie dwingt, dit tuig bestond nog niet. In mijn tijd 

waren junkies nog bezienswaardigheden. De consultatiebureaus voor alcohol 

begonnen zich net te bemoeien met dit nieuwe fenomeen, de autoriteiten wisten van 

toeten noch blazen, behalve dat het strafbaar was. En je kon een hoogbejaarde 

Chinees die op z’n pantoffels in de deuropening van de kit een plakje opium door 

verkocht toch geen pusher noemen. Ik ben de weg gegaan die ik te gaan had, en langs 

die weg ben ik mensen tegengekomen. Van sommigen van hen kan gezegd worden dat 

zij in hun leven aan de zelfkant meer en vollediger mensen waren dan menig 

fatsoenlijk schoolmeestertje. Toen wist ik nog niet waarom de dingen verliepen zoals 

ze deden. Het opiumaanbod slonk met de dag en de heroïneverkopers werden steeds 

opdringeriger. Ik schat dat het vier maanden geduurd heeft tot de dag van de 

complete opiumdrooglegging en de totale machtsovername van de heroïne. De prijzen 

zouden stijgen, het aantal gebruikers bleef groeien, de verscherpte belangen begonnen 

hun tol te eisen aan gebroken huwelijken, verraad, agressie en verloedering op veel 
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fronten. Zonder stijl, dat is het juiste woord om de ontwikkelingen van de opiumjaren 

naar het heroïnetijdperk weer te geven. De illegaliteit draagt er nog steeds in ernstige 

mate toe bij dat de heroïnescène, zoals die zich op straat afspeelt, nog verder zal 

uitgebeend worden. Voortaan leek alles geoorloofd en bleef er van de oude codes zo 

goed als niets meer over. De tegenstrijdigheid dat ik mijn pijnlijke herinneringen 

tegelijk met de plezierige in een even groot enthousiasme opgraaf en van aarde ontdoe. 

Er is een onrust die mij voortjaagt. Na elke stap die ik achterwaarts naar vrienden zet 

dwing ik mijzelf er twee voorwaarts te doen. Aan wilde verhalen geen gebrek in de 

scène, maar goede vertellers waren dun gezaaid. Jos was een meester in het genre. 

Geen klachten maar sagen. Melodisch en vooral abstracte schetsen van het 

universum dat alleen hij in woorden wist te vangen. Hij overleefde een oodee 

(overdosis) niet en werd in kruiphouding bij zijn voordeur gevonden. De gebruikers 

van de oude stempel zijn bijna uitgestorven of houden zich op de achtergrond. Het 

type gebruiker is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Meer agressie, minder 

dromen, weinig of al helemaal geen filosofie, meer slachtoffers van bittere 

omstandigheden, mensen die het niet meer zien zitten, uitzichtloze jongeren, en in 

hun midden bijna geen kunstenaars. Ik ben blij dat ik de goede oude tijd nog heb 

meegemaakt, dat ik mensen als Jos van nabij heb leren kennen. Ik leerde van hem 

door naar hem te luisteren. Het is moeilijk te zeggen wat ik concreet leerde van hem. 

Maar in z’n algemeenheid kan ik zeggen: een andere kijk op de mens. Jos liet zien wat 

er aan onverklaarbaars met de mens kon gebeuren. Hij leerde mij af de dingen als 

vanzelfsprekend te oordelen. Hij beklaagde zich niet en was volkomen zichzelf. Ik 

herdenk Jos nog altijd met sympathie en herinner zijn woorden: ‘jij kunt onze wereld 

veranderen, jij bent helder, vergeet mij niet’. Een man die alles meemaakte in zijn 

leven en die niet zijn heil zocht in het beroven van oude vrouwtjes of het laffe 

zakkenrollen. Ik ken een lied met de regel: ‘I take a lot of pride in what I am’. In die 

tekst zit veel van Jos. In hem weet ik mijn verbondenheid met de outcast, een mens 

die door de kruideniers met de nek wordt aangekeken en nagewezen. Ook voor hem 

wappert de zwarte vlag. 

 

Vroeger was het vanzelfsprekend dat je trouwde en vervolgens kinderen kreeg. 

Tegenwoordig is die vanzelfsprekendheid veranderd in een meer bewuste keuze. Men 

kiest of men wel of niet trouwt, of men wel of geen kinderen wil, hoe oud men de 

kinderen wil krijgen, hoeveel men er wil of men alleen of samen met een partner de 

kinderen wil opvoeden. Er zijn nog maar weinig herinneringen aan mijn tijd van voor 

mijn huwelijk. Enkel een album vol foto’s waarop een gelukkige vrouw, man en vier 

kinderen, twee jongens en twee meisjes, staan afgebeeld; dit was ons gezin. Al lang 

geleden overleden de ouders en hun broers en zusters. Ik heb achtenveertig uur aan 

het sterfbed van mijn moeder gezeten. Dan bestond de kans niet dat zij dood ging net 

toen ik even thuis was om te slapen. Ik wilde erbij zijn toen ze als het ware het huis 

van haar lichaam verliet. Dat moment was belangrijk alhoewel bij de deur niets meer 

indrukwekkends werd gezegd. In de praktijk heb ik nooit iets uit het lichaam zien 

vertrekken, noch op de drempel van de eeuwigheid ooit iets horen zeggen waarin de 

oplossing van het wereldraadsel doorklonk. De laatste woorden van een stervende zijn 

slecht laatste woorden, ze onderscheiden zich niet van de vele eerdere woorden die we 

iemand hebben horen zeggen. Die nadruk op laatste woorden is misleidend. We zijn 

geneigd betekenis te zoeken in het feit dat het om woorden gaat die betekenis hebben, 

maar die nou net dat betekenisvolle van laatste woorden missen. De nadruk dient te 

worden gelegd op laatste, niet op woorden. Het is een mediteren bij de punt die achter 
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een leven is gezet. Dit is de pijn die ik moest dragen. Mijn familie stierf en alles wat ik 

kende verdween. Behalve het dorp. Ik denk niet dat hier ooit één moord heeft 

plaatsgevonden. Ik denk dat zelfs niemand hier gewond is geraakt, tenzij per ongeluk. 

Het dorp heeft geen slechte geur. Men neemt aan dat het dorp voor iedereen veilig is. 

Dat zeggen de verhalen tenminste. Het dorp bleef altijd. De laatste decennia is het 

dorp in een historische stroomversnelling terechtgekomen. We razen met topsnelheid 

over de Europese grenzen, elke vakantie opnieuw. De grote steden worden voor bijna 

de helft bewoont door immigranten uit de hele wereld. We leven niet meer in de eerste, 

maar in de derde fase van de globalisering. Misdaad en terrorisme zijn inherent aan 

dat proces. Dat dringt ook door in het dorp. Vroeger leerde men er op school dat de 

Slaven (inwoners van de Slavische landen) de enige barbaren waren die met giftige 

pijlen op Romeinen hebben geschoten. Dat die oorlogen verleden tijd zijn weet men 

ook wel, maar in Enter is wel meer geschiedenis bewaard. In het jaar 1870 schaftte 

men in Nederland de doodstraf af. Op 10 januari 1477 werd de eerste Nederlandse 

bijbel gedrukt in Delft. Op 16 juni 1622 werd de universiteit van Amsterdam opgericht 

en in 1906 werd de eerste Grand Prix voor auto’s gereden. Mevrouw Roek kent een 

heleboel oude spreekwoorden van voor het jaar 1900. ‘Een vrouw, een pauw en een 

paard zijn de trotste wezens op aard’ en ‘De lamp hangt voorover’. Vroeger was er geen 

elektra en werden de kamers verlicht met petroleumlampen. Wanneer de petroleum 

bijna op was werd de lamp voorover gehangen, dat wil zeggen: gekanteld. De lont hing 

dan in het restje petroleum en de lamp brandde zo nog een paar dagen. Haring in het 

land, dokter aan de kant. In Amsterdam is een huishouden van Jan Steen een 

heidens huishouden. Mevrouw Roek mocht niet buiten spelen voordat iedereen aan 

tafel klaar was met eten, ze waren geen heidens huishouden. Haar moeder was erg 

streng, haar vader was milder. 

 

Geuren kunnen associaties oproepen, klanken wekken vergeten herinneringen tot 

leven. Voor mij was de toevallige ontmoeting met een ouderwets petroliestel voldoende 

om me, roetsj, meteen terug te brengen naar de keuken in het Kolkpad. Er waren twee 

vierpitsstellen. Ze stonden op het keukentafeltje en iedereen wist er weg mee. De 

keuken was breed. Helemaal buiten was de secreet. Het was een houten plee met een 

deksel, want het was een moderne woning, want aan de overkant van de straat 

stonden heel ouderwets nog de emmers in het portaal met een krant erover. Aan de 

overkant van het keukentafeltje stond een aanrecht met een pomp. Er waren kastjes 

onder met stevige deuren, waarop je niet mocht zitten en heen en weer rijden, terwijl 

je je brood opat. De mooie oude huizen aan het Kolkpad zijn jarenlang verwaarloosd 

en uiteindelijk afgebroken. Mijn grootouders waren vriendelijk maar streng. Ze 

hadden alle eigenschappen van de klassieke Victoriaanse ouders, want zo waren ze 

zelf opgevoed. Maak je huiswerk, je gedraagt je, op zondag je mooiste kleren aan en ’s 

morgens en ’s middags naar de kerk. Maar hun strengheid werd altijd verzacht door 

hartelijkheid en genegenheid, in ieder geval voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik 

had zo mijn eigen vorm van protest tegen de conventie. Toen ik moeder werd schafte 

ik onmiddellijk mama als nieuwe titel af. Veel te algemeen, bijna iedere vrouw die ik 

kende werd zo genoemd. Dus werd ik Anneke, niet alleen voor mijn kinderen, maar 

ook voor de nieuwe neven en nichten. Om mij werden meer voorhoofden gefronst dan 

om enig ander lid van de familie. Het is nauwelijks te verbazen dat ik drie originele en 

uitzonderlijke kinderen ter wereld bracht. Er werd mij nooit iets verteld toen ik kind 

was. De kinderen in de familie Koers werden altijd beschermd tegen elke waarheid die 

de volwassenen onverkwikkelijk vonden. Het was een nasleep van de strenge 
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opvoeding van mijn ouders. Als kind was mijn wereld volkomen gescheiden van de 

wereld waarin de volwassenen woonden. Er gebeurde niets onbetamelijks in onze 

familie, afgezien van het opsluiten in de schuur van de oudste twee kinderen. Ik kreeg 

van alles het beste. Hoe kon ik gelukkig zijn als ik gebukt ging onder de drama’s en 

problemen van de volwassenen? Ik werd in alle opzichten tegen de werkelijkheid 

beschermd. Nu praat ik over alles met mijn kinderen. Wij hadden vroeger nooit 

dergelijke familiediscussies. Harmen was een overtuigd voorstander van een strenge 

discipline en nam zijn verantwoordelijkheid heel serieus. Hij had strikte opvattingen 

en was het absoluut niet eens met mijn manier van opvoeden. Wat mijn kinderen 

probeerden met muziek maken appelleerde aan gevoel voor rebellie. Ik begreep echter 

hoe leuk het was om een lange neus te maken tegen het gezag. Dat deed ik vroeger al 

door domweg een broek met wijde pijpen aan te trekken en mijn haar te laten groeien. 

Als lang haar zo’n afkeer kon veroorzaken onder volwassenen, wat zou je dan wel niet 

kunnen bereiken met funk en hiphop? Harmen had zich in de rol van afwezige vader 

gedwongen, wat mij de kans gaf de aardige, toegeeflijke moeder te worden. Bovendien 

was ik in mijn hart zelf nog bijna een puber, die zich gemakkelijk identificeerde met 

de kinderen. Mijn kinderen waren bezig een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen. 

Het was niet te vermijden dat ze ruzie kregen toen ze ouder werden en opkwamen voor 

hun eigen onafhankelijkheid. Ze hielden veel van hem en zouden hem nooit met opzet 

verdriet doen.  

 

Vele dromers maken meteen al een verkeerde start. Als ze op hun zestiende een vak 

kiezen, is dat niet iets dat ze perse niet willen, maar iets dat hen ligt, wat ze het minst 

erg vinden, of waarmee ze de meeste kansen op de arbeidsmarkt hebben, maar later 

blijkt tegen te vallen. Op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn. Ze hebben immers dan 

wel een referentiepunt gekregen, ontdekken verborgen capaciteiten alsnog, doen 

zelfvertrouwen op en kunnen van daaruit uiteindelijk een betere keuze maken. Ze 

hadden dan wel die arts of onderwijzer willen zijn, maar lopen zo tegen onverwachte 

wendingen in die droom aan. Ter bevestiging kan een stage in het vak dat je eigenlijk 

wilde doen alsnog helpen. NS Reizigers moet een schadevergoeding betalen aan een 

voormalig hoofdconducteur die na een aantal incidenten tijdens zijn werk (o.a. voor de 

trein springers) een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen. De 

kantonrechter in Utrecht meent dat de vervoersorganisatie de nu vijftigjarige man 

onder meer te weinig opvang en nazorg heeft geboden. Ook heeft zij onvoldoende 

maatregelen genomen om agressie van passagiers te voorkomen. FNV Bondgenoten 

wil dat NS functies met kansen op psychische klachten in de cao erkent als zwaar 

beroep. Door in beeld te brengen wat precies zware beroepen zijn, kunnen voor deze 

functies aanvullende afspraken worden gemaakt. Het gaat dan om afspraken over 

risicovermindering, het tijdig laten overstappen van oudere werknemers naar een 

minder zware functie. De kantonrechter heeft in zijn uitspraak (2 mei 2007) nog geen 

bedrag bepaald. De man eist een schadevergoeding van vijftigduizend euro. Het jaar 

2007 is nog maar vijf maanden oud, toch is al duidelijk geworden uit de Beverage 

Monitor 2007 van Newcom Research en Consultancy BV dat jongeren meer alcohol 

drinken dan het jaar ervoor. Van de jongeren rond de achttien jaar drinkt 

vierentachtig procent wel eens alcohol, terwijl dat percentage vorig jaar nog op 

zeventig lag. De jongeren zouden ook meer zijn gaan drinken. In 2006 zouden zij 

doordeweeks gemiddeld drie komma vier glazen drinken, nu is dat drie komma negen. 

In het weekend dronken ze vorig jaar nog zes komma een glazen en nu gemiddeld zes 

komma acht. De politie heeft in Rotterdam (mei 2007) vijfendertig jongeren 
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aangehouden die ze verdenkt van een groot aantal openlijke geweldplegingen en 

straatroven. Het onderzoek begon vorig jaar nadat een elfjarige jongen slachtoffer 

werd. Zeven verdachten zijn ook minderjarig. De oudste is achttien jaar. De jongeren 

wilden goede sier maken met het geld dat ze roofden. Zij werkten in wisselende 

samenstelling. De politie heeft met de aanhoudingen zesentwintig zaken opgelost. Het 

gaat om openlijke geweldplegingen, zes straatroven, vijf pogingen tot straatroof, twee 

afpersingen en een inbraak, bedreiging en aanranding. Momenteel zit volgens de 

politie niemand meer vast. Tot zover een kort inzicht in de ochtendkrant. ‘Later 

bestaat niet’, zingt De Dijk, ‘Het is nu’. ‘In de zevende hemel komt het altijd weer op 

liefde neer’ en ‘De hemel valt in duizend stukken’. Op ‘mijn’ tegenwoordige school 

wordt het geheugen voorgesteld als een tafel en een kast. De tafel verbeeldt het korte 

termijn geheugen. Daar kunnen zeven dingen op bewaard worden. De rest wordt in de 

kast gezet: het lange termijn geheugen. Veel zaken vallen van de tafel of worden 

onderin de kast gezet, goed afgesloten met een dikke deur en een hangslot. 

 

De dag was ’s ochtends vroeg al rumoerig begonnen. De avond tevoren waren alle 

benodigde spullen klaargelegd en mijn kinderen waren al vroeg vertrokken naar het 

driedaagse popfestival Lowlands in Biddinghuizen. Aangekleed ging uit! En geen 

Haarlemmerdijkies maken! Ik kon me overgeven aan gepeins. Zou ik door het vinden 

van antwoorden iets kunnen veranderen aan de loop van de gebeurtenissen? Zou ik 

door het vinden van een verklaring de werkelijkheid of mijn blik erop kunnen 

wijzigen? Woorden dienen immers om de waarheid te laten zien. Ik zoek niet meer 

naar woorden, ze zijn overbodig geworden. Ik zie alles, weet alles. Maar dat is niet 

genoeg. Er is een verband nodig tussen de dingen die ik waarneem en mijn eigen ik. 

Zien en weten zijn niet toereikend om te bestaan. Er is een gevoel nodig, dat mij 

vertelt dat dit alles bij mij hoort. Situaties, mensen, zaken moeten mij kunnen 

aanraken, om me te maken tot wie ik ben. Maar waar ik me bevind kan vaak niets en 

niemand me bereiken, zelfs mezelf lukt het niet. Zolang de wereld voor mij niet 

bestaat, besta ik niet en zolang ik niet besta, bestaat er geen wereld. Door u tot mijn 

lezer te maken, geef ik u contouren, geef ik u inhoud. En wat is er zo positief aan uw 

situatie dat u mij kunt uitlachen? Praat ik niet tot u omdat we dezelfde muren van 

dezelfde gevangenis delen? U en ik zijn lotgenoten, vergeet dat niet. U en ik zijn niet 

de enige gevangenen in dit godvergeten oord, waar vooral in de zomer de lucht net zo 

zwaar op het oord drukt als de oorden die het omringen. Geen druppel regen of 

vleugje wind dat een beetje hoop geeft op bevrijding uit deze ondraaglijke verstikkende 

hitte. Maar ik zal het uitleggen. De tijd is horizontaal en opgedeeld in kleinere 

tijdsdelen, noem het maar momenten. Ieder mens die in zijn hoofd een overzicht heeft 

van zijn momenten met de kleuren en schaduwen die erbij horen, beleeft de tijd als 

een geheel. Beleeft zichzelf als een geheel. Besef hebben van tijd wil zeggen dat u vat 

heeft op u zelf. Het betekent ook dat u kunt hopen. Als de slaap niet wil komen kunt 

u op de ochtend wachten. Wachten op de ochtend, de lente, betekent dat u kunt 

hopen. Maar als u gevangen zit in de tijd, in een moment, kunt u niet hopen. Morgen 

is dan te ver, zelfs het komend moment is ongrijpbaar. Als u wilt kunt u in uw hoofd 

een film afdraaien, waarbij de beelden van het verleden achter elkaar gezet worden en 

u ernaar kijkt. U kunt naar uw eigen film kijken zonder dat die u raakt, zonder dat u 

enig verband ziet tussen de spelers en de toeschouwer. U bent een toeschouwer van 

uw eigen leven. Dat is gevangen zijn in de tijd. En ergens in deze duisternis zijn er 

twee grote armen, waarin u wegkroop en sliep. 
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Leg mijn dwangbuis maar vast klaar, de kalmerende spuitjes en de morfinepleisters. 

Vertel mij verhalen en zeg mij hoe mooi het leven is, ondanks voor en tegenspoed. En 

dat er voor iedereen hoop is en dat de mens is geschapen naar Gods evenbeeld en dat 

die vrouw alleraardigst blijkt te zijn. Zing voor mij een blues die zo weemoedig is dat 

het lijkt alsof er overal een zachte regen hoorbaar wordt. Doet u dit voor mij dan vertel 

ik u het sprookje van de duivel en de prinses. U kunt niet met de prinses naar bed 

blijven gaan, je aan haar bekoorlijkheden verlustigen, zonder vroeger of later met de 

duivel te moeten dansen. Het doet er niet toe wat je jezelf wijsmaakt, wie je bent, of 

hoe slim je jezelf inschat. De duivel en de prinses zijn een in onlosmakelijk verband. 

Ze bestaan niet zonder elkaar. Wanneer je het een zoekt zul je het ander vinden. De 

legende van de prinses behelst bedwelmende parfums der vergetelheid, comfortabele 

heetwaterbaden en optimale spierontspanners, zalfjes voor de gepijnigde ziel, en ter 

beschikking staande formules om aan tijd te ontsnappen. De prinses nodigt je uit in 

haar slaapkamer, bied je een bed aan, omgeven door wolken. Uit het zicht van de 

wereld scheppen haar vingers een zorgeloos niets, en de illusie van onkwetsbaarheid 

voor hen die zich aan haar lippen laven. Zij geeft u een voorschot op de dood, die u 

tijdens uw leven moeiteloos een kick wenst te noemen. U wenst zichzelf een stop in de 

tijd, een pijnloos bestaan, het genot van een ijle erotiek. Maar de prijs die u voor haar 

gezelschap betaald is hoog. Het is geduldig en maakt onzichtbaar, het blijft op u 

wachten. Het is wetmatig. U gehoorzaamt aan de wet van uw nieuw gekweekte 

metabolisme. Marchanderen is niet mogelijk. Dat is een keihard gegeven. De wet zegt 

dat die handelingen met dat resultaat je zoveel tijd geven, daarna… . Het is tijdelijk en 

het kan je een leven lang in beslag nemen. Dat is de wet van oorzaak en gevolg. Het is 

het principe van de duivel en de prinses. De duivel is een viezerik, met ranzige schurft 

overdekt. Hij gaat gekleed in scherp riekende lompen die in flarden aan zijn behaarde 

lijf hangen. De duivel lijkt op een karikatuur van uzelf, honderd jaar oud en in staat 

van ontbinding. Wanneer je verzuimt op tijd de prinses te bezoeken gaat de oude 

duivel tekeer als een ziekelijke idioot. De duivel slaat zijn scherpe klauwen in uw vlees 

en sleurt u mee in een deerniswekkend verval. Vanaf het moment dat u de oude 

viezerik op een kwade ochtend grinnikend op de rand van uw bed hebt zien zitten, 

kunt u de prinses niet langer bezoeken zonder na elke visite de strijd met de duivel te 

moeten aanbinden. De prinses laat zich niet dwingen langer bij u te blijven dan strikt 

de uren die u krijgt toegewezen. Op den duur wordt ze nukkiger, veeleisender en 

wispelturiger. Na een harde les van jaren ondervinding gaat u inzien dat u de weg 

naar de eens zo hemelse slaapkamer van de prinses bent kwijtgeraakt. U teert op uw 

vervagende herinneringen en u voert uw ingewanden aan de duivel. Het is een ijzeren 

regime, de verslaving. Zolang u eraan onderworpen bent kunnen alleen die 

kortstondige momenten van het niet-zijn u doen vergeten hoe streng de wet zichzelf in 

u controleert. Het sprookje van de prinses, onweerstaanbaar was zij, en niet eens zo 

duur. ‘Ik lijd aan een verschrikkelijke geestesziekte’, schreef Artaud in een brief aan 

een tijdschriftredacteur. ‘Mijn gedachten laten me volledig in de steek, niet alleen op 

het gewone vlak van het denken zelf, maar ook op het uiterlijke vlak van de 

kristallisering der gedachte in woorden’. De opium was voor hem een methode om in 

de waanzin van alledag een werkelijkheid te vinden, ‘zonder ijlen of hallucineren, heel 

evenwichtig en bezadigd’. Antonin Artaud eiste in zijn ‘Algemene veiligheid, de 

liquideren van de opium’ het recht voor zichzelf op opium te gebruiken, en voor dat 

gebruik wenste hij uitsluitend zelf verantwoordelijk te zijn. Men behoefde hem slechts 

in staat te stellen zijn opium te kunnen kopen. 
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Zolang we er niet in slagen ook maar een van de oorzaken van de menselijke wanhoop 

weg te nemen hebben we niet het recht te proberen juist die middelen te onderdrukken, 

waarmee de mens zich van zijn wanhoop probeert te bevrijden. Eerst zou men in staat 

moeten zijn om die natuurlijke en geheime drang te onderdrukken, die schijnbare 

neiging van de mens die hem ertoe brengt een middel te vinden, die hem überhaupt op 

het idee brengt om op zoek te gaan naar een middel dat hem uit zijn ellende kan 

verlossen. De mens is miserabel, de geest is zwak, er zijn mensen die altijd te gronde 

zullen gaan. De middelen tot hun ondergang doen er weinig toe. Daar heeft de 

maatschappij niets mee te maken. 

 

De dag, die ik in mijn herinnering had willen vastleggen als het werkelijke begin van 

mijn leven, bleek later het einde van dat leven te zijn. Zonder mijn inbreng was mijn 

lot bezegeld. Ik haatte ze allemaal, haatte ze omdat ze mijn doodvonnis hadden 

getekend. Ik kreeg geen tijd van reflectie. Ik kon alleen maar huilen, en gehuild heb 

ik, elke minuut van de dag tot aan mijn vrijheid. Mijn hoofd was een grote chaos met 

slechts vragen die zich op elkaar stapelden. Mijn hoofd was een groot vraagteken. 

Waarom? Verder niets, zelfs de dood en alle kleuren waren verdwenen. Mijn stem en 

mijn lach zijn in die tijd voorgoed tot zwijgen gebracht. Sindsdien heeft hij nooit meer 

met mij gesproken. Hij werd bang voor mij, voor mijn grote zwijgen, mijn lege blikken. 

Niet dat het iets zou uitmaken als hij wel tot mij zou spreken. Nooit zal ik nog iets 

voor hem voelen. Nooit meer walging of hoop. Na die tijd zou het vijfentwintig jaar 

duren dat ik weer iets voelde, zelfs maar weer kleuren zag. Het spel is volgens de 

spelregels gespeeld en het lot bepaald. Vaak ging ik op pad, op weg naar de trein die 

mij naar mijn familie zal brengen. Veertig jaar geleden was ik de huiselijke schoot 

ontvlucht, die ik, zoals ik nu besef, nooit goed had gekend. Waar was ik ooit uit 

weggevlucht en waar keerde ik naar terug? Ik hield mijzelf voor dat alleen een begrip 

van het verleden kan leiden tot aanvaarding van het heden. Mijn leven buiten Enter 

was nooit gevrijwaard geweest van twijfel en onrust en ik had familie nodig om die 

twee demonen uit te bannen. Ik had genoeg van die hartkrampen bij elk gesprek over 

afkomst en de verzoeningen; het begrip waarom ik nooit vroeg. Ik was onwillig toe te 

geven dat mijn geweten zo doorzichtig was voor een ieder, niet eens intieme ogen. De 

trein kwam langzaam in beweging. Ik had niet het idee dat er veel veranderd zou zijn 

in dat dorp. Er zijn in dat land zoveel van zulke dorpen, die, ondanks alle gemakken 

van de moderne tijd, een bepaald conservatisme vertonen. Mijn familie heeft zich 

daaraan gemakkelijk aangepast, met de incestueuze zegen van hun godsdienst die uit 

de eerste eeuw stamt. Christenheid en behoudendheid delen dezelfde baarmoeder. 

Blijkbaar is geloof een stap terug in de evolutie, bekering na-aperij. Mijn moeder en 

mijn zuster zijn daar een goed voorbeeld van. Zij meenden zichzelf verheven boven 

haar landgenoten, die in de stad met gastvrije schoten op mannen wachtten. En 

hoewel ik wel wist dat mijn terugkeer naar mijn familie een toegeven was aan hun 

geloof, verschilde ik, haast ik mij te zeggen, in zoverre van mijn ouders dat ouderdom 

bij mij geen rol speelde. Ik was nog in mijn jeugd. Ik wilde mij verzoenen met mijn 

jeugd. Ik wilde in mijn jeugd een keuze kunnen maken zonder beïnvloeding door 

geweld, ondanks alle weeën van de volwassenheid. Ik wilde geloven dat ik in de 

onderwereld van mijn jeugd uit eigen vrije wil kon omkeren en beslissen. Of de 

zoutpilaar van mijn ongehoorzaamheid niet waardevoller was dan de beloning voor 

onverbiddelijke onderwerping. Ik was jong en dacht met een mythische injectie mijn 

leven betekenis te kunnen geven. Ik kwam erachter dat smaak en ideeën wel degelijk 

door de cultuur wordt bepaald. Ik geef de voorkeur aan mannen met blond haar en 
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blauwe ogen. Niet aan stille, bijna nederige, seksueel passieve mannen, met 

nietszeggende blikken en een bleke kleur. Mijn kortstondige relaties vormden een 

mooie schakering van verschillende vormen van lelijkheid, met Harmen als apotheose 

(vergoddelijking) (weinig haar, snor, sigarettengeur, kippenborst). Ze hadden actieve 

monden, losse benen en kenden geen voorspel. In het begin was ik verrast geweest 

door wat zo’n drie-eenheid aan beschamend, schaamteloos genot kon geven. Maar 

uiteindelijk walgde ik van hun totale gebrek aan eerbied tijdens onze horizontale 

schermutselingen. Het was een poging om lichamelijk genot te willen begrijpen. Het 

beleven van paradijselijke momenten met iemand in bed schept echter nog geen 

paradijs op aarde. Het afscheid van mijn wonderland was pijnlijk. De wezens van die 

wereld lieten zich niet gemakkelijk vergeten. De samenhangende vleesmassa waaruit 

het element vrouw bestond werd voor veel mannen een oeverloos onderzoeksgebied. 

Ergens hing nog een glimlach in de slapeloze lucht. Schimmen van mijn leven in het 

westen gluurden naar mij door de scheuren van mijn leven bij mijn familie. Ik 

onderwierp mij gelaten aan hun gewoonten. Ik werd geprikkeld door de hele gang van 

zaken. Ik zat in de kerk en luisterde naar mannenkoren en herhaalde de weinige 

woorden die ik me nog  uit de bijbel herinnerde. Ik was gekleed in een jurk, droeg 

schoenen met hakken. Zulke kleren had ik ook gedragen tijdens de kerkbezoeken van 

vroeger en de luchtstromen die door mijn jurk joegen als ik opstond gaven mij 

hetzelfde luchtige gevoel van verlies als toen. Ik bevind me niet tussen twee culturen, 

maar leef in twee culturen. Deze dubbele inspiratiebron levert ontroerende en 

komische en lyrische verhalen op. De ontwikkeling van de ideeën heeft zich in deze 

tijd verder voorgezet. Het leven is niet statisch, het is geen standbeeld dat eeuwen 

lang aan zichzelf gelijk blijft, maar het leven is beweging, het is steeds in wording. Dit 

ontwikkelingsproces op alle terreinen van het cultuurleven voltrekt zich ook in onze 

eigen persoonlijke denkwereld. Het veroorzaakt inwendige strijd en geeft spanning om 

een antwoord te zoeken op vele vragen. Paulus vertolkt deze gedachte als hij zegt: 

‘Toen ik een kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, nu ik een man ben 

geworden heb ik afgelegd wat kinderlijk was’. Gera Kraan-Van den Burg schreef op 

verzoek van de uitgever in 1952 het boek dat antwoord gaf op meisjesvragen: ‘Moeder, 

zeg me eens’. Elke moeder kan uit dit boek leren hoe zij haar dochter op verschillende 

leeftijden moet voorlichten over de seksuele dingen en moet inwijden in het 

liefdesleven. Maar niet alle moeders spreken met haar dochters over deze dingen. En 

veel volwassen meisjes willen niet met haar moeder praten over de dingen die het 

seksuele en liefdesleven raken. Ik had ook te maken met zo’n situatie. Het boek stond 

dan wel in de kast, maar volgens mij was mijn moeder de goede raad met betrekking 

tot voorlichting vergeten te lezen. Ik hoorde alles over seks op straat, waar de liefde 

niet bij genoemd werd. Kinderen moeten leven. De zin van hun geboorte is een beter 

leven. Dat is tenminste de theorie. Maar die moet behoorlijk worden uitgewerkt. Zo nu 

en dan een geweldloze revolutie daarbij kan geen kwaad. Kinderen goed ter wereld 

brengen en goed laten opgroeien, daar gaat het om. Dat is pas echt revolutie, daarvan 

ben ik overtuigd.  Ik maakte er absoluut geen geheim van mijn verhouding met Rob, 

ik kende in dat opzicht geen grenzen. Ik zei onomwonden dat ik niet gebonden was 

aan hem omdat toevallig een man in het zwart met een witte bef voor een preek heeft 

gehouden, en dat huwelijk louter een kwestie is van wederzijdse genegenheid. 

 

Ik ben er zeker van dat vaa zou instemmen met de manier waarop ik mijn jongens 

opvoedde. Zij waren gewend aan een regelmatige dagindeling wat betreft maaltijden, 

lessen en sport dat zij zelfs geen andere gang van zaken konden voorstellen. Op 
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bepaalde uren gingen zij alledrie uit zichzelf doen wat er voor die tijd van de dag op 

het programma stond. Ik deed wat ik kon om de kinderen een aangenaam huis te 

geven. Binnenshuis waren er regels, geen verboden. Soms spijbelden we allemaal en 

de gordijnen gingen in de winter niet open. De een bakte een taart, de andere maakte 

het hoofdmaal en de derde zorgde voor het toetje. Ik zorgde voor de sfeer met muziek 

en film en brandende kaarsjes. Ik denk nog steeds met dankbaarheid aan de heerlijke 

vroege jeugd die ik in Enter heb doorgebracht. Indrukken in die periode van het leven 

opgedaan blijven een mens voor alttijd bij en zijn de basis voor respect en 

vriendschap. Door die gevoelens moeten jonge mensen zich laten leiden wanneer zij 

volwassen zijn. Gezagsuitoefening dient een oudere dan geleidelijk te verminderen. Op 

een bepaalde leeftijd is daar geen plaats meer voor. Ik weet dat er mensen zijn die er 

anders over denken en die van mening zijn dat de ouderlijke autoriteit helemaal niet 

toegepast moet worden. Maar ik geloof dat ik aan de hand van de praktijk het 

tegendeel bewijzen kan. Ik weet zeker dat ik nooit zal proberen mijn gezag te laten 

gelden wanneer ik weet dat ik niet in staat ben het te handhaven. Als kinderen klein 

zijn, moeten zij natuurlijk in hun ouders de opperste autoriteit zien. Maar later 

kunnen zij hen beter als vrienden leren waarderen, en liefhebben. Bij het kind dient 

vooral de rede ontwikkeld te worden. Veel jongelui van deze tijd zijn domme 

verwaande opscheppers, tot in de puntjes gekleed, die laat opstaan, de hele dag maar 

wat rondhangen, een blowtje roken en een spelletje doen voor het eten en dan ’s 

avonds nog eens; om kort te gaan, die nergens voor deugen. Het volk van Holland is 

bedorven door gemakzucht en weelde. Dat heeft de geest van de mensen gebroken en 

een bepaalde kleinzieligheid en lafheid populair gemaakt, die in alle zaken, hetzij 

groot, hetzij klein, voelbaar wordt. Ik heb mijn uiterste best gedaan te voorkomen dat 

een dergelijke mentaliteit veld won in mijn gezin.  

 

Er was een tijd waarin we fabrieken hadden, en die fabrieken waren broeinesten van 

onrecht. Niettemin rookten in die dagen van onrecht de fabrieksschoorstenen, de 

vliegwielen wentelden geluidloos rond, de stoffen glansden helder en in de 

fabrieksloodsen gonsde het van koortsachtige bedrijvigheid. Toen werd er recht 

gedaan. Maar het werd slecht gedaan. De stoffen glansden niet meer. En er werden 

mensen ontslagen. En lusteloos en ontdaan werden ze per trein van de ene plaats 

naar de andere gesleept. Gehoorzamend aan een ijzeren wet zwerven nu arbeiders 

doelloos over de aarde rond, als stofdeeltjes, waar niemand enige waarde aan hecht. 

Ze zijn vervolgens het slachtoffer geworden van een bewust gecreëerde 

massapsychose: de mode. Mensen gaan vaak op de oude voet door, ook al heeft het 

geen enkele zin. Want de grens van de dood is de zin van het bestaan. Ik worstel soms 

met een zendelingsdrift die mij ertoe aanzet vrouwen te gaan vertellen dat alleen 

wonen best meevalt en dat werken voor een baas ook voordelen heeft. Moet ik toch 

iets meer doen met mijn manuscript dan het aan vriendinnen laten lezen? Lid worden 

van een belangenvereniging en de barricade beklimmen? Ik word al moe van de 

gedachte en constateer dan opgelucht dat ik niet in de wieg ben gelegd voor zendeling. 

Waarom worden vrouwen nog steeds onderdrukt door mannen? Komt dat omdat ze 

statistisch gezien slimmer zijn dan mannen? In het vorig studiejaar (2006) studeerden 

veel meer vrouwen af dan mannen. Dat blijkt uit cijfers in het Jaarboek Onderwijs dat 

het Centraal Bureau voor de Statistiek in maart 2007 publiceerde. De trend dat meer 

vrouwen een diploma HBO- of universiteit halen is al jaren gaande.  Vrouwen van 

vijfentwintig tot vijfendertig jaar zijn tegenwoordig beter opgeleid dan mannen. Die 

vrouwen zijn gemiddeld een jaar jonger dan hun mannelijke medestudenten als ze 
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afstuderen. Allochtoon of autochtoon maakt niet uit, die grote verschillen in 

onderwijsprestaties tussen mannen en vrouwen komen in alle etnische groepen voor. 

Het zal even wennen zijn aan deze nieuwe verhoudingen, vooral voor ouderen. In 

vergelijking met vroeger is het de omgekeerde wereld. Bij oudere mensen is het aantal 

hoogopgeleiden onder mannen met negenentwintig procent fors hoger dan bij vrouwen 

met slechts zeventien procent. 

 

Het beste beeld van de menselijke ziel is het menselijk lichaam. Achter het oog zit 

geen oog. Het oog is geen raam waardoorheen we naar buiten kijken. De wereld geeft 

geen kant en klare beelden aan mijn binnenste. In mijn hersenen worden de 

indrukken ineengeflanst. Dat leerde ik in het ontwikkelingsstadium tussen de nul en 

de vier jaar. Alleen in die periode kan er een pad met draden ontstaan waarlangs de 

informatie kan worden omgevormd tot een zichtbare buitenwereld. Vanaf het netvlies 

worden dus geen beelden binnen in de schedel geprojecteerd. Op mijn voorhoofd 

begint zich een plattegrond van zorgen te ontwikkelen. Wakker worden en opstaan 

betekent altijd dat ik mij schik in een onvermijdelijke dienstplicht waarin ik iets moet 

zien te verrichtten waar eerdere generaties nog niet in geslaagd zijn. Vroeger was ik in 

de ochtend helderder dan tegenwoordig, verlamd als ik ben door de kater van het 

volwassen zijn. Vanuit het drukkend plichtsbesef word ik altijd voor de wekker 

wakker. Ik staar naar buiten. In de opkomende zon zit  op het talud van de spoorlijn 

een meeuw. Mooier kan het niet. Ondanks de afstand is duidelijk dat de vogel geen 

spoor van ochtendtegenzin vertoont. Behoedzaam kijkt hij rond en lijkt zich niets aan 

te trekken van het feit dat hij spoedig weer naar een ander hoger punt moet vliegen.  

Vaak weer keren mijn gedachten terug naar mijn zoons, met wie ik me zo lange tijd 

heb beziggehouden. Eerlijk gezegd doe ik dat nog steeds. Hoe meer ik erover denk, des 

te meer vertrouwen heb ik in het karakter van de oudste. Ik ben ervan overtuigd dat 

het goed was hem zijn eigen keuze te laten volgen, hij wil nu eenmaal reizen. Hij zei 

zelf lange tijd dat hij niet weet wat hij later worden wilde. Die onzekerheid komt heel 

vaak voor bij jongelui in die leeftijd. Hij heeft zich alleen dan gunstig kunnen 

ontwikkelen, toen hij geen kans kreeg zich als een klein kind te gedragen. Zijn 

persoonlijkheid is gevormd toen hij heeft meegewerkt in particuliere aangelegenheden 

en in zaken van algemeen belang. Hij heeft grote behoefte aan de ervaring die iemand 

opdoet als hij van nabij deskundigen in de uitoefening van hun functies kan 

meemaken. Niets ook is beter geschikt om hem af te helpen van zijn ijdelheid en zijn 

koppigheid. Het was absoluut noodzakelijk dat hij gewend raakte aan werken. Maar 

hij is ook in de gelegenheid gesteld zijn liefhebberijen te ontwikkelen. Dat is in de 

opvoeding altijd een uitstekend hulpmiddel. Een jongen leert dat alles echter niet op 

de universiteit, en ook niet op reis in het buitenland. Dwang is funest. Steeds dieper 

voel ik dat men toegeeflijk moet zijn tegenover de jeugd. Als men een jong mens iets 

wil bijbrengen, dient dat haast onmerkbaar te gebeuren. Geen of weinig vermanend 

gepraat, wel een grote dosis goed humeur. Het is belangrijk dat de opvoeder en de 

leerling gemeenschappelijke punten van belangstelling hebben, dat zij samen plezier 

kunnen maken. Mijn zoons waren al snel de leeftijd voorbij waarop men nog 

gehoorzaamheid kon eisen onder die naam. Men moet ook niet proberen een 

verbetermethode te bedenken die binnen de kortst mogelijke tijd tot resultaten leidt. 

Men moet jonge mensen behandelen zoals de natuur ons mensen behandelt, zoals de 

natuur altijd doet, dat wil zeggen heel geleidelijk. Men verknoeit planten die men te 

snel wil laten groeien. Wat vanzelf in ons rijpt, is veel waarachtiger en duurzamer. Het 

essentiële is dat men degene om wie het gaat goed leert kennen, dat men zich bij het 
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opvoeden geduldig in dienst stelt van al wat men ontdekt in het karakter en 

temperament van een kind. Men moet inzicht krijgen in zijn smaak, zijn 

eigenaardigheden, zijn bijzondere eigenschappen. Langs die weg moet men het kind 

benaderen, en het zoveel mogelijk begeleiden. Ik heb het verleden uitgewist door 

radicaal het roer om te gooien. Stoppen met roken ging ook niet in een keer, maar 

heel geleidelijk. 

 

Een taal die ik niet versta vertaal ik door me overal welkom te voelen. In Italië worden 

we overvallen door een wolkbreuk. Een paar auto’s zijn al aan de kant gaan staan. 

Flarden regen rollen uit de hemel. Loden druppels versplinteren op de voorruit. De 

ruitenwissers slagen er niet langer in uitzicht te bieden. Langzaam rijden we naar het 

viaduct dat onze weg kruist en zetten de auto aan de kant. Het bliksemt. Caligula 

kroop bij onweer onder zijn bed. De regen van nu is die van toen. Als op bevel houdt 

de stortbui plotseling op. De zon komt het einde van de geëmotioneerde voorstelling 

aankondigen. Over een middeleeuwse stenen brug rijden we de stad binnen. De 

bloemenpracht in de roodstenen bakken ken ik omdat ik ze al eens eerder heb gezien. 

In de smalle hobbelige straatjes is geen mens te zien. In een zijstraat staat een auto 

met een Duits kenteken geparkeerd. Daar moet een hotel zijn. Het hotel ziet er dicht 

uit, maar wanneer we de voordeur aanraken blijkt die niet gesloten te zijn. 

Gewaarschuwd door onze stemmen komt in de donkere gang aan man aanlopen. Hij 

draagt een T-shirt met grote zweetplekken. De vraag of hij ons voor een nacht kan 

onderbrengen wordt gevestigd. Hij kijkt naar mij: ‘bella, bella’, en pakt uit een houten 

kastje aan de muur een sleutel. De kamer is op de eerste verdieping. Douche en wc 

bevinden zich verderop in de gang. De kamer lijkt een opslagplaats voor tweedehands 

meubelen. Kolossale bunkerkasten, een dubbel bed met een ongelooflijke zacht 

matras. Als hoofdkussen fungeert een opgerolde deken die in een linnen pijp is 

gestopt en zich over de hele breedte van het bed uitstrekt. Kale muren met een 

patroon dat lekkage verraadt. De wasbak is gebarsten. We dalen de trap af en halen 

onze bagage naar boven. Het nauwe straatje leent zich er uitstekend toe om de auto 

leeg te halen. Het risico is groot dat ons ondergoed op een goede dag aan een drooglijn 

in de stad bungelt. Met dichtgeknepen ogen zitten in het park gepensioneerden in de 

late middagzon. Na de regenbui waait een verfrissend briesje. Op een bankje zitten 

twee nonnen met glimmende zwarte damestasjes op hun schoot geklemd. Kaarsrecht 

zitten ze vertrouwelijk met elkaar te fluisteren, terug in de tijd van hun strenge 

opvoeding. Een paar meter van hen vandaan ligt in het gras een paartje elkaars 

monden leeg te zuigen. Uit een bar op de hoek van het pleintje komen mensen met 

stukken pizza in de hand. Aan de andere kant van het pleintje worden lange houten 

tafels naar een plankier gesleept die met paarse kleden bedekt worden. We besluiten 

te wachten tot ze klaar zijn met dekken. Maar wanneer een windvlaag een van de 

tafelkleden te pakken krijgt en een paar wijnglazen op de stenen kapot slaan geven we 

er de voorkeur aan om voor het eten naar het hotel terug te gaan. We wandelen 

verder. Gelig water stroomt vermoeid onder de brug door. In de stroom denk ik 

zwakke bewegingen waar te nemen. Een bedwelmde vis of een stuk plastic? De 

terrassen zijn verzadigd van geuren. 

 

De wetenschap heeft vastgesteld dat er twee honderdduizend geuren bestaan, 

aangename en minder aangename geuren. Onderling moet er een flinke 

concurrentieslag woeden. Tweehonderdduizend is een enorm aantal. Elke geur moet 

ervan overtuigd zijn dat zij de enige en echt noodzakelijk is en dat de resterende hun 
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bestaansrecht ontlenen aan het feit dat zij het verschil benadrukken. De zalm herkent 

na zeven jaar nog de geur van de rivier waar hij ter wereld is gekomen.  In het zoeken 

naar het reine in zichzelf wordt de mens zich bewust van zijn ware aard en kan hij 

afrekenen met zijn donkere zijde. Later wordt die donkere zijde steeds meer buiten de 

mens zelf geplaatst. De Griekse dichter Hesiodes schreef omstreeks de achtste eeuw 

voor onze jaartelling over een door de goden geschapen vrouwelijke gedaante: 

Pandorra. Alle godinnen van de Olympus verwerkten hun gaven erin en de vier 

winden bliezen Pandorra leven in. Buiten oogverblindend mooi was deze vrouw, 

volgens de mythe van Hesiodes, ook dwaas, boosaardig en ijdel. En ze was in het bezit 

van een vat, (in latere versies een doos). Het was deze vrouw die geschonken werd aan 

Epimetheus, de broer van de door de goden veroordeelde Prometheus. Epimetheus 

werd hevig verliefd op Pandorra. Haar vat ging open en alle kwalen die de mensheid 

zouden blijven teisteren stroomden naar buiten: ouderdom, zware arbeid, ziekte, 

waanzin, gebrek en harttocht. Alleen de hoop bleef in het vat achter. Hesiodes heeft 

zijn fabel over Pandorra waarschijnlijk gebaseerd op een ouder verhaal over Rhea, de 

grote godin van de aarde, de pandorra (al-gevende), die eveneens een mand met 

plagen bezat. Ergens moet er een cultuuromslag plaats hebben gevonden waarin de 

aanbeden oergodin Rhea getransponeerd werd naar de vrouw die de zonde in de 

wereld bracht. Zoals ook Eva, de oermoeder der mensheid, de zonde in de wereld 

gebracht zou hebben door te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en 

kwaad. In wezen, wisten nog velen in de eeuwen rond het begin van de jaartelling, was 

het een uiterst moedige daad. Zij werden monddood gemaakt. In een patriarchale 

maatschappij is er geen plaats voor godinnen die de wijsheid aan de man brengen. 

Jung veronderstelt nog aan het begin van de vorige eeuw dat het vermogen tot diepere 

zelfkennis bij veel moderne mensen nog niet aanwezig is. Ik denk dat de mensen 

tegenwoordig heel goed weten wat bijvoorbeeld goed of kwaad is.. In feite wil ik niets 

weten, niets, niets, niets. Ik wil alleen geloven. Ik geloof in de onfeilbaarheid van mijn 

geloof en in de waarheid van mijn principes. Een gezond mens weigert zich aan 

gifstoffen bloot te stellen en zo weiger ik de uitwaseming in te ademen van gedachten 

die mijn geloof zouden kunnen ondermijnen. Een geloof dat voor mij onontbeerlijk is 

om te leven, dat voor mij het leven zelf is. Geloven kan men alleen als u geloven wilt 

en als u het geloof in uzelf koestert. Wie opzettelijk zijn of haar geloof op de proef stelt 

om te zien of het daartegen bestand is, die gelooft al niet meer in zijn of haar geloof. 

Het is dus zo dat u niet alleen moet geloven, u moet geloven dat u moet geloven. U 

moet geloof hebben in het geloof. U moet het geloof op zich gaan liefhebben. Ik weet 

niet zoveel te beginnen met de kerk. Het gaat ook niet zozeer om de kerk in het 

algemeen, veeleer om mijn eigen kerk. Die is van mij, die ken ik van klein kind af. 

Waarin ik ben begonnen met denken. En waar de zachtmoedigen uiteindelijk toch de 

aarde zullen beërven. 

 

Leven in ‘gevangenschap’ is beter dan te worden onthoofd, neem ik aan. Op de lage 

heuvels achter de stad liepen mensen door het kleine woud van boortorens die de 

zoutbronnen leegpompten. Er vloog krassend een groep kraaien over mijn hoofd, 

waardoor ik het even koud kreeg. Maar niemand verdween voor mijn ogen, en voor 

zover ik kon zien wierp iedereen een lange schaduw. Er waren geen schaduwen van 

dode mensen op de weg vandaag, hoewel ik ervan overtuigd was dat ik die de vorige 

dag had gezien. Het kon ongetwijfeld niets goeds betekenen als de doden 

rondwandelden. Waarschijnlijk had het iets te maken met de afbraak van De 

Mosterdpot. Er wervelden kleuren door mijn geest en even, in mijn hoofd, zag ik oom 



 91

en tante, kussend naast een groot bed staan. Ik struikelde en viel bijna over mijn 

eigen laarzen. Ze hadden geen kleren aan! Ik zou voorzichtig moeten zijn als ik 

nadacht over oom en tante. De kleuren wervelden en losten tijdelijk op, en ik 

struikelde weer. Er waren ergere dingen dan twee mensen die elkaar kusten. Heel 

voorzichtig met wat ik dacht. Mijn hemel. De geplaveide straten van Almelo waren 

zelfs op dit tijdstip lawaaiig. Verkopers met bladen of achter kruiwagen prezen hun 

waren aan, en winkeliers bij smalle tafels voor hun winkels bulderden over de 

kwaliteit van hun goederen. Kuipers hamerden hoepels om tonnen voor het 

verschepen van zout. Het gekletter van de weefgetouwen van de wevers verdrong bijna 

de geluiden van de smidshamers die hier en daar klonken, laat staan de muziek van 

fluiten en trommels en luiten die vanuit herbergen en taveernes kwam. Het was een 

statig stadje, met winkels en huizen en herbergen zij aan zij met taveernes en stallen, 

allemaal van steen en bedekt met roodachtige dak pannen. De solide stad: Almelo. 

Een stad die gewend was aan diefstal. De meeste vensters op de benedenverdiepingen 

waren voorzien van stevige schermen van ijzer. De bovenvensters ook, bij de huizen 

van de rijken, van wie de meesten ongetwijfeld linnenreders waren. 

 

Evengoed als geuren of foto’s kunnen geluiden een beeld van lang geleden uit de diepe 

zee van het geheugen naar boven woelen. Er dwaalt een vreemd geklede man door de 

straat. In zijn arm koestert hij een holle blikken bus. Daaruit bengelt een touwtje. De 

man beweegt zijn ene hand langs dat gespannen koordje op en neer. Zijn hand is 

zwart geworden van het koordje. Hij roept op die manier een jankend, maar geen 

onaangenaam geluid op. Op zijn rug pronkt hij met een standaard met bellen eraan. 

Hij zingt een liedje, dat door het touwtjes-gejank en bellengerinkel wordt begeleidt. 

Waar hij wordt uitgenodigd om te blijven zingen krijgt hij geld. Wie niet betaald wordt 

overgeslagen. De rommelpot is een echte Twentse muziekmaker, maar zij bewegen 

zich op de laagste sport. De violisten staan boven hem, maar die zien we nooit in 

Enter. Hun snarenspel is te ijl om de goedgeefse huismoeders uit de keukentjes naar 

de straatdeur te lokken. Vele treetjes hoger, op de bovenste sport van de muzikale 

ladder in de stad, staan de grote orgels, de echte. Ze hebben een hoge kuif van gouden 

krullen en de poppen schijnen kleine instrumenten te bespelen, een kapelmeester 

slaat de maat en sommige orkestleden dansen, omdat ze zitten op een spil, die van 

onderen hun lichaam binnendringt en er bij de schedel pas weer uitkomt. Daardoor 

lijkt het alsof die muzikanten zich om hun eigen twee lange wijsvingers wentelen. Het 

is een komiek schouwspel. De echte grote orgels spelen allemaal uit boeken, die de 

speelman voorzichtig inlegt. Als je bij het draaiwiel staat, kun je zien hoe de pennetjes 

en knopjes die boeken aftasten, om de zoveel tijd slaat het orgel zelf een blad om. En 

onderwijl tiereliert de muziek maar door; ze vult de hele wereld. Vroeger werd er 

rondom het orgel altijd gedanst. Grote mensen omarmden elkaar, mannen en 

vrouwen. Soms draaiden buurvrouwen een rondje samen. Het was een lieflijk 

schouwspel. Wanneer de kinderen gingen walsen, maakten de grote mensen ruim 

baan. Dan spoelde vertedering in een trage golf door de straat. Als de kinderen 

dansten droomden hun oogjes weg, heel ver weg, en zonder dat ze het zelf wisten 

droomden de ouderen mee. Ze neurieden en gingen meedeinen… . Ken je de Veneta 

niet… anders sterf ik van verdriet… tatata… . En de draaiorgels zijn in het feestelijk 

leven gebleven. Hun trillertjes en lage bastonen klinken nog mooier dan voorheen. 

 

‘Ze helpen me elke dag. Ze: ik ken die mensen eigenlijk niet. Ze noemen zich 

verplegend personeel, dokters. Ze zijn heel vriendelijk tegen mij, ze doen hun uiterste 
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best. Maar wat mij betreft zouden ze bewoners van een andere planeet kunnen zijn. 

Dat ze mij voor dement verslijten deert me niet. Het menselijk probleem: een geest 

hebben, een lichaam zijn. Ik heb het goed hier. Een kamer voor mijzelf, dat is overal 

een luxe, ook binnen deze muren. Meestal word ik met rust gelaten. Ik voel niets voor 

spelletjes in een groep. Ik houd wel van het park, van de hoge oude bomen, vooral van 

de rij populieren langs de vaart, die ons hier het zicht benemen op de buitenwereld en 

ons onzichtbaar maken voor de gewone mensen. Ze zijn zo voorwereldlijk groot en vol 

bladeren, ze ruisen zo machtig in de wind. Ze doen me denken aan de drie populieren 

achter in onze tuin, vroeger. Nu, in de herfst, treft me weer de ingewikkelde pracht 

van de boomskeletten, die verstrengeling van takken en twijgen. De afgewaaide 

bladeren liggen tussen de stammen tot compost te vergaan, een dikke, verende 

massa. Niemand loopt daar, behalve ik. De anderen blijven op de paden’.  Er is een 

tijd geweest dat ik hoopte gehoord te worden. Maar ik moet aanvaarden dat mijn 

overtuiging niet geldt voor anderen. Nu kan me dat niet meer schelen. Als ik 

desondanks toch de computer gebruik, handel ik uit een soort van zelfbehoud. Laat ik 

alles opschrijven zoals ik het zou vertellen als er iemand bestond die werkelijk naar 

me luisteren wilde. Ach, ja, laat ik er verhalen van maken. De bomen in het park zijn 

geheimzinnige antennes van een stil, traag leven, dat er al oneindig lang was voor ik 

bestond, en dat nog een eeuwigheid zal voortduren nadat ze mij begraven hebben. Ik 

wil geloven dat niets verloren gaat, dat er een zin is. Diep onder de oppervlakte van 

het alledaagse leven zijn lagen waarin mijn leven een functie heeft. Wat ik heb gezien 

en ervaren hoort daar thuis. De taal van de bomen kan ik niet leren. Maar wie weet 

welke trillingen de arbeid van het formuleren wekt, hoe moeizaam de woorden ook in 

mij opwellen. 

 

Maar waarom zou ik wachten tot ik oud ben en dement. Nu is er tijd om op de wagen 

van het verleden te rijden, het verzamelde bundelen en opruimen en nieuwe verhalen 

opschrijven. Mijn herinneringen maken deel uit van het collectief geheugen, daarom 

meen ik dat ook ik recht heb om geschiedenis te schrijven. Er is te vaak over en niet 

door individuen geschreven. Met andere woorden de geschiedenis is te vaak 

gemanipuleerd. Nu kan ik nog melden dat er een politieke en religieuze overgang is in 

ons land. Schrijven over de stille revolutie die verder reikt dan de jaren zestig van de 

seksuele revolutie. Nederland is vanouds een religieus land en de politieke 

tegenstellingen, verenigd in de zuilen, vielen grotendeels samen met de scheidslijnen 

op religieuze en ideologische basis. Toch werd het land flexibel bestuurd omdat de 

elites aan de toppen van de zuilen het goed met elkaar konden vinden. Een echt 

nationale gemeenschap ontstond daardoor niet. Van buitenaf leek het toleranter dan 

de burgers in werkelijkheid waren. Men bekommerde zich niet om elkaar. Zo werd de 

lieve vrede bewaard. Onbedorven. Trouw kenden ze daar en vrouwen waren er de man 

niet tot een last.  Kinderen krijgen is een verbond met de schepper sluiten. Ik zou 

stikken van hartzeer als ik niet meer kan spreken over de dagen van vroeger. Op een 

dag merkte ik, dat er van mijn herinneringen niets over was dan een geraamte. Ik ging 

zoeken naar brokstukken van mijn verschrompeld geheugen. Het skelet moest weer 

vlees om de botten krijgen. Ik vond, zonder orde of regelmaat, restanten van mijn 

leven. Op een ochtend ontwaakte ik met een fragment van een vergeten liedje in mijn 

hoofd. Een andere keer droomde ik van de buurman. Of ik herinnerde me plotseling 

woordelijk een gesprek thuis, toen iedereen er nog was. Niets kan ik moeilijker 

aanvaarden dan het onherroepelijke. Schrijven is een loutering (het bereiken van 

innerlijke rust). Schrijven, zonder doel of opzet. Zonder systeem gedachten 
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neerkrabbelen, invallen noteren. In dromen bestaat het leven uit stukken en brokken. 

Wie kan lezen en dus begrijpen, herkent misschien de krabbels als de weerslag van 

eigen onuitgesproken gedachten. Pogingen om het ongrijpbare te grijpen…. Ik mis 

mijn vader. En ik wil wel eens weten waar ter wereld je ooit zo’n vader zult vinden als 

de mijne was. 
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Donder: Volmaakt Bewustzijn 
 

 

 

Ik ben de eerste en de laatste. 

Ik ben de vereerde en de verdachte. 

Ik ben de hoer en de heilige. 

Ik ben de vrouw en de maagd. 

Ik ben de moeder en de dochter. 

Ik ben de leden van mijn moeder. 

Ik ben de onvruchtbare, 

en vele zijn mijn kinderen. 

Ik ben het wier bruiloft schitterend is 

en ik ben niet gehuwd. 

Ik ben de kraamvrouw 

en zij die niet baart… 

Ik ben de Sophia van de Grieken 

en de gnosis van de barbaren. 

Ik ben het oordeel over de Grieken en barbaren. 

Ik ben het wiens beeld groot is in Egypte, 

en die geen beeld heeft bij de barbaren. 

Ik ben het die overal gehaat werd, 

en die overal werd geliefd. 

Ik ben het die zij ‘leven’ noemen, 

en jullie hebben mij ‘dood’ genoemd. 

Ik ben het die zij ‘wet’ noemen, 

en jullie hebben mij ‘wetteloos’ genoemd. 

Ik ben het die door jullie werd vervolgd 

en ik ben het door jullie werd gegrepen… 
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Een lief klein meisje met 

pijpekrullen 
 

 

 

 

 

Ontsproten aan het licht en de goden, ben ik hier 

in ballingschap en van hen gescheiden. 

 

Fragment uit Turfa ’n M7. 

 

 

 

Dat dit het rijk van het boek is voelt u ogenblikkelijk aan. Iedereen is ooit in 

aanraking met het boek geweest, met het spiegelbeeld van het leven. U bent zelf min 

of meer tot een spiegelbeeld van een echte en levende mens geworden. In een 

bibliotheek zijn de mensen geheimzinnige stille wezens vol bespiegelende rust, zijn ze 

niet blond en niet bruin, maar een tussenkleur en hebben een tussen licht en donker 

zwevend, versluierd karakter. Het is avond. Er hangt een halfduister in de zaal. Aan 

de tafels zitten roerloze gestalten, een verzameling vermoeidheid, weetgierigheid, 

eerzucht. Achter de brede ramen weeft een zachte sneeuw zijn net. Dichtbij, in de 

Dorpsstraat, bruist het leven. Verderop, achter de mors, vloeit het water in stromen. 

Enter is een eigenwijs dorp. Niet meer zo klein als in mijn jeugd. Iedereen weet, hoe ze 

daar de Nederlandse taal om zeep brengen. En toch geloof ik dat je heel wat ten 

gunste van dat kleine dorp kunt aanvoeren, dat meer charme bezit dan welk ander 

ook in het Twentse land. Bedenk maar eens hoe luchthartig, hoe rechttoe rechtaan 

het leven in Enter voortkabbelt. De helft van de bevolking bestaat uit protestanten en 

protestanten zijn een volkje, dat op het punt van enkele heel eenvoudige zaken 

bijzonder ondubbelzinnig is: ze trouwen om niet alleen te hoeven zijn, ze doen aan 

liefde om ervoor te zorgen dat ze het eeuwige leven hebben, sparen om huizen te 

kopen en ze houden van hun kinderen, omdat, kortom, is het niet geweldig om van je 

kinderen te houden en is het niet iets dat van je verwacht wordt? Arme mensen in 

Enter worden gekleineerd door overheden en door officiële maatregelen. Het valt niet 

mee ze zover te brengen dat ze afstand doen van bepaalde, heel lang ingeburgerde 

gewoonten en overtuigingen. Daar krijg je ze niet toe; aan de andere kant kun je veel 

van ze leren. Het is grotendeels aan hen te danken dat er in Enter zo’n gemoedelijke 

en joviale sfeer heerst. Vroeger werd er veel gecorrespondeerd, daar getuigen de vele 

boeken van waar de brieven in werden gepubliceerd. Ik las ‘De brieven van den oude 

Josias’ van Marie Diers.  

 

Dit is een boek met een ziel. Een stille diepe ontroering verwekt het. Als ge de brieven 

van dien vader aan zijn dochtertje gelezen hebt dan blijft ge stil zitten een oogenblik. En 
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ondanks die koppigheid van den ouden Josias, krijgen wij hem lief en als ’t dochtertje 

eindelijk dood is en hij aan zijn kind in den hemel zijn brieven voortzet, dan voelen wij 

mede dien onzichtbaren band die daar is tusschen de aarde en den hemel en omdat wij 

Josias hebben lief gekregen, smeeken we mede om zijn vergiffenis. Een merkwaardig 

boek. Laat de briefvorm u niet afschrikken; hoe verder gij in deze brieven komt, des te 

meer klimt uw belangstelling. Wat is daarvan de oorzaak? Niet dat er propaganda 

gemaakt wordt voor een en ander, want dat gebeurt niet. Ook is het een doodgewoon 

mensch die de brieven schrijft. Een levend mensch met zijn inzichten, vooroordelen, 

eenzijdigheid, conflict van hoofd en hart, en teedere inconsequenties.  

 

Uit de Rotterdamse Kerkbode 

 

Op de lagere school kregen we van de meester namen en adressen van 

leeftijdsgenoten om mee te corresponderen. Ik schreef brieven aan Gerrit Schalkwijk 

uit Pretoria in Zuid Afrika, zijn vader was een advocaat en zijn moeder bezat een 

kapsalon; ik heb hem nooit ontmoet. En Dini Borger, een lieve mooie boerendochter 

uit Hardenberg. Wanneer ik haar bezocht gingen we fietsen in de omgeving, naar 

Heemse bijvoorbeeld. We zongen na kerktijd psalmen en werden begeleid door de 

grote zus op het orgel. Ik las de brieven van Belle van Zuylen aan Constant d’ 

Hermenches, James Boswell en baron Werner C.W. van Pallandt. De brieven werden 

door Greetje van den Bergh, in opdracht van Uitgeverij G.A. van Oorschot te 

Amsterdam, vertaald. Hella Haasse nam in haar boek ‘Schaduwbeeld of Het geheim 

van Appeltern’ onder andere de brieven op van Joan Derk van der Capellen aan 

Jonathan Trumbull, gouverneur van Connecticut en die  van S.V.G.L. von Heiden 

Hompesch aan Willem V. Het boek is naast de vestlegging van de geschiedenis en een 

speurtocht naar de persoon en de innerlijke roerselen van Joan Derk baron van der 

Capellen tot den Pol, een man wiens karakter vol tegenstrijdigheden ons telkens voor 

raadsels plaatst. Ondanks zijn zwakke gezondheid, ondanks de tegenwerking en 

teleurstellingen, heeft hij zich met verbazingwekkende, doelgerichte energie ingezet 

voor democratische vernieuwingen in de Republiek der Verenigde Nederlanden. En 

velen kennen Ludwig Wittgensteins analyse van de grammatica van de Germaanse 

talen. Van dat, waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen. Wie was de 

gekwelde en ondoorgrondelijke man die met deze woorden de filosofie en literatuur 

van de twintigste eeuw blijvend beïnvloedde? De brieven van Ludwig Wittgenstein aan 

vrienden, collega’s en familie geven een fascinerend beeld van zijn gecompliceerde 

persoonlijkheid en bieden – uit de eerste hand – inzicht in zijn gedachtewereld. Zij zijn 

geschreven in zeer verzorgd proza, dat het stempel draagt van Wittgensteins grote 

persoonlijkheid. Tot nu toe zijn zo’n zeventienhonderd brieven van en aan 

Wittgenstein achterhaald, en gedeeltelijk gepubliceerd. In de brieven komen veel 

facetten van Wittgensteins karakter aan bod: zijn worstelingen met het leven, zijn 

hang naar afzondering en ascese, zijn sombere kijk op het menselijk bestaan, maar 

ook zijn verlangen naar eerlijkheid, zijn humor en zijn ontwapenende openhartigheid. 

De brieven bieden een unieke mogelijkheid met Wittgenstein: de mens, de filosoof en 

de schrijver. En ik vergeet nog te noemen: ‘Brieven aan vriendinnen’ van Louis 

Ferdinand Céline. Ik houd van zijn stijl. De brieven die Céline in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw aan zijn vriendinnen schreef, zijn van een ongewone openhartigheid. 

Zij beginnen in de periode dat hij brak met zijn eerste vrouw, Elisabeth Craig, de grote 

liefde aan wie hij ‘Reis naar het einde van de nacht’ had opgedragen. De laatste brief 

in deze bundel valt in de periode dat hij kennismaakte met Lucette Almanzor, de 
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vrouw met wie hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. Met geen van de 

vriendinnen tot wie Céline zich in ‘Brieven aan vriendinnen’ richt heeft hij een 

liefdesrelatie in de conventionele zin van het woord gehad. Liefde is een woord dat hij 

zeker in verband met seksualiteit niet graag gebruikte. Toch zijn deze brieven 

liefdesbrieven waarin Céline geen blad voor de mond neemt. Dat betekent dat een deel 

van zijn correspondentie van een soms onthutsende banaliteit en vulgariteit is. Zijn 

frequente, meestal puur lichamelijke omgang met vrouwen kwam niet zozeer voort uit 

een behoefte om te verleiden, maar uit de overtuiging dat vrouwen de incarnatie zijn 

van instinctieve krachten die het hem mogelijk maakten de wereld op een meer 

directe, eerlijke manier te benaderen dan door middel van woorden. Maar er komt nog 

meer naar voren uit deze brieven: zijn opportunisme, zijn later ontkende behoefte aan 

literaire erkenning, zijn tederheid en bezorgdheid en zijn gevoel van miskenning, dat 

de aanleiding is geweest tot een niet alledaagse rancune. 

 

Hoe je uit te spreken? Tegen wie? Tegen een dierbare, een beminde, in de besloten 

ongegeneerdheid die wordt mogelijk gemaakt door een intieme relatie waarin een 

aantal klemmen en vallen uit het alledaagse sociale verkeer zijn opgeruimd. De billen 

bloot, dat praat het best.  

 

Dan een verzuchting: 

 

Wat zou het heerlijk zijn om elkaar vaak te ontmoeten. 

 

En dan komt er een slotwoord met een algemene geldigheid, heel zwartgallig: 

 

Je vriendje leek me erg aardig. Maar zijn moeder heeft wel erg weinig geld! Vooral als er 

kinderen komen. En dan, ik denk dat je wel niet meer kunt werken bij Ulmann als je 

getrouwd bent. Allemaal heel akelig, maar je hebt een charmante heel ingewikkelde 

ziel, heel slim en hele geestig, Erika. Ik zou je graag vaak ontmoeten. Maar helaas het 

lijkt wel of we nog nooit zo ver uit elkaar waren! De jaren gaan voorbij in wantrouwen, 

schaamte en verveling. Wat een smerig schepsel dat arme Lot van ons! 

 

Als je je zou laten gaan en zou gaan houden van alle mensen die aardig zijn, dan zou 

het leven afschuwelijk zijn. 

 

Een verleden vol vreselijke zorgen, als van een opgejaagd beest, daardoor ben ik voor 

altijd mijn zucht naar avontuur en vaste verbindingen kwijt geraakt. Geestelijk en 

fysiek leef ik bij de dag. Ik doe wat ik kan, zo goed als ik kan. 

 

Liefde… geen liefde… het doet er nauwelijks toe. Waar het om gaat is: zo min mogelijk 

lijden in je leven. Ik heb trouwens met bijna alle aardige vrouwen geslapen die ik ken. 

 

Je hebt die afschuwelijke risico’s niet nodig om te leven. Ik heb zoveel in afschuwelijke 

angst geleefd dat het, geloof ik, een smerige gewoonte geworden is. Ik zou mezelf 

moeten vergeten om te vergeten. Mezelf achterlaten ergens op een akker, op een 

mestvaalt. Wat ik nog ben? Een wandelende nachtmerrie, die er niet erg goed aan 

gehecht is om verder te leven. Dit is niet leuk, N…, neem me niet kwalijk. Ik weet best 

dat jij ook je angsten hebt en het is niet aardig van me om je de mijne vertellen. Ik zal 

het niet meer doen. Vanmorgen laat ik me eens gaan, stort mijn hart uit, dat gebeurt me 
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zelden. Uiteindelijk zeg ik: ‘Leve Popo!’ Die zegt tenminste niets, praat niet, schrijft niet. 

Die neemt genoegen met wat je hem geeft. Dat is de enige vriend die we overhouden. 

 

Anne, Wil’s dochter, de dochter van de bakker, werd in het Jaar Onzes Heren 1949 

geboren. Ik zag het licht op de Rijssenseweg 26 te Enter op een zonnige zomerdag op 

een vrijdag in augustus om half zeven in de ochtend, en werd door haar vaa liefkozend 

Anna van de Musse genoemd.  Honderd miljoen maal heb ik dat gehoord. Het zou me 

een lief ding waard zijn als ik het nog eenmaal kon horen aan die witgedekte 

kersttafel. Mijn eerste vriendje… Broertje. Wat waren we verliefd, uren handje 

vasthouden, achter mij glijden op de glijbaan met zijn handen in mijn zij, mij 

voortduwend, keer op keer op keer! We wisten van geen ophouden. Ik wist trouwens 

niet goed hoe ik het moest aanleggen zonder gevaar te lopen. Mijn vader en moeder 

waakten nauwlettend over mij omdat zij veel van mij hielden. Op een dag kreeg ik van 

mijn moeder een verbod om hem na schooltijd te bezoeken bij zijn moeder Antje. En 

omdat ik ook veel van hen hield wilde ik hen niet graag verdriet doen of ongerust 

maken. Aan de welgevoeglijkheid, betamelijkheid (passend) zoals dat heet, die is 

gebaseerd op wat de mensen vinden, heb ik tegenwoordig geen boodschap aan. Ik zie 

er niet veel kwaad in die te schenden zolang de deugdzaamheid er niet door 

verontrust wordt en het de goede orde niet verstoort. Ik was op achtjarige leeftijd 

echter te jong daar tegen in te gaan en tegen het verbod van mijn moeder in opstand 

te komen. Dus ging ik niet meer, zonder Broertje uit te leggen waarom ik nooit meer 

kwam, hoeveel verdriet ik er ook om had. Vooral omdat mijn ouders zich daarop 

vertrouwden, of net deden alsof, misschien in de mening dat een gewetensvol kind 

zich meer door hun vertrouwen zal laten weerhouden dan door wat dan ook. En er 

was niemand die mijn donkere wolken wilde verdrijven die mij onbillijk deden zijn. 

Broertje zal wel hebben gedacht dat ik volledig ongevoelig was voor zijn teleurstelling 

dat hij mij niet meer zag, volledig in beslag genomen door nieuwe dingen. Hij zal zich 

opgeborgen hebben gevoeld in mijn geheugen als een boek dat iemand tot elke prijs 

wilde hebben en vervolgens alleen maar vluchtig doorbladert alvorens het in een 

boekenkast op te bergen. ‘Het is jammer’, zal hij hebben gedacht, ‘niemand beseft 

beter dan ik wat ze allemaal waard is, niemand zal haar misschien meer van nut 

kunnen zijn. Ik ben geenszins een gevaarlijke relatie voor haar, en toch kijkt ze niet 

meer naar me om!  Eerst heeft ze me laten voelen wat een geluk het zou zijn door haar 

te worden opgemerkt, en vervolgens vergeet ze me’. Maar mijn moeder deinsde er niet 

voor terug dwang te gebruiken en om mijn brieven te lezen. Mijn hemel, was ik het 

ook maar een ogenblik waard dat ze mij die narigheid bezorgde? Geen enkele band 

rechtvaardigde een zo brute inbreuk op mijn privacy. Ik heb mijzelf iets dergelijks 

nooit durven permitteren, zelfs niet op momenten waarop de hartstocht alles 

verontschuldigt. Ik heb veel narigheid meegemaakt in mijn leven en niemand doet dat 

me allemaal vergeten. Ik heb me echter verzoent met het leven, met de mensheid. U 

ziet hoe ik schrijf, in een haast, dit is een stortvloed van eerste indrukken. Soms geef 

ik kortzichtige mensen aanleiding me te verdenken van de pretentie een kleinsteedse 

bekrompenheid te zijn. Dat risico is groot als ik volkomen te goeder trouw veel 

geestigheid en vernuft heb. Spirituele mensen lenen zich soms evenzeer tot 

charlatanerie als dwazen; de eersten door te verbergen wat zij te veel hebben, de 

laatsten door zich in te spannen te pronken met iets dat zij niet hebben. En zo blijft 

de maatschappij in evenwicht. 

 

Er is vaak feest in de winkel  en de woning van het schoenmakertje. Hij heeft extra 
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snoepgoed ingeslagen. Jujubes en bruidsuikers, tumtum, kleine musketflikjes. Overal 

zijn kinderen. In de winkel en in het keukentje en in de huiskamer en een paar 

kinderen spelen op de zolder. Het schoenmakertje loopt opgewonden heen en weer. Hij 

trakteert. De kinderen snoepen. Dan gaan ze spelen. Spelen in de winkel en lopen op 

de schoenen met hoge hakken. Niet naar buiten, want dan kunnen ze niet meer 

verkocht worden.  Een paar zeggen dat ze schooltje gaan spelen, maar ze krijgen ruzie 

wie de meester zal zijn en het schoenmakertje moet erbij komen om vrede te maken. 

Toen de kinderen groter werden mochten ze patat halen bij de Boone. Er werd gezegd 

dat hij de grotere meisjes meenam naar zijn slaapkamer. Het geheim van het 

schoenmakertje is altijd een goed bewaard geheim gebleven. Iemand die in een geheim 

deelt uit eigenbelang, houdt dat zoveel mogelijk verborgen. Terwijl degene die het uit 

edelmoedigheid bewaard de neiging heeft daar prat op te gaan.  

 

Dit is het ogenblik waarnaar zij maanden gehunkerd heeft, zonder er aan te durven 

denken, omdat er zo’n verre afstand lag tussen het verlangen en zijn vervulling. Als 

meisje heeft zij gelezen – en graag aangenomen op gezag – dat de eerste kreetjes van 

haar kind voor een moeder de mooiste muziek zijn, die ze ooit te horen krijgt. Op dat 

moment zelf heeft ze zich echter verbaasd over dat hese geluid, dat pas even later 

overging in echt menselijk geschrei. Maar toen ook wist zij, met diepe bevrediging, dat 

alles in orde was. En haar dankbaarheid – te groot en te plotseling voor woorden – 

heeft ze onmiddellijk bij god neergelegd. ‘Een dochter’, roept de dokter, mee blij, zij het 

ook meer zakelijk. En terwijl dat, wat hun dochter is, door de vroedjuffrouw wordt 

ingewikkeld en meegenomen, kijkt moeder naar vader en hij naar haar. Spreken 

kunnen zij niet. Hun levensmuziek is een terzet (driestemmig muziek- of zangstuk) 

geworden. Zij lachen tegen elkaar in een lachen dat god heeft gemaakt. Beider ogen 

zoeken het pakje ginds: in dat bundeltje ligt een horizon van geluk; een toekomst, 

even geheimzinnig en verborgen als dat prille mensje zelf. Hun eenheid kreeg reliëf, nu 

een mensenziel hun werd toevertrouwd. Als die momenten voorbij zijn valt er veel te 

bedisselen voor een jonge vader. Telefoneren aan familie en kennissen, 

geboortekaartjes adresseren, het kindje aangeven bij de burgerlijke stand. Voor de 

moeder wordt in deze dagen gezorgd; zij mag zich dompelen in nietsdoen, om straks 

des te eerder flink en bereid te zijn voor haar nieuwe, verzwaarde taak. Beneden en 

rondom gonst een vreemde drukte, maar binnen de vier zijden van het bed is de rust 

van het heerlijk-moe zijn en voldaan na uiterste inspanning. In de holte van haar arm 

ligt het slapende pakje; met één hand omvat zij de beide stille voetjes, die straks 

zullen gaan spartelen, dribbelen, lopen… tot ze zich ontwikkeld zullen hebben tot de 

al-gaande voeten van een vrouw in de toekomst. Midden in de wondere beleving van 

haar eerste moederschap wordt zij ’t zich bijna smartelijk bewust, dat mét de 

vervulling van haar diep begeren, twee geworden is wat te voren één was. ‘Vanavond ’s 

proberen te voeden’, heeft ze de dokter horen zeggen tegen de vroedjuffrouw, en het 

deed haar hart heftig kloppen. Zij zal, ofschoon anders, toch van zichzelf mogen geven 

tot het levensonderhoud van haar kind. Haar kleintje voeden… dat betekent weer een 

nauwere vereniging en een nieuwe, ongekende band. Het kan mij nog niet missen, is 

haar triomfantelijke gedachte; maar met dat al leven en ademen zij en haar dochter 

voortaan afzonderlijk. De scheiding is begonnen en zal, bij verdere ontwikkeling, met 

elke dag diep inkerven. Hoe ver? Tot wanneer? Toen ze hunkerde naar de geboorte 

heeft ze die scheiding gewenst; nu moet ze dapper blijven. Ze wil immers zo graag 

haar kind zien opgroeien en groot worden, ook al raakt het steeds verder bij haar 

vandaan. Door de scheiding, die zich zo juist heeft ingezet, zal er, van nu aan, binnen 
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de muren van hun huis een jongere generatie opgroeien. Daardoor is zij zelf begonnen 

tot de oudere te behoren, en van dit ogenblik af moet zij zich op dit feit gaan instellen. 

In de rustige pozen van stilte en inkeer, die de moeder met haar dochtertje heeft, ziet 

ze allerlei vragen dobberen op het wijde levensvlak, waarover ze uitkijkt. Zal dit kindje 

blijven leven en volwassen worden? Zal het vroeg de heiland liefhebben en blijven 

gaan op de weg van haar voorgeslacht? 

 

Een verder zelden opgemerkt aspect van de toenmalige achteruitgang was het feit, dat 

mijn zogende moeder (en met haar velen) steeds minder melk had. En ik huilde net zo 

lang (vier maanden) tot ik de fles kreeg. Kortom, ik heb de eerste maanden van mijn 

leven hongerend en  huilend doorgebracht. Mijn moeder was over haar toeren. Je kon 

geen woord tegen haar zeggen, of ze was in tranen. Er waren jaren voorbij gegaan, 

jaren van rantsoenkaarten en onderdrukking en terreur. Mijn moeder huilde als haar 

gevoelens gekwetst werden. Maar het ging immers om haar kinderen. Sterven ze niet, 

dan groeien ze tot jongens en meisjes op en zullen hun weg in het leven moeten 

vinden. Maar stel dat ze maar een deel van die weg vinden? Wat een verkommerd 

leven wordt het dan. Dat soort leven had ze al genoeg onder de ogen gehad, dat 

verkommerde leven. De huisarts, die haar zo vriendelijk en beslist door haar 

bevallingen had geloodst, leek de aangewezen persoon om haar te helpen. En hij had 

inderdaad een eenvoudige verklaring voorhanden: postnatale labiliteit. Dat wil zeggen 

dat je door de zwangerschap en de bevalling een beetje uit balans bent geraakt. Hij 

zou iets geven waar je rustig van werd. De tabletjes die hij voorschreef hadden een 

wonderbaarlijke uitwerking. Zij werd inderdaad rustiger, ze kon weer slapen en het 

leven werd beter dan het ooit was geweest. Maar na enkele weken kwamen de 

klachten terug, eerst af en toe, toen steeds sterker en vaker. Geschrokken ging ze 

terug naar de huisarts, die opnieuw een recept gaf: meer pillen, sterkere pillen. De 

geschiedenis herhaalde zich: de roes, de rust en daarna – met hernieuwde kracht – de 

oude klachten. Maar er was meer, ze werd moe en verloor haar levenslust. Bovendien 

staken schaamte en schuldgevoelens de kop op. Wat was er met haar aan de hand? 

Waarom had ze pillen nodig om de dagen en nachten door te kunnen komen? Waarom 

kon ze niet gewoon leven? Natuurlijk waren er enkele problemen. Het huwelijk bleek 

niet de vrijheid en de ruimte te geven die ze ervan had verwacht. Integendeel, de zorg 

voor man, kinderen en huishouden bond haar aan handen en voeten. De 

verantwoordelijkheid van het moederschap drukte loodzwaar op haar schouders. De 

sleur en de grauwheid van haar dagelijks bestaan vervulde haar in toenemende mate 

met wanhoop. Maar waarom kon zij die problemen niet hanteren, zoals iedereen om 

haar heen dat leek te kunnen? Wat mankeerde haar? Was ze misschien niet helemaal 

normaal? 

 

Haar angst groeide. Ze slikte alsmaar meer pillen. Maar die konden niet voorkomen 

dat ze steeds banger werd om haar gezicht te verliezen, om uit haar rol te vallen… de 

rol van liefhebbende echtgenote, van zorgzame moeder, van voorbeeldige huisvrouw. 

Ze raakte steeds vaker in paniek als ze een winkel binnen moest gaan, wanneer ze in 

een bus of trein wilde stappen. Stel je voor dat ze ziek zou worden… dat zou haar 

image van normale meid aan flarden scheuren. Uiteindelijk werd haar angst zo groot 

dat ze zelf niet meer naar de winkels ging. De angst was een fobie geworden, haar 

leefruimte werd begrensd door haar voor- en achtertuin. Mijn moeder slikte drie maal 

daags drie tabletten. Er was een middel voor hart- en bloedsomloop. Tegenwoordig 

heet het middel lanoxin en is om de samentrekking van het hart te versterken. 
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Librium is een middel dat angst en spanning vermindert en een epileptisch middel: 

luminal. De bijwerkingen waren in het geval van mijn moeder visusstoornissen, 

waardoor ze een bril droeg, afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid, 

verwardheid, spierzwakte, gewichtstoename, vermoeidheid, apathie, oedeem. Ze was 

dik, te dik en droeg steunkousen tegen de dikke benen. Hoezo een onbezorgde 

kindertijd voor mij? 

 

Ze heeft nooit begrepen dat haar problemen ontstaan waren, doordat ze nooit op de 

juiste wijze had kunnen omgaan met haarzelf, met het leven en met de mensen om 

haar heen. Door bepaalde jeugdervaringen en de oorlog was ze zich anders gaan 

voelen dan de meeste anderen. Maar omdat ze toch perse bij die anderen wilde horen, 

spande ze zich jarenlang tot het uiterste in om toch vooral maar aardig gevonden te 

worden. De meest uiteenlopende activiteiten en bezigheden hielpen haar daarbij. En 

toen deze activiteiten, door haar huwelijk, plotseling wegvielen, waren er pillen en 

tabletten die hun plaats innamen, die haar kunstmatig verder lieten balanceren. Ze 

onderdrukten weliswaar de problemen, maar ze deden dat zo grondig dat ze volkomen 

onbereikbaar werden en daardoor niet meer konden worden opgelost. Bovendien 

verzwakten de kalmerende middelen haar wilskracht en vechtlust, zodat ze steeds 

verder uit het leven weggleed en tenslotte op een punt kwam, waarop het nog slechts 

een daad van hygiëne leek om het lege, levenloze omhulsel, dat haar lichaam was, op 

te ruimen. Ze overleed op 21 december 1968 op drieënvijftig jarige leeftijd aan een 

medicijnvergiftiging die als kanker door haar hele lichaam woekerde.  

 

De psychotherapie is een vak apart, een vak met grote verantwoordelijkheden. Het is 

ook een kunst en weinigen zijn er geschikt voor. Het vraagt een specifieke 

begaafdheid, groot invoelend vermogen en vooral een hartstochtelijke belangstelling 

voor de ‘condition humaine’, de complexiteit van de psyche en de complexe 

conditioneringgeschiedenis van de mens. Het is een vak dat alles van een mens vraagt 

en in de uitoefening waarvan men zich onherroepelijk met de diepste levensvragen 

uiteen zal moeten zetten. De antwoorden op die vragen komen niet uit de boekjes en 

zullen in het leven door de psychotherapeut verwerkelijkt moeten worden. Ik ben er 

zelfs diep van overtuigd dat het volstrekt logisch is als de psychotherapeut, na het 

proces van psychologische zelfverheldering, zowel tijdens zijn opleiding als zijn leven 

een spirituele verdieping als noodzaak zal moeten zoeken. Teneinde misverstanden die 

dat woord spiritueel teweegbrengt, onmiddellijk uit de weg te ruimen: ik heb het 

natuurlijk niet over het omarmen en gedragen worden door geloofsovertuigingen. Ik 

heb het niet over troost of opium. Ik heb het dus niet over godsdienst, niet over het tot 

je nemen van een of andere ideologie of filosofie. Ik heb het over het zoeken naar en 

vooral het realiseren van het antwoord op de vraag: wie en wat ben ik, wat is mijn 

werkelijke, ware identiteit. Psychotherapie is geen vak dat is opgebouwd uit 

technische trucjes. Het vraagt de hoogste integriteit, een niet aflatende verwondering 

over het mysterie van dit leven, een omarmen van een waarachtig niet-weten, want 

alleen uit die verwondering kan de onderzoekende geest zich blijven manifesteren. De 

psychotherapeut die mij voor ogen staat is ook een gezinstherapeut, 

partnerrelatietherapeut en vindt verbinding met de sociale wetenschappen, in het 

algemeen de sociologie. Het huwelijk met de sociale wetenschappen is, waar het de 

medische psychiatrie betreft, te vaak mislukt omdat deze psychiatrie op haar 

biologische voetstuk en standpunt is blijven staan. De psychotherapeut, zoals ik die 

zie, is een psychoanalyticus in de breedste zin van het woord, specialist in zowel intra-
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psychische als intermenselijke communicatieve processen. Hij omarmt niet alleen de 

geest van Freud en zijn vele navolgers, maar ook de geest van Harry Stack Sullivan, 

Frieda Fromm-Reichmann, Karen Horney en Ronald Laing, om slechts enkele van de 

vele namen te noemen. Mijn vooroordeel was dat ik, waar het de geestelijke 

gezondheidszorg betreft, vooral van de sociale wetenschappen en de sociologie een 

voortzetting van een reeds rijke bevruchting verwachtte en mijn vooroordeel was 

natuurlijk ook dat de geestelijke gezondheidszorg niet bepaald op een soort internist 

van de hersenen zat te wachten. Tegenwoordig is meer belangstelling voor de 

psychotherapie ontstaan, ook voor de opleiding tot psychotherapeut. Ik mag ook niet 

van de eenvoudige dorpshuisartsen van de vorige eeuw, vader en zoon Veldhuysen 

van Zanten, de oude dokter en de jonge dokter, verwachten dat ze mijn moeder 

adequate hulp konden bieden. De jonge dokter had zelf hulp nodig en toen hij die niet 

zocht of niet vond maakte hij vroegtijdig een einde aan zijn leven. Ze leefden in dat 

kleine dorp in een isolement en verlangden naar eenheid. Velen lijden, vaak enorm, 

maar er is altijd die ruimteloze en tijdloze oceaan van bewustzijn, waarin zich al dat 

lijden afspeelt. Ik kan dit isolement niet afbreken, want ik zit er zelf in, of beter 

gezegd: ik ben het. Het enige wat ik kan doen, is het lijden aan al dat denken, al die 

gevoelens en emoties, aan al die verlatingsangst en herinneringen, al dat isolement 

een klein beetje minder maken. Soms lukt het, soms lukt het niet. Ik kan alleen maar 

mijn best doen. Verder kan ik zeggen, als een mens echt bevrijd wil worden van dat 

isolement, dan kan hij naar een verlichte of zelfgerealiseerde leermeester gaan. Het 

hoeft niet, maar het kan. Het verlangen om dat te doen kan niemand een mens geven. 

Hij moet zich ook door niemand laten overtuigen. Overtuigen is verkrachten. Het 

verlangen kan echter bij sommigen van binnenuit ontstaan, volstrekt mysterieus, met 

of zonder crisis in het isolement en verlangen. Zo zijn mensen per stoomboot naar 

Ramana Maharishi gegaan, ze gingen vijfentwintighonderd jaar geleden naar de 

Boeddha of tweeduizend jaar geleden naar Jezus van Nazareth. Zo gaat het telkens 

weer. Die mensen hebben gezegd: ‘Er is meer tussen hemel en aarde. Er is meer in dit 

leven dan leven als een persoon met al dat egocentrisme, die pseudo-liefde en de 

doodsangst. Het zijn mensen die zeggen: ‘Ik wil gewoon weten wie en wat ik ten 

diepste ben’. Psychotherapie heeft met zelfrealisatie niets te maken. Het is er geen 

voorbereiding voor en is er ook geen opstap toe. In veel opzichten betekent al die 

aandacht, die wordt gegeven aan het isolement en het verlangen, aan dat zelf dus met 

alle brandwonden uit het verleden, alleen maar een bevestiging en versterking van dat 

zelf. De houdgreep van het zelfbewustzijn wordt er sterker door. Maar er zijn nu  

eenmaal mensen die hun hand aan lijdende mensen moeten toesteken. Ze kunnen 

niet anders. Er is een gedicht van Robert Frost: ‘The road not taken’. De eerste regels 

zijn in mijn leven waar gebleken. 

 

Two roads diverged in a wood, and I… 

I took the one less traveled by, 

and that has made all the difference. 

 

Mijn moeder heeft nooit de tijd gehad te ontdekken dat ze helemaal niet zo anders 

was. Dat er tallozen waren zo als haar. Tallozen, vooral vrouwen, die te kampen 

hebben met overspannenheid, vage angsten, fobieën, nervositeit, dwanggedachten, 

slapeloosheid, hoofd- en andere pijnen, hyperventilatie, gebrek aan zelfvertrouwen, 

onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, enzovoort, enzovoort. Klachten die 

meestal niet op zichzelf staan, maar die alarmsignalen zijn, symptomen van 
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dieperliggende oorzaak. Klachten die niet onderdrukt mogen worden met 

‘rustigmakers’ of ‘oppeppers’, maar waarvan de achtergronden moeten worden 

opgespoord. Want als je eenmaal in die vicieuze cirkel zit van klachten-pillen-meer 

pillen-nog meer klachten-nog meer pillen-enzovoort, dan kom je daar niet zo 

gemakkelijk meer uit. Dan heb je een grote kans verslaafd te raken, dat wil zeggen dat 

je niet meer zonder de verdoezelende op opwekkende werking van de medicijnen kunt. 

Ook de bijwerkingen van dergelijke middelen spelen daarbij een belangrijke rol: je 

wilskracht, je concentratievermogen en je levensmoed worden ondermijnd, terwijl 

neerslachtigheid, slaperigheid, futloosheid, vermoeidheid, beverigheid en andere 

bijverschijnselen uitsluitend ‘bestreden’ moeten worden met steeds meer of steeds 

sterkere pillen. Een vicieuze cirkel die zich steeds meer sluit en een situatie die steeds 

uitzichtlozer wordt! Onderzoeken hebben uitgewezen dat het gebruik van 

tranquillizers bij vrouwen tweemaal zo groot is als bij mannen en dat bovendien het 

gebruik het grootst is bij vrouwen boven de vijfendertig jaar. Ook is bij vrouwen de 

daling van het gebruik – die de laatste jaren heeft ingezet – minder sterk dan bij de 

mannen. Enkele van de meest bekende slaap- en kalmeringsmiddelen waren in de 

laatste twintig jaar van de twintigste eeuw: mogadon, veronal, vesperax, valium, 

librium, seresta en temesta. Ook antidepressiva zoals tryptizol en tofranil werden 

veelvuldig voorgeschreven en gebruikt, evenals de zwaardere middelen zoals largactil, 

serenase en nozinan. Tegenwoordig zijn er verschillende pammetjes zoals diazepam. 

Over de redenen waarom vrouwen zoveel meer tranquillizers gebruiken dan mannen 

is nog weinig bekend. Bekend is dat jonge vrouwen, die zich bewust zijn van hun 

situatie, vaak te kampen hebben met machteloosheidgevoelens ten opzichte van hun 

(on)mogelijkheden. Degenen die, naast hun huishouden, ook buiten de deur willen 

werken komen niet zo snel aan de slag. Vrijwilligerswerk wordt vaak als 

onbevredigend ervaren, parttime banen zijn moeilijk te bemachtigen en fulltime banen 

leveren vaak overspanning of burn-out op, omdat in de meeste gevallen ook de 

eindverantwoordelijkheid van het huishouden moet worden gedragen. Deze onmacht, 

frustratie en spanning veroorzaken klachten die in het algemeen gesust worden met 

kalmerende- of stimulerende middelen. De belangrijkste grond voor een overmatig 

gebruik van tranquillizers en pepmiddelen is en blijft het onbehagen dat de meeste 

vrouwen voelen ten opzichte van de verharding van de maatschappij, waarin intuïtie, 

emotie en hartelijkheid geen waardering vinden en vrouwen gedwongen worden hun 

eigen aard als het ware te verloochenen om te kunnen overleven. De middelen kunnen 

blokkades opheffen, zoals agitatie, hevige angsten, depressiviteit en dergelijke. 

Daardoor wordt het mogelijk om de eigenlijke oorzaken van het probleem op te sporen 

en te verwerken. De middelen werken echter niet genezend, zoals vaak ten onrechte 

wordt aangenomen. Tegenwoordig wordt bij een juist gebruik van de middelen de 

toepassing ervan na korte tijd weer stopgezet. De vrouwen komen in contact met 

lotgenoten en de herkenning die ze bij elkaar vinden geeft hun zoveel zelfvertrouwen 

dat ze het aandurven samen hun leven en hun functioneren onder de loep te nemen. 

Men kwam tot de ontdekking dat de middelen bondgenoten waren die hen hielpen bij 

hun strijd tegen een harde, bedreigende wereld. Mothers little helper!   

 

Mijn moeder leerde mij, toen ik drie jaar was, op een regenmiddag het liedje van de 

vogeltjes van S. Abramszoon. Het gaat over een gaai die een nest heeft gebouwd en het 

heet ‘Vogelnestje’. Wanneer ik het lied zing tijdens een activiteit met de ouderen kan 

iedereen het lied meezingen. 
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Vogelnestje 

 

Er schommelt een wiegje in ’t bloeiende hout, 

Een wiegje met bloemengordijntjes. 

Dat hebben twee vogeltjes samen gebouwd. 

En zie eens, hoe keurig en fijntjes! 

Als ’t windeke speelt, 

De looverkens streelt, 

Dan schommelt het teedere wiegelijn mee, 

Als ’t scheepjen op deinende zee. 

 

In ’t schommelend wiegjen is wonder geschied: 

Uit d’ eitjes zijn jongen geboren! 

Nu zingt in verrukking het gaaike zijn lied. 

Een liedeke, zoet om te hooren. 

Hoe ’t jubelt door ’t hout, 

Hoe ’t schatert door ’t woud! 

En moedertje dekt ze, 

Van ’t luistren niet moe, 

Met koest’rende vleugeltjes toe. 

 

Mijn vader – ik noem hem vaa –  was Hendrik Gerrit Koers, de bakker van de 

coöperatie aan de Dorpsstraat sinds december 1937. Op vijftien jarige leeftijd (1931) 

was hij gaan werken bij bakker Morsink in Wierden. Hij kreeg op 30 januari 1946 

bericht van de Vereniging Nederlandse Bakkersvakscholen te Groningen dat hij was 

aangenomen voor de Gemengd Bedrijfscursus afdeling banket. De cursus zou starten 

op donderdag 7 februari 1946 om 17.00 uur in de Almelose Bakkersvakschool, 

Parochiehuis, Boddenstraat 49. 

 

Deelnemers aan de opleiding voor Banketbakkers moeten in bezit zijn van een 

tekenboek, 3 schriften, een dictaatschrift (voor receptenboek), een stuk gummi, 1 

potlood, 1 pen, 1 lineaal, 1 passer en een spuitzak met spuitjes, 2 gladden no. 5 en 7 en 

2 gekartelden no 2 en 5. Deelnemers aan de cursus dienen op de eerste les de eerste 

termijn, zijnde een bedrag van 24 gulden te voldoen voor de eerste twee maanden. Voor 

de volgende termijnen wordt een nota gestuurd. 

 

In verband met de werkzaamheden in de bakkerij ontvangt vaa op 9 oktober 1947 het 

afschrift van de kennisgeving no. 2 tengevolge art. 35 der arbeidswet 1919. De 

ondergetekende F. Morsink, als hoofd van de onderneming, waartoe de broodbakkerij 

behoort, geeft hierbij kennis dat in die bakkerij op zaterdag den 11 oktober 1947 door 

twee bakkersgezellen (mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder) bakkersarbeid zal 

worden verricht van tusschen 0 en 9 uur des voormiddags. Het afschrift diende te 

worden opgehangen naast de arbeidslijst in de wasruimte. Va had een 

broodbakkeropleiding gedaan en werd voor de Tweede Wereldoorlog de broodbakker 

(en later dus ook banketbakker) van de coöperatie aan de Dorpsstraat 53. Hij werkte 

samen met de oude Scholten, het was in de tijd dat Beverdam ziek werd.  Hij bakte 

van het meel, het eetbare deel van elke graansoort, dat tot poeder was vermalen, 

brood: roggebrood, wit brood en tarwe brood. 
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Vaa leerde tijdens een dagje uit van de jongelingsvereniging van de gereformeerde 

kerk een meisje kennen uit Almelo. Hij werd verliefd, verloofde zich en trouwde met 

haar: Willemien Maassen van den Brink werd mijn moeder. Vaa twijfelde tussen het 

beroep van bakker of van fietsenmaker, hij werd uiteindelijk bakker. Vaa diende in 

het Nederlandse leger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en vocht mee in de slag 

om Arnhem. Hij zat een tijd in kamp Amersfoort als krijgsgevangene en wilde later 

nooit meer stampot wortelen eten; dat kreeg hij daar elke dag. Van hem weet ik echter 

niet dat Hitler de wetten van de oligarchie van het oude Sparta voor ogen had. Die 

waren gebaseerd op elitetroepen en oude adel. De Spartanen waren de grondleggers 

van de westerse militaire discipline. We leerden van hen dat eer een belangrijk 

onderdeel van ons leven is. Ook superioriteit was een belangrijke waarde die ten koste 

ging van een democratische samenleving. Voor het huwelijk woonde vaa 'op kamers' 

bij Els en Mannie van Hoorn, die woonden aan de Populierenlaan. Dat was toen hij 

werk vond als broodbakker bij de coöp. Zijn baas, bakker Morsink uit Wierden, 

schreef de volgende aanbeveling. 

 

 

Wierden Dec. 1936 

 

Hierbij verklaar ik dat H.G. Koers, thans bijna 5 jaar tot mijn volle tevredenheid bij mij 

gewerkt heeft. Hij is een eerlijk en vertrouwd persoon, voor zoo ver ik hem heb leren 

kennen, ook buiten zijn werk gedraagt hij zich netjes, Hierbij teeken ik 

 

Hoogachtend 

H.H. Morsink 

(Bakker) 

 

Mijn ouders vonden uiteindelijk een huis, ze huurden het voorste deel van het huis 

van Leussink aan de Rijssenseweg 26 en trouwden derhalve op 18 april 1947. Het 

duurde twee jaar voor ik ter wereld kwam. Dat kwam omdat mijn moeder door 

kwajongens van de fiets werd getrokken toen ze op weg was naar Rijssen. Gevolg was 

een verbrijzelde knieschijf en een maandenlange opname in het ziekenhuis in Almelo; 

in diezelfde tijd werd vaa ook opgenomen met een ischias. Daar verscheen ik 

uiteindelijk toch in de nazomer van het jaar 1949. Mijn eerste herinnering: ruzie met 

de buren. Terwijl toch mijn eerste herinnering het wiegje moet betreffen, het bedje van 

riet met de tulen gordijntjes om de hemel. Toen ik drie jaar was verhuisden we naar 

de Julianastraat 34 naar het huis waar Kamstra, de schoolmeester had gewoond. 

Mijn ouders werden uit ons huis aan de Rijssenseweg getreiterd door de oude 

Leussink en zijn vrouw. We mochten geen gebruik meer maken van de privaat, die 

toen nog buiten was. We deden onze behoefte op een emmer en mijn moeder leegde de 

emmer elke dag in de sloot naast ons huis. De Leussinks wilden dat hun dochter, die 

eerder met ruzie uit huis was gegaan (en intussen kinderen had gekregen), weer bij 

hen terug kwam wonen. Er was een ruzieachtige sfeer die aan mij als tweejarige niet 

onopgemerkt voorbij is gegaan. Vaa kwam altijd thuis van zijn werk met de vraag: 'Is 

er nog nieuws aan de fronten?' Ook toen wij al jaren in de Julianastraat woonden 

stelde hij die vraag, die gewoonte heeft hij levenslang volgehouden. En nog hoor ik de 

vraag, gesteld door mijn jongste broer Henk. Ik ben nog één keer in ons oude huis aan 

de Rijssenseweg teruggeweest op bezoek bij een vriendinnetje. Het huis was intussen 

verbouwd. Ik kon er niet aan wennen dat er andere mensen in het huis woonden, die 
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geen woord spraken over wat er gebeurd was. Vaa bracht elke week melkpoeder mee 

voor Mannie en Els van Hoorn.  Ik mocht nooit mee om het weg te brengen. De reden 

was dat kinderen te druk waren. Het echtpaar was de moorden op hun familie en hun 

vrienden in de Tweede Wereldoorlog nooit te boven gekomen, aldus vaa.  Ik was er 

bijna niet meer geweest. Mijn moeder liep op een zonnige ochtend naar de overkant 

voor een praatje met Mina, de buurvrouw. Ik liep met haar mee en duwde mijn 

poppenkind in het wagentje naar de overkant van de Rijssenseweg. Maar na een 

minuut of vijf had ik genoeg van de prietpraat en duwde pop in haar wagentje en 

vetrok richting huis. Wat ik me nog herinner is dat de pop op de grond lag, de 

kinderwagen op zijn kant en dat mijn moeder verschrikt kwam aangerend. Homan 

van de Disselsweg kwam aangescheurd met een nieuwe mercedes die hij net gekocht 

had, zo uit de garage, nog onverzekerd. Hij zag mij oversteken, trapte op de rem en 

kwam dertig meter verderop tot stilstand, tegen het hek van de School met de Bijbel. 

Homan en ik kwamen met de schrik vrij, de auto was totallos. Jarenlang hebben mijn 

ouders geld aan hem moeten betalen, ook hun waren niet verzekerd tegen deze 

schade. 

 

Vaa is op 11 september van het jaar 1916 geboren in het dorp Wierden aan de 

Hexelseweg in de Schutterièje. Het was een dubbel woonhuis waar opa en oma 

woonden met hun zes kinderen aan de ene kant en tante Janna met man 

Steunenberg en kinderen aan de andere kant. Vaa was de oudste en onder hem kwam 

een meisje (Riek) en daarna nog vier jongens: Johan, Gerrit (Broer), Jan en Arend. 

Schutterièje is het Twentse woord voor schutterij en is afgeleid van de namen van de 

wachthuisjes op hoge palen. Deze behoorden tot de oude verdedigingswerken in 

Twente. De wachthuisjes stonden op hoge palen omdat de wachters beter over het 

moeras konden uitkijken. De Schutterièje waar vaa het licht zag was een boerenhuis 

gelegen aan de weg van Wierden naar het esdorp Hoge Hexel. Vroeger woonden er de 

schutters of schuttens die ook wel gesworenen werden genoemd. Zij namen het 

loslopende vee in beslag en hielden het vee in bewaring tot de boete was betaald. G.J. 

Ter Kuile senior schrijft over de schutterij in de voorlaatste eeuw:  

 

Wel bestond hier (Almelo) als in Wierden een rustende burger-schutterij volgens de 

bepalingen der Wet op de schutterijen ‘tot behoud der inwendige rust’ van 11 April 

1827, die naar ’t schijnt feitelijk zelden of nooit metterdaad in ’t geweer kwam, maar 

eerst in 1868 werd hier opgericht de dienstdoende schutterij, waartoe na loting uit de 

ingezetenen tussen de 25 en 30 jaar de dienstplichtigen werden aangewezen. De 

schutterij zou bestaan uit betrouwbare burgers om het stedelijk bestuur in gevallen van 

brand, gisting of oproer bijstand te verleenen. ’s Winters placht men enkel theorie-les te 

ontvangen dat inhield naar buiten exerceeren en schietoefeningen houden. Bij de wet 

van 24 Juli 1901 (de Landweerwet) werd ze opgeheven. Zeker heeft deze instelling wel 

af en toe preventief ten goede gewerkt, al overheerschte in dezen burger-

gemoedelijkheid het streng militaire element. 

 

Vaa was de oudste van zes kinderen uit het gezin van Arend Jan Koers. Mijn opa 

Koers (grôfva) was de zoon van een cater, Jan Hendrik Koers en zijn vrouw Gerritdina 

van de Riet. Opa werkte onder meer in de vleesfabriek, als stratenmaker en in de 

melkfabriek in Wierden. Tijdens werk aan een straat in Denekamp leerde hij een 

meisje kennen: Anne (Johanna Hermina) Wassink, dochter van Fenna Wassink. Er 

ontstond een liefde die werd bezegeld met een huwelijk, zes kinderen en die duurde 
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tot de dood hen scheidde. Anne werd de oma naar wie ik genoemd ben.  

 

Hexel schrijf je ook wel als haksel of haxsel, haksel is een fijngehakt stro dat gebruikt 

werd als veevoer. Wierden of terpen waren kunstmatige heuvels die werden gemaakt 

op veilig te kunnen wonen en die tegen stormvloeden bestand moesten zijn. Wierden 

ligt dicht bij Almelo en behoorde bij de Heerlijkheid Almelo. Over de verhouding 

Almelo tot Wierden schrijft Ter Kuile: 

 

Daar slechts een klein gedeelte van het platteland van Wederden binnen de limieten der 

heerlijkheid (Almelo) was gelegen, moeten we hierover kort zijn. Het betrof alleen de 

Wederder Wuesten, gelegen ten N.O. van het dorp, een broekachtig moeras destijds aan 

de Stouwe. 

 

De heren van Almelo lieten zich in het dorpsleven gelden voorzover hun gezag in het 

kerkelijke hier gebruikelijk was. Voorts doordat zij als grootgrondbezitters in de 

Wierdense marke en als markerichters daarvan invloed hadden. Maar ook met de 

goedsheeren en erfgenamen van Wierden en Hoge Hexel hebben zijn hun wrijvingen 

gekend. In het jaar 1758 was de heer als markenrichter onwillig de holtink bijeen te 

roepen en hoe, nadat enkele Wierdense goedsheeren naar het Huis afgevaardigd, daar 

‘zware bedreigingen en abrusque bejegeningen des rentmeesters’ volgens hen 

ondervonden hadden; de drost van Twente ‘een proiect van schikkinge’ moest maken. 

Volgens Van Engelen van der Veen had de Heer van Almelo in 1656 het erfelijk 

markenrichterschap van Wierden en Hoge Hexel door koop verkregen. We zien uit de 

raadsnotulen van Wierden, hoe in 1832 ‘een wacht van goede policie’ in dit dorp en 

zijn buurtschappen wordt opgericht, tot controle vooral naar het heette van 

‘vagabonden in kroegen, slaapsteden en bedelaarsdoelens’. Voorts lezen we daar van 

het aanleggen in genoemd jaar van een ‘Weg tusschen Wierden en den Ham’ met 

behulp van verplichte hand- en spandiensten. Ook zien we daaruit, dat er in Wierden 

een landelijke schutterij omstreeks 1850 geformeerd wordt, voor welke het blijkbaar 

moeilijk was geschikte personen te vinden die als eerste en tweede luitenant konden 

optreden. Als eerste luitenant benoemen ze dan Adolf Frederik graaf van Rechteren te 

Ambt Almelo, maar of deze zich die hoge onderscheiding heeft laten welgevallen, blijkt 

niet. Dit is overigens het enige contact van de burgerlijke gemeente Wierden met het 

Huis van Almelo, dat hieruit spreekt. Uit een notulenboek van 1869 blijkt, dat een 

enkele keer bij dominees-vacature de heer van Almelo als collator ter electie een 

tweetal predikanten wordt aangeboden. De negentiende eeuwse diaconieboeken zijn 

weer voor ons van geen belang. 

 

Vaa kende de mentaliteit van de boeren op de markegronden en de dorpsmensen, hij 

was er immers zelf één. Hij hield zich strikt aan de oude regels zoals hij ze geleerd 

had: wonen de keuken, degelijke huwelijken, hard werken en geen tijd voor zichzelf, 

oudere mensen niet tegenspreken, zondags twee keer naar de kerk, bidden voor het 

eten en na het bijbellezen het dankgebed, geen seks voor het huwelijk en alle 

verdiende loon inleveren. Dit komt omdat vroeger de middelen van bestaan schaars 

waren en er dan een stevige orde nodig is om te kunnen overleven. Teveel 

individualiteit doorbreekt de orde. De buurt was vol van zoekers naar nieuwe 

steunpunten. Als je niks anders hebt is ene kop koffie ook een vast punt. Vaa was 

bakker. Een goed vak. Uit de brand was hij ermee. Bij ons thuis begon de vaderlandse 

geschiedenis in 1936, de start van het werk bij de coöp. Andere jaartallen: 
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uitsluitingen, tien-urendag, acht-urendag. De wereld van voor de Tweede 

Wereldoorlog en ook nog een periode erna kende werkelijk armoede. De kinderen 

hebben concentratieproblemen omdat ze wonen in die huizen van een of twee 

kamertjes of van een kamertje met een bedstede of alkoof. Er is geen enkele ruimte 

om geestelijk adem te halen, om ergens het huiswerk te maken of een boek te lezen. 

Het is niet zo vreemd dat de kinderen vrij vroeg volwassen zijn en dit willen tonen door 

zelf geld te verdienen, eigen kleren, een eigen leven. Ze trouwen vrij vroeg, vaak, heel 

vaak gedwongen, en krijgen dus ook vroeg zelf kinderen. Ze zijn dus vroeg volwassen 

in die tijd. Bij de meisjes is dat te merken aan het al heel jong gebruiken van make-up 

en mooie kleren. Als ze getrouwd zijn gaan ze voor de helft uit werken. Ze houden van 

mooie dingen en hebben daar heel wat voor over. De verzuiling heeft in de Enter wel 

een kans gekregen. Verzuiling is een van buitenaf ingebrachte verscherping van 

levensbeschouwelijke verschillen. Deze verschillen zijn in de Enter eens belangrijk 

geweest. Met andere woorden, de buurtgemeenschap was niet sterker dan de 

verschillen in geloof en politieke overtuiging. Vaa was veroordeeld tot zwaar en slecht 

betaald werk. Dat maakte dat hij op vierenzestig jarige leeftijd overleed als een oude 

man. De ‘slavernij’ werd echter met een huiveringwekkende standvastigheid verpakt 

in een nonchalant schouderophalen en hard praten. In het weekend uitslapen tot 

acht uur om naar de kerk te gaan. Hij was veel te moe om nog iets te ondernemen. 

 

Speelgoed werd alleen met verjaardagen en voor het sinterklaasfeest gekocht, geld 

uitgeven was een serieuze zaak. Het was zaak de kinderen zo op te voeden dat ze niet 

alles kregen wat ze wilden. Eten wat de pot schaft en mooi niet dat de ouders zeiden, 

‘sla vandaag de warme maaltijd over en eet maar brood’. Vaa die belachelijk werd 

gemaakt door een kwajongen; het is een voorbeeld van de simpelste gemeenheid, 

waarover hij niet filosofeerde, maar naar aanleiding waarvan hij hem een pak slaag 

gaf, dat is duidelijk. Mijn moeder kwam uit de stad (Almelo) en heeft nooit kunnen 

wennen aan de dorpse mentaliteit. Ik mocht dan thuis ook niet de Enterse streektaal 

spreken omdat mijn moeder het Enters platvloers vond. Ik kwam niet verder dan de 

woorden driet'n, plette, daale pleer'n, gevret, gestrit en zo nog een paar. (Schijten is 

afgeleid van het keurige woord uitscheiding. Toch is schijten een niet geaccepteerd 

woord). Het zijn ongetwijfeld die woorden die kinderen op de straat leren. Driet'n werd 

grote bah, vaa werd pappie, moo werd mammie en vrouw Buisjan (Scholten) werd 

juffrouw Scholten en Antje van de Graaf werd juffrouw de Graaf. Het lied ‘Antoon met 

den bok’ was uit den boze omdat de moeder van Antoon hem een pispot op de kop 

zette. Het woord pispot was een steen des aanstoots voor mijn moeder. Jammer, want 

de Enterse taal roept bij mij oergevoelens op en wat is er nou mis met het woord pis? 

Je hoort op de wc de letterlijke betekenis. Nu moet ik het doen met de verhalen en 

gedichten in de Nedersaksische streektalen. En daarvoor dien ik óók te weten wat 

gengel'n, betuun, schoefdale of teumig is. Nöal'n heb ik er altijd in gehouden. Ook 

mijn kinderen die geen woord van de Enterse taal kennen, gebruiken dat woord, het 

bekt wel lekker. Van vaa kende ik het verhaaltje van de Sik oet Enter. Hij vertelde over 

de boerderijen en de bewoners in de marke. Als kind las ik alle verhalen van Garriet 

Jan en Annechien die in Vollenhove bij de Beulakerwijde woonden. Ik vond het 

prachtig om de oude streektaal te lezen, al was het niet de Enterse.  

 

Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong 

aan het werk gezet. Ook ik ontkwam er niet aan omdat ik de oudste was. Ik werd op 

mijn zevende jaar ingezet voor klusjes in en om huis zoals de stoep vegen, kraan en 
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bel poetsen, ramen zemen op zaterdagmiddag. En in de bakkerij… daar leerde ik stap 

voor stap het vak. Ik leerde de belangrijkste handgrepen van het bakkersambacht: 

slagroom halen bij Jan van Slot (de melkboer), slagroom kloppen (met de hand tot vijf 

liter), vruchtjes op de gebakjes leggen, brood en cake uit de bussen halen, brood 

kwasten met water, gebak snijden, slagroom spuiten op taarten, deeg kneden en 

rollen en de werkomgeving schoonmaken. Bij de meeste boeren stond de continuïteit 

van het bedrijf voorop, niet het behalen van de maximale winst. We zien dit 

verschijnsel ook voorkomen bijvoorbeeld bij de Enterse zompvaarders. Het ging om 

het scheppen van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, 

en al het andere was daaraan ondergeschikt. Deze achtergrond heb ik moeten 

tekenen om duidelijk te kunnen maken, dat het in de kring van onze familie een lichte 

verwondering wekte, toen bij mijn zuster Liesbeth onmiskenbare tekenen van EO-

vroomheid werden waargenomen. Oordeelde zij onbarmhartig: ‘Voorwaar, voorwaar 

zeg ik u: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien’. 

Wars van enige zelfkritiek. Zei de familie niet zonder verbazing: ‘Dat mens is vroom 

gemaakt’. Als kind heeft ze altijd vroom willen zijn, maar toen ze eenmaal een man 

had en een huishouding, kreeg ze alleen maar tijd voor sores’. En na de scheiding 

waren de rapen gaar, was het hek van de dam. Omdat Liesbeth uit een familie kwam, 

waar ze niet gewoon waren de dingen half te doen, werden haar al spoedig allerlei 

bestuursfuncties aangemeten. Ze ging meedoen aan Hebreeuwse les. Politiek was een 

vorm van verstandverbijstering die terzijde van haar werkelijke leven woekerde. ‘Maar 

hoe wil je dan de armoe uit de wereld helpen? ‘Door goed te doen’. Daar lag de afgrond 

die ons scheidde. Ik bekeek met geringschattend medelijden haar geestdrift voor de 

religie. Maar het christelijke leven in het dorp waar ze woont is rijk en gevarieerd. De 

beweging krijgt gaandeweg een aardige greep op de jeugd. Merkwaardige jongens en 

meisjes vind ik dat. Haar huwelijk op betrekkelijk jonge leeftijd, was in vele opzichten 

de vervulling van haar diepste wensen. Ze kreeg de man die ze wilde en waarmee ze 

erg ongelukkig werd. Vaak spreekt ze op minachtende toon tegen mij, en loopt dan 

weg zonder me een blik waardig te keuren. ‘Het is misschien dwaas van me, 

misschien is het van geen enkel belang… maar ik kan niet altijd met je omgaan sinds 

ik weet dat je zo slecht met geld om kan gaan, zoveel schulden maakt. Ik vind dat 

verschrikkelijk, en ook nog dat je de Heer niet wilt erkennen, dat je er geen enkele 

moeite voor wilt doen’. ‘O’, zei ik met opgewekte stem, ‘ik ben blij dat dat alles is’. 

Maar ondanks mijn gelijkmoedigheid deed haar bejegening mij wel degelijk pijn. Mijn 

zuster vertrekt vaak met een hart vol verachting voor mij, en ik ben nederig genoeg 

om mij af te vragen of zij enigszins gelijk heeft. Misschien is haar vrekkigheid wel 

beter, en neigt mijn ongedwongenheid naar laksheid. Ik heb mijn trots opzij gezet en 

haar gevraagd naar de reden van haar gedrag. Wat is de betekenis van de woorden 

fatsoen en schaamte toch willekeurig! Hoe verschillend kan men toch denken over 

deugdzaamheid en anima. Haar boze humeur en haar onbillijkheid zijn stellig 

overbodig. Ik voel mij niet verplicht te zeggen dat ze er goed aan deed mij als slecht 

mens te behandelen, met andere woorden: het hoort bij haar. De kern van haar 

opvattingen komen voort uit haar waardigheid die uit een buitensporig 

aanpassingsvermogen voortkomt. Uit angst dat zij door mijn ideeën zal veranderen, 

zal ik nooit meer in haar aanwezigheid spreken over de heer en mijn schulden. Ik ga 

niet meer zover dat ik allerlei argumenten aanvoer om haar te bewijzen dat ik een heel 

ander leven leidt. Ik ben niet meer verdrietig om wat mijn zuster gedaan heeft. 

Vooroordelen zijn nuttig, het is een onmisbare grens binnen families. Mijn zuster heeft 

een ander soort karakter, niet met dat van mij te vergelijken, dat zich niet gemakkelijk 
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laat kennen. Zij heeft meer scherpzinnigheid en goede smaak dan begaafdheid, dat 

maakt haar lastig in de omgang. Daarbij is ze ook nog trots en verlegen. Maar haar 

oprechtheid en haar uitgesproken afkeer van alles wat onterend is leveren haar de 

onwrikbare achting op van wie haar kennen, en zij is niet bereid om welk eigenbelang 

dan ook tot een laaghartige daad. Mijn zuster mag dan veel rechtzinniger en 

welgevoeglijk (passend, zonder bezwaar) zijn, zij weet geen vrolijkheid in huis te 

brengen, en men houdt meer van mijn karakter dan van het hare. Door mij anders te 

behandelen dan mijn zuster bevorderen zij mijn aanpassing en haar vrijheid van 

handelen, en dat is niet prettig. Ik ben altijd van mening gebleven dat mijn ouders op 

het punt van opvoeding volkomen vrij waren in hun beslissing. Maar het is te laat dat 

zij het gedrag volledig zullen erkennen. Als ik nog slechts leef om mij te vermaken, dat 

wil zeggen, als ik alleen nog maar boeken schrijf, nog slechts aandacht heb voor de 

sterren, en het mijn grootste trots is Horatius en Flaubert goed te begrijpen, en als 

dan een redelijk persoon mij de nutteloosheid van mijn leven verwijt, zal ik 

antwoorden: ‘Eens heb ik alles gedaan wat in mijn vermogen lag om meer waard te 

zijn, om nuttiger te zijn, om het doel van mijn leven beter te vervullen’. En als mij ooit 

iets anders verweten wordt, zal ik antwoorden: ‘Eens was ik vastbesloten mij te voegen 

naar de gevestigde orde van de maatschappij, eens wilde ik beslist een deugdzame 

vrouw zijn’. Nu de banden van het huwelijk mij niet kunnen bekoren, beschouw ik 

mijzelf voorgoed als vrij. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ik zal trouwen, een kans 

van een op duizend. De status van gehuwde vrouw stond mij slechts in bepaalde 

omstandigheden aan, met alles wat het mooier en prettiger maakte, en dat zal zich 

niet opnieuw voordoen. En passant wil ik u een nogal merkwaardige anekdote 

vertellen over de ongehoorde jaloezie van mijn zuster tegenover haar echtgenoot. Het 

ging daarbij uitsluitend om de genegenheid waarvan hij sommige vrouwen blijk gaf. 

Maar zij dreef dat zo ver dat een vrouw die een hartstochtelijke liefde zou koesteren 

voor een vrije echtgenoot, zichzelf niet meer zou kwellen dan zij deed. Ze kon het niet 

verdragen hem in gesprek te zien met een van de vrouwen van wie het niet meer dan 

logisch is dat hij op hen was gesteld: zijn collega’s, zijn nichten, en mij, haar zuster. 

Hij aanbad haar nog desondanks erg lange tijd, en vermeed alles wat het haar belieft 

hem te verbieden. Zijn problemen maakte zij tot de hare en raakte verward in een 

spinnenweb van leugens en verwijten, zowel van haar als van hem.  

 

Ik was een onschuldig kind, in de eerste klassen van de School met de Bijbel. De tijd 

van ‘Het Fluitketeltje’ van Annie M.G. Smit: 

 

Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis, 

het keteltje staat op het kolenfornuis, 

de hele familie is uit, 

en het fluit en het fluit en het fluit: túúúút. 

 

Kent u het nog? Waarom huilt de jager ook? Hij heeft de haas toch zelf geschoten. Nu 

ligt hij daar in het groen-groen-knolleknolleland. Als kind vond ik het al een vreemd 

liedje. Dat opgewekte wijsje in combinatie met het doodschieten van een haas. De 

poppen in de poppenkraam, die later poepen bleken te zijn, hondje Mop, de zeven 

kikkers, er schommelt een wiegje, Rosa en vele andere. Ik hou van die liedjes, ze 

roepen iets terug van vroeger. Gefascineerd door de halfbegrepen, verouderde 

woorden. Nog steeds zing ik ze graag, vals en uit volle borst. Een beetje raadselachtig 

zijn ze, en gruwelijk, dat soms ook. 
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Feesten in december.  

 

Langs dezen algemeenen weg breng ik het  

 

COMPLIMENT VAN DEN DAG 

 

Aan allen, welke het kunnen beschouwen als aan hen in het bijzonder gericht. 

 

Hengelo, 1 Jan. 1883. 

 

H. Kersting 

 

 

Logementhouder Kersting te Hengelo (nu National) publiceerde deze 

nieuwjaarswensen in het Twentsch Advertentieblad van 1 januari 1883. In die tijd, en 

nog tot in de jaren zestig, was dit gebruikelijk bij winkeliers en caféhouders. Er stond 

soms een hele pagina met dit soort advertenties in de krant. 

 

De manier waarop men tegenwoordig de maand december met al zijn feestdagen 

doorbrengt, verschilt heel erg van vroeger. Zo’n honderd jaar geleden kon men echt 

spreken van de donkere dagen voor kerstmis. Er was amper verlichting buiten de 

huizen en als het niet strikt noodzakelijk was, waagde men zich niet op straat als het 

donker was. De dorpsstraten waren lang niet zo vlak als nu. Als een weg al bestraat 

was, bestond het plaveisel meestal uit veldkeien of kinderkopjes. Buiten het dorp 

kwam men al helemaal niet. Bezoeken aan familie en bekenden werden zo veel 

mogelijk bij daglicht afgelegd. Men zorgde er altijd voor om voor zonsopgang weer 

thuis te zijn. 

 

Binnen in de huizen had men enkel verlichting boven de tafel. Tot aan de komst van 

de gasverlichting bestond dit uit een petroleumlamp, opgehangen aan een van de 

plafondbalken. Bij dit licht moest alles gebeuren, het verstelwerk en soms huiswerk, 

al kwam dit laatste niet zo veel voor.  De meesten gingen met twaalf jaar aan het werk, 

het ‘koffiebusken in ’n tuk’. Sommigen hadden een krant maar die verscheen hooguit 

twee keer per week en had nog niet de omvang zoals we die nu kennen. Een 

weekendbijlage bestond al helemaal niet. Het is trouwens merkwaardig dat het 

fenomeen om met zijn allen rondom de tafel te zitten, tot de komst van de televisie 

heeft stand gehouden. Toen was het gebeurd met de tafel en het pluchen tafelkleed 

als middelpunt van de gezinsactiviteiten. 

 

De woonkamer of liever de woonkeuken was vroeger bovendien het enige vertrek dat 

permanent verwarmd werd. Toch was het wel knus in die eenvoudige 

arbeidershuisjes. Vooral als de regen tegen de ruiten kletterde en het ‘gin weer was 

om ’n hoond noar boetn te jaagn’. Of wanneer de sneeuwvlokken geruisloos 

neerdwarrelden en bleven liggen. Alles was dan stil, en als je naar buiten ging op je 

klompen, hoorde je in de verte het klagende geluid van de midwinterhoorn. Deze werd 

door de boeren in de marke nog wel geblazen, maar in het dorp bijna niet meer. 
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Alleen nog door Naats ten Tije, die in een boerderijtje woonde aan de 

Enschedesestraat, op de plaats waar later de villa De Grote Drost werd gebouwd. 

Enkel een lindeboom die nog voor zijn huis stond, herinnert hier nog aan. 

Tegenwoordig klinken de midwinterhoorns weer alom en niet alleen buitenaf maar ook 

in de stad. Menigeen heeft er nog een aan de muur hangen. 

 

De donkere dagen hadden ook wel een lichtpunt, zoals het sinterklaasfeest. 

Hoofdzakelijk een feest voor de kinderen, en de avond voor sinterklaas was het druk 

in de nauwe, bochtige straatjes van het oude dorp. In verrukking bleef men stil staan 

voor de banketwinkel waar uitgestald op een wit laken, tientallen heerlijke dingen 

lagen. Suikerharten, marsepein en chocolade sinterklazen. De avond voor 5 december 

was ‘kiekoamd’. Men kocht dan cadeautjes voor de kinderen. Eenvoudig speelgoed 

zoals dat in dat oude sinterklaasliedje  ‘Oh, kom er eens kijken’ nog wordt opgesomd. 

’s Morgens kwamen de kinderen al vroeg uit de bedstede, benieuwd wat ‘Sunnekloas 

had e reedn’. Voor de volwassenen waren er illegale verlotingen van 

sinterklaaspoppen. Officieel verboden, maar de Hengelose veldwachters deden vaak of 

ze niets zagen. Bovendien konden ze niet overal tegelijk zijn. 

 

Maar na sinterklaas was alles weer rustig in het dorp en ging men zijn gang alsof er 

niets gebeurd was. Toch keek men wel uit naar kerstmis, ofwel ‘Mirreweenter’, zoals 

de ouden zeiden, want het betekende twee vrije dagen. Ook de naam tweede kerstdag 

kende men niet. Dit was de dag van de heilige Stephanus of zoals de ouden zeiden, 

Sunte Steffen. Als dan de kerstdagen waren aangebroken was er in die dagen niet 

zoveel verschil met een gewone zondag. Er waren geen fraai opgetuigde kerstbomen of 

andere versierselen. Het gebruik van kerstbomen zou later vanuit Duitsland naar onze 

streken komen. Het enige verschil met een normale zondag was een iets overvloediger 

maaltijd en ’s avonds een glaasje sterke drank. Natuurlijk trok men tijd uit voor 

kerkbezoek, maar de kerken waren niet voller dan normaal. Dit verschil zou pas later 

komen. Na Sunte Steffen toog men weer aan de arbeid, behalve de meiden en de 

knechten die bij de boeren dienden. Zij waren daags voor kerst thuisgekomen en 

bleven bij hun eigen volk tot de dag na nieuwjaar. Maar de dorpsbewoners die in de 

fabrieken werkten hadden geen vrije dagen. 

 

De jaarwisseling ging echter de meesten niet zo onopgemerkt voorbij. Nederlanders 

zitten van oudsher veel binnen, gedwongen door het kille klimaat. De gemiddelde 

temperatuur in december is plus twee graden en niet direct uitnodigend tot 

straatfeesten. Vandaar dat men oudejaarsavond meestal binnenshuis vierde en nog 

steeds viert. Ouders met hun kinderen gingen naar hun ouderlijk huis of andere 

familieleden om daar de avond door te brengen en te wachten op de twaalf slagen die 

het nieuwe jaar aankondigen. Vaak werden er spelletjes gedaan, maar de hoofdzaak 

was ook hier weer eten en drinken. Aan het begin van de avond soms een gebakje en 

een borrel, maar tegen twaalven kwam de rode kool met aardappelen en metworst op 

tafel. Al etend ging men van ’t oale in ’t nieje’. Ook schoot men, als men die had, met 

geweren en pistolen om de boze geesten te verdrijven. Na de laatste slag van twaalf 

wensten de aanwezigen elkaar een voorspoedig nieuwjaar, dronken een borrel en 

gingen dan ‘reukloos ’t ber in’. Want de eerste dag van het nieuwe jaar was een zware 

dag. 

 

Nieuwsjaarsdag na de kerkdienst, gingen de mannen op pad ‘um niejoar of te winn’. 
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De vrouwen bleven thuis om de bezoekers op te vangen en te bedienen. Dat dit alles 

met de nodige alcohol werd besproeid, is wel duidelijk. Wanneer men zo een aantal 

van deze bezoeken had afgelegd, zat de stemming er goed in en werden er allerlei 

fraaie liederen ten gehore gebracht. Na zo’n vermoeiende dag wilden de mannen wel 

graag bijtijds naar bed, want anderdaags moest er weer gewerkt worden. De volgende 

dag was het de beurt aan de vrouwen om bij elkaar op bezoek te gaan en elkaar 

nieuwjaar te wensen. En het ging er dan ook heel levendig toe, want ‘tuutn (ganzen) 

en vrouwleu bint nooit stille’. Veel van dit alles is voorbij. We wensen elkaar nog 

steeds een gelukkig nieuwjaar, of wat je de laatste tijd vaker hoort, ‘de beste wensen’. 

In Twente zegt men: ‘Völ heil en zeegn in ’t Nieje Joar’. 

 

Vrede: die periode in de geschiedenis waar de boeken geen zinnig woord over melden. 

Voor mij was aan het leven nog lang geen einde te zien. De sprookjeswereld was mij 

nog zo vertrouwd. De vreedzame begrippen van twee eeuwen geleden waren nog van 

kracht. Men vond het toen normaal op de stem van het gezonde verstand te 

vertrouwen. De dingen die het geweten voorschreef werden als natuurlijk en nodig 

beschouwd. Het was een volkomen absurd verschijnsel als de ene mens de andere 

doodde. Men ging ervan uit dat moorden alleen in oorlogen, toneelstukken en 

detectiveverhalen voorkwamen, maar niet in het gewone leven in vredestijd. De 

dorpsbewoners brachten, na een dagtocht naar de heide als herinnering een bos heide 

of brem achter de ruitenwissers van de auto mee. Ik geloofde nog dat intelligentie de 

enige maatstaf was die telde. Dat zolang ik maar intelligent was ik alles zou bereiken 

wat ik maar wilde. Dat intelligentie alleen niet genoeg was en ik ook persoonlijkheid 

en verkooptechniek nodig had, leerde ik later. De studie aan de universiteit liet mij 

zien dat ik niet de intelligentste was, bij lange na niet. Toch is mijn intellect het meest 

bereikbare instrument waarover ik beschik. Het allerlaatste waar ik behoefte aan heb 

is een beslissing om mij te redden. Mannen doen aan dat soort onzin. Ik noem het 

‘denken met hun pik’. Ik werd vaak door wilskracht gedwongen woorden van de ander 

te aanvaarden. Psychisch geweld is dan nuttig wanneer hersens niet meer werken. 

Onder de hoge ramen zitten oudere dames van een zangkoor. Ze dragen mooie lange 

kleren en zij kijken voornamelijk naar de grond of de zoldering. De dominee betreedt 

de kansel, het koor verrijst en de gemeenteleden doen hetzelfde. Ergens boven mijn 

hoofd speelt het orgel. De dominee preekt met warme stem en het is doodstil in de 

kerkbanken. Een loomte daalt over mij neer, een werkelijkheid zo kalm en behaaglijk, 

met flarden van een abstracte aanwezigheid die groot in vrede is. Het maakt mij 

prettig klein. Hij stierf voor onze zonden, laten wij hem eren en deze psalm aan hem 

opdragen. Orgeltonen zetten in, de koorleden staan op in een ruisen van rokken, 

iedereen staat en een zingen weerklinkt. Het zwelt aan en het stijgt, eerst nog als een 

zware bromtoon, maar allengs lichter en helderder van klank buitelen de stemmen 

door de ruimte en ze tillen mij op. Ik waan mij bij de engelen in een zee van golven en 

sterren. 

 

Herinneringen aan meester De Vries. Hij leerde ons de tafels waar ik nog steeds 

gemak van heb en die nog uit het hoofd gaan. Meester Visser leerde ons de 

grammatica van de Nederlandse taal. Later leerde ik dat de filosoof Wittgenstein de 

grammatica in deze vorm bedacht en op schrift stelde. Het mislukte werkstukje: de 

kalender. Iedereen in de klas zat ermee te prutsen en meester Visser vond ons maar 

boerenpummels en zei dat ook. En juffrouw Buize – ze was geen Enterse van geboorte, 

woonde op kamers en trouwde toen zij Sara al gezien had – zij oefende met ons voor 



 114

de wandelvierdaagse in Rijssen. Onze klas won de tweede prijs omdat we zo netjes in 

de rij liepen en netjes bleven lopen. Blij dat ik niet bij haar in de klas zat maar bij de 

lieve juffrouw Blankvoort. Saskia en Jeroen en Paulus de Boskabouter: 

maandagmiddag om half vier voor de radio. ‘En daar ging onze kleine held in bos en 

veld’. Dit was de officiële afkondiging van het radioprogramma Paulus de 

Boskabouter. In het jaar 1955 werd het hoorspel ‘De sprong in het duister’ 

uitgezonden en op 14 september 1965 startte het hoorspel ‘Paul Vlaanderen’. WIK 

staat voor u klaar!  De gymnastiekvereniging ‘Willen is Kunnen’ had elk jaar een 

uitvoering op de planken van het podium in het hervormd dienstgebouw. Het lied 

zongen we keurig op een rij op het podium voordat de uitvoering begon. Het ja-

nikkertje met het bakje voor de centen in de klas. Mijn zusje (5 jaar) en ons 

buurmeisje Jannie roofden op een zonnige dag het bakje leeg. En passant namen ze 

ook de krijtjes mee. Ik kreeg er ook een en tekende ermee op straat. Mijn moeder werd 

op de hoogte gebracht en mijn zusje werd op het matje geroepen. Tante Gees die zo 

streng was dat ik onder de tafel kroop van angst; broer Jan was geboren en tante 

Gees was de oppas. Het strafwerk, omdat we met een groepje uit mijn klas van de 

School met de Bijbel stenen gooiden naar de katholieke kinderen uit de Julianastraat. 

Het liep volgens meester en de ouders uit de hand omdat het al weken duurde en op 

een gegeven moment de hele klas meedeed. Ik dreef mijn tol langs de stoep of rende in 

de sneeuw of hinkelde op de stoep; we speelden tikkertje, wat een flauwe herinnering 

is uit de tijd dat kannibalen mensen vingen. Mijn eerste natuurervaringen beleefde ik 

in de Enter marke en de mors, een paar minuten lopen van mijn ouderlijk huis in de 

Julianastraat. Het was doorsneden met sloten om de afvoer van producten met 

zompen mogelijk te maken. De mors moest plaatsmaken voor dorpsuitbreiding. Toen 

wist ik nog niet dat dit proces mijn leven lang zou doorgaan. In het ontruimde gebied 

ontstond een spannend speelterrein. Dat duurde niet lang want er werden enorme 

buizen aangevoerd voor de riolering. Ik gedenk de twee Mientjes, gezegend met een 

naam als een mand vol sperzieboontjes, maar die desalniettemin haar mannetje 

stonden. De Planta margarine, het Zeeuw Meisje, de erfenis uit het verleden. 

Tegenwoordig smeer ik geen margarine op mijn brood, maar echte Hollandse 

grasboter. Margarine is echter een fascinerend onderwerp. De kunstboter is in 1869 

door de Franse chemicus Hippolyte Mège-Mouriès uitgevonden. Deze had zijn volk al 

eerder een dienst bewezen door een geneesmiddel tegen syfilis uit te vinden. Frankrijk 

werd in die tijd met de dreiging van een oorlog tegen Pruisen geconfronteerd. De 

chemicus kreeg de opdracht om ter vervanging van boter een product uit te vinden 

waarbij geen melk gebruikt hoefde te worden en dat in grote hoeveelheden 

geproduceerd kon worden. Zijn margarine werd onmiddellijk een succes, want het was 

niet alleen langer houdbaar dan echte boter, maar ook een stuk goedkoper. Nadat 

Frankrijk binnen een jaar door Bismarck volledig verslagen was, verkocht Mège-

Mouriès zijn patent voor slechts zestigduizend Franse francs aan een Nederlandse 

boterfabrikant, die met een profetische blik enorme afzetmogelijkheden van de boter 

in eigen land voorzag.  Tegen het eind van de negentiende eeuw aten de armen in 

Nederland slechts in azijn gekookte aardappelen met mosterd. De margarine met haar 

onmisbare vetgehalte was een uitkomst geweest voor mensen met die lage inkomens. 

De productie van margarine paste in een maatschappelijk ideaal. Velen droomden 

ervan een nieuw soort margarine uit te vinden, oliën te persen uit grondstoffen die 

niet eerder waren gebruikt. De margarine zou de oplossing zijn voor 

derdewereldlanden en voor de armen in de rijke landen 
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We leerden op school de vaderlandse liedjes. Ik heb mijn kinderen er nog nooit over 

gehoord. Ik herinner me:  

 

- ‘Hollands Liedje’ van S. Abramszoon: ‘Holland ze zeggen je grond is zo dras’.  

- ‘De Leliën’ van F. Silcher: ‘Zie de leliën op het veld’.  

- ‘De Zilvervloot’ van J.P. Heije en J.J. Vlotta.  

- ‘Wij leven vrij’ van M.J. Brand van Cabauw: Wij leven vrij, wij leven blij, Op 

Neêrlands dier’bre grond. 

- ‘Hollands Vlag’ van G.W. Lovendaal 

-  ‘Wij willen Holland houwen’ van H.W. van der Mey. 

- ‘Kent gij het land?: der zee ontrukt. 

 

Er was het ‘Kroningslied’ van F.J. Haverkamp uit 1898, het ‘Koninginnelied’ van 

I.P.I.H. Clinge Doornbos en Sam Schuyer, het ‘Vlaggelied’ van J.P. Heije, het 

‘Wilhelmus’ van Marnix van St. Aldegonde en ‘Wilt heden nu treden’ van Valerius 

‘Gedenck-Clanck’ uit 1577. Wat ik niet kende is ‘Bede voor het Vaderland’, Valerius 

‘Gedenck Clanck’. Het is een danklied uit het jaar 1585 naar aanleiding van de hulp, 

door de koningin van Engeland aan de Heeren Staten geboden. In 1922 veranderde 

het volkslied van ‘Mijn Nederland’ naar het ‘Wilhelmus’. 

 

 

Neêrlands Volkslied van H. Tollen Cz. 

 

Vurig. Niet te langzaam. 

Het tweede couplet zacht en innig. 

 

Wien Neêrlands bloed in d’ adren vloeit, 

Van vreemde smetten vrij, 

Wiens hart voor land en koning gloeit, 

Verheff ‘den zang als wij! 

Hij stell’ met ons, vereend van zin, 

Met onbeklemde borst, 

Het godgevallig feestlied in,  

Voor Vaderland en Vorst, 

Voor Vaderland en Vorst. 

 

Bescherm, o God! Bewaak den grond, 

Waar onze adem gaat, 

De plek waar onze wieg op stond, 

Waar eens ons graf op staat. 

Wij smeeken van Uw Vaderhand, 

Met diepgeroerde borst, 

Behoud voor ’t lieve Vaderland, 

Voor Vaderland en Vorst, 

Voor Vaderland en Vorst. 

 

Dring’  luid van uit ons feestgedruisch, 

De beê U hemel in: 

Bewaar den Vorst, bewaar zijn huis, 
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En ons, zijn huisgezin. 

Doe nog ons laatst, ons jongst gezang, 

Dien eigen wensch gestand; 

Bewaar, o God! Den Koning lang, 

En ’t lieve Vaderland, 

En ’t lieve Vaderland. 

 

 

Mijn Nederland van P. Louwerse 

 

Waar de blanke top der duinen, 

Schittert in de zonnegloed, 

En de Noordzee vriend’ lijk bruisend, 

Neêrlands smalle kust begroet, 

Juich ik aan het vlakke strand, 

Juich ik aan het vlakke strand, 

‘k Heb u lief, mijn Nederland, 

‘k Heb u lief, mijn Nederland! 

 

Waar het lachend groen der heuvels, 

’t Kleed der stille heide omzoomt, 

Waar langs rijk beladen velden, 

Rijn of Maas of Schelde stroomt, 

Klinkt mijn lied op ouden trant, 

Klinkt mijn lied op ouden trant, 

‘k Heb u lief, mijn Nederland, 

‘k Heb u lief, mijn Nederland.. 

 

Blijf gezegend, land der Va’ dren,  

Make_u eendracht sterk en groot; 

Blijve ’t volk der Koninginne, 

Houw en trouw in nood en dood! 

Doe zoo ieder ’t woord gestand, 

Doe zoo ieder ’t woord gestand: 

‘k Heb u lief, mijn Nederland, 

‘k Heb u lief, mijn Nederland. 

 

Ik had afgesproken om niet sentimenteel en nostalgisch te worden. Maar wie zegt dat 

ik me aan die afspraak moet houden? Mijn omgeving heeft zo’n dertig jaar nodig 

gehad om geheel van gedaante te verwisselen. Dat is dus binnen één generatie. Wijken 

zijn verdwenen of onherstelbaar verbeterd. Op andere plekken zijn nieuwe stadsdelen 

verrezen. Mijn vertrouwde wereld werd in de afgelopen dertig jaar omgeploegd. 

Onlangs viel een foto uit een van mijn fotoalbums. Hij was losgeraakt uit z’n 

verdroogde plakkertjes. Achterop las ik tot mijn verrassing: met Jan en Henk, zomer 

1962, bij de kastanjeboom op de Mors naast het voetbalveld. Ik realiseerde me dat die 

foto was gemaakt op de plek waar nu een kunstmatige plas is aangebracht. Aan de 

ene kant werd dit hele gebied begrensd door de Entergraven, aan de andere kant door 

de Regge, onze enige markerivier. Braakliggende gebieden hebben mijn hele leven een 

geweldige aantrekkingskracht op mij uitgeoefend. Braakliggend was net zo mooi als 



 117

die prachtige velden met bollen. Mijn interesse voor de natuur zag daar het 

levenslicht. Wat is er nou fijner dan na het omslaan van enkele straathoeken direct in 

een wildernis te belanden? Weliswaar een woestenij geschapen door mensenhanden 

maar toch een hele nieuwe wereld voor dat kleine meisje dat ik toen was. Maar ik had 

in mijn slechtste dromen niet kunnen denken dat ik mijn vertrouwde kleine wereld zo 

erg zou moeten gaan missen! Overdadige glanzende gele boterbloembermen waar ik 

bossen bloemen plukte voor mijn moeder. Een uur heen een een uur terug. De sfeer 

in die grote, stille weidsheid en bovenal het alleenzijn. Het urenlang alleenzijn zou de 

belangrijkste ervaring zijn voor de rest van mijn leven. En tot op de dag van vandaag 

zal het geluid van heimachines tot mijn naarste ervaringen behoren. Nostalgie is een 

woord dat slechte mensen denigrerend gebruiken om slechte zaken goed te praten. 

Om boven op een korenveld en boerderijen een bejaardencentrum te kunnen bouwen. 

 

De buurtkinderen mochten televisiekijken bij de ‘oude’ De Weerd, wat een feest! Elke 

zaterdagmiddag was de woonkamer van Mina filmzaal. De Weerd was de eerste die 

een toestel had aangeschaft. Hannie Lips die de Verrekijker aankondigde, een 

programma over onbekende streken. ‘Tante Hannie’ zwaaide altijd met twee handen 

naar ons als afscheid. Het psalmversje dat ik op school moest leren en dat elke 

maandagmorgen overhoord werd. Het kwam goed van pas in de kerk, vol overgave 

samen de liederen zingen van koning David, de berijming uit het jaar 1773 bewerkt 

door Johannes Sebastiaan Bach en de nieuwe berijming, de negenenvijftig gezangen 

en liederen van Johannes de Heer, zonder te lezen in het boekje. De bundel Enige 

Gezangen en de Liturgie zijn in de uitgave – die ik op 1 maart 1959 van mijn ouders 

kreeg – opgenomen volgens vaststelling van de Generale Synode der Gereformeerde 

Kerken in Nederland, Middelburg 1933, met toestemming van Deputaten. Het grote 

gapen van de oude berijming in de oude Schildkerk in Rijssen. Daar werden de 

psalmen nog gezongen in de berijming van Petrus Datheen, die in de rest van 

Nederland in 1773 werd vervangen. Maarten ’t Hart brengt in ‘Het psalmenoproer’ een 

fascinerende en grotendeels vergeten periode uit de vaderlandse geschiedenis tot 

leven. Er was verzet, maar niet grootschalig. Anders werd dat toen men ook de wijze 

waarop de psalmen gezongen werden, wilde reformeren. Overal in Nederland sloeg de 

vlam in de pan. Dominees werden met stoven gekogeld, kerkvoogden werden bedreigd. 

In Zeeland kwam het tot ernstige ongeregeldheden, maar de grootste psalmenoproeren 

deden zich voor in Vlaardingen en vooral in Maassluis. Uiteindelijk moest de baljuw 

van Delft er met een troepenmacht aan te pas komen om daar de orde te herstellen. 

 

Om tien uur de arbeidsvitaminen op de radio, het programma van de AVRO dat in het 

jaar 1946 van start ging. Het muziekprogramma is het oudste Nederlandse 

radioprogramma, wellicht ook Europa’s en misschien zelfs ’s werelds oudste. Dat 

laatste claimt de AVRO in ieder geval wel en de omroep probeert daarmee een 

vermelding in het Guinness Book of Records te verkrijgen. Een paar jaar terug bleek 

uit onderzoek dat arbeidsvitaminen in Nederland het bekendste radioprogramma is. 

De nog steeds behoorlijke luistercijfers bevestigen dat beeld. Dat arbeidsvitaminen in 

1946 begon met muziek voor huis en fabriek, is niet onlogisch. De Tweede 

Wereldoorlog was voorbij, de enorme taak van wederopbouw was begonnen. Er moest 

gewerkt worden. En in die sfeer paste arbeidsvitaminen precies: muziek tijdens het 

werk die het arbeidstempo en de arbeidsvreugde en daarmee de productiviteit 

verhoogt. Ook niet voor niets dat het juist de AVRO was die het programma ging 

uitzenden. De AVRO was de omroep voor de werkgevers, gebaat bij hard werk. De 
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VARA was er voor de arbeiders. Het ritme van de muziek mocht niet te heftig zijn, 

maar vooral ook niet te traag. Het liefst zou de muziek in de hele uitzending in 

dezelfde maat moeten worden gespeeld, flink monotoon en met veel herhalingen. Dat 

komt de productie ten goede, meende men. De Britse BBC begon in juni 1940 met 

Music while you work. Met hetzelfde doel: de arbeidsmoraal in de fabrieken tijdens de 

oorlogsjaren hoog houden en de productiviteit verhogen. Omdat onderbrekingen taboe 

waren werd de pianist die tijdens een uitzending onwel werd en van zijn kruk viel, 

gelaten voor wat hij was. Na de uitzending bleek hij aan een hartaanval te zijn 

overleden. Artistieke waarde was volstrekt onbelangrijk. Het nummer ‘Deep in the 

Haert of Texas’ werd verbannen omdat het zo’n enthousiast ritme heeft dat 

fabrieksarbeiders er met hun gereedschap vrolijk op hun werkbanken op los 

trommelden. Arbeidsvitaminen ging niet gebukt onder een vergelijkbare eisenlijst en 

heeft Music while you work ruimschoots overleefd. De Britse variant hield in 1967 op 

te bestaan. Eerst één, later drie en sinds 1992 vijf keer per week wordt de 

verzoekshow uitgezonden. Talloze u-vraagt-wij-draaien-varianten zijn sindsdien 

uitgezonden. Maar de kwalificatie klopt wat arbeidsvitaminen betreft niet helemaal 

meer. De meeste muziek wordt gewoon door de redactie uitgekozen. De oorsprong van 

het programma blijkt nog steeds uit een van de vaste onderdelen: het bedrijf van de 

dag. Het bedrijf mag een lijstje met verzoeknummers insturen. Overigens leverde het 

programmaonderdeel de AVRO onlangs nog een tik op de vingers van het 

commissariaat voor de media op. De bedrijven van de dag krijgen wel erg veel 

gelegenheid zichzelf en hun producten aan te prijzen, oordeelde het commissariaat. 

Naar het oordeel van het commissariaat gebeurt dit zodanig dat het 

programmaonderdeel voor deze bedrijven als marketinginstrument kan dienen. 

 

Als er een plek belangrijk voor mij is geweest voor het intens beleven van ruimte, 

enorme horizonten, schoonheid en rust, dan was het bij de tichelarij aan de 

Rijssenseweg. Het in zijn geheel omzwerven van de Enter marke met alle 

natuurindrukken zou voor de rest van mijn leven allesbepalend worden. En eenzaam 

was ik er, na uren drassen was ik nog geen sterveling tegengekomen, noch op de 

heenweg, noch op de terugweg. Veilig thuiskomen, vaak tegen etenstijd, was dan wel 

weer heel fijn. Vooral als ik geheel verkleumd was, die onderkoeling voel ik nog in 

mijn botten.  Maar al die velden met opgespoten zand bleken echter niet voor mij te 

zijn aangelegd. Tot mijn teleurstelling waren ze bestemd voor nieuwbouw van de mors 

en het Zuidereinde. Veel mensen uit mijn buurt gingen wonen in die nieuwbouw. Ik 

heb heel erg genoten en pas later zou ik beseffen hoe bevoorrecht ik ben geweest om 

als kind zo’n rijkdom en wilde natuur te hebben gekend. Nooit zal ik de 

zaterdagmiddagen vergeten, ik mocht mee met vaa mee naar Enter Vooruit. Hij achter 

de stang en ik ervoor, kijkend met de mannen uit het dorp naar de wedstrijd, met de 

Broeze tussen de palen … na afloop rolmops van Zwoferink, de visboer op de 

Brandput. De eerste film: 'Alleen op de Wereld' voor de kinderen van de medewerkers 

van de coöp in het hervormd dienstgebouw. De eerste spijkerbroeken in de etalage bij 

Mennegat aan de Dorpsstraat. Glurend door het raam bij café Dreyerink, samen met 

Joke van de Klitse (ten Hove), naar Elvis' Roustabout. De ULO in Rijssen waar ik wel 

ouder werd, maar geen draad wijzer. Dominee Schenk die elke zondag twee keer vanaf 

de preekstoel vol ijver het woord gods verkondigde. Mevrouw Schenk leeft nog en 

woont in Wierden. Inmiddels is ze uit de tijd.  Donderdags kwam ik altijd laat thuis, ik 

had dan de folders er op zitten. Het slenteren over straat beschouwde ik niet als 

leegloperij. Onder het lopen kon je verbazend goed dromen en alles, alles ging me 
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persoonlijk aan. Ik kende de uithangborden, de stenen van de huizen, de 

winkeletalages. Ik kende ze op een speciale manier, die alleen mij aanging en ik was 

er vast van overtuigd dat ik in al die dingen de kern zag, dat geheimzinnige iets, dat 

de volwassenen het wezen van de dingen noemden. Alles om me heen drukte zijn 

stempel diep in mijn geest. Wanneer ze het in mijn bijzijn over een bepaalde winkel 

hadden, zag ik het uithangbord voor mij, de vergulde, afgesleten letters, de vrouw van 

het winkeltje met haar sloffende tred. En dan snoof ik de lucht op, de lucht die alleen 

om die winkel hing en nergens anders. En uit zulke winkels, uit die mensen, uit die 

lucht en reclameborden heb ik mijn geboortedorp Enter opgebouwd. Ik herinner me 

alles nog, voel het dorp ook nu nog net zo aan en heb het nog net zo lief. Ik houd van 

dit dorp, omdat ik er ben opgegroeid, omdat ik er gelukkig, treurig en een dromer in 

ben geweest  

 

Ik speelde dikwijls in en op de dikke, brede rioleringsbuizen van de nieuwe straat: de 

Marcus Samuelstraat; de buizen stonden nog wel boven de grond. En onder de 

vloeren van het in aanbouw zijnde nieuwe postkantoor en de gereformeerde pastorie. 

De slachterij van Bolscher in de Oude Schoolstraat was er toen nog, vaak stonden er 

buiten koeien te loeien, die gescheiden waren van de kudde en wachten op hun dood. 

Roetgerink was nog niet afgebrand en ik was te vinden in speeltuin De Marre aan de 

Putman Cramerstraat. Nu zijn de zandpaadjes naar de armenhuizen, de bakkerij, 

Saaltink en de kleuterschool verdwenen. Juffrouw Morsink maakte plaats voor 

juffrouw Aaltje die wel een diploma had. Er zijn zoveel herinneringen!  Wanneer je bij 

elkaar zit kan het gebeuren dat het ontstaat, zeg maar, in een opperste staat van 

herinnering. En dan, en dat vind ik zo geweldig, een soort herbeleving, dat je vooral 

niet moet verwarren met gewoon herinneren. Wie van ons tweeën het ook gaat 

vertellen, de ander wordt mee gevoerd in precies dezelfde beleving!  Zo werden botten 

gevonden in zand dat kwam uit een aangeboorde laag uit de laatste ijstijd tijdens het 

graven van het Twentekanaal. Ik heb daar wel eens over gefantaseerd. Dat onze verre 

voorouders hebben rondgelopen en gewapend met knotsen en speren op mammoeten 

jaagden. Die weg die de menselijke soort aflegde van vuistbijl tot magnetron! De 

meeste mensen lijken weinig last te hebben van veel historisch besef, terwijl het soms 

op mij afvliegt. Ik vind het moeilijk te verwerken als vooruitgang betekent dat mijn 

omgeving steeds maar lelijker wordt. Wat verdwijnt in stadsbeeld of landschap, 

verdwijnt al spoedig ook uit het geheugen. Een mensenleven is veel te kort om een 

landschap te zien vormen. Zouden die koolmeesjes in mijn nestkast er nog zitten? Wat 

stond die scholekster daar boven op het dak te bekijken? Dat zijn zaken die belangrijk 

zijn voor mij. Niet dat er geen andere zaken zijn, alleen, die tellen niet mee! Eruit! Het 

veld in! Genoeg opgeladen batterijen bij me? En nu weg uit die drukke stad. Ik snap 

wel dat anderen nog van alles in die stad moeten doen, maar niet met mij.  Het is 25 

april. Er roept een koekoek, een Amsterdamse koekoek. Je kunt er de klok niet op 

gelijk zetten, maar toch is jaar na jaar omstreeks deze datum de eerste koekoek te 

horen. Na het zoeken van het eerste klein hoefblad en kikkerdril kom ik al volledig 

vermoeid thuis. Dagen met regenbuien leveren de mooiste plaatjes op. De polder 

wordt steeds mooier, almaar uitbundiger gaat alles bloeien. Daar zit een vast patroon 

in, een vaste volgorde. Het is nooit saai die volgorde van opkomend leven te volgen. En 

ik ervaar het al een halve eeuw als een fantastisch wonder. Terwijl ik richting de 

Flevopolder rijd, passeer ik een biddende torenvalk, en even verderop zit een 

kiekendief op een paal. Als ik stop om een foto te maken en dichterbij kom vliegt hij 

weg. De koekoek van daarnet roept nog steeds om een partner om mee te paren. Eind 
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april staat de moerasandijvie zo ongelooflijk geel te pronken, prachtig warm geel. Heel 

anders dan de zee van paardenbloemen om mij heen, die zijn echt eidooiergeel. Terwijl 

ik zo rondslenter, kan ik zo hardop tegen mij zelf praten, zonder dat ik mezelf 

daarmee lastigval. Dan hoor ik me praten tegen de meerkoet die een soortgenoot 

verjaagt. Dat soort onzin, dat wordt steeds erger, zo in je eentje. Liggend tegen een 

dijkje kijk ik naar de baltsende kieviten. Met een ruisend geluid van zijn vleugels 

vliegt er een vlak voor me langs. Hij wordt aangevallen door een ander mannetje. Al 

roepend bakenen de twee vogels de grenzen van hun territorium wat scherper af. Er 

lopen al heel wat kievitkuikens rond. Lekker languit in het hoge gras luister ik naar 

het gezang van de leeuweriken. Op de droge vlakte verderop zingen vier 

veldleeuweriken tegelijk. Niet een leeuwerik zingt gelijk aan de ander. Door goed te 

luisteren vallen al gauw de verschillen op. Ik vind het vermakelijk om de herhalingen 

te tellen. Maar ik ben meteen klaarwakker als ik opeens het wijfje kiekendief zie 

aanvliegen. Kiekendieven kunnen hun glijvlucht zo mooi vertragen en daarbij 

stapvoets over het riet zweven. Met een scherpe hoek van negentig graden laat zij zich 

in het riet ploffen. Er zijn nog geen kiekens, ze zal het wel op de meerkoet gemunt 

hebben. Kiekendieven hebben vlijmscherpe klauwen, zonder handschoenen druipt het 

bloed van je vingers het bij ringen. Verzamelen zit in mijn bloed. Vroeger verzamelde is 

van alles, sigarenbandjes, sinaasappelmerken, filmsterrenplaatjes, nu alleen nog 

foto’s en boeken. Het klimaat verandert. Strenge winters zijn steeds zeldzamer en 

duren korter, de zomers worden warmer. Met enig verlangen denk ik terug aan de vele 

topwinters waarin ik op het ijs te vinden was en op plekken kwam die anders 

onbereikbaar waren. De verschuivingen in de natuur zijn in strenge winters heel 

bijzonder. Het grote, maar ondiepe Markermeer vriest dicht en verandert in een 

poolvlakte. Dit watergebied is van oudsher een overwinteringsplek voor vogels uit 

noordelijker streken, zoals nonnetjes, toppereenden, brilduikers en zaagbekken. Als 

het Markermeer in een nacht dichtvriest, vindt er een acute evacuatie plaats van 

vogels naar het nog open water. In Amsterdam zijn dat altijd het IJ, de westelijke 

havens en het Noordzeekanaal. Het water in dit gebied stroomt altijd omdat bij eb de 

sluizen bij IJmuiden worden opengezet om het overtollige water uit het achterliggende 

land te lozen. Voortdurende scheepvaart, in combinatie met diep en brak water, 

zorgen ervoor dat het nooit helemaal dichtvriest. In zo’n winter is Amsterdam een 

eldorado voor vogelaars. Vogels die je normaal alleen van een grote afstand kunt 

bekijken, verliezen – gedwongen door de omstandigheden – hun schuwheid en 

zwemmen vlak voor je voeten door grachten en kanalen.  

  

Romy Schneider was in de jaren vijftig van de twintigste eeuw zo geliefd door haar 

prinsessenrol in de Sissi-films, dat ook Nederlandse tienermeisjes alles wilden hebben 

dat met haar te maken had. Ze spaarden  kauwgomplaatjes van Romy en kochten 

schoolschriften met haar afbeelding. Maar de meesten verloren hun belangstelling, 

doordat ze het idolate stadium gepasseerd waren en doordat Romy Schneider als 

actrice heel andere, artistiekere minder romantische rollen koos. Ze is zo naturel dat 

velen zich goed met haar kunnen vereenzelvigen. Ze heeft zich nooit geafficheerd als 

ster en al helemaal niet als filmster. Ze was geen diva en had geen divastreken. Ze 

wilde ook niets kwijt over haar privé-leven. Roem en geld, en toch niet gelukkig. Zo wil 

het cliché het en Romy Schneider deed haar best het waar te maken. De in 1938 in 

Wenen geboren acteursdochter zag het leven niet van de vrolijke kant. Relativeren en 

humor waren niet de sterkste kanten van de vrouw die op filmsets grappend ‘Juffrouw 

Zorgelijk’ werd genoemd. Voor een verklaring moeten we misschien bij haar 
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ambitieuze en dominante moeder Magda zijn.  Romy was veertien toen ze haar eerste 

auditie deed. In haar dagboek schreef de puber er iets opmerkelijks over: ‘Ik had 

eigenlijk gedacht dat het allemaal veel eenvoudiger zou gaan. Het is zenuwslopend om 

filmster te worden. Doemt Romy’s moeder achter deze dagboekregels op? Het ging per 

slot van rekening over een auditie van een puber voor een bijrolletje. Was het háár 

levensproject dat Romy filmster werd? In ieder geval beheerste zij lang het leven van 

haar dochter. Ook in films, want ze speelde in het begin van Romy’s carrière in 

dezelfde films. Na rolletjes in vijf films lanceerde Sissi in 1955 Romy’s carrière. Het 

Weense liefdessprookje over de jonge keizer Frans Joseph, die tegen de wens van zijn 

moeder zijn oog op Sissi laat vallen, was ongekend succesvol. In Nederland trok de 

film meer dan een miljoen bezoekers. Zij zagen een onschuldige, seksloze wereld, die 

nu een beetje een perverse indruk maakt. Wat moet de keizer met de kinderlijke Sissi, 

die haar vader ‘papili’ noemt? Sissi lanceerde Romy’s carrière, maar pinde de actrice 

ook vast. Het publiek accepteerde geen andere rollen. Tegen haar moeders wil in zette 

Romy (Sissi kleeft aan me als meel) de aanval in op haar imago. Twee jaar na Sissi 

speelde ze in Monpti een vrouw die in Parijs met een gefantaseerd verleden een jongen 

inpalmt. Het komt net niet tot seks, maar de kinderlijke Sissi is verdwenen. Met het 

derde deel van Sissi (Schiksaljahre einer Kaiserin 1957) keerde Romy even in de 

sprookjeswereld terug, maar nog geen jaar later riep ze de woede van Sissi-fans over 

zich met Die Halbzarte. De film was in Nederland onder de titel Foei, Nicole te zien. In 

wat toen een pikante komedie werd genoemd, speelt Romy een tiener die over haar 

sekservaringen een boek schrijft. Duizenden woedende brieven en leeglopende Romy 

Schneiderfanclubs waren het gevolg. Om de schade te beperken drong haar omgeving 

aan op een vierde Sissifilm, maar de intussen twintigjarige Romy weigerde. Zelfs een 

miljoen Duitse marken kon haar niet verleiden. De actrice vertrok naar Frankrijk. 

Tussen haar en Duitsland kwam het nooit meer goed. Tot een breuk kwam het ook 

met haar moeder en haar stiefvader – haar ouders waren in 1949 gescheiden – toen ze 

een verhouding kreeg met Alain Delon, die haar tegenspeler was in Christine, haar 

eerste Franse film. Schneiders carrière leek te doven in belabberde Franse films, maar 

Luchini Visconti redde haar. In zijn bijdrage Il lavoro aan het vierluik Boccaccio ’70 

(1962) bezorgde hij de actrice het erotische glamourimago dat haar nieuwe 

handelsmerk werd. Ze speelde als koele schoonheid onder meer in Orson Welles’ The 

Trial (1962). Het hoogtepunt was de erotische thriller La piscine (1969), waarin zij als 

onweerstaanbare seksgodin weer tegenover Alain Delon stond, met wie de 

liefdesrelatie vijf jaar eerder was stukgelopen. Schneiders beste periode begon in 1970 

met Les choses de la vie van Claude Sautet, de eerste van vijf films die ze met de 

Franse regisseur maakte. Het retrospectief in het Filmmuseum vertoonde er vier: 

hoogtepunten in Schneiders oeuvre. De seksbom is in deze films veranderd in een 

aardse vrouw, die met het leven – vooral de liefde – worstelt. De niet-moraliserende 

drama’s zijn Franse cinema van de jaren zeventig op zijn best. In Les choses de la vie 

is Schneider de minnares van een man – rol van Michel Piccoli – die bij een dodelijk 

verkeersongeluk fragmenten uit zijn leven ziet voorbijtrekken. In Max et les 

ferrailleurs (1971) speelt Schneider een hoer, die zich door een rechercheur laat 

gebruiken om een val op te zetten voor haar criminele vrienden. In César et Rosalie is 

Schneider geweldig als een vrijgevochten vrouw, die in de liefde niet kan kiezen tussen 

twee mannen. Het hoogtepunt is Une histoire simple, dat inderdaad een eenvoudige, 

maar ontroerend verhaal vertelt. Schneider speelt een negenendertig jarige – haar 

eigen leeftijd – gescheiden vrouw met een puberzoon. Als ze zwanger is van een vriend 

in wie ze geen toekomst ziet, laat ze zich aborteren. Hoe verder te gaan? Schneider is 
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indrukwekkend als een werkende vrouw op een kruispunt in haar leven. Ze is niet 

glamourmooi, maar straalt en prachtige vitale alledaagsheid uit. Het leverde haar voor 

de tweede keer de prijs voor beste actrice in een Franse film op. Schneider leek nog 

lang voort te kunnen, maar drama’s in haar privé-leven joegen haar richting drugs en 

alcohol. Haar tweede ex-man Harry Meyen pleegde in 1978 zelfmoord. Drie jaar later 

kwam haar veertienjarige zoon bij een bizarre val – op een hek met spijlen – om het 

leven. ‘Ik ben een ongelukkige vrouw van tweeënveertig en ik heet Romy Schneider’, 

vatte de actrice haar situatie kernachtig samen. Een jaar later was ze dood. 

Hartstilstand, constateerden artsen. Zelfmoord, meenden journalisten. Gebroken 

hart, huilden fans. 

 

Mijn uitgesproken voorkeur op school hadden de Nederlandse taal, aardrijkskunde, 

biologie en rekenen. De lessen vaderlandse geschiedenis werden al op de lagere school 

gegeven, zo ook de algemene geschiedenis. Ik leerde veel van de meester Visser en zijn 

kijk op de grote figuren uit de geschiedenis en deze is mij altijd bijgebleven. Op de 

ULO in Rijssen werd hier kerkgeschiedenis aan toegevoegd. De lessen waren 

interessant, maar er was voor mij geen rust op het juiste ogenblik. Door te weinig 

drinken, schoollokalen met weinig zuurstof, niet kunnen focussen met het linkeroog 

en het werken thuis en in de bakkerij was ik altijd moe en op school werd daar geen 

rekening mee gehouden. Gevolg was verlies aan concentratie, slecht kunnen zien, 

dyslexie (woordblindheid) en niet geïnteresseerd in vakken waar ik inspanning voor 

nodig had, zoals meetkunde en algebra. Jammer, want ook Engels, boekhouden en 

handelsrekenen vond ik leuk om te doen en niet moeilijk. Mijn cijfers bleven 

onvoldoende, toch bleef ik dromen van grote daden. Het gedicht van Michel van der 

Plas ken ik nog:  over de soldaat die op zijn overjas sliep en lachend droomde dat het 

vrede was. Meneer Barink (het meester veranderde op de middelbare school in 

meneer) leerde ons de gedichten van Bertus Aafjes en Margo Minco in de eerste klas 

van de ULO. Ik las de gedichten langzaam en geconcentreerd, de woorden hebben op 

mij een poëtische uitwerking. De schrijvers treden uit de schaduw van hun intimiteit 

naar voren en onthullen subtiele mysteries uit de catacomben van hun bewustzijn. De 

kennis der natuur was absoluut onder de maat, eerst op de ULO liet meester Kraa ons 

een herbarium maken. Ik zocht en vond de bladeren van de bomen in het bos, die ik 

droogde. Een onzichtbare vogel floot. Het geluid verklonk, misschien was de vogel 

ingeslapen. Wat voor een vogel kon het zijn geweest? Hoe heette hij? Komt ’s avonds 

ook wel eens dauw voor? Waar kun je de Grote Beer vinden? Aan welke kant komt de 

zon op? Ik was nergens uitzonderlijk in, gewoon goed of gewoon slecht. Dus toen ik 

naar de universiteit ging schreef ik me in voor rechtsgeleerdheid. Rechtsgeleerdheid 

leek een goede keus in die dagen. Het leek een veiligheidsgarantie, en dat was wat ik 

in de allereerste plaats wilde voor mijn kinderen, dat we een veilige plek voor onszelf 

zouden vinden in de vreemde stad waar de man die ik was gevolgd zich, god weet 

waarom, steeds meer in zichzelf terugtrok, waar ik geen familie had om op terug te 

vallen, waar ik moeite had om de plaatselijke manier van doen onder de knie te 

krijgen. Ik mag dan maatschappelijk werker zijn, in mijn hart ben ik nog een boerin, 

maar één generatie verwijdert van roggebrood en mest. Ik mag me goddank in een vrij 

goede gezondheid verheugen. Die zou nog beter zijn wanneer ik me vroeger niet 

oververmoeid had en wanneer inspanningen, en vooral zorgen en verdriet, niet hun 

sporen hadden nagelaten. Er bestond in mijn bewustzijn een voortdurend 

onbevredigend gevoel over de onmacht, die het leven in een dorp meebracht, waardoor 

het nemen van een initiatief onmogelijk was. Dat is niet goed voor mij geweest want ik 
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kon niet leren voor mij overwogen beslissingen te nemen. Ik had de garantie van de 

liefde van mijn ouders door te doen wat ze graag wilden. Tijdens mijn huwelijk was ik 

niet voldoende in staat voor mij zelf op te komen. Klagen tegen vriendinnen hielp niet 

mijn gevoel van onvrede weg te nemen. De beslissingen die ik nam gebeurden te vaak 

vanwege een probleem, ad-hoc dus (tot dat doel). Als een rode draad lopen deze 

gebeurtenissen door mijn leven heen en zij behouden hun betekenis in het heden en 

in de toekomst. Om aan de benauwende familiesfeer te ontsnappen ging ik naar 

juffrouw de Graaf en keek naar Coronation Street voor de televisie. Toen ik jong was 

wist ik mijn diepste gevoelens niet te peilen en te benoemen. 

  

         Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig 

veranderd. Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een 

rij, dan ontstaat er een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die 

tegenwoordig totaal onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de 

smederijen, de molens, de fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude 

coöperatie. De boeren gingen niet vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de 

mensen thuis. Nu rijden de boeren met de auto naar de supermarkt en de dozen met 

spullen worden steeds groter. Er kwamen nieuwe dorpsbewoners. Op de foto’s uit de 

jaren zestig van de vorige eeuw kon je de kleren zien veranderen. De eeuwige petten 

verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van de arbeiders werden truien en 

jacks, de lange rokken van de vrouwen werden spijkerbroeken. De stille omwenteling 

van Enter aan het einde van de twintigste eeuw had talloze grote en kleine gevolgen. 

Eén van de belangrijkste betrof het omgaan met geld. In mijn jeugd was betalen nog 

een ritueel. De huur en de ziekenfondspremie werd thuis opgehaald en er werd altijd 

een praatje gemaakt met de incasseerder, die altijd tijdens de avondmaaltijd kwam. 

Geld ontvangen en geld uitgeven deed men niet zomaar, maar ook dat veranderde. Het 

loon werd in een papieren zakje ontvangen, maar toen de mensen het geld op de bank 

kregen gingen ze opeens andere dingen doen. Vakanties naar het buitenland waren er 

voor ons gezin nog niet bij. Wij fietsen elke vakantie naar Holten, naar het 

indrukwekkende Canadezenkerkhof met de uitgestrekte velden met witte kruisen en 

naar de grote zomermarkt – met de veemarkt – in Rijssen. Alle gebeurtenissen werden 

beheerst door de wet van het kleine getal. Een wet waar men in de stad nauwelijks 

weet van heeft. Een rijtje nieuwe woningen valt in een stadsbuurt nauwelijks op. Maar 

in een dorp hebben twintig nieuwe gezinnen wel degelijk invloed. Met de landbouw is 

de stabiliteit uit de dorpseconomie verdwenen, en ook uit het sociale leven. Maar 

soms bevat de geschiedenis wijze lessen als je ernaar zoekt. En ik kijk mijn ogen uit 

en probeer alles tegelijk op te nemen, niet zozeer uit belangstelling als wel door mijn 

poging te vergeten wat ik mis. Verhalen hebben macht. De verhalen van muzikanten, 

de vertellingen van dichters, en ook de geruchten op straat. Ze voedden hartstochten 

en veranderen de manier waarop de mensen de wereld zien. Ik weet niet wat voor 

verhalen er rond het einde van de wereld kunnen ontstaan in een wereld vol oorlog, 

naijver, hebzucht en drugs, maar ik ben te oud om dat mee te willen maken. Ik weet 

dat tijdens een oorlog een man altijd de vijandelijke generaal wil laten geloven dat hij 

iets anders gaat doen dan wat hij gaat doen. En de vijand probeert hetzelfde, als de 

vijand in dat soort dingen kundig is. Soms kunnen beide partijen zo warrig handelen 

dat er heel vreemde dingen gebeuren. Soms heel droevige en treurige rampen. Steden 

die in brand worden gestoken, waar niemand enig belang bij heeft, behalve dat de 

brandstichters een leugen geloven, waardoor duizenden sterven. Om dezelfde redenen 

worden oogsten vernietigd, waarna tienduizenden sterven tijdens de hongersnood die 
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volgt. Kleuren flitsen. Misschien kan ik ze gewoon negeren, of eraan gewend raken. Ze 

verdwijnen echter net zo snel als ze opkomen en ze doen geen pijn. Ik hou alleen niet 

van dingen die ik niet begrijpen kan. Ik weet dat ik werkelijk besta en dat ik niet 

slechts een ronddwarrelend blad ben, gedreven door een geesteswind. Ik ben gelukkig 

niet ontworteld en zweef niet zo vaak hoog boven de aarde. Gewoontes zijn goed, als 

het goede gewoontes zijn. Ik heb mijzelf door de jaren heen een aantal goede 

gewoontes aangeleerd. Al zwerf ik op nog zulke verre paden, dan weet ik altijd nog dat 

alles wat ik meemaak betrekking heeft op mijn werkelijke leven, dit leven waarvan ik 

in volle omvang de zin tracht te vervullen. Zo zijn mijn kinderen, mijn familie en werk 

altijd een gelukkige realiteit, en een garantie dat ik normaal en werkelijk besta. En ik 

voel nu eenmaal meer voor mensen met een emotioneel temperament dan voor 

fatsoensrakkers.  

 

Omstreeks de eeuwwisseling breidde ‘Plas Hendrik’ zijn bakkerij uit met een winkeltje 

en een maalderij. Zijn zoon Frits kwam ook in de zaak. Toen Frits trouwde werd de 

zaak nog verder uitgebreid. De oude Entersen zullen zich dat waarschijnlijk nog wel 

herinneren. Naast de winkel kwam het woongedeelte voor Frits en zijn vrouw en een 

kantoor. In het jaar 1926 werd de coöperatieve landbouwvereniging opgericht. Die 

nam in het jaar 1928 de maalderij van Frits Morsink over. In het jaar 1930 nam ze 

ook de rest van de zaak over. Frits werd toen directeur van de nieuwe coöperatie. 

Geleidelijk kwam er meer personeel in dienst, in de winkel, de bakkerij en de 

maalderij. Hendrik ter Harmsel (Bol Hendrik) kwam in het jaar 1928 als veertienjarige 

jongen in dienst bij Frits Morsink, later bij de coöperatie. Eerst zes weken op proef, 

zonder loon. Daarna met een loon van vijftien gulden per week, een flink bedrag voor 

die tijd. Hij moest er echter wel keihard voor werken, gemiddeld twaalf uur per dag. ’s 

Winters kwam hij vaak na negen ’s avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden 

dan omdat hij zo laat was en hen van bed hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met 

wateroverlast. In de buurt van het Mokkelengoor stond ’s winters alles onder water, 

ook de wegen. Vooral in het donker was dit best gevaarlijk. Toen Hendrik daar eens 

met zijn vader over sprak zei deze: ‘Laat het paard zijn eigen gang maar gaan, dan 

gebeurt er niets’. Vanaf die tijd liet Hendrik het paard de vrije teugel in het water en 

kwam iedere avond gezond en wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 1946 met 

venten voor de coöperatie. Hij begon toen met een manufacturenzaak aan de 

Dorpsstraat – naast slager Bolscher – 

in Enter. 

 

Het personeel van de coöperatie in het jaar 1932: 

 

- H. ter Harmsel (Bol Hendrik), venter kruidenierswaren; 

- Beverdam, chef van de winkel; 

- J. Brunnekreef (Kremer Jan), broodventer; 

- J. Kampman, mulder; 

- Slot (Slot Bakker), bakker; 

- D. ter Harmsel (Bol Dieks), menger; 

- J. de Wilde (Boosmans Jan,  kantoormedewerker; 

- J. Rozemuller (De Roze), voerman/chauffeur; 

- H. ter Denge (Maskops Hendrik), mulder. 
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De zacht glooiende heuvels maken het onmogelijk om echt ver vooruit te kijken, maar 

er was akkerland. Er stonden stevige stenen huizen met daken van stro en schuren 

verspreid over de velden, en nergens was er maar iets van wildernis te bekennen. Zelfs 

de bosjes die zich vastklampten aan de hellingen waren over het algemeen tot op de 

stronk afgekapt voor brandhout. Rond de donkere huizen en schuren bewoog zich 

helemaal niets; uit de dikke schoorstenen kringelde nergens rook omhoog. Het 

akkerland leek volkomen stil en volkomen verlaten. Hexel schrijf je ook wel als haksel 

of haxsel, haksel is een fijngehakt stro dat gebruikt werd als veevoer. Wierden of 

terpen waren kunstmatige heuvels die werden gemaakt op veilig te kunnen wonen en 

die tegen stormvloeden bestand moesten zijn. Maar die kwamen alleen in Noord-

Holland en Friesland voor. Het dorp Wierden werd vroeger Wederden genoemd en 

maakte deel uit van de Heerlijkheid Almelo. Met hazen heb ik vaak van die vreemde 

ontmoetingen gehad. In de Middelpolder onder Amstelveen waar ik om me heen sta te 

kijken, komt op veertig meter voor me een haas aangehuppeld, op z’n dooie gemak, 

lijnrecht op me af. Met z’n huppelgang hupt hij gewoon door, nu nog een meter of 

vijftien bij mij vandaan. Stokstijf en gebiologeerd blij ik naar hem staren. Hazen 

hebben een matig zicht en moeten het vooral van hun gehoor en hun reuk hebben. 

Maar toch, deze maakte het wel erg bont. Hij ziet me echt niet! En dat doet hij ook 

niet, want hij sprint zowat tegen mijn been. Dan, op het allerlaatste moment, staat hij 

met een ruk stil, schrikt zich een ongeluk, slaat een machtige haak en holt in paniek 

bij me vandaan. En ik maar knippen (foto’s maken). 
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Het verlichte land 
 

 

 

 

 

A’j ‘kst’ zengt, dan meen ie’j hoondere (kippen), A’j hoondere jaagt, zeg ie’j ‘kusta’. 

 

 

 

We kijken heel vaak terug naar het verleden met een soort nostalgie, maar uiteindelijk 

verkeerde een groot deel van Nederland in de negentiende eeuw nog zo ongeveer in de 

Middeleeuwen. Het was geen prettig en schoon leven, het was onaangenaam, vuil en 

niet hygiënisch. Wat ik interessant vind is de tragiek van mijn zuster en mijn tantes 

die in een bepaald systeem leven, in dit geval het christelijke geloof, en worstelen met 

de vraag wat er waar kan zijn en wat niet. Wat zijn nou de standpunten van mensen 

die in een geloof blijven waarvan ze eigenlijk rationeel moeten constateren dat het op 

niks gebaseerd is? Mij gaat het om die emotionele worsteling en niet om de 

veroordeling van een bepaald standpunt. Uit de literatuur over gestigmatiseerden 

blijkt dat het vaak meisjes waren met een sterke eigen wil. De traditie van die 

stigmata is begonnen met de heilige Franciscus en is vervolgens door allerlei andere 

heiligen overgenomen. Alleen in de negentiende eeuw had je ineens een hausse aan 

meisjes met stigmata. Vergelijkbaar met de tientallen Mariaverschijningen in die tijd. 

Ik denk dat de industrialisering en de rationalisering van de maatschappij een extra 

hang naar spiritualiteit veroorzaakte. De kerk heeft een hele strenge 

onderzoekstraditie naar wonderen, die stamt al uit de zeventiende eeuw. Er werden 

allerlei experimenten op los gelaten. In de negentiende eeuw ontstond er een soort 

samenwerking tussen de medische wetenschap en het geloof; een alliantie die 

eigenlijk heel paradoxaal was. De kerk gebruikte de wetenschap om aan te tonen of 

een wonder waar was of niet. In dezelfde tijd werd er historisch onderzoek gedaan 

naar de bijbel en werd de historische figuur van Jezus onderzocht. Er werden 

fossielen gevonden die veel ouder waren dan wat de bijbel als tijdsspanne van de 

wereld aangaf. En je had natuurlijk de evolutietheorie van Darwin, die ook liet zien 

dat de menselijke ontwikkeling niet terug te voeren was op Genesis. Later, in de jaren 

dertig van de vorige eeuw, was er een Franse arts die experimenten uitvoerde om te 

bewijzen dat Christus nooit zo gekruisigd kon zijn als op schilderijen is afgebeeld, 

namelijk in de handpalmen. Omdat de handen simpelweg niet sterk genoeg zijn om 

een  lichaam te dragen. Die arts maakte gebruik van geamputeerde armen om te 

berekenen hoeveel gewicht een arm kon dragen. Daarmee wilde hij aantonen dat de 

Turijnse lijkwade wel van Christus was, want op die lijkwade zitten de gaten in de 

polsen en niet in de handen. Hij legde ook uit dat de benen van Christus nooit recht 

naar beneden hebben kunnen hangen, want dan kun je ze niet vastspijkeren. Ze 

werden schuin omhoog gespietst. Dat zijn van die merkwaardige details waarvan je 

bijna niet kunt geloven dat mensen zich daarmee bezig houden. Twente, midden 

negentiende eeuw. Elke vrijdagmiddag verzamelt zich ene menigte armoedzaaiers voor 

het daglonerhuisje waar klokslag drie uur een jonge vrouw de stigmata van Christus 
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ontvangt. Een wonder of oplichterij? Een pastoor wordt door de aartsbisschop naar dit 

achtergebleven gebied gestuurd om dat uit te zoeken. Al gauw keert de 

dorpsgemeenschap zich tegen hem en blijkt zijn enige bondgenoot de heidense dokter, 

die hoopt het bedrog te ontmaskeren. De auteur Peter Delpeut schreef over het 

onderwerp in ‘Het vergeten seizoen’. Het speelt op het platteland rond 1850. over een 

pastoor, die, doordat hij steeds het deksel op de neus krijgt in zijn onderzoek, niets 

anders kan dan gaan twijfelen over zijn eigen geloof en over het waarheidsgehalte 

ervan. De stigmata zijn heel lichamelijk geschreven. Het was een  smerige bende en 

niet schoon en devoot. 

 

Het sneeuwt en het regent tegelijk; de huizenrijen kruipen huiverend tegen elkaar 

aan. Ik ben ouder geworden en leefde het leven. Het is al veertig jaar geleden toen ik 

om tien voor zeven met de bus naar Goor reed en verder tufte met de stoptrein naar 

Hengelo. De winterochtenden waarop we in de wachtkamer om een grote kolenkachel 

op de trein wachten. De dromerige, meestal slapende tochten door de besneeuwde en 

bevroren weilanden. Werken voor de firma Dikkers Hengelo (afsluiters) op een 

hollerith (pons) machine op de mechanische administratie. Tobben met de regels, voor 

meisjes veel, voor jongens weinig. De OAD-bus hobbelde over de hardbevroren 

toegangsweg tot de stad Goor. De passagiers zaten diep weggedoken in hun dikke 

mantels. Achter een van de raampjes viel tegen de rode achtergrond van het interieur 

mijn meisjesgezicht te onderscheiden, blank binnen de plooien van mijn kap. Thuis 

leefde ik degelijk, gereformeerd, met gezelschapsspelen, muziek luisteren en 

familiebezoek als voornaamste vertier. Ik was in de gevoeligste jeugdjaren door een 

goedbedoelde maar kortzichtige opvoeding gedwongen in een richting die geen 

rekening hield met eigen aanleg en voorkeur. Ik heb me pas na lang verzet 

onderworpen aan de strenge discipline die de maatschappij, dus ook mijn ouders, de 

enige juiste vond. De welvaart begon te gloren en met het boekje ‘Uitzet op Stapel’ in 

de hand vergat ik het verleden. Trouwen in een gezin waarvan vader en moeder 

alcoholist waren en vrienden probleemjongeren. Ik gooide mijn trenchcoat weg en 

kocht een parka, kreeg drie kinderen en stormde de toekomst tegemoet. Zwevend op 

de vleugels van het feminisme, het socialisme, het humanisme en de wetenschap van 

het gezonde leven; ik werd een natuurmens met blauw bloed in de aderen. Grapje!! De 

kleine, subtiele symptomen tijdens de zwangerschappen, zoals het veranderen van het 

gezicht, gingen ook niet aan mij voorbij. De controle die ik vroeger over mijn uiterlijk 

uitoefende, ontglipte me volkomen. De toekomst die uit mij tevoorschijn trad, 

beschikte helemaal over me. Het is een bekend verschijnsel dat mensen die langere 

tijd in instituten zitten opgesloten op den duur tot allerlei vormen van creativiteit 

komen. Het is bewezen dat het goed is voor de patiënt of gevangene als hij zich zet aan 

het ontspannen borduren, kleien of figuurzagen. Het geeft de mensen wat te doen en 

hoeven even niet aan hun wanen en frustraties te denken. Ik heb nog steeds het 

handwerk dat ik maakte in het ziekenhuis in Emmeloord tijdens de zwangerschap 

waaruit Grisjo werd geboren. Ik streepte de dagen op een kalender weg en ik zag 

patiënten met ontslag gaan en nieuwe binnenkomen. Elza breide elke avond, jaren 

achtereen, hele lappen zonder er iets van te maken. Ook in buurthuizen worden deze 

activiteiten aangeboden. De resultaten van de handvaardigheid zijn te bewonderen 

aan de muren van de instellingen. Wie kent niet het eens zo populaire gekleurde 

draad, in de vorm van een scheepje, op een plank gespannen. Zo nu en dan kom ik in 

de hal van het verpleeghuis het geschilder op doeken tegen. Op zulke dagen is het 

leven geen lolletje. 
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Opgevoed als een keurig meisje die het tegenspreken was afgeleerd, met andere 

woorden: streng was aangepakt. Zoals altijd wanneer mij onaangenaamheden te 

wachten staan, word ik onverschillig. Eigenwijs, ondanks bezwaren van velen, toch 

haar eigen gang gegaan. Terugkijkend is mijn jeugd één voorbereiding geweest op wat 

onvermijdelijk ging komen: zelfstandig zijn. Afstuderen in plaats van stenen gooien. 

Mijn huwelijk dat niet op zeer hechte grondslag rustte, ging er aan. Wees dat alles niet 

op veel innerlijke strijd en onzekerheid? En ik was niet de enige want het aantal 

huwelijken daalt nog steeds drastisch. Terwijl het aantal buitenechtelijke geboorten is 

gestegen, van elf procent van alle geboorten in het jaar 1990 naar bijna drieëndertig 

procent in het jaar 2004. En dat terwijl alle beschikbare wetenschappelijke studies 

aantonen dat het huwelijk voor zowel man, vrouw als kind beter werkt dan alle 

alternatieve samenlevingsvormen. Mijn omgeving was nu een andere geworden, 

uitsluitend afgestemd op doelmatigheid, passend bij de eisen van het ogenblik. Mijn 

kinderen waarschuwen voor onbekende mannen. Want er zijn mannen die zich 

vergrijpen aan kinderen. Kinderen nota bene, op zwangere vrouwen na, het heiligste 

dat er bestaat. Ik dacht  aan wat ze deden met kinderen. In kinderen kan het nog 

ongecorrumpeerd feest zijn. Ze zijn nog niet besmet met de melancholie die 

onvermijdelijk komt met het verlies van de jeugd. Het is onvergeeflijk als je een kind 

beschadigt, voor zoiets kan geen rechtvaardiging bestaan. Ik had een koel maar 

vriendschappelijk huwelijk. In zijn houding was geen zweem van tederheid te 

bekennen. Volstrekte kilte, ondanks complimenten en hoffelijkheden. Gedurende 

tijden keurde hij mij geen blik waardig en sloop weg op pad met een eigen agenda. Wij 

praten alleen maar over zijn zakelijke aangelegenheden. We zijn tenslotte uit elkaar 

gegaan als mensen die niets om elkaar geven. Ik ben vaak zwak geweest te zwichten 

voor de blijken, niet van liefde, maar van hartstocht waarop het hem behaagde mij te 

onthalen. Vanaf dat moment was ik mijn bezinning kwijt. Ik dacht aan niets anders 

meer hoe in verliefde dwaasheden boete te doen voor alle boze gedachten die ik hem 

toegevoegd had. Even nog brak mijn nuchtere verstand door. Maar die ogenblikken 

van deugdzaamheid hebben niet lang geduurd. Het huwelijk sudderde door en kon 

natuurlijk alleen maar eindigen met mijn zondeval en zijn overwinning. Zowel het een 

als het ander heeft zich dan ook voltrokken en het ergste is, dat alles zich afspeelde 

zonder het geringste blijk van genegenheid of dieper gevoel. Ik verdien het, ik kan die 

schande nooit meer uitwissen. Hij zou me niet meer met eerbied behandeld hebben, 

wanneer ik mij heel hautain op een afstand gehouden had. Ik voelde me zo 

minderwaardig, ik heb dus maar wat ingebonden, hoewel (toen mijn moment van 

hartstocht voorgoed verdween) al mijn verdriet, al mijn ellende en jaloezie weer 

kwamen bovendrijven. Zo zijn we uit elkaar gegaan, zo is het huwelijk geëindigd. Ik 

geloofde dat ik in zijn ogen iets te mijnen gunste las. Wat ik niet allemaal gedaan hen 

om hem voor mij te winnen, hem te vertederen. Elf jaar huwelijk en drie kinderen gaf 

ik hem! Nooit echter heeft de hartstocht tot liefkozingen geïnspireerd. Hij heeft mij in 

het diepst van zijn ziel laten lezen. Ik heb daar wanhopig medelijden gezien, en 

vriendschap, maar geen liefde, nooit meer het enige dat beantwoordde aan wat ik in 

mijn hart draag, dat me kan bevredigen. Het verlies daarvan maakte mij voor lang 

ontroostbaar. Ik dacht dat de kracht van mijn eigen passie de zijne kon doen 

herleven. Helaas, ik zag wel dat hij de zijne had willen terugvinden, maar dat zijn 

pogingen tevergeefs waren. Medelijden, erkentelijkheid, kunnen die een mens 

schadeloos stellen voor verloren liefde? Nee, alle andere gevoelens, zelfs de vreugden 

van het paradijs, kunnen me niet het verlies vergoeden van wat ik niet meer kon 
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vinden in het hart van wie mij zo dierbaar, zo onmisbaar was. Hij stelde zelfs die 

ogenblikken op een lijn met onze ontmoetingen in de tijd toen wederzijdse passie 

dergelijke momenten tot goddelijke belevenissen maakte. Maar zijn hart logende wat 

zijn mond sprak. Toch deed ik alsof ik hem geloofde. Ik heb getracht mij schadeloos te 

stellen met de klank van zijn woorden. Want ik wist dat toegeven aan mijn twijfel 

gelijk zou staan met mijzelf doden en dat ik anders mijn verstand zou verliezen in die 

ogenblikken van schijnbare tederheid. De illusie was mijn enige redding. Ik hoopte dat 

hij, door liefde voor mij te veinzen, door weer aan de taal van de liefde gewend te 

raken, misschien op een dag mij weer echt zou liefhebben. Weliswaar een zwakke 

hoop, maar die behoedde me voor volslagen vertwijfeling. Hij kon het echter niet 

opbrengen, hij heeft zijn belofte niet gehouden. De gebeurtenissen van dat moment, 

zijn neiging zich snel te laten afleiden en zijn innerlijke koelheid kregen de overhand. 

Hij viel in slaap, hij verveelde zich. Vroeger leken de uren samen met hem seconden, 

en later bleken de seconden voor hem uren te duren. Ik deed echter niets om hem 

terug te krijgen zoals hij in het begin was, voordat we trouwden. Wandelen, 

kaartspelen, drinken, het amuseerde hem, hield hem bezig, hij werd erdoor geboeid. 

Maar het was alsof ik hem tot last was en hij er geen waarde aan hechte een vrouw te 

veroveren die al sinds zo lange tijd de zijne was. Vaak heeft hij hartstocht met liefde 

verward. Omdat hij iets voor mij wilde doen, maar mij geen echte tederheid kon geven, 

heeft hij mij maar getrakteerd op de louter wulpse spelletjes waar hij altijd wel voor te 

vinden was. Kan een werkelijk fijngevoelig mens zoiets aanvaarden? Verschillende 

keren dacht ik te zullen bezwijken van verdriet, maar ik heb mij beheerst. Zo gingen 

de jaren voorbij, zo hebben we tenslotte afscheid van elkaar genomen. Is dat 

liefhebben? Is dat leven? De menselijke geest is zo ongelukkig dat zij onplezierige 

herinneringen afzwakt als zij van iemand of iets gescheiden is, en plezierige 

herinneringen versterkt. Een vriend die weggaat of sterft, wordt heel dikwijls van een 

doodgewone man die hij altijd geleken heeft, een volmaakte vriend, van onschatbare 

waarde. Voor een dergelijke illusie ben ik te scherpzinnig, zover zal ik niet gaan. Maar 

toch heb ik bij mezelf gezegd: heb ik dan zoveel te klagen? Zou met wat 

toegeeflijkheid, geduld en wijsheid die onaangenaamheden niet heel draaglijk zijn 

geweest? Heb ik de aangename kanten wel genoeg gewaardeerd. Heb ik zo veel 

mogelijk mijn voordeel gedaan met het land en zijn bewoners? Vooral als je vijanden 

achterlaat, mensen die ontevreden over je zijn, zul je het betreuren ze niet weer voor je 

te hebben gewonnen alvorens te vertrekken. Je zult betreuren dat niet iedereen 

rouwig is om te vertrek. Het onterechte wantrouwen van mijn ouders, hun voorzorgen, 

hun misschien wel gegronde vrees, alle fatsoensregels die zij in acht namen, zijn mij 

altijd een kwelling geweest, vanaf het ogenblik dat ik kon praten. Daardoor heb ik me 

aangewend al die dwangbuizen te verafschuwen. 

 

De sociale controle van mijn familie had al vormen aangenomen waarmee niet te 

spotten viel. Ik kon er altijd op rekenen dat ik later verantwoording voor mijn gedrag 

zou moeten afleggen. De koran lezende, kreeg ik de indruk dat wat daar stond 

opgetekend, mij als individu tot hulp diende. Vooral na het verlaten van kerk en 

echtgenoot alleen op de wereld, met drie kleine kinderen; het gevoel van veiligheid en 

zekerheid was toen ver te zoeken. Teveel individualisme was immers een gevaar voor 

de orde en werd met isolement door de familie afgestraft. De dorpssamenleving 

fungeerde als een sociaal vangnet en als controledienst. Mijn opvoeding bestond dan 

ook voor een groot deel uit disciplinering. Het overwicht lag geheel bij de oudere 

generatie. Dat komt omdat in een samenleving die nauwelijks verandert, de ouderen 
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de meeste ervaring hebben. Bovendien bestaat er een teruggeefhouding, jongeren 

moeten iets terugdoen voor de ouderen. Verlaten doet men de dorpscultuur niet snel; 

de cirkel blijft gesloten. Als een samenleving snel verandert krijgen ouders en 

kinderen ruzie. De oude generatie kijkt nu eenmaal anders tegen het leven aan dan de 

jonge generatie. En dat moet ook, want ze moeten overleven in verschillende werelden. 

Toen ik in de tehuizen werkte heb ik vaak aan Koos Vorrink gedacht. Ik dacht: voor 

mij is het op de Paasheuvel begonnen, wat ik daar heb geleerd, breng ik hier in 

praktijk. Is het dan in Nederland begonnen? Op de Paasheuvel nog wel? Nou ja, bij 

wijze van spreken dan. Het begin ligt heel ver in het verleden, diep begraven in de 

harten van mensen, die geboren worden met de drang hun kinderen een wereld na te 

laten, die een beetje beter zou zijn dan die welke zij aantroffen. Op de Paasheuvel in 

Vierhouten is het begonnen … of in China. Wie kent de waarheid en wat is het 

verschil? Dezelfde storm, die de bomen velde, droeg ook het zaad verder. Een zaadje is 

opgeschoten in Enter. 

 

Begint zo een liefdesgeschiedenis? Zeker niet een die zich hoofdstuk voor hoofdstuk 

laat vertellen. Ook niet een die een einde heeft, een gelukkige dan wel een droevige. 

Want die van mij vond helemaal geen einde, ze sleepte zich voort, verzande. Ondanks 

alle beslommeringen losten zich in die jaren mijn persoonlijke problemen geleidelijk 

op. Ondanks de waarde die ik hechtte aan mijn uiterlijk, heb ik al vroeg begrepen dat 

je vijandigheid en wantrouwen opwekt als je je in de menigte onderscheidt door je te 

opzichtig of te armoedig te kleden. De geschiedenis staat boven het gevoelsleven als 

een paal boven water. Ik moet niet alleen de toekomst maar ook het verleden recht in 

de ogen durven te zien. Daarom ben ik de geschiedschrijver van deze ondergedoken 

periode en vertel het beleefde en gebeurde aan mijn verbaasde nageslacht. Ik wil hen 

de vaderlandsliefde meegeven zodat de latere geslachten, die dit land zal 

voortbrengen, zich onverbreekbaar één zullen voelen met hun geboortegrond. En dat 

het niet voldoende is aan te tonen wat er dient te gebeuren, doch allereerst wat er kan 

gebeuren. Ook zijn er nog vragen. Het valt moeilijk uit te maken of mijn vragen een 

persoonlijke of meer algemener (collectieve) aard hebben. Mij lijkt het laatste het geval 

te zijn. Zolang het nog niet als zodanig herkend is, treedt een collectief probleem altijd 

op als een persoonlijk probleem en geeft dan in bepaalde gevallen de illusie dat er op 

het gebied van de persoonlijke psyche iets niet in orde is. Inderdaad is de persoonlijke 

sfeer ook gestoord, maar dat hoeft niet noodzakelijk een primaire storing te zijn. 

Eerder een secondaire tengevolge van een ongunstige verandering in de sociale 

atmosfeer. De oorzaak van de storing moet je daarom in zo’n geval niet op het 

persoonlijk vlak zoeken, maar verder in de collectieve situatie. De psychotherapie 

heeft daar veel te weinig rekening mee gehouden, aldus Jung. Ik woon niet meer in 

Enter. Maar dat is toch geen reden om met zoveel heimwee te kijken naar de 

brokstukken van het voorbije leven. Die nostalgie is overdreven. Zij is een 

verschijnsel, dat aan een of twee generaties is gebonden. Niets op aarde dat beklijft. 

Als straks voor de mensen van die generaties de wereld voorbij is, staan er in een 

bibliotheek een paar boeken. Jonge mensen, andere generaties zullen die boeken 

lezen. ‘Moet toch een interessant volkje zijn geweest, dat daar heeft gewoond in Enter’. 

Als ik over het verleden mijmer… wat doe ik dan eigenlijk? Ik weet niet of er, na jaren, 

werkelijk zoveel verschil is tussen de mensen die de oorlog meemaakten, en degenen 

die erna werden geboren. Ze zitten vandaag nog steeds gevangen binnen het 

prikkeldraad van hun ineenschrompelend geheugen. Mijn schuldgevoel weet nog 

steeds geen antwoord op de vraag: waarom ik wel een leven in vrede en zij niet? Ik sta 
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voor die van heimwee uitgeteerde mensen en ik vertel, omdat ik van hartzeer zou 

stikken wanneer ik moest zwijgen. Ik vertel en in gedachten neem ik mijn lezers mee 

op een wandeling door een wereld, die er niet meer is en die misschien heel anders 

was dan ik me haar herinner. Elk van ons staat in zijn eigen ouderlijk huis, elk neemt 

zijn eigen mensen mee op een imaginaire wandeling. Maar we dolen allemaal door 

hetzelfde verleden. Daarom kan deze verzameling losse invallen, herinneringen en 

verhalen van weemoed slechts met een zin eindigen, met de woorden die de Tukkers 

uitspreken wanneer ze iemand groeten bij het afscheid nemen: ‘Heanig an en good 

goan’. 

 

Er zijn altijd twee verhalen die evenwijdig aan elkaar lopen. Een ervan, de voorgrond, 

wordt voortdurend en vaak tot in de meest uitgewerkte details verteld. Het andere, de 

achtergrond, wordt doorgaans helemaal niet verteld. De voorgrond wordt bezet door 

opmerkelijke mensen en opmerkelijke gebeurtenissen, waarvan de plaatsen in de 

lange historische vertelling voor altijd vastliggen door daden en data. U kent ze 

waarschijnlijk. Dit is het domein van koningen en overwinnaars, pausen en 

kerkvorsten, dictators en diplomaten, oorlogen die zijn gewonnen en verloren. De 

achtergrond is een stil koninkrijk waar de grote, constante stroom van gewone 

mensen leeft en sterft, generatie op generatie. Zij zijn vreemdelingen, voor altijd 

geketend in hun anonimiteit. U kunt hun namen misschien vinden gegraveerd in 

verweerde, scheefgezakte grafstenen, maar ergens anders vindt u ze niet, en kennen 

doet u ze al helemaal niet. Het koor van de Christelijke Oratorium Vereniging Sursum 

Corda was er zo een. De leden kwamen uit het stadje Almelo en de omgeving daarvan. 

Mijn moeder kon mooi zingen, ze had een heldere sopraan. Voor haar huwelijk zong ze 

in het koor Sursum Corda te Almelo. Een klein koortje is het niet te noemen, 

tegenwoordig niet en vroeger evenmin. Het is een gezelschap van zo’n vijfenzeventig 

zangers en zangeressen. Ik heb een foto uit 1937 waar ze allemaal strak in het gelid 

en keurig in dezelfde kleding op staan. Het koor, opgericht in 1912, bestond toen 

vijfentwintig jaar. En het bestaat nog steeds. Er is een relatie tussen het zilveren 

jubileum en nu. Toen namelijk voerde Sursum Corda het Weihnachtoratorium van 

J.S. Bach uit. Zesenzestig jaar later voerde het koor dat werk opnieuw uit, in de Grote 

Kerk van Almelo. Dirigent van Sursum Corda was indertijd A.E.P. Sommer. Hij was 

het die enkele jaren later met het koor nieuwe oratoriumwegen insloeg, ondermeer 

door Die Jahreszeiten van Joseph Haydn op het repertoire te zetten. De latere 

dirigenten Gerrit Peuscher, Bernard Burger en in de huidige tijd Eric Kotterink zijn 

sindsdien het uitvoeren van oratoria trouw gebleven. Mijn moeder, hoe onbereikbaar 

en onberekenbaar ook, wekte tedere gevoelens in mij op. Zij was de dupe geworden 

van armoede, crisis, oorlog en bezetting. Mijn moeder had een diep geloof in Jezus, 

dat haar kracht gaf en dat nooit verdween in moeilijke tijden. Zij ging trouw naar de 

kerk en naar het avondmaal; beide hebben veel voor haar betekend. Zij leerde mij 

kindergebedjes en zij was het, die mij het eerst in aanraking bracht met het geloof. Ik 

zie mijn moeder voor mij als beeld van nederigheid en plichtsbesef, als iemand die niet 

zo’n hoge dunk van zichzelf had en bij wie alles erop gericht was te dienen. Zij heeft 

heel haar leven door gewerkt, was altijd bezig. Zij had een warm hart voor haar 

medemensen. Zij genoot, evenals vaa, het persoonlijk vertrouwen van velen. Mijn 

moeder paste zich geheel aan de levenssfeer van vaa, die zijn werk meebracht, aan. Na 

haar overlijden moest ik vaak denken aan het vers: ‘Veilig in Jezus armen’. Zij heeft 

haar hele leven volhard om nooit iets voor zichzelf te vragen. En wat Vaa betreft, die 

zag ik eigenlijk maar zelden. Hij ging iedere ochtend om kwart voor vijf of kwart voor 
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vier (‘s winters om vijf uur, ‘s zomer om vier uur beginnen) naar de bakkerij. Als hij ’s 

avonds thuis kwam was hij moe en niet aanspreekbaar, met een kort lontje, zegt men 

tegenwoordig. Toch vond hij de tijd om ons kinderen verhaaltjes voor te lezen uit het 

boek met het verhaal van de moedereend met de kleine eendjes. Ze staken een drukke 

en gevaarlijke straat over, de eendjes werden pulletjes genoemd. Wij wandelden iedere 

zondag na kerktijd met vaa, ’s ochtends over de Hamberg en om half vier deden we de 

Mors. Ik vond hem stoer en voelde me tevreden en voldaan wanneer ik bij hem in de 

bakkerij mocht werken. Maar hij speelde in mijn leven geen vastomlijnde rol. 

Beschermd en geboeid door al het nieuwe dat het leven mij voortdurend bood was ik 

een meegaand, opgewekt en lief kind. Ik werd zodra ik lopen kon meegenomen naar 

de gereformeerde kerk. Maar de dienst ging boven mijn bevattingsvermogen. Ik viel 

tijdens de preek in slaap en hoefde voorlopig niet mee. Het duurde lang voor ik hun 

wereldbeschouwing begreep. Wat zonde was waarvoor ik elke avond voor mijn bed aan 

god vergiffenis moest vragen. In de kerk zaten de mannen en vrouwen gescheiden. Het 

balkon bij de preekstoel was alleen toegankelijk voor mannen. Bij het bidden stonden 

alleen de mannen op en namen hun petten en hoeden af. Onder de dienst werd 

gesnoept. Na het bidden bood men elkaar een pepermuntje aan. Na de ochtenddienst 

kreeg ik thuis een plak cake bij de koffie. Er werd een uur lang gepreekt en men 

fluisterde dat sommigen de hervormde gewoonte hadden overgenomen maar één keer 

naar de kerk te gaan op zondag. Maar van de onzen waren al enkelen uitverkoren en 

zonder dat zij dit zelf wisten, al wedergeboren. De Here wist wat hij deed. Aan 

predestinatie kon niets worden gedaan. Het was mogelijk de psalmen ongelooflijk 

langzaam te zingen, veel te bidden en de bijbel uit het hoofd kennen en toch voor de 

eeuwige Hel voorbestemd zijn door de grote Voorzienigheid. Ik herinner mij dat ik af 

en toe meer van de preken ging begrijpen en erover nadacht. Maar aanvaarden deed 

ik de boodschap van gods woord niet. Had de dominee maar het mysterie van de 

persoonlijkheid en de cultuur in zijn boodschap gelegd; dat is wat ik spannend vind 

om feiten betekenis te geven en daar kan ik van leren. Ik mis raadgevingen aan een 

onafhankelijke, vrije geest. Ik heb het evangelie niet nodig om te weten dat voor god 

iedereen gelijk is. Dat wisten de Griekse filosofen en de Romeinse moralisten van vóór 

het evangelie ook wel. Er waren onverklaarbare en tegenstrijdige boodschappen, die 

mij in de jaren die volgden nooit duidelijk werden gemaakt. En toen de dominee de 

oorlog in Vietnam goed praatte omdat het een oorlog zou zijn tegen het kwaad 

(waarmee hij het communisme bedoelde) snapte ik er niets meer van. Jezus sprak 

toch over respect, de liefde en genegenheid voor de medemens? Waren de mensen in 

Vietnam dan geen medemensen? De politiek en de staat waren toch gescheiden van 

de kerk? De catechisatie beschouwde ik als bemoeizucht met mijn geloofsleven. Ik 

onderging haar omdat mijn moeder het graag wilde, maar innerlijk sloot ik mij geheel 

af voor haar invloed. Het catechetisch onderwijs, dat aan het aannemen en de 

bevestiging voorafging, had geen antwoord gegeven op de vraag: ‘Wie is Christus en 

wat betekent zijn leven voor het mijne?’ De dogma’s van de theologie over christus 

hadden een averechtse uitwerking gehad op het begrijpen en kennen van Jezus. De 

Grote Onbekende bleek ook maar gewoon een mens te zijn geweest en het evangelie 

bedacht door Paulus. Ik ergerde mij aan de willekeur van bevelen en geboden omdat 

ze blijk gaven in van inconsequentie (tegenstelling). Ik werd geconfronteerd met 

dwang, nergens met noodzaak. In het wezen van al die voorschriften, die zwaar als 

een vracht stenen op mij drukten, ontdekte ik een diepe leegte als een nietszeggende 

droom. Jammer, want het christendom is nog steeds een bron van inspiratie voor de 

moderne wereld.  Op die dag begon ik ongelovig te worden. Dat wil zeggen dat ik er 
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spijt van had dat ik lichtgelovig was geweest. Ik had me laten meeslepen door een 

passie van de geest. Er zijn zo velen die erin geloven dus moet er wel iets van waar 

zijn, dacht ik als kind. Het is echter niet zo dat ik niets mag geloven, ik geloof alleen 

niet alles. Het geloven van twee dingen die geen verband met elkaar houden, met het 

idee dat er ergens een – verborgen – derde is die ze verenigt, dat is lichtgelovigheid. 

Ongelovigheid sluit echter nieuwsgierigheid niet uit, maar versterkt deze. Ik heb geen 

ontzag voor de denkbeelden waar anderen hun leven om verwedden. Wel kunnen 

denkbeelden, waar ik geen ontzag voor heb tot een melodie worden, denk maar aan 

muziek van Richard Wagner. In de bijbel wordt verhaald over gebeurtenissen uit de 

oude wereld, en in combinatie met die van de nieuwe wereld komen de verschillen 

daartussen duidelijk aan het licht. Wanneer Mozes, met een zwaai van zijn toverstaf, 

de zee uiteen doet wijken om een heel volk door te laten, is dat een schouwspel in de 

geest van de oudheid. Het water dat aan de stem van de tovenaar gehoorzaamt. 

 

Langzamerhand begon ik mij bewust te worden een eigen persoonlijkheid te hebben. 

Om aandacht en goedkeuring te krijgen waren aanpassing en oprecht respect het 

enige middel. Ik was het oudste kind en was het voorbeeld voor de andere drie. 

Wanneer ik vrij was van school mocht ik mee naar de buurvrouw. De conversatie van 

de buurvrouwen onderling was niet meer dan emotioneel gekwek achter een kopje 

koffie. Het bonzen van Jenne (van Buisjan: juffrouw Scholten) op de muur ten teken 

dat de koffie klaar was, werd een dagelijks ritueel. Toen ik ging puberen keerde ik mij 

innerlijk geheel af van mijn ouders en de kerk. Het was van toen aan, dat ik 

zelfstandig beschikte over mijn persoon, hoe jong ik ook was.  Dit was een keerpunt in 

mijn bestaan. Het morele gezag van mijn ouders had afgedaan. Met nadruk zeg ik hier 

ouders, want ik bleef van hun als mensen houden en later, toen er geen strubbelingen 

meer konden zijn, omdat ik volwassen was, ontstond een vriendschap. Achteraf geloof 

ik, dat leiding en professioneel werken mij een verder ontwikkeld begrip van 

zelfdiscipline hebben gegeven. Hoe dit ook zij, na mijn elfde jaar hield deze leiding op. 

Hoe dit ook zij, na mijn twaalfde jaar hield deze leiding op. Bij de conflicten die er 

kwamen moest ik veel zelfbeheersing hebben om mijn moeder niet te plaatsen voor de 

moeilijkheid af te wijken van de normen van de marke en het dorp. Het was in het 

begin een woordenstrijd aan de oppervlakte. Ik liet me niet veel gelegen liggen aan 

diepere oorzaken. De bezinning op de oorzaken kwam later. Belangrijke zaken, zoals 

familieaangelegenheden, werden mij door mijn ouders onthouden omdat ik te jong zou 

zijn. Maar ik werd daardoor geïsoleerd; een geest van afweren en afstand scheppen. 

Later leerde ik feiten die niet in overeenstemming waren met de bijbel en mij veel 

hoofdbrekens gaven. Mijn ouders volgden de moraal van de bijbel op de voet. De 

opmerking dat ik toch niet werkelijk geloofde dat de wereld in één week geschapen is 

en dat Eva niet door de slang  was verleid en dat de hof van Eden een lusthof was. 

Opmerkingen die mijn twijfel en vraagtekens alleen maar groter maakten. De god van 

het scheppingsverhaal van Anne de Vries bestond helemaal niet. Aan de opvatting 

over het ontstaan van de mensheid in de tuin van Eden met de jood Adam als eerste 

mens begon ik te twijfelen. Voor mijn gevoel duurde het lang voor die twijfel was 

verdwenen, tot ik had doorzien hoe het werkelijk was gebeurd. Zij allen spelen een rol, 

hebben deel aan de loop van mijn levensgeschiedenis. Ik laat hen voor het voetlicht 

treden en vergeet sommigen van hen weer. 

 

Veel later leerde ik dat er al in de tijd van Hugo de Groot, Bento (Baruch, Benedictus) 

Spinoza en Uriël Da Costa een groeiende stroom van geschriften en wetenschappelijk 
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onderzoek was waarin betoogd werd dat kennis afkomstig was van de wetten van de 

natuur en niet van de wet van god. Thomas Hobbes, de priester Marin Mersenne, 

Pierre Gassendi en vanaf het jaar 1640 ook Hugo de Groot verklaarden bijvoorbeeld 

dat de culturen van China en Egypte veel ouder waren dan die van Israël, en dat 

rassen als eskimo’s en Amerikaanse indianen niet van Adam konden afstammen. Het 

is niet verwonderlijk dat vooral de joden gevoelig waren voor het feit dat De la Peyrère 

ontkende dat Mozes de auteur was van de eerste vijf bijbelboeken: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri en Deuteronomium, dat hij ontkende dat de bijbelse geschriften op 

feitelijke waarheid berustten en dat hij ontkende dat de wereld na de laatste ijstijd pas 

zesduizend jaar oud was. Innerlijk verklaarde ik de oorlog aan het geloof, aan dat 

menselijk gewrocht, dat mij zo deed twijfelen en de vrede met mijzelf in mijn hart toe 

te laten. De wil moet aan het verstand onderworpen zijn en niet de aanmatiging 

koesteren, tot overheersen bevoegd te zijn. Een goed voorbeeld is een dossier in het 

archief van het Hof van Holland betreffende Johann Conrad Franz von Hatzfeld. 

Zonder dit dossier hadden we misschien nooit van deze man gehoord. Zijn boek ‘La 

decouverte de la verité’  verscheen onder pseudoniem. We hadden nooit geweten van 

zijn merkwaardige carrière, buitengewone ambities en, niet in de laatste plaats, 

boeiende tragiek. Toen hij in de zomer van het jaar 1745 op zestigjarige leeftijd in ‘s 

Gravenhage werd gearresteerd, had hij zojuist een belangrijke stap gezet op weg naar 

zijn levensdoel: het presenteren –  aan de geleerden van Europa – van een nieuw 

filosofisch systeem ter vervanging van dat van Newton, waarin hij ernstige problemen 

had ontdekt. Jaren had hij gewerkt en gespaard om de drukkosten te kunnen betalen 

en toen het boek er eenmaal lag, in een oplage van ruim duizend, werd het in beslag 

genomen en door de beul verbrand wegens passages die justitie als godslasterlijk 

beschouwde. Zijn grote doorbraak naar Europa bleef jammerlijk uit. Hij had er beter 

aan gedaan minder heftige krachttermen te gebruiken om de christelijke geloofsleer 

en de kerken te analyseren. De autoriteiten vonden zijn boek ergerlijk genoeg om 

Hatzfeld levenslang te verbannen en zelfs de corrector van de drukproeven te 

beboeten. Hatzfeld werd viermaal verhoord, de verhoren vonden plaats in de 

Gevangenpoort. Ook allen die betrokken waren bij de productie van het boek werden 

verhoord: een boekdrukker, een boekbinder, een boekverkoper en de corrector. 

Hatzfeld had geen enkele hogere studie of academische opleiding gevolgd. Hij werd 

geboren rond het jaar 1685 in Heilbron in het graafschap Nassau Dillenburg. In het 

jaar 1726 kwam hij naar ‘s Gravenhage met plannen om zijn boek in de Franse taal 

uit te geven – teneinde een groter Europees publiek te bereiken – maar geldgebrek 

verhinderde dat voorlopig. De Franse vertaling zou pas in het jaar 1745 verschijnen. 

Veel van zijn uitspraken doen vermoeden dat Hatzfeld gerekend kan worden tot de 

stroming die Jonathan Israël onlangs de Radicale Verlichting heeft genoemd, waarvan 

velen inspiratie vonden in het werk van Spinoza. Hatzfeld’s betoog is niet altijd even 

helder en hij springt soms van de hak op de tak, maar een aantal zaken worden zeker 

krachtig naar voren gebracht. Hij maakt bijvoorbeeld veel gebruik van de notie van 

‘religieus bedrog’ om de dogma’s van het christendom af te doen als ‘hersenschimmen, 

absurditeiten, tegenspraken en godslasteringen’.  

 

U hebt het toch ver geschopt, mevrouw?  Carrièreplanning voor getrouwde vrouwen is 

net zo paradoxaal als een bijstandsuitkering voor de koningin. Ofwel de positie van 

werkende getrouwde vrouwen is nog steeds ongelijk aan die van werkende getrouwde 

mannen. Immers de meeste werkende getrouwde mannen zullen kostwinner zijn. De 

meeste werkende getrouwde vrouwen verdienen nog steeds minder dan hun 
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echtgenoten. Niet alleen omdat ze vaker parttime werken, ook niet alleen omdat hun 

opleiding doorgaans minder is. Want in sommige gevallen worden ze ook nog lager 

ingeschaald dan hun mannelijke collega’s. Maar ik ben toch niet voor niets uit dat 

patriarchale huwelijk gestapt? Ik heb toch niet voor niets gestudeerd?  De afgelopen 

tijd is er een steeds bredere kloof gegroeid tussen de bestuurlijke vorm en de inhoud 

van het werk. Dit heeft te maken met de nieuwe cultuur van scoren en vluchtigheid, 

en met het tijdelijk bekleden van steeds meer topfuncties. Tijdelijkheid en 

verantwoordelijkheid staan op gespannen voet met elkaar, eeuwig en altijd. Managers 

worden aangesteld terwijl ze niets weten van het bedrijf waar ze te werk gesteld 

worden. Ze laten modellen los die ze geleerd hebben. Daardoor worden er de meest 

krankzinnige fouten gemaakt, wordt de soliditeit en continuïteit van het bedrijf in 

gevaar gebracht en vertrekt men na een paar jaar weer naar de volgende klus. Ze 

ontvangen een extreem hoge afscheidspremie en daardoor denkt men dat ze 

inderdaad zeldzame mensen zijn, managers die beleid aanpakken en de bestaande 

structuren op zijn kop zetten. Op naar de volgende klus, hij heeft zich nog geen uur 

verdiept in de problemen die er spelen, maar hij houdt al een toespraak voor het 

personeel als leider en beslisser en behandelt alle ervaren vakmensen als kleuters. Hij 

moet knopen doorhakken, vervelende beslissingen nemen. Na een paar jaar haalt 

iedereen opgelucht adem. De man verkast naar een nieuwe uitdaging, zoals dat 

binnen zijn netwerk wordt genoemd. Zo trekt hij voort, jaar na jaar, door bedrijven, 

scholen, overheden, zorginstellingen en andere organisaties. Een spoor van onheil 

achterlatend. Hij is geen vakman, hij heeft zich niet ontwikkeld binnen een bedrijfstak 

of in een organisatie. Daardoor mist hij het respect voor de ervaring en het 

vakmanschap waarop, van hoog tot laag, ieder bedrijf uiteindelijk draait. Hij is een 

typische dilettant (liefhebber) die zijn onzekerheid overschreeuwt met 

managersjargon. Hij kent enkel procedures en weet niets van de inhoud. Hij is bang 

voor de inhoud, bang voor vakmanschap, bang voor trouw. Hij leeft in een gefingeerde 

wereld die enkel bestaat uit cijfers en meetbare resultaten. Hij compenseert zijn 

innerlijke twijfel met symbolen die bij gezag en besluitvaardigheid horen: exclusieve 

interieurs, chauffeurs, topinkomens. Hij maakt alleen maar pieken mee, want als de 

prijs voor zijn beleid betaald moet worden is hij allang weer vertrokken. Het is win-

win: de bitterheid en de vreugde van het blijven, van het werken op lange termijn zal 

hij nooit kennen. 

 

Waarom vindt dit proces juist in deze jaren plaats? Vermoedelijk heeft het iets te 

maken met de maatschappelijke grondslagen van vertrouwen, namelijk overzicht en 

stabiliteit. De laatste jaren is Nederland in een stroomversnelling terechtgekomen, en 

nog altijd kunnen we daar maar moeilijk aan wennen. We hebben banden met alle 

continenten, met alle vreugden en problemen die dat met zich mee brengt. 

Ondertussen zijn we zelf ook veranderd. Het verschijnsel fraude heeft zich over 

Nederland verspreid. Keer op keer verschijnen in de krant onderzoeksresultaten, 

waaruit telkens weer hetzelfde naar voren komt: Nederlanders zijn over hun eigen 

leefsituatie niet tevreden. Tegelijk is het vertrouwen in het functioneren van de 

overheid gedaald. Van vijfenzestig procent tevreden burgers in 1999 tot vijfendertig 

procent in 2002. De politiek schrikt van de cijfers,  springt van media-incident naar 

media-incident, maar wil tegelijk besturen, wat niet altijd als populair wordt gezien. 

Het openbaar bestuur moet vervolgens die ten dele niet-bestaande wereld (door de 

media geschapen) weer vertalen in beleid. Uiteindelijk wordt de wereld vanuit ‘s 

Gravenhage steeds meer een gedachteconstructie, een illusie, een te hanteren beeld 
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uit de werkelijkheid. Het heeft met het gewone mensenbestaan niets te maken. 

Scholen worden samengevoegd tot massa-instituten, abstracte constructies vol 

mensen die alleen al moeite hebben om de organisatievormen van de lesstof en de 

controle ervan door de school te leren. Niemand en vooral niet de regering luistert 

naar de leraren, die voortdurend aangeven dat de probleemleerlingen, waar het 

onderwijs vol mee zit, zo gegarandeerd ten onder gaan omdat teveel leerlingen 

voortijdig stoppen. De afrekencultuur met de deadlines zijn gewoon geworden in alle 

sectoren van de overheid. Begin 2003 werd de leiding van een politiedistrict in Utrecht 

berispt omdat de streefcijfers van opgepakte verdachten voor geweldsdelicten niet 

werden gehaald. Er waren niet genoeg verdachten van geweldsdelicten. Ook dat 

afrekenen, de kern van het overheidsbeleid, heeft alles te maken met het verlies van 

vertrouwen. Ik zie mijzelf eindeloos bellen met instanties om afsluiting of huis 

uitzetting te voorkomen. Nadat een garantstelling (door middel van een lening aan 

schuldenmaker) wordt voorgesteld en schriftelijk vastgelegd, wordt vaak akkoord 

gegaan met het doorgaan van de levering van gas of elektra. Moeders met kleine 

kinderen worden zonder bemiddeling afgesloten van gas en elektra. De leveranciers 

luisteren niet naar hun argumenten. Ze vinden dat afsluiting en beslaglegging het 

einde van hun koker is. Terwijl afsluiting en beslaglegging pas het begin is omdat de 

moeders de post niet meer openen en niet op de hoogte zijn van de afsluiting. Pas 

wanneer de man met zijn gereedschap voor de deur staat begint de procedure voor de 

moeders pas. Dat is het echte leven. Troost, verantwoordelijkheid, empathie. Allemaal 

zaken die van groot belang zijn voor ons burgerschap, die niet meetbaar zijn, die dat 

ook nooit zullen zijn en die daarom nooit gewaardeerd worden. Dit hele systeem is 

gebouwd op waandenkbeelden, ficties. Ideologieën hadden in het verleden dezelfde 

functie, het waren schermen die tussen de werkelijkheid en het bestuur geschoven 

werden, manieren om de illusie te wekken dat onze moderne, slechts gedeeltelijk 

grijpbare realiteit (van gewone mensen) toch hanteerbaar en controleerbaar was. 

 

Wie in de echte wereld leefde betaalde de prijs ervoor. Dankzij de televisie, dankzij 

nieuwe communicatietechnieken, zien we de hele wereld, maar we ervaren haar niet. 

We worden geconfronteerd met een probleem dat zich in de geschiedenis nog niet 

eerder heeft voorgedaan. Omdat wereldwijde processen steeds dichter bij elkaar 

komen, worden de problemen almaar complexer, zo complex dat je ze moet meemaken 

om ze te doorgronden. Je hebt geen overzicht, en toch word je gedwongen een 

standpunt in te nemen. We zijn allemaal veroordeeld tot prietpraat. Het is deze 

permanente druk die leidt tot het opschorten van de waarheid. De reconstructies van 

de Amerikaanse anti-terreurpolitiek bieden een schoolvoorbeeld van het denken van 

een kleine, gesloten groep ideologen en politici in fictie. De wereld draait om het 

zelfzuchtig verlangen van de mens om zijn persoonlijke levensomstandigheden almaar 

te verbeteren. Maar economische activiteit kan nooit helemaal worden gereduceerd tot 

rationele en meetbare activiteiten. Economisch handelen wordt mede bepaald door 

sociale normen en tradities, door codes binnen de gemeenschap en door de 

complexiteit van het menselijk gedrag in het algemeen. Het is allemaal niet zo simpel, 

en wie voortdurend die complexiteit vervalst tot standaard cijfers, verzinkt uiteindelijk 

in een fantasiewereld. Waar gaat dit naar toe? Voor onze wantrouwensamenleving 

betalen we allang de prijs: controle, afrekening, zinloze expertise, toenemende 

regelgeving en bureaucratisering, in een afname van durf en flexibiliteit. Het kan lang 

duren voordat onvrede duidelijk wordt, en vaak gebeurt dat op een totaal 

onvoorspelbare wijze. In deze tijd protesteert men met marsen. Het is een stille 
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revolutie, die vroeg of laat naar buiten moet breken. ‘De wijsheid veracht de rijken 

niet’, zei Barlaeus, ‘maar staat positief tegenover hen. Doch op een voorwaarde, 

namelijk dat ze rijk zijn zonder iemand onrecht te doen, prachtvol maar zonder 

overdaad, vrijgevig doch zonder vertoon, deftig maar zonder kleingeestigheid, 

godsdienstig maar zonder bijgelovigheid’. Als mensen niet kunnen voldoen aan de 

eisen van anderen, voelen ze schaamte, schrijft Fukuyama. Als hun waarde 

permanent wordt ontkend, worden ze woedend. Maar als ze worden gewaardeerd in 

hun verantwoordelijkheden en hun vakmanschap, groeit hun trots. Hier ligt dan ook 

het begin van het herstel, in het aangaan van een nieuwe verbondenheid met de verre 

voorouder die Casparus Barlaeus voor ons schetste. Vertrouwen is een wisselwerking. 

Van beneden naar boven, maar net zo goed van boven naar beneden. Wie durft te 

vertrouwen, verwerft gezag. Wie gezag heeft, krijgt vertrouwen. De wereld is 

gecompliceerd, maar dit soort zaken blijft vrij simpel. 

 

Uit: Contrast, 5 juni 1997. Het interview is door mij van de tegenwoordige naar de 

verleden tijd aangepast. Pim Fortuyn (48), socioloog, stond in het jaar 1997 in de 

belangstelling door zijn boek ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’. Fortuyn zag dit 

boek als een ‘absoluut positieve bijdrage’ aan de discussie over de integratie van 

moslims. Dat zijn ideeën overeen kwamen met die van Janmaat van de Centrum-

Democraten, wees hij van de hand. ‘Janmaar wil de mensen met een andere cultuur 

het land uitzetten. Ik wil ze integreren’, was zijn commentaar. Fortuyn verstond niets 

onder een multiculturele samenleving. Het is een containerbegrip en hij geloofde niet 

in zo’n samenleving. Fortuyn zag meer in een land met één cultuur, zoals de 

Verenigde Staten. Het Amerikaans-zijn staat daar voorop. In Nederland staat het 

Nederlands-zijn niet voorop, aldus Fortuyn. Hij weet dit aan het cultuurrelativisme 

dat in Nederland heerst, waardoor men de eigen Nederlandse identiteit onderschat en 

bepaalde verworvenheden van de Nederlandse cultuur bedreigd worden. Hij had het 

dan met name over de scheiding tussen kerk en staat, de gelijkwaardigheid van 

mannen, vrouwen en homoseksuelen en de niet-autoritaire verhouding van ouders tot 

het kind. Fortuyn misgunde moslims niet hun eigen scholen of feesten, maar die 

moeten dan niet in strijd zijn met onze normen. Alhoewel, verzuiling als startpunt 

voor emancipatie beschouwde hij als de meest onzinnige gedachte ooit gedebiteerd. 

‘De huidige maatschappij is immers een andere dan die van de jaren vijftig’. Fortuyn 

wilde de integratie bevorderen door onder meer de onderkant van de arbeidsmarkt 

open te breken, de ondernemingszin van migranten te bevorderen en beter onderwijs 

te realiseren, met name door op de zwarte scholen oudere leerkrachten in te zetten: 

‘zij hebben meer levenservaring’. Fortuyn bleef bij zijn bewering dat met vrouwen met 

een hoofddoek niet te praten is. ‘Het is voor hen verboden om met vreemde mannen te 

praten. Ik weet dat uit ervaring, anders zou ik dat niet opschrijven’. Hij vond dan ook 

dat islamitische vrouwen zwaar op hun ‘emancipatie-capaciteiten’ moeten worden 

aangesproken. Fortuyn begreep niet dat zijn pleidooi voor gelijkwaardigheid van man 

en vrouw niet enthousiast is opgepikt door deze vrouwen en door Nederlandse 

feministes. ‘Deze vrouwen worden door moskee en man onderdrukt en iedereen die 

geen stront in zijn ogen heeft – behalve mensen zoals u (Mercita Coronel, AK) – kan 

dat zien’. Het was niet dat Fortuyn mensen uit andere culturen wilde stigmatiseren ‘Ik 

heb geen last van vreemdelingenhaat. Mensen zijn van harte welkom, maar binnen de 

Nederlandse normen en waarden. De Nederlandse cultuur, een open samenleving, zou 

voor hen aantrekkelijk gemaakt moeten worden’. Fortuyn had een multiculturele 

vriendenkring. ‘Ik heb vrienden all over the world’. De vraag of er van die andere 
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culturen ook iets over te nemen valt, kon hij niet beantwoorden. ‘Toen ik in Indonesië 

was is mij wel de levenslust van de Hindoestaanse, pardon, ik bedoel de Boeddistische 

cultuur opgevallen. De moslimcultuur is dat niet. Dat is een benepen cultuur’. Zag 

Fortuyn geen veranderingen bij de tweede en derde generatie moslims ontstaan? Nee, 

dat zag hij niet, bij vrouwen noch bij mannen. ‘De man neukt autochtone Nederlandse 

vrouwen en trouwt op traditionele manier met een vrouw uit het land van herkomst’. 

Fortuyn vond niet dat hij generaliseerde. Hij zou iedereen als individu benaderen. ‘Het 

zijn aantrekkelijke mannen, donkere mannen, dat wil ik van harte bevestigen’. 

 

 

Het opvoedings- en wezen debat 
 

In het middeleeuwse Europa was er nog geen sprake van een debat. De feodale 

standenmaatschappij werd mede in stand gehouden door het algemeen aanvaarde 

idee van aangeboren, door god gegeven, ‘natuurlijke’ verschillen tussen de standen. 

Pas in de periode van het rationalisme en de verlichting ontstaat er een debat. In die 

periode wordt ook de kiem gelegd voor de sociale wetenschappen. In die tijd wordt 

immers door verschillende denkers de vraag opgeworpen in hoeverre omstandigheden 

het lot van mensen bepalen. Daardoor veranderen de denkbeelden over straffen. 

Gevangenissen nemen de plaats in van lijfstraffen. Hoe dan ook, van belang is u te 

realiseren dat dergelijke denkbeelden de maatschappij behoorlijk op zijn kop zetten. 

 

Het licht was al wat gedimd rond 1900 toen de hier volgende opvattingen over man en 

vrouw verschillen nog algemeen geaccepteerd  waren. Vanaf de tweede helft van de 

negentiende eeuw komt een stroom wetenschappelijke publicaties over het 

verschillend karakter of wezen van man en vrouw op gang. Onder invloed van de 

evolutieleer van Darwin groeit het idee dat sekseverschillen geheel in 

overeenstemming met de loop van de menselijke evolutie een natuurlijk gegeven zijn. 

In meer of mindere mate zijn artsen, filosofen en sociale wetenschappers het erover 

eens dat vrouwen een trede lager op de evolutionaire ladder staan. Ze worden nog 

sterk gekenmerkt door intuïtief, instinctief en reflexmatig gedrag, een tekort aan 

controle over het gevoelsleven, en een achtergebleven ontwikkeling in de hersenen. In 

de evolutieleer worden de reeds lang bestaande opvattingen in de maatschappij over 

de tegenstellingen tussen het vrouwelijk emotionele en zinnelijke en de manlijke ratio 

theoretisch onderbouwd. Het bestaan van de vrouw bewijst volgens de aanhangers 

van de evolutieleer dat er geen fundamenteel verschil is tussen de mens en de hogere 

zoogdieren: vrouwen staan evolutionair gezien nog dichter bij onze dierlijke 

voorvaderen. Hoe verder de beschaving zal voortschrijden, hoe ver de manlijke 

hersenen zich van hun dierlijke oorsprong zullen verwijderen en hoe groter het 

verschil tussen manlijke en vrouwelijke intellectuele capaciteiten zal worden 

(Rosenberg 1982). Op maatschappelijk niveau vinden we deze natuurlijke scheiding 

der seksen terug in de arbeidsdeling der seksen, waarbij de reproductie het terrein 

van de vrouw is en de productie tot het specialisme van de man behoort. Niet alleen 

het vrouwelijk lichaam, maar ook de vrouwelijke psyche staat geheel in het teken van 

de reproductie. Of, zoals een Amerikaanse arts rond de eeuwwisseling beweerde: ‘De 

almachtige God heeft, in het scheppen van de vrouwelijke sekse, de baarmoeder 

gemaakt en er een vrouw omheen gebouwd’. Tamelijk curieus om te lezen nu 

tegenwoordig in een klas ongeveer evenveel meisjes als jongen zitten, maar u moet 

bedenken dat dergelijke opvattingen voor de meeste mensen rond 1900 volstrekt 
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vanzelf spraken en zij zich daarna gedroegen. Mannen tegenover vrouwen, maar ook 

meisjes zelf. Je moet eerst andere denkbeelden hebben en een hele hoop lef om zoals 

Aletta Jacobs iets anders te ambiëren. 

 

Om te laten zien dat ideeën over aangeboren verschillen tussen ‘soorten’ mensen 

algemeen geaccepteerd waren, en niet alleen een Nationaal Socialistische 

uitzondering, volgt hier het volgende – curieuze – voorbeeld uit het boek van Paul van 

Dellen. Onder rooms-katholieken kwam in de jaren dertig van de twintigste eeuw in 

Nederland meer criminaliteit voor. In het boek ‘Misdaad en straf in Nederland’ van 

Paul van Dellen, staat te lezen hoe in wetenschappelijke kring toen nog serieus 

gedebatteerd werd over de rashypothese. Onder meer wordt de volgende verklaring 

aangehaald: ‘de besten van de soort (de priesters) plantten zich niet voort en de 

dominees daarentegen wel’. Het katholieke volksdeel zou daarvoor in de evolutie op 

een lager niveau zijn blijven steken. Men wist toen nog niet, wat wij nu wel weten: 

namelijk tot welke excessen dit soort verklaringen zou leiden, concludeert Paul van 

Dellen. Die onwetendheid verklaart voor een deel de lauwe reacties in de omringende 

landen op wat er gaande was in Duitsland in de jaren dertig. In de jaren dertig en 

veertig hebben we kunnen zien hoe deze ideeën tot in de uiterste consequenties in de 

praktijk werden gebracht. Niet alleen het fabrieksmatig uitroeien van het inferieur 

geacht ras, maar ook in rasveredelingsexperimenten, waarbij uitverkoren arische 

meisjes naar huizen werden gebracht waar zij, na als het ware gedekt te zijn door 

Duitse officieren, de veredelde vrucht verder mochten dragen. In de sociale 

wetenschappen leidden de gebeurtenissen in Duitsland tot de vraagstelling op het 

moment dat zij meer vrijheid hadden dan ooit eerder in de geschiedenis, zich massaal 

onderwierpen aan een ongekend autoritair regime. Tot ver in de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw bleven ideeën over aangeboren verschillen tussen de seksen of tussen 

verschillende rassen domineren. Denk maar aan de rassenonlusten in de Verenigde 

Staten begin jaren zestig van de twintigste eeuw. Discriminatie op grond van 

huidskleur was tot die tijd in de Verenigde Staten een algemeen (onder blanken) 

geaccepteerd verschijnsel. 

 

Allerlei sociale verschijnselen werden – in het dagelijks denken door gewone mensen – 

tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw verklaard vanuit aangeboren, erfelijke 

eigenschappen van mensen. Of het nou ging om verschillen in schoolprestaties tussen 

sociale klassen, om verschillen in (intellectuele) capaciteiten tussen mannen en 

vrouwen of om psychische stoornissen of crimineel gedrag van mensen. Homofilie 

bijvoorbeeld werd beschouwd als een afwijking, als een (psychische) ziekte; zelfs nog 

in gerenommeerde leerboeken psychiatrie. Ook de (welvaart)verschillen tussen de 

westerse wereld en de derdewereld landen (die toen nog ‘onderontwikkeld’ werden 

genoemd) werden geweten aan (een aangeboren) volksaard of wat dies meer zij. 

 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw slaat het denkklimaat om. Vrijwel alle 

verschillen tussen mensen werden herleid tot sociale omstandigheden. De sociale 

wetenschappen hebben in die periode een grote invloed op het politieke denken. 

Denken in termen van aangeboren verschillen wordt bijna een taboe. De criminoloog 

Buikhuisen wilde, eind jaren zeventig van de twintigste eeuw, onderzoek doen naar de 

samenhang tussen biologische factoren en sociale omstandigheden, in het ontstaan 

van crimineel gedrag. Een storm van protest was het gevolg. Van Telegraaf tot Vrij 

Nederland; zelden was de Nederlandse pers zo eensluidend over ‘de nieuwe Lombrose, 
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op zoek naar een te programmeren mens, die het fascisme weer fatsoenlijk gaat 

maken. Eind jaren zestig begin jaren zeventig van de twintigste eeuw lijken de relaties 

tussen mensen ingrijpend te veranderen. Tussen ouders en kinderen, tussen mannen 

en vrouwen, tussen leraren en leerlingen. De opvattingen over allerlei zaken staan ter 

discussie: over seksualiteit, over gezagsverhoudingen, over religie, maar ook over de 

wereldpolitiek. De psychiatrische patiënt is niet ‘gek’ meer, maar zoekt met behulp 

van therapieën naar aanleidingen voor zijn moeilijkheden in de relatie met vader en/of 

moeder. Medicijngebruik verdwijnt vrijwel uit de behandelingsmethoden. Er kwamen 

plannen voor een middenschool waar alle leerlingen van twaalf en zestien jaar dezelfde 

vakken zouden volgen. Het is ook de periode van de tweede feministische golf, waarin 

behalve voor het zelfbeschikkingsrecht ten aanzien van abortus, werd gestreden voor 

gelijke deelname van vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ook onze 

houding ten opzichte van de derde wereld veranderde, gevoed door een schuldgevoel 

dat onze uitbuiting de oorzaak is van hun achterstand. In de houding ten opzichte 

van Amerika werd het generatieconflict duidelijk voelbaar. Voor veel ouderen ‘onze 

bevrijders’, voor veel jongeren de ‘neokoloniale’ oorlogvoerder in Vietnam. 

 

Het lijkt een optimistische periode waarin het idee overheerst dat de samenleving 

‘maakbaar’ is. In de politiek werd dit veelal in rechten vertaald en het is interessant 

om te zien hoe de laatste jaren – ook door progressieve partijen – weer veel meer in 

termen van verplichtingen wordt gedacht. In de jaren negentig van de twintigste eeuw 

geeft weer een omslag te zien in de opvattingen. DNA-onderzoek en gen-technologie 

levert veel meer kennis op over aangeboren eigenschappen van mensen. In het 

onderwijs zien we meer aandacht ontstaan voor hoogbegaafde leerlingen, terwijl de 

jaren zestig en zeventig werden gekenmerkt door de aandacht voor leerlingen met 

achterstanden die door hun sociaal-economische positie in de samenleving 

veroorzaakt zouden zijn. 

 

Hoogbegaafde leerlingen vormen een goed voorbeeld van de samenhang tussen 

aangeboren eigenschappen (hun begaafdheid) en de invloed van sociale 

omstandigheden. Door de reacties van medeleerlingen en leerkrachten, zien we 

namelijk dat hoogbegaafde leerlingen op gewone scholen slechte schoolprestaties 

leveren (Volkskrant sept. 1994). Een tweede voorbeeld van de verandering in 

opvattingen in het wezen- en opvoedingsdebat, betreft het denken over 

medicijngebruik bij psychische problemen. Een tijdlang was dat taboe: 

medicijngebruik werd opgevat als symptoombestrijding omdat dan immers weinig aan 

de sociale oorzaken werd gedaan. In het jaar 1993 werd een middel als prozac nogal 

populair omdat het genetisch bepaalde aanleg voor bijvoorbeeld depressiviteit zou 

kunnen ‘uitschakelen’. Nu is het middel al weer omstreden door de bijwerkingen die 

op lijken te treden. Een laatste voorbeeld betreft de publicatie van het boek ‘The Bell 

Curve’ in de Verenigde Staten. In het boek worden IQ-verschillen tussen zwarten en 

blanken (vijftien punten gemiddeld) deels teruggebracht op genetische verschillen. Met 

beter onderwijs of overheidssteun zouden die verschillen niet te zijn verhelpen. 

Bezuinigingen op de sociale zekerheid in de Verenigde Staten worden door 

conservatieve groeperingen mede gerechtvaardigd door denkbeelden uit dit boek. 

Volgens de Galjaard (hoogleraar genetica) is het onderscheid maken in 

intelligentieverschillen tussen rassen wetenschappelijk onhoudbaar. De genetische 

verschillen binnen een ‘ras’ zijn veel groter dan de verschillen tussen rassen (zie: Alle 

mensen zijn ongelijk). Wat door de jaren zestig wel verandert lijkt is hoe dan ook het 
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besef de rol van sociale factoren die het gedrag van mensen beïnvloeden, en dat 

aangeboren eigenschappen minder dan vroeger leiden tot verschillen in waardering, 

maar tot acceptatie van het feit dat er verschillen zijn. 

 

Met deze conclusie is het wezen van de opvoedingscontroverse nog niet definitief 

beslecht. In het algemeen gaat men er nu vanuit dat het onjuist is wezen en 

opvoeding als elkaars uitsluitende determinanten (determineren: uit kenmerken 

opmaken welke het is) van menselijk gedrag tegenover elkaar te stellen. Kenmerkend 

voor mensen in vergelijking met dieren is de grote variatie van gedragingen die 

mogelijk zijn juist door de genetische aanleg. Paradoxaal geformuleerd: zijn het 

biologische vermogens die mensen in staat stellen gedrag te ontwikkelen dat niet 

biologisch gedetermineerd is. Alleen door die biologische eigenschappen kan de sociale 

omgeving voor mensen van zo’n grote betekenis zijn. Of in de woorden van Arnold 

Gehlen: de mens is van nature een cultuurwezen. Het grote leervermogen, gezeteld in 

de hersenen, is een voorwaarde voor de complexe cultuur die elke samenleving van 

mensen kenmerkt. Hun bekwaamheid symbolen te vormen, te leren en creatief toe te 

passen, maakt ontwikkeling van de taal mogelijk (stembanden en beweeglijke tong). 

Wendbare en gevoelige vingers zijn in staat ingewikkelde voorwerpen te vervaardigen 

en te gebruiken. Flexibele gezichtsspieren liggen ten grondslag aan de mogelijkheden 

van non-verbale communicatie; mensen kunnen daardoor een scala van emoties 

uitdrukken en van elkaars gezichten aflezen. De lange periode van biologische 

onvolwassenheid, waarin kinderen sterk en eenzijdig op de zorg door ouderen zijn 

aangewezen, heeft grote invloed op de manier waarop mensen duurzame relaties met 

elkaar aangaan en op de ontwikkeling van het gevoelsleven. Overal op de wereld zien 

we familierelaties ontstaan. De manier waarop die in elkaar zitten (positie van de 

vader, van de moeder, van de grootouders, oom en tantes en die van de kinderen) 

verschilt per cultuur. In onze cultuur is de periode van sociale en economische 

onvolwassenheid de periode van biologische onvolwassenheid ver gaan overtreffen en 

zijn de familierelaties losser geworden. Genetische verschillen tussen mensen zijn voor 

de sociologie van minder belang. Sociologen bestuderen immers verschillen in 

gedragingen tussen groepen. In de psychologie, waar meer verschillen in gedrag van 

individuen wordt bestudeert, speelt onderzoek naar aangeboren verschillen een veel 

grotere rol. 

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat een opvoedingsstandpunt samenhangt met 

het idee van maakbaarheid van de samenleving. De mens zou door zelf in te grijpen de 

samenleving kunnen veranderen en daarmee het menselijk gedrag kunnen sturen. 

Een voorbeeld: als crimineel gedrag veroorzaakt wordt door maatschappelijke 

factoren, dan zou je de criminaliteit kunnen bestrijden door die maatschappelijke 

oorzaken weg te nemen. Straffen zijn dan lager (de oorzaken liggen immers voor 

tenminste een deel buiten het individu) en zouden moeten leiden tot een verbetering 

van het gedrag. De ideeën van progressieve partijen zijn in het algemeen op 

opvoedingsstandpunten gebaseerd. Extreem linke groeperingen vormen daar soms 

weer een uitzondering op. Een ‘wezen’ standpunt hangt samen met een statischer 

mensbeeld. De samenleving kent immers een ‘natuurlijke ordening’ en daarmee 

natuurlijke verschillen tussen mensen veroorzaakt door aangeboren eigenschappen. 

Straffen hebben in deze visie meer de functie van vergelding. Eens een dief altijd een 

dief en de straffen zullen dan ook hoger zijn volgens een dergelijke redenering. Het 

‘wezen’ standpunt maakt onderdeel uit van meer conservatieve wereldbeelden. Een 
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‘wezen’ standpunt hangt vaak samen met het idee dat mensen ongelijk zijn op grond 

van aangeboren eigenschappen. Een opvoedingsstandpunt hangt samen met het idee 

dat ongelijkheid tussen mensen door sociale omstandigheden worden veroorzaakt. 

Omstandigheden in die visie worden niet rechtvaardig gevonden en dienen daarom 

veranderd te worden, zodat meer gelijkwaardigheid ontstaat. 

 

Ons land is nog altijd betoverd door zijn succesverhaal, de geschiedenis van een van 

de armste naties van Europa dat zich ontwikkelde tot een wereldmodel van rijkdom en 

sociale verzorging. De geschiedenis ook van een land dat van neutraliteit zijn identiteit 

maakte, de geschiedenis van een klein land met een grote stem. Wij worden 

geconfronteerd met een reeks pijnlijke en  gecompliceerde overgangssituaties. Het zijn 

situaties die elk voor zich al een flinke turbulentie kunnen veroorzaken, maar die in 

combinatie gemakkelijk de politieke en morele storm kunnen veroorzaken die we de 

afgelopen jaren hebben meegemaakt deels zijn ze typisch Nederlands, deels spelen ze 

in heel West-Europa. Als eerste een typisch Nederlandse kwestie. De diepgaande 

politieke en religieuze overgang die het land doormaakte, de stille revolutie die veel 

verder reikt dan enkel de jaren zestig. De tweede ingrijpende sociale overgang heeft te 

maken met de verstedelijking van Nederland. In de zeventiende eeuw bestond 

Nederland uit een grote Europese stad, Amsterdam, met daaromheen tientallen kleine 

en middelgrote provinciesteden. Die ene grote stad trok alle aandacht, maar het hart 

en de geest van Nederland lagen vooral in de provinciestad, en tot voor kort was dit 

nog steeds zo. Dat is de laatste jaren veranderd. De cultuur van de stedenvierhoek 

Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-Den Haag zet steeds meer de toon in de media en de 

politiek. Binnenkort zal meer dan de helft van de Nederlandse bevolking in de nieuwe 

Delta-metropool wonen, de vierde stedelijke agglomeratie van Noordwest-Europa (na 

Londen, Parijs en het Ruhrgebied). Daarmee wordt dat provinciale Nederland – zelfs 

het ogenschijnlijke wereldse Amsterdam ademt nog steeds die geest – in snel tempo 

opengebroken voor de hele wereld. De derde sociale revolutie waar Nederland in zit 

heeft te maken met de sociale voorzieningen. Iedereen meende daarop tot in lengte 

van dagen een beroep te kunnen doen. De vergrijzing slaat die verwachtingen aan 

gruzelementen. Het is een probleem dat overal in West-Europa voorkomt en dat dan 

hier en dan daar oplaait als een veenbrand. De gemiddelde leeftijd in Europa is nu 

rond de zesendertig jaar. In het jaar 2050 zal het gemiddelde echter boven de vijftig 

uitkomen. De jeugd is bezig te verdwijnen en dat heeft op langere termijn enorme 

consequenties voor alle Europese welvaartstaten. Momenteel zijn er voor iedere 

Europese niet-werkende boven de vijfenzestig nog vier werkenden. Rond 2050 zullen 

dat er bij ongewijzigd beleid minder dan twee op een zijn. Ieder Europees land moet 

deze realiteit onder ogen zien en zal er op eigen wijze oplossingen voor moeten vinden. 

En tenslotte is er de immigrant, het symbool en de zondebok voor alle zorgen en 

frustraties die de bovengenoemde veranderingen met zich meebrachten. Maar ook, 

vooral in de grote steden, een ingrijpend fenomeen op zich. Er wonen op dit moment 

zestien miljoen moslim-immigranten in Europa. Daarbij komen nog eens de zeven 

miljoen moslims die al eeuwenlang in Bosnië en Albanië leven. Samen zo’n 

drieëntwintig miljoen, op een totaal van vierhonderdzestig miljoen Europeanen. In 

grote delen van Europa, ook in hele stukken van Nederland, bestaat de moslim dan 

ook in theorie. Een verschijnsel waarover men kan fantaseren. Anders is het gesteld 

met de grote steden in West-Europa, en dan vooral in bepaalde wijken binnen die 

grote steden. Het gaat daarbij niet meer om vijf of tien procent aan nieuwkomers, 

maar om vijftig procent en meer. Ook hier kunnen de situaties heel verschillend zijn. 
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In Rotterdam en Amsterdam gaat het om bepaalde wijken, en om bepaalde Turkse en 

Marokkaanse groepen. Utrecht kwam vooral in het nieuws vanwege een bepaalde 

wijk, Kanaleneiland, en in de steden als Den Helder, Tilburg, Gouda en Arnhem 

concentreren de problemen zich vooral rond jongeren van Antilliaanse en 

Marokkaanse afkomst. Het beeld is dus bepaald niet eenduidig. In Amsterdam is de 

toestand over het geheel genomen minder problematisch dan in Utrecht, ‘s 

Gravenhage en zeker Rotterdam. Maar ook in Amsterdam kunnen, als de 

ontwikkelingen zich zo doorzetten, de oorspronkelijke Nederlanders zichzelf binnen 

een paar jaar als minderheid beschouwen. Als je echter kijkt naar de 

verhuisbewegingen, dus naar de bewuste beslissingen om zo dicht mogelijk bij de 

eigen groep te blijven of ervan weg te trekken, dan nemen de Marokkaanse 

concentraties af. Amsterdam ‘onthollandst’ weliswaar snel, maar een moslimstad zien 

we hier niet ontstaan, eerder een kosmopolitisch metroplex. Praat met scholieren, 

studenten, feestgangers, late twintigers, jonge dertigers; in veel van de groepen 

bestaat de hele integratiediscussie nauwelijks meer. Niemand heeft het daar meer 

over multiculturaliteit. Het is voor hen een vanzelfsprekend gegeven waarmee ze al 

hun hele leven zijn omgegaan. ‘We weten wat we zijn, we weten niet wat we worden’, 

rappen de Marokkaanse jongens. 

 

De bewustmakende vrouwelijke kracht die spreekt in Donder: Volmaakt Bewustzijn, 

is Sophia (het Griekse woord voor wijsheid), de vrouwelijke kant van god. Het is een 

vormgevende kracht. Daarom is zij ook de belichaming van leven en dood, licht en 

duisternis, kennis en onwetendheid, schaamte en vrijmoedigheid, kracht en angst, 

oorlog en vrede. Zij noemt zich hoer en heilige, moeder en maagd, vereerde en 

verachte. Zij staat voor het uitgezaaide bewustzijn dat manifest mag worden in haar 

schepping, in de mens. De mens die door de dualiteit in zichzelf te onderkennen, in 

zijn kracht, in de eenheid kan komen. In het Oosten heeft men de Heilige Wijsheid, de 

Hagia Sophia, vereerd in prachtige kerken. In het Westen leefde Sophia alleen nog 

voort in de mystiek. Zo kent bijvoorbeeld de Duitse mysticus Jacob Böhme een beeld 

van god die zich bewust wil worden. Daarom openbaart god zichzelf en heeft zichzelf 

lief, en wel in de Wijsheid: Sophia. Gods Wijsheid, in de gedaante van Sophia, is de 

emanatie (uitstraling, uitvloeiing) van de van levenskracht overborrelende godheid en 

de drang tot openbaring. Sophia huwt met Christus, aanwezig in het mensenhart. In 

het Grieks kent men voor zowel geest als adem hetzelfde woord: pneuma. 

 

In de langzamerhand gevormde patriarchale maatschappij en haar godsdiensten 

werden het vrouwelijke steeds meer weggeschreven en onderdrukt. Niet ineens, maar 

in een traag proces. De overwinnaars schrijven niet alleen de geschiedenis, zij 

manipuleren ook de historische gegevens. Lang heeft men het doen voorkomen dat 

het overwicht van de man bijbelse gronden heeft. Door god zelf, als (super)man, 

gedicteerd aan ‘zijn’ schrijvers. Recente opgravingen in onder meer Israël laten 

hiervan niets heel. De god van Israël was aanvankelijk een der stamgoden, die zich tot 

oppergod ontwikkelde. En deze god was niet alleen. Hij had een vrouw, Asjera. In 

teksten op muren, op schalen en voorraadpotten uit de achtste eeuw voor Christus 

werd Asjera, als gemalin van Jahweh, aanbeden. Asjera werd aanvankelijk vereerd als 

de gemalin van El, de hoofdgod van de Israëlieten. El krijgt later de naam Jahweh. 

Asjera blijft aanbeden als de moedergodin. Totdat, als er na de Babylonische 

ballingschap wanhopig wordt gezocht naar een eigen identiteit. Asjera verdwijnt uit 

beeld, ook uit de oude teksten. Asjera’s naam wordt uitgewist. En met haar het 
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goddelijke vrouwelijke. 

  

Van mij viel geen spoor meer te bekennen. Waar ik had gestaan, rees nu een berg vele 

ellen hoog de lucht, terwijl gesmolten lava uit de gebroken top stroomde. De brede, 

rechte rivier was in een boog van de berg weggeduwd, waar zij spleet en een 

langgerekt eiland vormde. De schaduw van de berg reikte bijna tot het eiland en lag 

als een onheilspellende hand van een voorspelling donker over het land. Een tijdlang 

was het doffe protesterende gerommel van de aarde het enige geluid. Op het eiland 

trilde de lucht en werd dikker. De zwartgeklede vrouw stond te staren naar de 

vlammende berg die uit de vlakte oprees. Haar gezicht vertrok van woede en 

verachting. Zo gemakkelijk kun je niet ontsnappen, geschiedenis van de cultuur 

(beschaving, geestesleven)! Tussen ons is het nog niet geëindigd. Toen verdween zij en 

de berg en het eiland waren alleen. Wachtend. En de schaduw viel op het land en de 

wereld werd steen na steen afgebroken. De wateren vlieden en de bergen werden 

verzwolgen en de volkeren werden verstrooid naar de acht hoeken van de wereld. De 

maan was als bloed en de zon was als as. De zeeën zieden en de levenden benijden de 

doden. Alles was gebroken en alles behalve de herinnering was verloren, Eén 

herinnering bovenal, aan haar die het licht bracht en de geest van de wereld. En haar 

noemden ze Anne. 
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De kerk in mijn leven 

 

 

 

 

Wat niet vrijuit op straat te vinden is, is onecht, ontleend, dat wil zeggen: literatuur. 

Henri Miller 

 

 

 

Ik werd geschoold op de christelijke School met den Bijbel aan de Rijssenseweg. Elke 

maandagochtend kende ik een psalm of een gezang uit mijn hoofd. Nooit goed, maar, 

omdat het op zondagavond erin gestampt was, altijd goed genoeg voor een overhoring 

in de klas en het meezingen in de kerk. De oude school bestaat nog steeds, en ook de 

oude bomen op het schoolplein zijn er nog. Ik kom uit een gereformeerde familie, 

antirevolutionair gereformeerd, in een tijd dat gezamenlijk optrekken met katholieken 

ondenkbaar was. De gereformeerde kerk aan de Rijssenseweg is er ook nog. De 

pastorie is echter al twee keer vervangen. Zondags leek het wel of iedereen in onze 

straat naar de kerk ging. Aan het eind van de straat is het oude kerkhof. We liepen 

langs het oude kerkhof naar de kerk. Op zondag kwamen door hun tuinhekjes veel 

gezinnen naar buiten op weg naar de kerk. Dan kreeg ik mijn eerste pepermuntje. Dat 

was om goed wakker te blijven. Geloof het of niet, naar de kerk gaan was geen straf. 

Dominee Schenk ging voor. En dat deed hij al vanaf de eerste keer dat ik de 

gereformeerde kerk bezocht. Hij heeft mij en mijn zusje en broertjes in de 

gereformeerde kerk gedoopt. Ooit zat ik in de kerkbanken en keek naar de vrouwen, 

mooi opgemaakt en mooi aangekleed, in de banken rondom. Wij hadden een vaste 

plaats in de kerk. We zaten op de vijfde bank van voren, tussen de families Morsink 

en Rozenmuller. Van de Rozenmullers kreeg ik altijd een pepermuntje. De 

Julianastraat was een prettige straat. Overlast? Het woord bestond niet. Of het moest 

het vandalisme zijn op oudejaarsavond. De oudere jongens stalen alles wat niet vast 

zat rondom de huizen. Omdat mijn ouders erg betrokken waren bij de gereformeerde 

kerk, en dus bij de anti-revolutionaire partij (ARP) hadden we bij elke verkiezing een 

affiche op het raam van de woonkamer. Ik herinner me een rode met witte letters.  

 

Bovennatuurlijke godsdienst is simpelweg een vorm van bedrog, in stand gehouden 

door de kerken, die er materieel profijt van hebben. De christelijke kerkleiders zijn 

‘misdadige bedriegers, vleesgeworden duivels, die eeuwenlang hun ficties (verzinsels) 

met pistool in de hand aan de massa hebben opgelegd.’ Een van de voornaamste 

christelijke ficties is die van de zoon van god, tot wie men zich zou moeten wenden 

voor vergiffenis van zonden. Dat kan alleen maar door goede werken en god zelf, zegt 

Hatzfeld. Hatzfeld bestrijd op krachtige wijze het centrale leerstuk van de 

goddelijkheid van Jezus Christus, in een passage over de apostelen die door de 

rechters als evident bewijs van godslastering werd gezien: 

 

En dat de bedenkers van die Zoon even zot als misleidend zijn geweest, blijkt uit de 
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overduidelijke tegenspraak in dat bedenksel vervat; en die is dat zij voortgeven dat de 

Zoon in alle eeuwigheid samen met de Vader heeft bestaan, terwijl het woord Zoon 

ontegenzeglijk een begin aanduidt. 

 

Als Jezus geen god was, was er natuurlijk ook niet zoiets als een hemelvaart:  ‘de 

voorgewende Hemelvaart van Jezus Christus en zijn zenden van de Heilige Geest zijn 

perfide leugens in plaats van heilige waarheden’. In aansluiting daarop verwerpt 

Hatzfeld ook de leer van de drie-eenheid. Deze is niet alleen in strijd met de natuur, 

rede en ervaring, maar ook niet in de bijbel te vinden. De bijbel levert overigens geen 

definitieve argumenten want de kerken hebben er bedrog mee gepleegd: 

 

De Bijbel is te minder authentiek, omdat het duidelijk is dat de Kerk altijd vol bedrog is 

geweest en dat in onze dagen nog steeds is met evenveel schaamteloosheid als immer 

al het geval was. Zo zijn er allerlei wonderverhalen in de Bijbel terechtgekomen, die 

filosofen niet moeten geloven. De Bijbel spreekt bovendien in een volkstaal. 

 

Bijzonder fel haalt Hatzfeld uit naar de aartsvaders en profeten. Abraham is met zijn 

vermeende verbond met god de oorzaak geweest van de ellende van het joodse volk. 

Hij was ‘een der grootste verderfelijkste bedriegers van de hele wereld’. De latere 

diaspora van de joden is een bewijs ‘dat hun Abraham, Mozes, profeten en priesters 

hen bedrogen hebben in plaats van goed onderwezen, en misleid in plaats van goed 

bestuurd’. ‘Eens was god als vrouw belichaamd’ luidt de Nederlandse vertaling van 

een boek uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ooit is er een tijd geweest dat de 

moedergodin vereerd werd als de bron waar alle leven uit voortkwam. Uit een tijd, ver 

voordat het schrift ontstond, stammen beelden van oergodinnen. Op het eiland Malta 

vond men metershoge beelden van deze godinnen. Talloze kleinere beelden uit 

tienduizenden jaren voor onze jaartelling werden, soms met honderden tegelijk, 

opgegraven. De bekendste zijn onder meer de ‘Venus van Willendorf’ en de ‘Venus met 

de gouden hoorn’. De benaming ‘Venus’ is een foutieve mannelijke invulling. Het 

betreft hier geen Venussen, godinnen van de liefde. Het betreft hier beelden van de 

oer(baar)moeder waar wij allen uit zijn voortgekomen. Beelden van schepping en 

vruchtbaarheid. De Grote Godin stond in de oudheid niet alleen voor ‘Moeder Aarde’ 

maar ook voor de ‘Koningin van de Hemel’. De mytholoog Joseph Campbell wijst 

nadrukkelijk op de Egyptische godin van de hemel, Nut. Haar lichaam vormt het 

hemelgewelf. De Grote Godin is ook de Zonnegodin. In de avond verslindt ze de 

westelijke zon om ze in de ochtend in het oosten weer geboren te laten worden. In de 

tussenuren regeert de maan die ook tot haar rijk behoort. In latere mythologieën 

worden het mannelijke goden die de zon representeren. Het firmament is dan tot een 

uitspansel geworden van overwonnen godinnen of goden. Het symboliseert de strijd 

die vooraf is gegaan aan de overgang van een godinnencultus naar een god-als-man 

verering. In Egypte werd de Grote Moeder vereerd in de vorm van Isis, dochter van 

Nut. Isis was de zuster en tevens de gemalin van Osiris, die, na vermoord te zijn, 

herschapen werd in hun zoon Horus. Isis koesterde deze zoon Horus, en in hem haar 

vermoorde man. Het symbool van Isis met Horus aan haar borst vormde het model 

voor de latere maagd Maria-verering in het christendom. Het is ook de godin Isis, die, 

in de beroemde klassieker Metamorfosen van de Griekse Romein Apuleis, de in een 

ezel veranderde jongeling Lucius weer zijn oorspronkelijke gedaante terug geeft. 

Opvallend in dat gedeelte is de openbaring van Isis: 
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Ik, de moeder van de natuur, 

heerseres over alle elementen, 

oorsprong van de eeuwen, 

hoogste der goden, 

koningin van de doden, 

de eerste onder de hemelbewoners, 

eenvormig beeld van goden en godinnen… 

Ik ben de universele macht, 

over de hele wereld vereerd 

onder allerlei vormen, 

met allerlei rituelen 

en onder vele namen. 

Grote Moeder. 

 

Wanneer ik in Enter was gebleven was ik volgens het besluit van de Engelen en het 

oordeel der Heilige Mannen verbannen en verstoten uit de kerkgemeenschap, met 

instemming van de gehele heilige gemeente, ten overstaan van de heilige Boeken der 

Wet op grond van de Dordtsche Leerregels, verwerping der dwalingen. Eerst zou ik 

vermaand zijn geworden door de Synode: 

 

(…) dat ik in het verhandelen van deze leer, beide in Scholen en Kerken, godvruchtiglijk 

en godsdienstiglijk gedrag; dezelve zoowel met de tong als met de pen tot Gods eer, 

heiligheid des levens en vertroosting der verslagene gemoederen richten; dat ik met de 

Schrift naar de regelmaat des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken; en 

eindelijk van alle zulke wijzen van spreken mij onthouden, die de paleizen van den 

rechten zin der Heilige Schrift, mij voorsteld. Maar deze leer is met recht schrikkelijk 

voor degenen, die, God en Christus, den Zaligmaker, niet achtende, zichzelven aan de 

zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleesches geheel hebben 

overgegeven, zoolang ik mij niet met ernst tot God bekeere. Ik zal mij niet mogen 

verblijden met de discipelen, mijn naam zal niet in den Hemel geschreven zijn (Luk. 

10:20). Het geloof is een gave van God, niet omdat het aan de vrije wil van de mensen 

van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt meegedeeld, 

ingegeven, en ingescherpt. Ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou 

geven, en daarna toestemming of het metterdaad geloven van de vrije wil van de 

mensen verwacht, maar omdat Hij, die daar werkt het willen en weten in de mens 

teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Want door vermaningen 

(tijdens huisbezoeken door dominee, ouderlingen en diakenen) wordt de genade 

meegedeeld; en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de 

weldaad Gods, die in ons werkt, en zijn werk gaat dan allerbest voort. Welken God 

alleen toekomt, zoo vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en 

kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.  

 

En uit het Gereformeerd catechisatie-leerboek dat de kerkeraad hen, die openlijk in 

ongeloof en zonde leven, ook al legden ze geloofsbelijdenis af, en na veelvuldig 

vermaan, de toegang ontzegd tot de sacramenten: geen kind laten dopen of het 

avondmaal gebruiken. Het is namelijk de roeping van de kerkenraad om toezicht te 

houden op leer en leven in de gemeente van Christus. En waar ernstige afwijking van 

het Woord Gods en grote zonde openbaar komt, moet de kerkenraad optreden met de 

kerkelijke censuur of tucht. Deze kerkelijke tucht bestaat hierin, dat getracht wordt de 
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afgewekenen door vermaan en bestraffing tot bekering te brengen, maar om hem dan 

ook, wanneer hij zich verhardt, uit de gemeente te bannen. De gemeente is immers de 

gemeenschap der ware gelovigen. En wie in leer of leven duidelijk toont geen ware 

gelovige te zijn, behoort in Christus’ kerk niet thuis. Echter moet er naar Gods Woord 

ook onderlinge, broederlijke tuchtoefening van de leden van de kerk tegenover elkaar 

zijn. Nadrukkelijk zegt de Schrift: Maar vermaant elkander dagelijks’ (Hebreeën 3:13a) 

en En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede 

werken (Hebreeën 10:24a). 

 

En de gereformeerde kerk had in geloofsartikelen van de remonstranten een 

verordening, genoemd: De drie Formulieren van Enigheid. Ze staan in het 

Gereformeerd Catechisatie-Leerboek van Ds. J.A. Schep.  

 

En alle zuivere Gereformeerden, hun eenheid vinden in de belijdenis der waarheid, die 

in deze drie formulieren (belijdenis geschriften) wordt uitgesproken. Wie van de leer, 

daarin vervat, afwijkt, heeft op de naam ‘Gereformeerd’ geen recht meer. 

 

Dat betekende uitstoting uit de kerk, vriendenkring en dorp. Mijn ouders tolereerden 

zelfs geen zweem van religieuze ongehoorzaamheid en geringe overtredingen van de 

rite werden al als zodanig aangemerkt, niet fietsen op zondag, geen kroketje kopen in 

de snackbar op zondag, geen kerstboom met de kerstdagen en geen ‘My fair lady’. We 

kregen in het jaar 1958 via ome Johan (broer van vaa) een radio met een ingebouwde 

pick-up; voorheen was er alleen een kleine zwarte radio van bakeliet. Ik maakte 

kennis met de muziek van Paul Robeson, Vera Lynn, Richard Tauber en koren zoals 

het Urker Mannenkoor en de Maastrichter Staar, het Residentie Orkest en het 

Metropole Orkest onder leiding van Dolf van der Linden. Ze speelden de witte jazz uit 

de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw van Benny Goodman en Glenn Miller. 

Dezelfde muziek waar de gevluchte nazi’s naar luisterden. Muziek uit de tijd van 

Robert Oppenheimer (Doctor Atomic), de swing jazz van de jaren dertig, al lijkt dit op 

het eerste gezicht een bizarre verhouding tussen lichtvoetige amusementsmuziek van 

het interbellum (periode tussen twee oorlogen) en het drama van Opperheimers 

dodelijke uitvinding. En we luisterden ook naar de Nederlandse versie ‘My Fair Lady’, 

gebaseerd op Bernard Shaw’s ‘Pygmalion’, met Wim Sonneveld, Margriet de Groot en 

Johan Kaart. De teksten van ‘My fair lady’ werden echter te werelds ervaren door een 

collega, die wel eens op ons (kinderen) paste en die er een opmerking over maakte. 

Daarna verdween de elpee uit de collectie. Wat wel bleef waren Freddy Quin, de 

Selvera’s en het Ruw Houten Kruis. Pa kocht zijn plaatjes bij de muziekwinkel in de 

Oosterhofstraat te Rijssen of bestelde ze bij Ter Meulen Post. Later luisterde hij naar 

Wim Sonneveld en Johnny Cash. Mijn eerste single van Conny Froboess, ‘Zwei kleine 

Italiener’, was een verjaardagscadeau. Het was de Duitse inzending naar het 

songfestival in het jaar 1962. Niet lang daarna volgde Anneke Grönloh met Brandend 

Zand, Paradiso en Cimeroni, Cliff Richard met Lucky Lips en Bachelor Boy. In het 

zelfde jaar kwamen de Everly Brothers, Buddy Holly, Adamo, Kinks en Beach Boys. 

De Rolling Stones associeerden alles met de grote stad. 

 

Wanneer ik vragen stelde die mij moeder niet kon of wilde beantwoorden, kreeg ik 

altijd het antwoord: ‘sassafras’. In het verhaal over de Mayflower van Christopher 

Hilton lees ik over de sassafras. 
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In een andere vallei vonden ze een mooie, heldere vijver met zoet water, ongeveer een 

musketschot breed en twee keer zo lang. Het leek plotseling een land van melk en 

honing: er groeiden klimplanten, er liepen herten, er was gevogelte en een overdaad aan 

sassafras. 

 

Onder ‘Noten’ verklaart Christopher Hilton dat sassafras een boom is van zes tot 

twaalf meter hoog, met vele slanke takken en een gladde, oranjebruine bast. 

 

In de kerk was er  geen ruimte voor eigen (kritische) vragen want het Kort Begrip der 

Christelijke Religie voor eerstbeginnenden, toegelicht door Ds. J.H. Landwehr, wordt 

in vragen èn antwoorden toegelicht. Het voorwoord van het Kort Begrip der 

Christelijke Religie:  

 

Wat is godsdienst? Godsdienst is het kennen, liefhebben en eren van God. Wat is de 

Christelijke godsdienst? Het is die godsdienst, welke Jezus Christus ons duidelijk 

geopenbaard heeft. Zijn er nog andere godsdiensten? Ja, de Heidense, Joodse en 

Mohammedaanse godsdiensten. Wat zijn dat voor godsdiensten? Het zijn valse 

godsdiensten, omdat zij niet berusten op wat God geopenbaard heeft, en zij brengen 

ook geen ware troost. Wat is een Kort Begrip van de Christelijke godsdienst? Het is een 

korte samenvatting van wat wij moeten kennen, om God recht te dienen. Van wie is dit 

Kort Begrip afkomstig? Van Herman Faukelius, predikant te Middelburg, die het in 

1611 voor het eerst in druk gaf (…) In de inleiding vraag 1. Hoeveel stukken zijn u nodig 

te weten, opdat gij welgetroost, zalig leven en sterven moogt? Antwoord: Drie stukken: 

ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn; ten andere, hoe ik van al mijn zonden 

en ellende verlost worde; ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar 

zijn. Is het nodig troost te ontvangen? Ja, want wij zijn door de zonde ellendig 

geworden. Waarin bestaat die troost? Dat wij weten dat wij het eigendom van Jezus 

Christus te zijn. Is die troost nodig bij het sterven? Neen, wij moeten in dit leven die 

troost leren kennen, dan zullen wij die bij ons sterven niet missen. Hoe komen we aan 

die troost? Allereerst door onze zonden en ellende te leren kennen, want zonder die 

kennis menen wij gelukkig te zijn, en wij zijn ’t niet. Is die kennis van zonden en ellende 

niet genoeg? Neen, want die kennis is wel nodig, maar schenkt ons geen vertroosting. 

Wat hebben wij daar daarbij nodig? De kennis van de verlossing onzer zonden en 

ellende, welke aangebracht is door Jezus Christus. Moet het daarbij blijven? Neen, wij 

moeten ook met gedachten, woorden en werken de Here dankbaar zijn voor Zijn 

genade. Leert de Heilige Schrift ons dat ook zo? Ja, op vele plaatsen. Bijvoorbeeld ps. 

130 : 3, 4. Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal dan 

bestaan? (Dat is de ellende). Maar bij U is vergeving. (Dat is de verlossing). Opdat Gij 

gevreesd wordt. (Dat is de dankbaarheid) (…) Het eerste deel begint met vraag 2. 

Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord: Uit de wet Gods. Rom. 3:20. Daarom, dat 

uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet 

zonde kennen. Wat betekent het woord ‘ellendig’? Het wil eigenlijk zeggen ‘uitlandig’. 

Wat wordt daarmede bedoeld? Dat de mens uit zijn oorspronkelijke geluksstaat 

(euforie) verbannen is. Hoe leert de mens zijn ellende kennen? Uit de wet Gods, welke 

ons de heilige eis des Heren voorhoudt. Wat is eigenlijk de Wet? Een wet is een regel om 

naar te leven. Zijn er vele wetten? Ja, God gaf voor al Zijn schepselen wetten, maar 

bovenal voor de mens. 

 

Waarom had ik, denkend aan de achtste plaag van het oude Egypte, geen ogenblik het 
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gevoel met dieren te maken te hebben? Met dieren van de familie van de 

rechtvleugeligen? Met verwanten van de krekel? Waarom had ik het integendeel het 

gevoel alsof ik te maken had met gruwelijke wezens, gefantaseerd door een geniale 

schrijver van horror? Een schrijver die in een boek een soort demonische wezens had 

uitgedacht welke de mensheid zouden moeten vernietigen. Demonische, sadistische, 

robotachtige individuen, nu nog klein als vogeldraken, maar die alleen maar 

behoefden te groeien tot mensenhoogte om de aarde te herscheppen in het toneel der 

uiteindelijke verschrikkingen. En ineens herinnerde ik mij dat die schrijver van horror 

bestond. En dat hij ook dat boek geschreven had. Dat hij bovendien de grootste 

schrijver van horrorverhalen uit de oudheid was, die de aarde ooit gekend heeft. Zijn 

naam is Johannes en hij leefde en schreef zijn verhalen op Patmos. En het boek dat ik 

bedoel heet: De Apocalyps. En wat hij in die Apocalyps of Openbaring schreef, geeft 

een suggestiever beeld van een sprinkhanenplaag dan wat er ooit voor hem, en ook na 

hem, hierover geschreven werd. Ik laat Johannes van Patmos aan het woord en doe er 

eerbiedig het zwijgen toe… . 

 

En de vijfde engel blies op zijn bazuin en ik zag een ster, die uit de hemel op de aarde 

gevallen was, en aan haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. En zij 

opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put uit een reusachtige oven. 

De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. En uit de rook kwamen 

sprinkhanen tevoorschijn die neerdaalden op de aarde. En aan deze sprinkhanen werd 

dezelfde macht gegeven, die schorpioenen op aarde bezitten. Er werd hun gezegd dat 

zij aan het gras op aarde geen schade mochten toebrengen en dat zij blad noch bloem 

mochten deren, maar dat zij alleen maar de mensen mochten beschadigen die op hun 

voorhoofd het zegel Gods niet droegen. Maar het was hun niet toegestaan deze mensen 

te doden, ze mochten hen alleen maar pijnigen, en dit vijf maanden lang. Hun kwelling 

is dezelfde als de kwelling van de schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die 

dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Zij zullen hunkeren om 

te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. De sprinkhanen nu hadden de 

gedaanten van paarden, die uitgerust zijn voor de oorlog. Op hun koppen waren kronen 

als van goud. Hun gezichten waren mensengezichten. Hun haren leken vrouwenharen. 

Hun tanden waren leeuwentanden. Zij droegen borstschilden als ijzeren harnassen en 

het gedruis hunner vleugels was als het gedruis van wagens wanneer veel paarden ten 

strijde draven. Zij droegen staarten met angels gelijk de schorpioenen en in die staarten 

was hun macht gelegen om de mensen te beschadigen, vijf maanden lang. Zij hadden 

als koning de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws ‘Abbaddon’ en in het 

Grieks ‘Apollion’. In het Nederlands is dit ‘Verderver’.  

 

Een vraag die u vrijwel nooit gesteld zal worden: ‘Mag ik u even aanraken?’ U zou 

waarschijnlijk schrikken en denken: ‘Wat wil die van me?’ Als vreemden of familie 

elkaar aanraken op niet geoorloofde plaatsen  ontstaat vaak een verkramping. Spieren 

verstijven en gevoel verstart. Niemand blijft gespaard voor pijn en problemen. Ons 

geluk is afhankelijk van de manier waarop we die ongemakken herkennen en 

behandelen. We hebben allemaal last van die erfenis dat ons levensgeluk wordt 

belemmerd door het feit dat de aanraking uit ons pakket sociale vaardigheden is 

verdwenen. We leven in een aanpassingsmaatschappij. We moeten wel denken we. Als 

we ons aanpassen, verzamelen we onderhuids agressie en geweld, doen we het niet 

dan komen we terecht in anarchie. Er moet toch een middenweg zijn?  Aanpassing 

betekent een aanslag op je identiteit en creativiteit. Je verliest iets van je unieke zelf. 
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Te veel aanpassen wil zeggen, dat je er een leven lang over doet om alles wat uniek 

aan je is kwijt te raken. Daarmee hou ik geen pleidooi voor het niet naleven van de 

wet. Ik constateer alleen dat de betekenis van een verkeerslicht zichzelf in ontstegen 

door een stoplicht te worden. Meer dan dit soort ontwikkelingen doen een inbreuk op 

mijn zelfstandigheid en inventiviteit. Het is niet de bedoeling dat iedereen door rood 

gaat rijden. Ik wijs alleen op het verlies van eigenheid. Het doen van concessies gaat 

altijd ten koste van de eigenwaarde. Dat leidt uiteindelijk tot ziekteverschijnselen. 

Helaas sluipt de aanpassing zo geruisloos door in de samenleving en in de 

persoonlijke beleving, dat men het zich niet altijd bewust is. Het lijkt zo normaal om 

te doen wat anderen willen, te leven volgens de normen en oordelen van anderen. De 

invloed van aanpassing wordt pas merkbaar als het lichaam signalen uitzendt. Dat 

zijn klachten die door artsen niet te traceren zijn. Daarom schrijven ze kalmerende en 

pijnstillende medicijnen voor. Daarmee is de kwaal niet weggenomen en de oorzaak al 

helemaal niet. Als je tot de conclusie moet komen dat je je meer aanpast dan goed 

voor je is, wat is dan de weg daaruit? Is daar misschien hulp bij nodig? Kun je zelf 

ontdekken wat het verschil is tussen aanpassen en inpassen? Het ligt voor de hand 

dat de omgeving gaat reageren bij minder aangepast gedrag. Dat roept verzet op en 

onbegrip. Je wordt niet gehoord en er wordt al helemaal niet geluisterd. Dan komt het 

op de kracht van jezelf aan hoe je dar mee omgaat.  Als er angst ontstaat omdat je 

niet begrepen wordt is het de hoogste tijd om de zelfontwikkeling te sturen in de 

richting van een beter bewustzijn. Dat geldt ook als je je schuldig gaat voelen omdat je 

niet meer aan het beeld en het verwachtingspatroon van de omgeving beantwoordt. 

Het kan immers heel goed blijken dat men je lang zo aardig niet meer vindt als in de 

periode, waarin je dat aangepaste gedrag vertoonde. Niemand vindt het prettig om niet 

aardig gevonden te worden. Dat leidt tot verstoringen van de zogenaamde 

vriendschappelijke en goede verstandhoudingen. Dan blijkt opeen dat de lieve 

vrienden en familie niet meer zijn dan kennissen. Wat een openbaring! Onaangepast 

gedrag stelt een relatie voortdurend op de proef. Die voortdurende toetsing is goed, 

omdat anders niet van een werkelijke relatie gesproken kan worden. Hoe leid ik mijn 

eigen aanpassingsgedrag in zulke banen, dat ik er uiteindelijk niet ziek van word. 

Daarbij moet ik aanpassing niet verwarren met begrip en tolerantie. Wel is het 

interessant er achter te komen waarom mijn werkbegeleider misbruik van haar macht 

maakt en mij naar haar pijpen laat dansen. Dan zou ik tot de ontdekking kunnen 

komen dat ze zelf niet weet hoe ze met macht moet omgaan. Dat leidt tot de conclusie 

dat het bijzonder onaangenaam moet zijn voor degene die mij aan haar macht wil 

onderwerpen. Ze wordt immers op den duur zieker dan ik. Dat is een opening, een 

sprankje zicht op een betere relatie. Het onlustgevoel van de aanpassing wordt niet 

meer versterkt. Ik denk dan: ga jij maar ergens zitten waar de zon niet schijnt. Dat 

gevoel kan leiden tot een wijziging van de situatie. Dan blijkt dat ik heel goed kan 

functioneren met een gedoseerd aanpassingsgevoel, waarbij ik mijzelf geen geweld 

aandoe. Het koesteren van dat gevoel voor eigenwaarde voorkomt dat ik ontrouw word 

aan mezelf. Het heeft geen zin om opeens onaangepast te gaan leven en daar de 

zekerheid van mijn eigen bestaan aan op te offeren. Maar toch beschik ik over de 

moed me voor geen greintje te willen aanpassen. Ik accepteer het ontslag en zie tot 

mijn stomme verwondering dat ineens nieuwe deuren en wegen worden geopend. Met 

aangepast gedrag blokkeer ik mijn ontwikkeling. Confronteren is het leven in eigen 

hand nemen. Als ik mensen aanraak doe ik dat uit genegenheid om te laten blijken 

hoe aardig ik ze vind. Wie ik aanraak voelt dat het voor hun bestemd is en begrijpen 

het. Wie ernaar kijkt duidt het vaak verkeerd, alleen dat is niet mijn probleem, maar 
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het van hun. Ik voel me bevoorrecht dat ik het aanraken niet als een seksuele 

handeling ervaar, maar daar bovenuit gestegen het een andere dimensie krijgt. Veel 

mannen hebben er geen inzicht in hoe ze binnen de seksualiteit met een vrouw 

moeten omgaan. Dat wordt ook niet geleerd. Mannen benaderen vrijwel iedere vrouw 

met de gedachte aan seks in hun hoofd. Vrouwen voelen intuïtief aan dat het daar om 

gaat en schakelen in hun achteruit. Als jij gevoel krijgt voor mij, dan verandert er iets 

in jou. Je grondspanning (tonus) verandert. De tonus is de spanning die je nodig hebt 

om te kunnen zitten en te staan, om lichamelijk goed te kunnen functioneren. Een 

goede spanning in het lichaam wordt eu-tonus genoemd. Dat spanningsveld verandert 

dus door aanraking. Door de aanraking wordt men zachter en aangenamer. Verdord, 

verstard, verkild gevoel is opgelost en ontdooid. De tast is voor mijn leven van 

wezenlijke waarde. Niet alleen om uit te vinden wat goed of slecht voor mij is, maar 

ook en vooral vanwege de ontmoeting met anderen. De tast verzamelt niet alleen 

informatie, maar verstrekt die ook. De informatie wordt opgeslagen in het emotionele 

centrum en bepaalt het lichamelijkheidgevoel. Dat draagt weer bij tot mijn 

zelfbeleving. Ik kan mijzelf ook laten kennen aan mijn omgeving. Het komt er op aan 

dat ik goed en genuanceerd voel als ik dat verfijnd wil afstemmen op anderen. De 

kwaliteit van het tasten is daarom van het grootste belang als ik daarmee mijn eigen 

levensgeluk blijk te kunnen ondersteunen. 

 

Ik zal mijzelf niet verloochenen, lezers, onbezonnen en onvoorzichtig als ik altijd ben 

zal ik mij overgeven aan het vertrouwen dat sommige mensen zo snel weten te winnen 

en waarover ik vaak feedback krijg. Een zekere routine geeft mij ongemerkt in wat het 

algemene schoonheidsgevoel het dichtst benadert; soms is het een opvallende manier 

van doen een van de zekerste wegen daartoe, en ik handel dan niet opvallend om mij 

zelf te bevredigen, maar om anderen des te verbaasder te doen staan. Misschien is het 

geen veilige gids, maar wel een zo overtuigende dat het op zijn minst vergeeflijk is hem 

te volgen. Als ik later berouw zou krijgen van mijn goedgelovigheid, dan zou ik alle 

reden hebben hen hartgrondig te haten, en ik verzeker u dat ik dat dan ook zou doen. 

Ik durf niet bij u op geheimhouding aan te dringen, dat zou een belediging zijn. Maar 

u moet bedenken dat noch mijn ouders, noch de mensen uit mijn omgeving van 

vroeger mij deze onbezonnen daad van het schrijven van dit boek ooit zouden 

vergeven als zij daar iets van te weten kwamen. Ik smeek u dan ook om voorzichtig en 

discreet te zijn. Het moet wel een vreemde indruk op u maken dat ik er ondanks 

zoveel angsten genoegen in schep u deze prietpraat te laten lezen. Mijn vrees lijkt mijn 

woorden meer betekenis te geven dan ze hebben, dat hindert me. Tot schande van de 

mensheid kan aanmatiging aanspraak maken op mijn gezag; zie maar eens hoe 

wapens, hooghartigen en kleine maîtressen in het voordeel zijn in de maatschappij. 

Wanneer iemand te kennen geeft dat zijn geluk of zijn succes van ons afhangt, laten 

wij hem dat dikwijls duur betalen.  Ik ben trouwens van nature geneigd te zeggen wat 

ik voel en wat ik denk. Tegenover een christen ben ik streng en gereserveerd, maar ik 

heb niets te vrezen wanneer ik openhartig ben tegenover een terughoudende vriend. 

Een vriend die zo onbezonnen is dat hij zelfs het opperste geluk zou afwijzen als dat  

hem aangeboden werd, uit angst dat hij niet alle dagen van zijn leven even gelukkig 

zou blijven. Ik weet zeker dat ik het eerste geluk dat zich voordoet zal aangrijpen. 

Misschien zal ik denken: als hieraan een einde komt, zie ik wel weer verder. Men 

meent dat ik uit louter goedheid, uit louter medelijden zwak zou kunnen zijn. Ik geloof 

dat men zich vergist. Om met liefdesverdriet mee te kunnen voelen, moet je iemands 

gevoelens delen. Wanneer een man tegen mij zegt: ‘Ik houd van je’, dan zal ik 
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daardoor niet diep geroerd zijn, tenzij mijn gevoel met het zijne overeenstemt en 

hetzelfde verlangen kent. Maar al was het medelijden wel hevig, dan nog zal een vrouw 

die begrijpt wat liefhebben betekent, nooit uit louter medelijden de grootste gunst 

schenken die de liefde kent. Een minnaar die alleen maar wordt beklaagd, zal zeker 

niet verkrijgen wat zelfs een beminde minnaar nauwelijks krijgt. Als een vrouw voor 

iemand zwicht, wil ze daar denk ik zo veel mogelijk profijt van hebben. Ze vergeet haar 

ongeoorloofde gedrag gemakkelijk naarmate ze gelukkiger is. Ik zou over dat 

onderwerp nog veel kunnen zeggen. Hoe onberispelijk een vrouw zich ook gedraagt, zij 

weet daar heel wat van wanneer de hormonen alle gewaarwordingen waarvoor zij 

ontvankelijk zijn doorgeven aan de zenuwen, en de rede daarvan geen enkele laat 

passeren zonder haar uit te werken. Als ik veel van mijn man houd en hij veel van 

mij, bestaat tenminste de mogelijkheid dat ik niet van een ander zal houden; als wij  

weinig van elkaar houden gebeurt dat zeker. Mijn hart is geschapen voor onstuimige 

gevoelens, het zal zijn lot zeker niet ontlopen. Had ik vader noch moeder dan zou ik 

helemaal niet trouwen. Vaak werd mij gezegd hoe slecht het zou zijn een dergelijk 

besluit te nemen, maar de kans bestaat dat ik nog veel slechter doe aan een ander 

besluit. Om dat kleinste kwaad te vereffenen zou ik zo veel mogelijk goed doen. Ik zou 

het kwaad zo veel mogelijk beperken, ik zou het goede zo ver mogelijk uitbreiden. Mijn 

dochters, als ik die had, zou ik elders laten opgroeien, uit vrees dat zij op mij zouden 

lijken. Voor mijn zonen zou het minder kwaad kunnen op mij te lijken. Zij zouden het 

dierbaarste voorwerp van mijn aandacht zijn. Niets van wat hen tot nuttige en 

gelukkige leden van de samenleving zal maken, zal in hun opvoeding verwaarloosd 

worden. Ik zou mij zoveel moeite geven dat hun geboorte hun niet kon worden 

aangerekend, en dat men mij daarvoor dankbaar zou moeten zijn. Maar ik had wel 

een vader en een moeder, die ik niet het graf in wenste en die ik geen leven vol 

verdriet wilde bezorgen. Welk besluit dan te nemen? Vroeger wist ik dat niet. Mijn 

besluit is echter door de tijd ingehaald, ik trouwde en kreeg drie kinderen: zonen. Ik 

wist het vroeger niet, ik leefde bij de dag, liet mij leiden door mijn emoties en door de 

omstandigheden, dacht niet teveel na, sliep rustig, vermaakte mijzelf, en deed waar ik 

zin in had wanneer dat niet rechtstreeks leidde tot misdaad. Ik heb graag een 

echtgenoot die mij zou behandelen als zijn maîtresse. Beschouw het niet als een plicht 

mij trouw te blijven, zou ik tegen hem zeggen. Zolang ik meer charmes heb, geestiger 

en vrolijker ben dan een ander, zolang ik om je te behagen beter werk, beter redeneer 

en beter gitaar speel dan de ander, zul je mij om mijn aantrekkingskracht prefereren, 

en dat is alles wat ik wens. Op jouw beurt zou jij ook slechts de rechten en de jalousie 

van een minnaar mogen hebben. Als je wilt dat ik je altijd blijf beminnen, moet je 

maar altijd beminnelijk blijven 
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Vrouwen van Putten 
 

 

 

 

 

Is je moeder trotsch op haar geld, 

lijkt haar huis een adellijk slot. 

Ik acht haar zoo hoog niet gesteld, 

want mijn moeder woont bij God. 

 

Volkspoezie vertaald uit het Spaans door Hendrik de Vries 

 

 

 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 bestond er in het Veluwse dorp 

Putten een groot vrouwenoverschot. Dat kwam omdat een deel van de mannelijke 

bevolking was weggevoerd naar Duitse concentratiekampen en nooit meer is 

teruggekomen. Ruim driehonderd weduwen hebben zich in die jaren zonder hulp van 

mannen of volwassen zoons moeten redden. Vaak dreven zij boerenbedrijfjes, die ze 

voor de oorlog met hun man hadden opgezet. Ze stonden alleen voor de opvoeding van 

ruim zeshonderd jonge kinderen. Maar weinig weduwen hertrouwden. Over Putten en 

wat daar gebeurd is in het laatste oorlogsjaar, is maar heel weinig geschreven. Over de 

weduwen helemaal niets. De Puttenaren hebben altijd afwijzend gestaan tegenover 

publicaties. Er waren vreselijke dingen gebeurd, die toch niemand kon begrijpen, dus 

daar kon je maar beter over zwijgen. Bevrijdingsdag wordt in Putten niet gevierd. 

Putten heeft z’n eigen dag, waarop sober herdacht wordt hoe op zondag 1 oktober 

1944 de inwoners het slachtoffer werden van de zwaarste represaillemaatregel die de 

Duitse bezetter in Nederland tegen een woongemeenschap trof. 

 

Putten telt in september 1944 met de buurtschappen samen tienduizend inwoners. Er 

zijn aan de rand van de Veluwe nogal wat onderduikers, vooral uit Amsterdam. In de 

loop van de maand komen er ook evacués uit de omgeving van Arnhem. Die stad is op 

16 september het doel geworden van een massale aanval van de geallieerden. Het 

verzet in en om Putten is geen zaak van de Puttenaren, maar van ‘import’ en 

onderduikers. De bevolking heeft tot nu toe weinig last gehad van de oorlog. Honger 

werd er niet geleden. Integendeel, er is genoeg om te verkopen aan de stedelingen uit 

het westen tegen behoorlijke prijzen. In september 1944 lijkt aan de oorlog een einde 

te komen. De geallieerden rukken snel van Normandië naar het noorden en oosten, 

staan begin september al in Brussel en een week later aan de Nederlandse grens. Het 

gewapende verzet wordt op last van de regering in Londen gebundeld en door koningin 

Wilhelmina onder bevel van prins Bernhard gesteld. Uit angst voor revolutionaire 

toestanden na de bevrijding moeten de los opererende verzetsgroepen betrouwbare 

commandanten boven zich krijgen, die orders kunnen en willen uitvoeren. Het gaat 
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met name om drie verzetskernen: de Raad van Verzet, de Knokploegen en de 

Ordedienst. Tussen de groepen onderling bestaan in sommige streken van het land 

politieke tegenstellingen. Men wantrouwt in veel gevallen elkaars bedoelingen na de 

bevrijding. De OD en KP wantrouwen de RVV omdat men de groep te links vindt. De 

RVV en KP kijken met argusogen naar de Ordedienst, die uit zou zijn op een 

‘koninklijk bewind’. De Binnenlandse Strijdkrachten, zoals het gefuseerde verzet gaat 

heten, krijgt van hogerhand kader uit de Ordedienst aangewezen. De geallieerde legers 

kunnen hulp achter het front best gebruiken. Op 12 september krijgt het verzet bevel 

zich gereed te houden. Zondag 17 september moet het spoorwegpersoneel het werk 

neerleggen in verband met de luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen. Generaal 

Eisenhouwer vraagt het verzet op grote schaal sabotage te plegen achter het front; dat 

is dus onder meer op de Veluwe. De sabotage moet zich richten op het transport, op 

koeriers en op officieren. ‘Vanuit hinderlagen vijandelijke troepen neerschieten, met 

name koeriers en stafofficieren’. 

 

De in het kader van de Binnenlandse Strijdkrachten nieuw gevormde verzetsgroep 

Putten, deel uitmakend van gewest 6 (Veluwe) krijgt net als de andere groepen order 

om de vijand te hinderen en zijn verbindingen te saboteren. De groep bestaat uit 

zeven man: een aantal studenten, waaronder de verloofde van de dochter van de 

(ontslagen) burgemeester van Putten en twee Amsterdamse communisten. Als 

commandant krijgen ze de in verzetswerk onervaren jonge gereformeerde politieman 

Witvoet aangewezen. Tussen de groep en de nieuwe commandant botert het niet. Men 

ziet hem als een indringer en voelt zich onder curatele gesteld. Desondanks wordt 

besloten op zaterdag 30 september een eerste verzetsdaad te plegen. Putten ligt aan 

de – in die tijd – belangrijke route Zwolle-Amersfoort. Van de weg werd veel gebruik 

gemaakt door Duitse koeriers. Met behulp van een Engelse parachutist, die zich na 

het debacle bij Arnhem bij de groep heeft aangesloten en goed met wapens kan 

omgaan, wordt een plan gemaakt om Duitse ordonnansen te doden. Als er die avond 

laat een Duitse auto aan komt rijden bij de Oldenaller brug, wordt die tot stoppen 

gebracht. De bedoeling is dat de inzittenden gedood worden. Dat mislukt omdat het 

machinepistool hapert. Er ontstaat een vuurgevecht waarbij een van de leden van de 

verzetsgroep dodelijk gewond raakt. Commandant Witvoet raakt in paniek en vlucht 

het bos langs de weg in om pas na de bevrijding weer op te duiken. Bij de Duitsers 

vallen twee gewonden, het zijn officieren. De ene zwaar, de andere licht gewond. De 

eerste ontsnapt, de tweede wordt door de resterende leden van de groep gevangen 

genomen. Twee andere inzittenden – korporaals – weten te ontsnappen. Zij melden de 

overval aan hun superieuren in Harderwijk. De reactie van de Wehrmacht laat niet 

lang op zich wachten. Overste Fullrede, de commandant van de divisie waartoe de 

officieren behoren, geeft onmiddellijk opdracht de straten rondom Putten af te zetten 

en naar de vermiste officier te zoeken. Hij waarschuwt de Befehlshaber der 

Wehrmacht Niederlande General der Flieger Christiansen in Hilversum. Die is des 

duivels. De Wehrmacht is toch al zenuwachtig gezien het verloop van de oorlog en 

heeft niet de minste behoefte aan speldenprikken achter het front. Christiansen 

schreeuwt: ‘Das ganze Nest muss angesteckt werden und die ganze Bande an die 

Wand gestellt’. 

 

Tussen zeven en acht uur die zondagmorgen is heel Putten omsingeld. De soldaten 

hebben de opdracht op vluchtenden te schieten. Dat zal zeven onschuldige 

slachtoffers opleveren. Net als andere zondagen gaan de mensen uit Putten op 1 
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oktober naar de kerk. Langzaam dringt iets door van razzia’s in de buurtschappen. De 

bewoners van de boerderijen in de omgeving van de plaats van de overval worden uit 

hun huizen gehaald en met personen die toevallig passeren naar het centrum van het 

dorp gebracht. De nazi’s vormen met Nederlandse politieagenten patrouilles die erop 

uit trekken om de vermiste officieren te zoeken. De bewoners van de huizen die 

doorzocht worden, krijgen bevel zich naar de grote kerk te begeven. Kerkgangers die 

het centrum willen verlaten worden teruggestuurd. De mannen worden verzameld op 

een terrein tussen een grote schuur en de openbare school. De vrouwen en kinderen 

moeten naar de kerk. In het begin van de avond mogen ze naar huis. De vrouwen 

krijgen opdracht de volgende morgen met eten voor de mannen terug te komen. 

Zondagavond worden de mannen boven de zestig jaar vrijgelaten. De rest gaat naar de 

kerk. Maandagmorgen moeten de mannen tussen de achttien en vijftig naar het 

marktplein. De rest is vrij, net als de NSB-ers, zij die voor de Wehrmacht werken en 

de Duits-vriendelijken. Ambtenaren en politiefunctionarissen waren al ongemoeid 

gelaten. Zondagavond hadden de nazi’s beslist dat het dorp in brand zou gaan en de 

mannen tussen de achttien en vijftig naar ene kamp afgevoerd zouden worden voor 

dwangarbeid, als de vermiste officier niet terug zou keren en de daders zich niet 

zouden melden. De laatsten zouden dan gedood worden. Hoewel een van de leden van 

de verzetsgroep bij de mannen op het marktplein is, meldt hij zich niet. (Hij overleeft 

het kamp niet). Ook de resterende leden van de groep besluiten zich niet te melden, 

ondanks dat een van de studenten er voor pleit om onschuldigen niet het slachtoffer 

te laten worden. Wel wordt de gewonde Duitse luitenant ’s maandagsmorgens om tien 

uur bij een boer afgeleverd, met het verzoek hem naar de dichtstbijzijnde Duitse post 

te brengen. Dat gebeurt, maar het verandert niet in de plannen van de Duitsers. 

Misschien niet omdat de bevelvoerende Fullriede het niet te horen krijgt. 

 

Om twaalf uur krijgen de mannen te horen, dat ze naar kamp Amersfoort gebracht 

zullen worden, dat het dorp platgebrand zal worden en om die reden binnen twee uur 

ontruimd moet zijn. De dominee vertaalt het oordeel. Op het station staat een trein 

gereed. Die brengt ruim zeshonderd man naar Amersfoort onder bewaking van 

Nederlandse SS-ers. In het dorp worden een honderdtal huizen verbrand, vooral in de 

arbeiderswijk. Huizen van gemeenteambtenaren, notabelen en politie blijven 

gespaard. In totaal zijn zeshonderdzestig mannen weggevoerd. Binnen enkele dagen 

worden achtenvijftig mannen uit Amersfoort naar huis teruggestuurd, vooral vaders 

van grote gezinnen. De laatste vrijgelaten mannen arriveren op donderdag 12 oktober. 

Zij brengen het gerucht mee dat de anderen naar een concentratiekamp in Duitsland 

worden gebracht. Dat gerucht is juist. Midden oktober gaan 

vijfhonderdnegenentachtig mannen uit Putten met een grote groep politieke 

gevangenen uit Amersfoort naar het kamp Neuengamme bij Hamburg. Dertien 

mannen springen tijdens de reis uit de trein, zodat uiteindelijk 

vijfhonderdzesenzeventig mannen het concentratiekamp in gaan. In het kamp worden 

de Puttenaren tewerkgesteld bij het graven van tankversperringen en moeten ander 

zwaar lichamelijk werk doen. Na de bevrijding blijkt dat slecht negenenveertig 

mannen het regiem overleefd hebben. Vijf van deze overlevenden overlijden snel na 

hun terugkeer. De sterfte onder de groep mannen uit Putten is relatief erg groot. Als 

belangrijke oorzaak daarvoor is het feit aangevoerd dat de mannen zich niet ‘drukten’ 

maar werkten tot ze erbij neer vielen. Bij de slechte voeding betekende deze houding 

een zekere dood.  Een strenge orthodoxe opvatting, waarin sprake is van berusting, de 

voorbeschikking, uitgedrukt in het ‘alles gaat zoals het moet gaan’, is de houding van 
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de overlevenden en de vrouwen. Dat is een reden waarom de gebeurtenissen in Putten 

zo weinig bekend zijn geworden. De tweede is dat in de jaren direct na de oorlog het 

klimaat niet aanwezig was om het amateuristische optreden van de verzetsgroep en de 

desertie van zijn commandant, publiekelijk aan de orde te stellen. Toen eind 1945 de 

balans kon worden opgemaakt bleek dat vijfhonderdtweeënvijftig mannen de ramp 

niet hadden overleefd. Ze lieten driehonderdacht weduwen en 

zeshonderdzevenenzestig kinderen achter.   

 

De opvang van oorlogsslachtoffers in het bevrijde Nederland is achteraf gezien 

beneden de maat geweest. Dit geldt met name voor de mensen die terugkeerden uit de 

concentratiekampen zoals de joden, maar ook politieke gevangenen. De ambtelijke 

instanties hadden het te druk met hun eigen problemen. De weduwen uit Putten zijn 

te vroeg weduwe geworden om te kunnen profiteren van welzijnsinstellingen. Zij 

hebben zich er zelf door heen moeten slaan. Geestelijke zorg verleende de kerk. En 

zelfs die lijkt het in de eerste naoorlogse jaren te hebben laten afweten. De 

gemeentelijke sociale dienst moest voor de materiele zaken zorgen. Pas in 1952 

verklaarde de regering op de Puttense weduwen de wet van toepassing, die de zorg 

voor de slachtoffers van represailles regelde. De Stichting 40-45 werd belast met de 

uitvoering van deze wet buitengewoon pensioen oorlogsslachtoffers. De Puttense 

weduwen kregen op basis van deze wet een pensioen dat uitging van het inkomen van 

een man in 1947, als hij toen in leven zou zijn geweest. In de praktijk betekende dit 

dat een weduwe zonder kinderen veertien gulden in de week kreeg, een vrouw met een 

kind negentien gulden en vijfentwintig cent, een vrouw met twee kinderen 

drieëntwintig gulden en vijftig cent. De pensioenen zijn welvaartsvast en tussentijds 

nog aanmerkelijk verhoogd.  

 

De oud-verzetsstrijder Wim Lodeizen (Bob) vertegenwoordigde tot zijn dood in 1978 de 

Stichting 40-45 in Putten. Hij was een geboren Amsterdammer, tijdens de oorlog als 

lid van de groep van Gerrit van der Veen gearresteerd en via Vught naar Dachau 

overgebracht. Na de bevrijding ging Lodeizen in Putten wonen. In 1959 startte hij zijn 

werk daar, dat voornamelijk uit de zorg voor het materiele welzijn van de weduwen 

bestond, zoals de verdeling van de extra Wiedergutmachung, die de Duitse regering 

beschikbaar stelde; ook regelde hij het jaarlijkse dagje uit. In november 1945 trok een 

groepje Amsterdammers zich het lot aan van de wezen van Putten. Zij richtten dat 

jaar de Stichting Puttens Jeugd op. Hun doel was het verlenen van financiële hulp 

aan de kinderen van hen, die als gevolg van de Duitse terreurdaad op 1 oktober 1944 

in Putten, hetzij terstond, hetzij later in gevangenschap, om het leven zijn gekomen. 

Het ging om bijna zevenhonderd kinderen, net geboren of heel jong, van wie de 

stichting de toekomst min of meer wilde veilig stellen. Het ging voornamelijk om de 

opleiding van de kinderen. Er kwam geld voor twee kleuterscholen, voor leermiddelen 

en voor muziek- en handwerklessen, terwijl ook beurzen voor studie aan universiteit 

en reiskosten voor voortgezet onderwijs buiten Putten beschikbaar kwamen. De 

Stichting Puttens Jeugd is in november 1965 opgeheven. In die periode van negentien 

jaar is een half miljoen gulden ingezameld en besteed. Een van de effecten van het 

werk van de stichting was dat vrijwel elk kind muzieklessen wilde.  Zo nodig werden 

zelfs muziekinstrumenten aangeschaft. De bijna zevenhonderd halfwezen zijn 

opgegroeid en er, ironisch genoeg, beter op geworden dan ze zouden zijn geweest als 

er geen oorlog was uitgebroken en hun vaders niet waren weggevoerd. 
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Ik ook, met terugwerkende 

kracht! 
 

 

 

 

 

Ik ben vrij van de domme slaafsheid der vrouwen, bedeesdheid en kleingeestigheid; ik 

ben vrij van het kwaadaardig gedrag der mannen, walgelijke liederlijkheid en grove 

smaak. Ik behoor tot een eigen derde geslacht, waarvoor nog geen naam werd bedacht; 

van hogere of lagere orde, beter of slechter. Mijn denkbeeldig ideaal zou wezen 

beurtelings man en vrouw te zijn 

 

Uit: ‘Mademoiselle de Maupin’, een roman van Théophile Gautier. 

 

 

 

Reizen zit de mens in het bloed. De mens is per definitie een reiziger. Zijn leven is een 

reis. Van de wieg tot het graf. Waar de mens ook gaat en staat, hij zal nooit kunnen 

verloochenen dat hij in wezen een nomade is. Waar hij zich ook vestigt en voor hoe 

lang ook, hij blijft een vreemdeling ter plaatse. Te zijner tijd moet hij vertrekken. 

Goedschiks of kwaadschiks. En tenslotte: voorgoed. Is reizen een zegen of een vloek? 

Soms is het een vloek. Soms is het een zegen. Dikwijls is het beide. De wereld is 

gemaakt door mensen, die gedoemd waren om te reizen. Wie maakte Nederland groot? 

De Vliegende Hollander. Wie maakte de wereld tot wat zij is? De Wandelende Jood. De 

wandelende Jood Mozes, de wandelende Jood Paulus, en de wandelende Jood 

Ahasverus. De drie heiligen uit Schotland. Zij brachten ons onze moraal. Zij 

kerstenden ons. Reizen, zoals wij dat kennen: reizen voor ontspanning, kende de 

oudheid nauwelijks. Lees alle geschriften van de oudheid na en u zult ontdekken dat 

alle grote reizigers profeten, apostelen, zakenlieden, kunstenaars of geleerden waren. 

De plezierreis is een creatie van onze eeuw en een vrucht van de techniek. De ouderen 

onder ons zijn de reis begonnen op een fiets. Vandaag reist iedereen, per auto, trein, 

schip of vliegtuig. Reizen is binnen het bereik van ieders beurs. Het is een 

democratische aangelegenheid geworden. Democratie verdeelt een vermogen in 

kleingeld. Was reizen eens een grootse daad van een enkeling, nu is het een kleine 

daad van miljoenen. Reizen is geen levensvervulling meer. De moderne reis is juist een 

onderbreking van het zo met dagelijkse plichten gevulde leven. Reizen is, en zal het 

altijd blijven, een kunst. Het welslagen van de reis hangt niet af van de route. Het 

hangt af van de reiziger. Reizen is niet een tijdlang nietsdoen. Het is een bezigheid. 

Waarin bestaat de kunst van het reizen? In aanpassingsvermogen. Men moet anders 

willen worden, beter. Wie zichzelf wil blijven moet thuis blijven. Voor hem is een reis 

een voortdurende bedreiging een lijdensweg. Iedere reiziger moet afstand doen van het 

vertrouwde dagelijkse comfort. Van het eigen bed en de eigen pappot. Hij hoeft nu wel 
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niet direct mieren of sprinkhanen te eten, maar wie geen olijfolie lust kan beter 

wegblijven uit het zonnige zuiden. Belangrijker echter dan de instelling van de maag is 

de geestelijke instelling. Wie niet bereid is blijmoedig offers te brengen ter verwerving 

van een hoger goed, is verloren. Een goed reiziger is hij die voordeel weet te trekken 

uit tegenslagen. Een mens mag met of zonder bagage reizen, hij mag een voorstander 

zijn van veel koffers of weinig koffers, van één koffer zal hij zich nooit kunnen 

ontdoen, het zal hem op al zijn reizen begeleiden. Het is de koffer van zijn eigen 

persoonlijkheid. In dat koffertje zit het materiaal dat een reis doet slagen of 

mislukken. Het succes van de reis hangt niet af van de andere koffers, die met stapels 

kleding, de tandenborstel en de uitstekend geschreven reisgids. Goede reizigers reizen 

altijd, waar zij ook zijn. Hun oplettendheid is voortdurend in beweging, zij zien het 

leven zoals een reiziger het landschap ziet vanuit een trein. Steeds verandert hun 

verhouding ten opzichte van het omringende. Reizen is een vorm van leven. Wie zijn 

reizen wil verbeteren moet zijn leven verbeteren, aldus de filosofische woorden van 

Bertus Aafjes. 

 

Na al die jaren zijn we op het punt gekomen waarop woorden ons niet zo achteloos 

over de lippen komen. We denken langer na, wegen zorgvuldiger af. We dragen al te 

veel mislukte pogingen met ons mee. Ik heb besloten dat het beter is dat ik onze 

relatie beëindig. Ik wist heel goed wat ik wilde.  En ik wist heel goed dat vrouwen het 

kind van de rekening waren. De bezuinigingen, ook thuis, werden voornamelijk op mij 

verhaald. Ik kon niet echt leuke dingen doen, zelfs geen kleding kopen. Het werd hoog 

tijd dat ik eens goed kwaad werd. Het ging allang niet meer. Wat was ik onwetend en 

onvolwassen, en wat wist ik van mijzelf toen ik trouwde? Ach ja, ik wist niet beter of 

het hoorde zo. Ik zorgde voor manlief en de kinderen, deed het huishouden. Best leuk 

allemaal, mijn eigen gezin, mijn eigen huis, maar het nieuwe ging eraf. Ik voelde me 

alleen en opgesloten. Ik stond overal buiten. De kinderen op school, mijn man op zijn 

werk, achter de krant, in de kroeg, sporten of slapend voor de televisie. En ik, waar 

zou ik heen moeten? Ik voelde het leven aan mij voorbij gaan, en besefte dat ik niet 

echt leefde zoals ik zou willen. Ik kwam niet toe aan mijn ontwikkeling en ontplooiing, 

het gezin ging immers voor. Ik voelde me schuldig, maar wilde toch iets voor mijzelf 

opbouwen. En toen werd ik me bewust van mezelf als mens. Ik ging me ontwikkelen 

door te studeren. En toen kwam het moment dat ik niet meer dezelfde was dan toen ik 

trouwde. En zoals ik werd beviel mijn man helemaal niet. Hij voelde zich bedreigd in 

zijn mannelijkheid. Ik emancipeerde maar hij emancipeerde niet met mij mee. Hij ging 

extra domineren en werd hoe langer hoe dominanter. En toen … had ik het wel 

gezien. Ik ging scheiden. Daar stond ik dan. Met drie kleine kinderen en een 

bijstandsuitkering. De kinderen hadden extra steun en liefde nodig. Ze hadden er niet 

om gevraagd. En dat terwijl ik het al zo moeilijk had, met mijzelf en mijn 

schuldgevoel. Ineens moest ik alles tegelijk zijn (vader en moeder) en doen.  Hij zei: ‘Je 

moest toch zo nodig?’ De kinderen zagen hun vader geregeld, maar hij liet alleen zijn 

slachtofferkant zien. Hij had wel weer een vrouw die voor hem zorgde en hem troostte. 

Hij deelde de dagelijkse verantwoording niet meer en zorgde niet meer voor de 

kinderen. Hij maakte ze niet de hele dag mee, wanneer ze ruzie maakten en vervelend 

waren. Hij uitte wel kritiek over de manier waarop ik de kinderen grootbracht. 

Niemand had aandacht voor mij en mijn probleem. Ach ja, zo ging dat. Maar ik wist 

dat ik veel meer mogelijkheden had dan ik dacht. Voor de kinderen vond ik altijd wel 

een oplossing toen ik wilde studeren en werken. Toen ik aan mijzelf toekwam en me 

prettig voelde, was ik voor mijn kinderen de beste opvoedster en moeder. Mijn 
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kinderen hadden immers niets aan een onvolwassen en gefrustreerde moeder. Ik 

hoefde heus niet de hele dag voor hen klaar te staan en mijn leven op te offeren. Ik 

zou dan geen mens maar een antwoordapparaat zijn. De kinderen hadden meer aan 

echte aandacht, al was dat maar twee uur per dag. Als ik de boel had geforceerd 

zouden de kinderen het alleen maar moeilijker hebben gehad. Dus deed ik gewoon en 

werd zo gauw mogelijk mijzelf, en zelfstandig en onafhankelijk. Ik begon opnieuw met 

mijzelf en de kinderen. Ik ging naar cafés en vrouwentrefcentra. Ik leerde en stelde 

mijzelf op de hoogte van de politieke situatie en economische toestanden. Ik hield mij 

niet langer van de domme. Ik kwam uit mijn isolement en liet mijn stem horen. Ik, als 

vrouw, behoor tot de helft van de wereldbevolking. Dus bleef ik niet langer passief en 

werd actief. In de tijd van Aletta Jacobs was er tussen mannen en vrouwen een 

ruimtelijke scheiding. Daar is tegenwoordig bij de westerse vrouwen geen sprake van. 

Wettelijk zijn ze handelsbekwaam, daar is niet zoveel op aan te merken. Maar ergens 

stopt het. We worden nog steeds opgevoed met het idee dat mannen en vrouwen twee 

heel verschillende wezens zijn. Wanneer men hen niet in seksen indeelt worden 

mannen niet meer bang om een vrouw als zijn baas op zijn werk boven zich te 

hebben. Laten we ons individualiseren als vrije wezens, die allemaal baas kunnen 

zijn. Vrouwen mochten vroeger niet meedoen aan sport. Alleen ritmische gymnastiek 

was toegestaan. Sport zou hun eileiders bederven. 

 

Abortus is geen zaak van de overheid. Het is een typische vrouwenzaak. De vrouw 

moet het kind immers krijgen? Wat wil die overheid nou eigenlijk? Ongewenste 

kinderen op de wereld zetten? Zorgt diezelfde overheid voor het ongewenste kind als 

het toch geboren moet worden? Nee toch? Als een vrucht binnen de zes weken wordt 

afgevoerd is dit geen moord. Het kind is dan immers nog niet levensvatbaar. Laten ze 

zich maar eens wat drukker maken over echte moordenaars. Die worden zo weer 

vrijgelaten om een volgende moord te plegen. Met of zonder verkrachting van het kind. 

Er wordt teveel tijd besteed aan details en te weinig aan echt belangrijke dingen. Het 

is gewoon zo dat iedere vrouw zelf het beste kan bepalen of zij het kind wel of niet wil 

krijgen. Uiteindelijk is zij degene die ervoor opdraait, dertig jaar van haar leven te 

geven en op te offeren voor het kind. Er is niemand die zal zeggen: ‘Laat mij nu maar 

eens een poosje voor het kind zorgen, en de verantwoording dragen’. Of je nu wel of 

niet een man hebt. Als het een ongewenste zwangerschap is, dan is daar altijd een 

reden voor. Het feit is dat je het kind (nog) niet wilt omdat je er nog niet aan toe bent 

om voor een kind te zorgen en verantwoordelijk te zijn. Deze reden moet toch genoeg 

zijn voor een abortus? Zonder met artsen te moeten spreken die alleen maar op 

schuldgevoel uit zijn. Als abortus gewoon een zaak van de vrouw is, dan is er geen 

schuldgevoel en heel wat kinderleed minder. Want waar dacht je dat 

kindermishandeling uit voorkomt? Juist! Uit het feit dat vrouwen ongewenste 

kinderen krijgen, terwijl ze daar psychisch nog niet aan toe zijn. Het is ook niet 

zomaar iets, een kind. Je zit er je hele leven aan vast. En je hebt er nooit voor geleerd. 

Het is niet eerlijk te veronderstellen dat een vrouw die een kind baart, er ook voor zou 

kunnen zorgen dat het gelukkig en zonder frustraties opgroeit. En vooral niet als 

zijzelf ongelukkig en gefrustreerd is. Zulke vrouwen zouden moeten wachten met 

kinderen of ze helemaal niet moeten nemen. Daarom zou abortus een gewone 

vrouwenzaak moeten zijn. De overheid denk daar niet over na. Zij hebben grote 

huizen, genoeg geld, een of twee auto’s en een hulp in de huishouding. Zij hebben dus 

makkelijk praten. Er zijn vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen en ze graag 

willen hebben. Deze vrouwen zeggen dat het niet eerlijk is om de foetus weg te halen. 
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Maar wat schiet dat nog ongeboren, ongewenste kind daar mee op. En zelfs een 

ongewenst kind geef je niet zomaar weg. Dan krijg je nog eens last van schuldgevoel 

ook bij al de andere problemen. Dat doe je niet, het is geen handdoek dat je weggeeft. 

De noodzaak is dat abortus gewoon een vrouwenzaak moet zijn. Net zoiets als een 

knobbeltje weg laten halen. En dat knobbeltje laat je trouwens ook zo snel mogelijk 

verwijderen, voordat het groter wordt. 

 

Als u in de spiegel kijkt, wat ziet u dan? De weerspiegeling van uw uiterlijk. Maar 

verteld uw spiegelbeeld u wie u werkelijk bent? Verteld het u hoe anderen u als 

persoon zien? Weet u wie u bent? Weet u hoe uw gedragspatroon in eerste instantie 

gevormd werd? Hoe hebt u zich, als persoonlijkheid, ontwikkeld? Als u er de tijd voor 

neemt alle elementen die uw persoonlijkheid hebben bepaald, te analyseren, merkt u 

misschien dat u ongevraagd met heel wat invloeden te maken hebt gekregen; hetzij 

door andere mensen of door andere factoren. Tijdens onze vroege vormingsjaren 

hebben de meesten van ons betrekkelijk weinig van doen gehad met de vorming van 

onze eigen gewoonten en manieren. Aandacht schenken aan enkele van deze 

persoonlijkheidsvormende invloeden waarin u werd blootgesteld, in sommige gevallen 

lang voordat u de kans had zelf iets aan uw eigen gedrag te doen, is geen luxe, maar 

een moeten. 

 

In hoeverre hebben erfelijke factoren een rol gespeeld? De DNA-blauwdruk, die zich 

bevindt in de chromosomen die erfelijke kenmerken overdragen, bevat beschrijvingen 

en gecodeerde instructies voor de ontwikkeling van elk individu. In hoeverre is uw 

persoonlijk gedrag daarom genetisch bepaald? Een definitief verband tussen genen en 

de persoonlijkheid schijnt nog steeds moeilijk aantoonbaar te zijn. Er zijn echter 

enkele benaderingen die waardevol schijnen te zijn. Een aantal van uw overgeërfde 

kenmerken zijn bijvoorbeeld rechtstreeks van invloed op uw gedrag. Zo erven sommige 

mensen een wat stillere aard, terwijl anderen meer extravert zijn. Een zwangere vrouw 

kan haar ongeboren kind door haar eigen daden, gedachten en gevoelens goeddoen of 

schaden. Hoeveel vrede of hoeveel irritatie kreeg u te voelen toen u nog in uw moeders 

buik zat? Hoeveel hebt u geleerd van de klank van de stem van uw ouders, van de 

muziek waarnaar zij luisterden? In hoeverre bent u beïnvloed door het voedsel dat uw 

moeder at? Ingeval zij alcohol dronk of drugs gebruikte, welke uitwerking had dit dan 

op haar? Tegen de tijd dat u geboren werd, lagen veel van uw neigingen vast, en ze 

zijn misschien moeilijk te veranderen. 

 

Toen u nog een kind was, kunnen bepaalde bestanddelen in uw voedsel van invloed 

zijn geweest op uw gedrag. Zoetstoffen, kunstmatige kleurstoffen en 

conserveringsmiddelen; ze kunnen alle een onzichtbare invloed op het gedrag 

uitoefenen. Hyperactiviteit, toegenomen nervositeit, prikkelbaarheid, zenuwpijn en 

overmatige en onbeheerste bewegingen zijn slechts enkele van de gevolgen. Vervuiling 

door uitlaatgassen van auto’s, industriële uitstoot en andere gifstoffen in het milieu 

bepalen eveneens het gedrag. Op een  persoonlijk niveau kan het zijn dat u een 

allergie hebt die u vrij sterk beïnvloedt, maar op anderen in uw omgeving misschien 

geen nadelige uitwerking heeft. Naast deze invloeden hebben het gedrag van uw 

ouders, hun sympathieën en antipathieën alsook hun vooroordelen waarmee u bent 

opgegroeid, een uitwerking op u gehad en in zekere mate uw persoonlijkheid gevormd. 

Het resultaat is dat veel van uw gewoonten en uw algehele kijk op het leven eenvoudig 

een weerspiegeling zijn van die van hen. U stoort u gauw aan dingen waaraan zij zich 
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stoorden. U bent geneigd dingen te tolereren die zij tolereerden. En u bent u er zelden 

van bewust dat u hun gedrag nabootst totdat iemand u vertelt dat u precies zo 

handelt als uw vader of moeder. Hun financiële en maatschappelijke positie hebben u 

ook beïnvloed, evenals de buurt waarin in woonde en de school die u bezocht. Ook uw 

vrienden en kennissen en de kerk hebben invloed op u gehad. Misschien heeft een 

ernstig ongeluk (dat u of een familielid is overkomen), een plaatselijk ramp een effect 

op u gehad. Of het zou kunnen dat een tragedie, zoals een echtscheiding of een 

ernstige ziekte, een litteken heeft achtergelaten. Kunt u, als u goed nadenkt, enkele 

van die invloeden herkennen? 

 

In theorie zou de liefde u moeten helpen een beter mens te worden, door inzicht te 

geven en daardoor verbeteringen aan te brengen in uw morele gedrag, ethiek en 

dagelijkse routine. Hoeveel van uw waarden en gedragingen zijn er nu precies door de 

liefde beïnvloed? Hoewel de liefde als een rem zou moeten werken op 

onverantwoordelijk, misdadig gedrag, zijn er veel mensen op een andere manier door 

hun contact met liefde beïnvloed. Zij zien een heleboel huichelarij in kerken en 

politiek en bemerken hoe de nadruk op materiele in plaats van op geestelijk waarden 

wordt gelegd en raken als gevolg daarvan verbitterd. Zij keren de liefde misschien zelfs 

de rug toe, waardoor zij worden beroofd van een glimp op een geestelijk leven en hoop. 

U kunt misschien nog andere invloeden van buitenaf bedenken die iemands gedrag 

bepalen. Sta eens een ogenblik stil bij elk van de dingen die u tot nu toe beïnvloed 

kunnen hebben. Het is niet gemakkelijk objectief te zijn en op deze manier te denken, 

maar het is de moeite waard en u kunt er baat bij hebben. Als u een bepaalde invloed 

of oorzaak voor een negatieve neiging in uw gedrag kunt herkennen, als u die 

duidelijk kunt isoleren, zult u misschien beter in staat zijn die te beheersen en 

misschien zelfs te veranderen. Als u een onwenselijke invloed kunt beheersen of u er 

zelfs aan kunt onttrekken, zou u een ander mens kunnen worden, met een positiever 

gedrag tegenover anderen. Natuurlijk is dat een uitdaging. Maar als nu zo veel van de 

op uw gedrag inwerkende factoren hun oorsprong vonden bij andere mensen of in 

omstandigheden die u niet in de hand had, waarom zou u dan niet het initiatief 

nemen en zelf iets aan de situatie doen? Als het een verbetering inhoudt, waarom zou 

u zichzelf dan niet veranderen? 

 

Weinigen van ons geven graag toe dat zij opvallende zwakheden hebben. In mijn 

wereld ben ik nauwelijks kind geweest. Soms zou ik net zo kinderachtig willen zijn als 

mijn kinderen. Ik leef in drie culturen: hier, thuis en in mijn hoofd. Ik ben die 

mentaliteit gaan haten van problemen binnenskamers oplossen, het niet diep ingaan 

op zaken, en over taboes zwijgen. Ik verwijt het mijn ouders niet, maar een 

familieleven is grotendeels aan mij voorbijgegaan. Ik ben het ontvlucht, maar heb er 

behoefte aan, voel me verloren. De gastvrijheid van vroeger mis ik. Thuis zijn vond ik 

net zo tof als bij mijn vrienden. Zo ben ik opgegroeid. Ik ga niet naar een kerk maar 

dat maakt mij niet minder gelovig. Dat geheel aanpassen. Moet ik daarvoor afstand 

nemen van huis en godsdienst, dezelfde schoenen dragen en hetzelfde denken als jij? 

Ik vind dat onaangepast. Ik heb niet gefaald in mijn leven. Mijn kinderen zijn daar het 

levende bewijs van. Wij hebben er geen moeite mee fouten in anderen op te merken en 

staan misschien snel klaar met raad om hun te tonen hoe zij verbeteringen kunnen 

aanbrengen. Maar elke suggestie dat wij ons gedrag moeten veranderen, vatten wij 

wellicht als een belediging op. Zou u erdoor beledigd zijn? Zou uw leven er zelfs nu, 

voordat een verandering er is, op vooruitgaan als u iets aan uw gedrag en houding 
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deed? Zo ja, waarom dan geen veranderingen aangebracht? Hoe kunnen 

veranderingen worden aangebracht als gedragspatronen eenmaal gevormd zijn? Tot 

wie zou u zich kunnen wenden, en welke methoden kunnen worden aangewend om 

een blijvende verbetering tot stand te brengen? Er zijn enkele extreme methoden 

waarvan men zich tegenwoordig bedient. Bijvoorbeeld het gebruik van wilsdwang door 

politieke partijen. Wij leven in Nederland niet onder een regime die tracht idealen en 

gedragscodes te beheersen. Zulke regeringen gebruiken hun macht om veranderingen 

teweeg te brengen, sommige op subtiele wijze, andere met dwang. Sommige maken 

gebruik van hersenspoelingtechnieken, die vaak intimidatie, gevangenzetting en 

marteling omvatten. Door censuur uit te oefenen op de nieuwsmedia en het onderwijs 

en voorlichting, trachten zij alle vroeger gevestigde ideeën te vervangen door de 

huidige heersende elite gewenste ideologie. Elke afwijkende mening wordt met geweld  

onderdrukt. Dat alles maken we in Nederland niet mee. Toch is er geen politieke partij 

die mijn ideeën en idealen heeft omgezet in werkbare programma’s. Dus voel ik mij 

gedwongen mij aan te passen aan de ideeën van anderen, die ver mij af staan. Het 

gevoel niet gehoord te worden is dan duidelijk aanwezig. En wilsdwang is een volgend 

idee omdat de politieke partijen en de regering ook niet de moeite neemt om te 

onderzoeken of er nog andere denkwerelden zijn dan de hunne. Hun manier van 

denken wordt mij dan door de strot geduwd omdat bijvoorbeeld de economie en de 

oorlog belangrijker zijn dan het onderwijs, sociaal denken en het milieu. De overheid 

zegt de hoeder te zijn van het landschap. Maar er worden nog steeds overal snelwegen 

gemaakt, en bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken. 

 

Het gebruik van geneesmiddelen is tamelijk wijdverbreid en vaak noodzakelijk. 

Hiertoe behoren kalmerende middelen, slaapmiddelen, opwekkende middelen en 

medicijnen om het chemisch evenwicht in de hersenen te herstellen.  Zou u deze 

manier kiezen om uw gedragspatroon te veranderen? De bovengenoemde methode 

maakt inbreuk op de vrije wil. Bovendien is  een facet ervan dat de invloed wordt 

uitgeoefend door mensen die niet altijd uw voordeel op het oog hebben. Is de 

therapeut te vertrouwen? Omdat het moeilijk is uw eigen gedrag te beoordelen, moet u 

een gerespecteerde en geloofwaardige maatstaf raadplegen. Een religie, sociaal denken 

of de liefde zou hiervoor kunnen dienen. Het kan zelfs zijn dat u niet ingenomen bent 

met wat u voorgespiegeld krijgt, maar u kunt ervan overtuigd zijn dat het een 

nauwkeurig beeld is. U kunt dus uw echte ik leren kennen, indien u dat wilt. Als u 

veranderingen gaat aanbrengen, vergewis u er dan van dat de verandering de moeite 

waard is. Vergewis u ervan dat u die verandering wilt en dat het een verbetering is. 

Wat voor gedragsverbeteringen zou u zich ten doel moeten stellen? Uw gedrag werd 

voor een groot deel bepaald doordat u het voorbeeld van anderen imiteerde. Waarom 

zou u, nadat u voor uzelf de gewenste gedragsnorm hebt vastgesteld, dan niet zoeken 

naar iemand die zich gedraagt op een manier die u wenst na te bootsen? Het zal voor 

degenen die hun gedragspatroon willen veranderen, vertroostend zijn te weten dat er 

hulp beschikbaar is. Een van de voornaamste hulpmiddelen is persoonlijke meditatie 

of het gebed. Het biedt u de uiterst belangrijke mogelijk te rade te gaan bij uw echte 

ik. Ze stellen u in staat te allen tijde, zelfs midden in een crisis, vrijuit en openlijk te 

ervaren. Onder meditatie versta ik de momenten van rust. Dat kan zijn onder het 

afwassen of aardappelen schillen. Elza breidde hele lappen als ontspanning en 

meditatie. Velen hebben geprobeerd hun leven te verbeteren maar zijn ontmoedigd 

geraakt doordat zij, wat wellicht onvermijdelijk was, herhaaldelijk weer in hun oude 

patroon vervielen. Sommige hebben dientengevolge de strijd helemaal opgegeven. 
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Zulke personen denken vaak dat als wat zij als hun enige hoop hadden beschouwd, 

nu gefaald heeft, er helemaal geen hoop meer is. Zij geven zich dan wellicht maar over 

aan de invloeden van de wereld buiten zichzelf. Verzeker uzelf er steeds opnieuw van 

dat het de moeite waard is elk vroegere onwenselijke gedragspatroon kwijt te raken. 

Bedenk dat veel van uw manieren en persoonlijkheidskenmerken u door krachten van 

buitenaf zijn opgedrongen zonder dat u dat destijds wilde of er de hand in hand. Deze 

krachten zijn nog steeds actief. Zult u toelaten dat ze u in hun vorm persen? Nee? 

Geef de strijd dan nooit op! 

 

Ik een mannenhaatster? De hemel beware me. Ik heb drie kinderen en een kleinkind. 

Ik ben geen vrouw die van zichzelf zegt dat ze mannen haat. Deed ik dat wel dan zou 

ik door mijn haat de mannen dwingen om de realiteit onder ogen te zien. Ik heb 

genoeg slechte ervaringen om te kunnen haten. Mannen hebben geen 

verbeeldingskracht. Van eenvoudige mensen wordt ook niet verwacht dat ze 

scheppend bezig zijn. Laat ze maar consumeren, dat vormt hun persoonlijkheid. Dat 

kleeft aan hun huid, aan hun verstarde blik. Ik heb mannen gekend die dronkaards 

waren, dieven, schijnheilige leugenaars. Vroeger in mijn dorp  vonden zij geen vrouw 

om te trouwen. Vrouwen vertrouwden dit soort huichelaars niet, hoe zouden ze met 

hen trouwen?! Wilde zo’n man toch een vrouw vinden, dan moest hij zich eerst 

bekeren, aanstalten maken om anders te leven. Tegenwoordig zie ik kerels die liegen 

en bedriegen, mannen met mooie kleren en parfums in hun schaamhaar. Voor dat 

soort mannen vallen vrouwen. Ze krijgen kinderen en moeten er alleen voor zorgen. 

Want die mannen blijven zwakkelingen, ze stoppen de oren dicht voor het 

kindergehuil en jagen weer achter andere vrouwen aan. De bedrieglijke wereld van de 

corruptie heeft hen gebroken. Mannen durven geen toekomst maken. Daarom trekken 

zij zich ook niets van kinderen aan. Dat is voor vrouwen. Maar die zitten daar dan 

(ook ik) met hun liefde aan scherven. En ook mijn man vond in zijn vrouw niet de 

spiegel die hem een onaanvaardbaar zelfbeeld voorgehouden had. Ik deed wel 

hetzelfde dat hij deed, maar hij trok er geen conclusies uit en vluchtte als slachtoffer 

in de armen van een ander. Misschien zou hij het onmogelijke geprobeerd hebben, 

waardoor hij de moeilijke weg gegaan zou zijn die naar de godenwereld leidt. Helaas is 

er geen enkele man die ergens zin in heeft, laat staan dat een man wat dan ook zou 

gaan zoeken in het hart van de aarde, en zeker geen kennis. 

 

Ik denk dat het aan de vrouw is om de woorden opnieuw geboren te doen worden. 

Juist omdat zij kinderen baart, moet zij dromen over iets beters, iets waardevollers. 

Zij moet durven dromen over de toekomst voor haar kinderen. Zij moet herdenken 

over wat genot en verlangen zijn. Ik leefde lang van wat aangepraat verlangen, 

opgedrongen genot: drugs, seks, weelde. Allemaal vals. De diepte en relatie bestaan 

niet meer, omdat er te gemakkelijk en verkeerd over gesproken wordt. Liefde is een 

sterk en authentiek verlangen, een verlangen dat niet uit je hoofd komt, maar dat diep 

uit het binnenste opspringt en kracht geeft aan de hersenen, die opnieuw durven 

fantaseren. Verbeelding is belangrijk. Uit verbeelding springen ideeën op die 

duurzaam zijn. We kennen de bekoorlijkheid niet meer van een onverwachte blik van 

een bijzonder moment van een gelukkige relatie. Waarom dan nog een keuze 

gemaakt? Want terwijl alles in het werk gesteld wordt om het bezit voor iedereen 

makkelijk bereikbaar te maken, wordt er niets gedaan tegen de nietszeggende 

kleurloosheid. Ik denk dat het moeilijk is om het zicht op het bestaan terug te winnen. 

De mensen durven de dogmatische kringloop die ze van de godsdiensten hebben 
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geërfd, niet te doorbreken. Mensen zullen opnieuw vragen moeten stellen over de 

mens en de wereld, over god dus. Ze zullen zich  moeten afvragen wie god voor hen is. 

We hebben de god van onze vaderen verloren. Een god in dialoog met de geesten, met 

de ouderen. Een god die de drijvende kracht is van een samenleving gebouwd op 

onderlinge verantwoordelijkheid en vertrouwen. Wat heb je aan een god die net in 

staat is om de mens zijn schamel maal te laten veranderen in een bord aardappelen. 

Terwijl hij in zijn almacht de rijken goud en diamanten en verwarmde zwembaden 

geeft. Die god drijft de mens naar het atheïsme. Maar zonder god droomt een mens 

niet meer. Mensen kunnen niet leven zonder een godsbeeld, een ideaal dat antwoord 

geeft op hun hart, hun hoofd, hun creativiteit. Zonder god gaat een volk dood. Ik wil 

aan mijn kinderen zeggen dat ze er zorg voor moeten dragen om een ervaring van god 

te hebben, een persoonlijke ervaring. Als mens mag je niet geloven in een god die een 

ander je opdringt. Je moet je geweten durven ondervragen, naar je eigen diepte 

durven peilen, in je ziel durven kijken en daar voelen hoe god met je bezig is. Dan 

besef je dat god heel belangrijk is, heel groot, heel dynamisch. Je mag god niet 

vastzetten met woorden, met kennis. Want dan heb je hem gevangen en verbannen. 

Hij moet steeds mee kunnen spreken, mee spelen. Dan kom je bij een god die je 

draagt, die je mens maakt. Die overtuiging wil ik mijn kinderen doorgeven. Ze mogen 

niet blind door het leven gaan. Ze moeten uit hun eigen diepte leven. 

 

Tijdens de ramadan, de islamitische vastentijd, stond ik tientallen jaren achtereen, 

iedere morgen om vier uur op. Ik ging naar de keuken om wat te eten. In de huizen 

om mij heen was het dan nog doodstil. Ik maakte van couscous en karnemelk pap en 

zocht wat te drinken. Zo vroeg in de morgen was ik de enige thuis die zat te ontbijten. 

Terug in mijn slaapkamer, een half uurtje later, stelde ik de dag nog even uit. En in 

de vastenmaand betekent dat de hele dag zonder te eten of te drinken. Pas als het 

avond wordt, rond een uur of zes, zeven, acht, at ik weer en dat mocht ik verder de 

hele nacht tot ’s morgens half vijf. Mijn familie, vrienden en collega’s vonden dat maar 

raar. ‘Waarom eet je niet gewoon’, vroegen ze me dikwijls. ‘Je bent toch geen moslim!’ 

Ik antwoordde dan maar: ‘Omdat ik dat nu eenmaal wil en niet erg vind om te doen.’ 

Soms gaf ik uitleg waarom ik vaste. Het is niet zo erg het ongemak voor lief te nemen 

dat de vasten met zich meebrengt. Zelfs niet in een vreemde cultuur. Ervan dood gaan 

doe je niet. Vasten is maar een kleine moeite om mij te leren mijn verlangens onder 

controle te houden, mijn eet- en andere lusten. Ik deed het zelfs graag omdat ik weet 

dat het goed is voor me, goed voor het lichaam. Vasten is de gelijke in bekwaamheid 

van mediteren. Meditatie geeft je controle over je adem en je gedachten. Je bent erdoor 

in staat zuiverder te denken, je rust te bewaren, problemen helderder te 

doorschouwen. Zo zuivert vasten je lichaam van alle ongerechtigheden die zich daar 

gedurende het jaar hebben opgestapeld. Meditatie en vasten zijn goed voor de mens. 

Goed voor zijn lichaam en goed voor zijn ziel. Vanuit die overtuiging is vasten 

helemaal niet moeilijk, makkelijker dan je denkt. Maar daar had ik toch de islam niet 

voor nodig? Dat is waar. Maar ik weet niet of ik zou vasten als ik daar het nut zoals ik 

dat heb aangeduid niet van zou inzien. Ik denk het niet. Vasten is ook geen uitvinding 

van de islam. Iedere godsdienst kent vasten, het hindoeïsme, het boeddhisme, het 

christendom. Is het toeval dat het juist de grote beschavingen zijn waarin het vasten 

als een belangrijke zaak voor de mens wordt beschouwd? Ook de islam kan je helpen 

bij wat goed is voor de mens, in sommige landen via de wet en andere verplichtingen. 

Of ik nou vast of niet, ik hoef me in Nederland daar niet schuldig over te voelen. Toch 

houd ik ervan met andere mensen te vasten. Zo voel ik me opgenomen in een grote 
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gemeenschap. 

  

Ik bevind me vaak in een universum dat niet met het mijne kan coëxisteren (het naast 

elkaar bestaan). Vanuit het humanisme kijk ik naar de religies en zie verschillende 

werelden. Eén egocentrische (zichzelf in het middelpunt stellen), egotische 

(zelfingenomen) wereld en de conceptuele (bevatting), invoelende (zich met begrip 

verplaatsen in) wereld, een wereld van intriges, euforie, samenzweringen en 

vooronderstellingen (vooraf aannemen) en een wereld van niet weten, wantrouwen en 

achterdocht. Ik ben echter als kind nooit de strijd aangegaan met mijn ouders en 

familie omdat ik wist dat het een verloren strijd was. Het is zinloos om een redelijke 

discussie aan te gaan met religieuze fundamentalisten, die zich uit vrije wil aan het 

bijgeloof hebben onderworpen. De volwassenen legden niet alleen mijn wil aan 

banden, maar ik was ook een prooi van hun geweten. En in mijn jonge jaren had ik 

geen enkel wapen tot verweer, later leerde ik een aantal houdingen aan te nemen. 

Vaak verdacht ik grote mensen ervan komedie te spelen. Ik keek echter te hoog tegen 

ze op om ook maar te veronderstellen dat zij het slachtoffer zouden worden van de 

rollen die ze speelden. Er werd op mij gemopperd, vaak werd ik in het donker in de 

schuur opgesloten, maar nooit werd ik geslagen. Ik heb overigens het gezag nooit 

ernstig in twijfel getrokken. De gedragingen van volwassenen leken mij alleen 

verdacht in zoverre zij profiteerden van mijn kindzijn. Hun macht over mij, die met 

dwang en een keer met geweld, werd opgelegd, daar tegen kwam ik in opstand als 

tienjarige puber. Tot die tijd aanvaardde ik de dogma’s en de normen die mij werden 

voorgehouden en opgelegd. Maar opeens bestond de toekomst. Ik veranderde in 

iemand die opkwam voor zichzelf, die ‘ik’ zei en die haar eigen beslissingen ging 

nemen. Ondanks de ernst kon ik dikwijls lachen, of misschien juist dankzij die ernst. 

Lachen is toch het prijsgeven van ernst. Ernstige gezichten zijn eigenlijk de enige die 

echt kunnen lachen. Ik werd groter en wist me veroordeeld tot verbanning uit mijn 

kindertijd en mijn familie. Ik zocht hulp bij mijn spiegelbeeld, voldaan bekeek ik in de 

spiegel mijn gezicht. Donker haar en groene ogen kwamen – zo had men mij verteld – 

niet vaak samen voor en ik had al geleerd zeldzame dingen als kostbaar te 

beschouwen. Ik schiep behagen in mijzelf en trachtte anderen te behagen. Als er een 

spiegel is, is dat een stadium in mijn leven, ik kan mijzelf zien. Ik zocht mijn positie in 

de ruimte waarin de spiegel mij zegt: ‘je bent daar en dat ben jij.’ Er bestaan 

voorschriften voor voorspoed, want een verstandig mens laat niet alles aan het toeval 

over. Men kan het geluk in de hand werken. Want als het niet gaat zoals het moet, 

dan moet het maar zoals het gaat. Maar zo onbestendig als voorspoed is, zo duurzaam 

de roem, vooral die ons ten deel valt na ons leven. En roem wordt toch ook verworven 

door nauwgezette arbeid? Zoals een goed verzorgd uiterlijk zelfs de ouderdom 

verfraaid. Er valt veel te weten maar kort te leven, en wie niets weet leeft niet. En 

kennis zonder gezond verstand is waanzin. En hoop is echter de grote 

waarheidsvervalser. Men moet het gezond verstand gebruiken om haar in te tomen en 

ervoor zorgen dat het werkelijke genot groter is dan het verwachte genot. Alles komt 

en gaat, zelfs verbeteringen verouderen. De wijze heeft echter één voordeel: wijsheid is 

onsterfelijk. Alleen zijn leert je het wezen der dingen, want hun wezen is alleenzijn. Ik 

had het voordeel af te dalen naar de diepten van de hel. Maar de verkregen waarheden 

hoeven de mensen niet in het gezicht gegooid te worden. In een tijd waarin scepsis en 

twijfel in de wereld overheersen, wordt het heel moeilijk tot een niveau af te dalen 

waar de categorieën zin en onzin nog niet gebruikt zijn. Niemand zal later kunnen 

zeggen dat mijn levenshouding conservatief en met ruzie uit lokken (reactionair) is 
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geweest, wel kritisch, direct en soms sarcastisch. Steeds weer blijken grote groepen 

mensen zich tot de mystiek aangetrokken voelen. Dit laat zich verstaan als het zoeken 

naar een uitweg, als zekerheid in de religieuze leerstellingen ontbreekt. Het blijkt dat 

mystieke ervaring, en vooral de kracht van de beleving, evenredig is aan de heersende 

onzekerheid binnen de bestaande leerstelligheid en dat deze mystieke ervaring de 

leegtes opvult in het vaak al te veel opgepoetste bouwsel van religieuze traditie. 

Mystiek mag men zien als een ontwikkeling die bestaande religieuze opvattingen 

verbreedt. Zij tracht middels een direct ervaren van het goddelijke, boven de 

heersende traditie uit te gaan en zo te komen tot een wezenlijk kennen van het 

goddelijke, zonder tussenkomst van een middelaar of hiërarchie van priesters. 

 

De mensen leggen er zich hardnekkig op toe om het menszijn waar te maken. Aan het 

eind van de negentiende eeuw vroeg Freud in de psychoanalyse om rekening te 

houden met de individuele factor. Maar mijns inziens is vervreemding niet een zaak 

van het individu, maar gaat het om een socio-diagnose. De maatschappij is 

onderhevig aan de invloed van de mens. Door de mens kan de maatschappij bestaan. 

De prognose is in handen van hen die wel eens willen schudden aan de fundamenten 

van de samenleving. Ieder probleem vraagt om een beschouwing vanuit de tijd, 

waarbij het ideaal steeds het heden dient om de toekomst op te bouwen. En dat is de 

toekomst van mijn tijd, mijn land, mijn bestaan. Ik wil me volstrekt niet voornemen 

om de wereld die na mij komt voor te bereiden. Ik hoor onontkoombaar bij mijn eigen 

tijd. De angst voor de atoombom van Oppenheimer heeft alle vroegere angsten 

opgeslorpt. Wie is er nog bang voor onweer, voor zigeuners, voor spoken of boze 

geesten, voor hel of duivel? Dat lijkt allemaal kinderspel bij het spel van de grote 

geleerden in dienst van de machthebbers. Wij zijn een nieuw tijdperk van de 

krijgsgeschiedenis ingegaan, het tijdperk van de onverhoedse aanval. En zo stappen 

we verder. Waarheen? Waartoe? Of is het om het leven zelf en doen de stappen er 

misschien niet toe? Geweld is echter een logische stap voor een idealist die zijn zin 

niet krijgt. Menigeen volgt niet de stem van het geweten, maar het schuldgevoel. 

Velen, ook ik, kregen niet de kans om hun eigen gevoel te onderzoeken en te 

bevredigen. Wilsdwang was nodig geweest om te maken dat ik net zo gretig 

gehoorzaamde als zij deden. Het was niet de wetenschap dat er riemen uit mijn huid 

gesneden zouden worden of me wegsturen als men er ooit achter kwam. Ik besefte dat 

ik me tenminste bij iemand aan de geloften moest houden, of ik zou mezelf volkomen 

verliezen. Ik vergoelijk leugens niet. Gewoonlijk niet. Maar soms zijn ze echt nodig. 

Zolang je tenminste bereid bent ervoor te betalen. De geloften maken echter dat ik 

meer ben dan een vrouw die zich met het lot van de wereld bemoeit. De geloften 

houden vrouwen bij elkaar, een vastgelegde reeks overtuigingen die ons allen binden. 

De geloften maken ons vrouw, niet de kracht of de seks. Mannen kunnen mijn 

uitspraken van verschillende kanten bekijken, maar als ik zeg: ‘dit is zo’, dan weten zij 

dat het waar is en ze vertrouwen daarop. Vanwege de geloften. En vanwege de geloften 

zal geen koningin vrezen dat zusters haar steden met de grond gelijk zullen maken. 

De grootste schurk weet zijn leven veilig in mijn handen, tenzij hij mij kwaad wil doen. 

Maar een verliefde vrouw bewaart haar hersens in de kast als de betrokken man in de 

buurt is. 

 

Iedereen is klein geweest, denk aan vroeger, toen u zelf naar iedereen moest opzien. 

Iemand heeft u opgetild om u in de ogen te kunnen kijken. Iemand heeft u neergezet 

en u laten reiken naar iets wat u graag wilde hebben, zomaar wat lekkers of een 
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cadeautje dat hij voor het uit handen geven net boven uw macht hield, heel even 

maar, grappig en onschuldig. Zulke dingen kan elk mens begrijpen. Honderd vlugge 

stappen moeten zetten om iemand bij te houden, die er voor datzelfde eind op zijn 

gemak maar vijftig nodig heeft; luider spreken om door grote mensen gehoord te 

worden, u hebt dat allemaal moeten doen. Ook hebt u op een hoge stoel moeten 

klimmen om bij de tafel te kunnen komen en u hebt u daaronder kunnen verbergen. 

Misschien herinnert u het zich niet. U hebt het niet onthouden omdat het van 

voorbijgaande aard was. Het was voor u van geen belang omdat u zeker wist dat u op 

een dag de achterstand zou inhalen, en met grote passen met de anderen gelijk op zou 

gaan. Maar het gaat erom dat u dit allemaal ervaren hebt. U weet wat het is. Daar 

hoeven we verder  dus geen woorden aan te verspillen. 

 

Een overstelpende hoeveelheid informatie staat dagelijks tot onze beschikking, voor 

welk onderwerp dan ook. Veertig jaar geleden was dat wel anders. Opgegroeid op het 

platteland met de ontwakende interesse en als eerste en enige informatiebron de 

lagere school. Thuis was er nauwelijks mogelijkheid de honger naar kennis te 

verdiepen. Geleend van de openbare bibliotheek las ik overwegend historische- en 

christelijke boerenromans. Door de omstandigheid, dat mijn ouders interesse hadden 

voor tijdschriften zoals 'Eigen Erf' en 'De Spiegel', kon ik veel beelden uit die tijd in mij 

opnemen. Daardoor werd mijn aandacht vanzelf gericht op de dingen vlak om mij 

heen, de huizen, de voortuintjes, de planten, de dieren en het landschap. Historisch 

besef van de geschiedenis van onze streek had ik toen niet. Die informatie kreeg ik 

tijdens de rijwielvierdaagse in Almelo, deze was echter uiterst summier. Het eerste 

standbeeld zag ik – tijdens de rijwielvierdaagse – op de Tubberger Es; het was het 

standbeeld van de priester en staatsman Herman Johan Aloysius Schaepman. Ik had 

nog nooit van hem gehoord. Op school werd geen aandacht besteed aan Twente. Wat 

er in Enter gebeurd was telde niet mee, de echte geschiedenis begon in Deventer of in 

Zwolle. Ik bevond me midden in de revolutie en het leek me achtenswaardig deel te 

nemen aan de vergaderingen van de groepen. Men hield zich bezig met politiek, 

sociale zaken en cultuur. En kwam tot de ontdekking dat ik slechts het juiste citaat 

hoefde te vinden om van de ene groep naar de andere over te stappen. Ik vermaakte 

mij met het vinden van de juiste citaten, ik moduleerde. Ik kwam erachter dat veel 

mensen die verslaafd zijn aan het mysterie die weg bewandelen om verlichting te 

vinden. Ik roep de stemmingen van toen alleen maar op om te reconstrueren in welke 

gemoedsgesteldheid ik me bevond toen ik bijvoorbeeld voor het eerst naar school ging 

en sympathie opvatte voor juffrouw Blankvoort. Ik wilde iets studeren dat me in staat 

zou stellen dingen te zeggen, die gestaafd konden worden met documenten, in 

tegenstelling tot dingen die toch altijd een geloofsbelijdenis bleven. Nooit werd ik 

secretaris, dat overigens geheimbewaarder betekent, maar altijd voorzitter. Ik werd 

niet meer belemmerd door de normen en waarden van de oude marke sinds de jaren 

zestig van de vorige eeuw. Alles wat vroeger bestond uit verboden en die het 

onmogelijk maakten het leven aangenaam en gezellig te maken, was verdwenen. De 

ruziënde sfeer waarin moeilijk te leven viel en waar ik het toch moest uithouden – met 

zijn zessen in een veel te klein huis – was verdwenen. En toch, mijn man moest en 

zou het goed en naar zijn zin hebben. Ook hij was opgegroeid met de waarden en 

normen van de marke: ‘s mans wil was wet. En hij had niet alle normen en waarden 

achter zich gelaten. De vrouw hoorde nog steeds in de keuken en niet in het 

buurthuis om activiteiten te organiseren en leiding te geven aan het bestuur. En het 

vrijgezellenleven moest voor hem ook door kunnen gaan. Het leven kwam nu in al zijn 
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hardheid op mij af. Het was een tijd van pijnlijke ervaringen die mij gereed maakten 

voor de taak, die het leven mij later zou brengen: het alleen opvoeden van drie – nog 

heel kleine – kinderen en de afgebroken studie weer oppakken. De confrontatie met 

dit vraagstuk betekende opnieuw een keerpunt in mijn leven. Ik zocht en vond, niet 

altijd langs de weg der geleidelijkheid, mijn vrijheid van handelen. De innerlijke 

vrijheid had ik al eerder geleerd. Ik stoorde mij steeds minder aan de enge 

voorschriften en ging opnieuw mijn eigen weg. Hetgeen, zoals ik al eerder opmerkte, 

veel kritiek en onaangenaamheden met zich bracht. Door slechte tijden veranderde ik 

van koers. Alleen mama – mijn schoonmoeder – liet mij geheel vrij, ik kon doen en 

laten wat ik wilde. Ik genoot met volle teugen van mijn nieuwe leven. Ik creëerde 

lievelingsplekjes en maakte veel vrienden. Ik had een open oog voor de belangen van 

de bevolking en behartigde deze zoveel ik kon, gesteund door een grote kennis van de 

plaatselijke situatie en personen en gedreven door een sterk rechtvaardigheidsgevoel. 

Ik voerde in mijn leven de vernieuwing in die in oorlogstijd in Engeland door de 

Engelandvaarders met de regering was voorbereid. Alle zuilen, de oude waarden en 

normen van de marke, het huwelijk en de kerk gingen overboord. Ervoor terug 

kwamen waarlijke emancipatie en waarden en normen van het humanisme en het 

socialisme. 

 

Wanneer jonge meisjes (in mijn tijd) – zo tussen de twaalf en vijftien jaar – zich 

verdiepen in meisjesboeken, zoals die verschijnen in de Witte Raven-reeks (waarin 

werk van schrijfsters als Leni Saris en Cissy van Marxveld is opgenomen) doen ze dat 

niet omdat ze zich willen ontspannen, maar veel meer omdat ze iets van zichzelf willen 

herkennen. Een meisje zei in een interview: ‘Ik lees deze boeken om iets te leren over 

het leven’. Dit is de conclusie van een aantal vrouwelijke studenten in de 

literatuursociologie uit Nijmegen (1981). De onderzoeksters, die zelf in hun jonge jaren 

Witte Ravenboeken lazen, hebben deze boeken en hun functie vanuit een kritisch, 

maar solidair standpunt onderzocht. Dat wil zeggen dat ze niet van het idee uitgingen, 

dat meisjesboeken alleen maar rotzooi zijn en geen enkel nut hebben. Ondanks deze 

solidariteit komen de onderzoeksters toch tot de conclusie dat de boekjes, hoe zeer ze 

veel meisjes ook aanspreken, wel een negatieve invloed hebben. Ze verwijzen naar de 

romantische liefde, die alles goed maakt in het leven van alle, ook heel onzekere 

meisjes. Dat de Witte Raven-boeken veel jonge meisjes zo enorm aanspreken komt, 

omdat ze allemaal gaan over de romantische liefde, zoals die zich ontwikkelt tussen 

een jongen en een meisje. Ook al bestaan die toestand in feite nog niet in het dagelijks 

leven van de meeste jonge lezers, ze zijn er wel heel erg veel mee bezig. De 

identiteitsontwikkeling van de hoofdpersonen in de meisjesboeken sluit dan ook heel 

duidelijk aan op die van de jonge lezers. De persoonlijke en seksuele identiteit van de 

hoofdpersoon wordt bepaald door haar vrouwzijn. Ze hoeft niets te kunnen of te 

presteren, maar ze wordt geaccepteerd en bemind, louter vanwege het feit, dat ze een 

meisje is. In de onzekere periode, die veel meisjes tussen de twaalf en vijftien jaar 

doormaken, is deze geslachtsrol maar al te vaak het enige houvast, dat deze meisjes 

hebben. De vrouwelijke hoofdpersonen in de meisjesboeken zijn zowel in beroep, als 

in karakter en uiterlijk op de eerste plaats vrouw. Bovendien neemt het gevoel in deze 

boeken een centrale plaats in. Ook daarin kunnen de jonge lezers zich goed 

herkennen, want hen is immers geleerd, dat meisjes gevoelig mogen zijn en dat ze ook 

best mogen laten zien, dat ze gevoel hebben. In de meisjesboeken draait alles om het 

gevoel en niet om het verstand. Het beroep dat de boeken doen op het 

inlevingsvermogen van de meisjes sluit dan ook heel direct aan bij de gedachtewereld 
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van de lezers. Wanneer je hen vraagt, wat er in de boeken niet realistisch is, zeggen ze 

niet: al die romantiek, maar die hoofdpersoon is ouder dan ik of ze ziet er heel anders 

uit dan ik. De meisjes beoordelen de hoofdpersonen dus als werkelijke wezens van 

vlees en bloed. Witte Raven-boeken bieden meisjes een wereld op ‘meisjesformaat’, 

waarin ze niet al te veel onzekerheden ontmoeten, waardoor ze niet in verwarring 

worden gebracht. Doordat de boeken op de een of andere manier aansluiten bij hun 

eigen gedachteleven, geven ze de lezers persoonlijke zekerheid (alles komt immers 

goed, wanneer die aardige jongen op het toneel verschijnt en daar hoeft het meisje 

dan niet eens heel slim of heel mooi voor te zijn). Daar schuilt gelijk ook het gevaar 

van deze boeken: het verhaal vertekent duidelijk de werkelijkheid. Het is voor 

kinderen erg moeilijk om onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en de 

boekwerkelijkheid. Ze projecteren hun eigen wensen gemakkelijk in het gelezene en 

nemen het boek voor ‘waar’ aan. Ze projecteren hun eigen wensen gemakkelijk in het 

gelezene en nemen het boek voor ‘waar’ aan. Later wordt hun inzicht wel groter: ze 

kunnen boeken dan beter op hun realiteitswaarde schatten. Uit de interviews van de 

studenten bleek dat de meeste meisjes geen onderscheid kunnen maken tussen wat 

er in het boek gebeurt en hoe het dagelijks leven eruit ziet. De meisjes nemen de 

boeken heel serieus. Door de liefdesbeschrijvingen in de boeken zeggen ze een ‘warm 

en gelukkig gevoel’ te krijgen. Omdat de romantische liefde in deze meisjesboeken het 

punt is waarom alles draait, wordt het idee gevestigd dat vrouwen alleen maar 

gelukkig kunnen worden, wanneer deze liefde zich aandient. De boeken versluieren 

het onderdrukkende karakter van de traditionele vrouwenrol. Ze maken deze rol zelfs 

heel aantrekkelijk, alsof er geen sprake zou zijn van machtsongelijkheid tussen man 

en vrouw, maar van een ‘ideale aanvulling’. De boeken houden daardoor de meisjes af 

van het inzicht in en verandering van de eigen positie. Wanneer de situatie goed is, 

vermindert de animo voor deze boeken en krijgen de meisjes en vrouwen meer 

interesse voor andere boeken.  

 

Heel lang heb ik heb ik gestreden tegen dat weerzinwekkende lot dat mij te wachten 

stond. En ik heb heel lang gedacht en geloofd dat ik mijn vrijheid had gekregen door 

de dood van mijn ouders en mijn familie. Hoe meer ik met de dood omga, hoe 

vertrouwder hij wordt, hoe vrijer ik me voel en hoe dieper ik het leven ervaar. Er zijn 

mensen die de dood invluchten uit angst voor de dood. Maar de dood helpt juist te 

leven. Elke dag heeft zo z’n eigen verrassingen; er is nog betaald werk, het licht is elke 

dag anders en er zijn nog vogeltjes en mooie plekjes. Ik heb dit boek geschreven naast 

mijn volledige baan als bijstandsmaatschappelijk werker en parttime helpende in de 

ouderenzorg. Ik heb het met blijdschap gedaan en het viel me niet zwaar, van een 

hobby was werk gemaakt. Wat wel zwaar was waren de problemen die werden 

opgeroepen door de geografische afstand tot het studiegebied. Veel literatuur verkreeg 

ik door puur toeval, zo heb ik stad en land afgezocht naar de boeken van Aar van de 

Werfhorst en Cato Elderink. Niemand scheen er ooit van te hebben gehoord. Een 

bezoek aan tweedehands boekwinkels in Haaksbergen en Enschede bracht uitkomst, 

een gelukkige wending. Wie lange tijd ingespannen zoekt en zoveel boeken tegelijk 

vindt raakt in verschillende stadia van euforie. Ik ben van mening dat verwaarlozing 

van de geschiedenis leidt tot collectief geheugenverlies. Daarom meen ik mijn bijdrage 

te leveren aan de geschiedenis van Enter, ondanks het feit dat Kraa, Altena en 

Schutten het ook hebben gedaan. De verwaarlozing van de geschiedenis en de afbraak 

van huizen, gebouwen, bomen en landschap is de drijfveer achter mijn verhalen over 

Enter en de Entersen. De verhalen zijn niet in de mooderspraoke geschreven, domweg 
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omdat ik de geschreven taal niet beheers. Jammer, omdat in de mooderspraoke 

stemmingen en gevoelens te verwoorden zijn die in de Nederlandse taal ontbreken. 

Soms heb ik de codex (handschrift) in zijn oorspronkelijke vorm weergegeven in de 

taal van die tijd. Op het eerste gezicht lijkt het moeilijk leesbaar, maar na enige 

bladzijden wordt de sfeer en de woordkeuze duidelijk. De woorden komen uit de 

Duitse-  en de Twentse streektaal en na een tijdje bent u helemaal thuis in ons 

verleden. Ik heb er mij rekenschap van gegeven dat de tijdgenoten van mijn 

overgrootmoeder –  althans het lezende publiek – over het algemeen kon bogen op een 

betere klassieke scholing dan de hedendaagse lezers. Klassieke termen en begrippen 

die in de oude (streek)taal zijn ondergebracht, heb ik vrijwel onvertaald gelaten, omdat 

de tekst deze termen meestal voorziet van een toelichting. Vaak heb ik de moeilijke 

woorden opgezocht in het woordenboek en waar een ander woord werd gegeven dit 

tussen haakjes vermeld. Ik denk aan het licht van olielampen, ze geven wel niet zo 

goed licht als gloeibollen, maar geholpen door grote spiegels aan de muren roepen ze 

een zekere barbaarse pracht op, net als het plafond van vergulde schubben. Er 

bestaat niets in mijn huis dat niet in de loop van tientallen jaren ontstaan en gegroeid 

is, en waarmee ik niet verbonden ben. Alles heeft mijn en zijn geschiedenis, en hier is 

ruimte voor het ruimteloze rijk op de achtergrond. Ik heb bewust afstand gedaan van 

elektrische apparaten en bak vaak mijn eigen brood. Deze simpele dingen maken een 

mens eenvoudig. In mijn huis ben ik door de stilte omgeven. Gedachten komen op van 

eeuwen her, gedachten die dienovereenkomstig vooruitlopen op een verre toekomst. Ik 

kan nu wel zeggen: ik heb me nooit verwijderd van mijn allereerste belevingen. Al mijn 

werk komt voort uit de allereerste fantasieën en dromen. Alles wat ik in mijn latere 

leven heb gedaan, was in dit begin al aanwezig, al was het dan pas in de vorm van 

emoties of beelden. Mijn wetenschap was het middel en de enige mogelijkheid een weg 

te vinden in de chaos. Anders was ik in het materiaal blijven steken als in een 

moeras. Zorgvuldig probeer ik elk beeld, elke inhoud afzonderlijk te begrijpen, om het 

dan rationeel in te passen en te verwezenlijken in mijn leven. Doet men geen moeite ze 

te begrijpen, laat staan de ethische consequenties te trekken, dan roept men de 

negatieve werking van het onbewuste op. Een gevaarlijke vergissing begaat ook 

diegene, die de beelden enigszins begrijpt, maar dan gelooft dat het weten alleen 

voldoende is. Want wie zijn inzicht niet ziet als een ethische verplichting, valt ten 

prooi aan het machtsprincipe. Daaruit kunnen destructieve invloeden ontstaan, die 

niet alleen anderen vernietigen, maar ook de wetende zelf. Deze beelden van het 

onbewuste leggen de mens een zware verantwoordelijkheid op. Het niet-begrijpen 

zowel als een gebrek aan ethisch verantwoordelijkheidsgevoel beroven het bestaan van 

zijn totaliteit. Daardoor krijgt menig individueel leven het pijnlijke karakter van iets 

fragmentarisch, aldus C.G. Jung. Ik heb ervaren dat ik het denkbeeld van een 

heerschappij van het ‘ik’ volkomen op moet geven. Dat is immers al mislukt. Ik werd 

gedwongen het proces van het onbewuste zelf door te maken. Ik heb me door deze 

stroom laten meesleuren, zonder te weten waarheen ze mij voerde. Later zag ik dat 

alles, alle wegen die ik ging en alle stappen die ik deed, weer naar een punt 

terugvoerden, namelijk naar het midden, naar de individuatie. Er werd me duidelijk 

dat het doel van de psychische ontwikkeling het ‘zelf’ is. Er bestaat geen lineaire 

ontwikkeling, er bestaat slechts een omcirkeling van het zelf. Een ontwikkeling in een 

richting bestaat hoogstens in het begin, later verwijst alles naar het midden. Onder 

individuatie wordt verstaan een volledige vervulling door de voortgaande ontplooiing 

van de persoonlijke en collectieve kwaliteiten door middel van een zelfinzicht in de 

kwaliteiten en zwakheden in het eigen bewustzijn. Hoe kunnen we ons bijvoorbeeld 
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bewust worden van onze nationale eigenaardigheden als we nooit eens een keer in de 

gelegenheid waren ons land van buitenaf te bekijken? Van buitenaf bekijken wil 

zeggen: vanuit het standpunt van een ander land zien. Daartoe moet je je voldoende 

kennis eigen maken van de vreemde collectieve psyche, en tijdens dit 

assimilatieproces stuit je dan op al die onverdraagzaamheden die samen het nationale 

vooroordeel en de eigen nationale aard uitmaken. In Noord-Afrika werd ik me ervan 

bewust hoezeer ik gevangen was door het culturele bewustzijn van de westerse wereld. 

Mij werd verboden alleen de stad in te gaan om boodschappen te doen in de souk. 

Maar wie gaat mij iets verbieden? Stel je voor! Ik weet niet wat Afrika eigenlijk zegt, 

maar het spreekt. Stel u een geweldige zon voor, een lucht zo helder als in het hoogste 

hooggebergte, een zee, blauwer dan wat u ooit gezien hebt, alle kleuren van een 

ongehoorde felheid. Op de markt koopt u er nog kruiken met een nauwe hals en twee 

oren uit de Oudheid. 

 

De mythe van Horus is de geschiedenis van het nieuw ontstane goddelijke licht. Ze 

werd verteld nadat zich voor de eerste maal de verlossing door cultuur, dat wil zeggen 

door bewustzijn, had geopenbaard vanuit de oer-duisternis van prehistorische tijden. 

Wanneer iemand erin slaagt het licht van het bewustzijn uit te doven, verzinkt de 

wereld in het niets. Het is de onsterfelijke verdienste van Schopenhauer dit weer te 

hebben ingezien. Over het algemeen hecht de mens veel waarde aan gevoelsbindingen. 

Maar deze bevatten altijd nog projecties, die teruggenomen moeten worden, wil men 

tot zichzelf en tot objectiviteit komen. Gevoelsrelaties zijn relaties vol begeerte, belast 

met dwang en onvrijheid. Je verwacht iets van de ander waardoor deze en jijzelf onvrij 

worden. De objectieve kennis staat achter de gevoelsmatige betrokkenheid. Zij schijnt 

het centrale geheim te zijn. Als je het leven leeft, moet je ook de vergissingen op de 

koop toe nemen, anders zou het leven niet volledig zijn. Er bestaat geen enkele 

garantie dat we niet op een dwaalspoor raken of in een dodelijk gevaar terechtkomen. 

Men meent wellicht dat er een veilig pad bestaat. Maar dat is het pad van de doden. 

Dan gebeurt er niets meer, of in geen geval het juiste. Wie de veilige weg neemt, is zo 

goed als dood. Mijn voorstelling van ruimte en tijd en daarmee ook van causaliteit is 

onvolledig. Een volledig wereldbeeld zou om het zo uit te drukken met nog een andere 

dimensie uitgebreid moeten worden. Pas dan zou het geheel van fenomenen (zeldzaam 

verschijnsel) samenhangend verklaard kunnen worden. Daarom houden de 

rationalisten ook nu nog vol dat er geen parapsychologische ervaringen bestaan, want 

daarmee staat en valt hun wereldbeeld. Als zulke fenomenen wel voorkomen, is het 

rationalistisch wereldbeeld niet geldig, want het is onvolledig. Dan wordt de 

mogelijkheid van een achter de verschijningen liggende werkelijkheid, die een andere 

waarde heeft, een onafwijsbaar probleem. Dan moeten we het feit onder ogen zien dat 

onze wereld met tijd, ruimte en causaliteit betrekking heeft op een daarachter gelegen 

andere ordening der dingen, waarin noch het ‘hier en daar’, noch ‘vroeger en later’ 

essentieel zijn.  Volgens Jung valt het niet te bestrijden dat tenminste een deel van 

ons psychisch bestaan gekarakteriseerd is door een relativiteit van ruimte en tijd. 

Naarmate de afstand tot het bewustzijn groter wordt, lijk deze relativiteit van de 

psyche over te gaan tot een absolute ruimte- en tijdloosheid. Het aspect van het 

hiernamaals ging verloren in de christelijke mythe en daarmee ook de christelijke 

opvatting over de totaliteit, die pas aan ‘gene zijde’ in vervulling zal gaan. Het licht 

wordt gevolgd door de schaduw, de andere zijde van de schepper. Deze ontwikkeling 

bereikt haar hoogtepunt in de twintigste eeuw. In onze tijd wordt de christelijke 

wereld werkelijk geconfronteerd met het principe van het kwaad: openlijke 
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onrechtvaardigheid, tirannie, leugens, slavernij, gewetensdwang, afwijzen van groepen 

mensen. Tegenover dit alles kan het kwaad niet langer onschuldig voorgesteld worden 

met de eufemie (verzachtend, verbloemend) van de persoonlijke vooruitgang. Het 

kwaad is een beslissende werkelijkheid geworden. Het kan niet langer uit de wereld 

geholpen worden door het een andere naam te geven. We moeten leren ermee om te 

gaan, want het wil meeleven. Hoe dat zonder al te grote schade mogelijk, is in ieders 

leven en in de maatschappij inmiddels duidelijk te zien. Kapitalistisch denken van de 

overheid valt mijns inziens ook onder deze categorie. Als men met het kwaad in 

aanraking komt, bestaat het gevaar dat men tot het kwaad vervalt. Men mag dus 

helemaal nergens meer toe vervallen, ook niet tot het goede. Iets zogenaamd goeds, 

waartoe men vervalt, verliest zijn morele karakter. Niet dat dat goede op zich slecht 

wordt, maar het ontwikkeld kwade gevolgen omdat men ertoe vervallen, eraan 

verslaafd is. Elke vorm van verslaving is uit den boze, of het nu om alcohol, drugs of 

idealisme gaat. Men mag zich niet langer laten verleiden door de tegenstellingen. Het 

criterium van ethisch handelen kan er niet meer in bestaan dat datgene wat men als 

goed ziet, het karakter van een categorisch gebiedende wijs heeft, en dat het 

zogenaamde kwaad onvoorwaardelijk te vermijden zou zijn. Door te erkennen dat het 

kwaad werkelijkheid is, wordt het goede noodzakelijk gerelativeerd: het is de ene helft 

van een tegenstelling. Hetzelfde geldt voor het kwaad. Beide tezamen vormen een 

paradoxe totaliteit. In de praktijk betekent dat, dat goed-kwaad hun absolute karakter 

verliezen en dat we gedwongen zijn ons erop te bezinnen dat ze oordelen 

vertegenwoordigen. De onvolmaaktheid van elk menselijk oordeel brengt de twijfel met 

zich mee of onze mening steeds de juiste is. Ons oordeel kan ook verkeerd zijn. Dat 

raakt het ethisch probleem slechts voor zover we ons met betrekking tot de morele 

waardebepaling onzeker voelen. Niettemin moeten we ethisch beslissingen nemen. De 

betrekkelijkheid van goed en kwaad of slecht betekent geenszins dat deze categorieën 

ongeldig zijn, of niet zouden bestaan. Het morele oordeel, met zijn karakteristieke 

psychologische gevolgen, is altijd en overal aanwezig. Elk bedreven, beraamd of 

gedacht onrecht zal zich op onze ziel wreken, ongeacht of de wereld het gezien heeft of 

niet. Dat is altijd zo geweest en zal in de verre toekomst zo blijven. Slechts de 

inhouden van het oordeel zijn afhankelijk van plaatselijke en tijdelijke 

omstandigheden, en veranderen ook dienovereenkomstig. Het morele (zedelijk) 

waardeoordeel is altijd gebaseerd op een door ons als vaststaand beschouwde 

moraalcode, die voorgeeft precies te weten wat goed en kwaad is. Nu we echter weten 

hoe wankel deze basis is, wordt de ethische beslissing een sterk persoonlijke 

scheppende daad, waar we ons slechts, zo god het toestaat, van kunnen verzekeren. 

Dat wil zeggen we hebben een spontaan en beslissend initiatief van de kant van het 

onbewuste nodig. De ethiek, dat wil zeggen de beslissing over goed en kwaad, is 

daardoor niet aangetast, maar is alleen moeilijker geworden. Niets kan ons de 

kwelling van de ethische beslissing besparen. Maar men moet, hoe hard dat ook mag 

klinken, de vrijheid hebben om onder bepaalde omstandigheden te vermijden wat 

moreel als goed bekend staat, en om het erkend kwade te doen, als de ethische 

beslissing dat vereist. Met andere woorden: men moet niet aan de tegenstellingen ten 

prooi vallen. Het individu is echter gewoonlijk zo onbewust, dat hij niet eens zijn eigen 

mogelijkheden kent tot het nemen van beslissingen. Daarom is hij steeds weer angstig 

op zoek naar uiterlijke regels en wetten, waaraan hij zich in zijn radeloosheid kan 

houden. Afgezien van de algemeen menselijke ontoereikendheid ligt een groot deel van 

de schuld bij de opvoeding, die zich uitsluitend richt naar wat algemeen bekend is, 

maar die niet spreekt over de persoonlijke ervaring van de enkeling. Zo worden er 
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idealen onderwezen waarvan je meestal kunt zeggen dat niemand daar ooit aan kan 

voldoen. En dat wordt dan beroepshalve gepreekt door mensen, die weten dat ze er 

zelf nooit aan voldaan hebben, en er nooit aan zullen voldoen. Deze situatie wordt 

zonder meer geaccepteerd. Wie dus een antwoord wil hebben op het in onze tijd 

gestelde probleem van het kwaad, heeft in de eerste instantie een grondige zelfkennis 

nodig. Dat wil zeggen zonder zichzelf te sparen, weten hoeveel goeds hij kan doen en 

tot welke schanddaden hij in staat is. En hij moet oppassen het een voor werkelijk en 

het ander voor een illusie te houden. Als mogelijkheden zijn beide waar, en hij zal 

noch aan het een, noch aan het ander geheel ontkomen, als hij zonder zelfbedrog en 

zelfbegoocheling wil leven. Het vermogen tot diepere zelfkennis is bij veel moderne 

mensen zeker aanwezig. Deze zelfkennis is nodig, omdat het men slechts op grond 

daarvan toegang heeft tot die onderlaag of die kern van het menselijk wezen, waar 

men op de instincten stuit. De instincten zijn aanwezige dynamische factoren, 

waarvan onze bewuste ethische beslissingen uiteindelijk afhangen. Het is het 

onbewuste met zijn inhouden waarover geen definitief oordeel bestaat. Daarover kan 

men slechts vooroordelen hebben, want zijn wezen is niet redelijk (praktisch) te 

begrenzen. Kennis van de natuur verkrijgt men alleen door bewustzijnsverruimende 

wetenschap. En zo heeft ook de verdiepte zelfkennis de wetenschap nodig, namelijk de 

psychologie. Niemand bouwt zo maar voor de vuist weg een microscoop, met een 

beetje goede wil en zonder enige kennis van optiek. Men staat onwetend tegenover het 

fenomeen van het nationaal-socialisme, omdat men niets van de mensen afweet. Men 

heeft slechts een eenzijdig beeld van hen. Zouden we zelfkennis bezitten, dan was dat 

niet het geval. Voor ons staat de verschrikkelijke vraag naar het kwaad, en men weet 

dat niet eens, laat staan dat men een antwoord heeft. En als men de vraag wel zou 

kennen, dan begrijpt men niet ‘hoe het zover heeft kunnen komen’. Men heeft geen 

fantasie wat betreft het kwaad, maar zij heeft ons. De een wil het niet weten en de 

ander is ermee identiek. Dat is de tegenwoordige psychologische wereldsituatie. De 

een denkt nog dat hij christelijk is, en gelooft dat hij het zogenaamde kwaad kan 

verdelgen. En de anderen zijn eraan ten prooi gevallen en zien het goede niet meer. 

Het kwaad is tegenwoordig een zichtbare wereldmacht geworden. De ene helft van de 

mensheid steunt op een door menselijke spitsvondigheden gefabriceerde leerstelling 

(doctrine, grondbeginsel van een leer), de andere helft lijdt onder het gemis van een 

mythe (overlevering) die tegen de situatie opgewassen zou zijn. Wat de christelijke 

volkeren betreft: hun christendom is ingeslapen en het heeft verzuimd in de loop van 

de eeuwen verder te bouwen aan zijn mythe. Het heeft geen gehoor gegeven aan hen, 

die uitdrukking gaven aan de duistere groeibewegingen van de mythische 

voorstellingen. In de oorspronkelijke opvattingen van de mythe zijn genoeg 

aanknopingspunten te vinden voor een verdere ontwikkeling. Zo wordt christus in de 

mond gelegd: ‘Weest listig als de slangen en zachtmoedig als de duiven’. Waar heeft 

men die slangenlist voor nodig? En hoe verhoudt deze zich tot duivenonschuld? ‘Zo gij 

niet wordt gelijk de kinderen’. Wie denkt erover na hoe de kinderen in werkelijkheid 

zijn? Wat heeft het te betekenen als Paulus bekent: ‘Het boze, dat ik niet wil, dat doe 

ik.’ Op de vraag, die eens de gnostici opgeworpen hebben: ‘Waar komt het kwaad 

vandaan’, heeft de christelijke wereld geen antwoord gevonden. Nu echter moeten we 

rekenschap afleggen en antwoord geven. En daar staan we dan, met lege handen, 

verwonderd en radeloos. En we kunnen niet eens inzien dat ons geen mythe te hulp 

komt, waar we toch zo dringend behoefte aan hebben. Weliswaar veroorzaakt de 

politieke situatie huiver en vage vermoedens, maar men weet geen raad. Een enkeling 

trekt de conclusie dat het dit keer om de sinds lang vergeten ziel van de mensen gaat, 
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als aan de behoefte aan een mythische uitspraak is voldaan, als we een opvatting 

hebben die een toereikende verklaring geeft voor de zin van het menselijk bestaan in 

het geheel van de wereld. Een opvatting die voortkomt uit de psychische totaliteit, 

namelijk de samenwerking van het bewustzijn en het onbewuste. Zinloosheid staat de 

volheid van het leven in de weg en betekent daarom ziek-zijn. Zin maakt veel, 

misschien alles, dragelijk. Geen wetenschap kan ooit de plaats innemen van de 

mythe. En uit wetenschap kan ook geen mythe gefabriceerd worden. Want niet god is 

een mythe, maar de mythe is de openbaring van het goddelijk leven in de mens. Zij is 

niet door ons verzonnen, maar ze spreekt tot ons als een woord van god. Het is 

onttrokken aan onze willekeur. Men kan een inspiratie niet verklaren. We weten dat 

een inval geen resultaat van ons gepieker is, maar dat de gedachte op de een of 

andere manier van elders afkomstig is, ons is ingevallen. De mythe is, of kan, 

dubbelzinnig zijn, zoals een droom. We kunnen en moeten geen afstand doen van het 

gebruik van ons verstand, noch moeten we de hoop opgeven dat het instinct ons te 

hulp zal snellen, waarbij een god ons tegen god ondersteunt. Alles waarin de ‘andere 

wil’ zich uitdrukt is namelijk door mensen gevormde materie, zijn denken, zijn 

woorden, zijn beelden en al zijn beperkingen. Hij betrekt daarom ook alles op zichzelf 

zodra hij begint onbeholpen-psychologisch te denken. En dan gelooft dat alles uit zijn 

eigen plannen en uit hem zelf voortkomt. Met een kinderlijke naïviteit veronderstelt hij 

daarbij dat hij het hele terrein kent dat hij bestrijken kan, en dat hij weet wat ‘hij zelf’ 

is. Hij vermoedt echter niet dat het de zwakte van zijn bewustzijn en de daaruit 

voortvloeiende angst voor het onbewuste is, die hem beletten onderscheid te maken 

tussen wat hij doelbewust heeft verzonnen en wat hem uit een andere bron spontaan 

is toegevloeid. Alles is hem aanvankelijk toegeschoven, gebeurt met hem, komt op 

hem af, en slechts moeizaam slaagt hij er uiteindelijk in voor zichzelf een gebied van 

relatieve vrijheid te veroveren en vast te houden. Pas als hij zich verzekerd heeft van 

deze verworvenheid – en pas dan – is hij in staat in te zien dat hij geconfronteerd 

wordt met zijn onwillekeurige, grondslagen en oorsprongen, die hij niet uit de weg kan 

ruimen. Daarbij vormt dit oorspronkelijk begin niet zo maar een verleden. Het leeft 

eerder met hem mee als een voortdurende basis van zijn bestaan. En zijn bewustzijn 

hangt van haar medewerking af, ten minste evenzeer als van het fysieke milieu. Deze 

feiten, die de mens van binnenuit en van buitenaf oppermachtig tegemoettreden, heeft 

hij samengevat met zijn opvatting over de godheid, en het woord gods begrepen, dat 

wil zeggen als inspiratie en openbaring van de wil der goden van de andere zijde. 

 

Dit zoeken kent geen grenzen. Terwijl deze chaos van woorden, dit proces voortduurt, 

ga ik door met zoeken. En uit die woorden leer ik de werkelijkheid kennen. Dichter bij 

datgene wat beschouwd wordt als de persoonlijke identiteit kan ik waarschijnlijk niet 

komen. Ik kom met feiten want de waarheid heeft meer schakeringen dan u denkt. En 

de waarheid wordt over een afstand vaak vervormd in heel iets anders dat de feiten. 

Geschapen voor kleine intriges, niet in staat te leven zonder schandaaltjes, beledigd 

vanwege de rol die zij tegen haar zin moesten vervullen, koesterden mijn vriendinnen 

van na mijn huwelijk een woede jegens mij, en voor mannen evenveel vrees en 

bewondering als haat en onbegrip. Zij hebben hen uitsluitend uit tactische 

overwegingen als vrienden willen houden. Begiftigd met waarschijnlijk driemaal meer 

talent voor intrigeren dan men wel zou denken, hadden zij in al die jaren dat zij met 

mannen waren omgegaan hen goed genoeg leren kennen om te weten wat hun 

zwakheden waren. Via die zwakke plekken wisten zij hen in te palmen. Zij deden hun 

eigen natuur geweld aan om zich bij hen aan te passen. Wat hun monden beweren 
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kunnen zij voor hun geweten niet verantwoorden. Natuurlijk zouden zij niet gauw 

verdacht worden van partijdigheid voor mensen zoals Harmen, die mijn val 

beschouwde als een van de eerste voorwaarden voor onderlinge eensgezindheid. Ik 

kon dat destijds dan ook bepaald niet geloven. Ik had soms heimelijk medelijden met 

hun, wanneer ik dacht wat het leven voor hen in petto had. Ik had hun opdringerige 

uitingen van genegenheid voor Harmen opgemerkt, maar aangezien hun altijd al 

neigingen hadden hun vriendschap voor hem te voorwenden, dacht ik dat het alleen 

maar ging om een blijk van zogenaamde moederliefde. Ik heb daar verder niet bij stil 

gestaan. Maar mijn ogen zijn geopend op feesten toen hij die avonden al voor tien uur 

het bed deelde met hen en ik verloren achterbleef in de huiskamer. Of tijdens het 

carnaval toen hij bij aankomst in een café zei dat hij naar de privaat ging en nooit 

terug kwam, eerst toen de eerste zonnestralen de aarde bereikten. De man die ik wil 

trachten te beschrijven zou binnen een kwartier tijds zonder moeite voldoende 

materiaal opleveren om er verschillende boekdelen mee te vullen, zo merkwaardig is 

zijn wezen. Maar ik verbeeld me, dat ik in weinig woorden veel over hem kan zeggen, 

hetgeen mij des te gemakkelijker zal vallen omdat ik me richt tot mensen die hem 

haast even goed kennen als ik hem ken. Hij was overtuigd van zijn gelijk. De bittere 

verontwaardiging, het besef miskend te zijn in zijn gevoelens, overstemden gaandeweg 

iedere opwelling met mij, die roekeloos, onverantwoordelijk, de stem van haar hart 

had gevolgd. De clausules van de scheidingsakte waren er dan ook op gericht mij 

ervan te doordringen dat ik – graag of niet – aan handen en voeten gebonden was door 

mijn verplichtingen jegens hem en de drie kinderen. Ik had medelijden met hem, en 

praatte ook wel eens onder vier ogen met hem over de ‘dingen des levens’. Zo kwam ik 

veel te weten over de onderlinge verhoudingen in zijn familie. Hoe er, als gevolg van de 

goedbedoelde maar harde opvoeding die zijn vader zijn vier kinderen gegeven had, 

voor buitenstaanders niet te doorgronden haat-liefdeverhoudingen waren gegroeid 

tussen die naar menselijk contact hunkerende broers en zuster. Ze kregen pas 

zelfstandigheid toen zij zich bereid verklaarden te trouwen. In alle vier gistte jegens 

mij een opstandigheid die zij hun vader niet hadden durven tonen. De geschiedenis 

herhaalde zich: zoals Harmen mij onder druk zette, was hij destijds door zijn vader 

onder druk gezet. Ik, die mij vanaf het begin met een verbazingwekkend 

aanpassingsvermogen in mijn omstandigheden wist te schikken. Ik dacht dat 

ondanks alles een altijd voortbestaande band meer betekende dan de talloze andere 

relaties met vrouwen. Maar zijn geklets en manipulaties ergerden mij. Hij was in staat 

velen in negatieve zin te beïnvloeden. Hij was een raadselachtig persoonlijkheid: soms 

een goede vriend, maar ook sluw, moraliserend, koket, kortom een mengsel van de 

meest uiteenlopende eigenschappen, heel vaak sympathiek, en heel vaak het 

tegendeel. Men voelde zich bij hem op zijn gemak, hij was een charmante man, maar 

het tegendeel van rustig en verstandig. Hij werd beheerst door zijn zucht om te 

schitteren. Hij had een vleierige, niet natuurlijke manier van optreden. Zijn ambitie 

kon men gerust hoogmoed noemen, maar hij wist een en ander heel goed te verbergen 

onder allervriendelijkst gedrag. Hij verstond de kunst zich aan te passen bij de meest 

uiteenlopende stemmingen, bij iedere sfeer. Ik heb gezien hoe hij op een en dezelfde 

dag succes had bij een ongecompliceerde arbeider als bij een veeleisende 

directeursvrouw. Hij was niet knap en vrijmoedig om te zien, en dus legde hij een 

grote verachting aan de dag voor onafhankelijke mensen, noemde zich een sociaal-

democraat, en wilde een soort systeem van ideale vriendschap tussen mannen en 

vrouwen invoeren. Er werd veel geroddeld over zijn avonturen. Hij was een zeer 

geslepen persoonlijkheid. Wat weten intrigante mannen toch een massa trucs om hun 
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doel te bereiken! Hij was vaak kwaad op zijn broers en zuster, en in het bijzonder op 

hun ‘kring’. Wanneer hij de macht had zou hij alle leden van die groep hebben 

vervangen door anderen, buitenstaanders. Hij zou zijn familie hebben verbannen en 

alleen dan indien zij uitdrukkelijk werden ontboden om bij hem te verschijnen 

mochten zij zich in zijn buurt vertonen. Ik had kunnen weten dat Harmen niet van 

mij, zijn vrouw, hield, maar ik laat me niet ongestraft beledigen. Niemand was zich in 

die tijd bewust van de oorzaken van zijn ontstemming. Hij voelde zich kwetsbaar, 

waarschijnlijk vanwege de onderhandelingen met mij om zijn aandeel in het 

mislukken van onze relatie schoon te praten. ‘Ik verzoek je jezelf eens aan een 

onderzoek te onderwerpen wat betreft de oorzaak van mijn misnoegen. Zonder in te 

gaan op bijzonderheden betreffende de dingen die mij buitengewoon gehinderd 

hebben, verzoek ik je in de toekomst meer aandacht te besteden aan je manier van 

optreden, en je niet te bemoeien met zaken die je volstrekt niet aangaan’. Ja, ja, of het 

bouwen van een huis niet een zaak van ons beiden was? ‘Je doet er het beste aan die 

ergerlijke relaties en vriendschappen van je te staken en de goede raad op te volgen 

die ik je geef. Pas dan weer kan ik je vertrouwen en je vriendschappelijk bejegenen’. 

Maar zo praat je niet tegen mij. Daar snap ik niets van; dat gaat het ene oor in en het 

andere oor uit. Nog een paar: ‘Je mag weggaan als je dat wilt, het kan me niet schelen 

of je me goed of kwaad gezind bent, maar er zijn dingen waarin ik niet zo lankmoedig 

ben. Die zullen me verplichten tot maatregelen, indien je niet onmiddellijk orde op 

zaken stelt. Natuurlijk kun je, als je dat verkiest, hier altijd blijven wonen, je zult 

nooit in enig opzicht tegenwerking ondervinden, vooropgesteld dat je je niet mengt in 

aangelegenheden die ook maar in de verste verte iets met mijn zaken te maken 

hebben. Dat duld ik van niemand’. Hij heeft mij geestelijk afgeranseld voor de dingen 

die hij zelf verkeerd deed. Zo was ik blijkbaar zijn zondebok. Hij liet zich meeslepen 

door zijn neiging alles te verhevigen en komisch te kleuren. Met wellust maakte hij 

nieuwe vrienden of collega’s belachelijk, die de leden van de ‘kring’ hadden vervangen. 

In zijn verlangen anderen te amuseren vergat hij alle voorzichtigheid. Ik wilde niet 

meer praten over wat mij bezighield en hij had hierin een waarschuwing kunnen zien. 

Zo ook als hij het zwijgen van mijn familie als een ongunstig voorteken had kunnen 

(en moeten) uitleggen. Maar hij had het te druk met zijn levens- en liefdesperikelen. 

Maar hij toonde nog geruime tijd belangstelling voor ‘het vrouwtje’. Maar ons gezin 

zou op den duur geen stand houden onder druk van de groeiende kritiek op mijn 

zorgeloze man. Zijn toenemende verstarring maakte hem belachelijk in de ogen van 

zijn collega’s. In het openbare leven ontzag men hem, uit eerbied. Geleidelijk sloot hij 

zich steeds meer af van de buitenwereld, zijn bestaan speelde zich af tussen 

therapieën in een psychiatrische ziekenhuis. In ieder geval had ik een nieuwe vriendin 

gevonden, mijn schoonmoeder, die hoog in de gunst stond bij de familie. Met haar kon 

ik alle details van mijn leven bespreken, en dikwijls kwam zij bij ons logeren, waar zij 

zich kon vermaken met simpele huiselijke genoegens. Wij deelden de haat voor katten, 

de belangstelling voor mahjong en de antipathie jegens onze overheersers: onze 

mannen. Wij waren allebei in wezen onconventioneel en wars van etiquette en 

pompeus ceremonieel. Mijn familie vonden we naïef in hun vroomheid, dat wil zeggen, 

blinde overgave aan dogma’s en ritueel van de kerk, als in hun afhankelijkheid van de 

niet altijd even belangeloze oude getrouwen die hen omringden. Dat waren mensen die 

haar soms mateloos irriteerden maar die zij nooit als het zo uitkwam, op stang joeg. Ik 

ben verloren, mijn leven lang zal ik haar bewonderen. Wat een karakter. Hoe kan God 

dulden dat die engel zoveel kwellingen moest doorstaan. Zij had nota bene nog 

woorden van lof en waardering voor die onderdrukker, die gesel der mensheid, die 
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haar aanviel en haar alle denkbare ellende aandeed. Zij vond het beneden haar 

waardigheid hem te haten. Ik moest me geweld aandoen om niet neer te knielen en 

haar voeten te kussen, en om daarna linea recta dat monster te gaan doodsteken, die 

haar zelf zou vereren als hij had kunnen horen wat ik gehoord had. Om kort te gaan, 

hij wist niet wat hij mij had aangedaan door mij de gelegenheid te verschaffen van 

dichtbij dat toonbeeld van menselijke goedheid te aanschouwen. Ik had de hele nacht 

geen oog dicht gedaan. Onze lieve moeder dreigde te bezwijken onder haar zorgen en 

dacht dat de situatie hopeloos was, dat zij geen reserves bezat. Ik was als versteend 

van schrik. Als zij de moed verloor, ja, dan was zij verloren. Maar waarom zou zij de 

moed verliezen, waarom was zij niet in staat te zien welk een oneindig aantal 

mogelijkheden en reserves er nog te vinden waren in een wereld als de hare? Indien u 

haar liefhad, was dan naar haar toegegaan, was dan aan haar voeten gaan zitten en 

sprak met haar, zoals een voor niets beduchte vriend met haar zou praten. Want als 

zij een ware vriend bezat, zou zij ontdekken dat zij nergens bang voor hoefde te zijn. 

Had haar laten bedenken in wat voor nog veel moeilijker omstandigheden dan de hare 

tal van anderen verkeerd hebben, die daarin dan juist de aanleiding vonden om de 

zaken flink aan te pakken; laat zij zich herinneren hoe haar vijand er tevoren 

voorstond. Wie heeft hem uit de afgrond omhooggetrokken? Ik werd midden in de 

nacht op straat gezet. Misschien was ik degene wel die hem een kick gaf.  Het is hem 

gelukt door zijn eigen doorzettingsvermogen, door de snelheid en grondigheid 

waarmee hij alle reserves die hem nog restten heeft bijeengebracht en benut. Bezat 

mijn lieve schoonmoeder minder geestkracht dan die man, die nergens in geloofde, en 

niets hoopte? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden;  ik durfde hard tegen 

haar te zijn, vertelde haar onvervaard wat zij nu op zich moest nemen om zich later 

niets te hoeven verwijten. Zij veroverde ieders hart door iets onbeschrijfelijks dat 

eerbied afdwingt. Haar aanleg maakte het moeilijkste gemakkelijk. Wat zij zei en deed 

kreeg extra gewicht. Het leek of de natuur haar tot primi inter pares heeft uitverkozen. 

Zij was geboren om te heersen; tot in haar meest alledaagse handelingen gaf zij blijk 

van haar superioriteit. Wilt u een voorbeeld? Ik ken er zovelen. Heeft u een paar 

dagen? Ik schiet vol als ik aan haar denk! 

 

 Er zijn halfslachtige wezens die geen heersers en geen gewone mensen zijn, en die 

soms moeilijk onder de duim gehouden kunnen worden. Aan hun opleiding en werk 

ontlenen zij een trots die zij ‘edele aard’ noemen. Die maakt dat zij ongehoorzaamheid 

onverdraaglijk vinden en iedere vorm van onderwerping verafschuwen. Gevaar voor 

intriges, samenzweringen en dergelijke listen kan vooral van hun kant komen. De 

beste manier om hen aan te pakken, is dat men de eerste onder hen die zich 

onafhankelijk opstelt op zijn nummer zet; hen overigens allemaal behandelt met de 

onderscheiding waarop zij vanwege hun afkomst recht hebben, hen overlaadt met 

eerbewijzen, maar hen verre houdt van staatszaken; en hen alleen dan een post als 

raadslid toevertrouwt als men volkomen zeker van hen kan zijn. Wat ik over mannen 

zeg, geldt ook voor vrouwen. Ook die mogen zich nooit, onder geen beding, bemoeien 

met aangelegenheden van de regering. Een mens die een rol vervuld in het leven is nu 

eenmaal een doelwit voor kritiek. Ieder die meent een heerser te zijn heeft dergelijke 

steken onder water te verduren gekregen. Zij zouden ijdeler moeten zijn om zich te 

ergeren over dergelijke kritiek. Wie zich op straat waagt loopt het risico in de stront te 

trappen. Zij zouden nog slechtere filosofen zijn dan ze dachten, als ze zichzelf voor 

volmaakt hielden en boven kritiek verheven achtten. Maar mijn kinderen dienden 

klaargestoomd te worden voor de universiteit. Want daar worden jonge mannen tot 
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‘beschaafde personen’ gevormd. Amsterdam bevalt me goed. De stad is veel kleiner 

dan Parijs, en in mijn ogen ‘ouderwets’ van aanleg, met smalle bochtige straten, 

poortgewelven, barokke huizen en nog oudere gebouwen, maar gelegen in een oud 

Hollands landschap en bevolkt met mensen die ik vrij en onafhankelijk vind, zoals 

vroeger in mijn dorp. Er bestaat bij Amsterdammers geen gulden middenweg tussen 

bewondering en verachting. Wat moet er terecht komen van een onkreukbaar mens, 

die oprecht zijn best doet, maar niet in de smaak valt? Vergis u niet, dat kan 

gemakkelijk gebeuren. Het is net zo erg als huwelijksbemiddeling: tien tegen een dat 

je ruzie krijgt met beide partijen. Nergens heb ik een zo grote algemene belangstelling 

voor kennis en schone kunsten ontmoet. Er is een bloeiend muziekleven, er worden 

meer boeken verkocht dan elders in Nederland, en er zijn universiteiten, waar 

beroemde geleerden college geven. 

  

 

Preek, vermaning 

 

Er is geen onderscheid in de macht van de hemelse en van de aardse goden. De 

hemelse vergroten, de aardse verkleinen. In beide richting gaat het onmetelijk voort. 

De wereld van de goden laat zich verhelderen in het geestelijke en in het 

geslachtelijke. De hemelse verschijnen in het geestelijke, de aardse in het 

geslachtelijke. Het geestelijke ontvangt en omvat. Dit is vrouwelijk en daarom noemen 

wij het Mater Coelestis, hemelse moeder. Het geslachtelijke verwekt en schept. Het is 

mannelijk en daarom noemen wij het Phallios, aardse vader. Het geslachtelijke van de 

man is meer aards, het geslachtelijke van de vrouw meer geestelijk. Het geestelijke 

van de man is meer hemels, het richt zich op het grotere. Het geestelijke van de vrouw 

is meer aards, het richt zich op het kleinere. Bedrieglijk en duivels is het geestelijke 

van de man, dat zich op het kleinere richt. Bedrieglijk en duivels is het geestelijke van 

de vrouw, dat zich op het grotere richt. Eenieder richt zich op zijn eigen plaats. Zo is 

ook het leven voor u een gemeenschappelijke zaak en gevaar, welke het leven u 

opgelegd  heeft, evenzo ook de goden en allereerst de vreeswekkende Abraxas. In deze 

wereld is de mens de Abraxax, die zijn wereld baart of verslindt. De mens is zwak, 

daarom is aan gemeenschap niet te ontkomen. Is het niet de gemeenschap in het 

teken van de moeder, dan is zij in het teken van Phallos. Geen gemeenschap is lijden 

en krankzinnigheid. Gemeenschap in elk van beide is verscheurdheid en ontbinding. 

De onderscheidenheid leidt tot afzonderlijk-zijn. Afzonderlijk-zijn is tegen 

gemeenschap. Maar omwille van de zwakheid van de mensen tegenover de goden en 

demonen en hun onoverwinnelijke wet is gemeenschap nodig. Daarom zij er zoveel 

gemeenschap als nodig is, niet om de mensen wil, maar om de wil van de goden. De 

goden dwingen u tot gemeenschap. Voor zoveel zij u dwingen, zoveel gemeenschap 

behoeft u, meer is uit den boze. In de gemeenschap onderwerpt eenieder zich aan de 

ander, opdat de gemeenschap behouden blijft, want u hebt ze nodig. In het 

afzonderlijk-zijn stelt eenieder zich boven den ander, opdat eenieder tot zichzelf 

komen en slavernij vermijd. 

 

In de gemeenschap is onthouding geboden. 

In het afzonderlijk-zijn is overdaad geboden. 

De gemeenschap is de diepte, 

het afzonderlijk-zijn is hoogte. 

De juiste maat in gemeenschap reinigt en houdt in stand. 
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De juiste maat in het afzonderlijk-zijn reinigt en voegt toe. 

De gemeenschap geeft ons warmte, 

het afzonderlijk-zijn geeft ons het licht.   

Slavernij 
 

 

 

 

 

Liefde, droom van alle dromen. 

Liefde, de hemel op aarde.  

Heb macht over ieders hart 

 

 

 

Slavernij, overheersing en de daarbij horende onderdrukking van het volk, de 

verkrachtingen, enzovoort, is een zaak bedreven door verschillende rassen. Het is niet 

uitgevoerd alleen door het witte ras, zoals het vooroordeel ons doen wil geloven. In 

Arabische landen, zoals Marokko en Algerije waren de slavenmarkten. Daar zijn de 

kinderen die meededen aan de Kinderkruistochten verkocht; ze waren verdwaald en 

hielden zich op in Italië. Vanuit Sicilië en Sardinië werden ze verscheept naar de 

plaatsen waar de slavenmarkten waren. Een Somalische tolk vertelde mij dat zijn 

grootvader slaven ging halen – voor eigen gebruik – uit buurland Tanzania. Het is één 

van de afschuwelijkste geschiedenissen van de mensheid: mensen met geweld bij hun 

familie en gezin weghalen, als slaven verkopen en ze hun burgerrechten ontnemen. 

Eeuwen en generaties lang missen hele volkeren hun identiteit en hun band met de 

voorouders en leven in een vreemd land. Alle mensen willen van nature in vrijheid 

leven en haten slavernij. De wetten van de negentiende eeuw geven de slaven de 

vrijheid terug. Maar in een poging zich te ontdoen van de schandvlekken van de 

slavernij werden alle archieven van de slavenmarkt verbrand. Formeel zijn de slaven 

dan vrij, maar ze hebben geen verleden meer. En dus proberen ze, bij gebrek aan een 

familiehistorische identiteit, een collectieve identiteit te creëren. Het is hun manier om 

zich af te zetten tegen de heersende klasse. Twintig miljoen slaven zijn verhandeld 

vanaf het fort Elmina in Accra (Ghana). De handelaren kwamen onder andere uit 

Nederland, Engeland, Denemarken, België. De Ghanezen werden onder andere naar 

Suriname en de Beneden- en Bovenwindse Eilanden gebracht om er te werken of om 

onderweg te sterven in de grote zeeschepen, die geroeid werden door slaven. In het 

jaar 1617 werd te ‘s Gravenhage Johan van Oldebarneveld onthoofd. Hij was, samen 

met de Amsterdamse kooplieden tegenstander van de WIC (West Indische Compagnie). 

In 1621 was de oprichting van de WIC een feit. De bedoeling was de handel een extra 

stimulans te geven. Het duurde een tijd voordat het maatschappelijk kapitaal ( zeven 

miljoen gulden) bij elkaar was. Ook de zoutvaart werd in de handel betrokken, 

ondanks de protesten van de noordelijke provincies. In Amsterdam werd in het jaar 

1623 het gebouw van de WIC geopend, met de vergaderruimten en de marmeren 

vloeren. Het West-Indisch Huis op Rapenburg was oorspronkelijk een opslagplaats en 

een slachthuis, vanaf 1654 zetelden er ook de bewindhebbers. Die verhuisden in 1674 

naar de Voetboogdoelen. 
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De West Indische Compagnie, officieel Geoctroyeerde West-Indische Compagnie was 

een organisatie, die van de Nederlandse overheid het monopolie kreeg op de handel 

met alle koloniën in West-Indie, dat wil zeggen de gebieden Noord- en Zuid-Amerika 

en West-Afrika. De WIC had echter ook een militaire doelstelling. De oorlog met 

Spanje zou uitgebreid worden naar de Spaanse koloniën, waardoor voor de Republiek 

een rustperiode zou ontstaan. Nadat de scheepvaart en de handel in het Atlantisch 

gebied vanaf de vijftiende eeuw lange tijd in handen was geweest van de Spanjaarden 

en de Portugezen, kwamen er in de zestiende eeuw kapers op de kust. Het lukte de 

Engelsen en de Fransen steeds vaker het monopolie van de Spanjaarden en de 

Portugezen te breken. De grote afwezige was Nederland. Dit was opmerkelijk gezien 

hun vooraanstaande positie in de handel en de scheepvaart binnen Europa. Pas aan 

het einde van de zestiende eeuw begon Nederland deel te nemen aan de handel in het 

Atlantisch gebied. Naast de militaire overweging waren de beperkingen die de Spaanse 

koning Philips 11 oplegde aan de handel van de Lage Landen binnen Europa een 

reden om de handel naar de West uit te breiden. Nog een reden was dat de handel 

binnen Europa zijn verzadigingspunt had bereikt. Daarnaast was er een belangrijke 

impuls: de immigratie van veel handelaren, geleerden en ambachtslieden uit het door 

Philips 11 in 1585 veroverde en geplunderde Antwerpen. Dit zorgde voor een grote 

toename van kennis en kapitaal nodig voor expedities naar verre landen in het 

Atlantisch gebied. Een van de geleerden die zich in Amsterdam vestigden was Petrus 

Plancius, een Vlaams predikant, die zich tevens bezighield met het maken van 

kaarten, globes en zeevaartkundige instructies. 

 

In 1609 landde Henry Hudson op de kust rond het latere Nieuw-Nederland, tijdens 

zijn zoektocht naar de noordwest doorvaart naar Azië in opdracht van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie. De handel met de West werd ook vertraagd door de 

vredesonderhandelingen met Spanje. De Republiek was in 1609 verwikkeld in de 

Tachtigjarige Oorlog en Spanje bood vrede aan onder voorwaarde dat de Republiek 

zich zou terugtrekken uit Azië. Raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt bood aan 

om de handel met de West op te schorten in ruil voor wapenstilstand: het Twaalfjarig 

Bestand. In 1619 werd Van Oldebarnevelt onthoofd in ‘s Gravenhage. Twee jaar later 

was aan de wapenstilstand een eind gekomen zodat niets de oprichting van de WIC in 

de weg stond. Een van de oprichters van de WIC was Willem Usselincx. De WIC werd 

georganiseerd naar het model van de VOC en bestond uit vijf kamers en tien heren. 

De kamers waren in Amsterdam, Zeeland, Maze, Stad en Lande, Noorderkwartier. Het 

bestuur bestond uit tien heren. Anders dan de VOC had de WIC niet het recht om 

militairen in te zetten. Daarvoor was toestemming nodig van de Republiek. Omdat in 

1621 het Twaalfjarig Bestand was afgelopen en de Republiek weer oorlog voerde met 

Spanje, was ook de kaapvaart een belangrijke doelstelling van de WIC. De verovering 

van de Zilvervloot door Piet Hein spreekt vandaag de dag nog tot de verbeelding. Toen 

echter in 1648 de vrede met Spanje werd gesloten, was de kaapvaart niet meer 

mogelijk. De belangrijke handelsproducten van de WIC waren tabak, suiker, goud en 

Afrikaanse slaven. 

 

Toen de WIC in 1674 door grote financiële problemen haar schulden niet meer kon 

aflossen, werd het bedrijf ontbonden. Maar vanwege de grote vraag naar handel met 

het westen, voornamelijk handel in slaven, en het feit dat er nog veel koloniën waren 

werd er besloten de Tweede Geoctroyeerde West-Indische Compagnie (ook wel Nieuwe 

West-Indische Compagnie genoemd) op te richten. Dat was in het jaar 1675 en deze 
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had hetzelfde handelsgebied als de eerste. Alle schepen en vestingen werden door het 

nieuwe bedrijf overgenomen. De tweede WIC heeft zich vooral beziggehouden met de 

slavenhandel. In geld uitgedrukt nam de goudhandel een veel belangrijker plaats in 

dan de slavenhandel. Ruim vijfenzeventig procent van de omzet werd door het goud in 

beslag genomen, gevolgd door de slavenhandel, welke slechts een waarde van dertien 

procent vertegenwoordigde. Toch vormde de slavenvaart, waarin de bewindhebbers 

een zeer groot deel van het bedrijfskapitaal hadden geïnvesteerd, de omvangrijkste 

scheepvaartactiviteit van de WIC. In de periode 1764-1740 heeft de Compagnie 

driehonderddrieëntachtig schepen uitgereed. Van alle slavenreizen die zijn gemaakt, 

werden er tweehonderdvijfendertig met eigen schepen, honderdvierendertig met 

gehuurde schepen en veertien met in beslag genomen schepen uitgevoerd. Op hun 

jaarlijkse bijeenkomst in de herfst stelden de heren het aantal uit te reden schepen 

vast. De verdeling van de schepen over diverse kamers gebeurde aan de hand van de 

negensleutel. De kamer van Amsterdam nam viernegende deel van het werk voor haar 

rekening. Dat hield in dat zij vier van de negen scheepsreizen organiseerde. Voorts 

werden de vertrekdata vastgesteld en waar de slaven in Afrika gehaald en in Amerika 

afgeleverd moesten worden. In het bijzonder werd erop gelet dat de schepen niet te 

snel na elkaar worden uitgereed. Teveel schepen voor de kust van Afrika betekende 

lange wachttijden, waardoor het risico van sterfte van de reeds aan boord zijnde 

slaven aanzienlijk werd vergroot. Tenslotte stelde het college de waarde van de lading 

vast, waarbij tevens werd aangegeven hoeveel slaven ervoor ingekocht moesten 

worden. 

 

De grootste schepen die voor de slavenvaart werden uitgerust waren fluiten, pinassen 

en fregatten. Dergelijke schepen waren tussen de honderd en honderdtwintig voet 

lang en vervoerden gemiddeld zeshonderd slaven per reis. Bij het vaststellen van de 

toerbeurten hanteerden de Heren Tien de standaard van vijfhonderd slaven voor grote 

schepen. In de praktijk was het aantal vervoerde slaven altijd hoger dan de standaard 

aangaf. Deze grote slavenschepen werden bewapend met vijftien tot twintig stuks 

geschut en hadden een bemanning van vijfenveertig tot zestig man. De gemiddelde 

reisduur van een slavenschip was vijfhonderdzestien dagen, inclusief de wachttijd in 

Afrika en Amerika en de terugreis naar de Republiek. De slaven werden voor 

tweehonderd gulden (ongeveer een jaarloon voor een arbeider) verkocht aan 

tussenhandelaren en deze brachten  de slaven naar Suriname, Berbice, Esseguibo en 

Sint Maarten. Daar werden ze aan plantage-eigenaren verkocht. De WIC nam suiker 

mee terug naar Nederland, waarna ze weer naar West-Afrika gingen, daarom ook wel 

de driehoeksvaart genoemd. In 1624 werd de eerste kolonie door de WIC gesticht, 

namelijk Nieuw Nederland. De kolonie werd in 1664 gedwongen overgedragen aan 

Engeland. De andere koloniën waren: 

 

- de Nederlandse Antillen en Aruba in de zeventiende eeuw; 

- twee plaatsen op Puerto Rico; 

- de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden; 

- verschillende zoutpannen in Venezuela; 

- het eiland Tobago, later veroverd door de Engelsen; 

- het huidige Guyana; 

- Suriname, tot 1975 deel van het koninkrijk der Nederlanden. 
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In 1682 kocht het gewest Zeeland de WIC-belangen in Suriname op. De Zeeuwen 

konden de plantages goedkoop overnemen, want die werden toen gebrandschat door 

de Engelsen en geplunderd door de Indianen. Friesland en Holland maakten ebzwaar 

tegen de Zeeuwse alleenheerschappij. De WIC verkeerde in een desolate staat en 

geldgebrek dwong de Compagnie ene deel van haar rechten op Suriname te verkopen. 

De Zeeuwen verkochten eenderde van die Surinaamse aandelen aan Cornelis van 

Aerssen en eenderde aan de stad Amsterdam. Daarmee was de splitsing van de WIC 

een feit en in 1686 werd de Sociëteit van Suriname opgericht onder Zeeuwse 

voorwaarden. 

 

- Cayenne, het huidige Frans Guyana; 

- Nederlands Brazilië; 

- Arguin in Mauritanië; 

- Goréee, een eilandje van Senegal; 

- Goudkust, later veroverd door de Engelsen; 

- De eilanden Sao Tomé en Annobon; 

-  Het eilandje Corisco; 

- verschillende plaatsen in Angola en Namibië; 

- het eilandje Sint Helna. 

 

In 1792 werd ook de Tweede WIC opgeheven als gevolg van teruglopende inkomsten. 

Rond 1800 werd er zonder succes geprobeerd een derde WIC op te richten. 

 

‘Ik hoop dat u veel wijze lessen heeft geleerd van het verleden en alles wat hier heeft 

plaatsgevonden’. Met een vriendelijke lach beëindigt de gids zijn rondgang door de 

slavenkerkers van fort Lijdzaamheid aan de kust van Ghana. Nog één vraag heeft hij 

voor zijn gasten. ‘Een kleine bijdrage voor de restauratie van dit unieke historische 

erfgoed’. Voor dat doel heeft hij zijn rechterhand reeds uitgestoken. Inderdaad kan dit 

fort van waaruit in de zeventiende en achttiende eeuw slaven werden verscheept naar 

Brazilië, Suriname en andere landen in de Nieuwe Wereld wel wat onderhoud 

gebruiken. De muren zijn weliswaar nog volledig intact, maar de houten luiken 

hangen scheef in de vermolmde kozijnen. In de vloeren zitten gaten en het steen is 

bedekt met een dikke laag mos. Of de paar dollar die in de broekzak van de gids 

verdwijnen voor het herstel worden gebruikt, is de vraag. De gids kan het even goed 

gebruiken als een welkome aanvulling op zijn karig dagloon. Om zijn magere middel 

hangt een gerafelde broek en zijn gebit is bruin en gehavend. Waarom geld steken in 

oude stenen als hij en zijn familie moeten vechten voor hun bestaan? In het slavenfort 

heeft een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid plaatsgevonden, de 

transatlantische slavenhandel. Of zoals veel Afro-Amerikanen zeggen: de Black 

Holocaust. Een half miljoen slaven is weggevoerd uit de Goudkust, zoals Ghana toen 

nog heette. Ruim tachtig procent van de Surinamers heeft roots in Ghana. Het 

jaarlijkse Kwakoe Festival in Amsterdam is vernoemd naar het Ghanese woord voor 

woensdag. Dat is de dag waarop in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Pas drie jaar 

heeft Nederland een officieel slavernijmonument, in het Oosterpark in Amsterdam. 

Niets dan lof voor de VOC met zijn handelsgeest en pioniersdrang. Maar die andere 

koloniale onderneming, de West Indische Compagnie (WIC), daar hebben we het liever 

niet over. Thee en specerijen, daar verdienden we een fortuin mee, toch niet met 

slaven? En geen eenvoudiger manier om het geweten te sussen dan door geld te 
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geven. Zo is het aantal particuliere ontwikkelingsprojecten in Ghana aanzienlijk. Maar 

hoe gaat Ghana om met dit verleden? Overheersen daar zoals in Nederland schaamte 

en schuldgevoel? Ook Afrikanen waren betrokken bij de slavenhandel. 

 

Van onderlinge wrok is bij Ghanezen in de eerste instantie niet veel te merken. De 

grootste kloof in Ghana is tussen het arme, islamitische noorden en het welvarende 

christelijke zuiden. De vijandigheid tussen de verschillende stammen wordt 

tegenwoordig eerder gevoed door religieuze en economische verschillen dan door het 

verleden. De grootste kloof in Ghana is tussen het arme, islamitische noorden en het 

welvarende christelijke zuiden. Dat het vooral de stammen uit het zuiden waren die 

slaven uit het noorden haalden speelt in dit conflict geen rol. Maar wat vooral opvalt 

is, dat slavernij in Ghana geen taboe is, zoals bij ons. Er wordt open over gepraat, ook 

over de collaboratie met de blanke slavenhandelaren. Salaga, een stadje aan de 

uitlopers van de rivier Volta was twee eeuwen lang het centrum van de West-

Afrikaanse slavenhandel. Alleen waren dit huisslaven, die deel uitmaakten van het 

huishouden. Ze aten en sliepen in het zelfde huis. Ook was slavernij al wijdverbreid 

voor de komst van de Europeanen. Maar de slaven die destijds verhandeld werden 

behoorden tot andere stammen dan de handelaren, dat rechtvaardigde in hun ogen de 

handel. Ze wisten echter donders goed dat deze slaven niet voor huiselijk gebruik 

waren bestemd, maar werden verscheept. De chiefs speelden een belangrijke rol in de 

slavenhandel. Soms trouwden ze ook met slavenmeisjes. Maar niet alle Ghanezen zijn 

zich bewust van dit tweeslachtige verleden. Tienduizenden slaven moeten op het 

stoffige plein van Salaga zijn verhandeld. Nu verzamelen zich slechts rammelende 

bussen rond de baobab-boom. Alleen een groot bord met ‘former slave market’ 

herinnert aan deze smet. Joseph Maisie, de vijfenveertig jarige directeur van het 

Nationaal Museum in Accra, waakt voor een eenzijdige kijk op de slavernij met een 

blanke boosdoener en het Afrikaanse slachtoffer.  

 

Er was al slavernij voor de komst van de Europeanen. En het was de blanke man die 

de slavernij heeft afgeschaft. Ook het onderwijs, een eerlijk juridisch systeem en 

democratie hebben we aan de blanken te danken. Maar de prijs die onze voorvaderen 

daarvoor hebben betaald, was hoog, te hoog. Al moet de invloed van het slavenverleden 

niet worden overdreven. Al ver voor de komst van de Europeanen was dit een van de 

meest welvarende en beschaafde gebieden van Afrika. De blanken hebben daar geen 

invloed op gehad. Die kwamen hun forten aan de kust niet uit. Daarom moeten we geen 

slaaf worden van ons verleden. Als we ons alleen maar zien als nazaten van slaven 

blijven we slachtoffer. We moeten weer leren om trots te zijn op onszelf. Zodat we ooit 

hopelijk ook zonder steun van het westen kunnen. Het wordt tijd dat we echt 

onafhankelijk worden. 

 

Overal in Ghana zijn de sporen van het slavenverleden nog in het landschap te zien. 

In het uiterste noorden, op de grens met Burkina Faso, ligt het voormalige 

slavenkamp Pikworro. Van hieruit begonnen ontelbare slaven aan de wekenlange 

voettocht naar de kust. Gwollu is een stadje waar nog de restanten liggen van een drie 

meter hoge stadsmuur als verdediging tegen slavendrijvers. Het dorpsplein in Salaga, 

waar ooit de grootste slavenmarkt van westelijk Afrika was. En niet te vergeten Assin 

Manso, een riviertje op zeventig kilometer van de kust waar de slaven gewassen 

werden voordat ze in de forten werden verkocht. Maar het meest tot de verbeelding 

spreken toch de forten aan de kust. Opgetrokken in de achttiende eeuw, tijdens de 



 185

hoogtijdagen van de slavenhandel. Sommige forten hebben een nieuwe bestemming 

gekregen. James Fort in Accra is tegenwoordig een gevangenis en in fort Good Hope is 

zelfs een eenvoudig pension gehuisvest. Van alle forten aan de kust is kasteel Elmina 

de meest indrukwekkende, en de meest Nederlandse. Vanaf de verovering op de 

Portugezen in 1637 was dit fort het Afrikaanse hoofdkwartier van de West Indische 

Compagnie. En daarmee ook meteen het Nederlandse centrum van de handel in 

menselijke waar. De restauratie van dit slavenerfgoed is gefinancierd door de 

Nederlandse overheid en de Europese Unie. Maar het initiatief kwam van de lokale 

overheid. Toeristen bezoeken het fort nu nog als dagtrip. Een slavenfort als 

toeristische trekpleister. In Nederland zouden wij het niet in ons hoofd halen. Maar de 

Ghanezen gaan nu eenmaal wat pragmatischer om met het slavernijverleden. 

 

Uit het journaal van schipper Bontekoe, hertaald door Thomas Rosenboom: 

 

De 28e maakte onze stuurman een klein jonkje (jonk: Chinese koopvaarder) buit, met 

daarin zowel een partij gedroogde vis als een partij gezouten vis, alsook acht Chinezen, 

die zich onmiddellijk overgaven. De 29e en 30e hebben we verschillende tochten 

gemaakt, op jacht naar jonken en vissersboten, maar we kregen niets te pakken 

behalve een vissersboot met vijf man aan boord. Tevens zochten we naar water, dat ik 

de 31e ook vond, heel goed water en makkelijk om te halen. De volgende dagen tot 7 

februari zijn we bezig geweest om water in te nemen. Het was elke dag slecht en 

wisselvallig weer, met tegenwind bovendien zodat we onze reis niet konden vervolgen. 

Op 8 februari zijn we met de boot en de sloep naar de wal gevaren om met 

zevenentwintig musketiers een strooptocht over land te ondernemen. We kwamen in 

een dorp waarvan de bevolking al was weggevlucht, en marcheerden nog wat verder 

landinwaarts; daar vonden we een kudde buffels, waarvan we er zeventien te scheep 

brachten, met ook nog vier varkens en een aantal hoenderen. Het bleef maar steeds 

slecht weer. De 10e is koopman Nieuwenroode met de sloep en de boot een vijfentwintig 

musketiers aan boord weer naar de wal gevaren; ze zijn een stuk het land ingetrokken, 

vonden twee verlaten dorpen en staken die in brand. Daarna kwamen ze weer terug op 

het schip. De 11e is er een jonkje van ons omgeslagen en gezonken maar de mast (die 

veertien palm dik en negenenvijftig voet lang was) kregen we er nog uit. Onze boot voer 

weer naar de wal om stro voor de buffels te halen. De 12e ondernamen we weer een 

landtocht met vijftig gewapende mannen; we stroopten twee dorpen af en zagen enkele 

buffels, die we niet te pakken konden krijgen. Wel vonden we wat zakken met knoflook 

en ui, en nadat we zeker twee mijl landinwaarts waren geweest kwamen we weer aan 

boord. De 15e is onze eerste stuurman in de boeien geslagen, omdat er brand in zijn hut 

geweest was, maar ’s avonds werd hij weer losgemaakt. De timmerlui legden een wang 

langs de grote mast.(Wangen zijn lange, uitgeholde stukken hout waarmee bijvoorbeeld 

een mast kon worden gespalkt). De 18e zetten wij een man overboord die de 

voorgaande nacht gestorven was. Bijna elke dag maakten we met de sloep, de boot of 

ook onze kleine jonk jacht op vissersvaartuigen en jonken, maar deze tochten bleven 

vruchteloos. Het koude en slechte weer hield vrijwel ononderbroken aan. De 20e 

overmeesterden we een jonk met veertien Chinezen aan boord. Ze vertelden ons dat ze 

van de rivier de Zhangzhou kwamen, en bovendien dat commandeur de heer Cornelis 

Reyerszoon met die streek een verdrag had gesloten; niettemin namen we die jonk in 

beslag en laadden we zijn waren over in ons schip. We repareerden onze masten en de 

boegspriet met wangen en anderszins. 
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We hadden nu ettelijke honderden Chinezen aan boord, en vreesden dat zij ons zouden 

overmeesteren; immers, zoals gezegd, wij telden niet meer dan vijftig gezonden. We 

lieten daarom al onze mannen een wapen aan de zij dragen, net alsof het allemaal 

officieren waren. ’s Nachts stuurden we alle Chinezen het ruim in, daarna zetten we 

een stut op het luik en hingen we overal lampen zodat er benedendeks licht was. Bij het 

luik hielden vijf of zes man met getrokken sabel de wacht, en ’s morgens deden we het 

luik weer open en lieten we de Chinezen bovenkomen om hun gevoeg en dergelijke te 

doen, waardoor het hele schip krioelde van de mensen. Ik was dikwijls naar de kajuit 

gegaan om te slapen, maar dat lukte niet. Wanneer ik dan aan dek kwam, maakten de 

Chinezen onmiddellijk ruimte en gingen aan weerszijden op hun knieën liggen, de 

handen gevouwen, ze waren als lammeren. Er werd verteld dat er onder hen een 

profetie bestond, dat hun land ingenomen zou worden door mannen met rode baarden, 

en aangezien ik een rode baard had scheen ik hun in het bijzonder vrees in te 

boezemen, althans naar men zei, hoe het werkelijk is weet alleen God. Toch durfden wij 

hen niet te vertrouwen. ’s Morgens gingen zij langs de boorden van het schip en op de 

rusten zitten om zich te reinigen en de haren te kammen. Hun haar was zo lang, dat het 

bij velen tot in de knieholte hing als ze rechtop stonden; het werd gevlochten en dan met 

een draai op het hoofd gelegd, waarna ze het vastzetten door er een pen doorheen te 

steken met een kam eraan. We brachten hen allemaal naar de Pescadores; daar 

werden ze, met de overige Chinezen die wij en andere schepen en jachten daarheen 

gebracht hadden, twee aan twee aan elkaar vastgemaakt, waarna ze aarde moesten 

aandragen voor de aanbouw van het fort. Tegen de tijd dat het fort klaar was waren er 

wel veertienhonderd; de meesten werden toen naar Batavia gebracht en daar verkocht. 

De Pescadores waren, als gezegd, onze verzamelplaats vanwaaruit wij opereerden; we 

voeren er af en aan, namen alle Chinezen gevangen die we maar te pakken konden 

krijgen en brachten ze daar bijeen. 

 

De 25e oktober is door commandeur de heer Cornelis Reyerszoon en zijn raadslieden 

bevolen dat wij met vijf schepen (te weten de Groningen, de Samson, de Muiden, de 

Erasmus en de Victoria, welke laatste om bepaalde redenen niet meeging) onder bevel 

van commandeur Christiaen Franszoon naar de Zhangzhou-rivier zouden gaan om die 

bezet te houden, zodat er geen jonken meer naar Manilla of andere plaatsen van onze 

vijand zouden varen, en om de mensen daar te verzoeken, zoals wij reeds dikwijls en 

steeds weer gedaan hadden, om ons de vrije handel op Taiwan te vergunnen; wij 

zouden hen dan vrede en vriendschap aanbieden. Wilden zij echter niet toestemmen, 

dan moesten we tegen hen ten oorlog, ter zee en te land, overal waar dat maar tot 

voordeel en profijt van de Compagnie mogelijk was. Dit alles stond uitvoerig geschreven 

in de instructie die de commandeur en zijn raadslieden ons meegaven. Diezelfde dag 

nog gingen we onder zeil. 

 

Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor het thema christenslaven. De 

afgelopen jaren is een aantal interessante buitenlandse studies verschenen over 

Europeanen die als slaaf in Noord-Afrika terechtkwamen, onder meer ‘Christian 

Slaves, Muslim Masters’ van R. Davis en ‘White Gold’ van G. Milton. Een interessant 

gegeven, omdat tot voor kort vrijwel alleen oog was voor slavernij waarbij blanken de 

touwtjes in handen hadden, zoals in Indonesië en Suriname. Volgens een berekening 

van Davis hebben naar schatting een miljoen Europeanen tussen de zestiende en 

negentiende eeuw enige tijd in slavernij doorgebracht. Het was een commercieel 

bedrijf waar vaak veel geld mee gemoeid was en waarbij verschillende politieke 
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belangen een rol speelden. Nederlandse schepen werden in de zeventiende eeuw al 

snel geconfronteerd met de macht van Noord-Afrikaanse kapers. Algiers was een van 

de steden die bekend en berucht waren om de kaapvaart. De Algerijnse kapervloot 

was zelfs groter dan de handelsvloot. De stad was afhankelijk van kaapvaart maar dat 

legde de stad geen windeieren. Algiers werd dankzij de kaapvaart de rijkste stad in het 

westelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Naar schatting hebben totaal 

zevenduizend Nederlanders in Algiers in slavernij gezeten. In de zeventiende en 

achttiende eeuw was de kaapvaart een legale bedrijfstak met duidelijke regels. Of hij 

nu in Algiers of Vlissingen, Duinkerken of Salé vertrokken was, de kapitein van een 

kaperschip wist dat hij alleen op vijandelijke schepen mocht jagen. De buitgemaakte 

schepen en hun lading kon hij pas verkopen nadat omonstotelijk was vastgesteld dat 

hij niet per ongeluk een schip had opgebracht dat onder bevriende vlag voer. De 

kaapvaart was ook een interessante belegging waarin investeerders in elk van de vier 

hierboven genoemde steden graag hun geld staken. Een uitstekend rendement was 

mogelijk. Rond 1700 ging een koopvaarder voor gemiddeld twaalfduizend gulden van 

de hand maar er waren ook uitschieters: rijk beladen schepen die meer dan 

honderdduizend gulden opbrachten. Voor de Europese reders en bevrachters van een 

koopvaarder maakte het weinig verschil of hun schip in Salé of Vlissingen belandde. 

Zij konden alleen maar hopen dat de verzekering het verlies snel zou vergoeden. Voor 

de bemanning was de herkomst van de kapers daarentegen van belang. De 

opvarenden van een Franse koopvaarder waren banger Salése dan voor Vlissingse 

kapers. Zij wisten dat de Zeeuwen hen als een kostenpost zagen en hen daarom zo 

snel mogelijk naar huis lieten terugkeren, maar dat de kapers uit Salé hen in 

Marokko vasthielden zolang er voor hen geen losprijs was betaald. De gevangenen van 

een kaper uit Algiers en Salé moesten ook voor hun vrijheid vrezen. Als zij in 

vijandelijke handen vielen, wachtte hun de slavenmarkt van Lissabon, Cádiz of 

Livorno. Kapers konden beroemd worden. Piet Heyn kreeg een monument in 

Delftshaven omdat hij de Zilvervloot had veroverd. Duinkerken eerde zijn beroemdste 

kaperkapitein, Jan Bart, ook met een monument en in Algiers werd Hamidou een 

held. In de kaapvaart gebeurde veel dat het licht niet kon verdragen. Voor een 

kaperkapitein die na een lange reis met lege handen dreigde thuis te komen was het 

aanlokkelijk de regels naar zijn hand te zetten. Hij kon beweren dat de 

scheepspapieren van een bevriend schip niet in orde waren en zich van de lading 

meester maken. De schipper kon hier weinig tegen doen. Hij wist dat de kaper en de 

plaatselijke autoriteiten vaak onder één hoedje speelden en dat het zinloos was een 

proces te beginnen. Deze kwalijke praktijken kwamen in elke kaperhaven voor. De 

Barbarijse kaapvaart, met als belangrijkste centra Algiers en Salé, had een slechtere 

naam dan de centra in Europa. Die had zij voor een groot deel te danken aan het lot 

van de Europese gevangenen die in Noord-Afrika werden vastgehouden. Dat liet het 

thuisfront niet onberoerd. In de katholieke landen rond de Middellandse Zee waren 

kloosterorden actief die gespecialiseerd waren in het vrijkopen van gevangenen. Zij 

zamelden geld in en brachten na vaak moeizame onderhandelingen met de lokale 

heersers de bevrijde slaven naar huis. Terug in het vaderland toonden die in plechtige 

processie hun dankbaarheid. In het protestantse Nederland, waar geen kloosterorden 

waren, werden gevangenen evenmin aan hun lot overgelaten. Dankzij collectes – soms 

georganiseerd door de overheid, maar vaker door familie en vrienden van de slaven – 

en met steun van diaconieën werden veel vastgehouden Nederlandse zeelieden met 

hun familie herenigd. Na hun thuiskomst wilden de dorps- en streekgenoten graag 

weten wat de slaven allemaal in gevangenschap was overkomen. Het is begrijpelijk dat 
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zij er in hun verhalen de nadruk op legden dat het gedwongen verblijf in den vreemde 

geen pretje was geweest. Een aantal gevangenen heeft zijn ervaringen op schrift 

gesteld. Daarin beschrijven zij een harde wereld waarin het slachtoffer van de 

kaapvaart ten onder dreigt te gaan.  Er is een prent gemaakt door Jan Luyken in het 

jaar 1684 van het stadhuis (nu paleis) van Amsterdam. Daarop is te zien dat verloste 

slaven de burgemeesters van Amsterdam bedanken voor hun bevrijding. De prent is 

in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Al die verhalen voedden in 

Europa de overtuiging dat de Barbarijse kapers onmenselijk waren die onschuldige 

slachtoffers naar een hel op aarde brachten. Dat het lot van de islamitische 

gevangenen op de noordoever van de Middellandse Zee evenmin benijdenswaardig 

was, is vaak over het hoofd gezien. Ook hun familie probeerde hen vrij te kopen. Met 

name de Marokkaanse koningen spanden zich daarvoor in. Maar de kans om naar 

huis terug te keren was kleiner dan die van hun christelijke lotgenoten. Daarnaast 

hebben zij geen slavenverhalen achtergelaten die ons vertellen over het zware leven in 

gevangenschap. Een banjaart was een slavengevangenis en de baas was een 

banjaartheer. De plaatselijke bevolking leefde overigens erg met de slaven mee.  

 

Maria ter Meetelen uit Amsterdam besloot op eenentwintig jarige leeftijd naar het 

buitenland te reizen. Verkleed als man trekt ze door Frankrijk, richting Spanje. Over 

deze periode laat Ter Meetelen helaas weinig los. In Spanje komt ze in de stad Vitoria, 

gelegen in de Baskische provincie Alava, terecht in een regiment Friese cavaleristen 

die daar in Spaanse dienst vechten. Na korte tijd wordt ontdekt dat ze een vrouw is, 

waarna ze haar eigen identiteit weer aanneemt. Met de vrouw van de vaandeldrager 

vertrekt ze naar Madrid, waar ze in 1727 waarschijnlijk korte tijd in een klooster 

verblijft. Ter Meetelen wijdt in haar boek slechts één zin aan haar opmerkelijke 

gedaanteverwisseling. Volgens de drukker was ze ‘door een lugtigen geest gedreven’ 

toen ze mannenkleren aantrok. Door de summiere informatie blijven veel vragen 

onbeantwoord. Waarom nam ze het toch behoorlijk ingrijpende besluit om haar eigen 

identiteit op te geven en als man verder te gaan? Hoe gedroeg ze zich als man en 

onder welke naam leefde ze? Hoe probeerde ze te voorkomen dat mensen ontdekten 

dat ze een vrouw was en hoe reageerden de cavaleristen toen zij haar ware identiteit 

ontdekten? Hoe voelde Ter Meetelen zich onder haar gedwongen terugkeer naar een 

bestaan als vrouw? Allemaal vragen waarop ze in haar boek geen antwoord geeft. Toch 

valt er meer over Ter Meetelens travestie te vertellen. Ze was in die tijd niet de enige 

vrouw die ervoor koos zich al dan niet tijdelijk in mannenkleren te hullen. R. Dekker 

en L. van de Pol, die in totaal honderdtwintig Nederlandse gevallen van 

vrouwentravestie vonden, spreken in hun studie naar dit onderwerp zelfs van een 

tegendraadse traditie. (Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als 

matrozen en soldaten, een historisch onderzoek, Baarn 1981 en Vrouwen in 

mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800, 

Amsterdam 1989). Het precieze aantal vrouwen dat zich in mannenkleren hulde, is 

waarschijnlijk vele malen groter. Niet alleen omdat slechts een klein deel van de 

beschikbare bronnen is onderzocht, maar ook omdat een aanzienlijk deel van de 

gedaanteverwisselingen niet gedocumenteerd is. Vrouwen die succesvol als man 

leefden en zelf het moment kozen waarop ze weer vrouw wilden zijn, zijn bijvoorbeeld 

niet terug te vinden in de rechterlijke archieven. Alleen vrouwen in mannenkleren die 

verdacht werden van strafbare feiten zijn op die manier geregistreerd. Vrouwelijke 

travestie was in de Republiek der Verenigde Nederlanden geen zeldzaamheid. Ook in 

Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland kwam travestie regelmatig voor. In 
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Nederland nam in de negentiende eeuw het aantal vrouwen dat zich als man kleedde 

snel af. Kennelijk was de noodzaak dan wel behoefte van vrouwen om ervoor te kiezen 

als man te leven na de achttiende eeuw vrij plotseling verdwenen. Pas na het 

verdwijnen van de vrouwelijke travestie is de travestie zoals we die nu kennen in 

opkomst geraakt. Het verschijnsel dat mannen zich in vrouwenkleren hullen, is een 

typisch verschijnsel van de moderne tijd. Mannen die graag kleren van het andere 

geslacht dragen, hebben daar dan ook heel andere motieven voor dan de vrouwen die 

in de zeventiende en achttiende eeuw op die manier van geslacht wisselden. Er is een 

aantal motieven voor vrouwelijke travestie te onderscheiden, waarvan het 

belangrijkste het economische was. Armoede zorgde ervoor dat veel vrouwen de 

overstap naar een leven als man maakten. Voor vrouwen waren de 

beroepsmogelijkheden beperkt en wie in financiële nood zat, zag prostitutie vaak als 

laatste oplossing. Vrouwen die hun eerbaarheid wilden behouden en verzekerd wilden 

zijn van eten en onderdak kozen dan ook geregeld voor een leven als soldaat of 

zeeman. Ook de liefde speelde vaak een rol bij travestie. Zo droegen lesbische vrouwen 

mannenkleren om met hun geliefde te trouwen, of volgden vrouwen op die manier hun 

man aan boord van VOC-schepen. En voor een aantal vrouwen was mannenkleding 

de ideale manier om veilig te reizen. De reacties op vrouwen die ontmaskerd werden, 

liepen uiteen van zeer negatief tot zeer positief. Travestie was strafbaar in de 

republiek, maar als er geen ander vergrijp in het spel was, werd de vrouw in kwestie 

vaak met rust gelaten. Het gewone volk reageerde meestal afwijzend op travestie, 

terwijl de elite vaak positief was omdat zij overeenkomsten zag met heldinnen uit de 

geschiedenis, zoals Jeanne d’ Arc. Voor matrozen betekende een ontmaskering tot 

hun vreugde een einde aan het vrouwloze bestaan aan boord. Travestie was voor veel 

mensen een interessant fenomeen, wat leidde tot veel liedjes en romans met travestie 

als thema. Maria ter Meetelen past zonder twijfel in het hierboven geschetste beeld 

van vrouwen in travestie. Ze komt net als veel andere vrouwen uit de lagere sociale 

klasse en ze kende een niet al te gelukkige jeugd als halfwees met een vader die 

financiële problemen had. Ter Meetelen koos er met haar vertrek van huis al voor om 

met haar verleden te breken en dat zij zich in mannenkleren hulde bevestigt die totale 

breuk met het verleden nog eens. Hoewel ze niet veel zegt over haar motieven om als 

man te leven, zal haar reislust de directe aanleiding zijn geweest. Met haar sociale 

intelligentie en acteertalent beschikte ze over de perfecte eigenschappen om haar 

gedaanteverwisseling vol te kunnen houden. Toch bleek het voor Ter Meetelen, net als 

voor veel van haar seksegenoten, in het leger onmogelijk om ontdekking te 

voorkomen. Reisde ze zonder kleerscheuren als man door Frankrijk en Spanje, tussen 

de soldaten werd ze al snel ontmaskerd. Het ziet er naar uit dat zowel de overgang 

naar een leven als man, als het opnieuw als vrouw leven, Ter Meetelen geen enkele 

moeite heeft gekost. 

 

Na de zojuist beschreven periode gekleed als man en een kort verblijf in het klooster, 

lijkt het wereldse leven Maria ter Meetelen toch meer te trekken, want op 22 oktober 

1728 trouwt ze in Madrid met de gereformeerde kapitein Claas van der Meer, 

afkomstig uit Alkmaar. Ze willen samen terug naar hun vaderland, maar omdat Van 

der Meers schip in beslag is genomen en ze het proces daarover moeten afwachten, 

loopt de reis bijna drie jaar vertraging op. Op 8 juli 1731 zijn alle papieren in orde en 

zet het schip, de Cornelis en Simon Galei, eindelijk koers richting de republiek. Ter 

Meetelen en Van der Meer gaan als passagiers aan boord bij schipper Cornelis Kruijt 

uit Winkel. Het schip is geladen met olie, indigo, Spaans zwart leer, tabak, goud en 



 190

zilver. Het wordt een dramatische reis voor de elf Nederlanders aan boord. Als het 

schip voor de Portugese zuidkust in noodweer verzeild raakt, hoopt Van der Meer dat 

de mast afbreekt, waardoor ze genoodzaakt zullen zijn aan land te gaan. Hij wil de reis 

naar de republiek liever over land maken, omdat hij ervan overtuigd is dat het schip 

gekaapt zal worden. Het schip komt echter heelhuids uit de storm en vaart inderdaad 

zijn kapers tegemoet. Ter hoogte van de Berlingas, een eilandengroep ten noordwesten 

van Lissabon, wordt het Nederlandse schip op 21 juli geënterd door Marokkanen, 

afkomstig uit de kaperstad Salé. Het Marokkaanse schip, de ‘Anisar’, heeft 

honderdvijftig opvarenden en is goed bewapend. Dit maakt de Nederlanders kansloos, 

maar toch weten zeven opvarenden in een sloep te ontkomen. Van der Meer staat erop 

dat Ter Meetelen ook aan boord van de sloep gaat, maar zij wil bij haar man blijven. 

Nadat het schip gekaapt is, laat ze zich direct van haar sterke kant zien. Terwijl de 

drie Nederlandse mannen aan boord – Claas van der Meer, de schipper en een 

passagier – er verslagen bij staan, komt Ter Meetelen meteen in actie. Zodra de 

Marokkaanse kapitein op het Nederlandse schip komt spreekt ze hem op vleiende 

wijze in het Spaans aan en weet hem voor zich te winnen. Eenmaal aan boord van het 

kaperschip zorgt de kapitein er dan ook voor dat het de enige vrouw aan boord aan 

niets ontbreekt. Ter Meetelen bewaart een deel van het eten dat ze krijgt voor de 

mannen, omdat hun rantsoen beduidend schaarser is. Tien dagen na de kaping 

bereikt het gezelschap de Marokkaanse stad Salé. Nadat de Nederlanders daar tien 

dagen onder redelijk goede omstandigheden hebben doorgebracht, worden ze naar de 

hoofdstad Meknès overgebracht. Op 12 augustus worden ze daar ontvangen door 

Pieter Janszoon Iede, de hofmeester van de Nederlandse slaven. In die functie 

beheerde hij onder meer het geld van zijn landgenoten. Ter Meetelen en van der Meer 

moeten een paar dagen wachten voordat ze door de koning, Moelay Abdallah, 

ontboden worden. Ter Meetelen wordt dan erg ziek, maar de Spaanse paters die ter 

plaatse in een klooster wonen, verzorgen hun geloofsgenote goed. Vijf dagen later is ze 

dan ook hersteld, maar dan is haar man ziek geworden. Hij kan dan nog wel voor de 

koning verschijnen, maar kort daarna wordt hij doodziek opgenomen door de paters, 

die denken dat ze de gereformeerde Van der Meer wellicht kunnen bekeren. Op 8 

september overlijdt Claas van der Meer na een verblijf van negen dagen in het 

klooster. Ter Meetelen is ontredderd: ‘de droefheyd die mijn ziel bevangde was groot, 

terwyl ik mijn in een land bevond daar ik vreemd en slaafvin in was en geen meester 

van mijn selver’. 

 

Meer over Maria ter Meetelen kunt u lezen in ’Cristenslaven’, waarin de slavernij-

ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in 

Marokko (1731-1743) zijn opgetekend door Laura van den Broek en Maaike Jacobs. 

 

In de kaapvaart was goud te verdienen. Na de verovering van de Sint Joris in 

november 1678 nam de Algerijnse kapitein Monstafaris binnen een maand nog zeven 

schepen. In dezelfde periode werden in totaal vijfendertig Engelse, twee Spaanse en 

twee Nederlandse schepen veroverd, naast de Sint Joris een fluitschip waarvan de 

bemanning met de sloep veilig de kust wist te bereiken. Het schip zelf werd naar 

Algiers opgezonden. Naast de opvarenden van de Sint Joris belandden in die periode 

vierhonderdtien Engelsen en zeventig Spanjaarden op de slavenmarkt. Monstafaris 

was rijk, eigenaar van een middelgroot kaperschip dat met zijn zesentwintig kanonnen 

en vijfentwintig scheepsslaven, ongetwijfeld ervaren zeelieden, voor elke vijandige 

koopvaarder een gevaar was. De meer dan tweehonderd soldaten die hem op elke 
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campagne vergezelden, konden elk verzet breken. Kort nadat hij verkocht was, schreef 

Cornelis Stout via Livorno of Marseille een brief naar zijn familie in de republiek met 

het verzoek alles in het werk te stellen om zijn gezin en hemzelf vrij te kopen. Het 

antwoord kwam na acht maanden, in de herfst van 1679. Het werd gevolgd door 

brieven die rond kerstmis van datzelfde jaar en in de lente van 1680 arriveerden. De 

inhoud heeft Stout geholpen de moed erin te houden, want ze meldden dat er 

voldoende losgeld bijeengebracht was om hen vrij te krijgen. Ook de schipper van de 

Sint Joris, Joris Koster, kreeg spoedig bericht dat het losgeld onderweg was. Omdat 

hij, evenals andere schippers, voor vijfentwintighonderd gulden verzekerd was tegen 

het gevaar van de Barbarijse kapers, hoefde hij niet te vrezen voor een langdurige 

slavernij. Klaes Occkerse kreeg te horen dat zijn familie er nog niet in geslaagd was 

voldoende geld bijeen te brengen om het hele gezin te lossen. Er was wel een bedrag 

onderweg dat hem in staat moest stellen naar het vaderland terug te reizen om daar 

de zaak van zijn vrouw en kinderen te bepleiten. In mei 1680 waren Stout en zijn 

gezin (ze waren op weg naar Suriname ten tijde van de kaping), Joris Koster en Klaes 

Ockerse de enige opvarenden van de Sint Joris die Algiers konden verlaten. Van elf 

andere opvarenden weten we zeker dat zij in 1682, toen het bijeengebrachte losgeld in 

Algiers arriveerde, zijn vrijgekomen. Van Klaes Ockerses vrouw Sophia en hun 

kinderen mag worden aangenomen dat zij als vrije mensen naar de republiek zijn 

teruggekeerd. Maar het lot van de anderen, onder wie Arnoldus Hensbroeck, kan 

slechts worden gegist. Die had uit vrees voor een pak slaag in paniek aan zijn patroon 

niet minder dan vijfenzeventighonderd gulden losgeld beloofd, een bedrag waarvan 

deze zelf beseft moet hebben dat Hensbroeck dat nooit en te nimmer kon opbrengen. 

Omdat hij niet uit een gefortuneerde familie kwam, was hij niet meer dan duizend 

gulden waard.  De pest, die in 1679 in Algiers woedde en die ook Cornelis Stout 

aantastte, heeft ongetwijfeld ook zijn tol geëist. Van vier passagiers van de Sint Joris 

is het zeker dat zij, al dan niet vrijwillig, in Noord-Afrika zijn gebleven. De koksjongen 

uit Rotterdam die in Tunis verkocht werd, is vermoedelijk op een islamitische 

begraafplaats begraven. Aan zijn lot overgelaten, heeft hij de druk moslim te worden 

niet kunnen weerstaan. Naar het lot van de vrijster uit Amsterdam die in Tunis 

achterbleef kunnen we slechts gissen. Meer duidelijkheid is er over Elisabeth van 

Hierik, een wees uit Delft. Doorverkocht naar Fes, is zij daar in een harem terecht 

gekomen. Tenslotte is er Anna Borstel. De familie Borstel, ouders, drie dochter, twee 

schoonzonen en een dienstmeid, in totaal acht personen, was door Baba Hasan 

gekocht. In 1682 werden er vijf van hen voor zesduizend gulden gelost. Op de 

lossingslijst zijn de namen van de twee schoonzonen niet terug te vinden en over Anna 

wordt gemeld dat zij tot de islam is overgegaan. Dat wettigt de veronderstelling dat zij, 

na het overlijden van haar man, ervoor heeft gekozen in Algiers te blijven. Cornelis 

Stout heeft er niet serieus aan gedacht te ontsnappen. Onderweg naar Algiers hadden 

de gevangenen tot twee maal toe het plan opgevat het schip waarop zij zaten af te 

lopen, maar in beide gevallen was het bij woorden gebleven. Eenmaal in Algiers wist 

hij dat de kans om ongezien weg te komen miniem was. Koopvaarders uit Europese 

landen werden bij vertrek grondig geïnspecteerd en de kapiteins van de Nederlandse 

oorlogsschepen die in vredestijd voor de stad verschenen was het nadrukkelijk 

verboden vluchtelingen aan boord te nemen. Een consul die wist dat de eigenaar van 

de ontvluchte slaaf het misgelopen losgeld bij hem zou opeisen wachtte zich er wel 

voor slaven te helpen bij hun terugkeer naar het vaderland. Ook Thomas hees nam 

dat risico niet. In oorlogstijd werd de bewegingsvrijheid van de slaven beperkt als er 

vijandelijke oorlogsschepen voor de stad verschenen. Een enkele waaghals lukte het 
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dan al zwemmend de vrijheid te heroveren. Tot die gelukkigen behoorden de vijf 

slaven die hun kans grepen toen in 1664 De Ruyter onverwachts de onderhandeling 

afbrak en vertrok. Pogingen in een zelfgemaakt, in een tuin aan de kust verborgen 

bootje, te vluchten waren een grote uitzondering, evenals een geslaagde afspraak met 

een schip uit Mallorca op een zekere nacht op een bepaalde plek buiten de stad slaven 

op te pikken. 

 

Algiers is voor Cornelis Stout een stad waar hij een vreemdeling is en blijft. Algiers, de 

stad waar hij vijftien maanden woont, komt nauwelijks tot leven. Voor hem zijn er 

geen badhuizen, moskeeën en minaretten vanwaar tot het gebed wordt opgeroepen of 

soeks (winkelcentrum) met hun geuren en kleuren. Voor hem zijn er geen gesluierde 

vrouwen of opvallende kleding van Arabieren, janitsaren en joden. Toch zijn er ook 

uitzonderingen, waarin hij een levende stad beschrijft. Een daarvan is zijn 

beschrijving van de drukte bij de stadspoort van vrouwen die op de begraafplaats 

buiten de stad willen bidden. En ander is zijn relaas van de feestelijkheden in de stad 

als daar bekend is geworden dat de sultan in Istanbul een overwinning heeft geboekt. 

Aan de officiële islam besteedt hij nauwelijks aandacht. De profeet blijft onvermeld en 

als zijn patroon met de karavaan over land naar Egypte reist vertelt hij niet dat Mekka 

het reisdoel is. Wel noemt hij de religieuze feesten die het dagelijks leven markeren 

zoals de ramadan en het offerfeest. Toch is de islam bij hem voortdurend op de 

achtergrond aanwezig. Die vertegenwoordigt een andere wereld die hem zijn dochter 

dreigt af te nemen. Met angst en beven ziet hij dat er pogingen gedaan worden haar te 

vervreemden van haar ouders, dat haar de islamitische geloofsbelijdenis is geleerd en 

dat er openlijk wordt gesproken van een huwelijk met de Franse renegaat 

(geloofsafvallige, overloper), die onderkapitein van de Kalbas is. Later noteert hij dat 

zij klappen krijgt als zij niet genoeg opschiet met het haar opgedragen borduurwerk, 

want daardoor trekt zij wel meer naar haar ouders toe. Wel vertelt hij gefascineerd hoe 

de kapers een schipbreuk hebben afgewend door, behalve gebeden te zeggen, schapen 

te slachten en in stukken in zee te gooien. Verder beschrijft hij met gevoel voor detail 

de magische handelingen die duidelijk moeten maken of Monstafaris wel of niet is 

gekomen. 

 

Slavenverhalen waren in de republiek geen veelvuldig voorkomend verschijnsel. 

Dergelijke teksten verschenen vooral in Frankrijk en maakten daar vaak deel uit van 

grote publiciteitscampagnes. Deze werden door geestelijke orders georganiseerd om 

geld in te zamelen voor het loskopen van slaven. In de republiek werd dit middel voor 

zover bekend niet gebruikt als ondersteuning van collectes, maar indirect zullen de 

teksten de gulheid van de lezers mogelijk hebben beïnvloed. Het verhaal van Ter 

Meetelen, maar ook dat van anderen, verscheen echter pas lange tijd na het 

hoogtepunt van de kaapvaart en daarmee van de slavernij. Nederlandse 

slavenverhalen lijken mede daarom als belangrijkste doel vermaak te hebben, maar 

hadden ook een informatieve functie. Slavenverhalen verlopen, onafhankelijk van het 

land van herkomst van de schrijver, meestal volgens een vaste volgorde. Verteld wordt 

over een strijd op zee tegen wrede en onbetrouwbare kapers; een tocht naar het hof 

van de sultan in de hoofdstad; de slavernij met vele kwellingen die de sultan en zijn 

onderdanen de slaaf aandoen; er worden pogingen gedaan om de slaaf van zijn geloof 

af te brengen, maar hij weigert; afgezanten uit het land van de slaaf verkrijgen zijn 

vrijheid. Deze indeling lijkt eerder historisch dan literair, aangezien een slaaf alle fases 

logischerwijs in die volgorde doorliep. Deze indeling in fases kan op allegorische wijze 
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in breder perspectief geplaatst worden, wat een meer algemene strekking tot gevolg 

heeft. Hierbij staat de relatie van het enige juiste geloof, het ware christendom 

tegenover alle andere, per definitie duivelse godsdiensten centraal. Het lot van de 

christenslaven is een door god gewilde beproeving en de Turken staan symbool voor 

de duivelse kant, het kwaad. Stout geeft de lezer tussen de regels door de boodschap 

mee dat het leven vol onzekerheden zit en dat de mens zich daarom maar beter niet te 

erg aan aardse dingen kan hechten, want het kan namelijk zo verkeren. En daar kan 

Stout over meepraten. Hij die de ene dag nog rijk en gelukkig in Suriname denkt te 

worden met misschien wel eigen personeel, waaronder slaven, belandt de volgende 

dag zelf in slavernij. Het is volgens Stout beter je op het hemelse te richten, want God 

is misschien wel de enige zekerheid in een mensenleven. Stouts vertrouwen in God 

moet tijdens zijn verblijf in Algiers een grote steun en toeverlaat zijn geweest. Want 

hoe erg de omstandigheden ook zijn, zijn geloof en zijn God laten hem uiteindelijk niet 

in de steek. Van deze christelijke moraalfilosofische levensovertuiging getuigt hij op 

vele momenten van zijn slavernij.  

 

Naast Cornelis Stout en Maria ter Meetelen hebben ook andere Nederlanders hun 

ervaringen als slaaf in Algiers of Meknès op schrift gesteld.  Er is naast het verhaal 

van Stout maar een andere slaventekst uit Algiers bekend, dat van Gerrit Metzon, die 

in 1814 in de handen van kapers viel. Zijn ‘Dagverhaal van mijne lotgevallen’ 

verscheen in 1817 in druk en gaat over de ruim tweeënhalf jaar die hij in 

gevangenschap in Algiers doorbracht. Er is dan ruim een eeuw voorbijgegaan sinds 

Stout Algiers verliet. Stouts relaas is daarmee het oudste en tevens enige bekende 

zeventiende-eeuwse Nederlandstalige slavenverhaal over Algiers. Vergeleken met de 

zes bekende verhalen van slaven die in Marokko gevangen zaten, oogst Algiers erg 

mager. En dit terwijl het aantal gevangenen in Marokko altijd kleiner was dan dat van 

Algiers. Om een beeld te schetsen van de zeventiende-eeuwse slavernij hebben we 

naast de reisverslagen van vrije mensen, alleen dit verhaal van Stout. Andere 

Nederlanders die enige tijd in slavernij in Marokko zaten en daarover schreven, waren 

kapitein Hendrik Cornelis Steenis en Damiaan Hugo Staring, die in december 1751 

tegelijkertijd gevangen genomen werden nadat hun schip het ‘Huys in ’t Bosch’ op de 

Marokkaanse kust was gestrand. Van Steenis verscheen het ‘Journaal wegens de 

rampspoedige reystocht met het oorlogsschip genaamt het Huys in ’t Bosch, gestrand 

op de Moorsche kust in Afrika den 20 december 1751’. De ervaringen van Staring 

werden opgetekend in ‘Relaas van hetgeen ons overkomen is naar de stranden op de 

Moorse kust van ‘s lands schip ’t Huys in ’t Bosch’, in 1948 uitgegeven door A. Staring 

in ‘Damiaan Staring, een zeeman uit de achttiende eeuw’, 1736-1783. van een 

anonieme auteur verscheen in 1753 een verslag over hetzelfde incident: ‘Kort, dog 

naauwkeurig en opregt verhaal, van alle de handelingen geleeden door de equipage 

van ’s lands schip het Huys in ’t Bos gestrand aan de Moorse kust’. Tot slot schreef 

kapitein Eysse Eysses in 1777 het ‘Omstandig en waarachtig dagverhaal’ over de 

belevenissen in Marokko nadat zijn schip de ‘Vrouw Geertruy’ bij Cabo de Sâo 

Vicente, de zuidwestpunt van Portugal, was gekaapt. 

 

Na dese eerste ontroeringh doen wij nogh niet halff aan het stille waren, rees daar een 

nieuw treurgesight: de Turcken als hongerige honden vielen daadelijck op den rooff; de 

koffers en kisten mosten daadelijck aanhouden, welcke als sij het heele schip ten 

naauwste doorsoght hadde, deden sij ons altesamen na boven komen, alwaar wij getelt 

en van haar in twee barcken hol over bol uijt ons schip naar haar boort gebracht 
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wierden. Hier wierd onse elende in den aankomst datelijck verdubbelt: eensdeels 

smertende ons dat de vianden juijghten, dat het door de lucht schaterde, als 

overwinnaars verheught met haar rooff gelijck de Filisteen, doen sij Simson gevangen 

hadden off als de Edomiten juijghten, doen Israel gevanckelijck na Babel most. Daar 

beneven in het opkomen van haar schip stonden de negers en de moore al gereet om 

ons te besoecken en nogh iets te bejagen hetgeen de Turcken moghten vergeten hebbe: 

den eenen wierden sijn schoenen, den anderen sijn kousen, den derden weer wat 

anders afgenomen; alles was haar gadingh. Wij wierden derhalven van haar tot op ons 

naackte lijff besoght opdat wij dogh niet behouden moghten. Dus ontbloot van onse 

beste plunje, wierden vrouw en kinderen omlaagh op de ballast gebracht, in een kleijne 

ongemackelijcke ruijmte voor haar soo romslom gereet gemaackt sij haar gemack 

soecken, het manvolck behielp haar onder deck den 10e dito waaren de Turcken bezigh 

om onse scheepsladingh te besightigen en uijt te haalen, hetgeen haar best aanstondt, 

in sonderheijt scheen sij dien aan ons linden en wollen oock bedden en al hetgeen tot 

ons lijf behoordt had, als oock aan ladingh van onse koffers en kisten te willen 

besteden.  

 

 

Gebieden in handen van de WIC: 
 

Gouvernementen: 

 

- Berbice, Cayenne, Demerara, Esseguibo, Nederlands Brazilië, Nederlandse   

      Antillen, Goudkust, Nieuw Nederland, Pomeroon, Suriname 

 

Gebieden met een directeur: 

 

- Maagdeneilanden 

 

Gebieden met een baron: 

 

- Tobago, geleend aan Cornelis Lampsins 

 

Factorijen/handelsposten: 

 

- Arguin, Loango-Angola kust, Senegambia, Slavenkust 

 

 

Gebieden in handen van de VOC: 
 

Gouvernementen: 

 

- Ambon, Banda, Batavia, Ceylon, Formosa, Coromandekust, Java’s noordoost 

kust, Kaapkolonie, Mauritius, Makkasar, Malakka, Molukken 

 

Kantoren met een directeur: 
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- vestingen in Bengalen, vestingen in Perzië (het huidige Iran), Suratte 

 

Gebieden met een commandeur: 

 

- Bantam, Malabar, Sumatra’s westkust 

 

Residenten 

 

- Bandjar masin, Cheribon, Palembang, Ponti-anak 

 

Gebieden met een opperhoofd 

 

- Birma, Deshima, vestingen in Siam, Timon, Tonquin 

 

Factorijen/handelsposten 

 

- Corandèl, vestingen in China 

 

 

Gebieden in handen van de Noordse Compagnie 
 

Nederzettingen 

 

- Amsterdam eiland, inclusief Smeerenburg, Jan Mayen 

 

 

Overige gebieden in handen van de staat 
 

Vestingen 

 

- Arcadia (zoutpannen in Venezuela), fort Nassau 

 

Een brochure die in 1902 verschijn maakt korte metten met alle enigszins naar 

romantisering neigende gedachten over Hollands koloniaal verleden. De brochure 

heet: ‘De millioenen uit Delhi’ en is geschreven door de advocaat J. van den Brand, 

werkzaam in Medan op Sumatra. Hij beschrijft de verschrikkelijke toestanden onder 

de koelies op de tabaksondernemingen in Oost-Sumatra. Honderdduizend arbeiders – 

Chinese, Siamese en Javanen – leiden een slavenbestaan onder de Europese, vooral 

Nederlandse planters. Ze staan onder de koelie-ordonnantie met ‘poenale sanctie’, 

zoals dat heet. Op de tabaksplantages zijn veel arbeidskrachten nodig, die het 

dunbevolkte Oost-Sumatra zelf niet kan leveren. Ze moeten dus ergens anders 

vandaan worden gehaald. Dat vergt een hele investering en dus kan de planter het 

zich niet veroorloven een arbeider zomaar te laten gaan. Wie voortijdig afhaakt wordt 

zwaar gestraft. Officieel treden de arbeiders vrijwillig in dienst, maar wat te denken 

van advertenties in de Deli-courant, waarin ‘flink, jong en gezond Oost-Java werkvolk’ 

wordt aangeboden? Het werkvolk kan voor zestig gulden per persoon worden 

afgeleverd op Sumatra. De verhalen zijn in Nederland niet algemeen bekend. Een 
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socialist als Troelstra besteedt er elk jaar bij de behandeling van de koloniale 

begroting aandacht aan, maar daar is hij socialist voor. ‘Hij overdrijft, en vroeger was 

het nog erger, en het valt ook niet mee om luie Javanen en onbetrouwbare Chinezen 

aan het werk te krijgen’, zo luidt de kritiek op hem. Het boekje van Van den Brandt is 

voor het moederland veel bedreigender. Hij is anti-revolutionair en toont aan dat de 

koeli-ordonnantie in strijd is met de christelijke beginselen en met de menselijke 

waardigheid. Hij vertelt wat er op de plantages gebeurt. Hij laat zien hoe planters en 

bestuursambtenaren onder één hoedje spelen zodat nog niet één procent van de 

strafbare feiten die door Europeanen worden gepleegd, vervolgd worden, terwijl de 

koelies voor het minste of geringste vergrijp worden afgeranseld. In Nederlands-Indië 

wordt de brochure verboden, in Nederland kan de Minister van Koloniën, A.W.F. 

Idenburg, niet om de feiten heen. Hij laat een onderzoek instellen door een officier van 

justitie, mr. J.T.L. Rhemrev, werkzaam bij de Raad van Indië. In 1903 vertrekt 

Rhemrev naar Delhi. Hij is bijna een half jaar bezig met een onderzoek naar de 

situatie op de plantages. Een citaat over de manier van straffen, die Rhemrev heeft 

aangetroffen: 

 

- het in de zon te droogen zetten; 

- het inwrijven met fijn gestooten peper en daarna aanbinden aan palen 

gedurende ettelijke uren; 

- het plaatsen aan de electriceermachine; 

- het onderdompelen en onder water houden; 

- het spitsroeden lopen; 

- het tegen den rug schoppen eener zwangere vrouw met ’t gevolg dat deze een 

dood kind ter wereld brengt; 

- het ronddrijven langs den weg en langs koelieloodsen van naakte weerloze 

vrouwen; 

- het op den kouden grond doen slapen van zieke personen; 

- het weigeren van verlof aan een vader om zijn kind te begraven; 

- het wegzenden van teringlijders in ’t laatste stadium uit het hospitaal en van 

de onderneming zoo dat hunne lijken een paar dagen na de wegzending op den 

weg worden gevonden. 

  

De conclusie van Rhemrev is ‘dat het lot van den contractarbeider over het algemeen 

treurig moet worden genoemd’. Wat haast even treurig genoemd moet worden, is wat 

er vervolgens in Nederland met het rapport gebeurt. Minister Idenburg doet alle 

mogelijke moeite het te laten verdwijnen en het niet aan de orde te stellen. Pas na 

grote aandrang van zowel zijn eigen anti-revolutionaire fractie als van de oppositie, 

gaat hij ertoe over enkele hoofdlijnen uit het rapport aan de Tweede Kamer mede te 

delen, en dan nog in heel wat vriendelijker woorden dan Rhemrev gebruikte. Waarbij 

ook nog bedacht moet worden dat de planters hun uiterste best hebben gedaan het 

onderzoek lam te leggen. 

 

De heer Aschenbrenner herinnert zich dat iedereen in de Japanse kampen wachtte 

totdat pappie zou terugkomen. Hij moest als kind meehelpen de lijken opruimen. De 

gevangenen werden er minder dan ongedierte behandeld. Hij heeft dingen gezien en 

ondervonden die met geen pen te beschrijven zijn. De gevangenen werden de hele dag 

bedreigd met de doodstraf. Meisjes en mannen werden doodgetrapt. Mannen werden 
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met speren aan bomen vast gestoken en opgehangen. De gevangenen moesten hun 

eigen graf graven. Ze kregen de vreselijkste baantjes en weigeren was er niet bij. Bij 

het appèl werd het werk gewoon toegewezen. Beerputten legen en zo, maar geen eten 

krijgen. Iedere dag een klein lepeltje rijst. Er werd daar een honger geleden. De 

mensen stierven als ratten, ze vielen zo dood neer. 
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Mijn vriend 
 

 

 

 

Op een klein kerkhof in ’t boerenland 

daar ligt mijn vriend begraven. 

We hebben hem daar op zekere dag 

met zijn allen heengedragen. 

 

Nog even om zijn graf gestaan, 

hem toen alleen gelaten. 

Zo heel alleen in de bleke zon, 

in de regen en in de hagel. 

 

De lente neemt hem bloesems mee, 

de zomer zonnestralen. 

De winter dekt hem toe met sneeuw, 

het najaar met najaarsblaren. 

 

Komt de regen door de bladeren heen, 

dan druppelen dikke tranen 

Op een klein kerkhof in ’t boerenland. 

daar ligt mijn vader begraven 

 

 

Willem Wilmink 
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Moedertje lief 

 

 

 

 

 

Toen ik mijn moeder niet meer 

met de ogen van een kind zag, 

zag ik de vrouw die mij hielp 

geboren te worden. 

 

 

 

Een baby groeit langzaam in de baarmoeder. Het lijfje wordt opgebouwd uit stoffen die 

de moeder binnenkrijgt. Hoe gezonder de moeder, hoe groter de kans op een gezond 

kind. Sommige stoffen die de aanstaande moeder voor of tijdens de zwangerschap eet, 

kunnen echter het groeiende jonge leven schaden. Sommige medicijnen zijn in dit 

opzicht berucht, maar ook sommige voedingsmiddelen. Nog steeds zijn er vrouwen die 

tijdens de zwangerschap gevaarlijke medicijnen slikken. Een belangrijk deel van de 

gezondheid van de komende baby wordt in feite al voor de geboorte bepaald. De 

baarmoeder, waar het kind zich in ontwikkelt, is er dan immers al. Hoe gezonder die 

baarmoeder, des te beter de start van het jonge leven. Ten tijde van de conceptie 

mogen stoffen die de vrucht kunnen aantasten, dus eigenlijk al niet meer in de 

moeder aanwezig zijn. Er zijn verschillende problemen die kunnen ontstaan door 

ongewenste stoffen. Ze variëren van achterstanden in groei tot lichamelijke gebreken, 

en van voortijdig opgewekte weeën tot een miskraam. 

 

Mijn moeder leed aan osteoporose: de broze botten ziekte. Osteoporose is een 

aandoening waarbij de hoeveelheid botweefsel zo klein is dat de botten onder zelfs 

minimale druk gemakkelijk breken. Iemand met osteoporose kan een pols of heup 

breken door een val. De hoeveelheid botweefsel kan zelfs dermate klein zijn dat 

iemands wervelkolom zo maar breekt onder het gewicht van zijn lichaam. De 

aandoening waarbij het bot dunner wordt, komt veel voor onder vrouwen die de 

menopauze achter de rug hebben. Ook kan de aandoening ook bij jongere vrouwen 

voorkomen, en bij mannen eveneens. Hoewel de symptomen van osteoporose op latere 

leeftijd het duidelijkst zichtbaar zijn, begint het proces waardoor de botten zwakker 

worden feitelijk dertig tot veertig jaar voordat de eerste breuk zich voordoet. Na hun 

dertigste beginnen zowel mannen als vrouwen botmassa te verliezen. Naarmate de 

botten lichter en dunner worden, kunnen zich gemakkelijker fracturen voordoen en 

die genezen veelal langzaam omdat het lichaam niet zo goed tot het vormen van nieuw 

bot in staat is als voorheen. De exacte oorzaak van osteoporose is niet bekend, maar 

onvoldoende kalk en vitamine D in de voeding, lagere oestrogeenspiegels bij vrouwen 

en onvoldoende lichaamsbeweging kunnen allemaal tot het ontstaan ervan bijdragen. 
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Onderzoek heeft uitgewezen dat osteoporose zowel te voorkomen als te behandelen is. 

Een preventieve maatregel is ervoor te zorgen dat het lichaam de juiste hoeveelheid 

kalk krijgt in combinatie met vitamine D, die essentieel is voor de kalkopname. Een 

andere preventieve maatregel is geregelde lichaamsbeweging waarbij de botten worden 

belast, zoals lopen of joggen. Hoewel osteoporose niet te genezen is, komen er nieuwe 

medicijnen voor beschikbaar. Verder kan osteoporose voorkomen worden door goede 

voeding, voldoende lichaamsbeweging, en bij sommigen hormoonsubstitutie-therapie. 

Deze maatregelen moeten om het meeste effect te sorteren, genomen worden voordat 

het botverlies inzet en moeten levenslang in acht worden genomen. 

 

Uit interviews met vrouwen, moeders en dochters binnen bepaalde gezinnen blijkt dat 

er patronen waren die voor de meeste vrouwen opgingen. Bij het natrekken van deze 

patronen door de generaties zijn bewuste en onbewuste herhalingen te zien, waarvan 

het beste voor de moederlijke erfenis wordt overgehouden en de rest wordt getracht 

kwijt te raken. Als het leven van vrouwen aan verandering onderhevig is, moeten we 

toegang zien te krijgen tot de vormende kracht van die relatie. We moeten de leugen 

ontdekken die zegt dat het ‘voor ons bestwil is’, ontdekken welke liefde er werkelijk 

bestaat tussen moeder en dochter. En bevrijd worden van de illusie van een liefde die 

nooit bestaan heeft. Een van de eerste dingen die ik verwierp was de gedachte dat ik 

alles wat ik wilde weten van vrouwen moest horen. Sommige van de 

gedragsmogelijkheden en inzichten in het gedrag, die ik afwijkend vond, komen van 

mannen. Ook zij hebben moeders en dochters. 

 

Ik heb wel eens tegen mijn moeder gelogen, ofwel anders, gezegd wat zij graag horen 

wilde. Hoe jong was ik toen ik haar taal leerde verstaan, de dingen anders benoemen? 

Vier, drie… nog jonger? Haar ontkenning van wat ze me niet vertellen kon, dat haar 

moeder haar niet vertellen kon, en waarover de maatschappij graag wilde dat wij 

beiden bleven zwijgen, verstoorde onze relatie. Ze heeft er nooit over gesproken. 

Zolang ik me kan herinneren had ik geen behoefte aan het soort leven dat mijn 

moeder me wilde leren. Jezus volgen? Maar dan loopt het slecht af en word ik aan het 

kruis gespijkerd! Hoe ouder ik werd hoe verder zij van mij (haar kind) kwam af te 

staan, van haar gepantserde rol als mijn moeder, des te interessanter vrouw werd zij. 

Misschien had ze nooit moeder moeten worden. Nu denk ik wel eens aan haar en met 

alle liefde en boosheid van de wereld zou ik willen dat ze de kans had een ander leven 

te leiden, dat van mij bijvoorbeeld. Maar in haar tijd dachten vrouwen geen keus te 

hebben. Ik heb geen idee wanneer ik begon door te krijgen, met die afschuwelijke 

zelfzucht die afhankelijkheid verleent aan kinderogen, dat mijn moeder niet volmaakt 

was: ik betekende niet haar hele leven. Was het in dezelfde tijd dat ik dat vreselijke 

oordeel velde dat ze niet de vrouw was die ik zelf zou willen zijn? Het schijnt dat ik 

beide altijd geweten heb. Dit geldt zowel voor mijn schuld dat ik haar emotioneel 

verlaten heb, als mijn boosheid dat ze me liet gaan. Maar ik weet zeker dat ze altijd 

geweten heeft, op het niveau waarop haar geïndoctrineerde houding tegenover het 

moederschap het haar toestond, dat ik de volmaakte dochter was, ondanks dat ik 

haar niet het certificaat van moederschap had verstrekt dat haar moeder had beloofd. 

Dat, eens in haar leven, seks en een man belangrijker waren geweest dan het 

moederschap. 

 

Omdat ze een meer plichtsgetrouwe dochter was dan ik, wilde mijn moeder de realiteit 

wel accepteren die haar moeder (mijn oma) haar geleerd had. Over de rest zweeg ze. 
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Ze bracht zichzelf in de war, haar oprechte gevoelens brachten haar ertoe om met 

mijn vader in Enter te gaan wonen, weg van haar familie in Almelo. Haar moeders 

regels hadden de autoriteit van de gehele beschaving achter zich. Er bestond geen 

‘slechte moeder’, er waren alleen maar slechte vrouwen. Dat waren de uitgesproken 

seksuele vrouwen, die leefden vanuit de gedachte dat wat er tussen hen en hun 

echtgenoten gebeurde tenminste evenveel levensrecht had als hun kinderen. Zij 

hadden weinig ‘moederlijk instinct’. Ik ben grootgebracht met de gedachte dat 

moederliefde iets anders is dan andere soorten liefde. Het is niet blootgesteld aan 

vergissing, twijfel of aan de ambivalentie van gewone genegenheden. Dat is echter een 

illusie. Moeders mogen dan van hun kinderen houden, maar soms geven ze er niets 

om. Dezelfde vrouw die bereid is haar lichaam tussen haar kind en een wegrijdende 

vrachtauto te werpen, zal zich dikwijls ergeren aan de dagelijkse opoffering die het 

kind onbewust van haar tijd vraagt, haar seksualiteit en zelfontwikkeling. Bij het 

waarnemen van de onechtheid van onze moeder worden angsten over onze eigen 

seksualiteit geboren. Reden is dat ze haar eigen angst en gebrek aan geloof in over-

geïdealiseerde beelden van het vrouw-zijn/moederschap ons heeft bijgebracht. Er is 

een begin van twijfel dat wij zullen slagen als mensen met een eigen identiteit, los van 

haar, in onszelf bevestigd als vrouwen, voordat we moeders worden. We proberen 

autonoom te worden, seksualiteit te verkrijgen, maar de diepste onbewuste gevoelens 

die we van haar hebben overgenomen zullen niet blijvend zijn. We zullen ons pas op 

ons gemak voelen, zeker van onszelf, als we voldaan hebben aan het geheiligde 

‘instinct’ dat ons is aangeleerd. Dat is door het zien van haar leven, de herhaling:: je 

bent niet geheel en al vrouw voordat je een moeder bent. Het is te laat mijn moeder te 

vragen om haar mening te herzien. Ik ben degene die bepaalde doodlopende patronen 

in mijn leven wil veranderen. Patronen die, hoe ouder ik word, des te vertrouwder zijn. 

Ik ben hier al eens eerder geweest. De liefde tussen mijn moeder en mij is niet zo 

heilig dat ik er niet over kan praten. Alles speelt zich een ondoorzichtige wereld af, in 

werkelijkheid op de achtergrond en in mijn gedachten. Als ik leef met een illusie over 

wat er tussen ons bestond, zal ik geen stevig fundament hebben waarop ik mezelf kan 

opbouwen. 

 

Of ik nu wil leven zoals mijn moeder of niet, ik ontkom toch niet aan haar voorbeeld. 

En dat geldt voor niets zo sterk als voor mijn seksuele leven. Zonder een eigen 

seksuele identiteit waarop ik me ten volle kan verlaten met een even grote zekerheid 

als toen ik nog met plezier kind was, voel ik me onzeker. Ik heb vlagen van seksuele 

vrijmoedigheid, activiteit, onderzoekingsdrang, maar bij de eerste afwijzing, bij de 

geringste tegenslag, bij seksuele veroordeling of vernedering val ik direct terug op het 

veilige en vertrouwde: seks is slecht. De sukkel! Het was altijd een probleem tussen 

mijn moeder en mij. Op het moment dat mannen mij knap en aanlokkelijk 

voorkomen, span ik ogenblikkelijk met hen samen tegen de anti-seks regeltjes van 

mijn moeder: mannen zijn niet te vertrouwen. Ik zeg dat het mijn eigen schuld is. Ik 

ga van mijn moeder naar de mannen, zonder dat ik er zelf ook nog wat over te zeggen 

heb. In plaats van dat mijn huwelijk een eind maakte aan mijn kinderlijke verhouding 

met haar, werd het ironisch genoeg de grootste hereniging van mij en haar leven. Ik 

wilde moeders nette meisje zijn, nu was ik keurig getrouwd, net als zij. Die ruzies met 

haar over mannen waren nu eindelijk voorbij. Het moeilijkste facet om van mijn 

moeder te erkennen is haar seksualiteit. Zij vond dat het moeilijkste om dat van mij te 

erkennen. Als ik haar moederliefde niet weet te scheiden van haar angst voor seks, zal 

ik liefde en seks als twee tegenpolen blijven zien. Deze tweedeling zal ik op mijn beurt 
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weer doorgeven aan mijn kinderen. 

 

‘Weet dat ik van je houd, wat ik ook doe of zeg’, staat achter de madonna te lezen. 

Niemand zal ooit zoveel van je houden als ik. Moeder houdt het meeste van je op de 

hele wereld en ik zal er altijd  zijn voor jou. Vele moeders houden met dit soort 

onmogelijke liefde van hun kind omdat ze eenzaam zijn en hun kinderen voor altijd 

aan zich willen binden. Alle moeders geven er blijk van omdat ze ook in de val zitten. 

Als ze het met minder zouden doen zijn ze een ‘slechte moeder’. De werkelijke liefde 

die ze misschien voor ons voelt heeft niet de bindende macht van de geïdealiseerde en 

volmaakte liefde waar we allebei zo nodig in moeten geloven. Het is een soort 

overeenkomst waaraan we geen van beiden kunnen ontkomen. ‘Als de moeder een 

oprechte seksrelatie heeft met haar man, maar tegenover haar dochter doet 

voorkomen dat alles wat met erotiek samenhangt op de een of andere manier te 

maken moet hebben met het moederschap, dan voelt haar dochter dit aan’, verklaart 

de psychotherapeute Leah Schaefer. ‘Ze krijgt het gevoel dat ze haar moeder niet kan 

vertrouwen’. Ouders zeggen tegen hun kinderen: Nee, nee, dat mag niet. Maar het 

kind voelt dat de moeder het verbodene zelf ook doet. Hierdoor wordt een bepaald 

aspect van het leven en de persoonlijkheid van de moeder tot een groot geheim voor 

het kind. De moeder wil daarentegen altijd alles weten van haar kind. Ze wroet in de 

psyche van het kind, ze zegt voortdurend tegen het kind dat ze vrienden zijn, dat ze 

elkaar alles moeten vertellen. Maar opnieuw beseft het kind dat moeder één groot 

geheim voor het kind verborgen houdt, dat één facet van haar in het verborgene blijft. 

Het is een eenzijdige relatie die verondersteld wordt op vertrouwen gebaseerd te zijn. 

Het kind ervaart dit als een vorm van manipulatie en veracht het.  

 

Wat de situatie moeilijker maakt voor het kind is wanneer de moeder zich er niet van 

bewust is dat ze deze leugen vertelt. Ze rationaliseert: ‘hoe kun je een kind dat nu 

vertellen?’ U kunt desgewenst bepaalde informatie achterhouden voor uw kind, maar 

dat geeft u nog niet het recht om te liegen. Sommige vrouwen weten het voor zichzelf 

zo te draaien, dat ze zelf geloven dat het enige doel van seks het moederschap is. Dus 

ze vinden helemaal niet dat ze onwaarheden verkondigen. Ze denken dat ze de moraal 

van hun kind veilig stellen. Wat ze in werkelijkheid doen is een levenslang 

wantrouwen opbouwen van de kant van het kind en tevens kweken ze gevoelens van 

eenzaamheid en hulpeloosheid aan. Seks is bijzonder verwarrend voor het kind, maar 

als ze het gevoel krijgt dat moeder er leugens over vertelt, op wie kan ze dan nog ooit 

vertrouwen? En het vertrouwen in jezelf en de ander is de basis van het leven, van het 

huwelijk en van het seksorgasme. De meesten van ons hebben leren leven met deze 

driedeling in de mensen die we kennen en we nemen ieder zoals hij is. Als dochter 

echter was ik zo gericht op mijn moeder dat ik haar al te letterlijk nam en deze drie 

verwarrende facetten probeer ik te integreren in het beeld dat ze mij liet zien. 

Aangezien deze verwarring doordringt in de moeder-kind relatie worden de drie 

facetten hieronder duidelijk afgebakend. 

 

1. Houding. Dat is wat we zeggen, de indruk die de mensen van ons krijgen. Dit 

aspect van ons is het gemakkelijkst te veranderen. Het is vaak de afspiegeling 

van de publieke opinie, van boeken die we gelezen hebben, van wat onze 

vrienden en kennissen denken. Een voorbeeld hiervan is de moeder die besluit 

dat haar kind op seksgebied goed voorgelicht moet worden en niet, zoals zijzelf, 

onwetend moet blijven. Ze koopt het nieuwste boek over seksuele voorlichting. 
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Hoe ze handelt als het kind gaat doen wat het boek voorschrijft, is het verschil 

tussen houding en gedrag. 

2. Gedrag. Moeder betrapt haar kind die zijn geslacht betast en onderzoekt net 

als de foto’s in het boek. Ze fronst en duwt de hand van het kind weg.  De 

laatste jaren is het gedrag aanzienlijk veranderd, maar het is een vergissing als 

we denken dat ons handelen altijd in overeenstemming is met onze houding op 

dat moment. Waxdell Pomeroy (onderzoeker) vertelt dat veranderingen in 

gedrag gewoonlijk een generatie achterlopen op veranderingen in houding. Dit 

conservatisme wordt sterk beïnvloed, zo niet bepaald door onze diepste (vaak 

onbewuste) gevoelens. 

3. Diepste (vaak onbewuste) gevoelens. Deze begraven basiskrachten of 

motivaties leren we gewoonlijk van onze ouders. Ze zijn het meest starre 

aspect van ons, de ballast uit het verleden, die de andere twee dikwijls teniet 

doen. We kunnen ze ontkennen of vergeten, maar ze zullen niettemin dikwijls 

tot uiting komen in irrationeel of verwrongen gedrag. Een moeder zegt 

(houding) dat seks fijn is. Volgens haar gedrag weet ze zogenaamd niet dat 

haar dochter een weekend met een vriendje op stap is. Maar haar diepste 

gevoelens zijn geschokt zodat het kind die ’s maandags thuis komt, de moeder 

geïrriteerd, bezorgd en boos aantreft om redenen die ze niet kan uiten. 

 

 

Doordat mijn moeder (en ook Harmen, die dezelfde ideeën erop na hield) het ene 

beweerde over seks en het moederschap en er tegelijkertijd tegengestelde gevoelens op 

na hield, bleven zij voor mij een raadsel. De eerste leugen – de ontkenning dat 

seksualiteit van een vrouw in conflict kan komen met haar rol als moeder – druist zo 

in tegen de traditionele ideeën over vrouwelijkheid dat er niet over gesproken kon 

worden. Ik bleef zitten met het gevoel dat er geen overeenstemming is tussen wat 

moeder zegt en wat ze doet. En ik merkte dat mijn moeder innerlijk ook nog anders 

voelt. Niets wat mijn moeder werkelijk voelde, ontsnapte aan mijn aandacht. Het is 

mijn probleem dat mijn gedrag en mijn leven maar al te vaak een compromis was, 

omdat ik probeerde alle stukjes van die gespleten boodschap die ze mij toestuurde na 

te leven. Ik wist niet wat ik moest doen. Toen ik in bed lag en de belofte van een 

orgasme voelde, deed mijn ex-echtgenoot zich niet gelden en beroofde mij van 

bevrediging. Dat is geen grapje. Mijn pogingen om hen te zien zoals ze werkelijk waren 

geworden, worden in de war gebracht door een ontkenning. Het is een van mijn meest 

primitieve verdedigingsmechanisme. Al van heel jongsaf aan beginnen kinderen alles 

te ontkennen, waaruit zou blijken dat moeder misschien een iets minder goede 

moeder is dan ze voorgeeft te zijn. Heel vaak wordt dit gedaan door moeders te 

verdelen in goed en slecht. De slechte moeder is die andere, niet de echte. Zij is 

degene die wreed is, hoofdpijn heeft en niet van ons houdt. Zij is maar tijdelijk. Alleen 

de goede moeder is echt. We wachten jarenlang op haar terugkeer, met de jarenlange 

overtuiging dat de vrouw daar voor ons, door wier toedoen we ons schuldig en boos 

voelen, bij wie we ons tekort voelen schieten, moeder niet is. Zelfs volwassen vrouwen 

zoeken nog steeds naar de goede moeder of echtgenoot. We zijn nog steeds gebonden 

aan deze illusie van allesoverheersende liefde. 

 

Kinderen denken dat hun ouders volmaakt zijn. En dat als er iets mis is, het hun fout 

is. We moeten wel denken dat onze ouders volmaakt zijn, omdat we als kind zo 

volkomen afhankelijk zijn. We kunnen het ons niet veroorloven moeder te haten, dus 
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daarom keren we ons tegen onszelf. In plaats van te zeggen: ‘ze is een rotwijf’ zeggen 

we:’ ik ben een rotwijf’. Moeder moet altijd wijs en lief zijn. Het meest extreme 

voorbeeld van onze behoefte om te geloven in de liefhebbende moeder zien we bij 

mishandelde kinderen. Neem een ernstig mishandeld kind en breng het onder bij een 

liefhebbende pleegmoeder. Steeds weer opnieuw heeft men bemerkt dat het kind liever 

teruggaat naar de eigen wrede moeder. De wil om aan de illusie dat ze een goede 

moeder is vast te houden, is sterker dan het verlangen te ontkomen aan 

mishandeling, sterker dan het leven zelf. De waarheid is dat het kind persé wil geloven 

dat moeder met een allesomvattende liefde van hem houdt. Maar aan de andere kant 

kan het leren leven met de teleurstelling dat dit niet zo is. Wat het meest 

noodzakelijke is, is dat het kind voelt dat de moeder echt is, authentiek (oprecht). 

 

Het is beter dat we zo vroeg mogelijk leren dat moeder wel van ons houdt, maar dat 

dit nog niet alles en iedereen buitensluit. Als het kind aangemoedigd wordt een 

geheim bondgenootschap te sluiten met moeder, moet voorwenden dat het 

moederinstinct alles overwint, zullen ze allebei voorgoed blijven steken in allerlei 

ontkenningen en verdedigingsmechanismen die hen van de werkelijkheid van hun 

wederzijdse gevoelens afsnijden. Iedere hoop op een oprechte relatie is vervlogen. De 

dochter zal deze relatie steeds weer herhalen met betrekking tot mannen en andere 

vrouwen. De waarheid is dat de  prijs voor die leugen enorm is. De prijs die het 

mishandelde kind moet betalen zijn de gebroken botten en blauwe plekken. Kleine 

meisjes die met poppen spelen laten ons zien op bijna perfecte wijze zien hoe de illusie 

van volmaakte moederliefde in stand gehouden wordt. De kinderen brengen in hun 

spel de vervulling van de wensen tot uitdrukking. Een klein meisje dat met haar 

poppen speelt, handelt zoals zij hoopt dat haar moeder handelt tegenover haarzelf. 

Juist het spelen van dit soort spelletjes maakt de illusie tot een soort van realiteit. 

Hoe komt het kind aan dit idee van volmaakte moederliefde? Door wat haar moeder 

zegt, of wat haar moeder doet. De moeder doet altijd net of ze een allesomvattende 

liefde voor het kind koestert. Haar woordkeus vertelt het meisje dat er geen twijfel over 

bestaat dat ze de ideale liefde koestert voor haar kind. De reden waarom moeder nu zo 

boos of in de war of koel is, is dat vader zo vervelend deed, geen boodschappen 

gehaald kunnen worden, er weinig geld in huis is, of het kind zelf vervelend was. 

Tenslotte is het zo dat het kind gaat denken dat het komt omdat zij stout geweest is. 

Het is de schuld van het kind dat er geen geld is, dat papa weg is, enzovoort, 

enzovoort. De primitieve holbewoners tekenden antilopen op de wanden om beelden 

van de dieren op te roepen voor de jacht. Op dezelfde magische wijze spelen kleine 

meisjes de volmaakte moeder tegenover hun poppen, in de hoop dat de toverformule 

de ideale moeder tevoorschijn zal roepen die nu steeds verborgen blijft achter de niet 

zo volmaakte vrouw, die zo veel belooft en zo weinig nakomt. Door te spelen met 

poppen zetten de kinderen de illusie voort. Kijk eens hoeveel ik van mijn pop houdt. 

Het is zo eenvoudig, zo warm, zo intiem. Ik heb zelf nooit veel met poppen gespeeld, 

maar het moeilijkste deel van mijn leven zal gaan over het opgeven van de illusie dat, 

als ik zelf maar de juiste magische formule uitgesproken had, die illusie van 

volmaakte liefde tussen moeder en mij werkelijkheid geworden zou zijn. 

 

Benjamin Spock schreef in zijn ‘Baby- en kinderverzorging’, 1957, herziene en 

uitgebreide editie, achtentwintigste druk: 

 

De binding moet niet te sterk worden. De romantische binding met de ouder van het 
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andere geslacht kunt u beschouwen als de methode waarvan de natuur zich bedient 

om de gevoelens van een kind te vormen, de voorbereiding tot zijn uiteindelijke 

bestemming als man en vader, vrouw en moeder. Het ligt geenszins in de bedoeling van 

de natuur dat deze binding zo sterk wordt of zover gaat, dat ze het hele leven, of zelfs 

maar de hele kindertijd, blijft bestaan. De natuurlijke gang van zaken is dat het kind 

tegen het vijfde tot zesde jaar zo ontmoedigd raakt over de mogelijkheid om de ouder 

geheel voor zichzelf te krijgen, dat hij dit niet meer probeert. Hierbij speelt zijn 

onbewuste angst voor de boosheid van de ouder van hetzelfde geslacht een rol. Een 

jongen veronderstelt dat zijn vader boos is, omdat hij zijn moeder zo vereert en deze 

angst, gepaard aan de angst die het verschil tussen de seksen hem bezorgt, vergalt zijn 

genoegen in romantische dromen. Hij wordt afkerig van zijn moeder en onttrekt zich aan 

liefkozingen. Opgelucht stort hij zich op zijn schoolwerk en hobby’s. Hij probeert net te 

worden als andere jongens, in plaats van als zijn vader. 

 

Er bestaat werkelijk oprechte liefde tussen moeders en kinderen. Mijn kinderen en ik 

houden van elkaar. Maar het is niet de soort liefde waarvan mijn moeder me altijd 

trachtte te overtuigen, die ze volgens de maatschappelijke norm moest voelen, en 

waarop ik altijd met boosheid reageerde. Boos omdat ik het zelf nooit voelde. Ik heb 

gemerkt dat ik ruzie kan maken met mijn kinderen zonder dat we er daarvan 

onderdoor gingen. De woede die ons uit elkaar dreef, leerde me ook de werkelijke 

liefde kennen die tussen ons bestaat. Woede brak de glazen wand tussen ons in 

stukken. Het ter wereld brengen van een kind geeft je niet automatisch het vermogen 

ook moeder te zijn. Je hoeft niet noodzakelijk dat schitterende ‘moederinstinct’ in je te 

voelen opwellen, dat je ieder moment van de dag vertelt hoe je met de baby om moet 

gaan. Vrouwen moeten zich ontdoen van de mythe. Het levert ze over aan de genade 

van de conservatieve mannengemeenschap. Mannen weten zeker dat vrouwen 

voorbestemd zijn voor het moederschap. Maar niet iedere vrouw die een baby heeft is 

daar zo zeker van. Ze kijkt naar andere mensen om te zien en horen wat ze doen 

moet. De mannelijke overheersing gebruikt de mythe van het moederinstinct om zijn 

machtspositie te versterken. Als we vrouwen op het emotionele vlak alle alternatieven 

en wensen van deze tijd willen verschaffen, moeten we beide seksen in staat stellen te 

geloven dat sommigen van ons, vrouwen en mannen, het verlangen hebben te zorgen 

voor kleine schepseltjes, zoals baby’s. Het heeft niets met instinct te maken. De reflex 

om een huilende baby op te pakken en te troosten kan wel of niet aanwezig zijn, maar 

het is ook aan te leren. Een goede moeder zijn werd uitgevonden door de moderne tijd. 

Waarom storten zo veel vrouwen zich op het moederschap? Zeker niet vanwege het 

moederinstinct en niet als ze hopen dat ze veel van wat ze zelf gemist hebben via hun 

kinderen terug te kunnen krijgen. Of als ze een kind hebben om hun man mee te 

binden, om het huwelijk te redden. Wat een afschuwelijke redenen! Gedurende mijn 

leven werd van mij verwacht dat ik opgroeide, trouwde en kinderen kreeg. Het werd er 

steeds ingehamerd, zodat ik er helemaal op ingesteld raakte. Maar dit is geen 

moederinstinct. Gezonde vrouwen willen kinderen omdat ze iemand willen verzorgen, 

omdat ze het plezierig vinden een kind op te voeden, om voor iemand anders te doen 

wat hun moeder voor hen gedaan heeft en die speciale ervaring willen delen met hun 

man. Op de eerste plaats kunnen we zeggen dat een moeder in relatie met haar kind 

oprechte gevoelens van eigenliefde ervaart. Het kind is in wezen een narcistische 

uitbreiding van haarzelf. Het kind was een deel van haar, in haar binnenste. Het is nu 

buiten haar lichaam, maar nog steeds nauw verbonden met haar eigen lichaam. Wat 

ze geïnvesteerd had in haar lichaam gaat over op haar kind. Als het kind precies zo is 
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zoals ze gehoopt had, kan ze zich misschien makkelijker aanpassen aan het gebod 

van de gemeenschap dat ze van het kind meer moet houden dan van zichzelf. Ik 

vermoed dat depressieve gevoelens na de geboorte opkomen in de stilte die de moeder 

moet bewaren als haar kind niet voldoet aan de fantasieën van volmaakt 

moedergeluk. De verheerlijking van het moederschap eist dat als haar kind geboren is 

de autonomie over haar eigen gevoelens ophoudt. Net zoals die onnatuurlijke 

madonna’s uit de vroegchristelijke kunst, wordt ze verondersteld zich uitsluitend op 

het kind te concentreren. Met kleine vergulde lettertjes staat het geschreven op de 

gouden straal die uit haar oog op het kind valt: liefde. Die zes letters wissen haar 

gevoelens in het verleden uit, bevelen haar te loochenen wat ze in haar hele leven aan 

gedachten en gevoelens over mensen heeft opgebouwd. Ze moet haar eigen 

subjectiviteit negeren, haar oprechte plezier in lichamelijke schoonheid als haar kind 

niet mooi is, haar verveling als het kind traag is. En bovenal mag ze niet laten blijken 

dat het geslacht van het kind voor haar van belang is. Ze moet haar ogen sluiten voor 

de allereerste informatie die ons opvalt als we iemand ontmoeten en waardoor elke 

interactie beïnvloed wordt. Alleen voor de moeder mag het niets uitmaken of haar kind 

een penis of een vagina heeft. En toch is het waar dat als een vrouw een meisje baart, 

iemand die net als zij is, ze op een heel speciale manier voor het leven verbonden zijn. 

Moeder is het voornaamste object voor liefde, aan wie zowel jongens als meisjes zich 

als eerste hechten. Maar het is hun sekse, hun gelijkheid die bepaald wat een moeder 

heeft met haar kind. Geen twee mensen hebben zoveel gelegenheid voor wederzijdse 

steun en identificatie en toch is er geen menselijke relatie zo wederzijds beperkend als 

die van een moeder en een kind. Van verdere seksuele vooruitgang van de moeder is 

geen sprake meer. Gewonnen terrein dat ze alleen bezet had kunnen houden zonder 

kind wordt prijsgegeven. Ze trekt zich terug en verschanst zich achter de verkrampte 

houding van veiligheid en bescherming, vrouwen eigen. Deze houding van de 

beschermende moeder wordt liefdevol toegejuicht maar het is een houding waarvan 

vrees de basis vormt. Ze mag dan voor de helft leven als ze maar veilig is en dat geldt 

ook voor de dochter. Ze ziet zichzelf nu niet meer als een vrouw, maar als een moeder. 

Seks wordt weggelaten, verborgen gehouden voor het meisje dat nooit mag denken dat 

haar moeder in gevaar is: bij seks. 

 

De sterkste gevoelens van vernedering zijn die welke te maken hebben met het 

bevuilen van mijzelf in het openbaar, met het verlies van de beheersing over mijn 

lichaam. Uiteindelijk is dit misschien de zwaarste barrière die een acceptatie van de 

menstruatie in de weg staat: ik heb over deze nieuwe lichamelijke functie geen 

zeggenschap. Wat erger is, is dat niemand mij gewaarschuwd heeft met betrekking tot 

dit aspect ervan. Misschien voelen we de eerste dag van de bloeding nog geen 

schaamte omdat we te zeer in beslag genomen worden door de opwinding over de lang 

verwachte gebeurtenis. Uiteindelijk komt het naar boven. Hoe komt het, ondanks al 

het gepraat over schoonheid en vrouwzijn niemand ons gewaarschuwd heeft voor 

bijvoorbeeld de lucht? En als niemand het genoemd heeft, moet het wel een 

afschuwelijke lucht zijn. De verrassing, het stilzwijgen waarin we het ervaren, onze 

geïsoleerdheid ten aanzien van de gevoelens dat wij als enigen de lucht bevuilen voor 

iedereen om ons heen, dit alles doet de schaamte dubbel zo erg lijken. Wat ik zelf zo 

prettig vond van de pil was dat je altijd wist wanneer je ongesteld zou worden, de 

bloeding was minder hevig, net als de krampen. Psychologe Karen Page ziet een 

directe relatie tussen de hevigheid van de bloeding en de spanning voor de 

menstruatie. In haar onderzoeken ontdekte ze dat vrouwen die minder angstig en 
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humeurig waren gedurende de menstruatie, die geneigd waren de oude taboes over 

seks en zwemmen tijdens de menstruatie en dergelijke te negeren, vaak minder zware 

bloedingen hadden. Page wijdt menstruatieangst aan culturele taboes: de 

menstruerende vrouw is onrein. Autoriteiten op het gebied van de psychoanalyse 

hebben de neiging meer belang te hechten aan de ervaringen in de vroege jeugd, te 

strenge zindelijkheidstraining, en dientengevolge schaamte over het verlies van 

controle van het lichaam. Ik heb het gevoel dat het er van afhangt waar je de nadruk 

op legt, beide factoren spelen ongetwijfeld mee. Het belangrijkste is dat wat de reden 

ook moge zijn, de vernedering in elk geval aanwezig is. Maar ik schaam me niet voor 

mijn menstruatie, zeg je. ’Emoties die zo pijnlijk zijn als vernedering ten aanzien van 

een lichamelijke functie worden vaak onderdrukt’, zegt Robertiello. Als iemand, vooral 

moeder niet, gewag maakt van de verlegenheid die gepaard gaat met het verlies van de 

controle over je lichaam bij de menstruatie, dan moet het wel zo zijn dat andere 

vrouwen niet zulke bloedingen hebben als ik. Ik ben de enige bij wie het blauwe bloed, 

vaak vol klonters, rechtstreeks uit het hart van de mysterie stroomt. Wat hebben wij 

gemeen met die knappe vrouwen die uit een slee van een auto stappen in een 

advertentie voor maandverband? Met duivelse slimheid grijpt deze advertentie echter 

precies de wortel van onze verlegenheid aan. De grote fabrikanten weten dat een 

vrouw zich tijdens de menstruatie onaantrekkelijk voelt en zenuwachtig is over wat ze 

aan moet trekken, en dus associëren ze hun product met de knapste vrouwen in de 

mooiste kleren. Ze vertellen ons dat wat ze verkopen het tegengif is voor onze 

gevoelens van gekwetst narcisme. Maar misschien zullen ze het me vergeven als ik 

hun middel niet koop, ook al ben ik het met hun oordeel eens. De beste bescherming 

tegen gevoelens van vernedering waarmee menstruatie gepaard gaat is een moeder die 

geloofde in positieve narcistische training in onze jonge jaren. Die ons beloonde met 

liefde en complimentjes omdat we leerden onze lichamelijke functies te beheersen. In 

plaats dat we ons minderwaardig en beschaamd voelden als we niet volbrachten wat 

ze wilde, zouden we uit deze periode tevoorschijn gekomen zijn met een gevoel van 

meesterschap in de beheersing van ons lichaam. Een dergelijke moeder zal 

waarschijnlijk op dezelfde manier opgevoed zijn door haar moeder, aangezien het het 

moeilijkst is om die ideeën op latere leeftijd te veranderen die van weinig zelfrespect 

getuigen. Als ze niet zo blij was met haar eigen lichaam zouden we een tegenstrijdige 

boodschap doorgekregen hebben. De menstruatie – een van de kernpunten die 

moeder en dochter in het leven gemeen hebben – wordt het smerige geheim dat hen 

uiteendrijft. Moeder zegt dat de menstruatie iets moois is, maar de dochter weet dat 

het een leugen is. De menstruatie begint al op steeds jeugdiger leeftijd. Het idee van 

seksuele vrijheid spreekt ons misschien aan. ‘Ik wou maar dat de dingen zo vrij waren 

geweest toen ik jong was’. Maar we vinden het idee minder leuk dat gynaecologen nu 

al meisjes van negen jaar oud op hun spreekuur krijgen. Kinderen zullen je zeggen 

dat de dingen nu veranderd zijn, dat de menstruatie niet meer zo iets als vroeger is. 

Twaalf en veertien jarigen worden minder in verlegenheid gebracht dan de generatie 

van mijn moeder. Ze vertelden met leedvermaak hoe ze een leraar zover kregen om 

hun vrijstelling van huiswerk te geven, zogenaamd omdat ze menstruatiekrampen 

hadden. Toen een onderzoeker vroeg of ze ooit met jongens over menstruatie spraken 

antwoordden ze in koor: ‘O nee!’. Weet je, ik weet nog hoe geheimzinnig ik de 

menstruatie vond toen ik klein was. En wat je niet begrijpt is geneigd je angst aan te 

jagen. Vandaag de dag vind ik het nog steeds iets geheimzinnigs, zelfs al ben ik vrouw 

en ben ik op de hoogte van de medische feiten en is de tijd van menstrueren al lang 

achter mij. Het geheimzinnige is dat het in verband staat met de vrouwelijke 
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anatomie. Het is ook een verwijzing naar een ander vrouwelijk geheim, daarmee 

verbonden, maar niet hetzelfde. Dat is de macht zich voort te planten. 

 

Mannen hebben deze macht niet, dat maakt hen geïrriteerd. En ten slotte is het zo dat 

de geheimzinnige krachten van vrouwen nog een onbewuste angst bij mannen 

opwekken; ooit was een vrouw almachtig in het leven van elke man… toen hij een 

baby was. Haar geslacht gaf haar ooit de macht over hem en geloof je, dat nu hij 

volwassen is, deze vernederingen allemaal vergeten zijn? In het onderbewustzijn in 

ieder geval niet. Als ze door haar sekse toen de macht over hem had, zou dat dan niet 

nogmaals kunnen gebeuren? Het was voor mannen het veiligste om geen vrouw ooit 

de kans te geven om die macht weer uit te oefenen. En zij stootten gelijk door tot de 

kern van de krachtigste gevoelens die iemand kan hebben ten aanzien van zijn eigen 

identiteit: de macht van de totale seksuele aanvaarding en vrijheid. Tot in de tijd van 

onze moeders meende men dat de macht van de vrouw gelegen was in haar 

allesverterende seksualiteit. Bepaalde mannelijke chirurgen uit het midden van de 

negentiende eeuw kregen een enorme prestige omdat ze instrumenten en operaties 

bedachten om de clitoris van vrouwen te verwijderen, de bron van hun ‘verborgen 

seksuele lusten’. Dezelfde vrouw die verafgood werd als de schepper van het karakter 

en de bewaker van de moraal van het gezin en zelfs van de natie, werd gevreesd als 

potentiële vernietigster van elke sterke man. Deze chirurgische ingrepen werden (en 

worden nog steeds) uitgevoerd ter wille van het machtsevenwicht. Vrees en 

onrechtvaardigheid van de kant van de man. Maar het zijn vrouwen die waken over 

vrouwen, moeders die ons weg houden van onze clitoris en voor onze vagina, zelfs voor 

mannen. Dat wat vrouwen voor hun gevoel moeten beschermen en afwijzen uit angst, 

kunnen ze ook leren om ontspannen tegemoet te treden. De menstruatie heeft me 

nooit weerhouden dingen te doen, vanaf de zwemles de eerste keer tot 

geslachtsverkeer nu. Maar het is beroerd als je krampen hebt, vernederend om je 

kleren te bevlekken, om te bloeden ergens waar je er niet op bent voorbereid. Maar ik 

heb liever een bloeding dan niet. Ik weet nog hoe ik in de war was toen ik de pil 

gebruikte en mijn menstruatie weg zou blijven, de kloppende hoofdpijnen die de pil 

veroorzaakte. Ik wilde de bloeding en ik wilde eraan herinnerd worden. Hoe dwaas is 

de mythe dat de seks ophoudt als de menstruatie wegblijft. Onze gevoelens ten 

aanzien van de menstruatie zijn de afspiegeling van wat het betekent om in deze 

beschaving vrouw te zijn. Het is echter vernederend dat vrouwen meer waard zijn als 

ze getrouwd zijn. We keren deze vernederingen om, natuurlijk. En zeggen dat het 

heerlijk is dat een man voor ons vecht, ons op een voetstuk plaatst en voor ons zorgt. 

Dat is ook zo, als je het prettig vindt om van iemand afhankelijk te zijn. Er zijn andere 

gevoelens die even geheimzinnig zijn als de schaamte rond de menstruatie. Dat zijn 

gevoelens die ons herinneren aan het leven. Het leven dat we kunnen schenken, dat 

we zelf leven, jong zijn en aantrekkelijk en seksueel in staat om onszelf voort te 

planten. Het is moeilijk om een dochter van elf te vertellen over deze ontluikende en 

complexe roerselen van de seksualiteit, het leven en de dood, waarmee ook zij moet 

leren leven. Hoe omschrijf je het ontzag waarmee de voortplanting altijd omgeven is, 

de geheimzinnigheid en emoties die zo’n geschenk (de macht om zich voort te planten) 

en zo’n vloek (om eens per maand een bloeding te krijgen) op moeten wekken bij hen 

die daar geen deel aan hebben? Hoe zou je dat achterwege kunnen laten? 

 

Waar ik het ook over wil hebben, is over het aangename van menstrueren. 

‘Menstruatie is… fijn’, stond op de omslag van een tijdschrift. In een ander tijdschrift 
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stonden een aantal interviews: mannen over menstruatie. Mannen praten over 

menstruatie? Stel je voor! Zoiets als vrouwen over baardschurft? En waarom word ik 

eveneens niet goed van die juichende reclamedames die met een tampon zo heerlijk 

kunnen genieten van hun leven? Niet omdat ik zelf zonder tampon niet kan leven, 

maar omdat me iets wordt afgenomen. Mijn chagrijn, mijn vette haren, mijn pukkels, 

mijn recht om me ongeremd beroerd te voelen. Er is een tijd geweest dat vrouwen 

geacht werden voor dood op de bank te liggen. Het tijdperk van de actieve beleving der 

menstruatie brak aan. Germaine Greer over het proeven van je eigen bloed. 

Vrouwenhuizen vol speculums en spiegels. Oefengroepjes masturbatie tegen 

menstruatiepijn.  Zelfgevlochten tampons van zeegras. En plaatselijke infecties 

natuurlijk gewoon te lijf met yoghurt. Zo kon, omlijst door feministische jubelkoren, 

het waandenkbeeld postvatten dat menstruatie fijn is en dat die dagen tot de mooiste 

en meest vreugdevolle van de hele maand behoren, bij uitstek geschikt voor meditatie 

en zelfinkeer en bespiegeling van het oervrouwelijke in jou, in mij, in ons allemaal. 

Voor de commercie kwam dit plotselinge enthousiasme voor het benedengordels 

gebeuren ook niet ongelegen. Je kunt van de Kotex bonzen niet zeggen dat ze een gat 

in de markt lieten liggen. Nu alles toch zo open was, nu zelfs menstruatie 

bespreekbaar was, nu hoefden we niet langer te zwijgen over die dagen in de maand? 

Zouden we niet beschermd van het vrouwzijn genieten? Verbijstering  overvalt me als 

ik lees hoe op een nare manier wordt geschreven in meisjesboeken over menstruatie. 

Plaatsvervangende woede overvalt me als ik hoor dat vooruitstrevende ouders de vlag 

uithangen als hun dochter voor het eerst menstrueert. Want wat heeft al die 

feestelijkheid ons opgeleverd? Dat we vierhonderd maal in ons leven, vierhonderd 

maal vijf dagen is tweeduizend dagen is alles bij elkaar een aaneengesloten periode 

van bijna vijfenhalf jaar, niet meer mogen klagen en zeuren over een hinderlijk, lastig 

en vaak pijnlijk fenomeen waarmee de natuur ons heeft opgezadeld. Dat we een 

stierlijk vervelend aspect van ons bestaan niet meer als stierlijk vervelend mogen 

ervaren, maar als de absolute celebratie van ons vrouwzijn. Ons zwakste punt, alles te 

maken hebben met ons vermogen om ons voort te planten waardoor we in de 

geschiedenis van de mensheid lang niets anders hebben kunnen doen dan baren en 

zogen en de tweederangsburgers blijven die we nog altijd zijn. Dat zwakste punt dat er 

de regelrechte oorzaak van is dat vrouwen tot huis en haard veroordeeld raakten. 

Menstruatie is fijn. Zo ondertussen hebben wij vrouwen echt niets meer om over te 

klagen. Ik heb geen heimwee naar de tijd waarin moeders hun dochters niets 

vertelden en die tot hun schrik ineens begonnen te bloeden als een rund, de tijden 

van achterbakse geheimzinnigheid, de uitwasbare maandverbanden en de grote 

verwarring. Maar al deze blijheid is geen beste ruil. De Schotse professor Short 

noemde menstruatie een ziekte van onze beschaafde wereld. Vrouwen van 

Hottentottenstammen menstrueren gemiddeld vijftig maal in hun leven. Short stelt 

dat er misschien door ingrijpen op hormonaal niveau zou kunnen worden bereikt dat 

eierstokken, borsten en baarmoeders van westerse vrouwen eveneens een groter deel 

van hun reproductieve leven inactief kunnen doorbrengen in plaats van voortdurend 

bedacht te moeten zijn op een zwangerschap. Ik hoop van harte dat Short de kans 

krijgt een en ander verder te ontwikkelen voordat hij door menstruatieminnende 

gekken wordt vervolgt. Nou ja, neem me niet kwalijk dat ik zo kattig doe. Dat heb ik 

altijd als ik ongesteld moet worden. 
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De gereformeerden 
 

 

 

 

 

Wij kunnen leren wat we eerst nog niet doorhadden. Wij zijn niet alleen goed in 

staat een oude wereld te vernietigen, wij zullen ook goed in staat zijn een nieuwe 

wereld op te bouwen 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, 5 maart 1949 

 

 

 

De gereformeerden hebben niet zo’n beste naam. Wim Kok werd in een weekblad als 

volgt getypeerd: ‘Hij heeft iets gereformeerds over zich. In een zeker isolement vind je 

je eigen kracht. Zelftucht. Hard voor zichzelf’. Ook heette hij ‘sober in alles’. Sober, 

rechtlijnig, humorloos en bekrompen, dat is in het dagelijks spraakgebruik de lading 

die het begrip gereformeerd heeft. Daarbij schijnt het er niet toe te doen dat van de 

Nederlandse bevolking nog hooguit acht procent is aangesloten bij een kerk die zich 

op een of andere manier gereformeerd noemt. Alle Nederlanders komen op z’n tijd in 

aanmerking voor het stigma, van  rechter tot voetbalhooligan. 

 

Velen denken als ze over gereformeerden horen aan mensen die op zondag uren in de 

kerk zitten, op die dag niet mogen zwemmen, breien of schaatsen, en die zich vanwege 

hun geloof niet laten inenten. Hun vrouwen en dochters zijn herkenbaar aan hun 

lange rokken. Zij situeren de gereformeerden in Staphorst en omstreken, in wat wel 

de bijbelgordel wordt genoemd. Hoewel de orthodoxe christenen die wonen in de 

strook die van de Zeeuwse eilanden via Betuwe en Veluwe tot het noorden van 

Overijssel loopt, ook gereformeerd heten, zijn zij niet degenen die in dit verhaal 

centraal staan. De gereformeerden over wie in dit verhaal wel gaat, zijn tegenwoordig 

in hun levensstijl niet of nauwelijks meer van anderen te onderscheiden. Dat is wel 

anders geweest. Tot in de jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw vormden zij een 

duidelijk herkenbare stroming, die maatschappelijk een veel grotere inbreng had dan 

de groepering die wordt vertegenwoordigd door de kleine christelijke partijen vandaag 

heeft. Zij gingen trouw naar de kerk, stemden op de Antirevolutionaire Partij, de ARP, 

die later opging in het CDA, als ze een dagblad lazen was dat De Rotterdammer of 

Trouw en ze stuurden hun kinderen naar de School met den Bijbel. Vooral hun 

besteding van de zondag was typerend. Wat je op die dag wel of niet deed gold als 

graadmeter voor de vraag hoe gereformeerd je was. Ging je twee keer naar de kerk of 

volstond eenmaal. Mocht je op die dag zwemmen of een ijsje kopen. Tot in de jaren 

zestig van de twintigste eeuw leken ze in veel dingen op de bewoners van de 

bijbelgordel. Daarna veranderden ze razendsnel. 
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Mijn moeder sprak over de dood als: ‘de heere heeft ons niet bewaard voor zulk een 

slag, de heere heeft oma en opa tot zich genomen’. Ze droeg hun in haar gebeden voor 

de troon der genade. Veel tranen vergoot ze niet. Iedereen die wel eens op een 

begrafenis is geweest weet dat daar niet veel gehuild wordt. Ze zijn verslagen en 

hebben nergens tijd voor; hun geest wordt voortdurend door benepen, knagende 

gedachten in beslag genomen. Haar moeder bracht haar goede manieren bij en op 

school leerde ze catechismusvragen en psalmen uit het hoofd. Wat haar ten diepste 

bezighield: Moge de vreze des heeren vroeg in je hart wonen waar het kwade reeds van 

de vroege jeugd in woont en zo spoedig tot openbaring komt. Neen, de kinderen zijn 

geen onschuldige engeltjes, maar verloren en doemwaardig in zichzelve en geneigd tot 

alle kwaad’. Deze woorden lijken loodzwaar, maar ze illustreren prachtig hoe er in de 

twintigste eeuw werd gedacht onder de gereformeerden. Het leven was niets anders 

dan een gestage dood, dat werd in het formulier bij de doop van ieder kind 

voorgelezen. De mens was geneigd tot alle kwaad en de ‘vreze des heeren’, dat was 

alles waar het op aankwam. Je kon immers elk moment met je dood geconfronteerd 

worden. Mijn voorgeslacht is aan alle kanten voluit gereformeerd, zowel van vaders als 

van moeders kant. Op geboortekaartjes werd de psalm gezet: 

 

God is mij overal nabij 

Zijn ogen waken over mij 

van toen ik vormloos ben ontstaan 

weet Hij hoe het verder zal gaan 

Ja, in Zijn boek staat reeds te lezen 

wat nu mijn levensweg zal wezen. 

 

De regels zijn ontleend aan psalm 139: ‘Zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op 

de eeuwige weg’. Ik werd gedoopt in de gereformeerde kerk van Enter. Dan word je 

opgenomen in de gemeente van god, dan hoor je er echt bij. Het is als een aangifte bij 

de burgerlijke stand: hier is ze. Iets vanzelfsprekend eigenlijk. Ik meldde mij aan (op 

aandringen van mijn moeder) voor de belijdeniscatechisatie waardoor ik volwaardig lid 

zou worden. Met een groep leeftijdsgenoten tussen de achttien en twintig jaar volgde 

ik wekelijks de lessen bij dominee Schenk. Maar anders dan ik thuis gewend was – na 

afloop van de kerkdienst – werd daar niet gediscussieerd over wat geloven eigenlijk 

inhield. Je kreeg vragen zoals: ‘wat is god? En wat is geloven?’ Maar het was niet de 

bedoeling dat ik daarover zelf iets zei. De dominee dicteerde de antwoorden en die 

moest ik leren. Op alle vragen waren de antwoorden gegeven. Stel je vertrouwen op de 

here, dan komt het allemaal goed. Ik kan niet uit de voeten met de vraag naar de 

betekenis van het geloof voor mijn persoonlijk leven. De vroomheid van mijn moeder, 

grootmoeder en overgrootmoeder zegt mij niets. Bidden voor het slapen gaan was niet 

meer dan een standaardgebed. Ik moest geloven wat de dominee zei en als er 

problemen waren moest ik maar bidden en dan ging het wel voorbij. Als dit de kerk is, 

dan hoef ik daar niet meer bij te horen, besloot ik. Bovendien zag ik hoe mijn ouders 

het hadden in de kerk, altijd maar aanpassen. En daar had ik geen zin in. Binnen 

mijn familie en mijn gezin hebben mensen het recht om vragen te stellen. Je bent 

immers niet alleen; het is jouw leven, maar je bent verbonden met elkaar. 

 

De gereformeerden over wie dit verhaal gaat hebben een onuitwisbaar stempel gezet 

op de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in de negentiende en een deel 

van de twintigste eeuw. Dat is eigenlijk verbazingwekkend, want objectief bekeken 
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waren ze maar een kleine groepering. Hun rol is alleen te verklaren als u weet hoe 

diep hun hartstocht zat. Wie iets wil begrijpen van wat de gereformeerden dreef, moet 

daarom proberen zich voor te stellen hoe afhankelijk zij zich wisten van een hogere 

macht, van god. De burgers van de negentiende eeuw leefden niet in een maakbare 

samenleving. Het was een tijd van grote veranderingen, met industriële revolutie en de 

landbouwcrisis, kinderarbeid en armoede. De dood was aan de orde van de dag. 

Daarin bleven velen slechts overeind dankzij hun geloof in een god, die alles bestuurt. 

Hun leven was erop gericht met die god in het reine te komen, want god was niet 

zomaar een goeierd die alles wel in orde zou maken. Hij gaf en hij nam en eens zou hij 

oordelen, de levenden en de doden. Mijn ouders waren in hun manier van denken 

geen uitzondering. Wie hun gekend hebben, dichten hun geen overdreven gevoelige 

natuur toe. Uit mijn herinneringen komen zij naar voren als strenge mensen met een 

groot standsbewustzijn. Toch telde voor hun ten diepste maar een ding: hoe sta ik zo 

meteen voor de rechterstoel van god? God is de enige die ervoor kan zorgen dat 

mensen na hun dood in de hemel komen, dat ouders hun gestorven kinderen 

weerzien, en kinderen hun moeders. 

 

In de negentiende eeuw kwam er in de gereformeerde kerk, de protestantse kerk van 

het vaderland, een stroming op van dominees die deze aloude waarheden uit de bijbel 

en catechismus zomaar durfden te loochenen, of, voorzichtiger, ter discussie stelden. 

Daar konden velen niet mee leven. Vandaar dat ze uiteindelijk braken met die kerk en 

zich later de hervormden noemden. Om de wereld van mijn ouders te begrijpen 

moeten we terug naar de Reformatie. Gereformeerd is immers niets anders dan het 

voltooid deelwoord van reformeren. In de negentiende eeuw werd het begrip opnieuw 

geijkt, maar het heeft zijn oorsprong in de zestiende eeuw. Terwijl de lage landen aan 

de Noordzee streden tegen de Spaanse overheersing, werd de kerk van Rome 

geleidelijk getransformeerd tot gereformeerde kerk. Een ander woord voor reformeren 

is hervormen. In plaats van over de Reformatie wordt daarom ook wel gesproken van 

Hervorming. De Reformatie kwam voort uit diverse vernieuwingsgezinde stromingen 

die aan het einde van de Middeleeuwen ontstonden. De datum die onverbrekelijk met 

de Reformatie verbonden is, is 31 oktober 1517, toen de monnik Maarten Luther 

(1483-1546) vijfennegentig stellingen tegen de misstanden in de rooms-katholieke 

kerk bekend maakte in de Slotkapel in Wittenberg (Duitsland). Luther keerde zich 

vooral tegen de aflaten, de lucratieve handel door de kerk in toegangsbewijzen voor de 

hemel. De kerk van de Nederlanden is vooral gestempeld door de uit Frankrijk 

afkomstige Johannes Calvijn (1509-1564). Calvijn was jurist en hij legde sterk de 

nadruk op een goede opbouw van het kerkelijk leven, los van de overheid. De 

Reformatie viel samen met de opstand tegen Spanje en de vorming van de republiek, 

maar terwijl de provinciën nog als los zand aan elkaar hingen, timmerden de 

gereformeerden eind zestiende eeuw al een stevige kerkorganisatie in elkaar. Mede 

vanwege haar rol in de onafhankelijkheidsstrijd – het calvinisme verschaft daarvoor de 

ideologische basis en Calvijns opvolger Beza formuleerde zelfs het recht van opstand – 

groeide de calvinistische of gereformeerde kerk spoedig uit tot de vaderlandse kerk. 

Niet alle rooms-katholieken lieten zich reformeren, en verder waren er ook lutheranen, 

doopsgezinden en joden. De aanhang van de gereformeerde kerk was bovendien niet 

homogeen. Er was een kleine kern van actieve gelovigen, de belijdende leden, en 

daaromheen een grotere groep van zogeheten ‘liefhebbers’. Laatstgenoemden konden 

wel trouwen, hun kinderen laten dopen en begraven worden vanuit de kerk, maar 

deelnemen aan het heilig avondmaal was voorbehouden aan de belijdende leden. Om 
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ervoor te zorgen dat er geen misbruik werd gemaakt van het avondmaal – het 

reformatorische equivalent van de rooms-katholieke eucharistie – waren de belijdende 

leden onderworpen aan de kerkelijke tucht. Als ze ketterijen verkondigden of een 

losbandig leven leidden, werden ze van de avondmaalstafel afgehouden. Deze hang 

naar zuiverheid in leer en levenswandel zou bij de gereformeerden van de negentiende 

en twintigste eeuw opnieuw belangrijk worden. In de kerk van de Reformatie diende 

zich al kort na de totstandkoming een conflict aan dat alles te maken had met de 

vraag: wie gaan er voor eeuwig verloren (de hel) en wie worden behouden (de hemel) 

en hoe dat bepaalt god. Deze vraag naar de uitverkiezing was de kern van een 

meningsverschil tussen de remonstranten en contraremonstranten dat ten gunste van 

de laatstgenoemden werd beslecht op de synode van Dordrecht (1618-1619). Deze 

vergadering waar kerkelijke vertegenwoordigers uit het hele land bij elkaar kwamen, is 

voor de identiteit van de gereformeerde kerk heel belangrijk geweest. Er werd besloten 

tot een bijbelvertaling in het Nederlands. De hieruit voortgekomen Statenvertaling 

(1637) heeft de Nederlandse taal diepgaand beïnvloed en wordt in sommige 

groeperingen in het behoudende deel van de protestantse kerken nog altijd gebruikt. 

Er werd een reglement voor de kerk opgesteld, de zogeheten Dordtse kerkorde, die aan 

de plaatselijk kerken de feitelijke zeggenschap in de kerk gaf. Verder werd de 

hoofdinhoud van het gereformeerde geloof vastgelegd, door het aannemen van de 

zogenaamde ‘drie formulieren van enigheid’. In de grondslagen van de vele 

gereformeerde kerken die er tegenwoordig zijn, nemen deze belijdenisgeschriften nog 

steeds een belangrijke plaats in. Bij onenigheid over de ware leer wordt er altijd naar 

verwezen. De drie geschriften zijn: 

 

- de Nederlandse geloofsbelijdenis, een samenvatting van de christelijke leer 

door de uit de zuidelijke Nederlanden afkomstige Guido de Brès; 

- de Heidelbergse  catechismus, een in tweeënvijftig zondagen ingedeeld 

leerboek dat in honderdnegenentwintig vragen en antwoorden een overzicht 

geeft van de kern van het calvinistische geloof; 

- en tenslotte de Dordtse leerregels; hierin staan de bezwaren tegen de 

remonstranten opgesomd. 

 

De lectuur van met name de Dordtse leerregels is niet eenvoudig, maar om iets van 

latere kerkelijke twisten te kunnen doorgronden is enige kennis van het 

uitverkiezingsthema wel geboden. De kern van het gereformeerde geloof was dat de 

mens zelf niet bij machte is om aan gods wil, zoals samengevat in de tien geboden, te 

voldoen. ‘Hij is’, zo zegt de Heidelbergse catechismus, ‘onbekwaam tot enig goed en 

geneigd tot alle kwaad’. Hij is daarom voor zijn redding overgeleverd aan gods genade, 

die zich voltrekt via Jezus, gods zoon. De contra-remonstranten, aangevoerd door 

Gomarus, leerden dat de mens helemaal niets kan bijdragen aan zijn eigen redding. 

Alleen god kan de mens verheffen, anders blijft hij liggen onder zijn toorn. De ene 

mens is door god uitverkoren, de andere niet. De remonstranten, volgelingen van 

Arminius, dachten minder fatalistisch over het eeuwig heil of de eeuwige straf. 

Christus is voor alle mensen gestorven, maar de mens kan die genade afwijzen. Het 

ging, kortom, over de eigen verantwoordelijkheid van de mens tegenover de almacht 

van god. Een worsteling die tegenwoordig in de breedte van de protestantse kerken 

geen rol meer speelt, maar die in rechtzinnige kringen nog altijd indringend beleefd 

wordt. 
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De hele vaderlandse kerkgeschiedenis is er een van confrontaties tussen rekkelijken 

en preciezen. Steeds opnieuw ontstonden er in de kerk en daarbuiten stromingen die 

meenden dat het geestelijk leven tot een bedenkelijk peil was gezonken en die het 

wilden vernieuwen. Zo’n beweging die veel invloed heeftt gehad was de Nadere 

Reformatie in de zeventiende eeuw. Haar aanhangers legden sterk de nadruk op een 

vroom leven, ook in huiselijke kring. Behalve in de kerk kwamen zij bijeen in kleine 

groepen, gezelschappen en godsdienstige bijeenkomsten in kleine kring, waar zij 

preken van geliefde dominees lazen – oude schrijvers – en waar leken met speciale 

gaven, zogeheten oefenaars, urenlange stichtelijke toespraken hielden. Uit deze hoek 

stammen bijvoorbeeld de strenge opvattingen over zondagsheiliging. Je mocht op 

zondag wel een luis dooddrukken, maar geen vlo. De jacht op de springerige vlo kostte 

te veel inspanning, dat was werken. Dat de meeste gereformeerden in de Gouden 

Eeuw er overigens niet mee zaten dat het economische leven op zondag gewoon 

doorging, mag blijken uit het feit dat het de Engelse afgevaardigden waren op de 

synode van Dordrecht die aandrongen op winkelsluiting op zondag, omdat het 

straatlawaai de kerkdiensten stoorde. In de kerkstrijd van de negentiende eeuw is de 

invloed van de Nadere Reformatie duidelijk aan te wijzen. Zelfs aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw zijn haar erfgenamen nog goed te traceren. Zij moeten nu 

gezocht worden bij de bevindelijk gereformeerde, in de volksmond vaak aangeduid als 

de zwartekousenkerken. Politiek behoren ze tot de achterban van de SGP, de 

Staatkundig Gereformeerde Partij, kerkelijk zijn zij verdeeld over meer dan een 

handvol genootschappen, zoals de christelijk gereformeerde kerken en de 

gereformeerde gemeenten, om er maar twee te noemen. Ook een deel van de 

Nederlands hervormde kerk is tot deze bevindelijke richting te rekenen: de 

gereformeerde bond. Zij onderscheiden zich duidelijk van de modern gereformeerden 

waarover het in dit verhaal gaat. 

 

Tot ongeveer 1800 heette de kerk van de Reformatie de gereformeerde kerk en waren 

leden en liefhebbers van die kerk de gereformeerden. Allemaal waren zij volgelingen 

van Calvijn. In de negentiende eeuw is er verschil gekomen tussen gereformeerden 

enerzijds en hervormden anderzijds. Tegen het einde van de achttiende eeuw was de 

kerk van de Reformatie, hoewel in naam nog één, een verdeelde club. De toestand 

werd er niet beter op toen in de Franse tijd de scheiding tussen kerk en staat tot 

stand kwam (1796). De gereformeerde kerk werd nu een van de kerkgenootschappen 

in het vaderland, zonder de bevoorrechte positie die ze altijd had gehad. Dit was niet 

best voor haar imago, dat door de verdeeldheid toch al een tot bedenkelijk peil gezakt 

was. Er is wel gezegd dat de kerk in die tijd totaal ontredderd was. De tegenstellingen 

tussen de sympathisanten van de Nadere Reformatie en het meer verlichte deel van de 

kerk namen verder toe. De bevindelijken en de behoudende middengroep vonden dat 

het meer verlichte deel van de kerk eigenlijk geen recht meer had op de naam 

gereformeerd. Steeds vaker werden ze hervormden genoemd, terwijl gereformeerd een 

kwalificatie werd om de goeie ouwe tijd mee aan te duiden. Gereformeerd was de kerk 

in de tijd dat de belijdenisgeschriften ontstaan waren. Zo werd gereformeerd van 

lieverlee de aanduiding voor precies en hervormd voor rekkelijk. Na de aftocht van de 

Fransen en de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden, vaardigde de 

overheid in 1816 het Algemeen Reglement uit dat de positie van de hervormde kerk 

opnieuw regelde. In dit Algemeen Reglement werd ook de positie van andere 

bestaande kerkgenootschappen vastgelegd.  
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Nu werd voor het eerst officieel gesproken van de Nederlands hervormde kerk. De 

overheid koos voor deze liberale klank en dat was niet zonder betekenis. In de 

naamgeving lag besloten dat de liberalen in de kerk de overhand hadden. Hun invloed 

zou zich in de negentiende eeuw nog verder uitbreiden. Het gevolg was dat het 

behoudender deel van de gelovigen zich des te meer profileerde met de oude 

gereformeerde leer. Met het Algemeen Reglement, dat als Koninklijk Besluit werd 

afgekondigd, bedoelde de overheid de hervormde kerk weer op poten te zetten, 

aangezien zij door het beleid van de Fransen nogal in de versukkeling was geraakt. 

Door de scheiding van kerk en staat was bijvoorbeeld een einde gekomen aan de 

betaling van de predikantssalarissen door de overheid. Het laat zich raden dat dit het 

verval van de kerk bespoedigde. Het Reglement wilde nu aan die belabberde toestand 

een einde te maken. Deze op zich goedbedoelde poging zette bij velen echter kwaad 

bloed, doordat in de praktijk bleek dat de overheid een stevige greep op de kerk kreeg. 

De zaken werden wel geregeld, maar zonder de gemeenten te raadplegen. Om te 

beginnen werd de Dordtse kerkorde buitenspel gezet. Niet meer de plaatselijke 

gemeenten namen voortaan de beslissingen, zoals het sinds de synode van Dordrecht 

geweest was, maar de synode werd de baas in de kerk, met koning Willem 1 als de 

werkelijke machthebber. De consequentie hiervan was onder meer dat de gemeenten 

nog minder vat kregen op de leer die werd verkondigd. Predikanten die opvattingen 

uitdroegen die in strijd waren met de gereformeerde belijdenisschriften, konden niet 

meer ter verantwoording worden geroepen. De ruimte voor de rekkelijken werd 

bovendien vergroot door een verandering in de belofte die nieuwe predikanten 

moesten afleggen voor ze hun ambt aanvaarden. Er kwam ruimte voor afwijking van 

de in de belijdenisgeschriften vastgelegde leer. Deze ontwikkelingen versterkten de 

onrust bij de rechtzinnigen, temeer daar in de theologie een vernieuwingsbeweging 

opgang maakte, die als vrijzinnig ervaren werd. Wat ook meespeelde was verzet tegen 

de invoering van een nieuw gezangboek in het jaar 1805, waarin eveneens vrijzinnige 

tendensen bespeurd werden. Veel gelovigen hielden het in principe liever alleen bij de 

psalmen. De theologische veranderingen werden aangevoerd door de Groninger 

richting, zo genoemd omdat de spraakmakendste vernieuwers doceerden aan de 

universiteit van Groningen. Net als de orthodoxen hadden deze vernieuwers moeite 

met de rationele benadering van het geloof, die onder invloed van de verlichting school 

maakte. Anders dan de orthodoxen echter grepen zij niet terug op de aloude leer, 

maar legden zij de nadruk op een leven met Christus. Zij hadden bijvoorbeeld 

bijzondere aandacht voor Jezus als opvoeder. Zij vonden ook dat de bijbelverhalen 

niet altijd letterlijk hoefden te worden genomen. Het kwam tot een conflict, waarbij de 

vernieuwers, aangevoerd door de Groningers, wonnen. Er ontstond steeds meer een 

klimaat waarin de toonaangevende theologen neerkeken op voorgangers en kerkvolk 

die het bij de oude waarheden wilden houden. Illustratief in dit verband dat de enige 

predikant die het waagde bij de herdenking van tweehonderd jaar Dordtse synode in 

1819 openlijk van dankbaarheid te spreken het  mikpunt van scherpe spot werd. Deze 

Nicolaas Schotsman werd verweten de onverdraagzaamheid aan te wakkeren. Al deze 

ontwikkelingen leidden ertoe dat veel gewone gelovigen zich in hun eigen kerk steeds 

ongemakkelijker gingen voelen. Zij konden er niet meer terecht voor de vertrouwde 

klanken die hen troosten en daarom namen ze steeds vaker hun toevlucht tot de 

‘oude schrijvers’ van de Nadere Reformatie’ en trokken ze zich terug in het 

gezelschapsleven. Frappant is dat deze conventikels (godsdienstige bijeenkomst in 

kleine kring) ook veel vrouwen trokken. Een ander verschijnsel was dat deze 

verontruste gelovigen predikanten van hun eigen richting gingen nalopen. Als een 
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dominee in hun ogen niet de zuivere leer bracht, liepen ze zondags desnoods vele 

kilometers om onder het gehoor te komen van een prediker die de oude gereformeerde 

leer wel trouw was. Deze praktijk kon aanleiding geven tot grote spanningen en in 

Groningen leidde zij uiteindelijk tot een conflict dat uitliep op de Afscheiding van 

1834. Hendrick de Cock was aanvankelijk een gewone dominee uit de middengroep 

die in Ulrum in het ambt werd bevestigd door professor Hofstede de Groot, een der 

aanvoerders van de Groninger richting. In Ulrum echter leerde De Cock de schrijvers 

van de Nadere Reformatie kennen en geleidelijk veranderde zijn prediking van 

doorsnee hervormd in ouderwets gereformeerd. Het gevolg was dat er uit de hele 

provincie mensen toestroomden om hem te horen. Mensen lieten zelfs hun kinderen 

bij hem dopen, omdat ze het niet over hun hart konden verkrijgen om dat in hun 

eigen woonplaats te laten doen. Dan moesten ze namelijk beloven dat ze hun kind 

zouden opvoeden in de leer die in de christelijke kerk alhier geleerd werd. Dat alhier 

namen ze letterlijk en als alhier een niet rechtzinnige predikant stond, kwamen ze in 

gewetensnood. Deze doopspraktijk nu werd De Cock noodlottig. Hij werd ter 

verantwoording geroepen bij de classis (regionale kerkvergadering) en toen hij 

weigerde te beloven dat hij voortaan geen kinderen van elders meer zou dopen, werd 

hij geschorst. Een andere aanleiding voor deze strafmaatregel was een fel traktaat van 

De Cock tegen twee predikanten die hij van vrijzinnigheid betichtte. Nu waren stevige 

polemieken (pennenstrijd) op zichzelf niet ongewoon, maar de Ulrummer dominee had 

zijn tegenstanders in bijbelse taal aangeklaagd als ‘leugenprofeten’ en ‘wolven in 

schaapskleren’ en dat ging de kerkelijke machthebbers te ver. De Cock weigerde zijn 

woorden terug te nemen. Op zijn schorsing reageerde Hendrik de Cock met het 

voorlezen van de ‘Acte van Afscheiding of Wederkeering’, dat wil zeggen: de wederkeer 

naar het ware geloof, en zijn gemeente volgde hem. Een jaar later volgde zijn ontslag 

door de hervormde synode, maar toen al was De Cocks voorbeeld in verscheidene 

delen van het land gevolgd. Overal maakten groepen zich los van de kerk en gingen ze 

vergaderen in woonhuizen en boerenschuren om de ware gereformeerde leer veilig te 

stellen. Vijf jaar na de Afscheiding waren er al honderdvijftig van zulke gemeenten. 

 

De afgescheidenen werden enorm tegengewerkt, net als dat trouwens voor 1834 al 

gebeurde met de conventikels (godsdienstige bijeenkomst in kleine kring), die in 

sommige plaatsen als voorlopers van de afgescheiden gemeenten kunnen worden 

beschouwd. Met behulp van een wet uit de tijd van Napoleon, die bepaalde dat 

samenscholingen van meer dan twintig mensen verboden waren, trad de overheid, 

gesteund door de notabelen uit de hervormde kerk, fanatiek tegen de groepen op. 

Overal lagen veldwachters op de loer en zodra ze overtreders konden betrappen, 

werden de leiders gearresteerd en beboet. Ook degenen die de vergaderlocaties 

beschikbaar stelden werden gestraft. De afgescheidenen werden beschouwd als 

armoedzaaiers en onruststokers die de heersende rust en orde in het Koninkrijk der 

Nederlanden in gevaar brachten. Kerkelijke en wereldlijke autoriteiten deden er alles 

aan om de betekenis van de Afscheiding te bagatelliseren. In rapporten aan hoge 

ambtenaren in ‘s Gravenhage benadrukten ze steeds dat het alleen om mensen uit 

lagere standen ging. De dominee van Den Ham berichtte dat er weliswaar een lijst met 

‘bezwaarden’ circuleerde, maar ‘dat in het algemeen de minst achtenswaardige 

personen mijner gemeente tot de separatisten behooren’. In het notulenboek van de 

hervormde kerk schildert hij ze af als ‘volslagen dwepers, die van geestelijke 

hoogmoed’ vervuld zijn. De Afscheiding was vooral een beweging van onaanzienlijken, 

zij sloeg op het platteland ook veel breder aan dan in de stad. De leiders van het 
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eerste uur waren jonge dorpsdominees. Hier en daar deden ook wel welgestelden 

(boeren) mee, maar over het algemeen was in de nieuwe kerkjes armoe troef; een 

fatsoenlijk salaris voor de predikant kon er vaak niet af. De dominee van het Friese 

Bergum moest het doen voor vijfhonderd gulden per jaar en een vet varken. Het 

nietige imago van de fijnen, zoals de buitenwacht de afgescheidenen spottend noemde, 

werd nog versterkt doordat er aanvankelijk maar weinig samenhang tussen de kerkjes 

was. Verschillen in achtergrond, verschillen in geografische en in geestelijke ligging 

vormden de basis voor talrijke conflicten. De overheden baseerden daarop de 

veronderstelling dat de beweging wel weer gauw zou verlopen.  

 

Het pakte echter anders uit. Lang niet alle ontevreden hervormden waren namelijk 

met de Afscheiding meegegaan. De kerk van het voorgeslacht zomaar prijsgeven aan 

de vrijzinnigheid hadden velen ondanks hun ongerustheid niet kunnen opbrengen. 

Dat betekende dat ook binnen de hervormde kerk de spanningen aanhielden. Onder 

degenen die bij de kerk bleven, hoewel ze met de Afscheiding sympathiseerden, waren 

bijvoorbeeld de mannen van het Reveil. Dat was een opwekkingsbeweging met 

internationale wortels en contacten, waarvan vooraanstaande lieden als Willem 

Bilderdijk, Isaäc da Costa en Guillaume Groen van Prinsterer deel uitmaakten. Deze 

mannen verzetten zich onder meer tegen het Algemeen Reglement uit 1816 en ze 

ijverden ervoor om gereformeerde belijdenisgeschriften hun oude status terug te 

geven. In het algemeen keerden zij zich tegen de geest van ‘vrijheid, gelijkheid en 

broederschap’ die via de Franse overheersing vaardig was geworden over Nederland. 

Het Reveil liet zien dat het verzet zich tegen het oprukkende liberalisme in de 

hervormde kerk niet alleen een zaak van simpele zielen was. Onder aanvoering van 

Groen van Prinsterer streden ze tegen ongeloof en revolutie. De breuk door de 

Afscheiding en de voortdurende spanningen in de hervormde kerk zorgden ervoor dat 

het gehate Algemeen Reglement in 1852 gedeeltelijk werd teruggedraaid. Daarmee 

was de kou echter niet uit de lucht, want rechtzinnige kerkenraden hadden nog 

steeds niet de mogelijkheid om mensen vanwege hun vrije opvattingen uit te sluiten 

van het avondmaal. Het kwam bijvoorbeeld voor dat de catechisanten die bij de ene 

dominee geen belijdenis mochten doen omdat ze niet geloofden in de lichamelijke 

opstanding van Christus, bij een andere predikant met ruimere opvattingen wel 

werden ‘aangenomen’. Daarna keerden ze triomfantelijk zwaaiend met hun attestatie 

(het toegangsbewijs voor het avondmaal) in hun behoudende gemeente terug. Veel 

dominees en kerkenraden was dit een doorn in het oog en het is onder andere deze 

praktijk geweest die uiteindelijk aanleiding is geweest tot een tweede, grote uittocht 

uit de hervormde kerk, die bekend is geworden als de Doleantie van het jaar 1886. 

 

Toen de Doleantie zich voltrok, hadden de afgescheidenen allang een georganiseerd 

kerkelijk leven opgebouwd. Ondanks de onderlinge verdeeldheid van al die plaatselijk 

en regionaal gekleurde groepen had men elkaar gevonden als aanhangers van het 

oude gereformeerde geloof. In 1854 werd in Kampen een eigen predikantenschool 

gesticht en in 1869 verenigden de afgescheiden kerkjes zich in de Christelijke 

Gereformeerde Kerk. Op dat moment waren er tweehonderdvierentachtig gemeenten 

met honderdnegenennegentig predikanten. Nog eens ruim twintig jaar later gingen 

afgescheidenen en dolerenden samen verder als de gereformeerde kerken in 

Nederland. De man die dat in adembenemend tempo voor elkaar kreeg was Abraham 

Kuyper. De vijfentwintig jarige Abraham Kuyper bewoog in 1863 hemel en aarde om 

predikant in Beesd te kunnen worden, vanwege het salaris dat hij daar kon verdienen. 
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Het traktement van vierentwintighonderd gulden per jaar zou hem in staat stellen een 

hulpprediker te betalen om het eigenlijke werk te doen; dan  kon hij zelf studeren. 

Kuyper (1837-1920) was al gepromoveerd en zijn ideaal was professor worden. 

Wegkwijnen als eenvoudige dorpsdominee met een stel kinderen was voor hem een 

schrikbeeld. Via een relatie kreeg hij het voor elkaar dat hij in Beesd op proef mocht 

komen preken. Terwijl hij in spanning zat over de uitkomst van de procedure – 

eigenlijk was hij te liberaal voor het Betuwse dorp – las Kuyper een Engelse 

bekeringsgeschiedenis. Dit boek, The Heir of Redclyfe, naar de maatstaven van nu een 

mierzoete draak. Hij ontdekte zichzelf als een zondaar. Met de hoofdpersoon smeekte 

hij ten slotte op zijn knieën om vergeving voor de hoogmoed en het egoïsme waarvan 

hij zich door het boek bewust geworden was.  

 

Toen – ik was alleen – voelde ik het tooneel mij te machtig worden; ik las, dat Philipp 

weende, en lieve broeders! – het eigen oog werd mij vochtig; ik las dat Philipp knielde, 

en eer ik het wist lag ik zelf voor mijn stoel en waren mijne handen gevouwen. O, wat 

dat oogenblik in mijn ziel doorleefd is, heb ik ten volle eerst later begrepen, maar toch, 

van die ure, na dat oogenblik, heb ik verfoeid wat ik eertijds bewonderde, gezocht wat 

ik vroeger minachten dorst! 

 

Toen kandidaat Kuypers enige tijd later inderdaad naar Beesd beroepen werd, schikte 

hij zich tot opluchting van zijn vrouw Jo Schaay alsnog in de verplichtingen die het 

leven van een dorpsdominee meebrengt. Hij studeerde nog wel verder, maar hij 

bezocht zelf trouw al zijn gemeenteleden. Een van hen was de dochter van de 

molenaar, Pietje Baltus. Zij kwam niet in de kerk omdat ze zich niet kon vinden in de 

prediking die voor haar niet diep genoeg ging. Ook de nieuwe dominee vond geen 

genade in haar ogen. Zij maakte Kuyper midden in zijn gezicht uit voor een 

‘onbekeerd kerkverwoester’. Kuyper mocht dan een geestelijke ommekeer hebben 

doorgemaakt, voor zijn bevindelijken aan de Linge was dat niet genoeg. De mens 

moest zich eerst diep, heel diep, van zijn zondige aard bewust worden, om werkelijk 

deel te krijgen aan gods heil. Pietje Baltus (33 jaar) en haar medestanders leerden dit 

van de schrijvers van de Nadere Reformatie. Kuypers kwam diep onder de indruk van 

het geloof van deze eenvoudige mensen. Hij werd ontvankelijk voor de mystieke kern 

van het oude gereformeerde geloof. Ook had Kuyper grote bewondering voor de 

onverzettelijkheid waarmee Pietje en de haren vasthielden aan de overgeleverde 

waarheden en de officiële kerk durfden te weerstaan. Zo werd de ontmoeting met de 

molenaarsdochter van beslissende invloed voor Abraham Kuiper. De liberale 

theologiestudent die zo graag bij de elite van de professoren wilde horen, werd de 

leidsman van de gereformeerde orthodoxie. 

 

Kuypers bekering betekende niet het einde van zijn ambities. De in 1837 in Maassluis 

geboren domineeszoon had behalve een groot, veelzijdig talent ook een enorme 

geldingsdrang. Al tijdens zijn studie was die tot uitdrukking gekomen in zijn deelname 

aan een prijsvraag voor theologen, uitgeschreven door de universiteit van Groningen. 

Gevraagd werd een vergelijking te maken tussen de ideeën van Johannes Calvijn en 

de Poolse hervormer Laski (Joannis à Lasco). Kuyper ging zo grondig te werk dat hij 

niet alleen de eerste prijs won, maar later op een deel van deze studie kon 

promoveren. Na zijn bekering verdiepte hij zich verder in Calvijn, omdat hij gezien had 

welke betekenis het onveranderde calvinisme na driehonderd jaar nog altijd had voor 

de ongeletterde bewoners van de Betuwe. Zijn doel werd nu om de hervormde kerk 
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terug te brengen tot dit oercalvinisme – dat hij sterk idealiseerde en romantiseerde – 

en tegelijkertijd dit calvinisme aan te passen aan de moderne tijd. Het calvinisme was 

immers de kracht geweest die tot het ontstaan en de bloei van de republiek geleid 

had. 

 

Kuyper had voor zijn ideeën de tijd mee. Nederland worstelde halverwege de 

negentiende eeuw met zijn identiteit. Na de totstandkoming van het koninkrijk en de 

opstand van België, die in 1839 de definitieve splitsing tussen noord en zuid tot gevolg 

had, was het van een middelgrote mogendheid gedegradeerd tot een derderangs 

landje. Als het christelijk-puriteinse volkskarakter nu maar weer bovenkwam, net als 

in de gloriedagen van de republiek, redeneerde Kuyper, dan zou er opnieuw een grote 

toekomst in het verschiet liggen. De Gouden Eeuw was immers onmiddellijk gevolgd 

op de afwerping van het roomse en Spaanse juk. Kuyper streefde zijn idealen na met 

een ongelofelijke werklust. Wie probeert zich een beeld van hem te vormen duizelt het 

algauw. Als een veelkoppig monster beheerst hij de laatste decennia van de 

negentiende eeuw. Overal waar de gereformeerde orthodoxie in het geding is duikt hij 

op, in persoon en in geschrift. Hij is predikant, journalist, wetenschapper, kamerlid, 

actievoerder in school- en kerkstrijd, oprichter van de Vrije Universiteit, hoogleraar, 

ouderling en vader van acht kinderen. Tussendoor vindt hij ook nog de gelegenheid 

om mensen raad te geven die zich met hun persoonlijke besognes tot hem wenden. 

Regelmatig wordt het hem allemaal te veel – vooral als een of andere onderneming 

mislukt is – maar zelfs deze ziekteperiodes maakt hij nuttig door naar het buitenland 

te reizen en te schrijven. Tot de eerste wapenfeiten van Kuyper behoorde de oprichting 

van een eigen krant: De Standaard. Het eerste nummer verscheen op 1 april 1872. 

Daarin deed hij een oproep aan de weinigen die ‘het heilig erfgoed der historie, de 

gewetensvrijheid, nog in hun hart dragen’. 

 

O, dat ze niet versagen, al is hun aantal weinig, klein met hun kracht. Klein was ook de 

vloot der geuzen. 

 

In de Nederlanders moest deze geest weer wakker worden. In de Tweede Kamer, 

waarin Kuyper in 1874 gekozen werd, bezong hij de geuzengeest op 14 mei met een 

gedicht van een Amerikaanse opwekkingsdominee. 

 

Dare to be a straight-out man! 

Dare to stand alone! 

Dare to have a purpose firm!  

Dare to make it known. 

 

Vooral via de journalistiek heeft hij zijn volgelingen bespeeld en dat deed hij bewust. 

Toen hij met De Standaard begon was hij al redacteur van weekblad De Heraut. 

Daarin schreef hij over kerkelijke zaken en hield hij stichtelijke overdenkingen, terwijl 

hij zijn dagblad voor politiek reserveerde. Van de oude Groen van Prinsterer nam hij 

bovendien de leiding van de antirevolutionaire beweging over en intussen maakte hij 

zich sterk voor wetenschappelijk onderwijs, dat niet door de verlichte moderne 

denkers zou worden gedicteerd. Dit streven mondde uit in de oprichting van de Vrije 

Universiteit in 1880. In boeken, artikelen en redevoeringen bouwde hij onderwijl aan 

zijn wereldbeschouwing. Het calvinisme was in zijn ogen in staat een volwaardig 

antwoord te bieden op het denken van de Verlichting, dat de mens als uitgangspunt 
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heeft. Het calvinisme moest dan wel geactualiseerd worden, om het in de terminologie 

van Kuyper te zeggen, ‘in rapport met de tijd’ gebracht. Centraal in Kuypers ideologie 

stond het aan het calvinisme ontleende principe dat elk mens rechtstreeks tegenover 

god staat. God is hoog boven de schepping verheven, maar tegelijk staat hij ermee in 

onmiddellijke verbinding, door de heilige geest. Niemand komt daartussen, geen kerk, 

en zeker geen staat. De mens is alleen aan god verantwoording schuldig en dat maakt 

van hem een vrij en soeverein wezen, veel vrijer dan de Franse Revolutie de mens met 

zijn ‘ni Dieu, ni Maitre’ ooit heeft kunnen maken. 

 

Dit vrijheidsbeginsel wilde Kuyper op alle levensterreinen toepassen. Op een vrije 

universiteit wilde Kuyper dat daar wetenschap kon worden beoefend, vrij van kerk en 

staat, rechtstreeks voor het aangezicht van god. Vertaald naar de kerkpolitiek 

betekende die vrijheid een afwijzing van een hiërarchisch georganiseerde kerk. Elke 

gemeente moest zelfstandig kunnen beslissen, afwegingen makend voor het 

aangezicht van god, zonder gehinderd te worden door de overheden en synodes. Het 

calvinisme was volgens Kuyper de basis voor democratie, zowel in de kerk als in de 

politiek. Vanuit en via deze eigen kringen, meende Kuyper, konden de calvinisten dan 

gezamenlijk deelnemen aan het maatschappelijk leven. Want op dit punt was hij zeer 

uitgesproken: de mens heeft van god de opdracht om in de wereld te werken; de mens 

is niet geboren om zich in zijn bidcel op te sluiten. Wie zich van de wereld afzondert, 

laat haar immers over aan de ongelovigen, de heidenen, en dat kan de bedoeling niet 

zijn. Gods kinderen moeten bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en de 

confrontatie aan te gaan’. Die tegenstelling tussen christenen enerzijds en de rest van 

de wereld anderzijds was evenzeer belangrijk voor Kuyper. Hij gebruikte er de term 

antithese’(tegenstelling) voor. In de zogeheten Stonelezingen, waarin hij zijn visie op 

het calvinisme samenvatte, gehouden in 1898 in Princeton (Verenigde Staten), zei hij 

het zo: 

 

Twee wereldbeschouwingen worstelen met elkaar in een kamp op leven en dood. Het 

modernisme wil een wereld uit den natuurlijken mensch en dien mensch uit de natuur 

opbouwen, en daarentegen al wie voor den Christus als den Zone Gods eerbiediglijk 

neerknielt, wil voor de wereld de christelijke erfenis bewaren om haar, dankzij die 

erfenis een nog hooger ontwikkeling te doen tegengaan. 

 

Wereldbeschouwing tegenover wereldbeschouwing, beginsel tegenover beginsel, zo 

moest het zijn. Vooral tijdens zijn ambtsperiode als minister-president (1901-1905) 

benadrukte Kuyper de antithese, die daardoor een sterk politieke lading kreeg. 

Generaties lang zou het denken van de gereformeerden erdoor gestempeld worden. 

Het was altijd ‘wij’ tegenover ‘de wereld’. Er zat in Kuypers wereldbeschouwing 

onmiskenbaar een spanning. Enerzijds het denken in scherpe tegenstellingen en 

anderzijds het streven om het calvinisme aan te passen aan de moderne tijd.  Om het 

probleem concreet te maken: hoe kon een calvinist bijvoorbeeld gebruikmaken van de 

verworvenheden van de seculiere (niet in ordeverband levend) wetenschap? Als 

oplossing voor deze moeilijkheid vond Kuyper de ‘gemeene gratie’ uit. Behalve de 

bijzondere genade, die god aan mensen verleent en waardoor mensen van de 

verdoemenis gered worden, er is in de  schepping ook sprake van algemene genade. 

Gods wil dat zijn schepping optimaal tot bloei komt en daarvoor gebruikt hij ook de 

niet-gelovige wetenschap. Zo kan een dokter, al doet hij aan god noch gebod, prima 

werk afleveren. En zo kan een gelovige met een gerust hart gebruikmaken van de 
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verworvenheden van de wetenschap, in het vertrouwen dat god het allemaal in de 

schepping heeft gelegd. De ‘gemeene gratie’ verzachtte de tegenstellingen. 

 

Dat Abraham Kuyper de geschiedenis is ingegaan als de leider van een nieuw, 

daadkrachtig kerkgenootschap waarin hij zijn aanhangers verzamelde, was 

aanvankelijk niet zijn bedoeling. Na zijn bekering tot de orthodoxie en zijn 

herontdekking van Calvijn ging hij zich inzetten voor het herstel van de hervormde 

kerk. Hij wilde haar van binnenuit hervormen en terugbrengen naar wat hij 

beschouwde als de oorspronkelijke gereformeerde leer. Op de plaatsen waar hij als 

dominee stond, kreeg hij inderdaad veel orthodoxe kerkgangers achter zich, maar 

door zijn heerszucht en zijn onwil om compromissen te sluiten, maakte hij ook veel 

vijanden. Al op jonge leeftijd was hij een controversiële figuur (controverse: strijd 

tussen twee verschillende meningen, punt van onenigheid). Verafgood door zijn 

volgelingen, die hem, toen hij van 1870-1874 predikant in Amsterdam was, een huis 

aan de IJgracht (de tegenwoordige Prins Hendrikkade) cadeau deden en verguisd door 

zijn tegenstanders. Maar ook mensen die sympathie hadden voor zijn bedoelingen 

vervreemde hij van zich. Zo werd een tweede scheuring in de hervormde kerk in de 

jaren tachtig van de negentiende eeuw op den duur onafwendbaar. Na de Afscheiding 

van 1834 onder leiding van Hendrik de Cock, volgde in 1886 de Doleantie door 

toedoen van Kuyper. De breuk voltrok zich het eerst in het Veluwse dorp Kootwijk, 

waar de kerkenraad tegen de zin van de hervormde autoriteiten, een predikant had 

beroepen die aan Kuypers Vrije Universiteit had gestudeerd. In Amsterdam, waar 

Kuyper ouderling was – zijn predikantschap had hij opgegeven toen hij in de Tweede 

Kamer gekozen was – spitsen de spanningen zich in dezelfde tijd toe op de kwestie van 

de doopattesten. De in meerderheid orthodoxe kerkenraad wilde geen schriftelijke 

verklaringen afgeven ten behoeve van leden die elders belijdenis wilden doen. Toen  

men hiertoe van hogerhand toch verplicht werd, braken Kuyper en zijn medestanders 

in de Nieuwe Kerk (Amsterdam) in om het archief mee te nemen. De synode zette 

vervolgens vijfenzeventig kerkenraadsleden uit het ambt, waarop Kuyper en de zijnen 

reageerden door de banden met de synode te verbreken. Kuyper kreeg 

vijfentwintigduizend gemeenteleden mee, terwijl ook elders in het land de vlam in de 

pan sloeg. Met name in Friesland en op het platteland van Utrecht en Zuid-Holland 

greep de Doleantie om zich heen. 

 

De volgelingen van Kuyper noemden zich dolerend, van het Latijnse werkwoord 

dolere, dat klagen betekent. Zij klaagden over de toestanden in de hervormde kerk. Er 

volgde, net als ten tijde van de Afscheiding, een  harde strijd, onder meer om de 

bezittingen. De dolerenden verloren echter alle processen om gebouwen en goederen, 

zodat zij grote offers moesten brengen om hun kerk op te bouwen, maar ook om de 

pas opgerichte Vrije Universiteit in stand te kunnen houden. Deze offers werden 

gebracht door mensen die Kuyper zelf altijd omschreef als ‘kleine luyden’, een term die 

de jaren heeft overleefd als aanduiding voor negentiende-eeuwers die noch kerkelijk 

noch sociaal-maatschappelijk tot de elite behoorden. Kuyper introduceerde het begrip 

in het eerste programma van de Antirevolutionaire Partij, waarbij hij ‘kleine’ zowel in 

politieke en sociaal-economische als in geestelijke zin uitlegde. De ‘kleine luyden’ 

waren mensen ‘die van de wereld minder te hopen en niet dan zijdelings te genieten 

hadden en die daarom al het tastbare varen lieten, om alleen wat eeuwigen duur 

bezit, te gewinnen’. Degenen die zich losmaakten uit de hervormde kerk waren 

ambachtslieden, arbeiders, kleine middenstanders, onderwijzers, dominees en boeren. 
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In het algemeen mensen van weinig aanzien. Over deze ‘kleine luyden’ wordt altijd 

vermeld dat zij krom hebben gelegen om hun kerken en scholen te stichten en uit te 

bouwen. Zonder daaraan iets af te doen, moet wel  bedacht worden dat er op het 

platteland ook welgestelde boeren tot de afgescheidenen en dolerenden behoorden. En 

bij de dolerenden in Amsterdam waren ook aanzienlijke families. Kuyper zelf wist dat 

maar al te goed, want kapitaalkrachtigen en invloedrijken had hij evenzeer nodig om 

zijn idealen te bereiken. Bovendien konden deze volgelingen evengoed ‘kleine luyden’ 

zijn in geestelijke zin. 

 

De kerkstrijd die hier in een hoofdstuk is samengevat nam in werkelijkheid bijna een 

eeuw in beslag. Er zijn daarbij veel meer factoren in het geding geweest dan  hier naar 

voren zijn gebracht. Hoewel het uiteindelijk zeker ging om verzet van aanhangers van 

de oude vertrouwde gereformeerde leer tegen de vrijzinnigheid en tegen een van 

overheidswege geregeerde kerk, speelden er tal van andere motieven mee. Bijvoorbeeld 

sociale en politieke tegenstellingen en conflicten rond personen. De Afscheiding in 

Hoogeveen was ongekend succesvol door toedoen van populaire lekenprekers die van 

elders naar de veenkolonie waren gekomen. De Doleantie in het dorp Ottoland in de 

Alblasserwaard had alles te maken met de veranderingen op het platteland. De boeren 

die hier eeuwenlang de dienst hadden uitgemaakt zagen hun bevoegdheden steeds 

verder verschrompelen. Door de landbouwcrisis waren sommigen op de rand van 

faillissement. Tegen dit blinde marktmechanisme konden ze zich niet verzetten, 

daarom concentreerden ze zich op de kerk. De machtspositie die ze hier nog hadden 

wilden ze niet aan de overheid afstaan. Beide bewegingen, Afscheiding en Doleantie, 

kunnen niet los gezien worden van hun tijd. De Afscheiding speelde zich af in de 

eerste helft  van de negentiende eeuw, een tijd van stagnatie. De maatschappij kende 

rangen en standen die niemand ter discussie stelde. Men accepteerde zijn plaats in de 

samenleving als door god aangewezen. De meeste aanhangers van de Afscheiding 

behoorden tot de lagere standen en hoewel hun breuk met de heersende kerk een 

opmerkelijk stap was, had die niet als doel om sociaal hogerop te komen. Integendeel, 

dat ze tot de verachte fijnen behoorden, onderstreepte hun nederige status. En 

doordat ze met de nek werden aangekeken en aanvankelijk zelfs werden vervolgd 

trokken ze zich des te meer terug in een zeker isolement. De achtergrond van de 

Doleantie was een heel andere. De samenleving was sterk aan het veranderen. Door 

de opkomst van de industrie en de toegenomen mobiliteit, groeide de welvaart en werd 

het voor mensen mogelijk om aan de stand waarin ze geboren werden te ontgroeien. 

De arbeidersbeweging kwam op, het onderwijs werd voor meer mensen toegankelijk, 

het kiesrecht uitgebreid. Abraham Kuyper speelde vaardig in op al deze 

ontwikkelingen. Zijn strijd voor de orthodoxie sloeg, net als de Afscheiding, vooral aan 

bij de ‘kleine luyden’, maar nu waren ze rijp voor emancipatie. Het is Kuypers 

verdienste geweest dat hij ook de afgescheidenen daarin mee wist te krijgen. 

 

Het lag voor de hand dat de kerken van de Afscheiding en Doleantie – de christelijk 

gereformeerde kerk en de Nederduitsche gereformeerde kerken, zoals de dolerende 

kerken zich noemden – zouden gaan samenwerken. Beide waren immers ontstaan uit 

zorg om de zuivere leer. Gemakkelijk ging dit echter niet. Na lang onderhandelen – 

over de kerkorde, de naam, de predikantsopleidingen aan de VU en in Kampen – 

werden de A- en B-kerken, zoals ze in de wandelgangen nog jaren heetten, het toch 

eens. Op 17 juni 1892 kreeg de vereniging haar beslag onder de naam gereformeerde 

kerken in Nederland. Het nieuwe kerkgenootschap telde ruim 
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driehonderdzeventigduizend leden, acht procent van de toenmalige bevolking. Een 

stoet van voormannen putte zich uit om vanaf kansels en in kranten de loftrompet te 

steken. Psalmen van dankbaarheid klonken op. Die konden echter niet al het oude 

zeer, dat er vooral bij de afgescheidenen nog zet, overstemmen. Velen waren nog niet 

vergeten hoe ze door de hervormden, inclusief de latere doleren, waren tegengewerkt 

en zelfs vervolgd. Het waren uitgerekend de achtergebleven hervormden die de 

afgescheidenen waarschuwden niet met de dolerenden in zee te gaan: ‘Ze zullen en 

willen de baas over u spelen.’ Voormalige medestanders van Kuyper verweten de 

dolerenden ‘gemis aan kalmte, gemakzucht, zondige hoogmoed, valse schaamte, 

schadelijke voorbarigheid, hartstochtelijke opwinding, onchristelijke bevrediging van 

onchristelijke wraakzucht en het geldelijke belang dat men bij dolerenden heeft’. 

Bozen tongen beweerden dat Kuyper de Doleantie er hoogstpersoonlijk had 

doorgedramd om de theologische studenten van zijn Vrije Universiteit aan werk te 

helpen. Vanwege de verziekte verhoudingen zouden zij in de hervormde kerk immers 

nooit aan de slag komen. Toen de Doleantie niet het succes werd dat Kuyper ervan 

hoopte – er bleef opnieuw een aanzienlijke rechtzinnige stroming trouw aan de 

hervormde kerk – zocht hij zijn heil bij de afgescheidenen, om er zo in elk geval 

getalsmatig nog iets van te maken. 

 

Kuypers charisma was in deze jaren wel tegen dergelijke verdachtmakingen bestand. 

Hij was de onbetwiste kampioen van de ‘kleine luyden’, onder wie ook vele 

afgescheidenen. Neem Albertus Zomer, de zoon van Hendrik Zomer en Trijntje Otten, 

die in 1846 bij de afgescheidenen van Hoogeveen gedoopt was, en de vader van 

horlogemaker Hendrik. Albertus had in Kampen gestudeerd en was dominee 

geworden. Ten tijde van de Doleantie werkt hij in het Friese Drogeham. Van 

dolerenden moesten ze daar niet veel hebben, vooral omdat deze verontruste 

hervormden aanvankelijk bij de afgescheidenen kerkten, maar later voor zichzelf 

begonnen. Ook Albertus heeft daar veel leed van ondervonden. Zijn bewondering voor 

Kuyper leed daar echter niet onder. Op zondagmorgen na kerktijd las hij zijn 

kerkenraadsleden vaak voor uit Kuypers weekblad De Heraut. Bij aansprekende 

passages hield hij even halt en dan vroeg hij: ‘Wat zeg je daar nu van?’ Meestal was 

het antwoord: ‘Ja, daar kan ik niets tegenin brengen’. Waarop Albertus, vergenoegd: 

‘Daar is ook niets tegenin te brengen’.  

 

De vroegste geschiedenis van de gereformeerden laat zich lezen als een succesverhaal. 

In tien, vijftien jaar zijn de onaanzienlijke groepjes, waarop buitenstaanders meewarig 

neerkeken, uitgegroeid tot een hecht kerkgenootschap, met een fier eigen gezicht. Hun 

scholen met de bijbel floreren, er is een bloeiend verenigingsleven, een eigen krant, 

een eigen universiteit en ook politiek worden de gereformeerden een factor van 

betekenis. In 1901 brengt Abraham Kuyper het zelfs tot minister-president. Veel 

‘kleine luyden’ ervaren de ontwikkelingen als een regelrechte zegen van boven. Het 

geeft ze zelfbewustzijn en met des te meer energie werken ze eensgezind verder aan de 

opbouw van hun zuil. Dankzij de toegenomen mogelijkheden voor scholing en dankzij 

de eigen organisaties slagen velen er ook in sociaal-maatschappelijk op te klimmen. 

Dit succes kan echter niet verhullen dat er tussen afgescheidenen en dolerenden 

spanningen bestonden en bleven bestaan. Over de inhoud van hun geloof en de 

beginselen, waarover Abraham Kuyper zo meeslepend kon spreken, waren ze het 

weliswaar in grote lijnen eens, maar in de manier waarop ze ermee om gingen waren 

aanzienlijke verschillen. Afgescheidenen waren van oudsher sterker gericht op hun 
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persoonlijk innerlijk leven. Hun spiritualiteit is het beste aan te duiden met het aan 

het Oude Testament ontleende begrip ‘de vreze des Heren’: een existentiële gerichtheid 

op god zelf en op zijn woord. Via de dolerenden kwam een heel ander type de 

gereformeerde kerken binnen. Geloof was voor velen vooral een kwestie van 

daadkracht, met Abraham Kuyper als lichtend voorbeeld. Hun geestelijk leven voltrok 

zich via hun organisaties, de kerk voorop. In spiritualiteit verschilden de dolerenden 

eigenlijk niet van de doorsnee hervormden. Onderzoekers hebben dit geconcludeerd 

uit de bestudering van preken uit de beginjaren van de Doleantie: ze waren lang, 

uitgesproken saai en behelsden vaak stichtelijke beschouwingen zonder enig verband, 

net als de hervormde preken uit dezelfde periode. De ware bezieling van de dolerenden 

zat in hun manier van kerkzijn. Hun kerk was een goed geoliede machinerie waarin 

dominees de toon aangaven. In de Afscheidingskerken waren het juist de ouderlingen 

die als echte geestelijke leidslieden, als bewakers van de rechte leer, het roer hielden. 

Vaak bleven dezelfde mannen tientallen jaren deel uitmaken van de kerkenraad. 

Ouderlingen in de Doleantiekerken waren geestelijk vaak veel minder onderlegd, 

omdat ze, zoals een waarnemer van buiten in 1888 opmerkte, in de hervormde kerk 

niet geleerd hadden om voor zichzelf te denken. Verder legden de dolerenden zo de 

nadruk op het woord, dat ze afkerig waren van alles wat maar rook naar ‘gevoel’ en 

subjectiviteit. Toen in een kerk in ‘s Gravenhage een orgel zou worden geplaatst, werd 

erop gehamerd dat dit orgel alleen maar voor de begeleiding van het psalmgezang 

bedoeld was, want ‘een orgel op zichzelf is niets’. Zo is, volgens een verslag in de Zuid-

Hollandse Kerkbode, ook ‘het kerkgebouw op zichzelve niets, maar het is noodig voor 

de godsdienstoefening der gemeente. De kansel is op zichzelve niets, maar hij is 

noodig voor de bediening des Woords. Zitbanken, doophekken, orgel, alles is alleen 

maar dienstbaar voor de orde’. Deze houding kan kenmerkend genoemd worden voor 

de dolerenden en zij zou de gereformeerden tot in lengte van jaren typeren. Overigens 

zouden we de volgelingen van Kuyper onrecht aan doen door te suggereren dat dit 

alles was wat er over hun diepste overtuiging te zeggen is. Dat de dolerenden, in de 

jaren dat grote offers van hen werden gevraagd, soms zelfs gouden en zilveren 

sieraden schonken, laat ook zien dat zij de kerk als iets kostbaars koesterden.  

 

Toen de gereformeerde dominee Okke Jager (1928-1992) aan de rooms-katholieke 

schrijver Michel van der Plas moest uitleggen wat een School met de Bijbel was, zei 

hij: 

 

In theorie moest dat betekenen dat het bijbels besef het hele onderwijs doordrenkte. In 

de praktijk betekende het vaak alleen maar dat begonnen werd met het vak bijbelse 

geschiedenis, elke morgen opnieuw, en uiteraard een openingsgebed en een 

sluitingsgebed elke dag. 

 

Okke Jager zat er in 1991 misschien niet ver naast met deze waarneming; zij was wel 

een eind verwijderd van het ideaal dat de voorvechters van christelijk onderwijs ooit 

voor ogen hadden. Een bejaarde oud-leerling van de School met de Bijbel in het Zuid-

Hollandse Noordeloos, wist het in 1995 precies te omschrijven. 

 

Wat school betekende weet iedereen: je leerde er, zonder veel luxe, erg veel. Maar ‘met 

den Bijbel’ betekende het allermeest. Zo kwam je elke dag in aanraking met Gods 

Woord. Dat Bijbelse onderwijs doortrok met leer en sfeer de hele school, elke dag 

opnieuw; niet te pas en te onpas, maar je werd door het Woord gevormd en 
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onderwezen; we leerden onderscheiden. 

 

Of de christelijke school dit hoge doel nu haalde of niet, de centrale plaats van het 

woord in de gereformeerde opvoeding staat buiten kijf. Elke zondag tweemaal 

anderhalf uur in de kerk, twee- of driemaal daags. Schriftlezing thuis aan tafel en vier 

of vijf keer per week een bijbelverhaal op school. Het werd er echt ingeheid. Het woord 

stempelde de taal en de verbeelding, zoals tegenwoordig de televisiereclame. Wie erin 

werd grootgebracht, kwam nooit meer los van de bijbelse taal en de bijbelse beelden, 

al verloor hij elke binding aan kerk en geloof. Nog zijn (ex) gereformeerden van een 

bepaalde leeftijd te herkennen aan hun spraakgebruik. Ze kijken niet verlangend naar 

iets uit, het is een ‘blij vooruitzicht dat hun streelt’. Zij houden niet gewoon hun 

mond, maar ‘de Heer zet een wacht voor hun lippen’. Zij zijn niet hogelijk verbaasd, 

‘zij zien het, maar doorgronden het niet’. Zulke zinnen zijn meestal ontleend aan de 

psalmen. Op een christelijke school moest ieder kind elke week een psalmvers leren, 

van de eerste tot en met de hoogste klas. Op maandagmorgen moest dat vers worden 

opgezegd voor meester of juf. In de lagere klassen de gemakkelijke meezingers, zoals 

psalm 81 vers 12: ‘Opent uwe mond’ en in de hogere leerjaren ook de moeilijker te 

bevatten nummers van de honderdvijftig die het psalmboek telt. Ook al had je geen 

idee wat ze betekende, de woorden zaten voorgoed in je hoofd. De historicus en 

dichter J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) vertelt dat hij zijn eerste poëtische 

ontroering dankte aan het psalmvers dat hij voor school moest leren. 

 

Ik heb er toch voor het eerst het wonder beleefd dat in de taal geheimen kunnen worden 

geopenbaard en beelden kunnen worden getoond. Bij mij begon het, ik was zeker niet 

ouder dan zeven jaar, ik denk zes, met psalm 68 vers 7. Dat las ik, dat leerde ik 

moeiteloos, en waarom eigenlijk? 

 

Gelijk een duif door ’t zilverwit 

en ’t goud dat op haar veed’ren pronkt 

zult gij, door ’t goddelijk oog belonkt 

weer met uw schoonheid pralen. 

 

Begrepen heb ik het niet, maar het moet de glans zijn die mij bekoord heeft. Ik kan er 

het raadsel van de betovering niet mee oplossen. Die duif van goud en zilver was mij 

spontaan lief en het belonkende goddelijk oog nam ik op de koop toe. 

 

De enorme vertrouwdheid met de psalmen was lange tijd kenmerkend voor de 

gereformeerde vroomheid. Want ook in de kerk werden tot diep in de jaren zeventig 

van de twintigste eeuw hoofdzakelijk psalmen gezongen. Het was vroomheid van een 

speciale soort, er was niets dweperigs of zwevends aan en ze was evenmin erg 

individualistisch. In de psalmen stond immers god centraal, met zijn oordeel en 

genade over Israël. Met dat bijbels volk Israël identificeerden de gereformeerden zich, 

in voorspoed en in onderdrukking. Hoge woorden van godsvertrouwen en 

verzuchtingen van diepe wanhoop, woorden die ze zelf niet zouden durven spreken, 

kregen ze via psalmen aangereikt. Op hoogtijdagen zongen ze uit volle borst: ‘Gij toch, 

Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht’ (psalm 89), in nood gezeten zongen zij 

‘uit diepten van ellenden’ (psalm 130). De schrijver Maarten ’t Hart illustreert de 

moeite van zijn middelbare schooltijd met de psalmregels die hij jarenlang zong op de 

fiets tussen school en thuis. ‘Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, 
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schenkt Gij mij leven’ (psalm 138). ’t Hart is zo iemand die al lang niet meer 

gereformeerd is, maar van de bijbehorende taal nooit meer afkomt. 

 

Vanaf begin af aan was de christelijke school een onmisbaar onderdeel van een 

gereformeerde opvoeding. De ontstaansgeschiedenis van het christelijk onderwijs is 

dan ook nauw verweven met die van de gereformeerde kerken. In 1806, om terug te 

gaan naar de tijd van voor de Afscheiding, verloor de kerk haar zeggenschap over het 

onderwijs aan de staat. Openbare scholen heetten het, moesten opvoeden ‘tot alle 

christelijke en maatschappelijke deugden’. Hierdoor ontwikkelde het onderwijs zich in 

neutrale richting. Toen in de eerste helft van de negentiende eeuw de christelijke 

opwekkingsbeweging van Het Réveil zich deed gelden, was een van de terreinen 

waarop men zich weerde het zogenaamd neutrale onderwijs. Met name Groen van 

Prinsterer beijverde zich voor de herkerstening van het onderwijs, desnoods door de 

openbare scholen op vrijwillige basis een kleur te laten aannemen. Dan zouden er 

naast protestantse ook rooms-katholieke en joods getinte scholen kunnen komen. 

Rond het midden van de negentiende eeuw begonnen de afgescheidenen her en der 

christelijke scholen te stichten, vooral nadat de Grondwet van 1848 het bestaansrecht 

van de bijzondere scholen had erkend met de zinsnede: ‘Het geven van onderwijs is 

vrij’. Er moest echter nog steeds toestemming zijn van de overheid en die werd lang 

niet altijd verleend. Dat veranderde pas met de Schoolwet van 1857 waarna het aantal 

christelijke scholen snel toenam. Het geven van onderwijs was weliswaar vrij, de 

christelijke scholen moesten wel door de iniatiefnemers zelf betaald worden. Met 

dubbeltjes en centen van de ouders en gulle giften uit de kring van Het Réveil – freule 

M.A.W.E. Gevers Deynoot liet in 1867 bij de oprichters van een school in Voorschoten 

juwelen ter waarde van vijfentwintighonderdvijfenveertig gulden bezorgen – werden de 

scholen bekostigd. Ook Groen van Prinsterer doneerde grote bedragen, want toen hij 

inzag dat zijn pogingen tot herkenning van het openbaar onderwijs tot mislukken 

gedoemd waren, zette hij zich samen met de nog jonge Abraham Kuyper volop in voor 

het christelijk onderwijs. Dit leidde tot verscherping van de tegenstellingen binnen de 

hervormde kerk, want daar waren er velen die het ideaal van christelijke vorming op 

de openbare school – dus voor de hele natie – niet wilden opgeven. De strijd om het 

onderwijs werd steeds venijniger. In 1874 hield de leider van de liberalen in de Tweede 

Kamer, J. Kappeyne van de Coppello, een rede in het voordeel van het openbaar 

onderwijs, waarin hij de voorstanders van het bijzonder onderwijs krachtig in de hoek 

zette. Onderdrukking van de minderheid achtte hij zelfs geoorloofd, ‘want zij is de 

vlieg die de gansche zalf bederft’. In 1878 vreesden veel christelijke schooltjes het 

einde, omdat de liberale regering strengere regels aan kondigde. De armlastige 

besturen zouden uitvoering van de nieuwe voorschriften domweg niet kunnen betalen. 

Tegen deze wet van dezelfde Kappeyne van de Coppello, die het inmiddels tot het 

ministerschap gebracht had, ontstond vervolgens een krachtige verzetsbeweging die 

uitmondde in een verzoekschrift aan koning Willem 111 om de wet niet te 

ondertekenen. In een week tijd werden onder dit zogeheten Volkspetitionnement, ruim 

driehonderdduizend handtekeningen opgehaald. Zowel hervormde als afgescheiden 

kerken betuigden adhesie, terwijl er ook ruim honderdduizend rooms-katholieken in 

actie kwamen. Hoewel de koning de wet toch met zijn handtekening bekrachtigde, had 

het Volkspetitionnement enorme gevolgen. Abraham Kuyper, die een van de motoren 

van de actie was, zag hoe groot het verzet tegen de liberalen eigenlijk was en besloot 

daar onmiddellijk iets mee te doen. Hij richtte de Unie: Een school met den Bijbel op 

als een permanente pressiegroep en politiek organiseerde hij al deze gelijkgezinden in 
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de Antirevolutionaire Partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1888 – het 

kiesrecht was inmiddels verruimd – bleken de gevolgen: antirevolutionairen en rooms-

katholieken haalden samen vierenvijftig van de honderd Kamerzetels. Het christelijk 

kabinet-Mackay, dat nu aantrad, maakte meteen een begin met de financiële 

gelijkstelling van openbaar onderwijs. Die kwam erop neer dat vanaf 1889 het 

bijzonder onderwijs ongeveer eenderde van alle kosten gesubsidieerd kreeg. 

Oprichtings- en onderhoudskosten moesten de ouders nog zelf betalen, maar de 

salarissen van het personeel en de leermiddelen kwamen voortaan voor rekening van 

de staat. In de jaren die volgden ijverden de voorstanders van christelijk onderwijs 

voor verdere gelijkstelling. Bij stukjes en beetjes werd hun positie verbeterd, tot het bij 

de grondwetsherziening van 1917 tot volledige gelijkberechtiging kwam. Openbare en 

bijzondere scholen zouden voortaan ‘naar dezelfde maatstaf worden bekostigd’. Er was 

vanaf dat moment geen enkel beletsel meer om naar hartelust levensbeschouwelijke 

scholen te stichten en dat gebeurde dan ook. Aan de cijfers is dat ook te zien: in 1909 

had het openbaar onderwijs nog een aandeel van negenenzestig procent, in 1920 was 

dat teruggelopen tot vijfenvijftig procent en in 1940 zelfs tot vierendertig procent. 

 

De schoolstrijd was beslist geen exclusief gereformeerde aangelegenheid. Ook onder 

hervormden waren veel voorstanders van christelijk onderwijs; de scheidslijnen liepen 

dwars door de hervormde kerk. Op het hoogtepunt van de schoolstrijd had de 

Doleantie immers nog niet plaatsgevonden. Er waren weliswaar scholen die door 

afgescheiden kerken waren gesticht, maar kinderen van hervormde ouders werden 

daar niet geweerd. De meeste christelijke scholen hadden een kerkelijk gemêleerde 

schoolbevolking. De gemengde Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 

werd in 1860 opgericht, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs in 1868. 

Dankzij de gelijkberechtiging sinds 1917 werd het voor de hervormde ouders echter 

gemakkelijk om een eigen school te stichten en dat gebeurde dan ook op veel 

plaatsen. Vaak was zo’n hervormde school een reactie op de gereformeerde 

dominantie in de schoolbesturen. In sommige plaatsen waren hervormden en andere 

protestants-christelijke de nominaties van begin af aan in het schoolbestuur 

vertegenwoordigd, maar elders werden de kinderen wel op school getolereerd, maar 

hield het daarna op met de samenwerking. De gereformeerden maakten de dienst uit 

en benoemden bijvoorbeeld uitsluitend gereformeerde onderwijzers. In het Zuid-

Hollandse Ottoland probeerde het gereformeerde schoolbestuur de oprichting van een 

hervormde school tegen te houden door een hervormde onderwijzer te benoemen, 

maar het mocht niet baten. Op andere plaatsen kwam het niet zover. In het 

nabijgelegen Langerak, waar de school in 1866 door de afgescheiden kerk was 

gesticht, besloten de gereformeerden in 1928 om gedeeltelijk plaats te maken voor 

hervormde en christelijk gereformeerde bestuursleden. Er is door de schoolstrijd veel 

kwaad bloed gezet, misschien nog wel veel meer dan door de kerkelijke twisten. 

Zolang kinderen nog naar dezelfde school gingen was er op een dorp nog sprake van 

eenheid, maar als dat afgelopen was, begon de kloof al op de kleuterschoolleeftijd. In 

hun ijver de zuil te versterkten hadden de gereformeerden aan zulke nadelen geen 

boodschap. De meeste leerlingen van de School met den Bijbel of de Christelijk 

Nationale School waren zich van zulke pijnlijke gebeurtenissen niet bewust. Waar zij 

wel vrijwel zonder uitzondering mee te maken kregen waren de confrontaties met de 

openbaren. Soms bleef het bij wederzijdse scheldpartijen – ‘de openbare klapsigaren 

tegen de christelijke misselijkheden’, in Groningen ‘cockslanen koffiekranen’ – maar er 

kwamen ook heuse vechtpartijen voor. 
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Een vraag waarvoor in de hitte van de schoolstrijd aanvankelijk amper aandacht was 

geweest, was die naar de inhoud van christelijk onderwijs. Betekende School met de 

Bijbel eigenlijk meer dan het psalmvers, de bijbelse geschiedenis en het sparen van 

zilverpapier en oude kranten voor de zending?  De professoren Bavinck en Waterink 

meenden stellig van wel. In een christelijke opvoeding ging het zowel thuis als op 

school om ‘waarachtige godsvrucht, organisch met degelijke kennis en echte 

beschaving verbonden’, schreef Bavinck: ‘Zoo vormen wij menschen Gods, tot alle 

goed werk toegerust, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust’. In de praktijk 

betekende dit inderdaad een centrale plaats voor de bijbelse en de vaderlandse 

geschiedenis. Waterink ging nog verder, want ‘alle van bloem en plant, van historie en 

literatuur, van natuurwet en omgangsvorm, alles moet gebaseerd zijn op datgene wat 

wij weten omtrent Gods wil over het leven, omtrent zijn openbaring, omtrent de 

werkelijkheid. Niets is uit deze samenhang te halen’. In de praktijk was dit ideaal wel 

wat hooggestemd. Natuurlijk was er in de vaderlandse geschiedenis veel aandacht 

voor de Reformatie en de rol van het huis van Oranje in de opstand tegen het rooms-

katholieke Spanje, meer aandacht voor de watergeuzen dan voor de martelaren van 

Gorkum, maar een christelijke lesmethode kon ook betekenen dat een neutraal 

leesboek hier en daar simpelweg van een christelijk kenmerk werd voorzien. In het 

vijfde boekje van Hoogeveens leesmethode (behorend bij de leesplank, met de plaatjes 

van Jetses) laat de schrijver de kinderen in de school zingen: ‘Hoor! Moe-der zingt 

mee, moe-der, wat zingt U?  Het is psalm 67 vers 3. Dan volgt het hele psalmvers. In 

de editie voor openbare scholen ontbreekt dit fragment. Bij de schoonschrijvers 

dienden bijbelfragmenten als voorbeeld. Een jaartallenboekje dat rond de Eerste 

Wereldoorlog gebruikt werd sloot af met de vraag: wat moeten wij nu doen? Antwoord: 

het Oranjehuis eren en alle heidenen het evangelie verkondigen. 

 

Het christelijk onderwijs is voor de emancipatie van de gereformeerden van enorme 

betekenis geweest. In 1972 schreef de gereformeerde dissident Thijs Booy over de 

landarbeider ‘wiens enige weelde wat tabak was, en die ineens zeer kordaat zijn pijp in 

de sloot smeet met de woorden: ‘mijn jongen zal schoolmeester worden’. Had die zoon 

de aard van zijn vader, aldus Booy, dan werd de kleinzoon dominee en is de 

acherkleinzoon nu professor, bankier of specialist. De vader van Tijmen van der Kooij 

(1875-1957) was winkelier, zelf werd hij onderwijzer en zijn zoon Tjalling Pieter bracht 

het tot hoogleraar economie aan de VU. Veel gereformeerde families kunnen 

vergelijkende verhalen vertellen. In verband met het Volkspetitionnement zijn 

roerende getuigenissen overgeleverd over eenvoudige mensen die geholpen moesten 

worden met het zetten van hun handtekening, omdat ze lezen noch schrijven konden. 

De ‘kleine luyden’ uit de afgescheiden kerkjes verhielpen met hun eigen scholen dus 

om te beginnen het analfabetisme in eigen kring.. Maar daar bleef het niet bij. Steeds 

beter gingen zij zien dat het volgen van onderwijs, eventueel voortgezet onderwijs, hun 

kinderen vooruit kon helpen in de maatschappij. Ouders stelden er een bijzondere eer 

in als hun zoon kon doorleren voor onderwijzer of, nog mooier, voor dominee. Dit 

waren immers bij uitstek beroepen waarin zij een bijdrage konden leveren aan de 

geestelijke en politieke strijd van het neocalvinistisch volksdeel. Christelijke gymnasia 

en christelijke kweekscholen werden dan ook al in de negentiende eeuw gesticht en 

werden van meet af aan ook door niet-gereformeerden bezocht en gewaardeerd. De 

eerste christelijke HBS ging open in 1901 in Rotterdam. Aanvankelijk wantrouwden 

veel gereformeerden dit schooltype. Enerzijds omdat de Hogere Burger School werd 
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gezien als de school voor de gegoede burgerij, waar zij met hun eenvoudige afkomst 

niet bij hoorden, maar vooral vreesden zij de aandacht die economie en 

natuurwetenschappen op de HBS kregen. Daardoor zou de HBS veel meer dan het 

gymnasium een kanaal zijn waarlangs modernismen, zoals Darwins evolutieleer, tot 

de jongeren kon doordringen. Weliswaar hadden de gereformeerden al sinds 1889 een 

eigen universiteit, maar aan de VU werd alleen opgeleid in godgeleerdheid, rechten en 

letteren. Een faculteit wis- en natuurkundige wetenschappen kwam er pas in 1920. 

De groeiende belangstelling voor de HBS liet zich echter niet tegenhouden, zodat er na 

Rotterdam meer christelijke HBS’ en kwamen. 

 

Door zich te organiseren in zo’n gesloten eigen kring konden de gereformeerden de 

inzichten van de moderne wetenschap inderdaad lange tijd buiten de deur houden. Zo 

had Kuypers oproep om de uitdaging van de nieuwe tijd aan te nemen en er een 

calvinistisch antwoord tegenover te stellen eigenlijk een averechts effect. Het 

calvinistische antwoord kwam vaak neer op: zulke vragen stellen wij niet. Alleen al het 

opperen van bepaalde ideeën werd als teken van ongeloof gezien. Die houding zou op 

sommige plaatsen lang standhouden. Lennert Middelkoop (1973) over de W.G. van der 

Hulstschool in Epe: ‘Toen ik een keer aankwam met een boek over dinosauriërs en 

vragen stelde over het begin van de wereld stuurde de meester me de klas uit. 

Waarom? Daar moest ik op de gang maar eens even over nadenken’. Dit gebeurde 

begin jaren tachtig van de twintigste eeuw, toen de confrontatie tussen de 

gereformeerde leer en de moderne natuurwetenschap allang in het voordeel van 

laatstgenoemde was beslecht. Want zeker in het middelbaar- en hoger onderwijs 

vielen de vragen die de wetenschap aan het christelijk geloof stelde uiteindelijk niet te 

omzeilen. Ook de kerk zou hiermee te maken krijgen. De betekenis van de School met 

de Bijbel moet dan ook gezocht worden in de bijdrage die zij geleverd heeft aan het 

eigen karakter van het protestants-christelijke volksdeel. Zoals we gezien hebben 

gebeurde dat vooral via geestelijke vorming,  en die strekte doorgaans verder dan de 

bijbelvertaling en het psalmvers. 

 

Het begin van de grote veranderingen wordt meestal gesitueerd in de jaren zestig van 

de twintigste eeuw, de jaren dat allerwegen zekerheden ter discussie kwamen. De 

ommezwaai in de gereformeerde kerken wordt zelfs tamelijk exact gedateerd op het 

jaar 1961. Hoewel daarvoor wat de kerk betreft inderdaad veel te zeggen valt, is het de 

vraag of de Tweede Wereldoorlog niet een logische breuklijn is, als we het geheel van 

de gereformeerde wereld overzien. Het leek er aan de buitenkant wel veel op dat de 

zuil na 1945 in ijltempo herstelde, maar er waren vanaf het begin ook tekenen die 

erop wezen dat het niet meer was zoals het geweest was en dat het ook niet weer zou 

worden. Achteraf bekeken kun je zeggen dat de gereformeerde zuil na de oorlog 

functioneerde zoals iemand die zich na een ernstig ongeluk opricht en dan nog even 

groggy verder wankelt voor hij definitief in elkaar zakt. 

 

Afgezien van de vraag of wat en in welke mate mensen minder in de bijbel lezen, is 

intussen ook het gezag van de bijbel ingrijpend verandert. De bijbel had altijd het 

laatste woord. Over de uitleg van sommige gedeelten viel te twisten, en dat deden de 

gereformeerden graag, maar aan de bijbel als het geopenbaarde woord van god, de 

waarheid met een hoofdletter, werd niet getornd. Door alle vragen die de 

gereformeerden nu tot zich toelieten, veranderde dit. De bijbel werd steeds meer 

gezien als een boek waarin verslag wordt gedaan van menselijke ervaringen met god. 
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Ook deze ontwikkeling voltrok zich betrekkelijk snel. De veranderde opvatting over de 

bijbel werd min of meer officieel geboekstaafd in het jaar 1980. In dat jaar aanvaardde 

de gereformeerde synode een rapport onder de titel ‘God met ons’. Aan de 

totstandkoming van dit rapport was enkele jaren intensief gewerkt door 

bijbeldeskundigen van allerlei disciplines. Het mag wel typerend worden genoemd dat 

de synode niet meer dan een ochtend en een middag vergaderen nodig had voor de 

goedkeuring van ‘God met ons’. Men besloot tot een zogenoemde ‘versnelde 

behandeling’, zozeer was de visie die uit het rapport sprak kennelijk al gemeengoed 

onder de synodeafgevaardigden. Een van de synodeleden zei dat er zelfs ‘schreeuwend 

behoefte’ aan het rapport was. Feitelijk deed ‘God met ons’ niet anders dan de balans 

opmaken van de manier waarop tegen de bijbel werd aangekeken vanaf de dagen van 

Kuyper en Bavinck tot en met de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De opstellers 

van het rapport lieten zien dat ook vroegere bijbeluitleggers wel oog hebben gehad 

voor het menselijke element in de schrift, maar dat ze daar tot de jaren vijftig niet veel 

mee gedaan hadden, omdat ze bang waren dat ze dan de historische betekenis van 

het boek zouden ondergraven. Het ontstaan van de gereformeerde kerken was immers 

mede een reactie geweest op de vrije bijbeluitleg die in de negentiende eeuw 

overheersend was. Men wilde elke verdenking uitsluiten dat het weer die kant zou 

uitgaan. De vrees voor afwijkende geluiden was sinds de schorsing van Geelkerken zo 

groot dat theologen hun ruimere inzichten tot de jaren zestig angstvallig voor zichzelf 

hielden. Voorzover dat nog nodig was nam ‘God met ons’ nu nadrukkelijk afscheid 

van het geloof dat de bijbel van kaft tot kaft feitelijk waar is. De bijbel is een boek dat 

door tussenkomst van mensen tot stand is gekomen en dat pas betekenis krijgt door 

het geloof van de mensen, schreven de opstellers. Ze wezen onder meer op het 

onderscheid tussen de verschillende literaire genres in de bijbel, ze toonden de 

betrekkelijkheid van de historische betekenis van de bijbelverhalen aan en wezen erop 

dat de bijbelschrijvers, hoewel geïnspireerd door de heilige geest, gewoon mensen 

waren die fouten maakten. Over de wonderverhalen schreven ze dat het ene wonder 

‘aanvaardbaarder’ is dan het andere, maar dat men er geen welles-nietes spelletje van 

moeten maken. Zo behoort de opstanding van Jezus weliswaar tot de ‘kern van ons 

gelovig weten’. Maar het heeft geen zin om te proberen te achterhalen wat er objectief 

van de opstanding overblijft als je het geloof uitschakelt. Gelovigen die niet meer in 

het feit van de lichamelijke opstanding konden geloven, verdienden daarom ‘een 

pastorale benadering’. De wijsgerige verantwoording voor deze zienswijze kwam van 

het zogenaamde rationele waarheidsbegrip: alleen via een innige relatie tussen de 

mens en iets buiten de mens openbaart de waarheid zich. 

 

Het rapport over het schriftgezag was niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het 

verscheen in een periode die gekenmerkt werd door felle tegenstellingen op het 

gereformeerde erf. Vernieuwers en traditionelen bevochten elkaar op allerlei manieren. 

Dezelfden die te hoop liepen tegen de uitholling van de gereformeerde zede, verzetten 

zich met hand en tand tegen nieuwe theologische inzichten die vrijmoedig werden 

uitgedragen. Twee geruchtmakende zaken in de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

waren die tegen studentenpredikant Herman Wiersinga en ethicus Harry Kuitert. 

Beiden werden beschuldigd van opvattingen die in strijd waren met de leer van de 

kerk. Wiersinga zette in zijn proefschrift de betekenis van de kruisdood van christus 

in een ander licht. Kuitert schreef toegankelijke boeken waarin hij gods openbaring 

nadrukkelijk koppelde aan de ervaringen van mensen en waarin hij bovendien losjes 

omsprong met de belijdenisgeschriften en andere heilige koeien. Vooral Kuitert heeft 
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de laatste decennia van de twintigste eeuw veel directe invloed gehad. Ondanks alle 

ontmanteling geeft Kuitert in zijn boeken geen moment het idee dat hij zelf een 

ongelovige is geworden. Integendeel, tot in zijn laatste werk pleit hij voor ‘een leven 

voor gods aangezicht’. Bovendien doet hij dat in een taal die doordrenkt is van bijbels 

spraakgebruik, veelvuldig neemt hij zijn toevlucht tot de psalmen. Een gereformeerde 

ten voeten uit. Zijn breekwerk stelt hij voor als een poging om de essentie te naderen, 

hij schrijft om inzicht te verwerven, hij breekt af om de kans open te houden dat het 

Woord het woord neemt. Bij de behandeling van de bezwaren tegen Wiersinga en 

Kuitert, die jaren in beslag nam, bleek hoe hard de gereformeerde kerken veranderd 

waren ten opzichte van de dagen van Geelkerken en Schilder. Hoewel de synode met 

name Wiersinga’s opvattingen ronduit afwees, kwam er geen tuchtprocedure tegen 

hem. Als er maatregelen tegen hem moesten worden genomen, dan moest zijn 

gemeente dat maar doen, oordeelde de synode. En die had daar geen behoefte aan. 

Daarmee werd van de tucht, ooit een van de pijlers van het gereformeerde leven, een 

tandeloos monster gemaakt. Er werd nog wel vermaand, maar de pastoraal begripvolle 

toon overheerste. Hier en daar waren er nog wel kerken waar stellen die moesten 

trouwen in het openbaar schuld moesten belijden, maar achteraf zijn zij vooral als 

pechvogels te beschouwen. Ongehuwd samenwonen leidde aanvankelijk nog tot felle 

discussies en bezorgt bezoek van predikant of ouderlingen, maar voor een kerkelijk 

huwelijk is het tegenwoordig geen beletsel meer. 

 

Je zou verwachten dat de gereformeerden bij zo veel aanslagen op hun zekerheden wel 

een toontje lager zouden gaan zingen. Dit was in de jaren zeventig en tachtig van de 

twintigste eeuw echter nauwelijks het geval. Met dezelfde felheid waarmee hun 

voorouders de waarheid verdedigd hadden, stonden twee kampen van modernen en 

behoudenden nu met hun inzichten tegenover elkaar. De oude beginselen werden 

vervangen door nieuw stokpaarden: vrede, gerechtigheid, antiapartheid, de positie van 

de vrouw. Ouders en kinderen vochten over de zeden en kerkleden onderling over alle 

denkbare aspecten van het kerkelijk leven. Vooral het oprukken van de politiek in de 

kerk zette veel kwaad bloed. Weliswaar bestreed niemand dat geloof en politiek met 

elkaar te maken had. Abraham Kuyper was niet voor niets aller vader, maar preken 

waarin werd opgeroepen tot het boycotten van sinaasappels en complete landen 

schoten menige kerkganger in de jaren tachtig in het verkeerde keelgat, dat zelfs tot 

complete oorlogen leidde. Links en rechts meenden allebei dat ze stonden voor de 

waarheid. In dezelfde jaren boog de gereformeerde synode zich ook over verschillende 

ethische kwesties, maar anders dan op politiek terrein hoedde zij zich hier voor 

absolute uitspraken. Ongehuwd samenwonen en homofilie waren op grond van 

bijbelteksten altijd afgewezen, maar nu werden ze met een beroep op het gebod om 

god en de naaste lief te hebben, overgelaten aan het pastoraat. Hoe men ook over 

homofilie dacht, oordeelde de synode in 1979, men diende elkaar in de gemeente als 

broeders en zusters in christus te aanvaarden. Ook hier werd dus afscheid genomen 

van het idee dat er een uit de bijbel af te leiden waarheid zou zijn. Met de bijbel in de 

hand bleek men verschillende kanten op te kunnen. Het feit dat de gereformeerden dit 

met zo veel woorden accepteerden, betekende dat de kerken ophielden één homogeen 

geheel te zijn. 

 

In de jaren negentig van de twintigste eeuw kwamen de kerken in een rustiger 

vaarwater. Na de strijd voor de vrede kwamen milieubehoud nog een poosje hoog op 

de agenda, geschrokken van de heftigheid waarmee het conflict over 
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vredesvraagstukken gepaard gegaan was. Er was nu weliswaar geen kerkscheuring 

uit voortgekomen,  maar opnieuw daagde het besef dat je zo niet met elkaar om 

hoorde te gaan, zeker niet in de kerk. De aandacht verschoof naar binnenkerkelijke 

aangelegenheden, in de eerste plaats naar de steeds intensievere samenwerking met 

de hervormde en de evangelisch-lutherse kerk. Onder de naam ‘Samen op Weg’ sleept 

dit fusieproces zich lang voort, met als mijlpaal de samenvoeging van de 

hoofdkantoren van de drie kerken in Utrecht, in december 1999. 

  

‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid’ staat er op een 

steen die bij de kerkdeur is ingemetseld. Een treffender tekst dan deze uit de 

Hebreeënbrief hadden de gereformeerden van Den Ham niet kunnen kiezen. 

Zondagmorgen half tien schuifelen de eerste bejaarde kerkgangers naar hun plaats en 

binnen een half uur stroomt het onopvallende bakstenen kerkgebouw vol. Eerst de 

ouderen, daarna de paren van middelbare leeftijd en de gezinnen met kinderen en ten 

slotte de jongeren. Ruim zestienhonderd van de zevenvijftighonderd inwoners van Den 

Ham zijn gereformeerd en op zondagmorgen bezoekt ongeveer de helft van hen de 

dienst. Naar de middagdienst komen er nog eens zo’n vierhonderd. Ze zingen 

psalmen: ‘Wie heeft lust de Heer te vrezen’ en gezangen: Alle roem is uitgesloten’, de 

collectes zijn voor de Vrije Universiteit en het Nederlands Bijbelgenootschap en de 

kinderen krijgen tijdens de kindernevendienst dia’s te zien over het zendingswerk in 

Nepal. Dominee Elsinga preekt over een tekst uit het Mattheusevangelie: velen zijn 

geroepen, maar weinigen uitverkoren. Een streng woord, dat mensen vaak angst heeft 

ingeboezemd. ‘Laat u niet bang maken’ zegt de dominee. ‘Er staat: velen zijn geroepen 

en niet velen zijn verworpen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat ons feestkleed in 

orde is. We willen allemaal graag behouden worden, in de hemel komen, maar kennen 

we de bruidegom wel? Hebben we Jezus Christus als onze Zaligmaker lief?’ In de 

kerkdienst staat het gesproken woord centraal en de predikant heeft de hoofdrol. Hij 

doet de zakelijke mededelingen, hij bidt, leest voor uit de bijbel en hij preekt. Korter 

dan vroeger, toen de bediening van het woord rustig drie kwartier in beslag nam, 

maar de preek is onveranderlijk het hart van de kerkdienst. De hele bijeenkomst is 

met een uur bekeken. Na het laatste ‘amen’ loopt de kerk in een mum van tijd leeg. 

Ieder spoedt zich naar de koffie, thuis of bij ouders thuis. Familiebezoek hoort voor 

veel mensen uit Den Ham net zo bij de zondag als de kerkgang en de op zaterdag 

bereide maaltijdsoep. Daarin verschilt een zondag in het jaar 2000 niet van een in het 

jaar 1930. Nu hoeven de gezinnen alleen geen uren meer te lopen, getuige de 

onafzienbare rijen auto’s op het parkeerterrein. 

 

Met Den Ham is iets bijzonders aan de hand. Het duurt even voordat het tot je 

doordringt, maar dan kun je het ook niet missen. Het is niet dat je met een schok 

beseft dat een wereld die je voorbij waande, hier nog gewoon voort bestaat. Dat is 

immers niet zo’n wonder. Den Ham is een klein dorp achter Ommen, in een knusse 

streek van het land waar de moderne tijd ogenschijnlijk weinig vat op heeft gekregen. 

Ouders wonen vaak onder hetzelfde dak als hun getrouwde kinderen. Het spreekt 

vanzelf dat ze voor elkaar zorgen. Oude structuren zijn nog intact. De openbare 

basisschool moest hier enkele jaren geleden zijn deuren sluiten, bij gebrek aan 

leerlingen. Er zijn twee christelijke scholen (met één bestuur) – vroeger had je een 

aparte gereformeerde en een aparte hervormde – en er is een vrijgemaakte school. De 

koopzondag maakt in Den Ham geen kans, want niemand heeft er behoefte aan en het 

zwembad is op de dag des heren dicht. Toch is dit geen zwartekousen-streek. Bij 
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dominee Elsinga eten ze tussen de middag warm. Buiten scharrelen kippen rond en 

om de tafel scharen zich zijn kinderen. Vader bidt hardop en de jongste spruit doet 

een kindergebedje, gemeenteleden komen hun genegenheid in de vorm van potten 

zelfgemaakte jam aan de pastoriedeur afgeven. Het zijn plaatjes uit de tijd van ‘toen 

was geluk heel gewoon’. Toch is rustend landbouwer Hendrik Pastink (1921) bezorgd 

over de ontwikkelingen. Hij is zijn hele leven al een trouw kerkganger. Vanaf zijn vijfde 

ging hij elke zondag tweemaal mee, lopend van Daarle naar Den Ham, vijf kilometer 

heen en vijf kilometer terug. Later kreeg Daarle zelf een kerk en daar deed hij ook 

belijdenis. Zijn bezorgdheid geldt niet het parkeerterrein vol auto’s. Hij is nog uit de 

tijd dat er op zondag niets mocht. Die tijd hoefde niet terug te komen, maar op het 

moment kan er wel erg veel mee door. Hij ziet met lede ogen aan hoe het kerkbezoek 

in de middagdienst is afgenomen. En wat hem spijt is dat de mannenvereniging waar 

hij op zat is opgeheven. Er is er nu nog maar een over, en een jongemannen kring. 

Jarenlang is hij ouderling geweest in Den Ham en dan vermaande hij de mensen als 

dat nodig was. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Er wordt dan gesproken over de 

eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Hij wil de schuld niet geven aan de 

mensen uit de stad, die zijn niet minder, al hebben ze andere ideeën. Hij heeft 

kleinkinderen in het westen wonen en daar ziet hij hoe het kan gaan. ‘Ik weet wel, wij 

hoeven onze kinderen niet te bewaren en je kunt ze altijd opdragen voor de 

genadetroon. Maar ik denk zo vaak: zou god er geen droefheid over hebben’. Het 

westen rukt op, al dan niet via Almelo. Vooral middelbare scholieren staan bloot aan 

invloeden die funest zijn voor de dorpstraditie en voor het geloofsleven. Vaak brengen 

ze het uitgaansleven van de jeugd ter sprake. Zaal Dijk in Lemele, de 

uitgaansgelegenheid in de omgeving, heeft ook op de jongelui uit de kerk een grote 

aantrekkingskracht. In de negentiende eeuw traden de gereformeerden ouderlingen 

van Den Ham regelmatig op tegen de bezoekers van de Ommer Bissingh, de markt in 

Ommen, maar die was maar een keer per jaar. 

 

Toch is er met Den Ham iets bijzonders aan de hand, het is geen gereformeerd 

museumdorp. Het zijn de mensen zelf. Ze zien wel dat er van alles verandert, maar ze 

staren zich er niet blind op. Integendeel, de sluipende teloorgang van de 

uiterlijkheden, hoe bescheiden ook, lijkt hen des te sterker te bepalen bij het 

wezenlijke van hun traditie. Dat ijsje op zondag, wat doet het ertoe? Zaal Dijk? Je 

moet het niet overdrijven. Ze zijn het volk van de steen: ‘Jezus Christus is gisteren en 

heden dezelfde en tot in eeuwigheid’. De mensen van Den Ham spreken met grote 

vrijmoedigheid over wat hen ten diepste beweegt. ‘Ik ben geschapen door de Here God. 

Ik heb mijn gebreken en gelukkig is de Here Jezus ook voor mij gestorven. Dat ik uit 

genade mag leven, daar gaat het om’, zegt Christina Boessenkool. ‘Al die waaroms die 

er zijn, daar weet ik ook geen antwoord op, maar ik heb een eenvoudig kinderlijk 

geloof. God is mijn vader’. Veel oudere inwoners van Den Ham hebben nog 

herinneringen aan het zogenaamde gezelschapsleven, de huiselijke bijeenkomsten 

rond de bijbel, waar een haast mystieke sfeer hing. Een oma die niet meer naar de 

kerk kon en die op zondagavond altijd een preek voorlas, waar iedereen als 

vanzelfsprekend bij was. Grootvader die zo echt christelijk gereformeerd was en die 

altijd bad: ‘Geef dat wij niet zullen rusten voor we u gezocht en gevonden hebben’. Een 

moeder die op zaterdagavond naar een gebedskring ging. Allemaal overblijfselen uit de 

negentiende eeuw. Hier in Den Ham kun je elke zondag horen dat Jezus Christus voor 

onze zonden gestorven is. De prediking is helemaal gereformeerd in de ouderwetse zin 

van het woord. Als er in de eenentwintigste eeuw een Abraham Kuyper opstaat, zal hij 
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in Den Ham zijn Pietje Baltus vinden. Om de torenspitsen spon zich de onvruchtbare 

sprei van de nacht. De sprakeloosheid van de leegte hield een gedachte verborgen, een 

uiterst lichte, genadeloze gedachte. Op de pas uitgelopen bladeren zet zich een laagje 

stof af. Hoog boven de hoofden schittert een eenzame, blauwe zon. 

Het verhaal van mijn woede 

 

 
 

 

De werkelijke prijs van alles, dat wat elk ding werkelijk kost voor degenen die het wil 

verwerven, is de arbeid en de inspanning van het verwerven ervan. 

 

Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776 

 

 

 

Ik spreek in dit boek soms over mijn subjectieve zienswijze. Deze zienswijze is een 

beeld dat je krijgt als je opzettelijk met halfgesloten ogen en ietwat dove oren de 

gestalte en stem van het ‘zijn’ probeert te zien en te horen. Als we te scherp zien en 

horen, beperken we ons tot het tijdstip van het heden. We merken dan niet of en hoe 

onze voorouderlijke zielen het heden vernemen en begrijpen. Of met andere woorden: 

hoe het onbewuste reageert. Zo wordt het 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 er in hoge mate 

vanaf of de historische familie, die door het individu gepersonifieerd wordt, met de 

huidige kortstondige condities overeenstemt of niet, aldus Jung. Toch wanneer 

iemand uit de zestiende eeuw mijn huis zou betrekken, dan zouden veel dingen nieuw 

voor hem zijn. Hij zou met veel zaken geen raad weten. Maar ik geef hun – zo goed en 

zo kwam als ik kan – antwoord op vragen die zij tijdens hun leven niet konden 

oplossen. Ik leef daar in de ‘tweede persoon’ en zie het leven in het groot dat ontstaat 

en vergaat. Ik zie en hoor wat er op de achtergrond gebeurt en daarom heb ik 

innerlijke zekerheid. Wie niets ziet heeft ook geen zekerheid en kan geen conclusies 

trekken, of vertrouwt zijn eigen conclusies niet. Ik weet niet waardoor ik beweging van 

het leven kan waarnemen. Wellicht was de oorzaak een opmerking van iemand, 

wellicht waren het mijn eerste dromen. Zij hebben van het begin af aan mijn 

bestemming bepaald. Steeds moest ik de innerlijke wet volgen die me was opgelegd en 

die me geen vrije keus liet. Overigens volgde ik haar niet altijd. Wie kan er ook zonder 

inconsequenties leven? Voor bepaalde mensen kon ik me intensief interesseren, maar 

zodra ik ze doorzien had was de betovering doorbroken. Op die manier heb ik vijanden 

gemaakt. Maar als scheppend mens ben je overgeleverd, niet vrij, maar geboeid en 

gedreven door de demon, aldus Jung. Deze onvrijheid veroorzaakte een diepe 

droefheid. Vaak voelde ik me alsof ik op het slagveld was. Ik kan het niet, ik kan 

immers niet blijven. Ik mag je graag, ja, ik hou van je, maar ik kan niet blijven! Ik trok 

een denkbeeldige lijn die mijn wereld van de zijne scheidde en waar hij niet overheen 

kon komen. Dat is op dat moment hartverscheurend. Ik ben immers zelf het 

slachtoffer. Ik kan niet blijven. Maar dankzij de demon kom je erdoorheen. En de 
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gezegende inconsequentie brengt met zich mee dat ik in zeer duidelijke tegenstelling 

tot mijn ‘onttrouw’ in onvermoede mate trouw kan zijn. De demon en het creatieve 

hebben bij mij onvoorwaardelijk en meedogenloos hun wil doorgezet. 

 

Dat brengt ons bij de socioloog William Thomas (1863-1947), die het selectief 

waarnemen als volgt formuleerde: ‘When people define situations as real, they are real 

in their consequences’. Hij bedoelde daarmee dat het gedrag van mensen wordt 

bepaald door hun interpretaties van de situatie (inschattingen0 betekenissen) en niet 

door de situatie zelf. Ook al zitten mensen er naast, zijn hun inschattingen onjuist, 

het is juist het gedrag (op basis van die verkeerde inschattingen) dat reële gevolgen 

heeft. Het voorbeeld over het denken over de verschillen tussen mannen en vrouwen 

rond 1900, maakt het bovenstaande duidelijk. Omdat de meeste mensen er hetzelfde 

over dachten, gedroeg men zich naar die opvatting, ook vrouwen. Je zag als meisje 

nauwelijks andere voorbeelden. Je leerde als meisje weer dezelfde ‘definitie van de 

situatie’. De eerste vrouwen die anders wilden konden rekenen op zeer negatieve en 

afwerende reacties. Een ander voorbeeld van een verkeerde inschatting met zeer reële 

gevolgen is de campagne tegen de coloradokever tijdens de eerste jaren na de Tweede 

Wereldoorlog. Coloradokevers zouden de aardappelen opeten. Om de oogsten te 

vergroten moesten de kevers worden uitgeroeid. Met veel gif trok men ten strijde. Het  

gevolg was dat niet alleen de kevers werden uitgeroeid, maar alle dieren uit die 

voedselketen. Het gevolg was dat er geen aardappelen meer werden verbouwd, maar 

maïs. 

 

Wat en hoe selecteren mensen nu? We selecteren met behulp van ons referentiekader. 

Een deel van onze reacties zijn aangeboren en hebben een dierlijke oorsprong. Denk 

bijvoorbeeld aan de rol van het reukorgaan. Maar een groot deel van onze selectie 

betreft betekenissen met een sociale achtergrond. Allereerst is voor waarneming een 

zekere mate van herkenning nodig. In ons geheugen ligt alles opgeslagen wat we 

eerder geleerd of ervaren hebben. Met behulp daarvan zien we dingen of herkennen 

we menselijk gedrag, kunnen we dingen plaatsen. 

 

Verder hebben mensen de neiging te willen vasthouden aan de opvattingen en 

meningen die men al heeft. Men zoek in de realiteit als het ware naar bevestiging van 

datgene wat al deel uitmaakt van het eigen referentiekader. De een staat wel opener 

voor nieuwe informatie en ervaringen dan de ander. Dat wil zeggen dat iemand bereid 

is zijn opvattingen aan de realiteit te toetsen. Bij iedereen zijn wel dingen aan te 

wijzen waarbij de zaak op slot gaat. Soms wanneer het gaat om andere personen of 

groepen (vooroordelen of stereotypen). Vaak gaat het om politieke opvattingen, of 

liever overtuigingen die niet meer aan de realiteit worden getoetst. Bij de affaire 

Rusdie heeft het merendeel van zijn tegenstanders zijn boek niet gelezen. Toen prins 

Bernard beschuldigd werd van het aannemen van steekpenningen konden velen 

alleen maar reageren met kwaadheid op de smerige journalisten die het koningshuis 

in een kwaad daglicht zouden willen stellen. De recente discussies over de rol van 

Nederlandse militairen in de onafhankelijksstrijd in Afghanistan en Irak is ook zo’n 

voorbeeld waarbij de standpunten veelal – emotioneel – muurvast liggen en men de 

realiteit niet onder ogen wil zien. Overigens is de mate van geslotenheid in het denken 

een overeenkomst tussen groepen aan de extreem linkse kant en groepen aan de 

extreem rechtse kant van het politieke spectrum.  
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Niet alleen het waarnemen werkt selectief, ook datgene waar we ons aan blootstellen 

en uiteindelijk, wat we onthouden is op selectiemechanismen gebaseerd. Dingen die 

niet stroken met ons zelfbeeld of wereldbeeld vergeten we sneller. Dingen die 

overeenkomen met opvattingen en gevoelens in het referentiekader, worden 

gemakkelijk in het geheugen opgeslagen. Een voorbeeld is het afgesneden oor van 

Vincent van Gogh. Het blijkt dat hij niet zijn oor heeft afgesneden, maar een stukje 

van zijn oorlel.  Ten aanzien van politieke denkbeelden werkt het waarnemen ook 

selectief. Men heeft wel eens geëxperimenteerd met PvdA en VVD ledenvergaderingen. 

Van Thijn en Wiegel deden dezelfde uitspraken over de noodzaak van een tweede 

luchthaven in een uitzending van Achter het Nieuws. Als men aan de vergadering de 

eigen politieke voorman liet zien had dat veel meer effect om de opvattingen dan 

wanneer men dezelfde woorden uit de mond van de tegenpartij hoorde. Het selectief 

blootstellen (exposure) blijkt uit het feit dat men die kranten leest, en die tv 

programma’s bekijkt waarvan men denkt dat die overeenkomen met het eigen 

wereldbeeld. Binnen die programma’s of kranten zoekt men ook weer datgene dat 

aansluit bij bestaande behoeften, overtuigingen en stemmingen. De rest wordt  

gemakkelijker vergeten. 

 

En ander mechanisme is dat wat attributie wordt genoemd. In de cognitieve 

(betreffende het kennen) psychologie wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop 

mensen informatie verwerken. Mensen blijken dat zelden rationeel te doen. Vaak 

wordt de informatie vertekend. Mensen hebben bijvoorbeeld de neiging om allerlei 

gebeurtenissen of gedrag van anderen te willen reduceren tot onderliggende oorzaken. 

Dergelijke reducties bieden een interpretatiekader voor nieuwe gelijksoortige 

gebeurtenissen. We kunnen dingen daardoor makkelijker onthouden (in het geheugen 

opslaan), maar het levert ook een gevoel op dat we situaties begrijpen, dat we ze 

kunnen voorzien en hanteren. De behoefte aan controle wordt in sterke mate 

bevredigd door dit soort verklaringen. Die behoefte is zo sterk dat controle vaak wordt 

waargenomen in situatie waar die niet aanwezig is. Gokkers denken hun kansen te 

vergroten door allerlei rituelen, en denken dat reeds geworpen stenen onder een beker 

minder kans bieden om te winnen, dan wanneer ze nog gegooid moeten worden, zeker 

als je dat zelf mag doen. Slachtoffers van ongelukken zijn vaak geneigd zichzelf de 

schuld toe te kennen, ook wanneer de gebeurtenis zich volstrekt buiten hun invloed 

heeft voltrokken. Dat maakt de situatie dragelijker dan wanneer zij moeten geloven 

dat volstrekt niet beïnvloedbare factoren het ongeluk veroorzaken. Ernstige 

gehandicapte slachtoffers passen zich beter aan, en genezen sneller wanneer zij de 

gebeurtenis met zichzelf in verband brengen, dan slachtoffers die de oorzaak 

toeschrijven aan externe, toevallige factoren. Een ander opmerkelijk attributiefout is 

dat mensen geneigd zijn hun eigen gedrag te verklaren vanuit omstandigheden en dat 

van anderen door hen (karakter)eigenschappen toe te kennen. Zo hebben 

Nederlanders de neiging de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog toe te schrijven 

aan karaktereigenschappen van de Duitsers. En Duitsers zelf wijzen vaak op de 

omstandigheden, waardoor zij niet anders konden. Dat laatste is voor Nederlanders 

weer een bewijs van het Duitse karakter. Andere voorbeelden van vertekeningen in 

waarneming zijn het aantrekkelijksstereotype: aantrekkelijkheid wordt geassocieerd 

met intelligentie en status wordt geassocieerd met lengte van de persoon.   

 

Een ander mechanisme waardoor waarden, normen, opvattingen worden overgebracht 

in het proces van socialisatie is de sociale controle. Onder sociale controle verstaan we 
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alle stimulansen en alle vormen van druk of zelfs dwang op het individu om zich aan 

te passen aan de wensen van de groep waarvan hij deel uitmaakt. Dat kan een gezin 

zijn, een vriendengroep, de school als instituut, een vereniging waar je lid van bent, 

maar strekt zich ook uit tot de politiek met politie en justitie en de rechterlijke macht 

als instrumenten om gewenst gedrag af te dwingen en ongewenst gedrag te 

voorkomen. Sociale controle werkt als gevolg van het van elkaar afhankelijk zijn. Het 

individu zoekt houvast, wil ergens bijhoren (of er tenminste niet buiten vallen), 

identificeert zich met personen of groepen. De anderen die druk uitoefenen willen dat 

ook. Het resultaat is het ontstaan van groepen met eigen gewoonten, gedragingen en 

opvattingen. Net zoals personen hun plaats bepalen door zich af te zetten of te 

vergelijken met anderen, doen groepen dat ook. Al eerder hebben we opgemerkt dat 

normen en waarden zich uitkristalliseren door juist het afwijkende gedrag te bepalen. 

Vijandschap kan op die manier een integrerende rol vervullen in een  samenleving of 

groep. Door een beeld van een vijand buiten die groep of buiten een land ontstaat er 

meer saamhorigheid in de samenleving zelf. Verschillende politieke systemen en 

machthebbers drijven op het hebben van conflicten met het buitenland. Op een 

vergelijkbare, maar veel subtieler manier ontstaan ook verschillen tussen milieus. In 

verschillende Amerikaanse films (7 Up, 35 Up en Donnie Darko)  is duidelijk te zien 

hoe de kinderen van zeven jaar zich bewust (geworden) zijn van de verschillen met 

kinderen uit andere sociaal-economische milieus en zich tegen elkaar af zetten. 

Tekenend is het voorbeeld van drie jongens in Engeland en de drie meisjes in de 

Verenigde Staten, die, beide uit de allerhoogste milieus, haarscherp de grens trekken 

tussen gedrag wat op hun school gewenst is, door vast te stellen wanneer je van 

school verwijderd zou moeten worden. Anderzijds is duidelijk dat bijvoorbeeld Tony 

uit 35 Up op zijn zevende jaar, van zijn leven niks te maken wil hebben met die 

kakjongens. Hij identificeert zich met zijn eigen achtergrond en blijft tot ver na z’n 

twintigste volhouden dat hij veel beter af was dan die professors. Zo tegen z’n 

dertigste is het niet meer zo nodig zich af te zetten. Zijn plaats is dan al bepaald. In 

het taalgebruik wordt dat zelfs hoorbaar.  

 

Sociale controle kan dus op twee manieren worden uitgeoefend. 

Informeel: door een groep worden ongeschreven normen en waarden gehandhaafd, 

door roddel, door humor, door pesterijen, door uitsluiting, door beloning, door aardig 

te zijn tegen de een en een ander te negeren. 

Formeel: door wetgeving die door politieke besluiten wordt vastgelegd en 

wetshandhaving door politie, justitie en rechterlijke macht. Formele regels bestaan 

ook in verenigingen, scholen en andere instellingen. De term sociale controle wordt in 

het algemeen gebruikt voor juist informele sociale druk. 

 

Normen worden in eerste instantie van buitenaf opgelegd, maar het socialisatieproces 

grijpt zo diep in de persoonlijkheid in dat na verloop van tijd een individu vanuit 

zichzelf zich volgens (een groot deel van) de normen en waarden gaat gedragen. De 

dwang van buitenaf verandert in zelfcontrole. De socioloog Norbert Elias (1897-1990) 

heeft onderzocht hoe door het ingewikkelder worden van de samenleving in West 

Europa, en de toenemende complexiteit van de afhankelijksrelaties tussen mensen, de 

mate van zelfdwang is toegenomen. Volgens Elias gaat het hier om een geleidelijk 

proces dat eeuwen heeft geduurd en dat te maken heeft met toenemende 

concurrentieverhoudingen tussen verschillende sociale lagen. Zijn redenering komt 

kortweg hierop neer. In de standenmaatschappij bestonden er machtsconflicten 
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binnen de adellijke stand, die veelal met geweld werden beslecht. In de periode dat het 

proces van staatsvorming op gang komt, aan het einde van de middeleeuwen, is 

geweld om je belangen na te streven een minder probaat middel: het is een verloren 

zaak om het tegen de koning op te nemen. Het gaat nog steeds om een ontwikkeling 

binnen de hoogste stand. Om invloed uit te oefenen probeert men in het gevlei te 

komen aan het hof. Men gaat de gebruiken met betrekking tot kleding, eetgewoonten, 

omgangsvormen die gelden aan het hof overnemen. Op die manier wordt de afstand 

met de koning kleiner gemaakt. Het werd een manier om binnen te komen. De 

mensen aan het hof zelf wilden zich blijven onderscheiden van adel met minder macht 

en aanzien. Door verandering in kleding, eetgewoonten, omgangsvormen, door 

interesse en aandacht voor muziek, schilderkunst en dergelijke, probeerden zij de 

scheidslijnen met de lagere adel te handhaven. Er vind een ‘verhoofsing van de 

cultuur’ plaats, zoals Elias dat noemt. Een proces dat geleidelijk verloopt, zonder dat 

iemand dat stuurt of onder controle heeft. 

 

De zelfdwang waar Elias over spreek valt het best uit te leggen aan het verschijnsel 

schaamte. Wanneer je je bewust bent van de verwachtingen die anderen hebben over 

gedrag, is schaamte vaak het gevolg wanneer je belangrijke gedragsvoorschriften over 

treedt. De reacties van anderen zijn samen te vatten als afkeer of verontwaardiging 

(sociale controle). De angst voor de mogelijke reacties van anderen is dan schaamte. 

Schaamte leidt tot zelfdwang. Het is een enorm verschil in de manier waarop de 

middeleeuwers omgingen met zaken als bijvoorbeeld eten, drinken, slapen, 

seksualiteit, ontlasten, ruzies, en de manier waarop wij dat doen. De 

terughoudendheid van mensen ten opzichte van anderen is zo toegenomen dat veel 

van dit soort gedragingen is teruggedrongen in de privé-sfeer. De privé-sfeer is groter 

geworden: gescheiden slaapkamers, toiletten en wat dies meer zij, maar ook door 

allerlei gewoonten ten aanzien van (het vermijden van) lichaamscontact. 

Internaliseren is dus het resultaat van het socialisatieproces, waardoor druk van 

buitenaf om je aan bepaalde regels te houden nauwelijks meer nodig is, maar mensen 

vanuit zichzelf (onbewust, reflexmatig) zich volgens die regels gedragen. 

 

Het succes van cultuuroverdracht is nog niet verklaard vanuit het proces van sociale 

controle dat van buiten op het individu afkomt. Mensen willen toch vrijheid en 

autonomie en zich juist niet laten leiden door anderen? Ten eerste is er de biologische 

en later sociale afhankelijkheid van kinderen. Die afhankelijkheid maakt dat (kleine) 

kinderen zich (in de eerste instantie) met hun ouders identificeren. Ze willen zijn als 

hun ouders, doen hun gedragingen na, nemen hun taal over, willen worden wat zij als 

beroep hebben. Na enige tijd worden vriendjes belangrijker, krijgt school meer invloed, 

kom je mensen tegen in verenigingen en in andere milieus. Als je de invloedsfeer rond 

een individu voorstelt als kringen die steeds groter worden, dan worden naarmate je 

ouder wordt de buitenste kringen steeds belangrijker, al blijft de invloed van de 

binnenste kringen bestaan, al worden die wel losser. Steeds vindt er wel een bepaalde 

mate van identificatie plaats met bepaalde groepen in die nieuwe invloedssfeer. 

Identificatie die deels verloopt door het je afzetten tegen, door je bewust te zijn waar je 

niet bij wilt horen. Identificatie wordt zichtbaar in het imiteren van gedrag. Het 

nadoen, het overnemen van gewoonten, het hebben van dezelfde voorkeuren en 

opvattingen als degenen waarmee je je identificeert. Identificatie (het afzetten tegen) 

vindt ook weer plaats in de drie dimensies: van generatie op generatie, van platteland 

naar stad, van de ene sociale laag naar de andere. Je kan de plaats van het individu 
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in z’n sociale omgeving ook anders voorstellen. Als de invloed van buiten het gezin 

groter wordt ontstaan er invloeden die deels overlappen en deels van elkaar 

gescheiden zijn. Thuis ben je kind van je ouders, in de klas ben je klasgenoot, in de 

sportvereniging ben je teamspeler, je hebt familie, vrienden, je maakt deel uit van een 

sociaal-economisch milieu. In elk van die invloedsferen verwachten mensen wat 

anders van je: datgene dat overeenkomt met je positie in die omgeving. De 

verwachtingen ten aanzien van het gedrag die aan een bepaalde positie zijn gekoppeld 

noemen we sociale rollen. Wanneer die rollen door elkaar heen gaan lopen ontstaan er 

mogelijk rolconflicten. De arts in een ziekenhuis die zijn vrouw als patiënt krijgt 

binnengereden, de leerling waarvan de vaderen op school werkt. 

 

Alle andere vrouwen hadden normale mannen. Alleen die van mij verstond de kunst 

zijn vrouw met prietpraat te voeden. God geve dat hij tegen nieuwjaar zijn tong 

kwijtraakt en zijn armen en benen erbij. De heer had hem slechts een lichaam 

gegeven om hem in staat te stellen het denken boven het zielige geploeter van deze 

wereld te verheffen. Iedere beweging die hij maakte was niet minder dan een 

overwinning van de geest op de materie. Niemand had hem ooit zien lachen, zijn 

glimlach bereikte de ogen niet. Mensen waren voor hem wezens die weinig aanspraak 

op zijn achting konden maken, maar de dieren vervulden hem met een 

onbeschrijfelijk medelijden. Zo was het met die mens gesteld, met zijn verachtelijke 

hovaardij. Ik had geen andere keus dan de liefde zelf te gaan zoeken. En natuurlijk 

vond ik die. O goden van mijn jeugd! Van de veertig jaren van mijn leven had ik er tien 

aan het bedenken van verhalen besteed, duizenden verhalen die aan mijn hersens 

zogen, die op mijn hart lagen als zeehonden op het wad. Losgeraakt door de kracht 

van de eenzaamheid was één ervan op de grond gevallen. Klaarblijkelijk stond het in 

de sterren geschreven dat een buitenlandse man mijn eerste lezer zou worden. Had ik 

mij minder vaak en minder intensief in mijn schrijversambacht verdiept, dan zou ik 

een banaal verhaal hebben opgehangen over de van huis gejaagde dochter, over een 

psychisch gestoorde vader en een tot martelares geworden moeder. Die fout maakte ik 

niet. Een goed bedacht verhaal hoeft helemaal het echte leven niet te imiteren. Het 

leven doet uit alle macht zijn best op een goed bedacht verhaal te lijken. Om die reden 

was ik geboren in Enter in de provincie Overijssel. Hij is groot van gestalte; zijn 

manier van doen bezielt hem. Dat is zijn voornaamste adelbrief, hij hoeft geen andere 

te tonen. Hij weet het zelf, dat ziet men op het eerste gezicht. Toch wordt die allure 

van hem nog niet gekenmerkt door de graad van volmaaktheid die ware kenners 

zouden verlangen. Zijn air is landelijk maar niet van overal. Er hangt om hem een 

geur van aarde, van geboortegrond. Maar hoewel die gemakkelijk te herkennen valt, 

heeft men de neiging dit streekkarakter te vergoelijken, omdat het in zijn soort enig is. 

Bij gebrek aan voldoende inzicht of kennis van zaken durft men die boersheid niet te 

bekritiseren. Hij is ernstig, en open, hoewel soms wat stug, en nog vaker onverschillig 

en koel. Hij weet zich voor te doen als een geraffineerd bestuurder, wanneer hij dat 

wil; zachtaardig is hij nooit. Hij weet goed zijn woord te doen. Hij is welsprekend, 

maar zowel in zijn geest en zijn stijl als in zijn uiterlijk heeft hij een enkel gebrek, dat 

hem verhindert superieur te zijn aan vrijwel alle andere mannen ter wereld. Het 

ontbreekt hem namelijk aan zachtheid, die wezenlijke bekoring die volstrekt 

onontbeerlijk is in een mens. Ziehier zijn belangrijkste karaktertrekken. Ik heb maar 

weinig mensen ontmoet, die in zo sterke mate bezaten wat men een gevoelig hart ofwel 

empathie noemt. Indien men mij zou vragen om de definitie van die uitdrukking met 

betrekking tot de man die ik nu beschrijf, zeg ik: ‘empathie hebben betekent in zijn 
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geval een kwetsbaar zenuwgestel en een intens gevoelsleven bezitten. Bij het minste of 

geringste is hij in de war, gevoelig voor de meest oppervlakkige indrukken, menselijk 

door zijn lichamelijk conditie, door gewoonte. Dat goede hart is overdreven royaal uit 

liefhebberij, aanleg tot verkwisting en ijdelheid. Soms kent het liefdesgevoelens, maar 

die eigenschap is hem niet, zoals vrijgevigheid, aangeboren. Tederheid is bij hem 

zwakheid of aanstellerij. Het zou immers niet te pas komen dat een zo stoere man als 

hem nooit bemind had. Hij gaf zich dus alle denkbare moeite lief te hebben, maar 

vaak miskent hij de symptomen. Hij huilt gemakkelijk en als zijn tranen gedroogd 

zijn, gelooft hij dat hij echt teder is geweest. Weer verwart hij lichamelijk oorzaken met 

echt gevoel. Maar toch kan hij wel liefhebben, en ook haten. Nooit zullen die twee 

vormen van hartstocht bij hem een element van minderwaardigheid bevatten. Zijn 

wezen wordt gekenmerkt door een aangeboren afhankelijkheid, en die volstrekt 

natuurlijke eigenschap van hem, die eigenlijk alleen maar wat leiding nodig heeft, zou 

alom de grootste bewondering gewekt hebben, indien hij maar meer aandacht besteed 

had aan de vorming van zijn geest, en als de sfeer in de wereld der machthebbers 

waarin hij gedurende zo lange tijd verkeert hem maar had toegestaan eigen principes 

te ontwikkelen. Zijn levendige karakter was zijn enige leidraad; aangezien er veel 

groots en verhevens in zijn wezen is, zal die hartstocht hem automatisch de weg 

wijzen. Maar evenwel zal hij onderhevig zijn aan veelvuldige afdwalingen, bij gebrek 

aan een juist oordeel en vaste beginselen. Die afwezigheid van beginselen, maken hem 

tot een gevaarlijke tegenstander, zonder hem echter ooit in een boosaardige vijand te 

doen ontaarden. Dergelijke tekortkomingen worden bij hem zelfs aantrekkelijke 

eigenschappen, en wanneer hij zo ver komt dat hij zich iemands vriend toont, schijnt 

hij de beminnelijkste man ter wereld. 

 

Het bos ontving mij met koelte en stille schemering. Groene bladeren bogen naar 

elkaar toe, streelden elkaar met de vlakke hand en na elkaar in de hoge toppen wat te 

hebben toegefluisterd, keerden ze ritselend en trillend naar hun plaats terug. Ik had 

echter geen oor voor hun gelispel. Aan de hemel werden onbeweeglijke lantaarns 

aangestoken. De aarde verstilde. Het was nacht geworden. Opnieuw hoorde ik alleen 

het gemurmel van stromend water. Net als tevoren zong en spon en zuchtte de regen 

op de daken. Alleen had de wind de regen nu opgevangen en opzij gedrukt. Mijn ogen 

boorden zich door de stille nacht en het wilde beest van de herinnering knaagde aan 

mij. Ik kon de slaap niet vatten. Het verhaal van mijn woede en het gruwelijke vervolg 

daarop: zal ik in de rivier stappen en me laten meesleuren door de 

stroomversnellingen, door het woelige water, om verfrist weer wakker te worden in de 

kalme riviermonding? Wat is dit voor een automatisme, wat voor bevrijding zal het mij 

brengen en wat voor zin heeft mijn verhaal als er geen bevrijding is? Vervult mijn lot 

van gehuwde vrouw me van vurige woede? Wie zit er achter mijn verdrukking? Jullie, 

zeg ik en richt een priemende vinger op zo velen, ze zijn al overleden en de anderen zie 

ik nooit weer. Mijn verlangen werd in de kiem gesmoord en ik wist niet wat ik ertegen 

moest doen. Waarom ben ik dan niet van hen weggelopen? Zolang er nog een elders 

bestaat waar ik mijn leven kan leiden, wijzen er ook vingers vanuit de hemel naar mij. 

Of ben ik voorbestemd voor een ingewikkelder lot, dat ik tot dusver niet kende, maar 

nu helaas wel: om met mijn hoofd omlaag te worden gekruisigd als waarschuwing aan 

hen die hun woede liefhebben en blind zijn voor enig ander verhaal? Maar wat voor 

ander verhaal mag ik dan verwachten? Trouwen met mijn zwager? Ik ben geen 

gelukkige huisvrouw. Ik ben een armzalige zwartgallige maagd en mijn verhaal is mijn 

verhaal, ook al is het een saai stom rotverhaal dat zijn eigen betekenis niet eens kent 
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en zijn vele mogelijke maar onbenutte varianten evenmin. Ik ben ik. Karakter is 

noodlot. Geschiedenis is de god. Gepikeerd, altijd maar gepikeerd. 

 

Hoe vele keren heb ik niet gezegd dat mijn moeder en ik twee totaal verschillende 

vrouwen zijn? Natuurlijk, ik heb bepaalde minder belangrijke deugden die ik van haar 

kreeg toegegeven zoals makkelijk met mensen omgaan, vertrouwen oproepen. Maar 

vergeleken met die eigenschappen van haar waar ik altijd een hekel aan gehad heb 

maar die ik desondanks toch overgenomen heb, haar angst, die onder mijn 

oppervlakkige onafhankelijkheid ligt, hoe nietig komt mijn ‘goede’ erfenis dan voor. Ik 

heb altijd gedacht dat ik het huis maar hoefde te verlaten om de eigenschappen die ik 

in mijzelf wenste te versterken, omdat ik van nature aanvoelde dat mijn moeder een 

zeer bescheiden persoon was. Bij elke stap die ik van haar af maakte, mijn 

seksualiteit, mijn werk, de hele dramatische opzet van mijn leven die haar 

conservatieve opzet overschaduwt, ik ben mij er steeds van bewust geweest dat zij mij 

volgde. Het mag dan een feit zijn dat ik mijzelf modern kleedde, maar er is geen 

moedig ding dat ik ooit heb gedaan dat niet door onzekerheid begeleid werd. Ik wilde 

niet als mijn moeder worden en wilde niet veranderen in het soort nerveuze, angstige 

moeder die zij voor mij geweest is. Alleen ik kan de hulpeloze moeder die in mij leeft 

de baas. Ik zou een moeder worden zoals zij was. Hulpeloos? Waarom verbind ik dat 

woord automatisch met haar? Een vrouw die twee dochter en twee zonen opvoedde, 

het huis soepel deed lopen, haar rekeningen op tijd betaalde en nooit een maaltijd 

vergat te bereidden. Was zij inderdaad zo bedeesd en angstig, zo verschillend van mij, 

de avontuurlijke dochter? Ben ik zo verschillend van haar? Haar naaimachine staat 

nu in mijn huis, opgepoetst, een huldeblijk aan iets dat ik aarzel te erkennen. 

Waarom heb ik dergelijke eigenschappen in mijzelf altijd gezien als iets dat ik moet 

verbergen, waar ik niet trots op kan zijn? Zo lang ik ze niet in mijn moeder kon 

erkennen en appreciëren en vastbesloten was haar ‘hulpeloosheid’ te zien als de norm 

een vrouw te zijn, kwam bekwaam en effectief te zijn mij als mannelijk voor. Het heeft 

mij lange tijd gekost om in mijn hart te erkennen dat ik de eigenschappen in mijzelf 

waar ik het meest trots op ben van haar heb gekregen. ‘Je lijkt precies op je moeder’, 

zei een vrouw mij pas geleden. Waarom heb ik altijd geweigerd haar mogelijkheden en 

emoties die ik in mijzelf heb trachten in te brengen te waarderen? Mijn seksualiteit 

verschilde van die van mijn moeder. Maar zij hield van mannen en zij van haar. 

Waarom heb ik altijd over het hoofd gezien dat mijn moeder na de Tweede 

Wereldoorlog met mijn vader trouwde en in Enter ging wonen. Het was mijn gewoonte 

het wonen in Enter te laten klinken als een verschijnsel dat niet bij haar karakter 

paste, alsof het idee geheel van mijn vader geweest was en zij slechts passief 

meegegaan was. In mijn absolutisme mijzelf geheel buiten haar om gevormd te 

hebben heb ik mijn grootmoeder gemist. Ik heb nooit met mijn moeder over haar 

gesproken, wel met mijn tante. Er bestaat een sterke neiging in de vrouwen in mijn 

familie die ik niet wilde erkennen. Ik ben afkomstig van generaties vrouwen, die 

problemen met open vizier te lijf gingen en de zaken konden relativeren. Is dat niet 

prikkelender, grondiger dan het oppervlakkige idee van mijzelf te willen opmaken? 

Zijn het deze eigenschappen niet die ik in mijzelf wil versterken? Om een kinderlijke 

band die nooit bestond met mijn moeder te behouden heb ik mijn rug gekeerd naar 

het beste van mijn erfenis. Wil dat ook zeggen dat alles wat ik geschreven heb vals is? 

Nee, ik blijf de voorstelling die ik van mijn moeder had veranderen. Ik ben besloten 

mijn moeder te voorzien van een magische belangrijkheid. Haar niet te zien als een 

menselijk wezen, maar op een wat kinderlijke totale manier. Dat is de manier waarop 
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een baby haar moeder ziet. Het is mijn eerste binding met haar. Moeder te zien 

beroofd van de symbolische glans die zij ooit voor mij had, betekent dat zij een andere 

persoon wordt, iemand anders, buiten mij. Wat betekent dat wij uiteindelijk 

gescheiden zijn. Zo lang ik symbiotisch aan haar verbonden bleef, was er altijd de 

hoop dat het nog niet te laat was de perfecte liefde van haar te verkrijgen die ik altijd 

verlangde. Nu ben ik gegroeid en weet ik dat ik die nooit zal krijgen. Ik moet dat 

droombeeld opgeven en naar iets anders uitkijken. Het idee is ontnuchterend. Het 

maakt ook rijper. De hoofdzaak van alles is dat het de waarheid is. Ik kan nu zien dat 

terwijl ik hield van mijn seksualiteit en haar daar niet de eer voor wilde geven, dat 

deel van mijzelf op een wankele basis rustte. Als mijn moeder, mijn voorstelling van 

vrouwelijkheid aseksueel was, dan moest mijn seksualiteit mannelijk zijn. Ik was er 

trots op, maar ik vertrouwde het niet. Op deze manier, tot ik leerde mijn moeder in 

één persoon te laten versmelten, zullen zij met mijzelf in oorlog zijn. De kreten en 

slogans van de emancipatie van buitenaf kunnen hoogstens dienen om mij zelf wat op 

te vrolijken. Maar de geschiedenis van de vrouwen verandert niet tot elk haar eigen 

geschiedenis onder ogen durft te zien. Ik heb gezegd dat ik wenste dat mijn moeder 

mijn leven geleid had. Alweer geveinsd concurrerend en bovendien verdomd 

onbeschaamd. Ik geloof niet dat zij dat gewild heeft. Hoe meer ik van haar weggroei en 

mijzelf omschrijf, hoe meer als ik haar zie als een andere persoon die zij werd voor zij 

de moeder van Anneke Koers werd. Dat is het magische. Niet dat wij ooit dat nirwana 

van liefde dat tussen ons als moeder-kind bestond of niet bestond opnieuw zullen 

kunnen scheppen. Maar dat als wij ons gescheiden hebben, wij elkaar leven kunnen 

geven. Zij het dat zij nog in leven zou zijn geweest. De vrouw, die de vakantievriendjes 

van mijn zus thuis liet slapen, herkennend, zo kan ik zelf beter omgaan met jongeren. 

Nu ik haar het recht heb verleend om in Enter te gaan wonen, omdat zij in haar 

diepste binnenste een avonturierster was, die niets met haar afhankelijk maar met 

haar ware karakter te maken had, kan ik trots zijn op dat deel van mijzelf dat ook een 

avontuurlijke vrouw is. 

 

Ik weet niet hoe ik van hem moet houden 

Wat ik kan doen, hoe ik hem kan bewegen 

Ik ben veranderd, ja, echt veranderd 

In deze afgelopen dagen 

 

Wanneer ik mezelf ben 

Lijk ik op iemand anders 

Ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken 

Ik zie niet waarom hij me beweegt 

Hij is een man 

Hij is gewoon een man 

 

En ik heb zoveel 

Mannen eerder gehad 

Op vele manieren 

Hij is gewoon een meer 

 

Moet ik hem naar beneden halen 

Moet ik schreeuwen 

Moet ik van liefde spreken 
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Mijn gevoelens laten zien? 

Ik heb noot gedacht dat het tot dit zou komen 

Waar gaat dit allemaal over? 

 

Denk je niet dat het vrij grappig is 

Hoe ik in deze positie moet zijn? 

Ik ben diegenen 

Die altijd is geweest 

Zo kalm zo koel 

Geen verliefde gek 

Elk show aan het regelen 

 

Hij maakt me zo bang 

Ik heb nooit gedacht dat het tot dit zou komen 

Waar gaat dit allemaal over? 

 

Straks 

Als hij zegt dat hij van me houdt 

Zou ik verloren zijn 

Zou ik bang zijn 

Ik zou het niet aankunnen 

Gewoon niet aankunnen 

Ik zou mijn hoofd wegdraaien 

Ik zou weggaan 

Ik zou het niet willen weten 

Hij maakt me zo bang 

 

Ik wil hem zo 

Ik hou zo van hem. 

 

Uit: Maylose, een musical van Tim Ride en Andrew Lloyd Webber 

 

Weet u wat met overspel wordt bedoeld in de synoptische evangeliën: je heil zoeken bij 

iets anders dan jezelf. Ik pleegde dus al heel jong overspel, nog voordat ik getrouwd, of 

maar zelfs verloofd was. Een mens is niet van nature monogaam. Natuurlijk kan ik 

een verstandelijke keuze maken om mijn partner trouw te blijven, maar het is geen 

biologisch ingegeven vanzelfsprekendheid. De rationele keuze om monogaam te blijven 

komt voort uit de behoefte aan bestendigheid (laten voortduren). Experimenteren met 

het open huwelijk was tijdens mijn huwelijk erg populair. Harmen meende met zijn 

naïeve geest dat het een eenvoudige oplossing was voor het dilemma (moeilijke 

beslissing tussen twee mogelijkheden) seksualiteit. Je partner was je maatje en seks 

buiten de deur kon geen kwaad, zolang het om pure lust ging. Harmen zag geen 

causaal verband tussen liefde en seks, dus waarom dan zeuren over een vrijpartij met 

een begeerlijke passant? Hij wenste daarmee zijn relatie met mij op het spel te zetten. 

Harmen had niet door dat als hij trouw bleef, hij (en ik ) ook verliefd zou blijven. Wij 

waren het symbool voor een geëmancipeerde relatie. De eerste barst in deze mythe 

ontstond toen hij mij op gedetailleerde wijze informeerde over zijn erotische avonturen 

met derden. Dat getuigde op zijn minst van slechte smaak, vonden onze vrienden in 

Finland. Ik twijfelde aan mijn ‘vrije’ leven. Was het wel zo benijdenswaardig? Was ik 
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wel een rolmodel voor een sterke, onafhankelijke vrouw? Ik stelde het intellect boven 

het lichaam. Tot ik verliefd werd. Toen wilde Harmen hom of kuit hebben. Ik moest 

maar eens kiezen. En daar mee bedoelde hij voor hem, wel te verstaan. Ik kwam in de 

klassieke rol van overspelige vrouw terecht. Mijn minnaar vroeg ook aandacht en ik 

weigerde in de eerste instantie een definitieve keuze te maken. Ik koos niet voor een 

levenslange verbintenis met Harmen, die echter plechtig de filosofie uitdroeg dat 

overspel geen onttrouw impliceerde. Dat had hij afgekeken van Jean Paul Sartre, die 

ook op deze manier Simone de Beauvoir aan het lijntje hield. Ik koos een vrij leven 

boven een conventioneel huwelijk en kondigde in het jaar 1979 een echtscheiding 

aan. Ik vond mijn man hypocriet en tegenstrijdig. Zo vaak was hij over mijn grenzen 

gestapt, met andere woorden, nooit heeft hij rekening met mij gehouden. Hij was de 

leidende figuur binnen ons huwelijk, hij was degene die belangrijke beslissingen nam.  

Het zou nog meer tijd in beslag nemen wanneer hij zou gaan overleggen, was zijn 

argument; wreedheid wordt geboren uit wanhoop. Daardoor gaf hij mij een vrijbrief 

om de laatste beslissing te nemen, namelijk kappen met onze relatie. Mijn uiterste 

grens was het feit dat ik, na jarenlang gesproken te hebben over wat ik wilde en hoe ik 

een relatie zag, opnieuw zeer dwingend zijn ideeën opgedrongen kreeg. ‘Ik wil dat je … 

nu’. Ja, ja!!! Niet dus. Toen ik me met feministische zaken bezighield zag ik de bui al 

hangen. Bijna iedere dag waren er nare opmerkingen. Wie kent ze niet, de flauwe 

grappen, de zure opmerkingen of de regelrechte tegenwerking waarmee je 

geconfronteerd wordt als je je een halve stap buiten de gebaande paden waagt? Hij 

leverde veel weerstand op mijn onafhankelijke gedrag. Maar ik wilde iets meer te 

melden hebben dan kinderprietpraat en dat de aardappelen weer duurder zijn 

geworden. Maar dat wilde Harmen niet, die wilde alleen zichzelf belangrijke dingen 

horen vertellen. Het hoort echter bij het vak van feminist zijn, zozeer zelfs, dat ik 

haast gewoon ben gaan vinden om mij voortdurend schrap te zetten tegen de 

beledigingen en het gedwarsboom. Wat een meevaller als iemand mij een keer zonder 

kwade achterdocht benadert. Ik had gemerkt dat ik geen individuele status had, ik 

kwam te weinig voor mijzelf op. Via het buurthuis De Roef kwam ik in een praatgroep 

terecht en werd me van de hele situatie bewust. Ik begon te weigeren boterhammen 

voor de kinderen te smeren en liet ze het zelf doen. Achteraf heb ik het misschien wel 

geïdealiseerd, maar toch heb ik doorgezet dankzij een droombeeld van een 

onafhankelijke en gelukkige vrouw, na een lange zware werkdag altijd vrolijk en fit. Ik 

maakte me bij hem impopulair door de manier waarop ik mijn kinderen ‘aan hun lot 

overliet’. Zelfs tegenwoordig tijdens mijn studie krijg ik niet de adviezen die ik nodig 

heb. En omdat ik zo bejegend word, heb ik er moeite mee om me te handhaven. Maar 

de neiging om succes te vermijden heb ik echter afgeleerd. Ik ben niet bang voor 

succes. De vrouwen van de vorige generatie durfden nauwelijks net zo knap te zijn als 

de mannen. Ze durfden geen vragen aan docenten te stellen die jonger waren dan hen 

en als zo’n man dan geen antwoord wist, dan konden ze wel door de grond gaan. Want 

naast die weerstanden in de privé- en werksfeer heb je als vrouw tenslotte ook nog 

eens op te boksen tegen een groot aantal vage maatschappelijke vooroordelen. Die 

collectieve afkeuring kan een groot struikelblok zijn. Emancipatie en feminisme is 

echter niet alleen voor jonge mensen. De tijd dat kinderen jong trouwen en dan snel 

achter een mooie kinderwagen (dat was de status) is voorbij. Het werd irritant 

gevonden dat je je onttrok aan het traditionele patroon. Je moest voldoening zoeken in 

je man en kinderen. Een eigen ontwikkeling? Dat zocht je maar in je huwelijk. Er 

waren twaalfjarige meisjes die voor een hongerloontje in een atelier knopen zaten te 

naaien. Met achttien jaar waren ze al niet vlug genoeg, dan konden ze maar beter 
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getrouwd zijn. Zo hield het systeem zichzelf in stand. Die meisjes hadden vaak 

grootouders, die nog in plaggenhutten gewoond hadden. Dus tot je dertiende naar 

school, tachtig gulden verdienen en een hele week vakantie per jaar werd als een luxe 

beschouwt in plaats van uitbuiting. Als de werkgever de keuze heeft tussen twee 

middelmatige mannen of een briljante vrouw, dan neemt hij die middelmatige 

mannen. Een vrouw geeft het na verloop van tijd toch op, is zijn argument. Want alles 

wat vrouwen doen is altijd verdoezeld in het baren van kinderen of in de keuken 

weggestopt. Journalisten zeiden over feministen dingen in de trant van: ‘die stomme 

wijven, daar ga je toch geen positief verhaal over schrijven?’ Behalve dat zulke 

weerstanden vaak ontaarden in agressie, hebben ze nog andere gevolgen. Er komen 

schuldgevoelens bij vrouwen en de weerstanden worden ook bij vrouwen zelf 

overgebracht. Die weerstanden zijn slecht op kleine schaal verdwenen. In de dorpen is 

niets veranderd. Ja, de mensen mogen tegenwoordig op zondag zwemmen. Maar 

verder zit er een rem op iedere ontwikkeling. Als de weerstanden tegen emancipatie 

zouden verdwijnen, raakt men z’n goedkope arbeidskrachten kwijt. Mijn moeder was 

niet gelukkig in haar rol als huisvrouw. Voor haar zou het feminisme een uitkomst 

zijn geweest. De mensen denken dat feminisme tegen de mannen is. Deze 

maatschappij staat vrouwen al veel meer toe dan vroeger. Maar de meeste vrouwen 

maken zich nog steeds niet druk en van hun mogen vrouwen best in een 

leidinggevende functie. De meesten passen zich aan omdat ze het gewoon niet kan 

schelen of vrouwen dezelfde functies kunnen bekleden als mannen. De jongeren 

hebben het idee dat ze zich niet druk hoeven te maken om wat hun later kan 

overkomen. Maar ze maken het nu ook mee, bijvoorbeeld als ze in de disco lastig 

worden gevallen. Dat kan ze echter niet schelen en ze vinden het vaak wel leuk en ze 

worden er niet door gekwetst. Het is altijd al zo geweest dat jongens meisjes lastig 

vallen, dat is niet iets van de laatste tien jaren. Ik denk niet dat een vrouwengroep 

tegen seksistisch geweld zal helpen. Mannen doen het toch, ze willen gewoon laten 

zien dat ze machtig zijn. Het beste is om er over heen te gaan en sterker te worden, ze 

confronteren met hun gedrag. Maar iemand moet de eerste zijn, iemand zal het 

initiatief tot verandering en verbetering moeten nemen. En door dat te doen maak je je 

kwetsbaar en onveilig. Het vereist heel wat moed om tegen de mening van anderen in 

te gaan. En welk meisje is opgevoed tot moed en onafhankelijkheid? Welk meisje heeft 

geleerd, dat het juist goed is van meisjes om voor haar eigen mening uit te komen en 

dat ze, als ze dat durven, trots en tevreden kunnen zijn? Van meisjes wordt echter nog 

altijd verwacht, dat het belangrijk voor haar is om door zoveel mogelijk mensen lief en 

aardig gevonden te worden en je weet uit bittere ervaring, dat dat niet zo gemakkelijk 

lukt als je een eigenwijze mening hebt! Voorbeelden van moedige vrouwen hebben we 

ook al niet voor het oprapen. Waren onze moeders moedig? Gaven ze het goede 

voorbeeld, of waren die ook bang voor afkeuring en tegenwerking? Wie heeft van haar 

moeder geleerd om te vechten, om door te zetten, om de moed niet op te geven als je 

iets wilt veranderen en om je niet neer te leggen bij bestaande wantoestanden. Wie 

heeft van haar moeder geleerd, dat je als vrouw ook zonder goedkeuring van je 

omgeving overeind kunt blijven staan? Wat is dus eigenlijk het probleem? Niet 

initiatief nemen, maar gebrek aan moed. Moed om klappen op te vangen. Want die 

krijg je. En als je de moed dreigt te verliezen, denk dan maar aan de woorden van 

Bertold Brecht: ‘De zwakken strijden niet, de sterkeren strijden misschien een uur. De 

nog sterkeren strijden vele jaren. Maar de sterksten strijden hun leven lang. Zij zijn 

onontbeerlijk.’ Epicurus was een groot en edel denker. Hij heeft, vier eeuwen voor 

Christus, gedachten geformuleerd die ons nu, in levende lijve op de voorpagina’s van 
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de dagbladen toeschreeuwen. Hij is de denker die verklaarde dat het heelal bestaat uit 

atomen als laatste kleinste bestanddelen van stof en geest. Hij is ook de denker die 

een filosofie van de levensvreugde ontwierp. Geen platte levensvreugde, de 

levensvreugde van een edel mens. Alleen al zijn laatste brief, geschreven aan zijn 

vrienden op zijn sterfbed, staat daar borg voor. 

 

Terwijl ik de gelukzalige dag van mijn aards bestaan beleef en tevens beëindig, schrijf 

ik u dit. De pijnen volgen elkander op, erger worden dan zij reeds zijn is niet mogelijk. 

Maar daartegenin komt in mijn ziel de vreugde naar boven bij de herinnering aan alle 

kennis die mij gewerd. 

 

Het is merkwaardig hoe snel men door de bril van een kunstenaar gaat kijken. Als 

men een Rembrandt-tentoonstelling gezien heeft en men gaat wandelen in Amsterdam 

dan ziet men het ene doek van Rembrandt na het andere, in levende lijve, links en 

rechts van de weg. Ga eens dwalen langs de Amstel, na eerst de etsen bekeken te 

hebben. Uw wandeling krijgt ongehoord grootse proporties van ruimte en licht. Zo is 

het ook met de lezer van Epicurus. Hij leest in bed, bij het zwembad, tussen twee 

duiken in, Epicurus, en plotseling ziet hij al zijn medegasten en zichzelf door de ogen 

van deze wijsgeer. Voor hen heeft Epicurus ongeveer zijn hele filosofie geschreven.  

 

Bij alle begeerten moet men zich afvragen: Wat gebeurt er als mijn begeerte bevredigd is 

en wat wanneer zij niet bevredigd is?  

 

Vragen de mensen zich dit af, dan zou hen veel leed  bespaard worden. Nu komen zij, 

gegarandeerd, vroeg of laat, op de snijtafel van een chirurg. En ook dit roept Epicurus 

hen over meer dan twintig eeuwen vermanend toe: 

 

Uit angst om met weinig toe te moeten komen, laat de doorsneemens zich tot daden 

verleiden die zijn angst slechts groter maken. Men moet niet, uit begeerte naar verre 

goederen de nabije gering achten, maar bedenken dat de nabije ook eens behoord 

hebben tot degenen, waarnaar men met groot verlangen verlangde. Voor wie genoeg te 

weinig is, voor hem is niets genoeg. 

 

Het werd duidelijk dat Harmen alle gevoelens als een uiterst gevaarlijke vorm van 

zwakte beschouwde. Zeker om er op welke wijze dan ook mee naar buiten te treden. 

Omdat de omstandigheden van zijn jeugd voor hem zo pijnlijk waren, leerde hij een 

techniek om te overleven. Hij schakelde ieder gevoel uit. Hij wilde niet overweldigd 

worden door gevoelens van haat, wanhoop, verdriet, onmacht of angst, dan loochende 

hij, ontkende het hele pakket van gevoelens. Hij kon niet selectief ontkennen of 

verdringen. Hij maakte geen uitzondering voor zijn verdriet of tederheid. Het totale 

pakket verdween en daarmee verdween ook de kleur in mijn leven. Reflecteren daar 

was hij goed in. Volgens mij moet hij het hele gevoelsscala totaal doorleven. Hij moet 

zich van alles wat er in hem leeft totaal bewust worden. Pas daarna, als de lange reis 

van het korte naar het lange termijngeheugen is voltooid, kan zowel denken als voelen 

worden overstegen. Ik, een normaal mens met een gezond verstand, voel überhaupt 

niet zoveel. Mijn ego-ontwikkeling en de dominante positie van het zelfbewustzijn op 

zichzelf brengt al een grote verdringing van echte gevoelens teweeg. Ik schiet meestal 

in emoties, soms ga ik hyperventileren. Ik moet goed onderscheid maken tussen echte 

gevoelen en emoties. De laatste zijn altijd manipulatief. Het zijn machtsmiddelen om 
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de wereld naar je hand te zetten. Echte gevoelens van diep verdriet, verlatenheid, 

tederheid, diepe verontwaardiging, die ervaar ik uiterst verdund. Harmen is niet uit de 

boot van de menselijke soort gevallen, maar hij zit wel in een erg kleine boot. Hij 

kwam nooit toe aan zijn gevoelens. Hij was zelfs niet halverwege de reis blijven steken. 

Hij wilde niet voelen. Ook niet en zeker niet jegens mij. Dat was veel te gevaarlijk. Het 

maakt kwetsbaar. Denken kan hij wel. Hij dacht als een gek. Misschien heeft hij daar 

wel zo’n kaal hoofd van gekregen. ‘Houd je nog van me’, vroeg ik vaak. Hij kon het niet 

zeggen. Er kwamen volmaakt onzinnige zinnen uit zijn mond. ‘Dat het verrekt’, verder 

niets. Zijn onvermogen gewoon dank je wel te zeggen. Ik ben je dankbaar voor je 

geduld en je aandacht, dat zat er niet in. In de vraag, wat voel je voor mij, stelde ik de 

relatie aan de orde, de gevoelslaag van de relatie, en dat vind ik erg belangrijk. Ik heb 

niet zoveel op van mensen waar je een tijdelijke opluchting ervaart door alles er maar 

uit te huilen. Het kan wel even helpen en het begin vormen van een inzicht, maar dat 

inzicht dient centraal te staan. Inzicht in de zich ontwikkelende gevoelsrelatie, dat 

blijft voor mij de belangrijkste hefboom voor een radicale verandering. Het gaat mij om 

bewustwording van wat de gevoelsrelatie blokkeert. De reactie van Harmen is er een 

van eenvoudige aard geweest. En gebleven. Hij zei: ‘Trek je uit dit alles terug en bekijk 

het maar’. Dat heeft hij net iets te goed gedaan. Toen waren er een vrouw en drie 

kinderen, en het onwerkbare ontstond. Er werd communicatie verwacht, 

aanwezigheid, reactie en demonstratie van allerlei bij hem nauwelijks ontwikkelde 

sociale kwaliteiten. Tijdens onze  (ook van mij en de kinderen alleen) feestavonden is 

er een sfeer van intimiteit. Die beangstigde hem en hij begon stekelige opmerkingen te 

maken. Waar ken ik dat van. Ook zijn vader verpestte alle feestdagen op die manier. 

Zo vader zo zoon! De sfeer was grimmig en hij zag niet eens dat hij de kinderen pijn 

deed. Hij sloeg niet, schopte niet, schreeuwde wel, en was onbewogen aan het 

vernielen. ‘Zoals Harmen is, word ik later niet hoor’, zeiden mijn kinderen. Het moet 

hem pijn doen om te merken dat ik en mijn drie kinderen zich zo goed en veilig voelen 

als hij zich gedeisd houdt. Het doet pijn omdat het moment waarop hij als een 

dreigend blok om de hoek komt zetten, nog vaak op de loer ligt. Nog steeds, al is de 

scheiding al achtentwintig jaar geleden. Vroeger was ik zwijgend, teruggetrokken, 

soms dienend en niet verzorgend. Ik zat in de rol van de onderworpen dienende 

moeder die zijn vader nooit corrigeerde. De situatie was vroeger uiterst onwerkelijk. 

Hij zat nauwelijks in de werkelijkheid, maar ik toonde hem die werkelijk evenmin. Hij 

was nauwelijks aanwezig, daardoor verloor hij zijn gevoel voor oriëntatie nog meer. 

Een ding wist ik zeker. Ik en de kinderen moeten gered worden. Een van zijn 

commentaren op onze relatie wil ik u niet onthouden. Hij zei: ‘Ik heb altijd een plan. 

Als je denkt dan is er altijd een plan. Ik ga altijd voor zekerheid, altijd de werkelijkheid 

twee stappen vooruit zijn’. Het idee om zonder plan te leven vind ik niet normaal, dus 

daarin kon ik hem wel volgen. Ik heb altijd plannen, maar zekerheid daar kan ik niets 

mee. Niets is zeker in het leven. Dat had ik intussen wel geleerd. Hij had geen plan om 

zichzelf te veranderen, hij koos voor zekerheid en een veilig leven. En ik had geen zin 

om hem te veranderen. De uitstraling van mij die hem niet wilde veranderen. Ik had 

geen idee wat te doen. Ik wilde praten maar dat deed hij binnen de veilige groep in 

Veldwijk. Ik werd daarbuiten gelaten. Ik wilde hem niet  manipuleren en hij 

manipuleerde mijn denken met zijn verhalen, dat daardoor blokkeerde. Er waren 

kinderen in het spel. Hij maakte zich geen zorgen over zijn kinderen. Ik had geen 

enkele loyaliteit met hem. Ik zei niet ineens: ‘Wil je eens ophouden om die 

zelfmoordverhalen te vertellen’. Ik dacht: wat een stakker. Ik vertrouwde hem voor 

geen cent. En het geven van vertrouwen is, ondanks alle lagen van wantrouwen die 
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een mens in zich draagt, een uiterst belangrijke zaak. Op het moment dat werkelijke 

gevoelens worden gemanifesteerd en gedeeld, zullen de lagen van wantrouwen zich 

zeker openbaren en indien ze gedeeld worden is dat juist een blijk van vertrouwen. Ik 

was werkelijk horende doof. Want hij projecteerde zoals zo vaak. Hij zei nooit wat hem 

dwars zat maar zette stappen om me te straffen. En ik was het slachtoffer en luisterde 

niet meer met grote liefde. Ik hoorde niets van het moment van de innerlijke 

omwenteling. Ik kreeg met hem geen dieper inzicht. U hebt me tot nu toe niets horen 

zeggen over pillen, inslaap en antidepressiva of iets dergelijks. Het is ook niet ter 

sprake geweest. Ik wil hem niet het gevoel geven dat hij een object-met-ziekte is. Maar 

hij kreeg medicatie en liep als een zombie rond. Maar ja, dat was een goed argument 

om niet aansprakelijk te worden gesteld voor al zijn schulden. Ik heb veel beelden die 

in mij opwellen. Een graftombe waarvan hij de zware marmeren plaat tracht weg te 

duwen. Uitgeput zit hij onder die zware marmeren plaat. Gebrek aan gevoel van 

binnenuit. Alleen maar seks, niet met liefde en knuffelen, een gevoel van groeiend 

isolement. Maar het was geen natuurlijke seks. Het was alleen maar ene zaadlozing. 

Hij wist werkelijk niets van vrouwen. Geen voorspel en geen naspel. Ik voelde 

gedwongen tot dingen die ik niet wilde, bijvoorbeeld verhuizen naar een andere plaats. 

Ik voelde me tegen mijn zin in volledig overheerst door Harmen en zeker niet in staat 

het heft in eigen handen te nemen. Zijn verbale geweld was behoorlijk. Mijn gevoelens 

werden altijd anders geïnterpreteerd dan ik ze bedoeld had. Tegelijkertijd trachtte hij 

me steeds weer tegen te houden als ik weg wilde, zelfs naar een vriendin voor een paar 

dagen of werken in het buurthuis. Hij liet me ook niet voelen dat ik in orde was als ik 

bij hem was. Hij kon me voortdurend schuldig doen voelen, omdat ik almaar 

tekortschoot. Hij bleef vaak zaken benadrukken die ik minder goed of in het geheel 

niet belangrijk vond, bijvoorbeeld het huis elke dag schoonmaken. Als ik al eens 

probeerde om uit te leggen wat ik voelde of over iets dacht, werd ik uitgelachen. Dat ik 

verdrietig was voelde hij als niet echt. Soms liet hij express stiltes vallen, zodat de 

spanning zich kon verdichten en dan uitmonden in een verbale climax, die zeer 

agressief was. En dan huilde ik vanbinnen. Over de jaren dat de kinderen klein waren 

herinner ik me alles. Vooral dat ik altijd alles, maar dan ook alles, alleen deed. Ik ben 

me nu er van bewust dat dit strategieën waren om mijn leven onmogelijk te maken. 

Eerst was de sfeer nog gezellig, vooral als er buitenstaanders waren. Maar na afloop 

draaide de sfeer in minder dan geen tijd om naar negatief. Hij kon uitvallen en het 

was een ijskoude woede die uit zijn ogen spatte en de kinderen schrokken. Er was een 

oorlogssfeer in huis. Als ik dan vroeg wat er aan de hand was, kreeg ik altijd de 

schuld. Ik was een stom, emotieloos wezen. Hij kon me altijd zo’n onnatuurlijk gevoel 

geven, door niets te zeggen, alleen maar iets te denken. Het was een mengsel van 

minachting, autoriteit en afstand. Alsof hij werkelijk niets voelde wat normale mensen 

voelden, alsof hij niet een van ons was, maar buiten en boven ieder stond. Zo was het 

negeren van mijn behoeftes, het expres niet reageren als ik om hulp vroeg. Als ik 

thuiskwam dan was er geen arm om me heen, geen kopje thee, zelfs niet als ik er om 

vroeg. Dan is er ook nog het laten verdwijnen van mijn woorden in  een diepe put. De 

betekenis en ook de intensiteit van mijn woorden verdwenen gewoon in het niets. 

Alsof hij op de een of andere manier de kracht eruit kon halen en de situatie zo kon 

draaien dat ik degene was die niet in orde was en dat het tijd werd dat ik naar een 

psychiater moest. De psychiater (uit Rijssen) op het Noorderwagenplein te Lelystad 

zag geen enkele reden om het gesprek met mij voort te zetten. Het was in deze tijd dat 

ik steeds meer het idee kreeg: ‘Laat maar kletsen, ik ben geen engel, maar ik blijf en 

ben uniek en veel waard’. Na vreselijke scènes kon Harmen de volgende morgen doen 
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alsof hij nergens van wist en hij beslist niet begreep waarom ik mij rot voelde. Als ik 

echt helemaal niets meer zei en geen reactie meer gaf, als ik zijn woorden niet kon of 

wilde weerleggen, dan kwam er toch de dreiging van het vreemdgaan. Het is zo 

vernederend om dat te zien en vooral om hun te horen. Het schokt je in je 

fundamenten en vervult je met afgrijzen. Het doet me denken aan een gedichtje van 

Annie M.G. Schmidt: ‘Je bent dus geen diep water, Jan Willem, je hebt wel een gezicht 

voor de fillem, maar achter dat gezicht zit niks’! het klinkt hard, maar het is waar. 

Harmen moet zijn mannelijke identiteit maar eens zelf maken. Er zat niets anders op. 

Ik nam afscheid van mijn moederlijke verzorging die, als bijkomend bezwaar, mij 

oninteressant maakte. Ik moest de oorspronkelijke vrouw in mijzelf tot bloei brengen. 

En daar had ik niet veel tijd voor nodig. Ik pas ervoor om de verharde verpleegster te 

spelen, een maatschappelijk werkster op de fiets. Kanten onderbroekjes in de 

lingeriezaak?  Ik wil niet zeggen: ‘Ik koop wel een gewone onderbroek bij Zeeman. Doe 

niet zo gek, dat is allemaal toch veel te duur’. Harmen  zou verpletterd moeten worden 

nu hij dit opnieuw hoort. Hij was een van de velen die hun echtgenoten langzaam 

degradeerden tot moeder en hoe ze dan, teneinde het laatste restje mannelijkheid te 

behouden, opgewonden door de ramen kijken naar de jonge meisjes met opwaaiende 

zomerjurken. Thuis zit moeder de vrouw en ergens buiten loopt voortdurend een 

minnares. Zo wordt aan twee behoeften voldaan en is de puinhoop, zeker voor die 

moeder thuis, min of meer totaal. Harmen zou bij herhaling moeten worden gewezen 

op de vaak onderschatte rampzalige invloed die een vader met een zwak ontwikkelde 

mannelijke identiteit op een zoon heeft. Om te voorkomen dat ik het offerlam werd, 

omdat ik maar al te goed wist hoe weinig echte liefde Harmen heeft ervaren, kapte ik 

met die relatie. Ik stabiliseerde niet het patroon van een woedend, eeuwig ontevreden 

kind, een man die zich met walging gaat afvragen of er niets leukers in de man-

vrouwsfeer rondloopt. Hij ging zonder condooms op zak op stap en versierde 

dwangmatig aantrekkelijke vrouwen. Maar achter alle ijdelheid zit het drama van 

diepliggende onzekerheid omtrent het eigen man-zijn. Dit ging zelfs zover dat Harmen 

zijn nieuwste verovering aan mij voorstelde, zonder te beseffen waar hij mij bezig was. 

Hoe ellendig en verwaarloosd een jeugd ook is geweest, er moet in het leven toch een 

keuze worden gemaakt. Een keuze in de richting van de liefde van een man voor een 

vrouw. Die liefde is dan geen hongerliefde, een afhankelijkheidsliefde, waardering- en 

aandachtshongerige liefde. Ook geen liefde die je al te vaak mama tegen je vrouw doet 

zeggen, geen liefde die je blind-egocentrisch, warmtezoekend haar doet omarmen bij 

het aanrecht. Geen liefde die je van de ene teleurstellings-woedevlaag naar de andere 

doet gaan, van de ene mokkende gewelddadigheid naar de andere, als aan de liefdes- 

en aandachtshonger niet wordt voldaan. Het is een liefde die mij als een bloem doet 

opengaan en die mij doet lopen als met vleugels.  

 

De eerste opgave voor Harmen is om helder te worden over de inhoud van het 

bewustzijn en dus voor de bewegingen in het bewustzijn, alles wat verschijnt en 

verdwijnt. De inhoud verduistert ogenschijnlijk het nu-bewustzijn volledig. We zijn 

gefascineerd door de wereld, de objecten dus, maar ook overweldigd door en 

vastgekleefd aan de innerlijke wereld van emoties, gevoelens, gedachtestromen, 

fantasieën, verlangen,  beelden van verleden en toekomst. Alles wat beweegt trekt 

onze aandacht. De inhoud van het bewustzijn, dat is volgens mij belangrijk. Maar hoe 

kun je een helder bewustzijn hebben als je dat bewustzijn vertroebeld met alcohol en 

sigaretten? Wat centraal moet staan is het opheffen van de ontkenning en de diepst 

mogelijke acceptatie van wat eens ontkend werd. Acceptatie suggereert dat je ook niet 
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kunt accepteren. Maar als je een ‘niets’ bent, dan kan er geen conflict zijn met dat wat 

is. Er is dan geen sprake van acceptatie of niet-acceptatie. Alles, dus ook gevoelens, 

stemmingen, impulsen en verlangen, is wat het is. Ze verschijnen en verdwijnen. Er 

kan niets mee gedaan worden, ze kunnen niet gemanipuleerd worden vanuit een 

centrum dat enig conflict kan creëren. Ik moet in mijn werk het echter stellen met 

formuleringen zoals liefdevolle acceptatie van en empathie voor de innerlijke mens. 

Die formuleringen zijn voor mij de leidraad als men met mensen geëngageerd wil zijn 

in de ontkennende (verdringende) opheffing tijdens de gesprekken. Ik moet een 

eindwerkstuk maken voor mijn huidige opleiding. Ik zie het voor me en zie hoe ik het 

kan gebruiken. Plotseling was ik mij ervan bewust dat ik ‘tijd’ maakte. Ik zat tijdloos 

te denken aan de keukentafel, maar een verlangen en het denken ontwierp een plaatje 

in de toekomst. Ik maakte door dat denken dus letterlijk de volstrekte illusie van de 

toekomst en dus van tijd. Waarom kon ik dat zien? Ik zag het, omdat de achtergrond, 

het tijdloos nu aan de keukentafel zitten, gelukkig niet geheel overschaduwd werd 

door de denkstroom. Dat is een hele ontdekking. Dat ik tijd maak. 

 

Wandelen met de kinderen langs het strand. Daar vinden wij de eerste schat. Een 

grote steen, zorgvuldig rondgeslepen door de zee, volmaakt glad, met slechts een 

kleine barst erin. Mijn taak is het karakter van de schat te onthullen. Wat is dit? Dit 

is het stenen ei van de vogel Feniks. Eenmaal in de honderd jaar gaat het ei open en 

vliegt de vogel Feniks naar buiten. Hij is de mooiste tovervogel die er bestaat, heeft 

een staart van wel een meter in de kleuren van de regenboog, zweeft een dag rond op 

aarde en sluit zich dan weer op in het stenen ei. Het was prachtig weer. De kastanjes 

hadden hun kaarsen reeds aangestoken en baadden in het licht van de zon. Wanneer 

je op zo’n verrukkelijke zomerdag aan pas overledenen denkt, dan komen de 

narigheden van de wereld je meedogenloos en uitzichtloos voor. De zon begeleidde 

mijn rug. Ik bleef alleen achter bij het graf. De wind blies door de boomtoppen en boog 

die voorover. ‘Ik mis jullie zo’, zei ik. ‘Ik kan jullie niet zeggen hoeveel’. Ik klemde mijn 

vingers ineen tot het pijn deed, om mij van mijn herinneringen te bevrijden. Het is 

voor een wees verschrikkelijk aan een grafheuvel te zitten en aan de twintig jaar 

kinderleven terug te denken, aan alle dagen en nachten met mijn ouders. Ik liep langs 

de ruïnes, langs slapende, scheefhangende en lage huizen, waar de stank van 

armoede uit de deuropeningen drong en ik nam afscheid van ze. Diep onder de aarde 

stromen de ondergrondse rivieren door duistere spelonken die druipen van 

kristalhelder water. Graven, als ze maar bereikbaar waren, voor alle familiegeheimen 

ter wereld. Ik waad de lauwe molenkolk in en zoek naar het gat dat mij in mijn 

dromen toewenkt vanuit de diepte en naar het ondergrondse koninkrijk voert. 

Zelfmoord is het literairste van alle avonturen, literairder nog dan moord. Als het 

verhaal ten einde loopt vinden alle slechte poëzie die men nog over heeft een uitweg. 

Ik werp een lange kalme afscheidsblik naar de lucht en de sterren, die waarschijnlijk 

een lange kalme blik terugwerpen, blaas de laatste adem uit en duik naar de peilloze 

diepte. Dan is de elegische trance voorbij en al wat rest is koud, nat en absurd. Mijn 

ondergoed zwelt op van het water. Maar al te gauw raak ik de bodem, zonder ook 

maar een centimeter dichter bij de mythische draaikolk gekomen te zijn. Het eerste 

moedwillige opgesnoven water in mijn neusgaten veroorzaakt een hoestbui en blinde 

paniek bij een organisme dat wil leven. Met armen en benen werk ik me naar de 

oppervlakte. Mijn hoofd komt hijgend en kokhalzend boven in de nachtelijke lucht. Ik 

probeer mezelf in horizontale positie te brengen, maar ik ben moe, zo moe. Misschien 

zink ik voor de tweede maal en komt de smaak van water me nu minder 
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weerzinwekkend voor. Misschien ransel ik het water nu nog maar op één plek, 

probeer ik het voor het laatst op een akkoordje te gooien, offer ik een ademtocht aan 

een enkel woord dat water is en half een smeekbede aan de afwezigen, aan alle 

afwezigen die nu bijeenkomen in de hemel in een wervelwind van afwezigheid, ver 

weg, blind, om de honden terug te roepen, om een einde te maken aan de gekkigheid, 

voordat ik weer zink en me aan de serieuze verkenning van mijn laatste ogenblik wijd.  

 

Hier staat de steen, de onaanzienlijke. 

Weliswaar is zijn prijs laag, 

hij wordt door de dommen veracht, 

maar des te meer is hij geliefd bij de wetenden 

 

Deze spreuk heeft betrekking op de alchemistische steen, de lapis, die door de 

onwetenden veracht en verworpen wordt. Het Latijnse vers is van Arnaldus de 

Villanova (†1313). De volgende zinnen zijn citaten uit de alchemie.  

 

Ik ben een wees; toch word ik overal gevonden. Ik ben een maar met mezelf in 

tegenstelling. Ik een puber en grijsaard tegelijk. Ik heb vader noch moeder gekend, 

omdat men me als een vis uit de diepte moet ophalen. Of omdat ik als een witte steen 

uit de hemel val. In wouden en bergen zwerf ik rond, maar ik ben verborgen in het 

diepste innerlijk van de mens. Voor ieder ben ik sterfelijk, toch word ik niet geraakt door 

de verandering der tijd. 

 

De volgende ochtend arriveerden bloedverwanten. Dat wat er van een grote en oude 

familie was overgebleven. Een familie die onder zijn leden handelslieden, bakkers, 

avonturiers, boeren, dominees, artsen en ambtenaren had geteld. Een oom was een 

van die ontroerende, mislukte dorpsfilosofen. Bovendien waren ze allemaal oud en 

leden aan verschrikkelijke kwalen, de voorlopers van kanker en tering, zoals dit bij 

alle oude, gedegenereerde families het geval was. Ik had voor heel die categorie 

mensen allang een theorie ontworpen. Ik beschouwde het als een rechtvaardige zaak 

hun ondergang te bespoedigen. Maar nu had ik hier mijn broers naast mij, hun 

gezichten die op het mijne lijken, hun lichamen die er uitzagen zoals het mijne er over 

twintig jaar zou uitzien. En die nabijheid van mijn broers bracht een gevoel van 

lotsverbondenheid in mij teweeg, een besef omtrent de lotsbestemming van al die 

lichamen van de Koers-familie. Op zekere manier waren ze allemaal aan elkaar gelijk. 

Of het nu kwam doordat aan ons volk de beste aller menselijke hoedanigheden zo 

lang was onthouden – de vriendschap in de strijd – en die hunkering werd zo pijnlijk 

en zo scherp dat er op dit punt in de vriendschap iets van een exaltatie (opwinding) 

openbaarde. Maar juist in die exaltatie en zelfopoffering schuilde dat aantrekkelijke en 

dat inspirerende dat de bescheiden woningen tot een club van vrienden maakte. De 

moeder die er zo van had gedroomd dit godvergeten oord eens te verlaten en de rest 

van haar leven in zonniger omstandigheden door te brengen, van het leven niet meer 

verwachtend dan rust en de vrolijkheid van anderen, bij haar heer in het nieuwe, 

beloofde land. En nu lag zij daarginds in de regen die de hele nacht was neergeplensd, 

in een graf. Ik streek mijn hand over mijn hart. Ik kan onmogelijk uit mijn zestig jaren 

leven alleen maar de as in mijn ziel en wat tranen overhouden, tranen die ook dan 

lopen als je niet wilt huilen. Ik leerde de smaak van tranen kennen die geen uitweg 

kunnen vinden en die in de mens blijven steken. ‘Vaarwel, mijn vrienden’, zei ik stil, 

zonder te huilen. ‘Vaarwel…’. Zo nam ik afscheid van mijn geboortegrond. 
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Elza uit de polder 
 

 

 

 

 

De kunst anderen te doorgronden. De oplettendheid van een verstandig man dient de 

omzichtigheid van een listige belager te evenaren. Er is veel scherpzinnigheid voor nodig 

de scherpzinnigheid van anderen te meten. Het is belangrijker de aard en 

eigenschappen van de mens te bestuderen dan die van planten en stenen. Het 

doorgronden van mensen is een van de meest verfijnde bedrevenheden in het leven. 

Metalen herkent men aan hun klank, mensen aan hun woorden. Woorden, en nog veel 

meer daden, bewijzen rechtschapenheid. Hiervoor zijn buitengewone voorzichtigheid, 

grote opmerkingsgave, subtiel onderscheidingsvermogen en bezonken zelfoverleg 

vereist. 

 

Handorakel, Balthasar Gracián, 1647 

 

 

 

Je hebt aanstellers, opscheppers en bluffers. Je hebt mensen die uit eigenbelang de 

waarheid naar hun hand zetten. En je hebt pathologische leugenaars. Liegen, zo is de 

heersende opvatting in de psychiatrie, is bijna altijd afweer. Ook de opzettelijke leugen 

verraadt vaak de onbewuste problematiek van de leugenaar. Leugens zeggen net als 

dromen iets over iemands verborgen wensen. En liegen wordt bijna altijd ingegeven 

door angst. Angst om alleen te blijven, angst dat de belangrijkste ander, de 

moederfiguur, je zal verlaten. Bij veel pathologische leugenaars is dat feitelijk ook 

gebeurd. De pathologische leugenaar heeft doorgaans al vroeg leren liegen, in een 

milieu waar geen eenduidigheid was en waar men moest handhaven met liegen, een 

milieu waar men streng gestraft werd. Omdat de pathologische leugenaar zelf 

doorgaans niet echt lijdt onder zijn afwijking, zal hij zich niet zo snel wenden tot een 

therapeut. Zoals vaak is het dus afwachten tot het uit de hand loopt. Maar dan nog is 

het helemaal de vraag of een hulpverlener wat zal bereiken. 

 

Elza had moeilijke jaren. Haar ouders leefden nog en ze moest alles van vroeger 

vertellen. Niet om de schuldigen aan te pakken, want hun aangeven deed ze niet, 

maar vooral voor haar geestelijke gezondheid. Wat ze niet vertelde zou haar tot het 

eind van haar leven blijven achtervolgen als een bende uitgehongerde wolven. Ook zij 

werd te koop aangeboden. Toen ze geslachtrijp werd kon men voor geld, dat aan haar 

moeder betaald werd, seks hebben met haar. Je hoort wel eens dat porno geen kwaad 

kan. Maar alle extreme ideeën komen echter wel uit pornoboeken en pornofilms. Het 

staat in de boeken, dus kan het geen kwaad! De films worden dan bekeken als de 

handleiding van een apparaat. Er zijn niet veel mensen die zich kunnen voorstellen 

dat men opgewonden raakt van moorden. Yolanda uit Epe vertelt dat tijdens een van 
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de moorden op haar baby’s een betrokkene tijdens het hele gebeuren geen erectie 

kreeg. Hij kreeg die echter toen hij de baby begon open te snijden. ‘De eerste keer dat 

het met m’n vader gebeurde was ik een jaar of acht’, vertelt Yolanda. Ze was erg 

overstuur. Toen haar vader zijn kleren weer aan had sloeg hij z’n arm om haar 

schouders en probeerde haar gerust te krijgen. Hij zei: ‘Ieder gezin heeft zijn geheim, 

en nu hebben wij er ook een. Niemand hoeft hier iets van te weten, alleen wij vijven. 

Dit is nou ons geheim’. Yolanda gaat door: 

 

Nieuwe klanten konden met heel simpele dingen beginnen en binnen de kortste keren in 

sadisten veranderen. Dominee Tuinder was zo iemand, een predikant uit de streek. Hij 

is vaak geweest. Er kwam ook een ouderling mee. Hij was een lange man met 

verkreukelde varkensoren. In het begin was het gewoon een beetje pijpen, toen werd 

het gemeenschap en op het laatst wilde hij ook toekijken bij de Sm-feestjes. Hij vond het 

prachtig om te zien hoe ik onder stroom werd gezet. Het idee om iets met stroom te doen 

kwam van Bernard Liezer uit Epe. Dat was een man van middelbare leeftijd die m’n 

moeder in het ziekenhuis had opgeduikeld toen ik van Mieke was bevallen. Ze had in 

het bezoekuur met hem aangepapt; ze pikte echt overal klanten op. Liezer lag er voor 

zijn hart. Ze zei dat hij ook  mee ging doen. Op Sm-gebied was hij overal voor in, maar 

op een gegeven moment zei hij: ‘Wist je dat je ook met stroom kunt werken?’ Dat had hij 

wel eens in een boekje gelezen. Ze hebben toen een draad met een schakelaar en een 

stekker opgescharreld, van het uiteinde een stukje isolatie gehaald en dat op m’n 

lichaam gezet. De eerste keer was ik heel bang. Het begon met de schakelaar aan en uit 

knippen. Het voelt als een soort klap, maar niet zo dat je van je bed vliegt; meer een eng 

gevoel dat zich over je hele lichaam verspreidt naarmate ze de schakelaar langer aan 

laten staan. Op de plek waar ze de draad tegen m’n lichaam hielden begon het te 

schroeien en kreeg ik een brandplek. Later duwden ze die draad in m’n vagina of in m’n 

achterwerk en zetten ze de stroom aan. Dat was veel erger: een gevoel alsof ik 

verscheurd werd. Ze deden het tot ze zagen dat ik half bewusteloos was en niet meer 

schreeuwde, want het schreeuwen wond ze juist op. Elektriciteit was een nieuwe kick, 

dus dat gebeurde daarna heel vaak. Liezer kwam zeker eens in de week en als hij er 

niet was deed de rest het wel, want dat stroomdraadje bleef gewoon liggen. Daar 

gingen Wouter en Lakei mee experimenteren. Dan staken ze naalden door mijn tepels 

en zetten daar stroom op. Ze vonden het leuk om me te zien schokken. Ook dat went. 

Op het laatst had ik iets van: doe het nou maar, dan ben ik er gauw vanaf. Ik heb vaak 

het gevoel gehad van: nu ga ik de pijp uit. Niet alleen met de stroom, maar ook met die 

wurgseks. Dit is de laatste keer dat ze het doen, dit overleef ik niet. Soms was het een 

teleurstelling dat ik toch weer bij kennis kwam, want dan had ik gehoopt dat ik niet 

meer wakker zou worden. 

 

Niemand zal heersen over de vrouw!! Ik bevind me vaak in een universum dat niet met 

het mijne kan coëxisteren (het naast elkaar bestaan). Vanuit het humanisme kijk ik 

naar de religies en leef in verschillende culturen. Eén egocentrische (zichzelf in het 

middelpunt stellen), egotische (zelfingenomen) wereld en de conceptuele (bevatting), 

invoelende (zich met begrip verplaatsen in) cultuur, een cultuur van intriges, euforie, 

samenzweringen en vooronderstellingen (vooraf aannemen) en een cultuur van niet 

weten, wantrouwen en achterdocht. Ik ben echter als kind nooit de strijd aangegaan 

met mijn ouders en familie, omdat ik wist dat het een verloren strijd was. Het is 

zinloos om een redelijke discussie aan te gaan met religieuze fundamentalisten, die 

zich uit vrije wil aan het bijgeloof hebben onderworpen. Zo werd ik iemand die geen 
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confrontaties uitlokt, iemand die van harmonie houdt en de middenweg bewandelt. De 

volwassenen legden niet alleen mijn wil aan banden, maar ik was ook een prooi van 

hun geweten. En in mijn jonge jaren had ik geen enkel wapen tot verweer, later leerde 

ik een aantal houdingen aan te nemen. Vaak verdacht ik grote mensen ervan komedie 

te spelen. Ik keek echter te hoog tegen ze op om ook maar te veronderstellen dat zij 

het slachtoffer zouden worden van de rollen die ze speelden. Er werd op mij 

gemopperd, vaak werd ik in het donker in de schuur opgesloten, maar nooit werd ik 

geslagen. Ik heb overigens het gezag nooit ernstig in twijfel getrokken. De gedragingen 

van volwassenen leken mij alleen verdacht in zoverre zij profiteerden van mijn 

kindzijn. Hun macht over mij, die met dwang en een keer met geweld, werd opgelegd, 

daar tegen kwam ik in opstand als tienjarige puber. Tot die tijd aanvaardde ik de 

dogma’s en de normen die mij werden voorgehouden en opgelegd. Maar opeens 

bestond de toekomst. Ik veranderde in iemand die opkwam voor zichzelf, die ‘ik’ zei en 

die haar eigen beslissingen ging nemen. Ondanks de ernst kon ik dikwijls lachen, of 

misschien juist dankzij die ernst. Lachen is toch het prijsgeven van ernst. Ernstige 

gezichten zijn eigenlijk de enige die echt kunnen lachen. Ik werd groter en wist me 

veroordeeld tot verbanning uit mijn kindertijd en mijn familie. Ik zocht hulp bij mijn 

spiegelbeeld, voldaan bekeek ik in de spiegel mijn gezicht. Donker haar en groene 

ogen kwamen – zo had men mij verteld – niet vaak samen voor en ik had al geleerd 

zeldzame dingen als kostbaar te beschouwen. Ik schiep behagen in mijzelf en trachtte 

anderen te behagen. Als er een spiegel is, is dat een stadium in mijn leven, ik kan 

mijzelf zien. Ik zocht mijn positie in de ruimte waarin de spiegel mij zegt: ‘je bent daar 

en dat ben jij.’  

 

Er bestaan voorschriften voor voorspoed, want een verstandig mens laat niet alles aan 

het toeval over. Men kan het geluk in de hand werken. Want als het niet gaat zoals 

het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Maar zo onbestendig als voorspoed is, zo 

duurzaam de roem, vooral die ons ten deel valt na ons leven. En roem wordt toch ook 

verworven door nauwgezette arbeid? Zoals een goed verzorgd uiterlijk zelfs de 

ouderdom verfraaid. Er valt veel te weten maar kort te leven, en wie niets weet leeft 

niet, en kennis zonder gezond verstand is waanzin, en hoop is echter de grote 

waarheidsvervalser. Men moet het gezond verstand gebruiken om haar in te tomen en 

ervoor zorgen dat het werkelijke genot groter is dan het verwachte genot. Alles komt 

en gaat, zelfs verbeteringen verouderen. De wijze heeft echter één voordeel: wijsheid is 

onsterfelijk. Alleen zijn leert je het wezen der dingen, want hun wezen is alleenzijn. Ik 

had het voordeel af te dalen naar de diepten van de hel. Maar de verkregen waarheden 

hoeven de mensen niet altijd in het gezicht gegooid te worden. In een tijd waarin 

scepsis en twijfel in de wereld overheersen, wordt het heel moeilijk tot een niveau af te 

dalen waar de categorieën zin en onzin nog niet gebruikt zijn. Niemand zal later 

kunnen zeggen, dat mijn levenshouding conservatief en met ruzie uit lokken 

(reactionair) is geweest, wel kritisch, direct en soms sarcastisch. Steeds weer blijken 

grote groepen mensen zich tot de mystiek aangetrokken voelen. Dit laat zich verstaan 

als het zoeken naar een uitweg, als zekerheid in de religieuze leerstellingen ontbreekt. 

Het blijkt dat mystieke ervaring, en vooral de kracht van de beleving, evenredig is aan 

de heersende onzekerheid binnen de bestaande leerstelligheid en dat deze mystieke 

ervaring de leegtes opvult in het vaak al te veel opgepoetste bouwsel van religieuze 

traditie. Mystiek mag men zien als een ontwikkeling, die bestaande religieuze 

opvattingen verbreedt. Zij tracht middels een direct ervaren van het goddelijke, boven 

de heersende traditie uit te gaan en zo te komen tot een wezenlijk kennen van het 
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goddelijke, zonder tussenkomst van een middelaar of hiërarchie van priesters. God is 

in de wereld van de verbeelding; hij is geen wezen. 

 

Heeft het feitelijk wel zin het verhaal van mijn leven in Enter, Venray, Lelystad en 

Amsterdam 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 slechts 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 woorden gedwongen.  

 

De stad op zichzelf bestaat natuurlijk niet. Zij is een projectie, via de zintuigen in uw 

brein. Alle breinen verschillen, en daarom heeft de stad wel tienduizenden gedaanten. 

Als de laatste mens zou zijn gestorven zou de stad niet meer bestaan, zomin als 

Rembrandt’s Staalmeesters, verf op een doek, die in de geheimzinnige binnenkamer 

van uw hersenen tot leven komen, maar dan ook slechts daar. Natuurlijk neemt de 

stad in breinen van jongeren een andere gedaante aan dan in die van ons, ouderen. 

Ja, ons, ouderen, ik moet mijzelf, ik mag wel zeggen, enigszins tot mijn leedwezen, 

daartoe rekenen. Voor mij is Amsterdam het Leidseplein met café Reijnders, het 

Rembrandsplein met de Hof van Holland, met de joodse buurt tussen Waag en 

Weesperpoortstation, het Paleis voor Volksvlijt, de Dappermarkt, de Ringdijk, 

koetsiers met een berenvel om de schouders, paarden met de koppen in haverzakken, 

de paardentram, de Melkweg.  ‘Luilak. Dat is zo’n positieve nacht, dat wordt elk jaar 

beter. Ik blijf dan opzitten tot het ochtendgloren’, schrijft  Gerrit Komrij in Amsterdam 

West. ‘Vroeger was er nooit veel aan, het was maar een beetje belletje trekken, vuurtje 

stoken. Maar de laatste jaren (1967), de vorige keer kwamen die verrukkelijke 

snotneuzen om vijf uur ’s ochtends met een breekijzer de straat in, en jensden meteen 

alle deurknoppen en bellen eraf. Rang! Dat was andere koek! Ik waagde haast niet uit 

het raam te kijken, zuiver van de emotie. Ik wou m’n erotische rantsoen zo lang 

mogelijk rekken, ja? ’t Was tenslotte maar één keer Luilak in het jaar. Toen ik toch 

weer naar buiten keek lagen er drie stijve katten in mijn bloembak, aan een ijzeren 

paal geregen. De climax kwam weer te snel. Maar oh… zulke nachten zijn schaars’. 

   

Is Harry Mulisch een groot schrijver? Hij vindt zelf van wel. Wat is een groot schrijver? 

Ik geloof dat ik, want ik heb tenslotte, wel een einddiploma hogere school, daar een 
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definitie van kan geven, zij het geen definitie van binnenuit, maar een definitie à la 

feno… feno… het woord ontschiet me. Maar vrouw, wees toch eens serieus. Bedankt 

Gerrit. En Mulisch claimt geen groot schrijver, geen dierbaar schrijver, geen goed 

schrijver te zijn, maar een écht gróót schrijver. Een echte Amsterdammer dus. Ook 

Gerrit Komrij schaarde zich in de rij van Mulisch afkerigen. ‘De wet van nostalgische 

plaatsjesboek bepaalt beperkingen van deze autobiografie en die zijn ook noodzakelijk, 

als we kijken naar de eerste zin uit het boek: ‘Omdat het heelal in ruimte en tijd een 

reusachtige goulash is, waarin alles met elkaar samenhangt, is ook het materiaal van 

ieders leven oneindig, ja, van ieder moment uit iemands leven. Mulisch heeft al zeer 

veel van die momenten uitgebuit, en dat ‘alles met alles samenhangt’, dat is zo’n 

beetje zijn uithangbord. Je moet hem stuiten, eigenlijk alle boeken, documenten en 

nieuwe ontdekkingen voor hem verborgen houden, anders komt er aan zijn 

combinatiedrift geen einde. Hij is zo verslaafd aan het vinden van samenhangen, dat 

hij het nooit zal nalaten en nog voor de grootste onzin niet terugdeinst: gebrek aan 

logica en hang naar mystiek vallen daarbij het meest op. Zoals bekend, hebben 

meerdere schrijvers de herinneringen opgehaald die ze hadden aan hun verblijf in de 

baarmoeder. Mulisch weet het beter, hij haalt herinneringen op aan zijn verblijf in de 

balzak: ‘Ik herinner het mij als de dag van gisteren. Wij waren met ons miljoenen, 

mijn broertjes en zusjes en ik. Vredig leefden wij samen in onze knusse buurt, waar 

het voller werd en voller. Plotseling, op een nacht, was het opbreken geblazen’. U raad 

al wat er gebeurt’. 

  

Aan de Singel 261, in een pand van de reeds overleden landverrader, huisjesmelker en 

struikrover Jan Tabak, was de ideologische beweging Scientology gevestigd. De 

Scientology is realiteit geworden sciencefiction. De oprichter en absolute heerser, de 

eigenaar van talrijke plezierjachten en valse dokterstitels, Lafayette Ron Hubbard, een 

uit Amerika afkomstige, gesjeesde sciencefictionschrijver, wiens ideeën blijkbaar met 

hem op hol zijn geslagen. Het geld stroomt hem uit alle delen van de wereld toe, in de 

vorm van percentages voor films en tapes waarop zijn dwangbevelen staan, voor 

brochures en boeken, en voor de cursussen die je volgen moet om een volleerd 

scientoloog te zijn. De echte elitetraining vindt plaats op Sea-Orgs, besloten 

gemeenschappen op schepen en jachten, waaruit de politiemacht wordt gerekruteerd 

die mag optreden tegen iedereen die zich binnen en buiten de beweging verdacht 

maakt. Voor dat doel zijn mensen in thema’s verdeeld. Je bent bijvoorbeeld een 

noodgeval of een gevaar, of erger nog, een non-existent. Maar dat is het minste niet, 

daaronder kun je twijfel of vijand zijn. En het allerergste is de status verraad, in welk 

geval je vogelvrij bent, ofwel fair came. Je bent dan suppressive verklaard en je mag 

bedrogen, achtervolgd, aangeklaagd of vernietigd worden. Ook de lijst van 

disconnections in hun blaadjes is zeer groot: verklaringen dat je je met iemand niet 

meer mag bemoeien, dat diegene nooit bestaan heeft en ook nooit zal bestaan, al gaat 

het om het eigen moeder. L. Ron Hubbard zei het en ik citeer: ‘Als je ons met rust 

laat, laten wij jou met rust. Zo eenvoudig is het’. Zelfs een idioot kan dat nog 

begrijpen. Een van die idioten die dat een beetje te laat begrepen was Johan Phaff, in 

leven redacteur van een links opinieweekblad. Hij had een cursus in het hol van de 

leeuw willen volgen, in East-Grinstead, in het voormalig buitenhuis van de maharadja 

van Jippoer, door Hubbard aangekocht. Phaff wilde er vervolgens een artikel over 

schrijven. Er bestaan trouwens een hele reeks boeken en artikelen van mensen die zo 

verbitterd en perplex uit de beweging zijn gestapt, of liever, konden vluchten, dat ze 

alles wat ze wisten moesten meedelen, feit voor feit, om anders niemand ze zou 
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geloven. Toen in Engeland een van die boeken verscheen, schreef de scientology op 

het briefpapier van de uitgever alle boekhandelaren aan met het bericht dat de 

uitgever failliet was. Daarop stuurden de winkeliers niet alleen het scientology boek, 

maar in hun schrik meteen het hele fonds terug. Toen ging de uitgever inderdaad 

failliet. Een zelfde truc werd na het artikel van Phaff door de Nederlandse scientology 

uitgehaald. Met behulp van een advocaat en na speurwerk van ingehuurde detectives 

werd Phaff voor de raad van journalisten gedaagd om iets wat hij geschreven zou 

hebben en wat niet door de beugel kon. Hij had nota bene geciteerd uit hun eigen 

werk. De affaire was vernederend en maakte Johan Phaff vroeg grijs. De leden van de 

raad van journalisten lieten zich omkopen met dure maaltijden in 

vijfsterrenrestaurants. Het mag dus een godswonder heten dat Johan Phaff op het 

nippertje en niet eens voor honderd procent werd vrijgesproken. Daarna begonnen de 

scientologen zijn huis leeg te halen en hem bij thuiskomst gewapend op te wachten. 

Gerrit Komrij had in die tijd een gesprek met hem, rijdend in een geblindeerde auto, 

in een sfeer van de nietsvermoedende boerenjongen die door een paranoïde 

genootschap knettergek werd gemaakt. Johan gaf hem een groot pak documenten en 

tijdschriften, want Gerrit geloofde van zijn ervaringen geen zier. Hij zou ze teruggeven 

over zeven dagen. Maar binnen drie dagen was Johan Phaff overleden aan een 

hersenbloeding. ‘De documenten gezien hebbende en de getuigen gehoord, wist ik dat 

de scientologen hem regelrecht hadden vermoord’, aldus Gerrit Komrij. Wie hun 

methoden nog eens rustig wil nalezen kan terecht in het boek ‘Cults of Unreason’ van 

Christopher Evans, in het Nederlands: ‘Jezus leeft en woont op Venus’. 

 

Elza, geboren in de Jordaan, opgegroeid in de Wagenaarstraat in de Dapperbuurt in 

Amsterdam, in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Twintig jaar was ze mijn 

buurvrouw in Lelystad. Daarna zag ik haar weinig omdat ze niet met de trein durfde 

te reizen. Opgesloten in de gevangenis genaamd Lelystad. ‘s Morgens om een uur of 

vijf worden in de Jordaan de eerste lampen aangestoken. Zij snijden matgele 

raamvierkantjes in de dicht tegenover elkaar staande gevelrijen van de Goudsbloem-, 

Kromme Palm-, Lelie- en tweede Egelantiersdwarsstraat. Het grauwe schijnsel van de 

eerste uren van weer een nieuwe dag strijkt aarzelend over de chaos van duizenden 

tegen, over en door elkaar woekerende daken, die een gore last van platjes, 

droogrekken en schoorstenen dragen. Miljoenen schoorstenen lijken het. Daartussen 

televisieantennes op de onwaarschijnlijkste uitsteeksels. Het eerste daglicht dringt 

nog niet door tot op de bodem van de smalle straten: een geometrisch stelsel van 

spleten en zijspleten die heel cynisch vernoemd zijn naar bomen, bloemen en planten. 

Nog voor de straatlantaarns hun vals licht wegfloepen, stommelen mannen en 

vrouwen de steile trappen van hun huizen af. De mannen roken het eerste zware 

sjekkie van de dag, zij hoesten rochelend van de vele zware sjekkies van gisteren; de 

vrouwen knopen hun hoofddoeken onder de kin vast. Brommers stampen een brutale 

echo door de buurt. De Jordanezen gaan naar hun werk. Het is grotendeel 

ongeschoolde arbeid die hun wacht in de katterig ontwakende hoofdstad. Werk dat nu 

eenmaal gedaan moet worden, maar dat zwaar, monotoon en vreugdeloos is. De 

sjouwers- en zwoegerskarweien in matrassen-, tandpasta- en jeneverfabrieken, het 

grondwerk op bouwplaatsen, werk in pakhuizen, magazijnen, in de haven. De 

vrouwen worden opgenomen door kolossen van kantoorgebouwen, die schoongemaakt 

moeten worden. ’s Morgens om een uur of vijf zingt er gegarandeerd niemand in de 

Jordaan, de meest bezongen stadswijk van Nederland. Zelden zal zich de legende zo 

stevig hebben meester gemaakt van zomaar een buurt in zomaar een stad. Tot in het 
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kleinste gehucht is bekend hoe rondborstig en zorgeloos de echte Jordanees is, hoe hij 

van het leven weet te genieten, ondanks het feit dat hij in een stijfselkissie werd 

geboren. Iedereen weet van de kolenzakken voor de ramen van zijn knusse huisje in 

zijn zo gezellige buurt. Het zijn mensen met hevige emoties, die Jordaners. Op het ene 

moment snikken zij hun ontroering uit voor de Westertoren, even later dansen de 

vrouwen weer met zwierende baaien rokken een pierement achterna, terzijde 

gesprongen door mannen met pilo broeken en rode halsdoeken om. Hun vrolijk gedoe 

wordt lachend gadegeslagen door de oudjes, die op stoelen voor de rustieke geveltjes 

van hun huisjes zitten. Ziehier het bijna stedelijk-pastorale ideaalbeeld, dat rondom 

de langgerekte armoedebuurt even naast het centrum is opgetrokken. Er zijn tonnen 

verdiend door de grammofoonplatenmaatschappijen, liedjescomponisten (die meestal 

in Zandvoort wonen) en door zangers en zangeressen met keelstemmen. Nog steeds 

draaien de cd’s van ‘die goeie, die ouwe Jordaan’. Niet alleen in Nederland, maar ook 

in België, in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (Komm mit nach Amsterdam), in 

Amerika met ‘Home at last’ aan de eene en ‘It’s grand to be in love’ (op de wijs van 

‘Geef mij maar Amsterdam’) aan de andere kant. In een Rotterdams havencafé moest 

het bedienend personeel de platen van Johnny Jordaan uit de jukebox halen omdat 

het niet meer uit te houden was. Elke pas aangekomen zeeman, of hij nu uit Egypte, 

Argentinië of Labrador kwam, koos onmiddellijk Johnny voor zijn geld.  

 

Waarom is dit alles wel over de Jordaan gekomen en niet over de Pijp, de Eilanden, de 

Indische-, Staatslieden- of Dapperbuurt? Dat zijn ook grauwe, trieste volksbuurten, 

neergezet door lieden, die met zo weinig mogelijk moeite zo veel mogelijk geld willen 

verdienen. Net als deze wijken is de Jordaan in de jaren zestig van de vorige eeuw een 

steeds meer vervallend en verkrottend stadsdeel, indertijd gebouwd om de gemene 

man op een duidelijk van de welgestelde buurten afgegrendelde plaats op te bergen. 

Alleen gebeurde dat met de inderdaad heel ouwe Jordaan eerder en onverbloemder 

dan met de meeste andere hoofdstedelijke arbeiderswijken. De buurt ontstond als een 

uitwas van de wereldberoemde driegrachtengordel, die in het begin van de zeventiende 

eeuw Amsterdam zijn huidige gezicht gaf. De grachten werden het woongebied voor de 

groeiende bovenlaag in het rijker wordende Amsterdam. Voor hinderlijk bedrijven en 

de mindere man was hier geen plaats. Die laatste moest maar zien ten westen van de 

Prinsengracht ergens in de weilanden aan een onderdak te komen. Die weilanden 

lagen binnen de ongeveer tegelijk met de grachten aangelegde nieuwe vestingwerken. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling de terreinen ten westen van de Prinsengracht te 

zijner tijd van een geplande bebouwing te voorzien. De grond was er dus kostbaar. 

Ingewijden, onder wie niet in de laatste plaats de stedelijke regenten, zorgden er dan 

ook voor zoveel mogelijk van de landerijen in bezit te krijgen, om  die later tegen 

gepeperde prijzen aan het stadsbestuur te kunnen overdoen. Dat liep allemaal zo in 

de papieren, dat van het  uitvoeren van goede bebouwingsplannen nooit iets is 

terechtgekomen. Er was gewoon geen geld meer. Daarom liet de stad het aan het 

particuliere initiatief over, de weilanden en tuinderijen te bebouwen met huizen voor 

de mindere man, die ten slotte ook ergens moest wonen, omdat de stad hem nodig 

had. Goed, er kwamen huizen, maar er kwam geen nieuwe verkaveling: de woningen 

werden zonder meer neergezet langs de bestaande paden en sloten. En zo ontstond 

dan het onlogische grachten-, straten- en dwarsstratenpatroon, zoals wij dat vandaag 

de dag nog kennen. Elf grachten, nu voor een groot deel gedempt, en veertien 

hoofdstraten, ongeveer evenwijdig aan elkaar lopend, onder merkwaardige hoeken 

uitkomend op de Prinsengracht en bijna nergens aansluitend op bruggen die naar de 
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rest van de stad leiden. De romantiek van de zo grillig verlopen Jordaanse straten en 

dwarsstraten is dus een product van een zeventiende eeuwse grondspeculatie en 

zwendelpartij, waaraan zelfs de stadsfabrieksmeester en burgemeester Frans 

Hendrikszoon Oetgens heeft verdiend. Die grilligheid in de Jordaan-plattegrond is 

overigens ook maar schijn. Het is allemaal eerder rechtlijnig en rechthoekig. Het 

geheel ligt echter scheef ten opzichte van de rest van het stadslichaam en dat verleent 

de buurt iets van een eigen gezicht. Bovendien lag de wijk geïsoleerd van de rest van 

de stad. Later gemaakte verkeerswegen werden om de Jordaan heen gelegd, om die 

toestand vooral te handhaven. De mensen die er woonden werden dus behalve 

sociaal, ook geografisch in een verdomhoek gedrukt. De ironie wil dat de nu zo hevig 

in Jordaanliederen bezongen Westertoren bij een kerk hoort, waar de Jordaners van 

vroeger niet wilden komen. Zij beschouwden het gebouw als een ‘bazenkerk’. Het 

gemene volk wilde liever een eigen kerk. Nadat de christelijke vroede vaderen 

(bestuurderen) de afstand tussen de Wester- en de Noordermarkt zorgvuldig hadden 

opgemeten, werd dat verzoek ingewilligd. De Jordaners kregen hun Noorderkerk, op 

veilige afstand van die goede, die oude, maar ook zo deftige Wester. Niets is nagelaten 

om van de Jordaan een eiland in de stad te maken, een eiland van de minder 

gezienen. Amsterdam groeide er omheen, zodat behalve de Prinsengracht, ook de 

Brouwers-, Lijnbaans- en Passeerdersgracht er de begrenzingen van gingen vormen. 

Elders in Amsterdam ontstonden arbeidersbuurten, die er ook niet om logen. Maar zij 

kregen nimmer de beroemdheid van de Jordaan, waar trotse oudjes vertelden, nooit in 

hun leven de buurt te zijn uitgeweest. Onder de bewoners ontstond dat 

saamhorigheidsgevoel, die gezelligheid en lotsverbondenheid, die tot ver in de vorige 

eeuw voortduurden en waarvan nu de allerlaatste resten eens per jaar in een 

Jordaanfestival worden opgepompt. De huizen waren klein en stonden heel erg dicht 

naast en tegenover elkaar. Behalve doodgewone armoe maakte ook de 

bovengeschreven isolatie, dat de Jordaners na het werk in hun buurt bleven. 

Cafeetjes en de straat werden verlengstukken van de te kleine huiskamertjes, zodat de 

bewoners nog dichter bij elkaar gingen leven, iedereen werd een ‘neefie, nichie, opa of 

opoe’ van iedereen. Er ontstond een buurtrots, die in moeilijke tijden de vorm van een 

soort wederzijdse verzekering in natura aannam. Het was vanzelfsprekend, dat bij 

werkloosheid of ziekte de buren dagelijks een mandje met brood en beleg en 

aardappelen, vlees en groenten kwamen brengen. De ene dag kon het ene gezin, de 

andere dag het andere getroffen worden. De hulp was op basis van wederkerigheid. De 

gezelligheid van vroeger had bovendien alles te maken met het afwezig zijn van een 

winkelsluitingswet. In de Jordaan werd tot in de nacht een levendige straathandel 

gedreven, terwijl natuurlijk ook alle winkeltjes open bleven. Dat bracht kleurig vertier, 

gezellige drukte. Het betekende ook dat de winkeliers heel veel moesten werken. Dat 

was in de tijd van de mannen die ’s avonds op trijpen pantoffels op de straathoeken 

stonden te praten en bij mooi weer zelfs de tafels en stoelen op straat zetten en daar – 

een klaverjassie leggend – koffie of een fles bier dronken. Dat was de tijd van het op 

straat dansen op de muziek van draaiorgels. Maar zelfs de Jordaan kende in die tijden 

zijn eigen rangen en standen. De bewoners van de grachten keken neer op de mensen 

in de hoofdstraten, die zich weer verheven voelden boven de mensen in de 

dwarsstraten. Helemaal onderaan de ladder bevonden zich de bewoners van de 

beruchte ‘forten’; achter en tussen de gewone huizen opgetrokken woonkazernes, 

bereikbaar via gangen van nog geen meter breedte. In die forten wist men soms niet zo 

goed van wie toch die en die kinderen waren. Maar ondanks dit alles was de Jordaan, 

waar Elza opgroeide, een buurt met een eigen gezicht, een eigen karakter. Hier en 
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daar schijnen nog resten van de ‘oerbevolking’ te wonen, gezinstammen waar een 

grootmoeder de baas is. Er heersten vroeger namelijk matriarchale verhoudingen in 

de Jordaan. Een buurt van negenduizendtweehonderdtweeëntachtig woningen, tegen 

elkaar gedrukt op een stuk grond dat zeventienhonderd meter lang en op een enkele 

plek wel vierhonderd meter breed is. Bijna tweeduizend van de huizen bestonden uit 

eenkamerwoningen, ruim drieduizend gezinnen moesten het met twee kamertjes 

doen. Tachtig procent van de huizen had geen eigen badgelegenheid. Sinds de 

Rozengracht werd gedempt en nu als een der drukste verkeerswegen van Amsterdam 

de Jordaan in tweeën splitst, is die isolatie van vroeger heel wat minder geworden. De 

sociale wetgeving heeft de vroeger bitter noodzakelijke burenhulp teruggedrongen. Al 

van voor de Tweede Wereldoorlog af loopt het bevolkingsaantal van de buurt terug. De 

statistieken weerspreken het verhaal dat Jordaners niet verhuizen. De 

eenkamerwoning wordt graag geruild tegen een flatje in nieuw-west. Kerken en de 

gegoede burgerij ontdekten de ‘werkende stand’, waaronder je ‘goed kon doen’. Allerlei 

liefdadige  instellingen besprongen de Jordaan, waar de wilden verzorgd en gekerstend 

dienden te worden. Er werden hofjes voor behoeftige oudjes gebouwd en in de kerk 

kon je gratis soep en turf krijgen. Later konden de kinderen voor een paar centen naar 

buiten in de vakanties. Er werd gretig gebruik van gemaakt en later ook wel misbruik. 

Met sinterklaas bezocht het ene kind een protestant, het andere een katholiek 

feestavondje, om elkaar halverwege het feest af te lossen en dus allebei met twee 

pakjes thuis te komen. In de decembermaand zat het jeugdhuis stampvol met 

kinderen, die je anders nooit ziet. Met de kerstnachtmis zat de kerk vol, met 

katholieken en niet-katholieken. Na afloop was er altijd een kerstontbijt. Soms 

gebeurde het dat mensen komen vragen of ze het eten niet kunnen meenemen omdat 

ze geen tijd hebben om bij het ontbijt te blijven. De kinderen hebben 

concentratieproblemen omdat ze immers ook wonen in die huizen van een of twee 

kamertjes of van een kamertje met een bedstede of alkoof. Er is geen enkele ruimte 

om geestelijk adem te halen, om ergens het huiswerk te maken of een boek te lezen. 

Het is niet zo vreemd dat de kinderen vrij vroeg volwassen zijn en dit willen tonen door 

zelf geld te verdienen, eigen kleren, een eigen leven. Ze trouwen vrij vroeg, vaak, heel 

vaak gedwongen, en krijgen dus ook vroeg zelf kinderen. En als die kinderen, die heel 

laat mogen opblijven om naar de televisie te kijken, weer wat groter zijn en met een 

kamp mee naar buiten gaan, moet de desbetreffende jeugdleider een circulaire met 

richtlijnen aan de ouders sturen. Richtlijnen over de manier waarop brieven en 

briefkaarten verzonden dienen te worden. Doet de man dit niet, dan loopt hij de kans 

kapitalen aan strafport te moeten betalen. Ze zijn dus vroeg volwassen in de Jordaan. 

Bij de meisjes is dat te merken aan het al heel jong gebruiken van make-up en mooie 

kleren. Als ze getrouwd zijn gaan ze voor de helft uit werken. Ze houden van mooie 

dingen en hebben daar heel wat voor over. Enkele rapporten zeggen dat de eerste 

nylonkousen in de Jordaan werden gedragen. De verzuiling heeft in de Jordaan nooit 

een kans gekregen. Verzuiling immers is een van buitenaf ingebrachte verscherping 

van levensbeschouwelijke verschillen. Deze verschillen zijn in de Jordaan nooit zo 

belangrijk geweest. Met andere woorden, de buurtgemeenschap is sterker dan de 

verschillen in geloof en politieke overtuiging. Zo heel veel van de typische Jordaanse 

kenmerken hebben niets te maken met de buurt, maar alles met het sociologische 

type van de ongeschoolde of geoefende arbeider. Neem het dialect bijvoorbeeld. Bijna 

iedereen is ervan overtuigd dat in de buurt van de Anjelier-, Violetten-, Palm- en 

Lindenstraat een eigen taal wordt gesproken. Jo Daan, gespecialiseerd in 

hoofdstedelijke dialecten, kan het niet horen. Volgens haar spreekt men er gewoon 
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plat Amsterdams. Net als op de Eilanden, in de Pijp en in de Dapper- en 

Staatsliedenbuurt. Als het een dialect is, is het een sociaal dialect dat niets te maken 

heeft met een bepaalde buurt.  

 

Het woord nozem is van Amsterdamse oorsprong. Het werd halverwege de jaren vijftig 

van de vorige eeuw gelanceerd door een journalist, die brood zag in de bonkige 

jongens die ’s avonds langs de Nieuwendijk schuimden. Nu was de uitdrukking niet 

nieuw. Landelijk werd namelijk het woord swing-nozem gebruikt, om naar het oordeel 

van de gemiddelde Nederlander wat te verfijnd geklede en te veel aan de jazz en het 

dansen verslingerde jongeman aan te duiden. De journalist maakte de tweede 

lettergreep van het woord onafhankelijk en voorzag de zo gecreëerde uitdrukking van 

een nieuwe en ruimere inhoud. Het etiketteerde dat type jongen van tegen de twintig 

jaar, dat ’s avonds met name op de Nieuwendijk slenterde, tegen meisjes opbotste, 

nare opmerkingen tegen voorbijgangers maakte, ruzie zocht en dat duidelijk 

ongrijpbaar was voor jeugdverenigingen van welke soort of richting dan ook. 

Amsterdam en later heel Nederland maakte zich gretig van het korte woord, prachtig 

ter hanteren als scheldwoord, meester. Het werd te pas, maar veel meer te onpas, 

gebruikt als een uiting van minachting voor jongeren, die zich door gedrag en/of 

kleding een eindje van de grootste gemene deler af wagen. Veel meer dan andere 

steden kende Amsterdam het verschijnsel van de min of meer exotische jongeren. Zij 

hoorden in het stadsbeeld binnen de Singelgracht, zij zorgden voor een paar kleuren 

en tinten, die van Amsterdam Amsterdam maakten. De broekspijpen in de herenmode 

werden een stuk nauwer. De lange gekleurde wollen kousen werden een getolereerde 

winterdracht voor  meisjes. In een damesblad werd de jonge lezeressen een goed 

middel aangeraden om de lange broek nog nauwer te maken. Er werd geschreven met 

de broek in het bad te gaan zitten, daarna in de natte broek een aantal diepe 

kniebuigingen te maken, om het tenslotte aan het lichaam en in de zon te laten 

drogen. Op die manier zou het een heel fijne, spannende broek worden. In als deze en  

nog veel meer mode-facetjes ging het Leidseplein voorop. Hier ligt de geografische 

oorsprong van een jongerenwereld, waarover pedagogen en jeugdleiders zich al vele 

malen de hoofden hebben gebroken. Het Leidseplein, vanouds ontmoetingscentrum 

van hele en halve kunstenaars en kunstluizen, werd ook de magneet voor jongeren 

met artistieke ambities. Zij maten zich maar al te vaak de voorrechten van het 

bohémienschap aan voordat zij hadden aangetoond op het pad der kunst overeind te 

kunnen blijven. Ja, nog voordat zij de toegang tot een dezer paden hadden gevonden. 

Zij werden ten onrechte nozems genoemd, want de nozem is een totaal ander type. Hij 

is ten eerste altijd een jongeman, meestal een ongeschoolde arbeider in de buurt van 

de twintig jaar. Over kunst heeft hij geen mening omdat hij er zich niet voor 

interesseert. Zijn waarden liggen in een primitieve sfeer. Ook kleedt hij zich anders, 

bij de nozem gaat het er om lichamelijke kracht te accentueren. Het al of niet 

opgesierde leren vest maakt zijn schouders breder, terwijl een ingesnoerde broekband 

zijn heupen smaller doet lijken. De echte nozem is rauw, plat en agressief. De 

snelbrommer is een van zijn brullende machtssymbolen; een enorme benzinetank, 

opgevoerde motor, felle kleuren en soms ook een bewerkte knalpot om meer herrie te 

kunnen maken. De nozems kan men allang niet meer alleen op de Nieuwendijk 

aantreffen. Overal in de stad, tot ver in west en zuid, vormen cafetaria’s hun bases. Zij 

gaan de straat op, mede omdat de woningen van hun ouders heel erg klein en 

benauwd zijn. Bewust of onbewust beseffen zij in hun werk al op heel jeugdige leeftijd 

dicht bij de top te zitten. Dat werk is bovendien zwaar, eentonig en verschaft weinig 
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bevrediging. Nozems willen zich nogal eens in voldragen gangs verenigen. Als zij de 

door de wet gestelde grenzen overtreden, is er al heel gauw sprake van inbraken en 

berovingen, vaak onder leiding van of in samenwerking met de onderwereld. De 

Leidsepleinjeugd, die vrij plotseling ontstond en zich in het begin hoofdzakelijk 

concentreerde in het artiestencafé Reijnders, bevatte vrij veel van dit soort jongeren. 

Beginnende leerling-reclamefotografen, tekstschrijvers, fotomodellen, mannelijke en 

vrouwelijke leerlingen van de kunstnijverheidschool. In hun kielzog kwamen al rap 

nog jongeren, kinderen van omstreeks vijftien, die bij het toneel of het ballet wilden. 

Er was in die jaren, toen het Parijse café-existentialisme naar Amsterdam overwaaide, 

een ware explosie van bizarre figuren. De jongsten, die niet in de cafés werden 

toegelaten, ging het na verloop van tijd vervelen, om voortdurend ‘op de stoep’ van 

Reijnders te staan en stichten een Modernisten-club, die overigens maar heel even 

heeft bestaan. Op allerlei bijeenkomsten is in die organisatie heel diepgaand 

gesproken over de zin van het anderszijn. Een modernist moet moderne ideeën 

hebben over van alles en nog wat. Hij draagt zijn kleding om voor zijn eigen mening 

uit te komen. Een fel omstreden punt was, of een modernist ook op een receptie in 

zijn typische kleding diende te verschijnen. Daarover bleven de meningen verdeeld. 

Men was het er echter over eens dat ‘burgerlijk’ gekleden geen lid van de club, waar 

gedanst en naar muziek geluisterd werd, konden worden. In Reijnders bleef een groep 

komen, die op de een of andere manier met de kunstnijverheid gelieerd was en dat 

duidelijk liet merken. Af en toe blijkt iemand werkelijk talent te hebben en heeft 

succes met een boek, een fototentoonstelling of een gedichtenbundel. Hij kan dan 

opklimmen tot het lidmaatschap van De Kring. Anderen worden ouder en blijven 

zwoegen zonder erkenning te vinden. Ook door de Leidsepleinjeugd werd gestolen. Het 

was een soort persoonlijk emotioneel experiment, gappen voor de kick ervan. Men 

werd niet gedwongen vanuit een oogpunt van groepsprestige. Dat was perse wel het 

geval bij de zich pleiners noemende middelbare scholieren uit de poffertjeskraam. Om 

in die groep voor vol te worden aangezien moest je stelen. De jongens in deze gang 

stonden intellectueel duidelijk boven de toegetreden meisjes, verkoopsters en 

kapsters, die zich tot de interessante jongens voelden aangetrokken. Over het 

algemeen kwamen dezen uit financieel tamelijk of heel goed gesitueerde gezinnen, die 

echter in zestig procent der gearresteerde gevallen op een of andere manier ontwricht 

waren. Tijdens de weekenden konden de pleiners dikwijls over een huis beschikken 

voor het houden van fuiven. Fuiven, waar de drank gedeeltelijk op het tapijt 

terechtkwam. Op het hoogtepunt van die feesten werd bijvoorbeeld de pick-up 

gesloopt en op straat gegooid. Waarom? Zomaar! Er werden ook ‘marihuanasigaretten’ 

gerookt. De sigaretten bevatten een mengsel van tabak, tijm, Spaanse peper, 

kruidnagel, aspirine en rood kleurkrijt. Het roken van marihuana, echte of 

vermeende, is ook iets dat het eerst op het Leidseplein opdook. De pleinertjes wilden 

ook die marihuanagewoonte overnemen, zoals ze de kleding, de haardracht en de 

wilde fuiven hadden geïmiteerd. Ze misten in hun droomwereld echter het positieve 

punt van de kunstaspiraties. Over bleef het zich misdragen zonder meer, de steeds 

gehaaider en grootser opgezette ‘jatstunts’. In de poffertjeskraam zaten ze alleen maar 

een beetje, om er te praten over niets, praten om het geluid van stemmen. Of praten 

met helers die al snel in de gaten kregen dat er wat te verdienen viel. De zaak 

explodeerde toen de politie ingreep. Eenmaal onder verhoor van zeer rechtlijnig 

denkende politiemensen trachten ze eerst hun pose van volstrekte onverschilligheid 

overeind te houden, om daarna te bezwijken tot huilende hoopjes ellende, die met een 

zekere opluchting alles vertelden, namen noemden, zodat er weer nieuwe gevallen 
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konden worden opgehaald. De sneeuwbal groeide op die manier tot vierennegentig 

namen. Nozems en pleiners, die, hoe verschillend ze onderling ook zijn en hoe sterk ze 

elkaar ook haten, tegen de misdaad aanleunen, aspirant-bohémiens, die  kunst willen 

bedrijven en in dat streven wel eens over de schreef gaan. Ze zijn met zijn allen een 

minderheid, een heel kleine minderheid, die gedeeltelijk de steun van de 

kinderbescherming behoeft, omdat de ouders hun opvoeding niet aankunnen. De 

nozem is een landelijk verschijnsel geworden. De kunstjeugd blijft, althans op een 

schaal van enig formaat, een hoofdstedelijk prerogatief (voorrecht). In de binnenstad 

zijn altijd wel een paar keldertjes te vinden, waar zij nieuwe ontmoetingscentra 

vormen, naar muziek luisteren, zich afzonderen van de wereld, die een gareel van 

stropdassen en nuttige arbeid eist. Het zijn lang niet de ongevoeligsten, die zo maar 

mooie dingen willen maken en die het jeugdwerk wantrouwen als een versierde val, 

die toch weer naar de stropdas en de nuttige arbeid voert. Toch is het juist 

Amsterdam van Elza, waar het ‘anders zijn’ een klankbord vindt. Misschien komt dat 

omdat Amsterdam een tikkeltje decadent is. En dat kan juist zo prettig zijn. 

 

In het jaar 1981 zag en hoorde ik in de Agora (Lelystad) Herman Brood spelen. Hij 

speelde piano en zag en hoorde zo te zien niemand, waarschijnlijk flink onder invloed. 

Het is vijf jaar geleden dat kunstenaar en rockicoon Herman Brood een einde maakte 

aan zijn roemruchte leven. In november 2006 zou Brood zestig jaar zijn geworden. In 

Groningen gaat ter gelegenheid hiervan op 4 november de bioscoopfilm ‘Wild 

Romance’ in première. Tegelijk met de film wordt in het Groninger museum een 

tentoonstelling over Herman Brood geopend. Maar al te vaak wordt Broods 

schilderkunst afgedaan als oppervlakkig en onsamenhangend, technisch beperkt en 

populistisch. De kunstenaar heeft daar tijdens zijn leven natuurlijk in hoge mate aan 

bijgedragen door al dan niet in het bijzijn van camera’s te laten zien hoe hij met 

onverschillige bewegingen van de hand even een schilderij in elkaar veegt en spuit. 

Deze schijnbaar ongecompliceerde houding ten aanzien van zijn beeldend werk 

vertaalde zich ook in de gemakkelijke wijze waarop hij zijn werk van de hand deed en 

later als en later als zeefdrukken in grote oplagen en voor lage prijzen verhandelde. 

Maar wie Brood een beetje begrijpt weet ook dat het provocaties zijn tegen de elitaire 

benadering die de ‘hogere’ beeldende kunsten ten deel vielen. Het verzet dat in zijn 

attitude (houding) school, versluierde de werkelijke betekenis van zijn werk en de 

diepe verbondenheid die hij er zelf wel degelijk mee voelde. Dat het werk van Brood 

moeilijk ligt bij experts op het gebied van schilderkunst, is niet alleen te verklaren uit 

de manier waarop de kunstenaar kunstconventies tartte. Zijn schilderijen, zeker uit 

de latere perioden, zijn vervaardigd met behulp van spray-can en bezitten 

dientengevolge een geheel andere verfoppervlak dan olie- of acrylverfschilderijen. In 

Broods schilderijen zijn geen expressieve of subtiele penseelvegen te ontwaren, en 

verraadt de verfstructuur eigenlijk niets van het ambachtelijke schilderproces. De 

verfhuid van zijn schilderijen is meestal glad, wat de werken ook zo geschikt maakt 

om als zeefdruk te worden gereproduceerd. Als schildersmateriaal maakte Brood 

naast verfspuitbussen gebruik van sjablonen en in de afrondende fase injectiespuitjes 

om doorgaan in zwart accenten en contouren aan te geven. Instrumentaria die sterk 

afweken van die van de doorsnee kunstschilder. Hij werkte snel, expressief en als een 

schilderij zich niet in een streek liet uitschilderen, beschouwde hij het als mislukt. 

Alle concentraties stopte hij in dat korte creatieve moment. Hierin school er een 

gevaar waaraan Brood in veel gevallen ook niet ontkwam. Of het door zijn 

drugsgebruik kwam, of door zijn soms provocatieve onverschilligheid, een groot aantal 
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schilderijen mist die noodzakelijke concentratie en bevlogenheid. Maar een groot 

aantal laat ook zien dat zijn bijzondere techniek en werkwijze hem kon vervoeren tot 

het maken van indringende, zelfs beklemmende schilderijen. Het doet de kunstenaar 

dan ook geen recht beoordeeld te worden op die mindere werken, evenals het hem 

geen recht doet beoordeeld te worden op grond van technische criteria die zijn terug te 

voeren tot de traditionele gepenseelde schilderkunst. In zijn techniek is Brood 

schatplichtig aan de grafitikunst, de eigengereide richting waarvan de grotere 

artistieke betekenis eveneens ter discussie staat. Zijn beeldtaal is in de verte verwant 

aan kunstenaar als Lucebert en Basquiat. Brood is zeker geen groot colorist (knap 

kleurenschilder) – nog een argument voor tegenstanders om zijn werk te veroordelen – 

maar werkte hij bij voorkeur tonaal (in een bepaalde toonaard). Het verleent zijn beste 

schilderijen een rauwe somberheid en verhevigt de dramatische geladenheid van zijn 

meestal mannelijke personages. In bijna alle schilderijen poseren ze als starre, uit het 

lood geslagen figuren die nauwelijks raad weten met hun omgeving en met hun 

presentie. In veel gevallen lijken hun gezichten te klein voor hun sjabloonkoppen en 

dringt de beklemming zich als een claustrofobisch beeld aan de kijker op. Het lijken 

figuren die geen kant op kunnen, die gevangen zitten in een situatie die hen 

overkwam en die hen de volle leegte van hun bestaan laat voelen. De oppervlakkigheid 

wordt hier in feite tot hoogste thema verheven en geeft inzicht in een 

geestesgesteldheid die de kunstenaar slechts onder controle kon houden door zich 

dagelijks te injecteren. Wie goed kijkt herkent in veel geschilderde personages een 

zelfportret. Zijn schilderijen gaan dan ook meestal over Brood zelf en zijn conflicten 

met het leven, maar tegelijkertijd geven ze uitdrukking aan de leegheid van het 

menselijk bestaan in de algemene zin, een naargeestig wereldbeeld dat de kunstenaar 

relativeert door een naïeve beeldbehandeling, luchtige details en dat hij verbergt 

achter de schijn van onverschilligheid. In alle jaren dat Herman Brood in de 

schijnwerpers stond en zijn muziek en beeldende kunst gemeengoed werden, waren er 

in zijn leven ook momenten van rust. Herman Brood hield niet van bezoek, maar bij 

vrienden in het noorden van ons land had hij wel zijn eigen slaapkamer. Hier was 

Herman niet het rock-‘n-rollbeest, maar een lieve man vol humor. Vlak voor zijn dood 

maakte fotografe Marij Jonkmans een serie foto’s van Brood. Het was de laatste keer 

dat hij in Oostwold was. 

 

Wild Romance beslaat de eerste zeven jaar (1972-1979) van Broods carrière als rock-

‘n-roll legende. Als de jonge Koos van Dijk op zoek is naar een podiumact voor zijn 

pasgeopende café ontmoet hij de nog onbekende Herman Brood met wie het liefde op 

het eerste gezicht is. Samen vertrekken ze naar Amerika om hun geluk te beproeven. 

Boeken, films, cd’s, drukwerk, gebruiksvoorwerpen en digitale media geven een 

duidelijk en veelzijdig beeld van het bijzondere leven van Herman Brood. Hij staat 

bekend als veelzijdig kunstenaar, maar dat hij ook in diverse (speel)films een rol had 

weten minder mensen. Bekend zijn: Cha-Cha (1979), Zusje (1995), Total Love (2000), 

Brood: uncut (2006) en Herman Brood: Found Footage. De Groninger Piet Wichers 

volgde met zijn videocamera Herman Brood bij zijn optredens, voornamelijk in Noord-

Nederland, op de voet. Dit unieke beeldmateriaal is nu gedigitaliseerd en beschikbaar 

gekomen voor projectie op het grote doek. Aan popkenner en Trouw-journalist Stan 

Rijven is gevraagd een synopsis (korte samenvatting) van het materiaal te maken en 

die te komen becommentariëren. Deze middag is een Special Edition van Images’ 

reguliere programma over de Groningse films: Groningse Nieuwe. 
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Herman Brood, Bart Chabot en Jules Deelder maakten in het seizoen 1998-1999 en 

1999-2000 een legendarische theatertournee: Apocrief. Voorafgaand aan deze tournee 

werd al volop gespeculeerd. Het beloofde een spektakel, maar tegelijk een risico. 

Houden de heren dit vol? De openingsscène Apocrief met Hermanus, Justus en 

Bartholomeus in de rol van de drie vergeten apostelen in de buitendienst was als een 

vrijmoedige correctie op het bijbels paasverhaal al meteen zo ongelooflijk alsof het 

startschot was gelost voor een antikruistocht. Er verschenen vernietigende kritieken 

in de kranten, bezoekers liepen de zaal uit, andere bezoekers beleefden een 

onvergetelijke avond. De strijd tussen de egocentrische Brood en de stoïcijnse Deelder, 

onder welk geweld Chabot ten ondergaat, is het begin van het definitieve einde van 

Apocrief. 

 

Brood, muzikant en schilder, maar bovenal mediafenomeen. Altijd voor iedereen 

benaderbaar. Van Tros, Privé en Panorama tot Vrij Nederland, Evangelische Omroep 

of VPRO, vierentwintig uur per dag beschikbaar. Radio, televisie, kranten of 

paparazzo, Brood ging ze nimmer uit de weg. Sappige quote nodig, een in rock-‘n-roll 

gedrenkt statement, of liever een schilderijtje op de studiovloer? Met een bakfiets vol 

kleuters zingend over de Wallen, een carnavalsliedje op de piano? Brood draaide er 

zijn hand niet voor om. Na bemiddeling van manager Koos van Dijk stond Brood 

klaar, al was het even afwachten hoe laat hij kwam en hoe laat hij weer ging. Want, en 

daarmee komen we tot de kern, Brood speelde met de media en de media niet met 

Brood. Hoe vaak Herman Brood van halverwege de jaren zeventig tot het einde in 

2001 in de meest uiteenlopende hoedanigheden op televisie verscheen is ontelbaar. 

Dat het vrijwel altijd een interessant, komisch of anderszins gedenkwaardig moment 

opleverde is te zien in: Brood, mediafenomeen, een exclusief voor de manifestatie ‘Cha 

Cha, Fenomeen Herman Brood en/Geschiedenis TV’ gemaakte compilatie van 

vijfentwintig jaar Brood op televisie. Dichter, schrijver en performer Bart Chabot 

schreef verschillende boeken over zijn belevenissen met Herman Brood. Van zijn hand 

verschenen: Broodje gezond, Broodje halfom en Broodje springlevend. Het is 

waarschijnlijk minder bekend, maar Herman Brood heeft zich ook met poëzie 

beziggehouden. ‘Zoon van alle moeders’ is de titel van zijn enige dichtbundel. De 

geschiedenis van de rock-‘n-roll kent meer kunstenaars die net als Herman Brood 

langs de afgrond scheerden, er soms in tuimelden, maar door hun levensstijl, persoon 

en muziek een enorme aanhang hadden en het zelfs tot icoon schopten. Herman 

Brood is misschien wel het meest zuivere voorbeeld van een Nederlandse rock-‘n-roll-

hero. Zijn muziek is aanstekelijk, zijn drank- en drugsgebruik legendarisch en toch, of 

misschien wel juist daarom, was Brood geliefd bij velen. Brood was de enige rock-‘n-

roll-ster die Nederland ooit heeft gehad. Wordt gezegd. Tja. 

 

De Flevopolder! Daar waar Elza woont. Het Greppelveld is een weidevogelgebied 

tegenover Elburg, tussen de Drontermeerdijk en de Stobbenweg. Dit natuurterrein, 

onder beheer van het Flevo-landschap, is  zeven jaar geleden door het verwerven van 

eenenveertig hectare grond bijna verdubbeld in omvang. Het natuurgebeid beslaat nu 

een totale oppervlakte van vierentachtig hectare. Het gebied speelt, mede door de 

vergrootte omvang, een belangrijke rol in de weidevogelbescherming. Door het 

voormalige agrarische beheer is een kruidenrijke weidevegetatie ontstaan, waar 

weidevogels zich prima thuis voelen. Zo biedt het huidige Greppelveld plaats aan 

onder andere een groot aantal broedende kieviten, grutto’s, tureluurs, wulpen en 

watersnippen. Ook de veldleeuwerik, de graspieper en de kwikstaart hebben het 
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Greppelveld ontdekt als broedgebied. Een rijk gebied dus voor vogelliefhebbers. De 

aanwezige bodemomstandigheden en het kwelwater dat hier naar boven komt, zorgen 

voor uitstekende voorwaarden. 

 

Bij de wilde zwijnen is de ooievaar langs geweest. Terwijl de meeste dieren, zoals 

edelherten, net tot rust gekomen zijn na de bronstperiode, is eind oktober in 

Natuurpark Lelystad een zeug bevallen van vier biggen. Een week later was het weer 

raak: nog eens vier biggetjes. Bij zwijnen kan paring het hele jaar door plaats vinden, 

waardoor niet altijd valt te voorspellen wanneer de jongen ter wereld komen. Meestal 

echter vindt de paring plaats in de herfst, zodat de jongen in het voorjaar worden 

geboren. Een zwijn heeft een draagtijd van ongeveer honderdvijftien dagen en kan wel 

tien biggen tegelijk dragen. Het jonge gezin blijft ongeveer tien dagen in afzondering. 

Daarna herenigen moeder en kroost zich met de groep. Leuk om te weten dat elke big 

een eigen tepel heeft. Zo is het mogelijk te tellen hoeveel biggen een zeug heeft. 

Moeder zwijn zorgt ongeveer een jaar voor haar biggen en verdedigt hen in die periode 

tegen elke bedreiging. Pas daarom op als u de dieren in het wild tegenkomt! In 

Natuurpark Lelystad kunt u deze schattige aanwinst echter met een gerust hart 

komen bekijken. Wat betreft de liefdesperikelen van andere dieren valt bij de twee 

elanden, die in deze periode in de bronst komen, nog niet veel te merken. Het 

mannetje en vrouwtje worden nog niet veel samen waargenomen en als dat al het 

geval is, spreekt hieruit niet bepaald veel liefde. We blijven hopen. 

 

Een stevige wind laat de takken bewegen als grijpende dunne handen. Dode bladeren 

waaien op, het bos kraakt en steunt. Achter de struiken ritselt het. Een dier? Of iets 

anders? Meteen kijken! In de grond staan verse sporen. Ik ben net te laat. Op zoek 

naar dierlijke aanwijzingen. Gaten in de boomschors duiden meestal op de 

aanwezigheid van een specht. Om op zoek te gaan naar larven, pikken de spechten 

namelijk met hun snavel in de schors, om de larven uit hun schuilplaats te halen. 

Keutels, vlaaien en drollen zijn ook aantrekkelijk voor dieren. Veelal kleine dieren 

komen letterlijk als vliegen af op de onverteerde voedselresten en (dode) bacteriën in 

de mesthopen. Voor hen een goede voedingsbodem, voor spoorzoekers een crime. Aan- 

of opgevreten uitwerpselen kunnen ons namelijk minder vertellen over de producent 

of de maaltijd dan verse hopen. Zand biedt een goede ondergrond voor pootafdrukken, 

mits het niet te mul of te verregend is. Een dunne sneeuwlaag is de perfecte bodem 

voor pootafdrukken. Zo kan een witte laag de aanwezigheid van een bunzing verraden.  

 

Dieren laten een scala aan sporen  achter. Sporen die vertellen waar ze zijn geweest, 

hoe ze hebben gelopen, waar ze naartoe zijn gegaan. Maar ook sporen die hun gedrag 

ontmaskeren, een gevecht verraden en aangeven wat ze hebben gegeten. Het stelt ons 

in staat hun leefwereld en eet- en leefpatronen te ontdekken. Omdat die vaak van 

seizoen tot seizoen wisselen, kent elk seizoen eigen sporen. Met name in de lente en 

zomer is het een wirwar. En ook de vroege herfst wil nog wel een gevarieerd 

sporenpatroon laten zien, maar de winter is vrij eenzijdig. Reptielen en amfibieën 

houden winterslaap, sommige vogelsoorten hebben het koude Nederland verruild voor 

het zonnige zuiden en veel dieren hebben de activiteiten op een laag pitje gezet. Toch 

blijven er genoeg interessante sporen over, die juist bij een dun laagje verse sneeuw 

perfect zijn te zien. De meest voor de hand liggende sporen zijn voetsporen. Er zijn 

verschillende soorten, waarvan de afdrukken van de zoogdieren het makkelijkst vallen 

te herkennen. En het leukste, want deze dieren laten zich niet zo snel in levende lijve 
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zien. De vorm van de sporen laat zien om welk diersoort het gaat. Zo laten hoefdieren, 

zoals reeën en herten, afdrukken achter die uit twee hoornvormige tenen bestaan. De 

grootte zegt dan iets over de specifieke aard van het beest. De voetsporen van een ree 

zijn beduidend kleiner dan die van een edelhert. Er zijn ook afdrukken die de vorm 

van een hand hebben. Deze zijn afkomstig van een behendig dier, zoals de eekhoorn of 

de haas. Niet alleen valt aan pootafdrukken te herkennen van welk dier ze zijn, maar 

ook of ze in stap, draf of galop hebben gelopen. Zijn de tenen bijeengehouden, dan 

hebben ze normaal gelopen. Zijn de tenen echter gespreid, dan hebben ze gerend. Hoe 

verder de tenen uit elkaar staan, des te harder de spurt van het dier is geweest.  

 

Uitwerpselen kunnen ons ook veel vertellen over de producent. Niet alleen over welk 

dier het is geweest, maar ook meteen over wat er op zijn menu staat. De vorm van de 

uitwerpselen maakt duidelijk welk soort dier het betreft. Zo duidt een drol op een 

roofdier, keutels op planteneters, vlaaien op herkauwers en hopen op niet-

herkauwers. Urine is moeilijk waarneembaar, omdat het snel verdampt of in de grond 

wegzakt. De kleur in inhoud hangt af van de verorberde maaltijd en van het seizoen, 

dat naar gelang de weersomstandigheden steeds ander voedsel aanbiedt. Uitwerpselen 

kunnen ons niet alleen veel vertellen over de aard en het eetpatroon van de 

producent, maar ook over diens verblijfplaats. Een stroperige, zwarte streep op een 

boomstam duidt bijvoorbeeld op de (overdadige) aanwezigheid van vleermuizen in een 

holte van een boom, waarvan de mest te veel is geworden en overloopt in een 

dikvloeibare massa. Een plotselinge lijsterbes boven in een knotwilg is het bewijs van 

een vogel die rode bessen heeft gegeten en het vruchtvlees heeft uitgepoept in het 

houtmolm van de wilg.  

 

Ook met hun maaltijden laten dieren sporen achter die hun aanwezigheid verraden. 

De meest letterlijke vorm van vraatresten zijn wel de braakballen. Achtergelaten door 

bijvoorbeeld uilen en meeuwen. Ze bestaan uit onverteerde voedselresten. De 

braakballen van een torenvalk, steenuil en stormmeeuw zijn smal en ‘afgewerkt’ met 

een gedraaide punt aan het uiteinde, terwijl de zilvermeeuw en kerkuil ovaalvormige, 

egale braakballen produceren. Als u zo’n braakbal uitpluist, kunt u herkenbare botjes 

en schedels van verorberde prooien blootleggen. Zo weet u precies wat ze hebben 

gegeten. Etensresten die blijven liggen na een maaltijd vormen eveneens een welkome 

handleiding in de speurtocht naar dieren en hun leefpatroon. Kapotte slakkenhuisjes 

rondom een steen, ook wel lijstersmidse genoemd, duiden bijvoorbeeld op een 

zanglijster, die driftig met de slak op de steen heeft geslagen om bij het vlees te 

komen. Ook dennen- en sparappels, die zowel door vogels als zoogdieren worden 

gegeten, laten een interessant spoor van vraatresten achter. Enerzijds valt aan de 

manier van aanvreten te zien welk dier het is geweest, anderzijds is wederom diens 

verblijfplaats te achterhalen. Klemgezette dennenappels zijn bijvoorbeeld aangevreten 

door de grote bonte specht, die de gewoonte heeft de appels open te hameren om bij 

de zaden te komen. Zo hebben ook de eekhoorn, de specht en de muis elk een eigen 

manier om de kegels te bewerken, en laat het overgebleven resultaat zien welke van de 

drie de zaden eruit heeft gepikt. Bij hazelnoten, beukennootjes en eikels zijn het de 

hak- en knaagsporen waarmee je de eter kunt achterhalen. Hoe groter de 

snijtandbreedte, des te groter het knaagdier dat aan de noot heeft gezeten. Omdat veel 

dieren de buit meeslepen naar hun provisiekamer, leiden aangevreten zaden of 

nootjes tegelijkertijd tot de verblijfplaats van het dier. Zo zult u in de winter veel 

aangevreten zaden vinden in oude vogelnestjes en nestkasten, die in gebruik zijn 
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genomen door de rosse woelmuis, de bosmuis of de spitsmuis. Aangevreten nootjes 

om een boomstam duiden meestal op een eekhoorn, die zijn grote ronde nest dicht bij 

de stam heeft gemaakt.  

 

Dieren hebben elk een eigen leef- eet- en schuilpatroon, en laten dan ook op 

specifieke plaatsen hun sporen na. Uitwerpselen van de muskusrat, de woelrat of de 

bunzing zult u met name tegenkomen op de grens tussen water en land, zoals 

groenstroken aan de oever van sloten en plassen. Omdat deze overgangszones vaak 

extra bescherming bieden, zijn ze eveneens erg aantrekkelijk voor holbewoners. Grote 

kans dus dat u in de struiken langs het water holen, uitwerpselen en pootafdrukken 

vindt van konijnen. Roofdieren en roofvogels zoeken voornamelijk plaatsen die 

tegelijkertijd beschutting en een goed uitzicht bieden. Houtwallen zijn hiervan een 

goed voorbeeld, en daarmee een interessante plek om op zoek te gaan naar half 

vergane muizen en andere prooiresten. Uitwerpselen van deze vleeseters vindt u met 

name langs de ‘gebaande’ paden in het bos, die niet alleen door mensen, maar ook 

door de wilde bosbewoners worden gebruikt. Om dit territorium af te bakenen laten zij 

hun drollen achter op diverse, veelal verhoogde plekken als keien en graspollen. 

Braakballen van ransuilen liggen in de winter vaak onder ‘roestbomen’, waarin ze in 

al dan niet grote groepen bijeenzitten. De onverteerde etensresten van vogels als de 

kraai, de spreeuw of de reiger zijn veelal te vinden onder bomen waarop veel witte 

uitwerpselen zijn te zijn. Plekken met een tijdelijk verhoogd voedselaanbod zijn ook 

zeer de moeite waard om te onderzoeken. Boszomen met rijpe bramen of bosbessen 

zullen een schat aan vraatresten, pootafdrukken en uitwerpselen herbergen, evenals 

hoogstamboomgaarden, waar de dieren afkomen op het vallend fruit. In de herfst 

zullen onder eiken, kastanjes of beuken ook veel vraat-, loop- en wroetsporen te 

vinden zijn. 

 

Sporen zijn echter niet onvergankelijk en zullen na een zware regenval of strenge 

vrieskou snel weer zijn verdwenen. In een dunne sneeuwlaag is de kans groot dat u 

voersporen tegenkomt, maar gaat de sneeuw smelten of hard aanvriezen, dan kunnen 

de sporen bedrieglijke vormen aannemen of te onduidelijk worden. Meteen na 

regenval is de bodem te zacht om sporen vast te houden. Maar wacht u enkele dagen, 

dan is de kans groot dat u ontelbaar veel sporen herkent van dieren die in de nacht 

actief zijn geweest. Enkele uren zonneschijn kan veel sporen doen indrogen of 

vervagen. Het is daarom aan te raden vroeg op pad te gaan, in de vroege 

ochtendnevel, waarbij u bovendien de meeste kans heeft op een ontmoeting met de 

spoormakers. Heeft u eenmaal de perfecte dag en het perfecte uur te pakken, dan 

bieden de sporen een onuitputtelijke bron aan informatie en verhalen. En dan is er 

geen twijfel mogelijk: er bestaat wel degelijk iets heerlijkers dan een winterse 

wandeling door het bos. Dat is een winterse speurtocht naar de onzichtbare wereld die 

het bos herbergt. Bent u gefascineerd door de prachtige natuur van Flevoland? Dan 

maakt u vast wel eens iets bijzonders mee. 

 

Tot slot van dit hoofdstuk nog een verhaal van Yolanda. 

 

Er zijn gelukkig mensen die me voor die moord in verwachting hebben gezien. In die 

periode heb ik samen met een vrijwilliger gecollecteerd die toevallig rechercheur was. Ik 

durfde hem niets te vertellen, want in die tijd was elke onbekende verdacht en zeker 

iemand van de politie. Maar ik ging wel expres strakke kleren dragen, zodat hij zou zien 
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dat ik zwanger was. Die man heeft een verklaring afgelegd en kon het zich nog heel 

goed herinneren. Hij wist zelfs nog wat voor kleren ik aanhad. Het gebeurde in oktober 

1989 in de slaapkamer aan de voorkant van het huis aan De Boeg. Ik weet nog dat m’n 

neef Mark in Emst jarig was, dus het was de achttiende. Ik wist dat er iets kon gaan 

gebeuren omdat ik Marja Boissevain niet had kunnen waarschuwen; ik had er domweg 

de kans niet toe gekregen. Eerst waren Wouter en Kees Lakei met me bezig. M’n moeder 

en vader brachten de kinderen naar bed. Die werden bij een Sm-feestje altijd naar bed 

gebracht. Pas later heb ik begrepen dat ze al van plan waren geweest de baby die 

avond met geweld geboren te laten worden, maar voor mij begon het als een gewoon 

Sm-spelletje. Niks bijzonders, ik had er al zoveel meegemaakt. Ik moest een 

onderdanige rol spelen en ze bonden me zoals gewoonlijk met armen en benen wijd op 

bed. Ze sloegen me met de plak op m’n buik en toen dat ze genoeg had opgewonden 

deden ze het allebei met me. Op een gegeven moment ging Lakei met zijn hand naar 

binnen. Hij zei dat hij de weeën wel even zou opwekken. Hij deed iets met zijn vingers 

aan m’n baarmoedermond en dat deed erg zeer, dus ik schreeuwde dat hij moest 

stoppen, maar hij hield niet op. Hij zei: ‘Je gaat het heus wel lekker vinden’. Wouter 

vond het erg spannend; als hij iets kon doen moest Lakei het maar zeggen, maar die 

werd pissig omdat het niet lukte. Wouter (echtgenoot) zei dat hij wel aan m’n moeder 

zou gaan vragen wat hij moest doen. Op haar aanraden stak Lakei een 

koortsthermometer in me. Ik voelde iets breken in m’n buik en even later stroomde het 

vruchtwater op bed. Jan en Wouter gingen de kamer uit en ik weet niet hoe lang ik zo 

heb gelegen voordat de weeën begonnen en het hele gezelschap de kamer in kwam. 

Mijn moeder zei: ‘Nu gaan we lol maken’. De drie mannen waren helemaal bloot, maar 

zij hield haar kleren aan. Ik moest denken aan wat er met de tweeling was gebeurd en 

werd ontzettend bang. Bang dat m’n drie kinderen vermoord zouden worden en bang 

voor het leven van het kind in m’n buik. Ik kreeg persweeën en niemand zei iets, 

behalve m’n moeder. Tegen de politie kon ik bij de aangifte niet over m’n lippen krijgen 

wat ze zei. Toen heb ik het maar opgeschreven. Ze zei:’ Je gaat alleen maar een paar 

botten uitschijten. Er kan hoogstens een walgelijk monster geboren worden, want uit 

jou kan toch niets goeds komen’. Ze leidde de geboorte. Het was een jongetje en het zag 

er een beetje blauw uit. Voor mij heette hij vanaf dat moment Patrick. Die naam had ik 

al eerder bedacht. Hij huilde niet, maar hij bewoog en haalde licht adem. Wouter kreeg 

opdracht mij een blinddoek voor te doen. Er was even ruzie, want Lakei wilde alles 

doen, desnoods samen met Wouter, maar dat vond m’n moeder niet goed. Zij moest 

bepalen wat er ging gebeuren. Lakei stelde toen voor dat ze alles samen zouden doen 

en dat vond ze oké. De baby lag tussen m’n benen en ik had hem nog steeds niet 

gehoord. Ik kan me het gesprek niet precies meer herinneren, maar ik weet nog dat m’n 

moeder zei dat ze bij de vingertjes zou beginnen. Ik begreep dat ze die er met een tang 

af zou knippen. Vlak daarop begon de baby hard te krijsen en te schreeuwen. Dat gillen 

van m’n baby’s… ik denk niet dat ik dat geluid ooit zal kunnen vergeten. De rest genoot 

ervan. Lakei zei dat hij het heel spannend vond. Hij wilde de baby als een varken 

onderste boven aan de deur hangen en dat zag m’n moeder wel zitten. Daarna zouden 

ze wel zien wat ze ermee ging doen. Ik weet niet of de baby toen al dood was, maar ik 

hoorde aan de geluiden dat ze het deden. Ze hingen hem met een touw ondersteboven 

en dat sloegen ze over de deur om het aan de buitenkant vast te maken. Dat deden ze 

ook wel eens met mij, als ze wurgseks wilden. Wouter deed m’n blinddoek af en 

draaide m’n hoofd in de richting van de deur zodat ik alles zou zien. Het kindje bewoog 

niet meer en ik zag dat z’n duimpje eraf was. Het bed zat onder het bloed. M’n vader 

stond zich aan te kleden. Hij ging naar beneden om messen uit de bromfietstas te 
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halen, dus blijkbaar waren ze het allang van plan geweest. M’n broer werkte bij een 

slagerij, hij had een paar uitbeenmessen aan hem meegegeven. Lakei heeft de baby 

gestroopt en van boven naar beneden open gesneden. Daarna ruilden hij en Wouter van 

plaats. Wouter zei: ‘als je een varken slacht, moet je ook het vlees verkopen’. Hij ving 

het bloed op in een plastic bakje en sneed een stuk van het lichaampje af. Hij hield me 

het bakje en het stukje vlees voor en zei dat ik dat door moest slikken. Ik hield m’n 

tanden stijf op elkaar en schudde van nee. M’n moeder zei: ‘Dan halen we een van de 

kinderen en moet je eens zien wat er gebeurt’. Toen heb ik het gedaan. Lakei hield m’n 

hoofd vast en Wouter perste het naar binnen. M’n moeder sneed het touw door en ik 

hoorde het babylijkje op de grond vallen. M’n vader had al die tijd toegekeken. Hij 

maakte de riemen los en hij en m’n moeder gingen de rommel opruimen. Wouter en 

Lakei wilden toen nog gemeenschap met me hebben en daar heb ik me maar niet tegen 

verzet. Ik was toch leeg. Wouter heeft daarna Ruud van Gaals en Arno Hoppe gebeld en 

gevraagd of ze iets weg wilden brengen. Die belden ze wel vaker als er zaakjes 

geregeld moesten worden. Hoppe had een grote witte auto. Ik hoorde ze praten en 

iemand vroeg: ‘Hoe moeten we van de rommel af komen?’ Arno liet de naam van het 

Cannenburger bos vallen. ‘Daar kunnen we de zaak wel dumpen’. Intussen zat ik op de 

slaapkamer wezenloos met dat lijkje tegen me aan gedrukt. Toen ze weer 

binnenkwamen zei Arno: ‘Zo meid, daar ben je weer vanaf, die zwangerschap is achter 

de rug’. Alsof ze me een dienst hadden bewezen. Ze hebben de baby in stukken 

gesneden, in een vuilniszak gedaan en weggebracht. M’n ouders gingen niet mee, Lakei 

en Wouter wel. De volgende dag moest ik het vloerkleed schoonmaken. Sindsdien heb ik 

heel weinig meer gegeten. 
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Vluchtelingenwerk  
 

 

 

 

 

Een leger zonder cultuur is een stompzinnig leger, en een stompzinnig leger kan nooit de 

overwinning op de vijand behalen 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, 27 februari 1957 

 

 

 

Het vreemdelingenbeleid in Nederland is een veel voorkomend onderwerp van gesprek 

geworden. En iedereen heeft een mening. De een zegt dat Nederland vol is, de andere 

dat er nog plaats genoeg is. Sommigen vinden dat de overheid te veel mensen toelaat, 

anderen vinden de criteria juist te streng. Het vreemdelingenbeleid is echter behoorlijk 

complex en vaak staat gebrek aan kennis een eerlijke discussie in de weg. Maar 

weinig mensen weten om hoeveel vreemdelingen het nou werkelijk gaat en waarom ze 

komen, hoe de overheid beslist als iemand vraagt om hier te mogen zijn en wat er 

gebeurt als dat niet mag. Ruim vijfentachtig procent van alle vluchtelingen wordt in 

Afrikaanse, Aziatische en Latijns Amerikaanse landen opgevangen. Meestal zijn het de 

buurlanden waar men naar toe vlucht. Die liggen het dichtst bij en bovendien wonen 

er vaak streek- of stamgenoten, waardoor men qua taal en gewoonten nog enigszins 

‘bij huis’ blijft. Van een goede registratie of een actief beleid ten aanzien van 

vluchtelingen is in veel gevallen geen sprake. De regeringen van de landen van eerste 

opvang hebben daar, met hun economische zwakke en politiek vaak instabiele basis, 

eenvoudig niet de middelen voor. De zwakste schouders dragen met andere woorden 

de zwaarste lasten van het wereldvluchtelingenvraagstuk, zoals ook blijkt wanneer we 

de verhouding vluchtelingen als aandeel van de totale bevolking afzetten tegen het 

inkomen per hoofd van de bevolking in respectievelijk ontwikkelings- en westerse 

landen. Hoewel dus veruit het grootste deel van alle vluchtelingen in de eigen regio 

blijft, is dit voor een relatief kleine groep, om uiteenlopende redenen, niet mogelijk. 

Voor hen zou de opvang in een van de rijke westerse landen een oplossing betekenen, 

het kan ook doordat mensen zelf het initiatief nemen naar een westers land te 

vertrekken. In het algemeen worden echter te weinig plaatsen beschikbaar gesteld, als 

het om uit te nodigen groepen gaat. In verhouding tot het aantal mensen op de wereld 

voor wie in westerse landen opvang eigenlijk onontbeerlijk is, is dit aantal bijzonder 

laag. Bovendien is er in veel Europese landen sprake van een restrictiever 

toelatingsbeleid. Op een duurzame oplossing, terugkeer naar de landen van herkomst 

onder verbeterde omstandigheden, is voor de meeste vluchtelingen geen tot weinig 

zicht, hoezeer men daar ook op hoopt. Vluchtelingen moeten dan ook worden 

opgevangen in actieve samenwerking tussen westerse landen en der wereldlanden. De 

hulpverlening kan het beste binnen de eigen regio plaatsvinden. Hiertoe dragen de 

westerse landen geld bij, vooral via de UNHCR. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben 
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ongeveer zestigduizend mensen in Nederland een veilig onderkomen gevonden. 

Aanvankelijk ging het vooral om vluchtelingen uit Oost-Europa. In 1948, en later nog 

eens in 1968, nam Nederland vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije op. In 1956 kregen 

drieëndertigduizend Hongaarse vluchtelingen hier asiel. Vanaf het eind van de jaren 

zestig komen vluchtelingen steeds meer uit andere delen van de wereld. Vietnamezen 

waren in 1990 met ruim achtduizend mensen veruit de grootste groep in Nederland 

woonachtige vluchtelingen. Ze zijn bijna allemaal op uitnodiging van de Nederlandse 

regering naar ons land gekomen. Andere vluchtelingenpopulaties in Nederland van 

enige omvang (groter dan vierhonderd mensen) omvatten in het jaar 1990: Tamils, 

Iraniërs, Koerden, Cambodjanen, Chilenen en Ethiopiërs. Nederland herbergt in totaal 

meer dan honderd verschillende nationaliteiten vluchtelingen 

 

Het kost me moeite om te vertrekken, ik heb het gevoel dat ik niets meer van de 

wereld ga horen. Ik ging weg en deed de deur achter me dicht, maar de problemen 

rond het vluchtelingenbeleid blijven. Ik hoorde meer dan vijfentwintighonderd 

verhalen ter voorbereiding op het nader gehoor. Verhalen over dood en verderf, 

krijgsheren, dopejongeren. Oudjes die niet tegelijkertijd durfden te gaan slapen omdat 

ze door teruggekeerde ballingen uit Siberië weggetreiterd werden uit hun huis. Bang 

om levend te verbranden. Slapen… vier uur op, vier uur af. Na de omwenteling eisten 

de teruggekeerden ‘hun’ huizen op. Sommigen waren dertig jaar of langer weggeweest. 

Mijns insziens diende het gevluchte echtpaar om humanitaire redenen een status te 

krijgen. Maar ze werden weer teruggestuurd. Alsof hun vlucht naar Nederland geen 

heldendaad was. Dorpsbewoners uit Somalië werden levend vanuit een schip in zee 

gegooid, de meesten konden niet zwemmen en verdronken. Corrupte Nederlandse 

blauwhelmen in Servië namen voor geld vluchtelingen mee. Ik heb altijd gedaan wat 

ik kon. Maar honderd procent tevreden ben ik niet. Jarenlang heeft 

Vluchtelingenwerk campagne gevoerd voor een generaal pardon voor een groep van 

zesentwintigduizend asielzoekers. Op 9 februari 2004 werd bekend dat er geen 

generaal pardon zou komen. Zestig procent van de bevolking wilde een 

pardonregeling, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de kerken stonden 

erachter. Maar de regering was te bang om het te regelen. Daar heeft Nederland nu 

nog de ellende van. Nederland kreeg in de jaren negentig van de vorige eeuw 

onevenredig veel asielzoekers binnen. De opvang was altijd ingewikkeld. Te weinig 

capaciteit. Te veel weerstand. Als er een asielzoekerscentrum (azc) kwam zeiden de 

bewoners: ‘Waarom net bij ons, zoek het toch vooral in de naburige gemeente’. De 

stroom nieuwe asielzoekers liep Nederland over de voeten. Het opvangsysteem werd 

almaar uitgebreider en ingewikkelder. De bevolking kreeg de indruk dat de overheid 

de opvang niet meer in de  hand had. Ik zag ook wel dat er veel asielzoekers naar 

Nederland kwamen. Het waren er vierenvijftigduizend in het jaar 1994. maar ik had 

opdracht om naar de positie van de vluchteling te kijken, niet naar het gastland. In 

principe is iedereen welkom. Iedereen die hier asiel aanvraagt heeft recht op een 

zorgvuldige procedure. Je kan nooit zeggen dat er teveel asielzoekers komen. Met zo’n 

strenger asielbeleid roep je het onheil over jezelf af. Terugkijkend geeft de geschiedenis 

mij gelijk. Men heeft onderschat hoe moeilijk het politieke en maatschappelijke debat 

zou worden, toen de opvang zo volledig vastliep. Vergeet niet dat deze mensen alle 

reden hadden om hier naartoe te komen, ze kwamen uit de meest vreselijke 

oorlogsgebieden. De ontvangst van asielzoekers is niet altijd zo slecht geweest als 

tegenwoordig. Er waren oplevingen in de publieke opinie. Dertigduizend Bosniërs 

waren in 1993 geen probleem. Maar voor Afghanen en Angolezen lag dat veel 
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moeilijker. De Kosovaren kregen in de asielzoekerscentra knuffels opgestuurd. Dat 

gebeurde niet met de Afghanen. Nederlanders identificeren zich om de een of andere 

reden niet met iedereen. Naarmate het jaar 2000 naderde werd de weerstand vanuit 

de samenleving jegens de asielzoekers groter en het beleid strenger. Selecteren aan de 

poort was de nieuwe regel, uiteindelijk resulterend in de invoering van de nieuwe 

vreemdelingenwet in april 2001. Afgewezen asielzoekers kunnen sindsdien niet meer 

onbeperkt doorprocederen. Wie definitief afgewezen is moet binnen achtentwintig 

dagen het land verlaten. Het restrictieve vreemdelingenbeleid werpt zijn vruchten af. 

Het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel vraagt wordt elk jaar minder. In 1998 

waren er nog vijfenveertigduizend, drie jaar later tweeëndertigduizend en in 2004 

minder dan tienduizend. De nieuwe wet mag op papier hard zijn, de interpretatie 

ervan maakt het nog veel strenger. De overheid straalt niet bepaald uit dat ze 

vluchtelingen wil beschermen. Afgewezen asielzoekers worden vaak in een verdachte 

hoek geplaatst, afgeschilderd als misbruikers. De overheid zit klem tussen een streng 

toelatingsbeleid en een effectief terugkeerbeleid. De spanning is niet te combineren. 

Afghaanse vrouwen gaan niet gemakkelijk terug naar een land zonder toekomst, waar 

de Taliban-cultuur nog heerst en waar vrouwen geen rol van betekenis spelen. In mijn 

ogen is het vreemdelingenbeleid onmenselijk. Altijd geweest. Asielzoekerscentra zijn 

asielgetto’s en het gevoerde beleid is afschuwelijk hard. De achterban van 

verantwoordelijk minister, Verdonk, eist een doortastende minister met een rechte rug 

en zonder slappe knieën. Ik heb veel kritiek op haar, domweg omdat dat nodig is. De 

toon van het vreemdelingendebat is harder en persoonlijker geworden. Een 

achttienjarige scholiere wordt door Verdonk een fraudeur genoemd. Afgesloten 

dossiers worden weer heropend en beslissingen worden herzien. De regering doet haar 

best om afgewezen asielzoekers als misbruikers af te schilderen. De moorden op Pim 

Fortuin en Theo van Gogh zijn belangrijke momenten. De toonzetting rond het 

vreemdelingenbeleid werd nog harder. Het is frustrerend als een organisatie als 

Vluchtelingenwerk, met een groot kader en veel inzicht, dat klimaat niet kan 

veranderen. In het jaar 2005 verruimde Verdonk nog wel de opvangmogelijkheden 

voor afgewezen asielzoekers die een nieuwe procedure starten.  Voormalig 

staatssecretaris voor justitie, Job Cohen, had dit afgeschaft met de invoering van de 

nieuwe vreemdelingenwet. Enkele duizenden asielzoekers die op straat leefden of in 

noodopvang woonden, kunnen nu weer terecht in reguliere centra. Verdonk zwichtte 

voor de druk van onder meer Vluchtelingenwerk. De gedrevenheid van alle 

medewerkers is groot, ondanks de problemen in het publieke debat.  

 

Wanneer een in Nederland verblijvende vreemdeling niet (of niet meer) aan de 

voorwaarden voldoet om hier te mogen zijn, moet hij Nederland verlaten. Eerst wordt 

een vreemdeling dan gevraagd vrijwillig te vertrekken. Dit wordt op allerlei manieren 

door de overheid gestimuleerd. Om vreemdelingen die zelf willen terugkeren naar hun 

land te helpen, is er het Terugkeerbureau. Dit onderdeel van de internationale 

Organisatie voor Migratie geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning 

bij de aanschaf van tickets en voor de eerste periode van verblijf in het land van 

bestemming. Ook bekijkt de overheid hoe zij steun aan landen van herkomst kan 

geven om de terugkeer van vreemdelingen mogelijk te maken. Wil iemand niet 

vrijwillig vertrekken, dan zet de politie of marechaussee hem het land uit. Hiervoor 

moet dan wel de identiteit bekend zijn, anders neemt het land van herkomst hem niet 

terug. Wanneer de terugkeer moeilijk te realiseren is, moet de vreemdeling naar het 

vertrekcentrum. Daar zijn speciale medewerkers om zijn vertrek toch te regelen. Als 
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een vreemdeling tegenwerkt dan zal hij als uiterste middel uit de opvang worden 

gezet. Lijkt het erop dat een vreemdeling zal onderduiken, dan kan hij in een huis van 

bewaring of politiecel vastgehouden worden totdat zijn vliegtuig vertrekt. Nederland 

heeft het verdrag van Schengen (1985) en de overeenkomst ter uitvoering daarvan 

(1990) ondertekend. In dit verdrag wordt onder andere een vrij verkeer van personen 

binnen de deelnemende landen gegarandeerd. Controle vindt alleen nog plaats aan de 

buitengrenzen van de deelnemende landen. Wie van Nederland naar Duitsland of 

België wil reizen kan dat ongehinderd doen. Het vreemdelingenbeleid van de overheid 

is rechtvaardig maar streng. Streng voor mensen die geen gegronde reden hebben zich 

in Nederland te vestigen, en rechtvaardig omdat elk individu een eerlijke kans krijgt. 

Dat beweert de overheid tenminste. Maar die eerlijke kans, daar schort het vaak aan. 

De regels zijn zo streng geworden en de tijd om iemand goed te horen is te kort, zodat 

niemand meer een eerlijke kans krijgt. De opvang van asielzoekers gebeurt op een 

sobere manier. Gedurende de tijd dat onderzocht wordt of iemand voor een 

verblijfstitel in aanmerking komt, mag een asielzoeker rekenen op een dak boven zijn 

hoofd, medische hulp en juridische bijstand. 

 

Ngoga Murumba was jarenlang een anonieme Ugandese boer, die in de schaduw van 

het woud zijn land bewerkte. Dit zou wellicht tot aan zijn dood zo gebleven zijn, was 

het niet dat hij van de ene op de andere dag van de overheid een nieuwe baan 

aangeboden kreeg. Voortaan was hij een grenswachter. Hij moest evenwel geen voorbij 

trekkende reizigers tegenhouden om ze te controleren, wel voorbijdrijvende lijken om 

ze uit het water te halen. Dit alles was het gevolg van de vreselijke genocide die het 

buurland Rwanda teisterde sinds 6 april 1994. Op die fatale dag werd het 

presidentiele vliegtuig op zijn terugweg uit Tanzania boven Rwandees grondgebied 

doelbewust neergeschoten. Zowel de eigen president als de president van Burundi 

werden gedood. Deze moord was het startsignaal voor een nietsontziende slachting. In 

enkele weken tijd werden minstens achthonderdduizend, mogelijk zelfs een miljoen 

Rwandezen om het leven gebracht. Het werd het onverbiddelijkste treffen tussen 

Hutu’s en Tutsi’s. Deze moorddadige afrekening veroorzaakte niet alleen onmenselijk 

moreel leed, maar zorgde ook voor een immens materieel probleem. Hoe zou men zich 

van al deze lijken ontdoen? Liefst zo snel mogelijk, want het is broeierig heet aan de 

evenaar. De handigste oplossing was hen in het water te gooien. De Rwandese staat 

had meteen een probleem minder, maar de buurlanden kregen er een bij. Want via de 

Rusumorivier dreven duizenden doden het land uit, richting Tanzania. Ook Uganda 

kreeg zijn deel. Langs de Kagerarivier kwamen de vermoorde Rwandezen het land 

binnengedreven om uiteindelijk te stranden op de oevers van het schitterende 

Victoriameer. Zoiets kwam het toerisme natuurlijk niet ten goede. Het was ook niet 

prettig voor de lokale bevolking. De overheid moest wel reageren. Daarom wees ze 

Ngoga Murumba aan om de levenloze lichamen op te vissen en in plastic zakken te 

verpakken. Ondervraagd over zijn niet-alledaagse job, antwoordde Murumba dat een 

mens aan veel went. Toch was er een beeld dat hem bleef achtervolgen. Hij had een 

vrouw uit het water gehaald. Toen hij haar dode lichaam op het droge sleepte, merkte 

hij iets verschrikkelijks. Aan elke arm, aan elk been en op haar rug was een kind 

vastgebonden. Zij was de moeder van vijf kinderen. Een belangrijk detail was hem 

evenmin ontgaan. Bij nader onderzoek bleek de vrouw geen enkele verwonding te 

vertonen. Dit betekende dat zij met haar kinderen levend in het water waren gegooid. 

Wie is tot zoiets in staat? Hoeveel geweld is er niet nodig om deze gezinsleden aan 

elkaar vast te binden? Hoeveel kracht moet er niet gebruikt zijn om deze zware vracht 
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op te tillen en in het water te kieperen. Dat heeft één persoon nooit alleen voor elkaar 

gekregen. Hoeveel wreedheid en harteloosheid is er niet vereist om deze huilende en 

smekende medemensen op die manier de dood in te jagen? 

 

De beruchte Janjaweed uit Darfur hebben hun aanvallen uitgebreid naar buurland 

Tsjaad. Zij doen dit volgens het bekende gewelddadige patroon, met steun van het 

Soedanese leger. De chaos in de regio neemt toe, schrijft Sybilla Claus in Trouw van 

woensdag 22 februari 2006. Ze zeiden: ‘Dit is niet jouw land. Als je blijft doden we je. 

Dus vlucht maar. Maar toen ik vluchtte schoten ze toch op me’, vertelt een boer uit 

Tsjaad aan de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Hij is een van de 

mensen uit Tsjaad die sinds december massaal op de vlucht zijn geslagen voor de 

agressieve Janjaweed. Dat zijn Arabische ruiters te paard en kameel uit Soedan. 

Zeker dertigduizend zwarte mensen uit Tsjaad, vooral van de Dajo- en 

Masalitstammen zijn hun dorpen ontvlucht. Tientallen zijn gedood. Getuigen zeggen 

dat legerhelikopters en Antonov-vliegtuigen voor de aanvallers uitvlogen, precies zoals 

dat al drie jaar in Darfur in het westen van Soedan gebeurt. Vanuit die vliegtuigen 

wordt gemeld waar veel vee valt te halen. In deze oorlogseconomie gaat het in de 

eerste instantie om vee- en landroof. De dorpen met mensen van Arabische afkomst 

worden echter met rust gelaten. De talloze beloften van de regering om de Janjaweed 

aan te pakken zijn nooit uitgevoerd. Doordat zij straffeloos kunnen optreden worden 

zij steeds brutaler. In Koloy, een dorp met negentienhonderd inwoners, wonen nu 

twaalfduizend vluchtelingen uit Tsjaad. Human Rights Watch stelt dat de Soedanese 

regering de crisis in Darfur (twee miljoen ontheemden) bewust exporteert naar Tsjaad. 

Daarmee vervallen steeds grotere delen van het land in chaos. Zuidelijk van Adré is er 

volgens HRW al geen leger meer aanwezig. De speciale VN-gezant voor Soedan, Jan 

Pronk, is 21 februari bij de regering ontboden. Zijn oproep tot een VN-vredesmacht in 

Darfur is bij het regime niet goed gevallen. Pronk heeft al vaker gezegd dat er zeker 

twintigduizend vredesmilitairen nodig zijn om de veiligheid te herstellen, in plaats van 

de huidige vijfduizend van de Afrikaanse missie. De Amerikaanse ambassadeur bij de 

VN John Bolton stelde 20 februari nog dat de VN en enkele leden van de 

veiligheidsraad te veel treuzelen met het opzetten van deze vredesmacht. Hij wil dat 

Kofi Annan niet alleen bij de VS en Navo lobbyt, maar juist ook bij Afrikaanse en 

Arabische landen. 

 

De Ararat: legende en werkelijkheid. In het oosten van Turkije, op het Kurdisch 

grensgebied van Armenië en Iran verheft zich de Ararat vijfduizendhonderdvijfenzestig 

meter boven de zeespiegel, de hoogste berg ten westen van de Kaukasus. Voor vele 

volken geldt de Ararat als de berg van waaruit de mensheid zich verspreid heeft. Sinds 

de herfst van 1994 is het een militair spergebied. 

 

De oud-Armeense naam van deze berg is Masis, wat hoog betekent. In het Perzisch 

wordt de berg Kuh-I-Nuh genoemd, de berg van Noach. De Turken noemen de berg 

Agri-dagh: steile berg of Arghi-dagh: berg van de ark. Volgens de bijbelse 

zondvloedlegende uit Genesis landde de ark van Noach zes maanden en zeventien 

dagen na de watervloed op de bergen van de Ararat. Een overeenkomstige melding 

bevindt zich in de Griekse versie van het Babylonische Flut-epos van de historicus 

Berossos (290 v. Chr.). Berossos zegt dat in zijn tijd op een top van de Kurdische 

bergen de resten van een schip te zien waren. 
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Door het oude geloof, dat op de Ararat nog resten van de ark te vinden zijn, was in 

Armenië lange tijd een verbod van kracht om deze heilige berg te beklimmen. In het 

jaar 1829 vond de eerste beklimming plaats door een Europeaan, Friedrich Parrot. 

Sindsdien waren er wetenschappelijke expedities om overblijfselen van Noach’s ark te 

zoeken. Bijvoorbeeld in 1955, toen de Fransman Navarra met zijn zoon de berg 

beklom. Op tweeënveertighonderd meter hoogte, bij een ijswand, gingen zij op zoek 

naar een goed geconserveerde, bewerkte eiken balk van anderhalve meter, die 

vijfduizend jaar oud moest zijn en van de ark zou stammen. Het Oude Testament geeft 

nog andere meldingen van de Ararat. Bijvoorbeeld in Twee Koningen, hoofdstuk 

negentien: 

 

Dus bracht Sanherib, de koning van Assur op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef 

te Ninevé. Eens, toen hij zich neerboog in de tempel van zijn god Nisroch, doodden zijn 

zonen Adrammelech en Sarazer, hem met het zwaard; doch zij ontkwamen naar het 

land Ararat. 

 

Hier is echter niet de met eeuwige sneeuw en ijs bedekte vulkaankegel bedoeld, maar 

een groter geografisch gebied. Naam en ligging van het Araratgebied geven hier het 

Assirisch genoemde Uratu-rijk aan. Middelpunt hiervan was het gebied om het Van-

meer met de hoofdstad Tuschpa (Van), in het noorden van Assur. 

 

Van 1982 tot 1990 was de berg Ararat beperkt toegankelijk voor bijbelonderzoekers en 

geologen. In maart 1991 begon de regering van Turkije de berg en zijn omgeving 

systematisch te ondermijnen. Talrijke boeren en herders zijn sindsdien door 

mijnexplosies omgekomen of verminkt. Op 2 juni 1994 deelde de Turkse minister van 

Defensie, Mehmet Gölhan, het plan van zijn regering mee. Sinds de herfst 1994 is het 

gebied om de berg Ararat en Tendurek op het grensgebied van Iran, Armenië en de 

Azerbeidjaanse enclave Nachitschevan militair spergebied-bufferzone. Dit betekent 

absoluut verbod voor het betreden van het gebied, onmiddellijk schieten op alles wat 

beweegt, het aanleggen van mijntapijten. Door dit besluit zijn ongeveer vijftig grote 

plaatsen ontruimd. Zo’n tienduizend mensen zijn uit de gebieden geëvacueerd. Agri en 

de omliggende streek wekken de indruk van een verlaten oorlogsgebied. De zichtbare 

systematische vernietiging heeft het volk bang gemaakt en hun vertrek versnelt. De 

bedrijven werden gesloten of functioneerden niet meer, zoals steenbakkerijen, zuivel- 

en suikerfabrieken. De verklaringen van de minister van defensie om een bufferzone 

te maken geeft de ontvolking een wettelijk karakter. Ook de ecologische gevolgen zijn 

daarbij niet afzienbaar. In de regio Ararat is in 1995 al dertig procent van het totale 

bosbestand weggevaagd. Op deze manier toont Turkije geen respect voor de culturele 

nalatenschap en de natuur. 
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Verwende apen 
 

 

 

 

 

Niet belangrijk doen, maar zijn. De mensen die het minst presteren maken er de meeste 

drukte over. Zij doen overal geheimzinnig over, voeden zich als kameleons met bijval, en 

vormen een onuitputtelijke bron van hilariteit voor de buitenwereld. IJdelheid is altijd 

stuitend, maar in hun geval ook bespottelijk. Deze miertjes van de eer bedelen 

eerbewijszen bij elkaar. Men moet zich echter op zijn grootste gaven het minst laten 

voorstaan. Volsta met het leveren van prestaties, en laat het ophemelen aan anderen 

over. Handel eervol, maar vraag niet om eerbewijzen. Ook moet men geen gouden 

pennen huren. Dit leidt tot schrijven van vuilnis, die de afkeer van de wijzen wekt. 

Streef er meer naar een groot man te zijn dan te lijken. *Vroeger dacht men dat 

kameleons zich met lucht voeden. 

 

Handorakel, Balthasar Gracián, 1647 

 

 

 

Aan het woord komt Raoul de Jong,  geboren 1984, Sliedrecht.  

 

Er was een tijd dat ik wilde dat ik jong was in de jaren zestig van de vorige 

eeuw.Vanwege de kleren, de kleuren en de muziek, maar waarschijnlijk toch het meest 

vanwege al dat idealisme. Dat er nog wat was om voor te vechten enzo, en dan 

allemaal samen. Helaas, tegen de tijd dat ik geboren werd  had men wel begrepen hoe 

verstikkend idealen kunnen zijn en dus waren het niet Janis Joplin, Jimi Hendrix en 

The Doors met wie ik opgroeide, maar Michael Jackson, Madonna en Beverly Hills 

90210. Rijk en beroemd worden schreeuwden zij. Pakken wat je pakken kan en hou het 

lekker voor jezelf. Maar, let op: de tijden zijn veranderd. Goed nieuws: jongeren zijn 

weer geëngageerd. Er zijn weer idealisten, praktische idealisten die zich onderscheiden 

van de andere idealisten, door geen ijzeren principes aan te hangen. Ze willen de 

wereld verbeteren,  maar dan zonder er hun hele leven voor om te gooien, feestend, zeg 

maar. Relaxed, gewoon een ipod kopen, maar dan wel wat geld overmaken naar Afrika. 

Gewoon naar New York vliegen, maar dan wel ergens wat bomen laten planten via 

internet. Je laveloos zuipen en je volvreten, maar dan wel voor een goed doel. Het 

nieuwe engagement bruist en borrelt overal. Overal zie je polsbandjes, voor liefde, tegen 

armoede, voor respect, overal zaten jongeren met elkaar te debatteren. Het moge 

duidelijk zijn: feestend de wereld verbeteren is het nieuwe cool. Er was een tijd dat ik 

wilde dat ik jong was in de jaren zestig, inmiddels is die tijd wel weer voorbij. Omdat 

dit eigenlijk een hele mooie tijd is om jong te zijn. Juist omdat het ook heel mooi kan zijn 

om het allemaal niet te weten. We willen wel, maar we weten niet hoe. Onzeker zijn we, 

iedereen is zoeken en daar worden mensen mooie mensen van. Nederig, kwetsbaar en 
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open. Laten we dat nog even blijven tot we iets gevonden hebben waar de wereld echt 

beter van wordt. 

                                 

De stadse puber gedraagt zich als minivolwassene. Tot ’s nachts in de disco hangen, 

de halve dag televisiekijken, blowen, drinken en vrijen, het zijn geen ongebruikelijke 

bezigheden voor de nieuwe generatie pubers in de grote steden. Kinderen worden niet 

alleen lichamelijk steeds vroeger rijp, zij gedragen zich ook al jong volwassen. Stoer 

doen en goed gekleed gaan scoren, ook op het gymnasium, hoger dan een slome 

‘stuut’ zijn Dit schrijft Elsevier op 16 november 1991. Tegenwoordig is de computer 

ook een geliefd tijdverdrijf. 

 

Het is een gewoonte geworden, dat blowen, zeggen de jongeren. Om twee uur ’s nacht, 

op het terras voor de discotheek Coco’s op het Rembrandtplein, stijgen ze bijna op in 

een walm van hasj. Meestal gaan ze uit tot een uur of vier. Lichamen gehuld in stoere 

jacks en merkspijkerbroeken. Waar kopen ze de joints? Bij coffeeshops! De make-up 

van de meisjes is geraffineerd, de oogopslag zwoel. 

 

Mijn kinderen behoorden niet tot de elite garde en konden zich niet permitteren lang 

kinderlijk te blijven omdat zij al snel economisch zelfstandig werden. De trend waarbij 

de twaalf-, dertien- en veertienjarigen – in de overgangsfase tussen kind en jongere – 

actief het uitgaansleven verkennen is vooral zichtbaar in de grote steden, ook in 

Lelystad. De discotheek is een van de plaatsen waar ‘je gezien moet worden’. Je weet 

niet wat je ziet, de laatste jaren. Heel jonge kinderen, die het plein rondstuiteren van 

het blowen of van de drank. Ze hebben een enorm grote bek. Het zijn geen drop-outs, 

ze zijn goed gekleed. In de cafés zijn ze asociaal, en hun jonge uiterlijk brengt andere 

klanten van slag. De pubers luisteren naar house en hiphop, de favoriete muziek. 

 

Die beweging is fysiek meetbaar en geldt voor het hele land, sterker nog, voor heel 

West-Europa. Uit een onderzoek in Nederland in 1980, gehouden door schoolartsen, 

blijkt dat de menarchie, het moment van de eerste menstruatie en een van de 

signalen van de lichamelijk voltooiing van de puberteit, toen gemiddeld vier maanden 

eerder kwam dan in 1960, namelijk op de leeftijd van dertien jaar. Volgend jaar wordt 

het volgende onderzoek gehouden, de verwachting is dat de menarchie dan weer 

enkele maanden is verschoven. Twintig jaar geleden was een menstruerend meisje op 

de lagere school nog een uitzondering, nu niet meer. De puberteit van jongens, 

gemiddeld een jaar later, volgt hetzelfde patroon.  

 

De eerste- en tweedeklassers van de brugklas zijn lichamelijk steeds meer ontwikkeld. 

En ze zijn zo lang. De weerbarstigheid ten opzichte van de opvoeders die met het 

lichamelijk rijpingsproces gepaard gaat, ervaren leraren nu al aan het einde van de 

eerste klas, en in de loop van de tweede. Kinderen kunnen daardoor sterk terugvallen 

in schoolprestaties. Parallel aan de versnelde lichamelijke rijping loopt een vroegere 

seksuele ontwikkeling. Meisjes uit de eerste en tweede hebben ‘het al met iemand 

gedaan’. Nou ja, ze scheppen er in ieder geval over op. Het zou wel eens waar kunnen 

zijn. De leeftijd van het eerste sociale contact in Nederland daalt al jaren gestaag. In 

1989 bleek uit een onderzoek van NISSO/NIPG van twee komma zes procent van de 

twaalfjarige, vier komma twee procent van de dertienjarige en acht procent van de 

veertienjarige meisjes hun eerste seksuele contact al achter de rug hadden. Het valt 

op dat de leerlingen steeds eerder fysiek bij elkaar in de smaak willen vallen. Op het 
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brugklaskamp is slowen direct na het ontbijt favoriet, en dan verder de hele dag door. 

De klassieke beschroomdheid voor het andere geslacht bestaat niet meer. Dat geldt al 

helemaal voor meisjes. Die zijn verder, bevestigt een docente van het 

Montessorilyceum. Op het werkkamp van de tweede trokken drie meisjes een jongen 

een tent in, die moest dan met ze zoenen. Dan werd hij de tent uitgewerkt en werd het 

volgende slachtoffer gegrepen. Zij weet dat seksuele contacten in de derde klas al een 

geaccepteerd verschijnsel is. 

 

Niet alleen fysiek, ook op ander gebied gedragen pubers zich volwassen. Door de week 

gaan ze laat naar bed. Om half negen gaan slapen? Dat doet niemand. Eerder om elf 

uur. Een meisje dat bekend dat ze om negen uur onder zeil gaat krijgt meewarige 

blikken toegeworpen van haar vriendinnen. In koopgedrag doen kinderen van elf, 

twaalf, dertien niet onder voor volwaardige consumenten. Hun merkenkennis is zelfs 

veel groter dan die van de meeste volwassenen. Van het groepje van tien brugklassers 

koopt de helft zijn eigen kleding, kleedgeld van hondervijftig gulden is normaal. De 

taal onder jongeren in de grote steden is genivelleerd (op gelijk niveau brengen, 

tegenstellingen wegwerken). Dat gaat gepaard met de nieuwe mondigheid. Kinderen 

bijten enorm van zich af. Leraren weten er geen raad mee, ze zien zich geplaatst tegen 

volwaardige tegenstanders. 

 

Hoe is de nieuwe stadspuber ontstaan? Op die vraag passen twee antwoorden. De 

vervroegde lichamelijke rijping, die optreedt in heel West-Europa, komt voort uit 

verbeterde psychosociale omstandigheden: goede voeding en huizen, geen oorlogen, 

ontspanning na school. Er zijn minder kinderen per gezin, waardoor kinderen minder 

in de verdrukking komen. Kinderen zijn minder ziek. Door inentingen lopen ze zelfs de 

kinderziekten mis. De ontwikkeling loopt parallel aan het steeds ouder en langer 

worden van Westeuropeanen. Zijn er grenzen aan de groei? Roel Odink, 

kinderdocrinoloog bij de afdeling van het Amsterdamse VU-ziekenhuis die onderzoek 

verricht naar puberteit: ‘Dat weten we niet. Maar we veronderstellen dat ieder mens 

een aanleg heeft voor een bepaald puberteittijdstip, net als voor een bepaalde 

uiteindelijke lengte. Hoe beter de omstandigheden, hoe dichter we bij ons potentieel in 

de buurt komen. Misschien wordt de ontwikkeling weer afgeremd als het milieu verder 

afglijdt. Vroegere fysieke rijping en vroeg volwassen gedrag werken versterkend op 

elkaar. Uit onderzoek is gebleken dat een twaalfjarige die eruit ziet als een 

veertienjarige door zijn omgeving als een veertienjarige tegemoet wordt getreden, en 

zijn gedrag daaraan aanpast.  

 

Meer nog dan een fysieke oorzaak heeft het volwassen gedrag van pubers een 

culturele oorzaak. Het is niet gek dat jongeren zich voorlijk gaan gedragen in een 

maatschappij waarin het mode is kinderen te behandelen en aan te spreken als 

minivolwassenen. Media en ouders lijken daar in samen te spannen. Thuis genieten 

pubers een grote mate van vrijheid en inspraak. De ouders vonden het vroeger heel 

erg vervelend dat ze niks mochten. Daarom mogen hun kinderen het wel. 

 

Ouders van de pubers van nu geven hun kinderen al vroeg de vrijheid die ze zelf 

bevochten hebben. Zo kon het in het verlengde van de jeugdcultuur een ware 

kindercultuur ontstaan. Beslissingen worden al heel jong niet van bovenaf opgelegd, 

maar samen genomen. Dat creëert mondige kinderen. Doordat de kinderen zoveel 

ruimte krijgen vragen ze ook veel ruimte. Ze hebben iets egoïstisch. Iets van: ‘het 
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draait om mij’. Het ideologische van hun ouders indertijd is ver te zoeken.Toch blijft 

de vrijheid goed in de markt liggen. Slaapfeestjes voor brugklassers, die beginnen om 

zes uur ’s avonds en doorgaan tot de volgende middag drie uur. 

 

Er wordt gesignaleerd dat ouders er moeite mee hebben die grenzen te trekken. Een 

oorzaak: ze nemen te weinig tijd voor hun kinderen sinds ze beiden werken. Er zijn 

echt ouders die zelfzuchtig bezig zijn. Die overschrijden de grens naar emotionele 

verwaarlozing. Kinderen zijn veel alleen. De meesten zijn na school alleen thuis. Dat 

vinden ze niet erg. Ze kijken televisie en gaan zelf naar bed. Mijn kinderen hebben 

meer dan één broertje als gezelschap; en er zijn twee stiefzussen, die ze in het 

weekend zagen. 

 

Vijf van de negen kinderen hebben gescheiden ouders. Dat is beter dan dat ze ruzie 

maken. Ouders compenseren hun gebrek aan tijd vaak met geld en goederen. Dat 

sluit haarfijn aan bij het feit dat kinderen zich snel vervelen. Kinderen hebben een 

eigen spelcomputer, waarmee ze zich uren per dag amuseren. Doordat de beide 

ouders werken en er weinig kinderen per gezin zijn valt er veel geld aan ze te 

besteden. Wat dat betreft zou het Engelse onderzoek ‘Spoilt Brats’, waaruit vorig jaar 

bleek dat de huidige Britse twaalf- tot vijftienjarigen de meest materialistische jonge 

volwassenen zullen vormen uit de geschiedenis, ook voor Nederland kunnen gelden. 

 

Het marktgericht denken van Nederlandse kinderen begint al voor de puberteit. Uit 

een Nipo-onderzoek in 1988 bleek dat meer dan zestig procent van de acht- tot 

veertienjarigen zelf bepaalt welke sportschoenen, kleding, muziek en speelgoed zij 

koopt. Zij hebben hun eigen rekening. Vanaf een jaar of twaalf krijgen jongeren 

kleedgeld, en daarmee wordt hun koopgedrag nog intensiever en zelfstandiger. De 

reclamewereld wringt zich dan ook in allerlei bochten om de puber van zijn geld te 

ontdoen. Daarbij spreekt zij hen zo volwassen mogelijk aan, want uit onderzoek blijkt 

dat pubers daar het best op reageren. De grootste troef bij het 

marketingbombardement op de puberziel is het argument waar die puber bij uitstek 

gevoelig voor is: dat hij er pas bij hoort als hij een bepaald merk in huis heeft. Zeer 

onpedagogisch, pure uitbuiting. De Vara probeerde onlangs in een speciaal 

programma voor jongeren de reclamemakers te ontmaskeren. Het lijkt vechten tegen 

de bierkaai zolang pubers zoveel televisie kijken. Sinds de muziekzender MTV 

vierentwintig uur in de lucht is, doen ze het meer dn ooit. Het station wisselt clips vol 

broeierige erotiek af met flitsende reclamespots voor tonics tegen jeugdpuistjes, voor 

spijkerbroeken en computermerken. De pubers beginnen te kijken zodar ze thuis zijn 

en houden er nauwelijks mee op. Iedereen doet het en ze maken er hun huiswerk bij. 

Ook ’s avonds zorgt de buis voor eindeloos tijdverdrijf. Met name de dramaserie Goede 

Tijden, Slechte Tijden scoort hoog, gevolgd door Married with Children en Twin Peaks. 

Later kwam Buffy the vampireslayer en Angel. Vaak hebben pubers hun eigen 

televisie. Soms vallen ze onder het kijken is slaap. Met hun ouders kijken ze nooit, die 

willen altijd iets anders zien dan hun kinderen. 

 

Dat massa lobby een negatieve invloed heeft op het schoolgedrag staat voor leraren 

buiten kijf. Ze klagen niet alleen over toegenomen agressie in navolging van 

televisiehelden, maar ook over concentratiegebrek en gemakzucht bij hun leerlingen, 

omdat die gewend zijn aan snel amusement. Het belang van schoolprestaties neemt 

voor de leerling af, omgekeerd evenredig aan het groeiende belang van de 
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pubercultuur. De code van die cultuur schrijft voor dat het belangrijker is erbij te 

horen dn punten te halen. Een niveaudaling op scholen is van dit alles een gevolg. Te 

bewijzen valt dat niet omdat de landelijke CITO-toetsen hun niveau aanpassen bij dat 

van de gemiddelde leerling. Maar het is de leraren duidelijk. Een repetitie die tien, 

vijftien jaar geleden redelijk gemaakt zou zijn, maken de leerlingen nu slecht. Die 

niveaudaling zou harder toeslaan in de grote steden, waar de pubercultuur hoogtij 

viert. Volgens het ministerie van onderwijs, dat overigens geen cijfers wil geven omdat 

het onderzoek nog maar net begonnen is, zijn de prestaties in Amsterdam de 

afgelopen jaren inderdaad slechter dan in de rest van het land. Om over Lelystad nog 

maar niet te spreken, daar is het helemaal hemelschreiend. Om twee uur ’s nachts 

wordt het steeds kouder op het Rembrandtplein. De conversatie tussen de jongeren 

wordt er niet levendiger op. Ze kijken al een uur bleekjes en verveelt om zich heen. 

Nog een laatste sigaret. Dan gaan ze naar huis. Op de vraag of ze een leuke avond 

hadden antwoorden ze, bijna klapperen van de kou: ‘Ja, hartstikke wreed’. 

 

Drie lange jonge mannen hangen op de bank en maken de kamer met hun lange 

benen en armen vol. Toonbeelden van zekerheid en soepele, gespierde gratie. Het zijn 

de knapste jongemannen die ik ooit gezien heb. Ik heb drie gezonde kinderen ter 

wereld gebracht, waarvan elk aan een andere vakschool heeft gestudeerd. Geen van 

mijn zonen heeft ooit aan een van onze kwaadaardige Hollandse hartstochten geleden. 

Dat wil zeggen, ze zijn geen sektariërs geworden, hebben zich niet in het closet van 

een spoorwegstation opgehangen en zijn geen junken geworden. Hun namen: Ilja, 

Youri en Grisjo; ze spelen Zelda. En ruzie maken dat ze kunnen! En harmonieus dat 

ze samen zijn! Ze zijn hun leven al zelfstandig en zorgen voor zich zelf sinds de 

middelbare school. Het eten staat in de oven; het is morgen geweest en het is middag 

geweest, de eerste dag.  

 

Mijn hart klopte wild hoog in mijn keel. Kalm, blijf gewoon kalm en ik zal bedenken 

wat ik moet doen. Ik moest rustig zijn maar mijn hartslag bonkte mijn kalmte in 

stukken. Ik probeerde te vergeten dat ik alleen op de wereld ben. Vroeger was het 

allemaal beter, zeggen de ouderen. Dat zal best wel want toen waren ze jong. Maar 

vroeger waren er, net als nu, groepen jongeren, elk met hun eigen cultuur. Vroeger, 

vlak voor de oorlog, gedurende de oorlog en na de oorlog, tot in de helft van de jaren 

zestig, was er armoede. Daaruit ontstond de hippiecultuur; geld en goederen waren, 

onder invloed van drugs, niet belangrijk. Wil men echt terug naar die armoede van 

vroeger? Alleen met pasen nieuwe kleren en schoenen, in de winter klompen! Op 

materieel gebied hebben we het er vele malen beter op gekregen. Ons speelgoed werd 

in één aanrechtkastje opgeborgen, terwijl toch statistisch is bewezen dat kinderen 

snel zijn en veel aandacht van onderwerpen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ik 

wil in elk geval niet terug, want de muziek uit mijn jeugd was mooi, vooral die onder 

invloed van drugs gemaakt werd. Tegenwoordig is er veel meer, en beter en harder. 

Geweldig!! 

 

Tienermeisjes zien geen kwaad in betaalde seks. Amsterdamse tieners die seks 

hebben tegen beloning, zijn geen uitzondering. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 

het gaat om meisjes van tien tot zeventien. De jongste meisjes nemen genoegen met 

een telefoonkaart, breezer, hamburger bij McDonalds of een lift naar huis als 

beloning. Ze wonen meestal thuis en gaan naar school. Aanleiding voor het onderzoek 

was een rapport van het Bonger Instituut, dat vorig jaar uitzocht waar de prostituees 
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na sluiting van de tippelzone waren gebleven. Daarin stond:’Vaak groeien meiden in 

Zuidoost op met het beeld dat seks naast drugshandel een makkelijke en 

geaccepteerde manier van geld verdienen is. Ze noemen het zakendoen’. Vooral orale 

seks is in. Zeventien onderzoekers met eenzelfde leeftijd en uiterlijk als de meisjes, 

trokken een maand naar de plekken waar het plaats zou vinden, Zuidoost en 

Centrum. Met twee volwassen onderzoekers, die gevaarlijke plekken bezochten, 

ontdekten ze allerlei vormen van tienerseks. Onduidelijk is wat de afkomst of 

achtergrond van de meisjes is. Ook het aantal meisjes en de frequentie waarmee ze 

zich prostitueren, is niet vastgesteld. Wethouder Belliot heeft de opdracht gegeven tot 

uitgebreider onderzoek. Er zijn autochtone en allochtone tieners die seks hebben 

tegen vergoeding. Hoe jonger hoe meer in de verborgenheid. Als er volwassen mannen 

bij betrokken zijn – en dat is vaak – dan vindt het nog meer in de beslotenheid plaats. 

De onderzoekers troffen ook meiden van twaalf jaar en ouder die met groepen 

leeftijdsgenoten seks hebben, omdat ze hun vriend willen plezieren. Daar krijgen ze 

niets voor. Seks tussen leeftijdsgenoten is geen wettelijk probleem. Maar als een 

volwassene seks heeft met iemand onder de zestien jaar is dat een zedendelict. 

Betaalde seks onder de achttien jaar is ook strafbaar. Daarom konden de 

onderzoekers niet tot het laatst alle jongeren volgen. Anders hadden ze zelf moeten 

meedoen om niet ontmaskerd te worden. De meisjes worden opgepikt op straat en in 

bars. Ze gaan ook vrijwillig naar bordelen. Er zijn seksfeesten waar vrouwen worden 

betaald voor hun diensten. Soms zijn het commerciële party’s, maar er zijn ook 

feestjes in garageboxen met alleen een matras op de grond. Er zijn een aantal feesten 

die worden genoemd.  

 

          In openheid: 

- Kinky party’s: feesten met een SM-karakter, licht geweld en uitdagend gedrag 

wordt aangemoedigd. Meestal in een kleine dancing of woonhuis, eens in de 

twee weken; 

- Lollipop party’s: commerciële feestjes in Zuidoost, waarbij orale 

sekswedstrijden worden gehouden. De winnaar krijgt een prijs; 

- Kabula party’s: commerciële dansfestijnen, meisjes bewegen zich uitdagend op 

wilde muziek; 

- Mega-seksevents: toegang veertig euro of meer om schaars gekleed massaal 

seks te hebben. Honderden bezoekers. Eens in de drie maanden op vaste 

locaties.  

 

Besloten: 

- Lingerie party: meisjes krijgen dure lingerie. In een woning; 

- Meisjesveiling: meisjes presenteren zich op catwalk, hoogste bieder mag met 

het meisje vertrekken; 

- Libi feesten: drugsfeesten in lege flats waar veel meisjes op afkomen; ze krijgen 

sieraden en geld; 

- Afterparty’s: na avondje stappen wordt meisje meegenomen om ‘vrijhouden’ 

met seks af te betalen; 

- Ploegen: meerdere jongens hebben met meisje seks, leeftijd tussen dertien en 

vijftien jaar. Entree wordt gevraagd. In huis als ouders niet thuis zijn of in 

garagebox. 
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Het verhaal van Marja 
 

 

 

 

 

Niet omgaan met iemand die een schaduw op ons werpt, hetzij door grotere verdienste, 

hetzij door een slechte reputatie. Wie ons overtreft, verwerft ook meer aanzien. Zo zou 

een ander steeds de hoofdrol en wij een bijrol spelen. Wat wij eventueel aan 

waardering zouden oogsten, zouden de kruimels zijn die hij voor ons achterliet. De 

maan schijnt helder zolang zij alleen tussen de sterren staat, maar wordt onzichtbaar of 

verdwijnt als de zon opkomt. U moet zich dus nooit aansluiten bij iemand die uw glans 

verduistert, maar bij degenen die u meer luister geven. Verder dient u uw reputatie niet 

in gevaar te brengen door slecht gezelschap. En anderen niet van uw aanzien te laten 

profiteren. 

 

Handorakel, Balthasar Gracián, 1647  

 

 

 

Zij waren het enige echtpaar dat ik kende van wie een van de echtelieden niet 

verslaafd was. Hoe moeilijk moet het zijn om je leven te delen met iemand die je lief is 

en die hopeloos verslaaft, bijna vierentwintig uur per dag bezig is met dope. Over 

welke krachten moet je beschikken om als niet-junk dit ritme te kunnen bolwerken? 

De angst dat zij gepakt zou worden bij een van de vele karweitjes, die van een 

beduidend zwaarder kaliber waren dan het stelen van een boek. De angst dat de dope 

haar op een onherstelbare manier zou slopen, de angst voor een plotselinge dood, 

angst om haar manier van leven, een leven dat ook het zijne was. Wen je er ooit aan 

dat de politie op ieder uur van de dag op je deur kan rammen? Is het mogelijk voor 

onbeperkte tijd door te gaan met zo’n leven als je zelf geen dope gebruikt? Hij deed 

het, althans voor een tijd. 

 

Over Marja, betreffende een vriendschap. Wat er aan herinneringen blijft. Normaal 

denk je dan aan foto’s, tastbare bewijzen van een bestaan. Jij en ik komen echter uit 

een tijd waar je elkaar geen foto’s en andere bescheiden nalaat. Wat ik van jouw 

bewaar zijn deze regels, een stuk of wat vellen door jouw geschreven. Om dat wat 

geweest is nooit ongezien te laten voorbijgaan. Alleen zo lijkt mijn herinnering aan jou 

bestand tegen de kaalslag in mijn geheugen. Ik heb je ooit gevraagd om een dag uit je 

leven voor me op te schrijven. Ik hecht er waarde aan omdat het in elk geval het enige 

tastbare is wat ik van je bezit. De zaken die je te berde brengt, de uitingen van je 

ongenoegen over het niet op orde krijgen van je leven. Deze opgetekende meningen 

zijn bepaald niet alleen voor mij bedoeld. Ofschoon het in 1984 was, nu alweer 

drieëntwintig jaar geleden, dat ze werden vastgelegd, gelden ze vandaag de dag nog 

altijd. Jouw woorden worden vandaag nog gelezen. Je ongenoegen, Marja. Ik zou in 
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staat moeten zijn je stem te laten horen, al weet ik nog slechts bij benadering hoe die 

klinkt. Je ongenoegen zal nu nog wel even groot zijn, zo niet groter zijn. Want 

terugziend op drieëntwintig jaar drugshulpverlening in Nederland, kom je tot de 

ontdekking dat er maar weinig veranderd is. De meningen omtrent drugs in het 

algemeen zijn verhard sinds jij, ik en onze vrienden in onze tijd te maken kregen met 

instanties. Hun regels en verboden, de vastgeroeste denkpatronen. Ook om die reden 

neem ik je verhaal op, waarmee jouw woorden dan toch niet uitsluitend tegen 

dovemansoren werden gezegd. Een gedenkschrift in klein formaat. Niet de middelen 

maar wel de omstandigheden waarin dit gebruik moest plaatsvinden: in de illegaliteit. 

In de hoeken waar de klappen vallen. Daar waar je wordt doodgezwegen, 

onverstaanbaar gemaakt, waar je nutteloos bent voor de maatschappij. Kunnen ze 

niet zien dat ze met mensen te maken hebben? Al die instellingen met hun methodes. 

Je kunt een mens geen systeem opleggen, dat lukt je met kuddedieren, niet met 

individuen. De autoriteiten hebben veel jongerencentra gesloten, een heleboel mensen 

stonden op straat.  Veel mensen uit de hulpverlening knappen af vanwege van boven 

opgelegde voorschriften. Deze mensen zien dan geen resultaten van hun 

inspanningen, het werk blijkt zinloos. Toch hebben deze mensen, waar ook ik er een 

van was, nog idealen. Velen zouden gebaat zijn tegen het uit de illegaliteit halen van 

alle drugs. De verslaafden zouden in ieder geval een gewoon sociaal leven kunnen 

leiden en van een hoop sores af zijn. Er zou regelmatig gewerkt kunnen worden, 

gebruikers hebben namelijk best interesses. Maar door de houding van de 

maatschappij ben je al op voorhand een crimineel. Dat beperkt je in je mogelijkheden. 

Maar ook moet er gewerkt worden aan een verbetering van de leefsituatie. En 

methadonverstrekking heft het heroïnegebruik al helemaal niet op. Ik schaam mij 

soms omdat ik leef zoals ik leef, terwijl hij, de junk… . Ik schaam mij omdat ik vind hij 

dar er slecht uitziet. Als of het een uitgemaakte zaak is dat hij ongelukkig moet zijn 

vanwege zijn nog voortdurende verslaving. Het aanmatigende ook om stiekem te 

denken dat het wanneer men geen drugs meer gebruikt het beter zou gaan met 

iemand. Dat is gewoon niet meer dan mijn persoonlijke waarheid die voor hem 

helemaal niet hoeft op te gaan. Het komt voor dat het onvermijdelijke minder 

onvermijdelijk is dan het zich liet aanzien. Maar in deze gekke wereld worden 

onheilsprofetieën makkelijk bewaarheid. Waanzin is begerenswaardig, laat Erasmus 

de zotheid zeggen. Marja, ik hoop dat je nog leeft!  

 

 

Weer een dag. Ik druk de wekker uit en draai me nog een keer om. Probeer nog een 

beetje te slapen, maar het lukt me niet meer. Ik voel pijn in mijn benen en ik heb kramp 

in mijn maag. Dan herinner ik me ineens dat ik nog een beetje bewaard had 

gisteravond voor vanmorgen. 

 

Ik sta op en pak mijn spulletjes bij elkaar, leg het op de tafel, gooi het laatste beetje 

heroïne uit het pakje op een lepel, wat water en citroen erbij, warm maken, watje, spuit, 

arm afbinden en een ader zoeken. Ik spuit het naar binnen en tegelijkertijd begin ik me 

een ander mens te voelen, lekker warm en niet ziek meer. Maar wat nu? 

 

Ik heb geen geld meer, zelfs niet voor wat eten, laat staan voor heroïne en helemaal niet 

voor coke; want daar zou ik nou echt zin in hebben, een shotje coke en heroïne samen. 

Eigenlijk zou ik het liefst nog een paar uur willen slapen, maar als ik nog wat gebruiken 

wil vandaag, zal ik eruit moeten. Het gaat eigenlijk niet eens omdat ik het wil, het zal 
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wel moeten, als ik mij tenminste niet ziek zou willen voelen over een paar uur. 

 

Hee, weet je wat ik doe? Ik blijf thuis vandaag. Ik ga het nog eens proberen om niet te 

gebruiken. Ik voel me nu nog lekker en ik ga lekker in bed zitten lezen. En als ik me 

straks ziek begin te voelen, dan neem ik gewoon mijn methadon en dan voel ik me al 

minder ziek. Ik pak mijn boek en ga lekker lezen, maar ik val al gauw in slaap omdat ik 

stoned ben van dat shotje van toe net. 

 

Om twaalf uur schrik ik wakker van de bel. Een kennis staat voor de deur. Ik ren naar 

beneden en laat haar naar binnen. Ik zie al gauw dat ze ziek is en vraagt of ik nog wat 

heb. Als ze merkt dat ik haar niet helpen kan, besluit ze te gaan horselen (horse, 

heroïne) voor heroïne. Ik kleed me snel aan en ga mee. 

 

En zo gaat het nou elke dag, en mijn dag zal niet veel verschillen van andere 

verslaafden. Als op die dag die kennis niet aan de deur was gekomen, was ik een 

uurtje later zelf wel gaan horselen. Al wil je niet, je gaat gewoon. De dope is sterker, je 

hoeft nog niet eens zo ziek te zijn, want de methadon, die ik drie maal per week ophaal 

bij het C.A.D. (Consultatiebureau voor alcohol en drugsverslaafden) helpt een heleboel. 

Maar geestelijk, dat is het moeilijkste. Ik ben nu twee jaar verslaafd aan harddrugs. 

Daarvoor gebruikte ik ook wel drugs, meestal hasj en soms in de weekenden speed of 

coke. Tot twee jaar geleden. Toen begon ik met chinezen en een half jaar terug met 

spuiten van heroïne en cocaïne samen, en zoals ik het nu bekijk, kom ik er nooit meer 

vanaf. Maar goed, met al die heroïne en coke die ik gebruik, heb ik me nog nooit zo 

ongelukkig gevoeld, en ik zal proberen een beetje uit te leggen waarom ik me zo voel. Ik 

ga dat opschrijven omdat me dat gevraagd is dat te doen. En omdat ik hoop dat mijn 

verhaal er toe bijdraagt, dat als ooit iemand aan harddrugs wil gaan beginnen – al is 

het om te proberen – of iemand die net begonnen is, het nog niet te laat is. Of alle 

anderen, om het goed te overwegen of nooit aan te beginnen!! 

 

Ik zal wat vertellen hoe ik met heroïne in contact ben gekomen. Zoals ik al vertelde was 

dat ongeveer twee jaar terug. Ik rookte toen regelmatig hasj, maar ik wilde ook wel eens 

wat anders proberen. Nou, dat werd dus heroïne, dat ik toen via een kennis gratis 

kreeg. Door die kennis ben ik met andere mensen bevriend geraakt die verslaafd 

waren. Maar ik dacht dat het met mij nooit zo ver zou komen en ik zag er dan ook geen 

kwaad in om het eens te proberen. Nou, dat proberen begon nadat ik het niet meer af en 

toe gratis kreeg door zelf wat te kopen. Het begon met een pakje van vijfentwintig 

gulden, waar ik soms twee dagen mee deed. Ik begon het lekker te vinden, dus kocht ik 

vaker een pakje heroïne, waardoor ik me de volgende dag toch niet helemaal lekker 

voelde en ontdekte dat wanneer ik wat heroïne gebruikte dat klotegevoel overging. 

 

Ik kreeg in die periode in de gaten dat ik verslaafd aan het worden was. Ik had toen de 

voornemens alleen in het weekend nog wat te gebruiken. En dat lukte me ook wel 

ongeveer twee maanden. Maar ik voerde mijn heroïnegebruik wel op door meer te gaan 

gebruiken in het weekend. Nou, bij dat weekend bleef het op een gegeven moment niet 

meer en  ik ging ook door de week gebruiken en reageerde fel en agressief als mensen 

zieden dat ik verslaafd was. Want ik vond dat ik dat niet was. En achteraf gezien was 

ik dat wel maar kon het niet accepteren. Ik dacht dat ik kon stoppen als ik dat wilde, 

dus niet!! 
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In de beginperiode chineesde ik alleen, maar had wel steeds meer nodig om niet ziek te 

zijn. Dus die vijfentwintig gulden werd vijftig gulden en zo voerde ik mijn gebruik op tot 

één gram per dag. Dat kostte tweehonderd tot tweehonderdvijftig gulden. Een half jaar 

terug begon ik met spuiten van heroïne en voelde me daar beter bij, want ik had omdat 

het langer werkte niet zoveel heroïne meer nodig. Maar dat veranderde na een paar 

weken ook en ik zat weer op dezelfde hoeveelheid heroïne en gebruikte daar ook coke 

bij. 

Om mijn gebruik te bekostigen ging ik dingen uit huis verkopen en leende geld, en toen 

dat niet meer ging ben ik gaan stelen om aan heroïne te komen. Dat noemt men 

horselen. 

 

Zo, nu ben ik weer bij het begin van mijn verhaal, en als je dit allemaal leest zal dat je 

wel bekend in de oren klinken. Eerst gratis, dan vijfentwintig gulden, dan vijftig gulden, 

en ga zo maar door. Dat is het verhaal van elke verslaafde. Waar ik ook wat over 

schrijven wil is wat er op zo’n dag in je omgaat als je moet gaan stelen, en dat eigenlijk 

toch niet wil. Als je mensen belazert en dat toch niet wil. Als je liegt en dat toch niet wil. 

Als je gebruikt en dat toch niet wil. 

 

Het is voor mij erg moeilijk, om precies op te schrijven wat er op een dag door mij 

heengaat, maar ik zal mijn best doen, het is vooral zo moeilijk omdat mijn gevoelens zo 

tweeslachtig zijn. Daarom moet je mij het niet kwalijk nemen als het soms wat 

tegenstrijdig en verwarrend is. Als ik ’s avonds naar bed ga en ik lekker stoned en ik 

ben lekker stoned, van al die shotjes die ik die dag genomen heb. Want het was een 

goede dag vandaag, tenminste wat dope betreft,  volop heroïne en coke. Dan lig ik te 

huilen, ja, te huilen en dat met al die dope in mijn lijf. Waarom? Voor de dope. Ik voel 

me klote, klote omdat ik me schuldig voel, en voor dat meisje van wie ik de waardevolle 

spullen uit haar tas heb weggehaald. En waarom? Voor de dope, en ik voel me nog rot. 

Daarom neem ik me ook heilig voor om er een punt achter te zetten. Ik blijf morgen de 

hele dag in bed, dan maar ziek. Ik neem mijn methadon en blijf slapen. 

 

Maar als het ochtend is, ben ik ziek, zelfs met mijn methadon. Of niet? Verbeeld ik het 

me maar? Nou, in ieder geval heb ik ontzettend veel zin in een dikke vette shot. En dat 

meisje dan? Nou, die is wel verzekerd, krijgt het wel terug. Aankleden maar, 

winkelcentrum in. Het is vier uur, ben al vanaf twaalf uur bezig en ik heb nog niets. Als 

je eenmaal bezig bent met horselen, dan kun te niet meer stoppen. Je hebt dan op je 

shotje gerekend en het idee dat je het niet krijgt maakt me gek. Dus dan doe je iets heel 

lulligs, als je maar geld hebt. Het heeft geen zin om in details te treden, want ik denk 

dat je wel begrijpt wat iemand die verslaafd is doet om aan geld te komen. Dat zul je 

hoogst waarschijnlijk wel eens eerder ergens gelezen of gehoord hebben. In ieder geval 

had ik die dag met een enorm risico toch nog tweehonderd gulden kunnen bemachtigen. 

Snel naar de dealer  en dan naar huis. Spullen pakken, lepel, citroen en dan ga je maar 

weer, afvragend waar je in godsnaam mee bezig bent. En zo is de cirkel weer rond. 

 

Zo zijn over het algemeen al mijn dagen, ik heb het er erg druk mee. Mijn hele wereld 

bestaat uit dope. Alleen als mijn uitkering komt heb ik twee à drie dagen rust. Dan kan 

ik zo naar de dealer, zonder eerst te moeten horselen.  

 

Nu, dat is het leven van elke harddrugsverslaafde. Als iemand je zegt dat het niet zo is, 

dan liegt hij, of hij is dealer of miljonair. Daarom, voor je eraan begint, denk nog eens 
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goed na. Ik wil niet de wijsneus uithangen, maar ik weet in welke ellende ik zelf zit en 

dat gun ik niemand. Eigenlijk zou ik je nog veel meer willen vertellen. Vooral over mijn 

diepere gevoelens, over mijn omgeving, mijn familieleden die ik er erg veel verdriet mee 

aan doe. Maar ik heb liever niet dat iemand weet dat ik dit geschreven heb. Misschien 

als ik eraf ben zal ik nog eens af en toe een stukje in dit krantje schrijven, en misschien 

kan ik dan meer vertellen. Ik weet in ieder geval, nu ik dit allemaal heb meegemaakt, 

dat ik nog de beste trip heb gemaakt zonder drugs, gewoon clean. Ik hoop dat je dat 

begrijpt. Als je dat begrijpt, dan begrijp je een heleboel! 
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Het bloed kruipt 
 

 

 

 

 

Vermijd de opvolger van een grote voorganger te zijn. Mocht u daar toch toe besluiten, 

dan dient u er zeker van te zijn dat u hem overtreft. Om een dergelijke voorganger te 

evenaren dienen wij dubbel zo bekwaam te zijn. Zoals het onze strategie moet zijn 

ervoor te zorgen dat een opvolger ons vertrek doet betreuren, zo moeten wij vermijden in 

de schaduw van een voorganger te staan. Het is moeilijk een grote leemte te vullen, 

omdat het verleden altijd beter lijkt, en men er niet mee kan volstaan de voorganger te 

evenaren, omdat hij het voordeel had de eerste te zijn. U bent dus verplicht grotere 

bekwaamheden tentoon te spreiden als u zijn prestige wilt overtreffen. 

 

Handorakel, Balthasar Gracián, 1647  

 

 

 

Opgevoed als een keurig meisje die het tegenspreken was afgeleerd. Eigenwijs, 

ondanks bezwaren van velen, toch haar eigen gang gegaan. Afstuderen in plaats van 

stenen gooien. Mijn huwelijk, dat niet op zeer hechte grondslag rustte, ging er aan. 

Wees dat alles niet op veel innerlijke strijd en onzekerheid?  En ik was niet de enige 

want het aantal huwelijken daalt nog steeds drastisch. Terwijl het aantal 

buitenechtelijke geboorten is gestegen, van elf procent van alle geboorten in het jaar 

1990 naar bijna drieëndertig procent in het jaar 2004. En dat terwijl alle beschikbare 

wetenschappelijke studies aantonen dat het huwelijk voor zowel man, vrouw als kind 

beter werkt dan alle alternatieve samenlevingsvormen. Mijn omgeving was nu een 

andere geworden, uitsluitend afgestemd op doelmatigheid, passend bij de eisen van 

het ogenblik. De Bijbel en de Koran lezend, kreeg ik de indruk dat wat daar stond 

opgetekend, mij als individu tot hulp diende. Vooral na het verlaten van kerk en 

echtgenoot, alleen op de wereld met drie kinderen; het gevoel van veiligheid en 

zekerheid was toen ver te zoeken. Teveel individualisme was immers een gevaar voor 

de orde en werd met isolement door de familie afgestraft. De dorpssamenleving 

fungeerde als een sociaal vangnet en als controledienst. Mijn opvoeding bestond dan 

ook voor een groot deel uit disciplinering. Het overwicht lag geheel bij de oudere 

generatie. Dat komt omdat in een samenleving die nauwelijks verandert, de ouderen 

de meeste ervaring hebben. Bovendien bestaat er een teruggeefhouding, jongeren 

moeten iets terugdoen voor de ouderen. Verlaten doet men de dorpscultuur niet snel; 

de cirkel blijft gesloten. Als een samenleving snel verandert krijgen ouders en 

kinderen ruzie. De oude generatie kijkt nu eenmaal anders tegen het leven aan dan de 

jonge generatie. En dat moet ook, want ze moeten overleven in verschillende werelden. 

 

Overal om ons heen is leven. Het openbaart zich in het gezoem van insecten, het 

gezang van vogels, het geritsel van kleine dieren in het kreupelhout. Het bestaat in de 
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ijzige poolstreken en in de verschroeiende hete woestijnen. Het is aanwezig in de zee, 

van haar door de zon beschenen oppervlak tot haar donkerste diepten. Hoog in de 

atmosfeer zweven kleine diertjes rond. Onder onze voeten zijn biljoenen en nog eens 

biljoenen micro-organismen aan het werk om de grond vruchtbaar te maken, zodat er 

groene planten kunnen groeien waarmee zich weer andere levensvormen voeden. De 

aarde is boordevol leven, zo overvloedig en gevarieerd dat het mijn bevattingsvermogen 

te boven gaat. Hoe is het allemaal begonnen? Hoe is de mensheid ontstaan? Zijn wij 

uit aapachtige dieren geëvolueerd? Of zijn wij geschapen? En wat houdt het antwoord 

op deze vraag in voor de toekomst? Dit soort vragen leeft al heel lang, en in de geest 

van velen zijn ze nog steeds onbeantwoord. Misschien  vindt u dat deze vragen niet 

echt van belang zijn. U denkt wellicht: Het doet er niet toe hoe ik hier gekomen ben, ik 

ben er. En ik zal waarschijnlijk wel tachtig jaar leven, wie zal het zeggen? Maar of we 

zijn geschapen of geëvolueerd, veranderd daar niets aan. Het tegendeel is echter waar: 

het zou alles kunnen veranderen, hoe lang u leeft, de wijze waarop u leeft, de 

omstandigheden waaronder u leeft. Onze gehele kijk op het leven en op de toekomst 

wordt beïnvloed door onze mening over het ontstaan van het leven. En hoe het leven 

is ontstaan, heeft rechtstreeks te maken met de toekomst van een ieder van ons. 

 

Volgens velen die de kapitalistische aanvaarden, zal het leven altijd bestaan uit 

intense wedijver, met strijd, haat, oorlogen en dood. Sommigen denken zelfs dat de 

mens zichzelf wellicht in de nabije toekomst zal vernietigen. Een vooraanstaand 

geleerde zei: ‘(Er) resten ons wellicht nog slechts enkele decennia tot de dag des 

oordeels, de ontwikkeling van kernwapens en de systemen om ze te gebruiken zullen 

vroeg of laat leiden tot een ramp van wereldformaat’. Zelfs al zou dit niet binnenkort 

gebeuren, dan nog geloven velen dat wanneer iemands leven in de dood eindigt, zijn 

bestaan voor altijd geëindigd is. Anderen denken dat in de toekomst alle leven op 

aarde een einde zal nemen. Zij theoretiseren dat de zon tot een rode reuzenster zal 

uitgroeien, en als gevolg daarvan zullen de oceanen komen, de atmosfeer zal in de 

ruimte verdwijnen en een catastrofe van de allergrootste omvang zal onze planeet in 

haar greep krijgen. 

 

Voorstanders van het wetenschappelijk creationisme zullen die conclusies beslist niet 

willen onderschrijven. Hun interpretatie van het scheppingsverhaal van genesis heeft 

hen er echter toe gebracht te beweren dat de aarde slechts zesduizend jaar oud is. Ze 

rekenen het begin vanaf de laatste ijstijd. En dat de zes ‘dagen’ waarin volgens genesis 

de schepping tot stand is gekomen, elk slechts vierentwintig uur lang waren. Maar 

geeft zo’n opvatting nauwkeurig weer wat de bijbel zegt? Werd de aarde met al haar 

levensvormen in slechts zes letterlijke dagen geschapen? Of bestaat er een redelijk 

alternatief? Bij het beschouwen van vragen in verband met het ontstaan van het leven 

laten velen zich meeslepen door de gangbare opinie of door hun gevoel. Om dit te 

vermijden, en om tot juiste conclusies te komen, moeten wij onbevooroordeeld het 

bewijsmateriaal laten spreken. Laten wij trouwens opmerken dat zelfs de bekendste 

pleitbezorger van de evolutie, Charles Darwin, te kennen gaf dat hij zich van de 

beperkingen van zijn theorie bewust was. In zijn boek ‘De oorsprong van de soorten’ 

schreef hij in ‘Het besluit’ over de grootsheid van deze levensopvatting, volgens welke 

alle krachten oorspronkelijk door de schepper in een paar vormen zijn ingeblazen of 

misschien maar in één, hiermee duidelijk te kennen gevend dat de kwestie van het 

ontstaan van het leven nog verder onderzocht moest worden. 
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Voordat ik mijn betoog voortzet, kan een verduidelijking nuttig zijn. Dat de 

wetenschap heeft heel veel bereikt, is buiten kijf. Iedere welingelichte persoon is zich 

bewust van de verbazingwekkende dingen die wetenschappers op vele terreinen tot 

stand hebben gebracht. Hun onderzoek heeft onze kennis van het universum en van 

de aarde met haar planten- en dierenrijk enorm vergroot. Studies van het menselijk 

lichaam hebben geleid tot betere behandelingsmethoden van ziekten. Snelle 

vorderingen in de elektronica hebben het computertijdperk ingeluid. Toen de tijd van 

de magie voorbij was, kwam de tijd van de machines.  In mijn jeugd was er een wereld 

van de zwart-wit televisie, absurd grote computers die een hele zaal vulden. De magie 

ging weg. In een van de werelden trok Merlijn zich in zijn grot terug, in een andere 

wereld maakte het zwaard van Damocles plaats voor pistolen van de scherpschutters. 

En in al die tijd kwamen grote geleerden en grote technici bijeen en schiepen de 

machines. Ze vervingen de magie door machines. En nu schieten de machines tekort. 

In sommige werelden zijn hele volken gedecimeerd door grote epidemieën.  De mensen 

dachten dat er steeds meer mensen als zij zouden komen en dat die steeds meer 

machines zouden maken. Niemand voorzag wat er gebeurde. Deze universele 

uitputting. De wereld is verdergaan. En er bleef niemand over om de machines te 

vervangen die de laatste magie van de schepping in stand houden. Misschien is er nog 

tijd voor een schitterend moment van universele rationaliteit voordat de duisternis 

voorgoed zal heersen. Zou dat niet mooi zijn? Alleen een terugkeer van de magie zou 

de machines misschien kunnen redden. Geleerden hebben verbazingwekkende 

prestaties geleverd, er zijn zelfs mensen op de maan geweest. Het is alleen maar juist 

respect te hebben voor de bekwaamheden waardoor onze kennis van de wereld om 

ons heen, van het minuscuul kleine tot het oneindig grote, zozeer is verrijkt. Op dit 

punt aangeland, is het wellicht ook nuttig om bepaalde definities te verduidelijken: 

Evolutie verwijst naar organische evolutie, de theorie dat het eerste levende organisme 

zich uit niet-levende materie heeft ontwikkeld. Naarmate het zich voortplantte, is het 

vervolgens in verschillende soorten van levende organismen veranderd, en uiteindelijk 

zijn er alle levensvormen uit voortgekomen die ooit op aarde hebben bestaan of nog 

bestaan, met inbegrip van mensen. En dit alles is zonder intelligente leiding of 

bovennatuurlijk ingrijpen tot stand gekomen. Schepping daarentegen betreft de 

conclusie dat het verschijnen van levende organismen slechts verklaard kan worden 

door het bestaan van een almachtige god die de maker is van het universum en van 

alle fundamentele soorten van levende organismen op aarde. 

 

Het is duidelijk dat er diepgaande verschillen bestaan tussen de evolutietheorie en het 

scheppingsverhaal van genesis. Degenen die evolutie aanvaarden, beweren dat de 

scheppingsleer niet wetenschappelijk is. Is het genesisverhaal slechts een van de vele 

oude scheppingsmythen? Of is het in overeenstemming met de ontdekkingen van de 

moderne wetenschap? En hoe staat het met andere vragen die zo velen verontrusten. 

Als er een almachtige schepper bestaat, waarom is er dan zoveel oorlog en honger en 

ziekte, waardoor miljoenen mensen voortijdig sterven? Waarom zou hij zoveel lijden 

toelaten? En als die schepper bestaat, onthult hij ons dan wat de toekomst brengt? 

 

Degenen die de evolutietheorie ondersteunen, zijn van mening dat evolutie thans een 

vaststaand feit is. Zij geloven dat evolutie een werkelijke gebeurtenis is, een realiteit, 

een waarheid, zoals een woordenboek het woord ‘feit’ definieert. Maar is evolutie een 

feit? Eens geloofde men dat de aarde plat was. Nu is met zekerheid vastgesteld dat ze 

bolvormig is. Dat is een feit. Eens geloofde men dat de aarde het middelpunt van het 
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universum was en dat de hemel om de aarde draaide. Nu weten we zeker dat de aarde 

in een baan rond de zon draait. Ook dit is een feit. Van vele zaken die eens slechts 

omstreden theorieën waren, is door bewijzen komen vast te staan dat het om 

deugdelijke feiten, realiteiten, waarheden gaat. Zou men door een onderzoek van 

bewijzen voor evolutie dezelfde vaste grond onder de voeten krijgen? Het is 

opmerkelijk dat al vanaf de publicatie van Darwins ‘Origin of Species’ in het jaar 1859 

over verschillende facetten van de theorie zelfs onder de meest vooraanstaande 

evolutiebiologen aan zienlijke meningsverschillen hebben bestaan. 

 

Geleerden hebben miljoenen beenderen en andere bewijzen van vroeger leven 

opgegraven, deze worden fossielen genoemd. Indien evolutie een feit is, dan zouden al 

deze fossielen overvloedige bewijzen moeten opleveren dat de ene soort van leven uit 

de andere geëvolueerd is. Maar het Bulletin van Chicago’s Field Museum of Natural 

History merkte op: ‘Darwins (evolutie)theorie is altijd nauw in verband gebracht met 

bewijsmateriaal van fossielen, en waarschijnlijk nemen de meeste mensen aan dat 

fossielen een zeer belangrijk deel vormen van de algemene bewijsvoering ten gunste 

van darwinistische interpretaties van de geschiedenis van het leven. Jammer genoeg 

is dit niet helemaal waar. Waarom niet? In het ‘Bulletin’ werd vervolgens gezegd dat 

Darwin in verlegenheid werd gebracht door het fossielenverslag omdat het er niet zo 

uitzag als hij had voorspeld. Het geologische verslag verschafte destijds geen fijn 

gegradueerde keten van langzame en progressieve evolutie, en doet dat nog steeds 

niet. 

 

Dit heeft veel geleerden ertoe gebracht nieuwe evolutietheorieën te lanceren. In 

‘Sciense Digest’ werd het als volgt onder woorden gebracht: ‘Sommige geleerden 

stellen zelfs nog snellere evolutionaire veranderingen voor en houden zich nu heel 

serieus bezig met denkbeelden die eens alleen in sciencefiction verhalen werden 

gepopulariseerd. Sommige geleerden zijn tot de conclusie gekomen dat leven niet 

spontaan op aarde kan zijn ontstaan. Zij speculeren dat het in de buitenaardse 

ruimte ontstaan moet zijn en vervolgens op de aarde is terechtgekomen. Maar 

daardoor wordt het weten betreffende de oorsprong van het leven alleen maar verder 

naar het verleden geplaatst. De gevaren die het leven in het milieu van de 

buitenaardse ruimte bedreigen, zijn bekend. Is het dan waarschijnlijk dat het leven 

spontaan elders in het universum ontstond en onder zulke barre omstandigheden 

bleef bestaan, vervolgens de aarde bereikte en zich later ontwikkelde tot leven zoals 

wij dat kennen? 

 

Aangezien het fossielenverslag geen geleidelijke ontwikkeling van de ene soort van het 

leven uit de andere te zien geeft, theoretiseren sommige evolutionisten dat het met 

horten en stoten, niet in een gestadig tempo gegaan moet zijn. In ‘The World Book 

Encyclopedia’ wordt hierover gezegd: ‘Veel biologen zijn van mening dat nieuwe 

soorten wellicht zijn ontstaan door plotselinge, ingrijpende veranderingen in genen’. 

Sommige aanhangers van deze theorie hebben dit proces ‘onderbroken evenwicht’ 

genoemd. Dat wil zeggen, soorten bewaren hun evenwicht, ze blijven vrijwel 

onveranderd, maar zo nu en dan is er een ‘onderbreking’ van dat evenwicht als de 

soort zich met een grote sprong tot iets anders ontwikkelt. Dit is precies het 

tegenovergestelde van de theorie die tientallen jaren lang door bijna alle evolutionisten 

is aanvaard. De kloof tussen de twee theorieën werd geïllustreerd door een kop in ‘The 

New York Times’: ‘Theorie van snelle evolutie aangevallen’. In het artikel werd 
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opgemerkt dat de  nieuwe gedachte van ‘onderbroken evenwicht’ nieuw verzet had 

gewekt onder degenen die aan het traditionele standpunt vasthouden. 

 

Ongeacht aan welke theorie men vasthoudt, het is redelijk dat er op zijn minst enig 

bewijs moet zijn dat de ene soort van leven in de andere verandert. Maar de hiaten 

tussen de verschillende levensvormen die men in het fossielenverslag aantreft bestaan 

nog steeds. Het is ook onthullend te zien wat er met Darwins gedachte van de 

‘overleving van de geschiksten’ is gebeurd. Hij noemde dit ‘natuurlijke selectie’, dat wil 

zeggen, hij geloofde dat de natuur de levensvormen die het geschikst waren voor 

overleving ‘selecteerde’. Naarmate deze ‘geschikste’ organismen dan, zo werd 

verondersteld, nieuwe eigenschappen verwierven die in hun voordeel waren, 

ondergingen ze een langzame evolutie. Maar het bewijsmateriaal van de afgelopen 

honderddertig jaar toont aan dat, hoewel het wellicht inderdaad zo is dat de 

geschikste dieren overleven, dit nog niet verklaart hoe ze zijn ontstaan. De ene mens 

kan geschikter zijn dan een andere mens, maar dat verklaart nog niet hoe hij een 

mens is geworden. En al de nakomelingen zullen nog steeds mensen zijn, niet iets 

anders. 

 

In een samenvatting van enkele onopgeloste problemen waarmee de evolutie wordt 

geconfronteerd merkte Francis Hitching op: ‘Op drie kritieke terreinen waarop (de 

moderne evolutietheorie) getoetst kan worden heeft ze gefaald. Het fossielenverslag 

onthult een patroon van evolutiesprongen in plaats van een geleidelijke verandering. 

Genen vormen een krachtige stabiliserend mechanisme waarvan de voornaamste 

functie is, te voorkomen dat levensvormen tot iets nieuws evolueren. Willekeurige stap 

voor stap plaatsvindende mutaties op moleculair niveau kunnen de georganiseerde en 

groeiende complexen van het leven niet verklaren. Desondanks zijn veel voorstanders 

van evolutie van mening dat zij voldoende reden hebben om vol te houden dat evolutie 

een feit is. Zij leggen uit dat zij slechts over details redetwisten. Maar als er in een 

andere theorie nog zulke enorme moeilijkheden bestonden, en zo veel belangrijke 

meningsverschillen onder de voorstanders ervan, zou ze dan zo gemakkelijk een feit 

genoemd worden? Alleen maar herhalen dat iets een feit is, maakt het nog niet tot een 

feit. De tendens om dogmatisch te zijn blijft bestaan en dit doet de zaak van de 

wetenschap geen goed. 

 

Wat valt er daarentegen over de schepping te zeggen als verklaring voor de oorsprong 

van het leven? Biedt schepping een raamwerk voor de verzamelde gegevens dat 

deugdelijker is dan de beweringen waarmee men vaak evolutie ondersteunt? En werpt 

genesis, als het bekendste scheppingsverhaal, enig geloofwaardig licht op de vraag hoe 

de aarde en de levensvormen erop zijn ontstaan? Zoals dat geldt voor allerlei zaken die 

verkeerd voorgesteld of begrepen worden, verdient ook het eerste hoofdstuk van de 

bijbel op zijn minst een eerlijk onderzoek. Er moet onderzocht en vastgesteld worden 

of het met de algemeen erkende feiten overeenstemt, en het moet niet vervormd 

worden om het in een of ander theoretisch raamwerk te kunnen inpassen. Daarbij 

dient men te bedenken dat het genesisverhaal niet werd geschreven om aan te tonen 

hoe de schepping tot stand is gekomen. Het behandelt veeleer en aantal belangrijke 

gebeurtenissen in hun opeenvolging door te beschrijven welke dingen er werden 

geformeerd, de volgorde waarin ze werden geformeerd en de tijdsperiode, of ‘dag’ 

waarop elk ervan verscheen. 
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Bij het onderzoeken van het genesisverhaal is het nuttig in gedachte te houden dat 

het de dingen benadert vanuit het standpunt van mensen op aarde. Het beschrijft de 

gebeurtenissen dus zoals ze zich zouden hebben voorgedaan aan menselijke 

toeschouwers indien die aanwezig waren geweest. Dit valt op te maken uit de 

beschrijving van de gebeurtenissen op de vierde genesis ‘dag’. Daar worden zon en 

maan beschreven als grote hemellichten in vergelijking met de sterren. Toch zijn veel 

sterren heel wat groter dan onze zon, en de maan is in vergelijking met de sterren 

maar nietig. Maar niet voor de aardse toeschouwer. Vanaf de aarde gezien lijkt de zon 

dus een ‘groot hemellicht dat heerst over de dag’, en de maan een ‘kleiner hemellicht 

dat heerst over de nacht’. Het eerste gedeelte van genesis geeft te kennen dat de aarde 

reeds miljarden jaren voor de eerste genesis ‘dag’ kan hebben bestaan, hoewel er niet 

wordt gezegd hoe lang. Het beschrijft echter wel in wat voor toestand de aarde 

verkeerde vlak voor die eerste ‘dag’ begon. De aarde nu bleek vormloos en woest te 

zijn en er lag duisternis op het oppervlak van de waterdiepte; en gods werkzame 

kracht bewoog zich heen en weer over de oppervlakte van de wateren. Zou het een 

situatie beschrijven van direct na een ijstijd? 

 

Velen denken dat het woord ‘dag’ dat in genesis hoofdstuk 1 wordt gebruikt, 

vierentwintig uur betekent. In genesis 1:5 lezen wij echter dat de god zelf de dag in 

kleine tijdsperioden verdeelt door alleen de periode dat het licht is ‘dag’ te noemen. In 

genesis 2:4 worden alle scheppingsperiode één ‘dag’ genoemd. Dit is een geschiedenis 

van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag (alle zes 

scheppingsperioden) waarop de god aarde en hemel maakte. Het woord ‘dag’ zoals het 

in de bijbel wordt gebruikt, kan zomer en winter omvatten, het voorbijgaan van 

jaargetijden. De dag van de oogst omvat vele dagen. Duizend jaar wordt met een dag 

vergeleken. Het schijnt redelijk dat ook de ‘dagen’ van genesis lange tijdsperioden 

omvat kunnen hebben, duizenden jaren. Wat heeft er dan tijdens die 

scheppingsperioden plaatsgevonden? Is het verslag dat de bijbel ervan geeft, 

wetenschappelijk? Velen vinden het moeilijk het scheppingsverhaal te aanvaarden. Zij 

beweren dat het is ontleend aan de scheppingsmythen van oude volken, vooral die 

van het oude Babylon. Maar zoals een recent bijbels woordenboek opmerkt: ‘Er is nog 

geen mythe gevonden die expliciet naar de schepping van het universum verwijst’, en 

‘de mythen worden gekenmerkt door polytheïsme (veelgodendom) en de oorlogen van 

godheden die om de oppermacht strijden, in tegenstelling tot het hebreeuwse 

monotheïsme (geloof aan één god) van de genesis. In een publicatie van het Britisch 

Museum wordt met betrekking tot Babylonische scheppingslegenden gezegd: ‘De 

fundamentele opvattingen van de Babylonische en de Hebreeuwse verslagen 

verschillen op essentiële punten van elkaar’.   

  

De christenen geloven dat het scheppingsverhaal van genesis naar voren komt als een 

wetenschappelijk deugdelijk document. Dat het de hoofdcategorieën van planten en 

dieren onthult, met hun vele variëteiten, die zich alle slechts naar hun soort 

voortplanten. Het fossielenverslag bevestigt dit. Het geeft in feite te kennen dat elke 

‘soort’ plotseling is ontstaan, zonder echte overgangsvormen die ze met een 

voorgaande soort verbinden, zoals dat volgens de evolutietheorie zou moeten. Alle 

kennis van de wijze mannen van Egypte kon Mozes (de schrijver van genesis), geen 

enkele aanwijzing gegeven omtrent het scheppingsproces. De scheppingsmythen van 

de oude volken vertoonden geen gelijkenis met datgene wat Mozes in de genesis 

schreef. Hoe is Mozes dan al deze dingen te weten gekomen? Klaarblijkelijk van 
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iemand die bij de schepping aanwezig was. De kansrekening levert een frappant 

bewijs dat het scheppingsverslag van de genesis afkomstig moet zijn van een bron die 

kennis van de gebeurtenissen bezat. Het verslag somt toen belangrijke stadia op in 

deze volgorde: 

  

- een begin; 

- een primitieve aarde in duisternis en gehuld in zware gassen en water; 

- licht; 

- een uitspansel of atmosfeer; 

- grote stukken droog land; 

- een plantengroei daarop; 

- zon, maan en sterren aan het uitspansel te onderscheiden en het begin van 

seizoenen; 

- zeemonsters en vliegende schepselen; 

- wilde en tamme dieren, zoogdieren; 

- de mens. 

 

De wetenschap is het ermee eens dat de stadia zich in deze algemene volgorde hebben 

voorgedaan. Hoe groot is de kans dat de schrijver van de genesis deze volgorde op 

goed geluk heeft opgetekend?  Het is dus niet reëel te zeggen dat de schrijver 

bovenstaande gebeurtenissen gewoon toevallig in de juiste volgorde heeft genoemd 

zonder kennis te hebben verkregen van de feiten. De evolutietheorie laat echter geen 

ruimte voor een schepper die aanwezig was, de feiten kende, en ze aan mensen kon 

onthullen. 

 

Op grond van het bewijsmateriaal blijkt de theorie van de spontane generatie in het 

rijk van sciencefiction thuis te horen en derhalve geen wetenschappelijk feit te zijn. 

Vele ondersteuners ervan hebben klaarblijkelijk in dit soort aangelegenheden de 

wetenschappelijke methode vaarwel gezegd, om te geloven wat zij willen geloven. 

Ondanks de verschrikkelijk kleine kans dat leven door toeval is ontstaan, heeft een 

onverzettelijk dogmatisme de overhand, in plaats van de voorzichtigheid die normaal 

door de wetenschappelijke methode wordt ingegeven. Niet alle geleerden hebben 

echter de deur voor het alternatief gesloten. De natuurkundige H.S. Lipson besefte 

terdege hoe onwaarschijnlijk een spontaan ontstaan van leven is, en schreef: ‘De enige 

aanvaardbare verklaring is schepping. 

 

De afmetingen van het universum zijn ontzagwekkend. En ontzagwekkend is ook de 

wonderbaarlijke orde die er heerst. Van het oneindig grote tot het oneindig kleine, van 

clusters van sterrenstelsels tot atomen, wordt het universum gekenmerkt door een 

werkelijk uitstekende organisatie. Deze ordelijke structuur vindt zelfs haar erkenning 

in het woord dat in de astronomie gewoonlijk wordt gebruikt om het universum te 

beschrijven: kosmos. In een woordenboek wordt het gedefinieerd als een ordelijk 

harmonieus systematisch universum. De vroegere astronaut John Glenn maakte 

gewag van het hele universum rondom ons, en hoe de sterrenstelsel zich allemaal in 

vaste banen ten opzichte van elkaar bewegen. Het universum is georganiseerd met 

een zo grote precisie dat de mens de hemellichamen kan gebruiken als basis voor het 

bijhouden van de tijd. Maar elk goed ontworpen uurwerk is vanzelfsprekend het 

product van een ordelijke geest met het vermogen te ontwerpen. Alleen een intelligent 

persoon kan een ordelijke geest bezitten die ontwerpen maakt. Hoe staat het dan met 
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het veel ingewikkelder ontwerp en de veel grotere betrouwbaarheid die uit het gehele 

universum spreken? Zou dit niet eveneens duiden op een ontwerper, een maker, een 

creatieve intelligente geest. En hebt u enige reden om te geloven dat intelligentie los 

van persoonlijkheid kan bestaan? Kan er een conceptontwerp zijn zonder ontwerper? 

Hoe kan men spreken over een ontwerp zonder ontwerper? Moet een ontwerper 

intelligent zijn om te kunnen scheppen?  Dit zijn de vragen die de religie ons stelt. 

Heel onze ervaring in het leven toont veeleer aan dat alles georganiseerd is. Het maakt 

deel uit van de oude verhalen, was bijna deel van de gewoonte. Een ontwerper zou 

dan ook moeten kunnen ingrijpen. Maar daarmee is nog niet bewezen dat er een 

ontwerper zou moeten zijn. De ontwerper is niet toetsbaar, dus per definitie niet in 

een theorie onder te brengen. Geen ontwerptheorie is te verklaren omdat het 

voortkomt uit de filosofie. De evolutietheorie is een goede wetenschap, deze moet gaan 

over het hoe; de religie moet gaan over het waarom. Wetenschap dient onafhankelijk 

van religie te zijn. Wetenschap is de ultieme verklaring van het hoe en deze reduceert 

de werkelijkheid om een beter inzicht te krijgen.  

 

Mijns inziens heeft de evolutie geen ontwerper nodig. Er is geen hypothese die het 

ontwerp duidelijk maakt. De vraag is hoe die eencellige is ontstaan. Vijftig jaar DNA 

omschreven onze erfelijke eigenschappen. Over vijftig jaar heeft men wel ontdekt hoe 

het metabolisme van de cel werkt; daarvoor is de stofwisseling nodig. En dan heeft 

men het RNA (RNA is een variant van DNA) geanalyseerd. Duidelijk is dat er een 

evolutie van het leven is, maar we weten nog niet precies hoe, het is nog erg complex. 

Evolutieprocessen zijn processen van geleidelijkheid. De veronderstelling dat er geen 

selectieprocessen zijn, die maken dat een vogel vleugels heeft. Reductie van de 

wetenschap is nodig om inzicht te krijgen. Maar genen begrijpen we en het plastische 

begrijpen over de vogel die veren heeft is ver van ons bed. Ons korte termijn geheugen 

is niet toereikend om de evolutie van miljarden jaren te verklaren. We moeten terug 

naar de vormen die verklaren dat we primaten zijn van de chimpansee. Onderzoek 

naar het leven vanuit chemische reactie, waarbij energie vrijkomt heeft tijd nodig.   
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Herinnering aan Spinoza 
 

 

 

 

 

Het geloof is niets anders meer dan bijgelovigheid en vooroordeel. Wat voor 

vooroordelen? Die welke de mensen van redelijke tot redeloze mensen maaken, daar zij 

geheel verhinderen dat een ieder zijn vrije oordeelsvermogen uitoefent en het ware van 

het onware onderscheidt, vooroordelen die met opzet lijken te zijn uitgedacht als om het 

licht van het verstand volledig uit te doven. 

 

 

 

Men kan dus volhouden dat Spinoza zijn hand niet direct had hoeven steken in het 

wespennest van het monarchale bewind van de Nederlands hervormde kerk. Zoals hij 

het noemde, om haar onverdraagzaamheid aan de kaak te stellen, zoals de 

leerstellingen uit zijn ‘Ethica’ ook niet op specifieke twintigste eeuwse 

maatschappelijke en morele dilemma’s hoeven te anticiperen om erop te kunnen 

worden toegepast. Spinoza wilde de scheiding van theologie en politiek 

bewerkstelligen, bovendien beschouwde hij de geschiedenis als een wankele basis om 

beginselen op te grondvesten. ‘Een geloof in geschiedverhalen, hoe zeker ook, kan ons 

geen kennis van de god en dus ook geen liefde tot god geven.’ Hij was er van overtuigd 

dat de mogelijkheid van de individuele burger om in beperkte mate af te wijken van 

het nationale geloof, gecombineerd met een laissez-faire-houding (laat maar gaan, 

neem geen maatregelen) van de bestuurders, nog geen ‘ware vrijheid’ betekende. De 

veelgeroemde religieuze verdraagzaamheid van de republiek bleek een illusie wanneer 

er openlijk en uitdrukkelijk een afwijkend geloof werd beleden. Het belang dat 

protestants Europa geobsedeerd aan de bijbelse geschiedenis en de moderne joodse 

kwesties hechtte, betekende dat Spinoza’s boek al vanaf de allereerste hoofdstukken 

(over: profetie, profeten, de roeping van de Hebreeën) tot in alle uithoeken onrust 

teweeg kon brengen. De geschiedenis van de oude Hebreeën werd immers in direct 

verband gebracht met de calvinistische oorsprong van de republiek der Nederlanden. 

Ultra-orthodoxen beriepen zich op de kruistocht van Willem de Zwijger, omdat de 

Nederlands hervormde kerk zich, gesteund door Willems verzet tegen het katholicisme 

van Philips 11, zij aan zij met de nationale strijd voor onafhankelijkheid had 

ontwikkeld en die strijd ook was gaan symboliseren. Allereerst bepleitte hij het 

‘natuurlijk recht van ieder mens’. Op grond van het onvervreemdbaar natuurlijk recht 

van ieder mens stelde Spinoza: 

 

Op deze wijze dan ook een staatsgemeenschap (kan) worden gevormd zonder ook maar 

enigszins in strijd te komen met het natuurrecht. Ik heb liever over (de democratische) 

staatsvorm willen spreken dan over alle andere, omdat hij mijns inziens de meest 

natuurlijke is en het meest de vrijheid benadert die de natuur aan eenieder toestaat. 
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In deze eerste ruwe schets van een democratie werden individuen, terwijl ze hun 

natuurlijk recht behielden om begeerte boven rede te laten prevaleren (de voorrang 

hebben) als ze daar van nature toe waren beschikt, aangemoedigd om op redelijke 

wijze met andere individuen tot rationele overeenstemming of tot een overeenkomst te 

komen om hun natuurlijk recht aan de hoogst soevereine macht over te dragen. Met 

die macht bedoelde Spinoza dan de gezagsdrager die volgens collectief besluit van een 

gemeenschap met de staatsmacht werd bekleed. Spinoza had in zijn pleidooi voor 

democratie in de republiek echter geen plaats ingeruimd voor een vorst. Hij 

beschouwde niet alleen de overdracht van macht aan een erfelijk koningschap, in een 

staat die niet aan zo’n regering gewend was, maar ook het stadhouderschap als 

gevaarlijk. Spinoza bracht in herinnering dat Willem 11 in 1650 het dictatorschap had 

opgeëist. In zijn ‘Politieke verhandeling’ maakte Spinoza duidelijk wat hij met de term 

soevereiniteit (oppermacht) bedoelde: 

 

Dit recht nu, dat wordt bepaald door de macht van de menigte, wordt gewoonlijk Staat 

genoemd. En het wordt in absolute zin bezeten door hem die met algemene instemming 

met het beheer van de staatszaken belast is, namelijk de wetgeving, het interpreteren 

en afschaffen van wetten, de verdediging der steden, de beslissing over oorlog en vrede, 

et cetera. Indien dit beheer wordt uitgeoefend door een Raad die bestaat uit de gehele 

menigte, dan heet dat een Democratische Staat; indien de Raad slechts is samengesteld 

uit enkele geselecteerden, is er sprake van een Aristocratie (regering uit de beste 

kringen). En indien ten slotte de staatszorg en bijgevolg de heerschappij in handen van 

een enkeling is, spreken wij van een Monarchie. 

  

‘We moeten daarom’, zo schreef Koerbagh, ‘alleen in de natuurwetenschappelijke 

context (samenhang) over god spreken’. Koerbagh beschouwde particularia 

(particularisme is het streven van een gewest om zelfstandig te zijn) als ‘substanties’ of 

wijzen van bestaan binnen die unieke Substantie (zelfstandigheid). Johannes 

Koerbagh was een predikant en stelde het Bijbels woordenboek samen met als doel 

om de bijbel aan de mensen te verduidelijken. Het huis aan het Rokin, waar hij nog 

altijd preekte, werd door de kerkenraad beschouwd als een broeinest van afvalligheid. 

Zijn boeken gaven de kritiek weer van een geïrriteerd academicus. Op 1 maart 1668 

werd de predikant voor de kerkenraad geleid. Hij wist echter, zonder zijn opvattingen 

te ontkennen, de raad ervan te overtuigen dat hij een oprecht gelovige was. Hij werd 

vrijgelaten. Maar de frustratie van de kerkenraad liep zo hoog op dat men hem weer 

arresteerde, en naar de cellen bracht waar hij aan een verhoor werd onderworpen. 

Ditmaal bleef hij in hechtenis. Al op 18 mei eiste schout Witsen levenslange 

verbanning uit Holland en West-Friesland en confiscatie (verbeurdverklaren, aan de 

staat toekomen, als straf verliezen) van al zijn goederen. De gemeenteraad loofde een 

beloning uit voor de gevangenneming van de broer Adriaan Koerbagh, de jurist, en 

uiteindelijk, in juli, werd hij verraden. Hij was in Leiden verborgen op een particulier 

adres. De schout van Leiden werd op de hoogte gesteld en bij het krieken van de 

dagen deed men een inval. Adriaan werd van zijn bed gelicht en, in de boeien, onder 

bewaking, naar de kerkers van het Amsterdamse stadhuis gebracht. De volgende dag 

werd hij voor de vierschaar geleid en aan de tand gevoeld. De procesgang toont ons 

een dermate grote volharding om de ‘inspirators’ van deze ‘vos in de wijnberg’ te 

vinden, dat het leek alsof er een staatsvijand werd ondervraagd. De vrijdenker gaf toe 

dat hij Spinoza had ontmoet, maar ontkende dat zijn leer, of delen ervan zijn ideeën 
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hadden beïnvloed. Schepen Bontemantel noteerde in zijn dagboek dat de verdachte 

een neerslachtige indruk maakte, en dat hij weliswaar zei zich te willen onderwerpen 

aan de kerk en haar regels, maar toch hardnekkig vasthield aan de opvattingen in het 

boek (Een Ligt) waarover hij werd ondervraagd. Broer Johannes werd de dag daarop 

verhoord, op 20 juli. Hij verklaarde dat hij in de gevangenis nu tien weken lang over 

zijn wandaden had nagedacht, dat zijn broer, niet hij, het gewraakte boek had 

geschreven en dat hij het niet had gelezen. Op 27 juli kwam de vierschaar ’s ochtend 

om tien uur bijeen, dit keer om Adriaans foltering gade te slaan. Na afloop werd zijn 

bekentenis van een week eerder aan hem voorgelezen. Schout Witsen, die kennelijk 

vond dat deze barbarij naar meer smaakte, eiste meteen dat Koerbagh naar het 

schavot voor het stadhuis werd gebracht, om daar zijn rechterduim te laten afhakken 

en zijn tong met een gloeiende priem te laten doorboren. Vervolgens, zo vond Witsen, 

moest de ketter dertig jaar lang worden opgesloten voor zijn woorden, zijn geschriften 

en het laten drukken van zijn heiligschennende verhandelingen. Zijn vermogen moest 

worden geconfisceerd en zijn boeken moesten publiekelijk of ‘in camara’ (camaraderie: 

kliek, wat een aaneengesloten groep is waarvan de leden elkaar steunen) worden 

verbrand. Men vroeg Koerbagh of hij hier nog iets op te zeggen had, en de gebroken 

man antwoordde natuurlijk dat het hem speet. Hij werd naar buiten gebracht en de 

vierschaar besprak het vonnis. De vierschaar was de rechtbank, vroeger de door vier 

banken omsloten plaats voor de rechters, de vierschaar spannen betekent 

rechtspreken, een oordeel vellen. Het is onduidelijk hoe men tot de uitspraak kwam. 

Er staat niets in het ‘Justitieboek’, en het in de kantlijn van het ‘Confessieboek’ 

gekrabbelde vonnis suggereert (gedachte wekken, een denkbeeld ingeven) dat het 

totstandkwam met de opgewonden haast, die ook de gebruikelijke afkondiging vanaf 

het stadhuis, na het slaan van de klok, verhinderde. De uitspraak moest ‘in camara’ 

worden gedaan, zo kwam men overeen, om te voorkomen dat het publiek nieuwsgierig 

naar de boeken werd. Koerbagh werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, en 

aansluitend verbanning uit Holland, Zeeland en West-Friesland. Voorts meldde de 

notitie in de kantlijn nog: 

 

Scheepenen cond (amneeren) (amnestie is algemene kwijtschelding van straf) den 

gevangen in een amende (openlijke erkenning) van vier duysent gl., de eene helft voor 

den heer officier, de andere helft den armen, daerenboven noch in een amende van 

twee duysent fl. over costen van syn gevangenis en misen, en de boeken, daer te 

vinden syn sullen, moeten worden gesupprimmeert (opheffen, onderdrukken). 

 

Linksonder in de kantlijn werd verwezen naar ‘Actum 11 mei’, dat instemming had 

van schout en schepenen, en door Van Beuningen was bekrachtigd. Van Beuningen 

echter was in Parijs. Hij was dus in mei noch in juli in Amsterdam. In augustus – 

terug uit Parijs en net nadat Koerbagh was veroordeeld – trok hij zich terug uit de 

raad. Koerbagh had de zwaarst denkbare straf gekregen. Adriaan was op 29 juli naar 

het Rasphuis gebracht, de plek van ondraaglijke vernedering tussen het Rokin en de 

Singel. In de maand augustus werd hij overgebracht naar een werkhuis, gevestigd in 

een oud pakhuis van de West-Indische Compagnie, waar men vrouwen en kinderen, 

dronkaards en schuldenaren liet wegteren. Hij stierf een jaar later, in een 

gemoedstoestand die de geestelijke, door de kerkenraad gezonden om zijn ziel te 

redden van ‘de stricken des Satans’, omschreef als ‘veel sediger’ en ‘boetveerdiger’. De 

schout had geëist dat broer Johannes ‘in camara’ geslagen werd, dat hij volgens 

rechterlijk oordeel beboet werd en vervolgens twaalf jaar gevangenschap kreeg, 
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waarvan hij de kosten zelf zou moeten betalen. Na enig gestechel werd Johannes 

veroordeeld tot het betalen van de kosten van zijn eerdere opsluiting, tot goed gedrag 

verplicht en vrijgelaten. Maar de week daarop werd hij opnieuw opgeroepen en kreeg 

hij te horen dat men zijn ondervraging vervolgde. In september 1669 werd hij nog 

eens gewaarschuwd tegen ‘verleydende’ samenkomsten en besloot men een schrijven 

naar alle ‘Provinciën’ te laten uitgaan met het advies om hem nergens op de kansel toe 

te laten. De kerkeraad heeft hem tot aan 1671 van betrokkenheid bij ‘kettersche’ 

concentikels verdacht; na dat jaar verdwijnt zijn naam uit de boeken. Hij stierf in 

september 1672, in zijn eigen huis. 

 

Waarom werd Adriaan Koerbagh zo uitzonderlijk wreed gestraft? Men heeft erop 

gewezen dat de Amsterdamse vierschaar tussen de jaren 1660 en 1710 slechts drie 

mensen gevangenisstraf oplegde omdat ze over theologische of politieke onderwerpen 

schreven en dat die alle drie gepubliceerd hadden in het Nederlands, de taal van het 

gewone volk. We weten dat Koerbagh niet naar het schavot werd gebracht omdat men 

bang was dat de mensen daardoor tot het lezen van zijn boeken zouden worden 

aangezet. Hij had met zijn ‘Nieuw woordenboek van het recht’ al wat macht in handen 

van de massa gelegd, en omdat hij vreesde dat de mensen ‘Een Bloemhof’ niet zouden 

begrijpen, had hij het boek voor hen verduidelijkt in ‘Een Ligt’. We moeten 

concluderen dat Adriaan Koerbaghs barbaarse bestraffing niet uitsluitend en alleen te 

wijten is aan het feit dat hij in het Nederlands en voor een groot publiek schreef of dat 

hij zich tegen de godsdienstige dogmatiek keerde. We krijgen iets meer inzicht in deze 

kwestie als we bedenken hoe weinig hij wilde herroepen. Adriaan toonde geen berouw 

en nam de volle verantwoordelijkheid voor zijn ideeën op zich. In de maanden dat hij 

zich schuilhield, werden ‘Een Bloemhof’ en ‘Een Ligt’ met een dusdanig groeiende 

verontwaardiging gelezen dat kerkenraad en magistraten na zijn inhechtenisneming 

de uiterste nederigheid eisten. Zij kregen slechts een onwillige verontschuldiging, pas 

na foltering geuit. Een dergelijke hardleersheid wekte in de zeventiende eeuw nog zeer 

veel vrees en afschuw, en de ‘grote ontsteltenisse des gemoeds’ die de ontdekking van 

‘Een Ligt’ veroorzaakte, kan zijn voortgekomen uit werkelijke vrees voor duivelswerk. 

We herinneren dat Johannes te horen kreeg dat hij zich niet moest laten ‘verleiden’ en 

dat Adriaan in september, toen hij, vermoedelijk ernstig ziek, uit het rasphuis werd 

verwijderd, bezocht werd door een geestelijke, die zijn ziel uit ‘de stricken des Satans’ 

moest trachten te redden. De duivel die de jurist had gediend, leek zijn ziel nu te 

willen opeisen, en loerde ook op die van zijn broer.   

 

Spinoza leek dus niet alleen gedoemd om dezelfde straf als Adriaan Koerbagh van 

kerkeraad en vierschaar te krijgen; als aanhanger van De Witt liep hij ook gevaar van 

de kant van het volk. Strikt genomen viel hij alleen onder de jurisdictie van de 

Amsterdamse Kerk en gemeenteraad als hij gebruikt maakte van een Amsterdamse 

drukker. Maar in maart en april 1669 werd er in de kerkenraad een reeks discussies 

gevoerd waaruit blijkt dat de raad het toezicht op de drukkers wilde aanscherpen. Van 

een in het Latijn, op de Prinsengracht gespeelde komedie werd gezegd dat er 

verdorven woorden in werden gebruikt, zoals het woord vis (kracht) voor god. Het 

‘Theologisch-politiek traktaat verscheen in het jaar 1670, anoniem, en zowel de 

schrijver als de drukker liepen enorme risico’s. De titelpagina vermeldde ‘Henricus 

Kühnraht’ in Hamburg als drukker, maar het werd vermoedelijk gepubliceerd bij 

Christoffel Koenraad, op rekening van Jan Rieuwertszoon. Spinoza heeft toegegeven 

dat vrienden en bekenden hem een Nederlandse vertaling van zijn ‘Traktaat’ hadden 
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afgeraden. Ze hebben hem misschien ook gesmeekt om de Latijnse versie niet te 

publiceren. Op 26 november, een maand na de dood van Koerbagh, kwamen de 

vrienden bijeen in een taveerne aan de Singel, samen met de dichter J. Antonides van 

der Goes, om te spreken over de oprichting van een select kunstenaarsgenootschap 

gemaand ‘Nil Volentibus Arduum’ (Niets is te moeilijk voor hen die willen). De elf leden 

zouden iedere dinsdag van vijf tot acht uur samenkomen en daarbij bij toerbeurt 

verhandelingen over kunst, poëzie of literatuur in het algemeen, of vertalingen 

presenteren. Philips van Limborch kwam pas na Spinoza’s dood tot een openlijke 

veroordeling. Dr. Lambert Van Velthuysen, de ruimdenkende Utrechtse arts, 

formuleerde een zeer belastend oordeel over het ‘Theologisch-politiek traktaat’. Het 

belastende oordeel werd rond het jaar 1671 in het geheim verspreid werd door Van 

Limborch. Van Velthuysen besprak het werk van Spinoza dus hyperkritisch, maar 

veroordeelde hem niet publiekelijk. Hij vermeldde slechts in het voorwoord bij zijn 

eigen werken dat hij dikwijls met Spinoza had gesproken. In het jaar 1765 schreef 

Spinoza een sarcastische brief aan de Utrechtse arts, waarin hij erkende dat hij diens 

kritiek wilde gaan weerleggen. De brieven markeren een nieuwe fase in Spinoza’s 

leven. De tijd dat er nauwelijks intellectuele (verstandelijk) respons (gunstige 

ontvangst, weerklank) op zijn werk was, leek zo goed als voorbij. Toch reageerde hij 

niet vriendelijk op de doordachte kritiek die hij begon te krijgen. Hij kon op uiterst 

scherpzinnige bezwaren ongeduldig en vernietigend reageren. Beschuldigingen van 

atheïsme of godslastering verleidden hem bij voortduring tot woedende, hooghartige 

filippica’s (hevige strafrede), die de kwaliteit van zijn redeneren niet ten goede 

kwamen. 

 

Deze vermijding van een publieke veroordeling markeert de opkomst van een in ‘s 

Gravenhage geconcentreerde, clandestiene (heimelijk) intellectuele onderwereld, die in 

de vroege achttiende eeuw wetenschappers, religieuze vrijdenkers en republikeinen 

verenigde en later bekend zou worden als de Radicale Verlichting. Haar voorlopers uit 

het jaar 1670, die zichzelf zagen als een elite van geleerden gaven onorthodoxe (niet 

streng gelovig) literatuur aan elkaar door en bespraken die, en ze wisten dat ze erop 

konden vertrouwen dat hun eigen geschriften buiten gehoorsafstand van potentiële 

(aanwezig, doch niet actief) censoren (ambtelijk keurder van boeken, kranten, enz.) 

werden bekritiseerd. Dit pact, waarmee Spinoza inmiddels bekend was, verklaart 

vermoedelijk diens zekerheid dat zijn werk de mensen zou bereiken voor wie hij het 

had geschreven en dat zijn identiteit ‘sub rosa’ (onder de roos, in vertrouwen, de roos 

was bij de Romeinen zinnebeeld van vertrouwen) zou worden gehouden. Iets waarvan 

hij met de roos en het motto ‘Caute’ (cautie: zekerheidsstelling, onderpand) op zijn 

zegel de wenselijkheid aangaf. De roos, een zinnebeeld van vertrouwelijkheid dat 

eeuwenlang de plafonds van de eetzalen had gesierd en dat men in de zestiende eeuw 

wel boven biechtstoelen aanbracht, werd overgenomen door de in het jaar 1614 in het 

Duitsel Kassel gestichte orde der Rozenkruisers, die, als één der onderstromen van de 

radicale verlichting, aantrekkingskracht uitoefende op intellectuelen (geestelijk 

ontwikkelden). De Rozenkruisers kwamen voort uit de hermetische, respectievelijk 

alchemistische filosofie. Een van haar oprichters was Michael Majer (1568-1622), een 

bekend alchemist en jongere tijdgenoot van de onbekende, maar belangrijker Geradus 

Dorneus (eind zestiende eeuw) diens traktaten vullen het eerste deel van het 

‘Theatrum Chemicum’ van het jaar 1602. Frankfort, waar beiden woonden, schijnt 

destijds een centrum van alchemistische filosofie geweest te zijn. In ieder geval was 

Michael Majer als comes palatinus (paltsgraaf) en als hofarts van Rudolf 11 een 
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plaatselijke bekende en geachte persoonlijkheid. Dorneus heeft zich het meest 

beziggehouden met het individuatieproces. ‘s Gravenhage werd een centrum voor de 

Broederschap der Rozenkruisers, waarbij naar men zegt ook voor de met de 

broederschap verbonden ‘vrijmetselaars’, die indertijd door heel Europa loges 

vormden. Ze wisselden onderling occulte (geheim, bovennatuurlijk), alchemistische 

(alchemist: goudmaker) en magische (betoverende) geheimen uit, zaken die Spinoza 

bespottelijk vond. In feite had Spinoza gerekend op een gunstige bespreking van Van 

Velthuysen van wie bekend was dat hij zich verzette tegen de kerkenraden, 

afgedwongen geloofsbelijdenissen en onderdrukking door het katholicisme. Spinoza 

voelde zich ietwat beledigd omdat hij als ‘niet onintelligent’ werd beschouwd, maar 

beschuldigingen van atheïsme (godlochening) kwetste hem diep. 

 

Het werd duidelijk dat Spinoza’s verheven politieke ideologie (leer van de 

grondbegrippen, enigszins onwezenlijk stelsel) in het vierde deel van de ‘Ethica’ en zijn 

welbewuste minachting voor de koopmansgeest die de bron van de Hollandse welvaart 

vormde, slecht aansloten bij de belangen van De Witt, die op dat moment koortsachtig 

op zoek was naar praktische middelen om de Nederlandse soevereiniteit tegen een 

Franse invasie te beschermen. Nooit eerder had een troepenmacht van 

vijfendertigduizend man gedreigd om één Europees land aan te vallen. De bisschop 

van Munster had de megalomanie (grootheidswaanzin)  van Lodewijk XlV als excuus 

voor herbewapening gebruikt, en de aangrenzende Duitse vorstendommen beloofden 

Lodewijk vrije doorgang bij een invasie in de Verenigde Provinciën. De Staten van 

Holland vroegen Huygens en Hudde om advies inzake de Nederrijn en de IJssel, 

omdat het voor de nationale verdediging van cruciaal belang was dat die rivieren niet 

dichtslibden. De Witt wendde zich tot Zweden, Denemarken, Brandenburg en 

Oostenrijk om hulp, maar stuitte slechts op uitvluchten en onverschilligheid. Alleen 

Spanje zei toe dat het bij een invasie van Lodewijk troepen wilde sturen, in ruil voor 

Nederlandse steun als hij de noordelijke Spaanse Nederlanden aanviel. De Witt begon 

in ijltempo een leger op te bouwen. In april meende hij zeventigduizend man bijeen te 

hebben, ondertussen trachtte hij de banden met Engeland aan te halen en de 

onderhandelingen met Frankrijk open te houden. Maar zijn inderhaaste recrutering 

van infanterie- en cavalerieregimenten, onder onervaren commandanten, werd 

hoofdschuddend gadegeslagen door ’s lands afgevaardigden en het Nederlandse 

publiek. De Witt had alle inspanningen op de zeeoorlogen gericht en daardoor de 

landmacht verwaarloost, zo vond iedereen. Verwachtte hij nu werkelijk dat deze 

gebrekkige regimenten hem tot strijdkrachten konden dienen? Niemand achtte hem 

zo onnozel, en daarom rees het vermoeden dat hij het heimelijk met de Fransen op 

een akkoordje had gegooid. In december van het jaar 1671 negeerden de Staten van 

Holland De Witts protest, nadat een burgermeester van het traditioneel anti-

prinsgezinde Amsterdam, verontwaardigd over het feit dat de rekrutering op de handel 

van de stad drukte, had verklaard dat Willem van Oranje in zijn eentje twintigduizend 

man waard was in de strijd tegen de Fransen. Ze verkozen de eenentwintig jaar oude 

prins tot kapitein-generaal. De Witt kreeg steun, zij het niet van harte, voor een motie 

die inhield dat Willem slechts voor de duur van één veldtocht kapitein-generaal werd 

en dat hij in geen enkele provincie naar het stadhouderschap mocht dingen. Maar de 

prins weigerde in te stemmen met een tijdelijke benoeming, waarmee hij het keerpunt 

in de Nederlandse geschiedenis bespoedigde. Gedurende de achttien maanden dat 

men Willem tijdens zittingen van de Raad van State had gadegeslagen, was iedereen 

ervan overtuigd geraakt dat Willem ‘een man was die gehoorzaamheid kon afdwingen 
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door zijn ondoordringbare reserve, zijn onverstoorbare rust, zijn onvermurwbare 

vasthoudendheid en zelfs door de bruuske, korte manier waarop hij bevelen gaf.’ Op 

24 februari 1672 werd de jonge prins, onder algemene euforie, gekozen tot kapitein-

generaal en admiraal-generaal. Op 27 juni zijn ‘alle militaire zaken, direct of indirect’ 

bij staatsbesluit in zijn handen overgegaan. Op dit punt kon er onenigheid rijzen 

tussen Spinoza en Hendrik van der Spyck, die al banden met militaire kringen 

onderhield en zich nu moest voegen naar de officieren die onder prinselijk bevel 

stonden, waar Spinoza zijn bezwaren tegen had. De filosoof had in het ‘Theologisch-

politiek traktaat’ gesteld dat de Nederlandse ‘soevereiniteit altijd bij de Staten heeft 

berust, die dan de laatste graaf getracht heeft aan zich te trekken’. Willem was een 

prins van een klein vorstendommetje in Frankrijk, niet van de Nederlanden. En 

Calvijn had dan wel geleerd dat koningen het soms op zich moesten nemen om hun 

volk te wreken, maar dat recht kwam deze prins niet toe. Ook ten opzichte van de 

prinsgezinde koorts was Spinoza’s houding duidelijk: de gezamenlijke aandoeningen 

van een volk konden geen enkel belang dienen. De Engelsen lokten een derde 

zeeoorlog uit door in maart 1672 Nederlandse koopvaardijschepen aan te vallen. 

Johan de Witt, die zich meteen met het vlootbeleid bemoeide, kon zich geen fouten 

meer permitteren, en zijn broer Cornelis, verafschuwd om zijn arrogantie, stond onder 

toezicht van een nieuwe vice-vlootcommandant. In april kwam Frankrijk met zijn 

oorlogsverklaring. Het was nog niet tot een treffen gekomen tussen de Nederlandse en 

Engelse oorlogsvloot, die elkaar scherp in de gaten hielden op de Noordzee, toen het 

nieuws arriveerde dat er Nederlandse vestingen waren ingenomen. Cornelis gaf 

onmiddellijk het bevel tot de aanval, en de Engelsen werden teruggedreven bij Sole 

Bay. Maar terwijl de gehavende zeemachten zich herstelden, keerde Cornelis ziek 

terug naar ‘s Gravenhage; het gerucht ging dat hij admiraal De Ruyter had geslagen. 

Intussen gaf de prins, die nog nooit eerder op het slagveld had gestaan, zijn leger in 

Twente (de oostelijke grens) met zoveel  zelfvertrouwen leiding dat hij al snel de 

loyaliteit won van de veldcommandanten die De Witt had gezonden om zijn gezag te 

ondermijnen. Al spoedig lagen de Nederlandse straten vol met pamfletten waarin 

Johan en Cornelis werden afgeschilderd als atheïsten, egoïsten en usurpators (die 

zich onrechtmatig iets toeeigent) van de prinselijke macht. Pas toen hieraan werd 

toegevoegd dat Johan geld van de staat had verduisterd, eiste hij dat de Staten 

afstand namen van dit alles. Het gerucht ging, en dat gerucht was op waarheid 

gebaseerd, dat hij Lodewijk in ruil voor vrede de stad Maastricht en nog andere 

gebieden had aangeboden, terwijl de Franse troepen in die uitzonderlijke hete, droge 

zomer de rivieren over staken en optrokken naar Utrecht. In Nederland sloeg de 

paniek toe. Een Franse adjudant noteerde dat ‘de vrees zo groot was, dat de joden van 

Amsterdam me berichtten dat ze de prins van Condé (de commandant van het Franse 

leger, die zesduizend cavaleristen naar Amsterdam wilde sturen) twee miljoen gulden 

aanboden als die hun wijk spaarde’. Eind juni werd er een aanslag op De Witt 

gepleegd door prinsgezinde fanatici in ‘s Gravenhage, en hij herstelde maar langzaam 

van zijn wonden. Lodewijks troepen namen Utrecht in, en midden juli werd de Franse 

bevelhebber in naam van het gemeentebestuur officieel verwelkomd, onder meer door 

Lambert van Velthuysen. Maar de Fransen trokken niet verder op, want ondanks de 

protesten van landeigenaren en dijkbouwers was het land ten zuiden van Amsterdam 

tot aan de Waal geïnundeerd. De steden, boerderijen en landgoederen stonden onder 

bijna anderhalve meter water. Geen enkele legeraanvoerder kon het gebied inrijden, 

laat staan er zijn troepen laten opmarcheren. De Fransen dachten dat de Zuiderzee 

buiten haar oevers was getreden. Aan de Fransen werd verteld dat het land verzilt 
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was, om hen in de waan te brengen dat Holland de moeite van het veroveren niet 

waard was nu de landerijen generaties lang braak zouden moeten liggen. Terwijl De 

Witt opknapte, werd het Eeuwig Edict door de Staten-Generaal herroepen. De Prins 

van Oranje werd tot stadhouder van Holland en Zeeland benoemd en legde op 9 juli 

de eed af. Eind juli werd Cornelis de Witt in Dordrecht gearresteerd, op valse 

beschuldiging van het beramen van een moordaanslag op Willem. Hij werd in de 

beruchte Haagse Gevangenpoort gevangen gezet en daar gefolterd en ondervraagd. 

Johan De Witt zocht de prins op en na een gesprek, waarin Willem de 

verantwoordelijkheid voor alle wettelijke besluiten bij de Staten legde en wees op de 

gevaren van de stemming onder het volk, diende Johan zijn ontslag in. Hij deed 

afstand van zijn ambt in de Ridderzaal op het Binnenhof, het voormalig paleis van de 

graven van Holland, tegenover de Gevangenpoort. De haat die men hem toedroeg was 

voelbaar. Op 20 augustus ging hij, tegen ieders advies in, naar de Gevangenpoort, om 

de kosten voor Cornelis’ proces te betalen en hem te steunen aan het begin van zijn 

levenslange verbanning, de straf die was opgelegd aan Cornelis. Maar toen de broers 

de straat op wilden gaan, werden ze door een wraakzuchtige, met pieken en 

musketten bewapende menigte weer naar binnen gedreven. De hele dag werd de 

Gevangenpoort dreigend bewaakt vanaf de omliggende daken, nadat de rakkers 

(politieagent) uit de stad zich schaamteloos bij de menigte hadden aangesloten. In de 

middag werden de sluisdeuren bij het Spui gesloten, de ophaalbruggen neergelaten en 

de grachtboten vastgelegd om zo ‘s Gravenhage af te sluiten voor mensenmassa’s, die 

volgens geruchten optrokken vanuit aangrenzende dorpen. Toen dat de menigte ter 

ore kwam, schreeuwde men dat de verraders naar buiten moesten worden gebracht 

en worden gedood, zodat de stad weer verdedigbaar werd. Rond vijven werd de deur 

beschoten en vernield. De broers werden de straat op gesleept, naar het hoge ‘Groene 

zoodje’, waar voor het Binnenhof de galgen stonden. De broers De Witt kwamen er 

niet levend aan, ze werden onderweg vermoord met slagen, steken en schoten, vooral 

afkomstig van officieren van de compagnie van het Blauwe Vendel. In een 

afschuwelijke roes hing men hun lichamen ondersteboven op, doorstoken, geranseld 

en opnieuw doorschoten, en behangen met borden waarop ‘landprins’ en ‘waterprins’ 

stond, ter bespotting van hun ambities. Er vond een ontstellende slachtpartij plaats, 

stukken vlees werden van de lichamen afgehakt en als souvenir verkocht, of 

geroosterd en opgegeten, niet door het grauw (gepeupel, het gemene volk), maar door 

‘principaele borgers, als silversmeden, schoenmaeckers en ook andere soo 

fatsoenlycke, daeraen condt sien wat grooten haet op haer hals hadden (…)’. Rond 

achten ontstond er een ‘grote vreugde onder de mensen, alsof er kermis werd gevierd’. 

Elke Europeaan kreeg te horen wat er in ‘s Gravenhage was gebeurd. De Engelse 

matroos Edward Barlow zou later van Nederlandse zeelieden horen dat hun troepen 

weer bepaalde steden op de Fransen hadden heroverd, en dat al hun eerdere verliezen 

uitsluitend te wijten waren aan het verraad van Johan de Witt en zijn broer, twee 

belangrijke stadsbestuurders, die hun provinciën hadden verkocht aan de Fransen; 

en voor dat verraad hadden ze de twee opgehangen en in kleine stukjes gesneden. 

Wellicht heeft Spinoza, toen het lawaai en de lucht van de zomerse stank van de 

grachten gingen overheersen, zijn blinden vol afschuw gesloten. ‘De menigte is 

vreselijk wanneer zij niet zelf vreest’. Maar iemand vertelde hem wat er gebeurd was, 

zonder te beseffen dat de informatie een vreselijk verdriet teweeg zou brengen. Over de 

dood van een goed mens, over de dood van de eerste ware republiek op de wereld. 

Lucas schreef over Spinoza: 
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Hij plengde tranen toen hij zag hoe zijn stadgenoten de man in stukken scheurden die 

voor hen allen een vader was geweest, en hoewel hij beter dan wie ook wist waartoe 

mensen in staat zijn, moest hij wel rillen bij die gruwelijke aanblik. 

 

Spinoza overwoog om de straat op te gaan en vlakbij de plaats van de moorden een 

papier op te hangen met daarop geschreven: ‘Ultimi Barbarorum’ (de laagste der 

barbaren). Maar zijn hospes had het huis gesloten om te voorkomen dat hij naar 

buiten ging, want hij had het gevaar om aan stukken te worden gereten. Men zou hem 

hebben herkend in verband met zijn staatsgezindheid en met zijn zwakke gestel had 

hij nooit levend in zijn huis kunnen terugkeren. Spinoza achtte in deze tijd ieder type 

monarchie ongeschikt voor de manier waarop de Nederlandse staat traditioneel was 

ingericht. En hij zou er, jaren later, dan wel op wijzen dat de Nederlanders 

profiteerden van de financiële last die het Huis van Oranje hun oplegde, omdat ze 

vanwege de hoge belastingdruk hard moesten werken en rijk werden, hij wist dat een 

bewind van Lodewijk pure onderdrukking voor de Nederlanders zou inhouden. Condé, 

beroepssoldaat, aristocraat, een ex-jezuïet die geen tijd voor de godsdienst had, lag in 

bed met jicht, en mogelijk ook met complicaties aan zijn hand, opgelopen tijdens de 

oversteek van de Rijn. Hij was zodoende niet in staat om de veroverde steden te 

inspecteren en kon ook de wreedheden niet tegengaan die de Franse bezetters 

begingen en die tot de meest sadistische hoorden die de Nederlandse dorpen ooit 

ervoeren.  

 

Spinoza verkeerde niet in gevaar, paradoxaal genoeg werd hij door de Fransen 

beschermd tegen de Nederlandse godsdienstfanatici. Het verhaal van zijn verblijf in 

Utrecht in pijnlijk voor iedereen die bekend is met zijn zorg over de ineenstorting van 

de democratie, waarvan hij, tot zijn eigen nadeel, de voordelen voor allen had trachten 

te koesteren. De zorg over het verlies van de Nederlandse soevereiniteit aan Frankrijk 

was recentelijk wat verminderd, want in februari 1674 hadden Lotharingen, 

Oostenrijk en Spanje de handen ineen geslagen om Lodewijks ongeremde ambities 

een halt toe te roepen, door een Grote Alliantie te sluiten met de Nederlanden en 

Brandenburg. De meeste Franse kampen die langs de gehele grens van Holland waren 

opgeslagen, werden nu ontmanteld, omdat men de troepen en de artillerie buiten de 

republiek nodig had. Maar er volgde geen vrede en in het jaar 1678, toen de Fransen 

eindelijk uit het land waren verdreven en al het veroverde gebied moesten teruggeven, 

leefde Spinoza al niet meer. In zijn laatste politieke werk schrijft hij dat hij vreest dat 

Frankrijk zich meester zou maken van de soevereiniteit van de republiek en het eigen 

karakter ervan zou vernietigen. Spinoza’s behandeling van het probleem van het 

dissidente (iemand met afwijkende mening) individu dat in een staat verkiest te 

blijven, en van de mate waarin dit door een democratische grondwet kan worden 

toegestaan, vormt misschien wel zijn meest blijvende bijdrage tot de politieke theorie. 

De godsdienstvrijheid, waarvoor Uriel Da Costa en Koerbagh met hun leven hadden 

betaald, werd bij Spinoza zorgvuldig geregeld. Godsdienstige zaken ressorteerden 

(behoren onder) onder seculaire (wereldlijk) autoriteit, en een lid van de regerende 

elite (aanzienlijken, hogere kringen) mocht daar geenszins van afwijken. Het geloof 

werd verdedigd, maar kreeg geen naam. Het mocht ook geen naam hebben, als de 

‘Turken, de joden en de christenen’ hun geloof in harmonie met elkaar moesten 

belijden. In de gerijpte politieke theorie van ‘De Politieke Verhandeling’ werd Christus 

niet genoemd, en slechts eenmaal aan het christendom gerefereerd (een verslag geven 

van). Spinoza was ‘krachtens het natuurrecht, (…) krachtens goddelijk decreet niet de 
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beschermer van de religie’. Hier hebben we dan tenslotte de bekentenis dat hij geen 

godsdienstig man was in de conventionele (volgens gebruik) zin van het woord. 

Spinoza sloot uitdrukkelijk alle vrouwen, welke opleiding of economische status ze 

ook hadden, van alle politieke rechten uit. Spinoza’s uitsluitingen zijn haast 

ruimdenkend te noemen als men ze vergelijkt met die van andere zeventiende eeuwse 

politieke theoretici. De uitsluiting van vrouwen was gebruikelijk en wordt in Saint-

Evremonds memoires bevestigd. Toch mogen we Spinoza aanrekenen dat hij vrouwen 

op conventionele gronden uitsloot, zoals we het hem ook mogen aanrekenen dat hij 

soms een marranen-houding aannam. Spinoza had zich tot taak gesteld om alleen 

datgene naar voren te brengen wat logisch-metafysisch (metafysica is de leer van het 

bovenzinnelijke, ook fysica) gezien noodzakelijk was, en hij zag zich daarom 

gedwongen om te bewijzen dat ‘van nature vrouwen niet hetzelfde recht als mannen 

hebben, maar noodzakelijkerwijs ondergeschikt aan hen zijn’, dat vrouwen niet 

konden regeren, omdat ze net als kleine kinderen en zwakzinnigen geestelijk radicaal 

tekortschoten. Maar hij bewees niets, en geen filosoof heeft hem uit de kuil kunnen 

krijgen die hij voor zichzelf heeft gegraven. In het jaar 1880, meer dan tweehonderd 

jaar na zijn dood, ondernamen de Nederlanders een eerste serieuze poging om zijn 

leven en werk opnieuw op respectvolle wijze onder de aandacht te brengen. Voor het 

huis aan de Paviljoensgracht, waarvan men had vastgesteld dat hij er gewoond had, 

werd een bronzen standbeeld opgericht, dat onthuld werd in aanwezigheid van een 

internationale groep literaire en filosofische persoonlijkheden. Er verschenen 

vertalingen en commentaren die tot op de dag van vandaag bruikbaar zijn. Harry 

Wolfson koos in zijn indrukwekkend gedocumenteerde tweedelige commentaar van 

het jaar 1934 voor een polariserende (tegenstellingen doen ontstaan) benadering. Hij 

zag Spinoza niet als revolutionair (sterk tegen het bestaande ingaande), maar als een 

denker die ‘in de voetsporen van alle andere rationaliseerders (rationalisme: 

wereldbeschouwing die alleen aanvaardt wat met het verstand te begrijpen is) in de 

geschiedenis volgde. Volgens Wolfson ‘kunnen we de volle betekenis van wat 

Benedictus zegt niet vatten als we niet weten wat er door Baruch heen is gegaan’. Hij 

analyseerde Spinoza’s metafysica aan de hand van haar joodse en andere intellectuele 

wortels, en meende dat de filosoof invloed trachtte te krijgen in een exclusief joods-

christelijke sfeer. Uit Spinoza’s teksten, zo redeneerde hij, ‘kan een religie van de rede 

worden geconstrueerd die in alle wezenlijke facetten lijkt op een theologen-religie.’ 

Vandaag de dag hebben we mogelijk het meest aan Spinoza wanneer we ons niet 

beroepen op ‘de letter’ van zijn werk, maar op zijn algehele behandeling van de 

onderwerpen die ons raken. Deze enorme volstrekt universele filosofische erfenis, 

nagelaten door een fysiek kwetsbare man die in een kleine uithoek van het 

zeventiende eeuwse Europa vocht tegen vereenzaming, verdriet, ziekte en obsessie, 

wordt in onze gefragmenteerde (uit fragmenten bestaan, fragment: een gedeelte) en in 

dat opzicht maar weinig van de zijne verschillende samenleving nog altijd 

veronachtzaamd. Met deze woorden besluit Margaret Gullan haar boek over Spinoza. 

Ze is auteur van ‘The Four Elements’, een studie naar de basis van de 

humeurentheorie. 
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Armoede 
 

 

 

 

 

Wij zijn in ons leven voornamelijk afhankelijk van wat wij van anderen horen en voor 

een klein deel van wat wij zelf waarnemen: wij bestaan op goed vertrouwen. Het oor is 

de zijdeur van de waarheid, maar de hoofddeur van de leugen. De waarheid wordt 

meestal gezien, maar sporadisch gehoord: zij bereikt ons zelden ongeschonden, vooral 

als zij van ver komt, en is altijd aangetast door de gemoedstoestand van degenen die 

haar overbrachten. De emoties kleuren haar naar believen bij, haar nu eens lelijk dan 

weer mooi afschilderend, altijd met de bedoeling ons oordeel te beïnvloeden. Al onze 

aandacht dient zich er daarom op te richten de bedoeling van onze zegslieden te 

ontdekken en van tevoren te weten te komen wat hun zwakke plekken zijn. Ga bij uzelf 

te rade en gebruik uw verstand om de valse of de te lichte munt te keuren. 

 

Handorakel, Balthasar Gracián, 1647  

 

 

 

Alvorens het in kaart brengen van de armoede in Nederland is het belangrijk om de 

armoede vanuit een wetenschappelijke perspectief te bekijken. Armoede is meer dan 

een waargenomen probleem door een of andere groep. Zo hebben verschillende 

wetenschappers diverse benaderingen gegeven aan armoede. Armoede is een 

veranderend verschijnsel dat niet constant hetzelfde blijft. Al deze benaderingen 

hebben twee belangrijke tekortkomingen. Ten eerste wordt armoede te zeer gelijk 

geschakeld met het totaal van tekortkomingen en zijn dragers. Volgens Vranken 

(1996) is armoede een web van achterstellingen en uitsluitingen, dat mede vorm 

gegeven wordt en beïnvloed is door de reactie van degenen die door de processen van 

uitsluiting worden geraakt. Armoede als een maatschappelijk verschijnsel is meer dan 

een karakteristieke aanduiding van bepaalde groepen, maar ligt meer in verschillende 

plaatstoewijzing via mechanismen die worden bepaald door groepen en categorieën die 

over ‘distributiemacht’ van inkomen, kennis en macht beschikken. Armen zijn niet in 

staat een bijdrage te leveren aan de maatschappij en derhalve economisch en sociaal 

overbodig en kosten alleen maar geld. Daarom zijn ze ook arm en uitgesloten van de 

verdeling van het common good. Hierdoor is armoede ook selectief. Het verschijnsel 

armoede is voor de dragers ervan een probleem dat hun in tot het diepste raakt en 

veroordeelt tot een niet benijdenswaardig bestaan in de marge van de samenleving. In 

een beschaafde samenleving zou dit al voldoende reden moeten zijn om dit probleem 

krachtig aan te pakken. Een ander politiek argument, naast het eerder vermelde 

morele argument, betreft de bedreiging van de sociale cohesie (samenhangend) in de 

samenleving. Het politieke probleem van de armoede ligt wezenlijk in een samenleving 
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waar een kloof heerst tussen armen en rijken en waar de rijken steeds minder 

aandacht hebben voor de problemen van de armen. Sociale cohesie is de toekomst en 

heeft te maken met een commitment van iedereen. 

 

Uit de armoedemonitor 2005, dat kort geleden is aangeboden aan staatssecretaris van 

Sociale Zaken Henk van Hoof (VVD) is gebleken dat de armoede in Nederland de 

afgelopen drie jaar is toegenomen. Nederland is ruim honderdduizend huishoudens 

rijker geworden die krap zitten. Een op de tien huishoudens leeft van een laag 

inkomen. Ook is het aantal mensen met een laag inkomen dat zichzelf genoodzaakt 

zag schulden te maken de afgelopen drie jaar verdubbeld. Niet alleen de verslechterde 

economische situatie speelt hierbij een rol, volgens de onderzoekers, maar de 

invoering van de euro in het jaar 2002 is eveneens een oorzaak. Veel mensen hadden 

moeite om aan de waarde van de nieuwe munt te wennen en gaven te gemakkelijk 

geld uit. Vooral niet-westerse allochtonen worden het zwaarst getroffen door de 

stijgende armoede. Dit is vooral een gevolg vanwege hun slechte positie op de 

arbeidsmarkt, dat vaak resulteert in werkloosheid. Ook het feit dat relatief weinig 

allochtone huishoudens met tweeverdieners voorkomen speelt een rol. Drie op de tien 

Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse huishoudens leven van een laag inkomen. Dat 

is vier keer zoveel als bij autochtonen. Van de nieuwe groepen immigranten, zoals 

Somaliërs, Afghanen en Irakezen leeft meer dan de helft van de huishoudens van een 

laag inkomen. De onderzoekers noemen de positie van deze groepen alarmerend. 

Vooral Rotterdam is de lijsttrekker als de stad met de meeste huishoudens met een 

laag inkomen. Daarom is er ook onlangs in Rotterdam de minima supermarkt 

geopend, speciaal voor de armen in de stad. En in Amsterdam is een voedselbank 

opgericht, een initiatief dat meer steden hebben overgenomen. Bovendien zien de 

onderzoekers dat meer mensen rood staan op de bank. Ook neemt het aantal gevallen 

van schuldhulpverlening toe. Tevens kampen meer Nederlanders met een 

huurachterstand en stijgt het aantal incasso-opdrachten. We kunnen de armoede in 

Nederland niet meer ontkennen. 

 

Geen woord is zo misbruikt als intergratie. Iedereen gebruikt het zoals het hem of 

haar te pas komt. Van enige zorgvuldigheid is geen sprake. Iedereen heeft het erover, 

maar heel vaak is het niet meer dan geklets. Integratie is een langdurig proces, 

waarbij nieuwkomers vertrouwd raken met de maatschappij waar ze in terecht 

gekomen zijn, met haar regels en wetten, met haar gebruiken en eigenaardigheden. 

Die heb je te respecteren, ook als je het er niet mee eens bent. Integratie is verder de 

kans voor nieuwkomers om zich een positie in die maatschappij te verwerven, een 

opleiding te volgen, werk te krijgen. Daarvoor is het logisch dat van nieuwkomers 

verwacht wordt dat ze ook gericht zijn op het benutten van de mogelijkheden die hen 

geboden worden, dat ze niet passief afwachten maar actief kansen grijpen. Even 

logisch is dat er een overheid is die de kansen schept en mogelijkheden biedt. 

 

Kijken we nu naar de toenemende armoede onder de nieuwkomers en de discriminatie 

op de arbeidsmarkt, dan is daar nog onvoldoende sprake van. En daarmee komen we 

op een belangrijk punt: integratie is geen eenzijdig proces van aanpassen. Integratie 

stelt eisen aan nieuwkomers, maar ook aan gevestigde Nederlanders. De bereidheid 

open te staan voor nieuwe invloeden, in te schikken, niet bang te zijn voor alles wat 

niet bekend is. Nieuwkomers veranderen namelijk de maatschappij wel degelijk. En 

Nederlanders zouden meer de kansen daarvan moeten zien dan de bedreigingen 
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benadrukken. 

 

Tenslotte: integratie vergt zelfbewustzijn van de nieuwkomers. Trotse en zelfbewuste 

mensen presteren beter, werken beter samen, zijn opener en succesvoller. Maar 

niemand wordt zelfbewuster of trotser als zijn herkomst en religie als achtergesteld 

wordt neergezet, zijn ouders als hinderlijke boeren. De identiteit van iemand is de 

basis voor zelfbewustzijn. Alleen iemand die zijn achtergrond en verleden kent en 

daarmee weet om te gaan kan zelfbewustzijn ontwikkelen. Schelden en beledigen 

draagt daar bepaald niet aan bij. 

 

In december 2005 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) samen met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Armoedemonitor 2005. Hierin wordt 

onder meer tot in detail vastgelegd waar de meeste ‘armen’ wonen; hoe groot de groep 

is; hoe sterk die is toegenomen en onder welke groepen armoede het meest voorkomt. 

De armoede zou nog wel eens veel groter kunnen zijn dan nu al uit de cijfers blijkt. 

Voedselbanken schieten als paddestoelen uit de grond en het aantal huisuitzettingen 

neem hand over hand toe. 

 

In de Armoedemonitor worden verschillende indicatoren gebruikt om armoede te 

meten. De belangrijkste is de zogenaamde lage inkomensgrens. Deze lage 

inkomensgrens is gelijk aan de koopkracht van de bijstandsuitkering voor een 

alleenstaande uit het jaar 1979. Op dat bedrag is jaarlijks de inflatiecorrectie 

toegepast, en komt in het jaar 2005 uit op achthonderdvijftig euro per maand (10.200 

euro bruto per jaar). Voor een echtpaar met twee kinderen is die grens vastgesteld op 

zestienhonderd euro per maand (19.300 euro bruto per jaar). Iedereen die onder die 

grens zakt wordt in de Armoedemonitor arm genoemd. Vervolgens worden er allerlei 

ontwikkelingen in kaart gebracht. Vallen er meer of minder mensen onder dan vorig 

jaar? Waar wonen de armen. En zijn ze van autochtone dan wel allochtone afkomst. 

 

In de Armoedemonitor wordt zeer weinig gemeld over de diepte van de armoede. Wat 

namelijk niet gemeten wordt is de afstand van het inkomen van mensen tot deze lage 

inkomensgrens. Het maakt nogal uit of men er tien euro onder zit of driehonderd 

euro. Vreemd genoeg ontbreken die cijfers. Een goed beeld van de armoede blijft 

daardoor uit. Wat die inkomensgrens dus eigenlijk betekent, is volstrekt onduidelijk. 

Is een inkomen op de lage inkomensgrens genoeg om van te kunnen rondkomen? Het 

antwoord op die vraag komt u in de Armoedemonitor niet tegen. Wel vindt u er 

aanwijzingen in die richting: van de mensen onder de lage inkomensgrens zegt 

eenenveertig procent niet te kunnen rondkomen. In het jaar 1999 was dit nog 

vierentwintig procent. Een ander cijfer uit de Armoedemonitor is om een andere reden 

opvallend: de koopkracht van de bijstandsuitkering in het jaar 2005 ligt nog steeds 

onder koopkracht van het jaar 1979. Sinds het jaar is de Nederlandse samenleving 

ongeveer vijftig procent rijker geworden. Bijstandsuitkeringen zijn niet met deze 

welvaartsstijging meegegroeid. 

 

Koopkracht is een combinatie van de hoogte van het inkomen en de prijzen in de 

winkel. Het gaat bij de koopkracht om de vraag: hoeveel kan ik kopen. In Nederland 

verzamelt het CBS heel veel informatie over de ontwikkeling van de prijzen voor 

consumenten. Maandelijks maakt zij ontwikkeling van de prijzen bekend in het 

zogenaamde Consumenten Prijs Indexcijfers (CPI). Dit cijfer geeft aan hoeveel procent 
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de prijzen in de winkel zij gestegen of gedaald. Dit noemen we inflatie. Het inflatiecijfer 

is een uitkomst van een berekening door het CBS, die vol zit met schattingen, 

aannames, gemiddelden en keuzes. 

 

Het CPI wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamd boodschappenmandje. In 

dit boodschappenmandje zitten maar liefst achttienduizend artikelen variërend van 

versgebrande pinda’s tot tweedehands auto’s en van woninghuur tot huishoudzeep. 

Van alle achttienduizend artikelen wordt maandelijks vastgesteld hoe de prijs zich 

heeft ontwikkeld. Op basis van al deze cijfers gaat het CBS aan het rekenen om 

uiteindelijk met een CPI naar buiten te komen. In het boodschappenmandje van het 

CBS zitten niet alle producten. De ziektekostenpremie zit er bijvoorbeeld niet in. Het 

feit dat het nieuwe ziektekostenstelsel misschien wel twee of drie keer duurder wordt 

voor de burger, is dus niet terug te vinden in het CPI. Van alle artikelen die wel in het 

mandje zitten, moet vervolgens worden vastgesteld hoe zwaar ze mogen meetellen bij 

de totstandkoming van het CPI. Wanneer de pinda’s vijf procent duurder worden heeft 

de consument daar minder last van dan als de huur van de woning met vijf procent 

stijgt. Het CBS heeft daarom van alle producten vastgesteld hoeveel procent in een 

gemiddeld huishoudbudget besteed wordt aan al die verschillende producten. En 

daarin zitten een aantal aannames die voor minima heel beroerd kunnen uitpakken. 

Het CBS gaat er bijvoorbeeld van uit dat huisvestingskosten (huur, gas, licht) 

eenentwintig komma acht procent van een huishoudbudget uitmaken. In het 

onderzoek ‘Dossier Armoede in Nederland’ (uitgave van de ‘Arme Kant van Nederland’ 

2005) blijkt dat minima regelmatig rond de veertig procent of zelfs nog meer van hun 

inkomen aan huisvestingskosten moeten betalen. 

 

Stel: de huisvestingskosten stijgen met vijf procent. Omdat het CBS ervan uitgaat dat 

de huisvestingskosten voor twintig procent in het huishoudbudget meetellen, wordt de 

inflatie door huisvestingskosten gesteld op één procent (20 % van 5 % is 1 %). In een 

huishouden waarin de huisvestingskosten veertig procent van het budget uitmaken, 

is de inflatie twee procent (40 % van 5  % is 2 %). Hieruit blijkt dat minima alleen al 

op het gebied van huisvestingskosten in één jaar een vol procent koopkracht extra 

erop achteruit kunnen gaan, zonder dat dit in cijfers van het CPS en het CBS tot 

uitdrukking wordt gebracht. 

 

Koopkrachtcijfers worden bepaald aan de hand van het CPI dat geen rekening houdt 

met verschillende uitgavenpatronen. Ondanks deze onnauwkeurigheden baseren de 

regering de koopkrachtcijfers op het CPI. Het wordt hoog tijd dat er in Nederland een 

nieuw debat komt over de hoogte van het sociaal minimum. De gehanteerde definities 

van het inflatiecijfer, zeker over een lange tijd (26 jaar), hebben weinig meer te maken 

met de realiteit van het jaar 2006. Hoe moeilijk het ook is om vast te stellen hoe hoog 

het minimum moet zijn; die discussie is onontkoombaar. 

 

Professor dr. Paul de Beer verklaart in het maandblad ‘Mug’ dat er geen scherpe grens 

is tussen armoede en geen armoede. Naarmate je meer inkomen hebt ben je minder 

arm, maar er zal nooit een scherpe grens te trekken zijn, welke methode ook 

gehanteerd wordt. Wat we onder armoede verstaan is een politieke afweging en dat 

wordt dus bepaald door een politieke meerderheid. Politiek moet er een grens 

vastgesteld worden, eenmalig dient gekozen te worden voor een armoedegrens. Die 

keuze is tamelijk willekeurig, maar vervolgens kan, als die grens consequent wordt 
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toegepast, wel inzicht worden verkregen of de armoede toeneemt of afneemt. De Beer 

vraagt zich af of de aanpassing aan de inflatie de goede manier is om te corrigeren, 

gezien de onnauwkeurigheid van het inflatiecijfer. 

 

We gaan, in tegenstelling tot de rest van Europa, in Nederland uit van een absolute 

armoedegrens. Als het goed is moet die dus altijd dezelfde koopkracht representeren. 

Als we dan met z’n allen een stuk rijker worden, terwijl de armoedegrens op hetzelfde 

niveau blijft, dan mag je aannemen dat over zeventig jaar het erg onwaarschijnlijk is 

dat er nog mensen zijn die onder de lage inkomensgrens vallen. Gemiddeld zijn we 

dan misschien wel drie keer zo rijk geworden. Dan is het aantal mensen dat dan nog 

onder die grens zit waarschijnlijk te verwaarlozen. Op de zeer lange termijn leidt zo’n 

armoedegrens ertoe dat de armoede vanzelf zou verdwijnen. Het is echter wreed dat er 

over een periode van vijfentwintig jaar wordt vastgesteld dat er nu nog mensen zijn, en 

vrij veel mensen zelfs (10 %), die onder het bijstandsniveau zitten van vijfentwintig 

jaar geleden. Dat geeft aan dat aan de onderkant van de samenleving in de afgelopen 

kwart eeuw helemaal geen verbetering is opgetreden op inkomensgebied. Dat in een 

land waarin we wel degelijk rijker zijn geworden de onderkant niet rijker is geworden. 

 

De belangrijkste reden daarvoor is dat de bijstandsuitkering in Nederland vijfentwintig 

jaar niet verhoogd is. Het huidige bijstandsniveau is qua koopkracht nog steeds iets 

lager dan het koopkrachtniveau van het jaar 1979. En dat betekent dat iedereen die 

op een sociaal minimum zit er die vijfentwintig jaar niet op vooruit is gegaan. De 

regering voert dus al vijfentwintig jaar lang een beleid dat mensen aan de onderkant 

van de samenleving niet mogen meedelen in de welvaartsgroei. Dat komt door het 

dominante economische denken dat twee elementen heeft: 

 

• de verzorgingsstaat is te duur; 

• financiële prikkels zijn nodig om mensen aan het werk te zetten. 

 

De redenering is dan: als we de uitkering gaan verhogen dan wordt de 

verzorgingsstaat te duur, dat kan niet betaald worden en is slecht voor de economie. 

De houdbaarheid van de verzorgingsstaat achten de politieke partijen en de regering 

sowieso al in gevaar door vergrijzing in internationalisering en globalisering. Als de 

uitkeringen ook nog eens verhoogd worden dan zullen er juist minder mensen gaan 

werken en dan verergeren de problemen. 

 

Ze hebben inderdaad allebei een kern van waarheid, aldus De Beer. Maar die is niet 

zo zwaarwegend dat dat voldoende reden is om de uitkering al vijfentwintig jaar lang 

niet meer qua koopkracht te laten stijgen. De achterliggende filosofie is dat iedereen er 

uiteindelijk profijt van zal hebben als de economie sterker gaat groeien en de 

werkgelegenheid toeneemt. Die redenering heeft op zeer lange termijn wel 

waarheidsgehalte maar op de middellange termijn niet. Dat blijkt uit de 

Armoedemonitor Deze redenering wordt de mensen nu al vijfentwintig voorgehouden 

en nog steeds moet men constateren dat in die periode het effect niet is opgetreden. 

De koopkracht van de minima is niet gestegen. De toegenomen werkgelegenheid is 

namelijk niet terechtgekomen bij de groepen die daarvoor arm waren, maar bij 

herintredende vrouwen en startende jongeren. Dus het argument dat het nemen van 

werkgelegenheidsbevorderende maatregelen de beste armoedebestrijding zou zijn die 

er is, is onjuist. 
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Er zijn twee primaire problemen aan het sociale probleem aan de onderkant. Aan de 

overgang van de uitkering naar werk en in de combinatie van uitkering en werk moet 

veel veranderen. Maar het belangrijkste is dat de uitkering gewoon te laag is. Er is 

geen instrument zo effectief om armoede te bestrijden als verhogen van de 

uitkeringen. Als de uitkeringen met vijftien procent verhoogd worden zou de armoede 

vrijwel volledig verdwijnen. Als men uitgaat van pessimistische schattingen over de 

negatieve effecten daarvan op de werkgelegenheid, dan valt dat effect in het niet bij 

het positieve effect van de hogere minimumuitkering. De belastingen zouden dan iets 

verhoogd dienen te worden. De verhoging van de minimumuitkering kan betaald 

worden wanneer de belastingen met één procent verhoogd worden. De belastingen zijn 

de afgelopen vijftien jaar vijf procent gedaald. Dus wat is die één procent extra nou?  

De veronderstelling dat dit ineens enorme negatieve effecten zou hebben op de 

economie is niet juist. Dus men kan voor een relatief heel klein deel van het nationaal 

inkomen het armoedeprobleem in één keer vrijwel geheel oplossen. 

 

Het is merkwaardig dat die pleidooien over de hoogte van de uitkering (15 % erbij) tien 

jaar geleden nog wel te horen waren. Die discussie is volledig weggeëbd omdat in de 

tweede heft van de jaren negentig en het begin van de nieuwe eeuw de uitkeringen een 

paar jaar gekoppeld zijn geweest aan het minimum loon. Daardoor is de koopkracht 

in die jaren wel iets toegenomen, maar niet voldoende om de achterstand die is 

opgelopen weer in te halen. Alle discussies over sociale zekerheid blijven verbazen. In 

een rapportje van de Partij van de Arbeid over de verzorgingsstaat is het niveau van 

het sociaal minimum geen enkel politiek thema. Het is volledig uit het politiek 

gezichtsveld verdwenen.  

 

De volmaakte onverschilligheid waarmee je pas verworven rust keer op keer bezwijkt 

voor een aanslag op je zenuwen. Je denkt dat je alles onder controle hebt, je spreidt je 

geluk op tafel uit en je meent dat het zo minimaal is dat het een ander niet zal 

opvallen. 

 

In het jaar 2004 bedacht Almelo een onorthodoxe methode om werklozen te helpen bij 

het vinden van een baan. Dit reïntegratie experiment, met de naam Focus, is 

geïnspireerd op de populaire make-over programma’s voor tv. Geselecteerde 

kandidaten worden door middel van yoga, een nieuwe outfit, een nieuw kapsel en 

persoonlijke coaching in dertien weken klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. 

Aangezien de gemeente Almelo al jaren worstelt met tegenvallende reïntegratie 

resultaten, werd besloten tot dit experiment. En uiteraard was er kritiek in de 

Almelose gemeenschap. ‘Nieuwe schoenen, kleding en de kapper? Nou weten we waar 

ons belastinggeld naar toe gaat’, was een veel gehoorde opmerking. De aanpak lijkt 

echter betere resultaten op te leveren dan de trajecten via de reïntegratie bedrijven. De 

gemeente Almelo claimt dat zeventig procent van de deelnemers van Focus 

doorstroomt naar werk. Landelijk vindt gemiddeld achttien procent van de 

bijstandsgerechtigden na een reïntegratietraject een baan. In Amsterdam is de situatie 

nog teleurstellender. Van de bijstandsgerechtigden die in de periode januari 2004 tot 

juli 2006 een reïntegratietraject volgden vindt hier slechts elf procent werk. Tijd voor 

de gemeente Amsterdam om ook bijstandsgerechtigden in een nieuw pak te steken? 
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Voedselbanken Amsterdam 

 

Baarsjes 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u bellen. Voedselpakketten kunnen elke 

donderdag tussen 18.30 uur en 19.30 uur worden opgehaald op de Admiraal de 

Ruyterweg. 

 

Diemen 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u bellen. Voedselpakketten kunnen worden 

opgehaald elke vrijdag van 15.00 uur tot 16.00 uur op de Verrijn Stuartweg. 

 

Amsterdam Noord 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u elke dag bellen tussen 9.30 uur en 16.00 uur. 

Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op de Akkerwindeweg, hoek 

Kamperfoelieweg. 

 

Oost/Watergraafsmeer 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u elke dag bellen tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 

Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op donderdag tussen 19.00 uur en 

21.00 uur in het gebouw Leger des Heils, Derde Oosterparkstraat. 

 

Westerpark 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u op werkdagen bellen van 09.00 uur tot 17.00 

uur. Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op donderdag tussen 13.00 uur en 

15.00 uur in gebouw Hebron, Polanenstraat. 

 

Zeeburg 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u elke dag bellen tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 

Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op vrijdag tussen 14.00 uur en 15.30 

uur in Wijkgebouw Elthelkerk, Javastraat. 

 

Zuid Oost (Bijlmer) 

Aanmelden voedselpakketten woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur bij 

voedselbank Amsterdam Zuidoost (via stichting Netwerk), Kempering, Amsterdam 

Zuidoost. Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op donderdag van 11.00 tot 

16.00 in De Klieverink. 

 

Centrum 

Voor het aanvragen van een voedselpakket kunt u bellen en een boodschap inspreken 

met uw naam en telefoonnummer. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld voor een 

afspraak. U kunt voor de Intakegesprekken terecht bij het spreekuur, elke 

dinsdagavond tussen 19.30 uur en 21.00 uur aan de Herengracht. 

 

Geuzenveld/Slotermeer 

In dit stadsdeel is het initiatief ‘Voedselbox’ gestart: eenmaal per maand wordt een 

basispakket uitgedeeld aan hulpvragers. ‘Voedselbox’ is op geen enkele wijze 

verbonden aan de Voedselbank Amsterdam. Voor meer informatie over ‘Voedselbox’ 

kunt u contact opnemen met mevrouw  H. via een website. 
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Osdorp 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u contact opnemen met een website of per 

telefoon. Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op vrijdagmiddag tussen 14.00 

uur en 16.30 uur. Adres: gebouw De Opgang, Tussenmeer,  Amsterdam. 

 

Oud Zuid 

Om voedselhulp aan te vragen kunt u bellen, op woensdagen van 12.00 uur tot 15.00 

uur. Er wordt direct met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Vervolgens 

ontvangt u van ons een brief waarin de gemaakte intakeafspraak wordt bevestigd en 

waarin tevens vermeldt staat wat u dient mee te nemen naar het intakegesprek. 

Voedselpakketten kunnen worden opgehaald op donderdag tussen 15.00 uur en 

16.00 uur. Adres: Vredeskerkplein (Vredeskerk). 

 

Het meeste wc-papier bestaat volledig uit oud papier. Dat zou u op het oog niet altijd 

zeggen. Het is desondanks opmerkelijk zacht voor de billen. Minder goed nieuws is er 

over vochtig toiletpapier. Daarin zitten stoffen die een allergische reactie kunnen 

veroorzaken, wat deze doekjes eerder tot een afrader dan een aanwinst maakt. 

Zeshonderd miljoen wc-rollen worden er jaarlijks door de Nederlandse toiletten 

gespoeld. Dat is 75.000.000 kilo papier, ter waarde van bijna driehonderd miljoen 

gulden. Zonde eigenlijk, want in principe heeft u geen wc-papier nodig. U kunt uw 

billen beter wassen met water. Dat is hygiënisch, zachter voor uw huid en beter voor 

het milieu. Nu zult u waarschijnlijk  uw wenkbrauwen fronsen en dat begrijp ik maar 

al te goed. Er zijn immers maar weinig mensen die een bidet hebben en het gebruiken 

om de billen te wassen. Het bidet was immers bedoeld om de voeten te kunnen 

wassen. En onze wc’s zijn nu eenmaal niet gebouwd op zo’n wasbeurt. De praktijk zal 

dan ook zijn dat u gewoon een rol papier wilt hebben. Maar kies dan papier dat zacht 

en toch sterk is, en zo vriendelijk mogelijk voor het milieu. Papier met een bloemetje of 

een streepje worden al jaren door de milieubewuste consument van het kleinste 

kamertje geweerd. Nodig is zo’n verfraaiing natuurlijk niet, maar vreselijk schadelijk 

voor het milieu is het evenmin. Veel belangrijker is echter het soort papier. Is het oud, 

nieuw of een mengsel daarvan? Oud verdient uit milieuoogpunt uiteraard de 

voorkeur. Immers, wc-papier heeft een levensduur van slechts enkele seconden en 

kan niet worden hergebruikt. Nu denkt u wellicht: oud ziet grauw en wit is nieuw. Wit 

papier kan evengoed voor honderd procent uit oud papier bestaan, terwijl Bel-uga 

ongebleekt en Kwaliteitsmerk ongebleekt u door hun naam en uiterlijk op het 

verkeerde been zetten, omdat beide merken uit nieuw papier bestaan er zijn gelukkig 

slecht acht merken die alleen nieuw papier verwerken. Hun testresultaat valt 

daardoor niet hoger uit dan matig. Van de overige eenendertig merken bestaan er 

zesentwintig voor honderd procent uit oud papier. Het is opvallend dat niet alle 

fabrikanten dat op de verpakking zetten. Misschien zijn ze wel zo naïef om te denken 

dat u dan denkt dat het om oud wc-papier gaat. Dat het hergebruikte papier er soms 

zo wit uitzit, is te danken aan de hoge kwaliteit van het oud papier en het 

geavanceerde systeem waarmee het papier wordt gereinigd en ontinkt. Ontinkten is 

echter een onnodige extra handeling. Het papier hoeft immers niet wit te zien en het 

vergt bovendien veel water. Hoe lichter het wc-papier is, des te beter is het voor het 

milieu. Lichtgewicht papier scoort dan ook hoger in de kolom gewicht dan zwaar 

papier. Wil er evenwel echt sprake zijn van milieuwinst, dan moet zulk licht papier wel 

sterk genoeg zijn, ander gaat u er immers meer van gebruiken. 
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Eten uit de magnetron, is dat ook voeding? Met de magnetron is een maaltijd snel en 

gemakkelijk te bereiden, bovendien spaart het energie. Maar is de smaakvolle maaltijd 

uit de magnetron ook voedzaam? Hoe zit het met behoud van de vitamines? Vitamine 

C is gevoelig voor warmte, oxidatie en uitlogen. Bij de traditionele bereidingsmethoden 

van groente is het best te koken met weinig water. Koken onder hoge druk komt op de 

tweede plaats. Koken met veel water of uitsluitend aanhangend water geeft duidelijk 

grotere verliezen aan vitamine C te zien. Uit een indrukwekkend aantal onderzoeken 

blijkt dat er geen belangrijke verschillen in de verliezen aan vitamine C zijn tussen de 

conventionele manier van koken en de bereiding in de magnetron. De resultaten zijn 

niet eenduidig, maar neigen naar een groter behoud van vitamine C in groente die in 

de magnetron is bereid. Deze tendens is sterker bij blad- en stengelgroente en 

koolsoorten dan bij bonen en peulvruchten. Dit moet worden toegeschreven aan een 

combinatie van factoren, waaronder de wijze van verhitten, de hoeveelheid water die 

voor de bereiding wordt gebruikt en de bereidingstijd. Bij het koken van aardappelen 

blijken de verliezen aan vitamine C praktisch onafhankelijk te zijn van de gebruikte 

bereidingswijze. Bij bètacaroteen, thiamine, riboflavine, vitamine B en foliumzuur 

liggen de verliezen bij bereiding in de magnetron in dezelfde orde van grootte als bij 

conventioneel bereiden, mits de groente zorgvuldig wordt bereid; wanneer dus niet 

teveel kookvocht wordt gebruikt en niet te lang verhit wordt. Bij onderzoek van vlees 

wordt vitamine B, dikwijls gebruikt als indicator vitamine, omdat deze hittelabiel is en 

wateroplosbaar. Bovendien is vlees een belangrijke bron van vitamine B, in de voeding 

van veel mensen. Vitamine B, dat zowel gevoelig is voor warmte als voor licht, is ook 

vaak bestudeerd. Onder experimentele omstandigheden in waterige oplossing is het 

verlies aan deze vitamines groter bij verhitting door magnetrongolven. In de keuken 

verandert er niet zoveel in de gehaltes aan thiamine en riboflavine bij de bereiding van 

vlees, kip en vlees. Het gedrag van vetoplosbare vitamines bij bereiding is bijna niet 

onderzocht, waarschijnlijk vanwege hun hittestabiliteit. Van vitamine E is 

geconstateerd dat bij bereiding in de magnetron de biologische activiteit met ongeveer 

tien procent terugloopt. Van de verschillende verbindingen met vitamine-E-activiteit 

blijkt alpha-tocoferol de biologisch actiefste vorm, die ook het gevoeligst is voor 

invloeden van de magnetron. 

 

Hoe zit het bij ontdooien en opwarmen van producten? Bij het ontdooien van 

diepvriesproducten kunnen belangrijke verliezen aan wateroplosbare vitamines 

optreden via het dooivocht. Snel ontdooien gebeurt in een magnetron, een 

heteluchtoven en in een warmwaterbad. Bij kamertemperatuur en in de koelkast 

duurt het veel langer. In de laatste gevallen treden duidelijke verliezen op aan 

vitamine C in groente en aan riboflavine in vlees en brood. De verschillen bij fruit zijn 

geringer dan bij groente, als gevolg van een hogere zuurgraad, die vitamine C 

beschermt tegen oxidatie. Bij ontdooien van diepvriesproducten is dus voor het 

behoud van de voedingswaarde de snelheid van belang en niet de gebruikte 

apparatuur. Als ook de hygiëne in ogenschouw wordt genomen, is het advies voor de 

praktijk: snel ontdooien en direct daarna bereiden, of ontdooien in de koelkast. 

Behalve voor het ontdooien blijkt de magnetron ook geschikt voor het opwarmen van 

maaltijden of maaltijdcomponenten. Er blijkt geen of een gering verschil te zijn tussen 

de conventionele verwarming of die in de magnetron, als wordt gekeken naar de 

gehalten aan vitamine C, thiamine en riboflavine. In de huishouding treden naar alle 

waarschijnlijkheid grotere verliezen op door het onvoldoende snel afkoelen van de 

warme maaltijd dan als het gevolg van het weer opwarmen van die maaltijd voor later. 
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Voor het opwarmen is de magnetron zeer geschikt. De conclusie is dat de magnetron 

ook uit voedingskundig oogpunt een goede aanvulling is op de traditionele 

bereidingswijzen. 

 

Uit het oogpunt van microbiologische veiligheid moet ook een magnetronmaaltijd 

voldoende lang worden verhit. Vooral bij ongelijkvormige voedingsmiddelen speelt het 

probleem van cold spots. Onderzoek bij TNO heeft aangetoond dat de op de 

verpakking aanbevolen opwarmtijd altijd te kort was om een kerntemperatuur van 

zeventig graden te bereiken. Het advies van het VoVo is dan ook om zo mogelijk 

tussentijds de maaltijd door te roeren en langer te verwarmen dan op de verpakking 

staat aangegeven. Het praktisch is het ook gebruik te maken van een thermometer. 

 

Vlees: onderwerp van maatschappelijke discussie. Vlees eten. Kan dat nog in 2007? 

De hormonenmaffia is ook in Nederland actief. Illegaal hormoongebruik komt vrijwel 

in alle EG-landen voor, ook in Nederland. Vleesconsumptie wordt ook meer en meer in 

verband gebracht met bio-industrie, kwijnende bossen en derdewereldproblemen. Nog 

steeds worstelen nog heel wat mensen met de vraag of hun gezondheid geen schade 

zal lijden zonder een dagelijkse portie vlees. In de voedingsvoorlichting is het tijdperk 

van ‘moeten’ achterhaald. Maatschappelijke aspecten spelen een grote rol. De eigen 

verantwoordelijkheid van de consument voor wat hij eet, staat meer en meer centraal. 

 

Het gebruik van hormonen en andere groeibevorderende middelen, zoals clenbuterol, 

is in de EG-landen verboden. Maar de overheid krijgt er maar moeilijk grip op omdat 

de middelen voor de betrokken veehouders, farmaceutische leveranciers, veeartsen en 

handelaren, de financiën aantrekkelijk zijn. Gezondheidsproblemen, veroorzaakt door 

hormonen, zijn voor de vleeseter weliswaar niet waarschijnlijk, maar ook niet uit te 

sluiten. De genoemde natuurlijke hormonen worden door de menselijke spijsvertering 

afgebroken. Clenbuterol en sommige andere spierversterkende stoffen worden in het 

dier na toediening snel afgebroken, zodat de vleesconsument weinig kans loopt daar 

veel van binnen te krijgen. Ook zijn de in vlees aan te treffen concentraties van 

toegediende hormonen of andere spierversterkende stoffen zeer gering. In organen 

zoals lever iets hoger, en de hoogste concentraties komen voor op de plaats van de 

spuitplek. Maar die zal niet zo snel worden geconsumeerd, omdat het vlees daar 

verkleurd is. Het risico zit dan ook vooral in de mogelijk ongecontroleerde toepassing 

van riskante stoffen zoals DES-hormoon of van nieuw ontwikkelde, vaak nauwelijks 

aantoonbare hormoonpreparaten of spierversterkende stoffen, waarvan onvoldoende 

bekend is of ze veilig zijn. De tragische ervaringen met de medische toepassing van 

het DES-hormoon wijzen op de mogelijkheid van soms onverwachte schadelijke 

bijwerkingen van dergelijke actieve stoffen, ook al waren de doseringen bij medisch 

gebruik weliswaar veel hoger. Bij het mesten van (stier)kalveren is toepassing van 

verboden groeibevorderaars het lucratiefst, vaak enige honderden euro’s per dier. De 

trefkans voor hormonen en dergelijke is dan ook relatief groter bij kalfsvlees en 

rundvlees, dan bij varkensvlees en kip. Ook vleessoorten die afkomstig zijn van dieren 

die op minder intensieve schaal worden gehouden, zoals paardenvlees en 

lams/schapenvlees, scoren waarschijnlijk laag. Het vlees dat onder EKO-merk wordt 

aangeboden en afkomstig is van ecologisch of biologisch-dynamisch werkende 

bedrijven, een goede keus met betrekking tot de lage trefkans voor groeibevorderaars. 

 

Het is treurig dat het vertrouwen van de consument in de veiligheid en kwaliteit van 
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voedingsmiddelen wordt ondermijnd door toedoen van een beperkt deel van de 

branche, dat het met de regels niet zo nauw neemt. Een snelle verbetering van de 

situatie is niet te verwachten. De controlerende instanties blijven achter de 

ontwikkeling en toepassing van steeds weer nieuwe stoffen aanlopen, en de Europese 

markt maakt het voor het internationaal werkende zwarte circuit zeker niet erg 

moeilijk. Gezien de problemen met een sluitende controle op illegaal gebruik van 

groeibevorderende stoffen in de veehouderij is de vraag of een gecontroleerd gebruik 

van een beperkt aantal goed bekende stoffen langzamerhand niet de voorkeur 

verdient. 

 

De sterke groei van de dierlijke productie, samenhangend met een toenemende 

vleesconsumptie, krijgt meer aandacht van de consument. Zeker in Nederland is er al 

geruime tijd veel publiciteit over de verschillende negatieve aspecten van de groeiende 

vleesconsumptie en –productie. Dierenleed, mestoverschotten, verzurende bossen, 

voedsel- en energieverspilling en milieuproblemen in derdewereldlanden die 

veevoedergrondstoffen produceren, worden onder de aandacht gebracht door 

consumenten-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties. Er zal een duurzame en meer 

diervriendelijke biologische landbouw moeten komen. Daarmee komt echter ook een 

ander prijskaartje aan de producten te hangen. Veranderingen in de vleesconsumptie 

en de dierlijke productie staan of vallen dan ook met een gemotiveerde consument. 

Maar, ja, bewezen is dat de ziekte van Crohn (darmslijmvliesontsteking, gepaard 

gaande met vorming van zweren in de darm; oorzaak is een voedselinfectie of 

voedselvergiftiging; in ernstige gevallen levensbedreigend door elektrolytenverlies 

(verbindingen: zuren, basen en zouten die in waterige oplossing in ionen worden 

gesplitst) en uitdroging) komt door het eten van varkensvlees. En dat het eten van 

vlees de calcium in uw botten afbreekt. Het is maar waar u de voorkeur aan geeft.  

 

Uit: VoVo, voeding en voorlichting 
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Zeg maar ja tegen het leven 
 

 

 

 

 

Kun je het probleem niet oplossen? Goed, dan  moet je de tegenwoordige toestand en de 

voorgeschiedenis van het probleem gaan onderzoeken! Als je het uit en te na onderzocht 

en doorgekregen hebt, zul je weten hoe je het probleem moet oplossen. Alle conclusies 

worden aan het einde van een onderzoek der omstandigheden geboren, niet aan het 

begin. Alleen een domkop probeert op zijn eentje of na een troep mensen opgetrommeld 

te hebben, zonder enig onderzoek te verrichten, zich suf piekerend ‘een middel te 

bedenken’ of ‘de grote lijnen naar voren te brengen’. Wij moeten weten dat zo beslist 

geen enkel goed middel bedacht kan worden, en in het geheel geen grote lijnen naar 

voren gebracht kunnen worden. 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, mei 1930 

 

 

 

Een leven na de dood, heeft u daar wel eens serieus over nagedacht? Mijns inziens 

hangt het bewustzijn af van het functioneren van de hersenen. Dat is dus alleen maar 

zolang het lichaam nog functioneert. Ik zie dat bij mensen die een hersentumor 

hebben, of mensen met afasie (stoornis van het spraakvermogen) of met één of andere 

vorm van dementie (zwakzinnig). Die begrijpen alles helemaal met hun verstand en 

dat komt voort uit dat onsterfelijke deel van ons, de intuïtie. Maar de kennis en het 

inzicht en overzicht gaat achteruit en vaak ook het spraakvermogen. Ten tweede 

verlies je het bewustzijn als je sterft. Het lichaam is nutteloos en begint op dat 

moment al te ontbinden. Het hersenweefsel sterft snel af als het hart ophoudt met 

kloppen en de toevoer van bloed en zuurstof naar de hersenen gestaakt wordt. Een 

minuut of vier, vijf, en het is gebeurd. Na drie minuten zie je soms al een zekere mate 

van beschadiging. Een leven na mijn dood! Het heeft wel iets troostends. Ik ben best 

wel trots op mijn brein. Als dat na mijn dood nog steeds in staat zou zijn tot het 

produceren van fantasievolle, oorspronkelijke theorieën. Maar de gedachte dat al mijn 

geestelijke vermogens intact blijven terwijl er van mijzelf niets anders meer over is dan 

een grijze klodder in een plas water, is in wezen weerzinwekkend. En als ik het nu 

niet kan uithouden? Als ik hysterisch wordt? Geen benen meer om hard weg te lopen! 

Geen stem om mee te gillen! Ik zou gewoon eeuwen lang  moeten uitzingen en de 

tanden op elkaar zetten. Maar er zijn ook geen tanden meer om op elkaar te zetten. 

Het lijkt wel een scène uit een verhaal van Stephen King. Zou een leven na de dood 

niet zijn weggelegd voor de levenden? Die sterven al vanaf hun jeugd (dan beginnen de 

cellen al af te sterven) en ook immers een beetje bij de dood van een geliefde. Wanneer 

ik ervan uit ga dat het hart maar een bepaald aantal slagen kan maken, sterven we 

ook een beetje wanneer het hart extra hard moet werken in verband met stress of 
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overmatig gebruik van het lichaam. Als we het rustiger aan hadden gedaan leefden we 

langer. En dat het leven na de dood is bedacht om de levenden troost en hoop te 

geven? Het leven is voor velen niet bijzonder opwindend en het gaat snel voorbij. 

Vooral de ouderen, die het einde naderbij zien komen, zijn bang voor de dood en 

willen niet ophouden met ademhalen, behalve dan de depressieven onder hen. Het 

bewustzijn kan als een vergif werken, een middel tot zelfvergiftiging voor het subject 

(gedachten) dat het op zichzelf toepast. Het bewustzijn dat naar buiten gaat is een 

licht dat ons pad helder maakt. Wanneer het naar binnen gericht wordt vindt er een 

catastrofe plaats. De mens in een groep is ook de waarde van die groep. Dat is wat u 

bent, dat is waardoor uw bewustzijn zijn hele leven adem haalde. Door de ziel, het 

bloed volgens de kabbalisten, de onsterfelijkheid zo u wil, in het hart van anderen. En 

wat maakt het uit dat men dit later herinnering zal noemen? Er zal geen dood zijn, 

zegt de evangelist Johannes. Lees eens de eenvoud van zijn argumentatie. Er zal geen 

dood zijn omdat die er vroeger al is geweest. Dat komt nagenoeg hierop neer: er zal 

geen dood zijn omdat we die al eerder meegemaakt hebben, omdat die oud en 

vervelend is. Er is nu behoefte aan iets nieuws en dat nieuwe is morgen opnieuw 

wakker worden. De wijze van omgaan met de dood en de doden vertelt veel over de 

levenden. Het onderwerp, de dood in al zijn facetten is lange tijd doodgezwegen. 

 

Wat wil ik met het bewustzijn en de dood eigenlijk zeggen, denk ik, wanneer ik deze 

alinea’s teruglees. Ach, het is weer zo’n overdenking. Misschien wil ik alleen maar 

zeggen dat ik niet geloof in een tweede leven – dus bewustzijn – na de dood. Zelfmoord 

is dus onzin en levert vooral geen komst in het paradijs op. Want met name de 

moslimjongeren worden gemanipuleerd door de geestelijke machthebbers met de 

belofte op de komst in het paradijs na de dood. Het doel is om hen te gebruiken om 

oorlogshandelingen te verrichten. Net als in vroeger dagen de kruisvaarders werden 

gemanipuleerd. Want mijns inziens dienen ze het paradijs nog tijdens hun leven en op 

deze wereld te zoeken en zeer zeker niet door middel van oorlog en geweld. Mensen 

weten tijdens hun leven dat ze gaan sterven. Dat besef hebben dassen, vliegen of 

miereneters niet, alleen wij. En ja, dat geeft natuurlijk een zekere onvrede, om niet te 

zeggen verbijstering, paniek. De filosoof C. Dennett ziet humor als therapie, we lachen 

als het ware onze angsten weg. Als je lacht ben je vrij van zwaarmoedigheid, vrij van 

gedachten aan het einde. 

 

Is er leven na de dood? Twee vragen houden de mensen al duizenden jaren bezig: 

waarom moeten wij oud worden en uiteindelijk sterven? Is er de een of andere vorm 

van bewust leven na de dood? De eerste vraag stelt veel mensen voor een raadsel 

omdat zelfs de moderne medische wetenschap, met al haar indrukwekkende 

ontdekkingen, geen afdoend of bevredigend antwoord heeft kunnen verschaffen. Op 

de tweede vraag is een groot aantal verschillende antwoorden gegeven. Over het 

algemeen vallen de antwoorden op de vraag of er een bewust leven na de dood is, 

echter uiteen in die van personen die er zeker van zijn dat het huidige leven niet alles 

is wat er is, en die van personen die even stellig zeggen dat het bewust leven bij de 

dood eindigt. De meesten van de laatstgenoemde groep vertellen ons dat zij ervan 

overtuigd zijn dat de korte levensduur van de mens alles is wat hij kan verwachten. 

Vaak wordt er op argumenten die het tegendeel moeten bewijzen, gereageerd met een 

zelfvoldaan: ‘er is nog nooit iemand teruggekomen om het ons te vertellen, of wel 

soms?’ Net als bij andere controversiële vragen zijn er velen die nog geen mening 

hebben, die verklaren dat zij er altijd voor openstaan naar de ene of de andere kant 
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overgehaald te worden. Maar anderen zullen, misschien luchthartig, antwoorden: ‘we 

zullen het wel zien als het zover is!’  

 

Op de mens van tegenwoordig wordt enerzijds het beroep gedaan zichzelf waar te 

maken in hetgeen hem van binnenuit drijft: een realisatie die van uit zichzelf tot stand 

kan komen via de mythe (overlevering, godenverhaal), de ware kern van zijn bestaan. 

Aan de andere kant wordt deze mens aangezet de ‘oude mythe’ te doen herleven en de 

sluimerende maar gevangen geest vrij te maken. Maar wat moet hij er mee aan? De 

bevrijding is alleen mogelijk via de disciplines (tak van wetenschap) van de huidige 

wetenschap en daarvoor is het noodzakelijk dat de mythe geplaatst wordt in de 

wetenschappelijke context (samenhang) van de onvoorwaardelijke erkenning als 

levend en alles beheersend beginsel. Alleen vanuit de erkenning van het licht in deze 

wereld kan de mens van tegenwoordig bijdragen aan herstel van dat licht in deze 

wereld. Dat er iets mis is met het licht weet intussen iedereen en dat men er 

huidkanker van krijgt is ook bekend. Het zonlicht komt ongefilterd op de aarde omdat 

de ozonlaag (de natuurlijke filter) weg is op sommige plaatsen in de zuidpool. Nodig is 

hierbij dat de mens inziet dat de mythe hem de kracht voor het nieuwe leven aanbiedt 

en dat hijzelf vanuit zijn diepste innerlijk bij dit proces van ‘totale’ bewustwording 

betrokken is. Ontkomt hij echter niet aan zichzelf en weigert hij de roepstem van dit 

nieuws te volgen, dan blijft het nacht in deze wereld: de wijngaard waar de zoete stem 

van de verlokker vage beloften van ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’ lispelt. Op basis 

waarvan deze unieke mens aan de waarlijk unieke opdracht van de schepping niet 

kan voldoen. 

 

De fundamentele leer van Duitse mystieke school heeft de opvatting dat er vier 

werelden of domeinen zijn: 

 

- de wereld van gods heerlijkheid; 

- de wereld van de engelen; 

- de wereld van de denkende ziel; 

- de wereld van de dierlijke ziel. 

 

God is te verheven om door de menselijke geest te worden begrepen. De heiligheid en 

grootheid van de god is niet omvatbaar en kan alleen begrepen worden als de 

aanwezigheid van de god in alle dingen. Maar opdat hij zichtbaar zou zijn voor de 

engelen en voor de ingewijden in een ‘voortdurend bewustzijn van gods aanwezigheid’ 

staat hij toe dat zijn heerlijkheid zich openbaart aan de profeten en de mystici. De 

cherub (engel) is een verheven wezen waarvan verondersteld wordt dat het op de 

troonwagen van de Merkavàhmystici zetelt. Deze cherub wordt gekenschetst als de 

uitstraling van gods onzichtbare heerlijkheid. De vlam die hem omringt doet de 

menselijke ziel ontstaan. Zo is uit de transformatie van de cherub – de meester van 

alle vormen – de mens gevormd naar gods beeld en gelijkenis. Deze grondstellingen 

kan een mysticus slechts ervaren als hij een leven leidt van heiligheid, nederigheid, 

zelfverloochening en altruïsme (liefde voor anderen, onzelfzuchtigheid), zonder dat de 

verplichtingen aan de  god ooit de verplichtingen aan de gemeenschap te boven gaan. 

Het speculatief (bespiegelend) kabbalisme ontstond in de Provence in de twaalfde 

eeuw en bereikte haar hoogtepunt in de veertiende eeuw in Spanje. Terwijl de Duitse 

joden in de praktische toepassing van hun mystiek de heersende onderdrukking en 

slavernij trachtten te ontvluchten ontwikkelde zich in de Provence en Spanje een 



 320

beschouwende mystiek. De joden werd in deze streken geen voetbreed in de weg 

gelegd. Zij hadden geen enkele reden om de dag te ontvluchten of om middels 

toepassing van praktische mystiek, talismans of bezweringstechnieken, verandering in 

de bestaande leefomstandigheden te brengen. 

 

Het rabbijnse jodendom verschoof dit natuurgericht ritueel naar het historisch 

perspectief. Hierdoor ontkrachtte zij de vitale expressie die in dit alles ligt. Vanaf dat 

ogenblik kon de mens niet langer de geest die hij draagt, leren kennen door kennis 

van de werking van die geest in de natuur en het feit dat zij beiden (mens en natuur) 

aan één en dezelfde pulserende vitaliteit onderhevig zijn. Het kabbalisme bleef echter 

de gedachte aan de zo noodzakelijke mythe trouw. De mensen in de westerse wereld, 

en dus ook in Nederland zijn trouw gebleven aan het goddelijke en zijn niet terecht 

gekomen in een patroon van ontkenning. Alleen het gemeenschappelijk beleven is 

terzijde geschoven, vrouwen maakten er toch al geen deel van uit, ze hadden 

tenminste geen hoge functies binnen dit gebeuren. Jung zegt in zijn boek ‘Antwort auf 

Hiob’ (jobstijding: een ongeluksboodschap) dat de waarde van het menselijk ervaren 

gezocht dient te worden in de mythische werkelijkheid van het leven. Het leven dat 

geleefd wordt in de wetenschap dat de mythe geen droom of een hersenschim is en 

dat religie zonder de mythe krachteloos is, daar zij de mens geen uitzicht geeft op een 

toekomst van eenwording met het transpersonele. Geen toekomst biedt met uitzicht 

op verlossing uit het huidige controversiële klimaat. Alleen in deze context is de 

heropleving grijpbaar voor iedereen (…). 

 

Volgens meerdere tradities is de psyche in de Hof (lusthof?) gevormd door het 

bijeenkomen van de vier winden. De Westenwind zou hierbij de adem zijn die de 

psyche doet ontstaan uit de vereniging van de winden. Dit alles gebeurt op hetzelfde 

ogenblik als waarop in de aardse sfeer, de eerste mens geschapen wordt uit de 

bijeenvoeging van de vier elementen uit de vier hoeken van de aarde. De mens die op 

deze wijze is geschapen zou derhalve uit delen van de wereld van boven en uit delen 

van de wereld beneden bestaan: uit delen van twee werelden. Volgens Zohar zijn deze 

vier elementen van de aarde in overeenstemming te brengen met de vier winden. Er 

zou hieruit blijken dat de vier elementen vuur, lucht, water en aarde de wortels en 

bronnen zijn van alles wat boven en beneden is. Het is de kern van het 

scheppingsverhaal uit de genesis: ‘Deze ziel nu werd uit de hoge wateren naar de 

wereld van beneden uitgestort in de vorm van gods adem ‘en blies de levensadem in 

zijn neus’. Zo werd Adam geschapen en daarmee heeft de joodse cultuur zijn eigen 

eerste mens. 

 

In het scheppingsverhaal zoals de Zohar dit vertelt, wordt deze doorbraak gezien als 

een punt, een bal van geconcentreerde energie, waarin alle nog komende activiteiten 

liggen opgesloten. Volgens de Zohar zullen vanuit deze bal: dit punt in de ruimte, alle 

dingen hun bestemming krijgen. Dit gegeven wordt in alle religieuze overleveringen 

teruggevonden. Tegenwoordig zeggen we, ‘dat ligt besloten in onze genen’. Het komt 

heel duidelijk tot uitdrukking in de kabbalistische theorieën van de bekende zestiende 

eeuwse alchemist (goudmaker) John Dee. U weet wel, John Dee, de astroloog van het 

Engelse hof, die zich bezig hield met cartografische studies en het bevorderen van 

ontdekkingsreizen over zee en die de ontdekking van een wereld kaart op eigen kracht 

wilde vinden om daarmee de anderen wilde overheersen. De burger-veroveraar die het 

solidariteitsprincipe van de spirituele ridderschap vaarwel zei. Ook de wateren worden 
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als manlijk en vrouwelijk gekenschetst, in essentie dus nog voor zij gescheiden 

werden door de continenten. In de genesis ontstaat het licht pas na de scheiding 

tussen hemel en aarde. De Maori’s hebben hierover het volgende verhaal: ‘Het 

Kosmische Drama’. 

 

Rangi en Papa, de hemel en de aarde, worden beschouwd als de bron waaruit alle 

dingen, goden en mensen, voortkomen. Er heerste duisternis want deze twee, de hemel 

en de aarde, hechtten zich nog aan elkaar daar zij nog niet gescheiden waren: en de 

kinderen die zij voortbrachten vroegen zich steeds af wat het verschil tussen licht en 

duisternis zou zijn. Uiteindelijk, de drukkende duisternis moe, beraadslaagden de 

kinderen van Rangi en Papa onder elkaar. Tanamahuta, de god van de wouden, de 

vogels en de insecten, legde het hoofd op zijn moeder Papa, de aarde. Zijn voeten hief 

hij op naar zijn vader Rangi, de hemel. Hij strekte zijn rug en ledematen in een 

geweldige krachtuitbarsting en sloeg geen acht op het gemor van het gebergte en kreten 

rondom. Ver, ver onder zich duwde hij – de god van de wouden – Papa, de aarde. Ver, 

ver boven hem tilde hij Rangi, de hemel. Vandaar het gezegde uit de oude tijd: Het was 

het geweldige tillen dat de aarde van de hemel lostrok opdat zij – vaneen gerukt – licht 

en duisternis zouden toelaten. 

 

De middeleeuwse christenen bleken door hun diepgeworteld onbegrip voor de 

grondslagen van de vroeg-joodse magie verward. Was men enerzijds beducht en 

angstig, anderzijds bleek men vaak gefascineerd. Dit leidde ertoe dat men aan de ene 

kant vijandig stond tegenover het onbegrepen judaïsme, aan de andere kant de jood 

meester-magiër ging noemen, ongeacht het feit of de betreffende jood kabbalist was of 

niet, zulks gebaseerd op het gegeven in het Oude Testament dat koning Salomo een 

magiër was. ‘En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd 

als het zand aan de oever van de zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die 

van allen uit het oosten, en dan al de wijsheid van Egypte’ (1 Kon. 4:29-30). De Zohar 

zegt dat het verschil tussen Salomo’s wijsheid en de wijsheid in de aangehaalde tekst 

lag in het feit dat er een geheim was dat alleen aan hem – Salomo – bekend was. Dat 

geheim zou de naam van de maan betreffen toen zij van alle zijden gezegend werd. De 

wijsheid van Salomo is dus sterk verweven met het vrouwelijk beginsel dat in de maan 

wordt vertegenwoordigd. In dit beginsel lag de kennis van het hogere zelf. De droom 

behoort tot de sfeer van vrouwelijke activiteit. Zij is de poort tot wijsheid. Deze 

wijsheid wordt gesymboliseerd in de wassende en afnemende maan. De mens heeft 

soms rechtstreeks contact met het goddelijke en is dan mogelijk zonder tussenkomst 

van dromen. De mens is dan in staat van volmaaktheid en doorschouwt alle geheimen 

bewust, in het volle bezit van zijn zintuigen. Hier en op dit ogenblik is wijsheid de 

wijsheid van het hart: vrouwelijk en niet voorbehouden aan geest of het verstand; zij 

is de liefde.  

 

De christenen van de middeleeuwen zijn de magie echter gaan zien als werk van de 

duivel. Een hellegebeuren. Zo werd al gauw iedere vorm van magische praktijk, die in 

Europa werd beoefend door een niet-jood, als godslastering opgevat: een daad willens 

en wetens gericht tegen de kerk. Zij kenschetsen deze magie als een zegelied voor 

satan en  men ging ervan uit dat zij, die deze praktijk beoefenden, de magische kracht 

rechtstreeks door de duivel en zijn demonen kregen toebedeeld. Zo toont een vluchtig 

onderzoek van het bekende malleus malleficarum (de heksenhamer), het beroemde 

handboek van de Inquisitie, aan dat naar opvatting van de samenstellers, de twee 
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Dominicaanse priesters Sprengler en Kramer, de duivel bij voorkeur via vrouwen 

werkte en dat deze vrouwen – hiertoe van binnenuit door de satan aangezet – hun 

kwalijke praktijken uitoefenden middels de seksualiteit. Het is deze visie geweest die 

de oorzaak werd dat alleen al in Europa in periode van kerkelijke inquisitie miljoenen 

mensen werden terechtgesteld op verdenking van zwarte kunst (magie), tovenarij of 

hekserij. Hierbij mag gerust worden aangenomen dat ook vele duizenden joden op de 

brandstapel gestorven zijn. Omstreeks het jaar 538 voor Christus en het jaar 70 na 

Christus, de periode van de tweede tempel, bestond er een esoterische leer die zich 

baseerde op genesis 1 en ezechiël 1. De leerstellingen van deze school worden 

tegenwoordig nog aangetroffen in verspreide fragmenten en korte verhandelingen van 

hetgeen eens een omvangrijk geheel moet zijn geweest. Wel is bewaard gebleven het 

werk van schrijvers uit de vijfde en zesde eeuw. Zij bevatten beschrijvingen van 

mystieke ervaringen: de hemelse hallen (hechaloth) of hemelse ruimten en paleizen, 

die men moet passeren op weg naar de zegewagen van de god, de merkavàh. De 

sjamaan vertoont veel overeenkomst met de profeten uit de profetenschool van het 

oude Israël. In beide gevallen is er sprake van training in fysiekpsychische technieken 

waardoor extase wordt bereikt. In deze extase nemen geest en demon bezit van de 

mysticus of reist hijzelf naar de goddelijke wereld. 

 

Aangezien regeringen zich ertegen zouden verzetten wanneer het mystieke verbond op 

openlijke wijze zou proberen de wereld te besturen, kan het alleen maar via geheime 

genootschappen zijn invloed doen gelden. Deze geheime genootschappen, die worden 

opgericht wanneer dat nodig is, vormen losstaande en ogenschijnlijk tegengestelde 

groeperingen die respectievelijk en om beurten de meest uiteenlopende meningen 

uitdragen om zo afzonderlijk en vol vertrouwen invloed uit te oefenen op alle politieke, 

religieuze, economische en literaire groeperingen. Zij maken allen deel uit van 

hetzelfde onbekende centrum dat hen bestuurt en waarachter een machtige kracht 

schuilgaat die alle scepters op aarde onmerkbaar tracht te beïnvloeden. In de jaren 

veertig van de vorige eeuw ontstaan verschillende groepen die een nieuwe Europese 

orde ter sprake brengen, onder leiding van een regering van wijze mannen die boven 

de partijen staan. Op 24 januari 1937 wordt Dimitri Navasjine, vrijmetselaar, 

economisch adviseur van het volksfront en voormalig directeur van de Moskouse 

bank, vermoord door een Organisation secrète d’action révolutionnaire et nationale, 

beter bekend als de Cagoule, die door Mussolini werd gefinancierd. Toentertijd werd 

gezegd dat de Cagoule was opgezet door een geheime groepering en dat Navasjine 

gedood zou zijn omdat hij de mysteries daarvan had ontdekt. Een uit linkse kringen 

afkomstig document maakt tijdens de Duitse bezetting gewag van een geheim Pact 

van het Duitse Rijk dat verantwoordelijk is voor de Franse nederlaag. En dit pact zou 

de manifestatie zijn van een Portugees militair fascisme. Maar dan komt aan het licht 

dat het pact is opgesteld door Du Mas en Canudo, en dat het de denkbeelden bevat 

die zij overal gepubliceerd en gepropageerd hadden. Niets geheims aan. Maar in het 

jaar 1946 worden deze denkbeelden als geheim, zelfs zeer geheim, onthuld door een 

zekere Husson, die melding maakte van een links revolutionair pact. Hij schrijft dit in 

‘Synarchie, panorama de 25 années d’activité occulte, en ondertekent met Geoffroy de 

Charnay. Charnay is de vriend van Molay, de grootmeester van de Tempeliers. Ze 

stierven samen op de brandstapel. Hier hebben we een neo-Tempelier die de synergie 

vanuit rechts aanvalt. Terwijl de synergie notabene in Agartha ontstaat, de 

schuilplaats van de Tempeliers. Het is een ander spoor dat alleen nog maar bijdraagt 

tot meer verwarring. Rechts maakt dus gewag van een socialistisch en geheim 
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synergisch Pact van het Duitse Rijk, dat helemaal niet geheim is. Terwijl van hetzelfde 

synergische geheime pact door links gewag wordt gemaakt. Synergie is een situatie 

waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of 

functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen 

zou kunnen opwekken. En nu komen we bij weer een andere interpretatie: de synergie 

is een jezuïtisch complot om de Derde Republiek omver te werpen. Een stelling die 

uiteen is gezet door Roger Mennevée, van de linkse stroming. In het jaar 1943 doen 

documenten de ronde in sommige militaire kringen van Vichy, die anti Duits zijn. 

Documenten die aantonen dat de synergie een nazistisch complot is. Hitler is een 

Rozenkruiser die beïnvloed is door de vrijmetselaars, die van een joods-bolsjewistisch 

complot overstappen op dat van het Duitse Rijk. Nog een onthulling. De synergie is 

een complot van internationale technocraten. Dat beweert in het jaar 1960 Vilimarest, 

Le 14e complot du 13 mai. Dit techno-synergische complot wil regeringen 

destabiliseren en om dat te bereiken worden oorlogen uitgelokt, staatsgrepen 

gesteund en aangemoedigd, en wordt verdeeldheid binnen politieke partijen gezaaid 

door onderlinge disputen te steunen. Er bestaat een geheime club met vertakkingen 

over de gehele wereld, die samenspant om het gerucht te verspreiden dat er een 

universeel complot bestaat. Maar als u een platvloersere interpretatie wil: het is als de 

anekdote van de stotteraar die zegt dat hij niet als radio-omroeper is aangenomen 

omdat hij geen partijlid was. Je moet je eigen mislukkingen altijd aan iemand kunnen 

toeschrijven. Dictaturen vinden altijd een externe vijand om hun volgelingen te 

verenigen. Zoals iemand ooit zei, voor ieder ingewikkeld probleem bestaat een 

eenvoudige oplossing, en die is fout. Het ligt aan mij dat ik het niet begrijp en dat de 

geschiedenis echt te moeilijk is. Want het enige ware antwoord is dat er niets te 

begrijpen valt. De mensheid verdraagt de gedachte niet dat de wereld bij toeval is 

ontstaan, alleen maar omdat vier lichtzinnige atomen in Enter op elkaar zijn gebotst. 

En dus moet er gezocht worden naar een kosmisch complot. God, engelen of duivels. 

De synergie vervult op beperkter schaal dezelfde functie. En van de Assasijnen,  de 

Ouden van de Berg, leerden de Tempeliers hun occulte riten. Wat werden de 

Assasijnen bewonderd door de Tempeliers. Wat een fabels vertelden de kruisvaarders 

over hen in de maanloze nachten terwijl de samoen door de woestijn gierde. Het 

spugen op het kruis, de kus op de anus, de zwarte kat waren niets anders dan de 

herhaling van andere riten die ze uitvoerden onder invloed van het eerste geheim, 

namelijk het gebruik van hasjiesj. En dus was het logisch dat het Plan dat was 

ontstaan. De mannen van Alamoet vertellen de Tempeliers over de onderaardse 

stromen, met de mannen van Alamoet waren ze in Provence bijeengekomen en 

hadden ze het occulte complot van de Zesendertig Onzichtbaren in het leven 

geroepen. En daarom zou Christian Rosencreutz naar Fez en naar andere plaatsen in 

de Oriënt reizen, daarom zou Postel zich op de Oriënt richten en had de intrigant 

Cagliostro zijn riten geënt op Egyptische figuren. En de jezuïeten die heel wat minder 

onnozel waren geweest dan verondersteld werd, hadden zich onmiddellijk op de 

hiërogliefen gestort, en op het Koptisch, en op de andere oosterse talen, terwijl het 

Hebreeuws alleen een dekmantel was, een concessie aan de mode van die tijd. 

 

Het bestaan van de joods-magische traditie leidde ertoe dat omstreeks het begin van 

de middeleeuwen tal van magische teksten met betrekkingen tot aanroepingen, 

formules en rituelen in omloop waren. Een van de bekendste teksten uit die tijd heette 

het ‘Testament van Salomo’ een geschrift dat een lijst bevatte met demonen die 

verantwoordelijk zijn voor tal van ziekten en kwalen, maar dat tevens aangaf op welke 
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wijze deze demonen en ziekten konden worden bestreden. Zo heeft men een dienst 

gecreëerd van en voor de man, alleen voor ingewijden. Wanneer ik Hij verander in Zij 

en de hele poespas weg laat kom ik met mijn ervaringen dicht in de buurt van wat de 

oude sjamanen hebben ervaren. De schepping dient voor de duidelijkheid wel te 

worden teruggebracht naar iets kleins inplaats van het hele grote universum en de 

wereld. Ik kan ook scheppen: kinderen, taal, boeken en nog veel meer! Ik word 

geregeld een engel genoemd. Wanneer ik licht wijzig in energie: ik heb energie voor 

twee in plaats van ik heb licht voor twee. Waarom zo geheimzinnig doen? Om het 

geheim en mystiek te houden vertegenwoordigt de eerste wereld van de kabbalah de 

verborgen werking van de god.  

 

Een uitstraling van zijn onuitputtelijke energie in de vorm van ideale archetypen, die in 

de loop van de ontwikkeling model zullen staan voor alle dingen in de wereld. Het is in 

deze wereld dat de vereniging van God met Zijn Sjechinàh – zijn vrouwelijke 

tegenhanger – plaats vindt. 

 

Het zou een taak zijn van de man zijn zusterziel te vinden. De vrouw bereikt haar 

wederhelft als vanzelfsprekend. Maar daar lees ik te weinig over, die vereniging met de 

vrouwelijke tegenhanger. Het blijft een door mannen verbeelde mythe gevat in 

romance en erotiek. De opvatting van de kabbala is dat de mens tweeslachtig is, zowel 

man als vrouw. In eenvoudige woorden maakte men ervan dat de man niet zonder een 

vrouw door het leven moet gaan. En dat de ziel van de mens niet verlost kan worden 

als hij geen kinderen heeft verwekt. 

 

De engelen staan onder de grote Metatron, de vorst der aard, de engel van de 

aanwezigheid. Toch weer de ideologie van een groot wereldrijk met vorsten en 

grootmeesters? Waar dromen mannen toch over? Is dat het idee van grote daden 

verrichten? Ook ons Oranjehuis heeft een grootmeester. En was koningin Beatrix toen 

ze nog prinses was, niet een groot voorstander van een groot verenigd Europa? 

Volgens de overlevering is de vrome man Henoch, die na zijn dood tot de hoogste rang 

van engelen werd verheven, karikatuur van een sciencefictionverhaal geworden. ‘Zijn 

ogen werden veranderd in toortsen, zijn wimpers in bliksemstralen, zijn aderen in 

stromen van vuur en zijn vlees in schitterend vuur’. Elk van de werelden vermindert 

in zuiverheid naarmate de voortschrijdende oorspronkelijke straling, die hun gestalte 

gaf, grover wordt. Uiteindelijk verdichten de onreinheden in deze oorspronkelijke 

straling zich in een vierde wereld: de stoffelijke wereld van de natuur en het menselijk 

bestaan’. De verklaring van de geestelijke wereld geeft veel ideeën voor een film. 

George Lucas, een idee misschien? In de vierde wereld leeft de vrouwelijke 

tegenhanger in ballingschap tussen de mensen en tussen de boze geesten, die 

voortdurend met elkaar strijd leveren om het bezit van mensenzielen. Zo is de vrouw 

uit de dienst verdwenen en verbannen om ‘normaal’ te zijn. 

 

In dit zelfde schema past de verdeling van de ziel (psyche) in drie belangrijkste sferen. 

De hoogste graad die de psyche kan bereiken komt overeen met de intellectuele 

wereld. Het morele aspect van de kennis van goed en kwaad wordt verbonden met de 

Sefirah Tifares en heeft mijns inziens te maken met het geweten van de mens. Het 

derde aspect van de psyche, Nefesj, is het karakter dat overeenkomt met het dierlijk 

leven en het begeren en is ook mij niet onbekend. Algemeen werd aangenomen dat de 

psyche tijdens de slaap het lichaam verlaat. Vandaar dat ik die fase niet kan bereiken, 
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want we weten intussen dat dromen betekent het verwerken van de dagelijkse 

gebeurtenissen, niets meer of minder dan het wegzetten ervan van het korte geheugen 

naar het lange geheugen. Halverwege tussen hemel en aarde wonen 

honderdachtentwintigduizend gevleugelde creaturen, wier functie is de woorden die 

beneden gesproken worden door te geven ter beoordeling. Deze woorden komen voort 

uit de stemmen van de mensenzielen. Hoe high kun je zijn door gebruik van 

bijvoorbeeld hasjies om tot zo een denken te komen en nog te geloven dat het waar is 

ook? De ziel van de rechtvaardige stijgt zonder meer door de laag van de onreine 

geesten omhoog naar de sferen van de Heilige Engelen. Deze zielen krijgen de ware 

informatie over de toedracht en gebeurtenissen op aarde. Op de reis terug naar de 

aarde worden deze zielen lastig gevallen door de onreine geesten die trachten het 

nieuws uit de hemel aan de reine ziel te ontfutselen en dit ten eigen bate aan te 

wenden. En zo kregen psychische aandoeningen zoals stemmen horen een eigen 

verhaal in het denken van de mens. Die sjamanen toch! Intussen is door de 

toenemende kennis van de psychologie en de psychiatrie nu mogelijk geworden deze 

opvattingen te relativeren en de aan de magiër toegedachte macht van satan te 

onderkennen als een normale indicatie van het psycho-pathologische patroon. De 

kerk zelf speelde in dit alles een geheel eigen rol. Zij moedigde middels haar 

obsederende invloed op de eenvoudige christenen haar denigrerende opvattingen over 

seksualiteit en de vrouw in de samenleving, de strijd tegen de magie zelfs aan. 

 

Zoeken we de wortels van het joodse terrorisme, dan moet ik verder de geschiedenis in 

dan de Tweede Wereldoorlog. Dan blijkt dat het joodse volk misschien wel het eerste 

volk was dat zich verzette tegen religieus pluralisme, en dat door middel van 

terreuraanslagen. Zoeken we het begin van het terrorisme dan belanden we in Judea, 

deel van het gebied dat nu Gazastrook heet, in de periode rond het begin van onze 

jaartelling. Toen woonden tussen de rivier Jordaan en de Middellandse Zee veel 

mensen die dachten als de huidige fundamentalisten, die bijvoorbeeld onze minister 

geen hand willen geven. Dat waren gelovige joden die in onmin leefden met hun lokale 

machthebbers, die door de Romeinen waren aangesteld. Als er iets was waar de joden 

een hekel aan hadden, dan was het wel het hellenisme, de basis van de Europese 

cultuur, die door de Romeinen werd geïntroduceerd in Gods eigen land. De joden 

ergerden zich aan westerse invloeden. De boosdoener was Herodus de Grote, die, 

zoals de joods-romeinse historicus Flavius Josephus later zou schrijven: ‘Steeds meer 

de voorvaderlijke gewoontes opgaf en door het introduceren van vreemde gebruiken de 

oude levenswijze die onaantastbaar leek ondermijnde’. Herodus stelde ter ere van de 

keizer (Caesar) sportwedstrijden in die iedere vijf jaar moesten worden gehouden. 

Bovendien bouwde hij in Jeruzalem een theater en in de vlakte ook nog een erg groot 

amfitheater, die beide door hun kostbare aankleding zeer opvallend waren, maar in 

strijd waren met de joodse gewoonten. De gelovigen moeten immers niets hebben van 

de wereldse geneugten en de macht van het decadente westen. Herodus had kosten 

nog moeite gespaard en had rond het theater trofeeën van zuiver goud en zilver laten 

plaatsen van de volkeren die Caesar in oorlogen had onderworpen. Die trofeeën waren 

voor de orthodoxe joden een steen des aanstoots. De godsdienst is de tegenhanger van 

de oorlog. Mensen die oorlogshandelingen hebben meegemaakt vinden er troost en 

een luisterend oor. Hun wordt een leven zonder geweld aangeboden, de eeuwigheid en 

een leven na de dood. 

 

De opvatting van de kabbala is dat de mens tweeslachtig is, zowel man als vrouw. In 
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eenvoudige woorden maakte men ervan dat de man niet zonder een vrouw door het 

leven moet gaan. En dat de ziel van de mens niet verlost kan worden als hij geen 

kinderen heeft verwekt. Ik denk dat tweeslachtig niet betekent dat de man niet zonder 

een vrouw door het leven kan gaan, maar dat de voorkeur van de mens kan uitgaan 

naar zowel man als vrouw, ongeacht het geslacht van de mens. Er vanuit gaande dat 

de mens tweeslachtig is, zit de biseksuele mens redelijk in het midden, terwijl de 

hetero en de homo/lesbo de twee uitersten zijn. De voorkeur van de man hoeft dan 

per definitie niet uit te gaan naar een vrouw en de voorkeur van een vrouw hoeft niet 

perse uit te gaan naar een man. De idee van tweeslachtigheid biedt meerdere variaties 

dan dat de man niet zonder een vrouw door het leven kan gaan. De ziel van de mens 

hoeft mijns inziens niet verlost te worden en al helemaal niet als hij kinderen heeft 

verwekt. Men komt hooguit de eigen kindzijn en jeugd weer in herinnering tegen. En 

die eenvoudige verklaring maakte het er niet eenvoudiger op. Er zijn veel te veel 

mensen veroordeeld en gedood om hun keuze voor een geslacht. 

 

Over de oudste tijden van Twente is niets bewaard gebleven, zelfs geen schilderingen 

of verhalen. Toch wil ik u wijzen op een pas uitgegeven boek van de Zuid-Afrikaanse 

schrijver J.M. Coetzee, genaamd: 'Wachten op de barbaren'. Coetzee verteld over een 

oude richter die hij een magistraat noemt, in het ijstijdperk in een niet met name 

genoemd rijk. De werkzaamheden van de magistraat komen overeen met de 

werkzaamheden van de richter uit onze streek in vroeger jaren. Hij is inner van de 

tiende penningen en cijnzen. En beheert de gemeenschapsgronden, zorgt dat het 

garnizoen krijgt wat het nodig heeft, houdt toezicht op de handel en presideert 

tweemaal per week de rechtbank. De omgeving die Coetzee beschrijft lijkt op onze 

omgeving uit de oude verhalen. Er zijn moerassen met sphagnum (veenmos), 

beddingen van eeuwenoude lagunes, bevroren zoutwatermeren, door de wind 

geërodeerde kleiterrassen, woestijnen en dalen van bergketens waarin de noordelijke 

nomadenstammen overwinteren. Dood riet en dode populieren, gestorven omdat het 

grondwater zich vele jaren geleden had teruggetrokken, op een halve meter graven 

dikke blauwe klei. Coetzee verteld over volkeren te vergelijken met de ouden in 

Twente. Het verhaal gaat over nomaden en een vissersvolk met zijn zonderlinge 

taaltje. En een riviervolk dat nog ouder is dan de nomaden, die het grootste deel van 

het jaar vissen en vallen zetten. De volken die 'Barbaren' genoemd worden vormen een 

bedreiging voor het Rijk. De barbaren willen dat er een einde komt aan de vestiging 

van nederzettingen op hun land. Ze willen eindelijk hun land terug. Ze willen vrij zijn 

om met hun kuddes van weide naar weide te trekken, net als vroeger. Een kolonel en 

een rondtrekkende beul met een garnizoen soldaten voeren snelle aanvallen (raids) uit 

op de nomaden, om er velen gevangen te nemen. De richter wil een rustige oude dag 

en heeft het stempel 'onbetrouwbaar'. De oude richter is een voorvechter van een 

archaïsche (van oude tijd) code die voorschrijft gevangengenomen vijanden fatsoenlijk 

te behandelen.  
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De Partij van de Arbeid in de 

jaren zeventig 
 

 

 

 

 

En leid mij voort langs ’t smalle pad, 

tot in den donk’ren nacht de morgen gloort. 

Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht, 

die mij geleidd’ en mij heeft thuisgebracht. 

 

 

 

De woorden van Jacqueline van der Waals, die gezongen waren bij de begrafenis van 

mijn moeder, klonken nog weemoedig in mijn oren na, toen bekend werd gemaakt dat 

Joop den Uyl was overleden. Het jaar 1988 eindigde met een seizoen des doods, dat 

had ingezet met het sterven van Simon Carmiggelt. Maar voor de televisie zag ik blote 

damesborsten deinen en de klok die in beeld kwam was digitaal. Een dag tevoren was 

de dienst in de Nieuwe Kerk en na afloop zei iedereen dat het zo stemmig was geweest. 

Het is mogelijk. Ik hou wel van Frits Lambrechts en er werd mooi gesproken, hoewel 

het moeilijk bleek de juiste toon te treffen. Ed van Thijn zei dat het kabinet Den Uyl 

een kabinet van de gewone mensen is geweest en Wim Kok noemde Den Uyl een man 

van het volk. Het volk stond buiten, achter de dranghekken, te kijken naar Ed Nijpels 

en Marcel van Dam, naar Mies en Freek. En binnen wist ook iedereen zijn plaats, 

Lubbers en Wiegel helemaal vooraan en in het koor, naar de rug van de sprekers toe, 

de gewone mensen, voorzover genodigd. De rest moest thuisblijven en naar de televisie 

kijken. Waarom was niet een machtige rouwstoet door Amsterdam getrokken, zoals 

toen Domela begraven werd? Waarom geen massale bijeenkomst in de Rai of op het 

Museumplein? Vroeger, toen het Museumplein nog IJsclubterrein heette, kwamen de 

arbeiders daar bijeen om Pieter Jelles Troelstra te horen fulmineren tegen het 

kapitalisme; nu zouden er vele tienduizenden zijn samengestroomd om Joop den Uyl 

uitgeleide te doen. Dominee Ruitenberg had erg gelijk toen hij in ‘Voorwaarts’ een 

keerzijde aanwees van de sterke toekomstgerichtheid in het socialisme: ‘Het is alsof 

wij juist dat voor allen geldende gebeuren, het sterven, zo zeer tot privé-zaak hebben 

veroordeeld, dat wij er nooit toe gekomen zijn op dit punt voor onze gezamenlijke 

gevoelens een bevrijdende vorm te vinden’. Misschien hadden al die aanhangers nog 

een keer ‘Jopie, Jopie’ moeten kunnen scanderen, in plaats van Letty Kosterman – als 

betrof het een gezellige show – te horen aankondigen: ‘En hier is … Ed van Thijn’. Het 

is waar, in zo’n menigte op het Museumplein zou de ‘intimiteit’ van ons ‘verdriet’ 

teloor zijn gegaan (zoals Annet Bleich het in de Volkskrant uitdrukte), maar dat was 

nu, in die halfofficiële deftigheid van de Nieuwe Kerk ook al het geval. En in een 
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massa voor wie hij ‘ome Joop’ was, zou dat verlies functioneler zijn geweest dan met 

het kabinet op de eerste rij. Mijn laatste ontmoeting met Den Uyl dateert uit het jaar 

1976, we waren tegelijk uitgenodigd op een verkiezingsbijeenkomst in de Veehallen in 

Zwolle. Hij was daar met zijn vrouw Liesbeth. Het sterven van een groot politicus was 

aanleiding tot uitvoerige geschiedschrijving, al zal pas later blijken of het uit hoofde 

van afstand en evenwicht wel het juiste moment was. Maar ach, het tijdstip komt 

altijd slecht uit. Hoe zal de historie hem beoordelen? ’t Is moeilijk te zeggen. Hoe is de 

huidige status van politici die honderd jaar geleden stierven? Het is waarschijnlijk dat 

Den Uyl zich later minstens zal bevinden op het niveau van een Groen van Prinsterer, 

die een volksdeel leidde en inspireerde. Maar hij zal zich niet meer het historische 

aanzien kunnen verwerven van een Thorbecke, die zelf vorm gaf aan de staatkundige 

hervormingen waarvan hij de pleitbezorger was geweest. Wat dat aangaat is het ‘besef 

van de tragiek’ dat Bart Tromp in Elsevier te berde bracht, scherp: ‘Den Uyl past 

perfect in de eeuwenoude traditie van de Nederlandse politiek die nu eenmaal een 

politiek van concurrerende minderheden is, in de cultuur van het ‘schikken en 

plooien’. Juist omdat hij zo beginselvast was, wist hij beter dan wie ook in de Partij 

van de Arbeid dat het compromis ‘de hogeschool van de democratie’ is. Hij was in 

aanleg niet alleen een man van zorgvuldig gekozen woorden, maar ook van even 

overwogen bestuursdaden. Zijn tragiek is dat hij tot die laatste te kort geroepen is 

geweest, dat de omstandigheden zo waren dat hij zijn partij moest leiden in een 

periode van ongekende polarisatie (polariseren: tegenstellingen doen ontstaan). Menig 

In Memoriam wees in dit verband het jaar 1977, toen een tweede kabinet Den Uyl er 

niet kwam, als de breuklijn in zijn loopbaan aan’. ‘Aan de ene kant’, dicteert hij 

compleet met zetaanwijzingen als ‘nieuwe alinea’, ‘waren er tien zetels winst voor de 

Partij van de Arbeid, maar tegelijk stond vast dat mijn tweede kabinet sowieso 

rechtser van snit zou zijn dan het eerste. De PPR-ministers zouden verdwijnen, er 

zouden meer CDA-ministers voor in de plaats komen. Dat vroeg om een zekere 

progressieve profilering van die CDA-ministers. Maar dat bleek niet mogelijk. 

Daardoor is het Tweede kabinet Den Uyl er niet gekomen’. Hij wilde herkenbaar 

blijven als socialist en dat is misschien wat hem het meest onderscheidt van zijn 

voorganger als leider van het democratisch-socialisme in Nederland. Drees kon zich 

steeds weer met een zeker vertoon van wanhoop neerleggen bij de grenzen die zijn 

coalitiepartijen stelden. Dan hief hij zijn armen in de lucht en riep machteloos: ‘Maar 

ze wilden niet’. Drees wilde, na al die decennia waarin de socialisten geïsoleerd waren 

gebleven, in de eerste plaats regeren en u kunt zich inzake zijn Indonesiërbeleid 

afvragen wat daarvan het socialistisch gehalte was. Voor Den Uyl was, wanneer de 

‘gewone mensen’ een kabinet onder zijn leiding niet meer als het hunne zouden 

hebben herkend, de oppositie ook goed genoeg. Daardoor heeft hij het dan ook niet 

verder geschopt dan tot ‘ome’, waar zijn voorganger ‘vader’ of ‘vadertje’ Drees is 

geworden en zelfs wel ‘vader des vaderlands’. In die nationale onomstredenheid van 

Drees kun je je trouwens gemakkelijk vergissen. Zo ontstond bij het Telegraafpubliek 

vooral nadat hij was afgetreden als minister-president, het idee  dat hij als boegbeeld 

van een zuinige en zedige, spaar- en arbeidzame natie, in stelling gebracht kon 

worden tegen allerlei nieuwlichterij, onder andere tegen de geradicaliseerde Partij van 

de Arbeid. De nagedachtenis van Den Uyl leent zich voor zoiets niet, omdat hij nooit 

boven de partijen stond. ‘Ik  heb wel eens de indruk gekregen’, schreef Bram Peper in 

Het Vrije Volk, ‘dat de tweedeling in de samenleving waarvoor hij zo bevreesd was, iets 

te maken had met de tweedeling in de publieke waardering die hij zelf opriep. Want 

Den Uyl werd geliefd en gehaat, een tussenweg was er niet. Of het moest zijn bij de 
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Nederlanders nog altijd goed vallende opmerking dat hij zo geweldig hard werkte’. Het 

is in dubbele zin tragisch, dat Drees zijn opvolger als kopman van de Partij van de 

Arbeid heeft overleefd. Den Uyl heeft, waarschuwend tegen een hang naar te grote 

stappen, nooit genoegen willen nemen met te kleine stappen, die passen op de plaats 

konden blijken te zijn. Hij belichaamde het dilemma van de sociaal-democratie in deze 

tijd, en gaf er overtuigend vorm en inhoud aan. Ik herinner hem mij, zonder glamour 

en vooral als de man die een verdediging van zijn opereren binnen de smalle marges 

kon laden met een gedicht van Han G. Hoekstra: 

 

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, 

gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. 

Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen, 

en schimmel die een blinde muur aanrandt, 

er is geen boom, alleen een grauwe wand. 

 

Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen, 

ik heb een ceder in mijn tuin geplant, 

gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. 

 

Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille 

stam in het herfstlicht staat, onaangerand, 

niet te benaderen voor noodlots grillen, 

geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen, 

ik heb een ceder in mijn tuin geplant. 

 

‘Schoon kan de droom zijn en ons aanvuren in wil en daad, maar wij moeten er ons 

van bewust zijn en wij moeten kunnen verdragen, dat hij in de werkelijkheid van 

alledag slechts gedeeltelijk vorm kan krijgen’. Deze woorden zijn van Willem Drees, de 

verpersoonlijking van de Partij van de Arbeid (PvdA) als regeringspartij. Drees gaf 

twaalf jaar lang mede leiding aan de rooms-rode coalitie die in de eerste naoorlogse 

jaren in Nederland aan het bewind was. Na het tijdperk Drees bracht de PvdA vele 

jaren in de oppositiebanken door. Een enkele keer nog maakten sociaal-democraten 

deel uit van het kabinet. Dat waren ervaringen die in twee gevallen niet anders dan 

tragisch kunnen worden genoemd. Al na een jaar kwamen de kabinetten 

Cals/Vondeling (1965-1966) en Van Agt/Den Uyl (1981-1982) ten val. Het kabinet 

Den Uyl (1973-1977) zat de rit wel bijna uit. Over het premierschap van Joop den Uyl 

is echter de schaduw gevallen dat hij niet in staat was zijn tweede kabinet tot stand te 

brengen. In 1966 was een belangrijke stroming binnen de PvdA van mening dat het 

inmiddels voorbije regeeravontuur Cals/Vondeling niet eens had moeten worden 

aangegaan. Vooral Nieuw Links sprak van een volstrekt ongemotiveerde keuze. De 

PvdA leek in 1977 alle gevoel voor realiteit te hebben verloren. Zij was een 

bergbeklimmer geworden, die geen rekening wenste te houden met de wet van de 

zwaartekracht. Het kabinet Van Agt/Den Uyl werd naderhand als tijdbom beschreven. 

Niet zozeer een gebrek aan realiteitsbesef, alswel slechte persoonlijke verhoudingen 

deden dit kabinet met sociaal-democraten exploderen. In 1989 struikelde het tweede 

kabinet Lubbers. Daarmee leek een eind te zijn gekomen aan zeven jaar 

centrumrechtse samenwerking tussen CDA en VVD. In de jaren voorafgaand aan de 

val van het tweede kabinet Lubbers had de PvdA zich op regeringsdeelname 

voorbereid. Met ‘Schuivende Panelen’ poogde de PvdA te komen tot verandering van 
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programma en strategie. Dit vernieuwingsrapport werd opgevat als een doorbraak 

naar het politieke midden. Ook ‘Bewogen Beweging’, een ander vernieuwingsrapport, 

rekende af met de polarisatiestrategie en probeerde de PvdA voor CDA en VVD weer 

aantrekkelijk als coalitiepartner te maken. De nieuwe politiek leider van de PvdA, Wim 

Kok, die in 1986 Joop den Uyl was opgevolgd, ontpopte zich als fractievoorzitter 

geenszins tot geboren oppositievoerder. Het besturen, en dus ook regeringsdeelname, 

leek hem veel meer in het bloed te zitten. In juni 1989 verklaarde Kok dat de 

principiële keuze voor praktische hervormingsgezindheid vergezelt diende te gaan van 

een stijl van politiek handelen die zoekt naar maatschappelijke consensus en 

samenhang. Het verkiezingsprogramma van 1989 schreeuwde de wens tot regeren 

bijna van de daken: ‘De kiezers komen het eerst aan bod. Zij moeten er met ons en 

door ons van worden overtuigd dat een regering met sociaal-democraten beter werkt’. 

Echt overtuigend was die boodschap kennelijk niet. De PvdA verloor bij de 

verkiezingen van september 1989 drie van haar tweeënvijftig zetels. Ondanks deze 

teleurstellende uitslag kwam binnen twee maanden een kabinet van CDA en PvdA tot 

stand: het kabinet Lubbers/Kok. D66 viel tijdens de formatieonderhandelingen buiten 

boord. Vooral op het punt van zetelverdeling werden de wensen van de democraten 

niet gehonoreerd. D66 koos ervoor oppositie voor het kabinet te voeren, de VVD nam 

als grootste oppositiepartij een veel kritischer houding tegenover de CDA/PvdA-

coalitie aan. Vanaf het moment dat de PvdA toetrad tot het kabinet Lubbers/Kok,  

moest blijken of de inhoudelijke heroriëntatie aansloot bij de bestuurspraktijk van 

alledag, waarmee de PvdA als regeringspartij werd geconfronteerd. Op het regeren zelf 

had zij zich niet kunnen voorbereiden, dat kon alleen door het te doen. 

 

Ongetwijfeld was regeren in 1989 voor de bewindspersonen gewoon een kwestie van 

aanpakken. Dat was al het motto na de totstandkoming van het eerste kabinet met 

sociaal-democraten, het vooroorlogse en tweede kabinet De Geer. Slechts enkelen van 

de PvdA ministers en  - staatssecretarissen die in 1989 aantraden, Hedy d’ Ancona, 

Ien Dales en Jan Pronk, hadden eerder regeringsverantwoordelijkheid gedragen. 

Pronk meende na afloop van zijn ministerschap in het kabinet Den Uyl, dat de PvdA 

zich in een oppositieperiode van bijna vijftien jaar zeer onvoldoende op het regeren 

had voorbereid. Gold dat in 1989 volgens hem ook? Het kabinet Den Uyl kon niet 

anders dan kleine stappen zetten. De marges waren smal. Ed van Thijn beschrijft in 

‘De kleine stappen van het kabinet Den Uyl’ hoe de PvdA-ministers en -

staatssecretarissen in de jaren 1973-1977 met de weerbarstigheid van de materie, de 

samenleving, de staatsbureaucratie en het politieke klimaat werden geconfronteerd. 

Hoewel Van Thijn dit niet met zoveel woorden zei, was de partij als niet minder 

weerbarstig ervaren. Dezelfde aspecten zijn heden ten dage nog relevant. Wim Kok 

vervulde vanaf 1989 de combinatie van drie functies: vice-premier, minister van 

financiën en partijleider. Deze combinatie kon niet anders dan bepalend zijn voor de 

verhouding tot de andere PvdA bewindslieden. Wat waren in hun ogen de voor- en 

nadelen?  Schoon kan de droom zijn, maar regeren gaat met vallen en opstaan. In 

1913 was de SDAP, voorloper van de PvdA, bang voor regeringsdeelname en zag ervan 

af. Partijvoorzitter Vliegen had wel willen plaatsnemen in het kabinet, de SDAP kon 

wel tegen een stootje. In 1989 durfde de PvdA de uitdaging aan om toe te treden tot 

het kabinet Lubbers/Kok. Het tekent de kracht van de PvdA dat zij zich voor een 

evaluatie van haar rol in het kabinet Lubbers/Kok openstelt. Zoals Vliegen al zei: ‘de 

partij is niet van kraakporselein’. 
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Ik vind het van belang om de discrepantie tussen hoe je denkt te moeten leven en de 

manier waarop je leeft, niet al te groot te maken. Die discrepantie heb ik met open ogen 

vierenhalf jaar aanvaard. Maar ik vond het na een periode als minister in ieder geval 

voorlopig genoeg geweest. 

 

Hedy d’ Ancona (1937): minister in het kabinet Lubbers/Kok, die welbewust afstand 

deed van de macht. Ze beheerde het departement van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur. Haar ministerschap had veel weg van een rondreizend circus. Zeven dagen 

per week toerde d’ Ancona door het land. De agenda raakte helemaal overvol toen ze 

het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen van 1994 op zich nam. Hedy d’ 

Ancona trad in het kabinet Van Agt/Den Uyl op als staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Vanaf 1984 was zij lid van het Europees Parlement, waarnaar ze 

in 1994 is teruggekeerd. 

 

Het ministerschap in Nederland is een extreem zware baan. Ik heb het altijd bizar 

gevonden dat je voor ieder baantje wordt gekeurd, behalve als je minister wordt. Op 

geen enkele manier is gevraagd naar mijn lichamelijke gezondheid. Ik mag het 

afkloppen, maar ik was een van de weinigen – misschien wel de enige – die in de hele 

regeerperiode slechts een ochtend ziek is geweest. De meesten van mijn mannelijke 

collega’s hadden toch vaker griepjes en andere ontstekingen. Het vervelende van de 

baan is de geringe tijd om je echt in het persoonlijke welbevinden van collega’s te 

verdiepen. Soms dacht ik: wat gaan mensen er verschrikkelijk moe uitzien. Aan de 

andere kant: als ze een vakantie of weekend rust hadden genomen, viel het wel weer 

mee. Jan Pronk heeft over het kabinet Den Uyl gezegd: ‘we waren niet fit’. Je kunt niet 

zeggen dat de ministersploeg niet fit was anders hadden we het geen vijf jaar 

volgehouden. Alleen heeft Ien Dales het met de dood moeten bekopen. Ze zei vaak tegen 

me dat ze zo verschrikkelijk moe was, dat ze het hele weekend ging slapen. Je werd 

niet ontzien. Je kon ook niet worden ontzien door collega’s. De zwaarte van de baan 

speelt zich vooral in de eigen portefeuille af. Ieder had zijn eigen filiaal. Dat run je niet 

voor een ander. Wim Kok zei eens aan het eind van de regeerperiode dat hij doodop 

was. Hij zou een weekend goed gaan uitrusten. Toen vroegen collega’s toch nog weer of 

hij even iemand wilde bellen. We waren volstrekt gefocust op de zaak. Ik heb een vrij 

stevige conditie en groot regenererend vermogen, dus ben niet zo uitgeput geraakt. Mij 

ging het niet om de fysieke vermoeidheid, maar om het beslag dat die baan legde op 

mijn persoonlijke vrijheid. Ik heb als feministe altijd uitgedragen dat je naast je 

openbare leven tijd over moet hebben voor een privé-bestaan. Iemand die drie perioden 

minister is, zal volstrekt alleen komen te staan. Bovendien werd ik in mijn privé-leven 

vaak nog aangesproken als minister. Sommigen geeft dat misschien een comfortabel 

gevoel. Ik vond het belemmerend en zwaar. Voor een partner moet het bijna ondoenlijk 

zijn met een minister samen te leven. Ik was blij dat ik mijn eigen echtgenoot niet was. 

Je bent er niet, of komt vier uur later thuis dan afgesproken. Joop en Liesbeth den Uyl 

voerden voortdurend strijd om de tijd, dat heb ik van nabij meegemaakt. Nou, en die 

streden er tenminste nog om. Als anderen aan mijn uitlatingen over de zwaarte van het 

ministerschap de conclusie verbinden dat dat vrouwtje het niet aankon, is dat hun 

probleem. Er zijn mensen die in hun leven niets anders willen dan achttien uur per dag 

in touw zijn. Het leek me goed daarover mijn opvatting te geven en ik ben dat blijven 

doen. Ik kon niet in de huizen van collega’s kijken, maar had toch hun partners eens 

willen vragen of ze de gang van zaken ideaal vonden. Werden binnen het kabinet 

afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de lengte van vergaderingen en vergaderingen in 
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het weekend? Hadden de PvdA-bewindslieden voor ogen dat uitputtingsslagen als 

tijdens het kabinet Den Uyl moesten worden voorkomen? Nee, zulke afspraken zijn niet 

gemaakt. Maar uitputtingsslagen waren er toch ook niet echt. Lubbers was geen 

vergaderaar. Hij werd na half elf ’s avonds moe en slaperig. We beschouwden het als 

een onvermijdelijkheid dat er af en toe op zaterdag moest worden vergaderd. Daar 

werd niet over gemopperd. Mijn portefeuille week af van de anderen. Ik was elk 

weekend op stap. Open dagen van asielzoekerscentra, culturele zaken, sportfestijnen. 

Op zondagmiddag was ik meestal vrij, maar zelfs dan niet altijd. Het was mijn lust en 

mijn leven om alles te zien en mee te maken. Ik wilde het op mijn manier doen, hoewel 

die weekenden er toch een beetje in zijn geslopen. Dat veld legde zo’n enorm beslag op 

me. Ik nam me voor niet een minister te zijn waarvan ze zouden zeggen: ze weet niet 

waar ze het over heeft. En ja, ik ben een buitengewoon vitaal persoon, hè? Ik hield dat 

wel vol. Heeft juist het centrum-linkse kabinet Lubbers/Kok niet moeten ervaren hoe 

groot de invloed van maatschappelijk protest kan zijn? Ja. We hebben echter al vaker in 

de geschiedenis moeten ondervinden dat een links of centrum-links kabinet zich 

aanzienlijk minder kan permitteren dan een centrum-rechts kabinet. Tijdens Van 

Agt/Den Uyl was het protest tegen de Ziektewet nog veel langduriger en omvangrijker 

dan Lubbers/Kok heeft meegemaakt. Ik ben zelf voortgekomen uit de 

buitenparlementaire actie en zou het ook vervelend hebben gevonden als 

maatschappelijk protest volstrekt achterwege was gebleven. We leven gelukkig in een 

maatschappij waarin niet slechts een nogal willekeurige groep burgers zich eens in de 

vier jaar volksvertegenwoordiger gaat noemen. Los van wat die mensen zeggen en 

ondersteunen kan dwars door alle partijen heen verzet ontstaan. Dat vind ik een groot 

compliment aan onze democratie. Ik ben heel tevreden over wat het kabinet 

Lubbers/Kok tot stand heeft gebracht, maar houd het voor mogelijk dat we een aantal 

malen te ver zijn gegaan. In het geval van de WAO, de bijstand en de bejaardenoorden 

klonk protest van mensen die normaal gesproken niet de meest mondigen in de 

samenleving zijn. Dat moet de PvdA tot nadenken stemmen. 

 

Nadat in de tweede helft van de jaren zestig iedere steen van de samenleving onderste 

boven was gehaald, wordt alles in de tweede helft van de jaren zeventig weer 

vakkundig teruggeschroefd. Zo beweren de kletsmajoren die in het optreden van een 

rechts kabinet een goede aanleiding zien om weer eens commentaar te hebben over de 

politieke restauratie in Nederland. Op 7 december 1977 organiseerde de sociale 

faculteit van de Erasmus Universiteit een debat over dit onderwerp en toen bleek al 

snel dat het allemaal ingewikkelder in elkaar zit. Wie spreekt van restauratie in de 

politiek moet toch eerste duidelijk maken wat hij met politiek bedoelt en wat hij onder 

restauratie verstaat. Maar juist deze verduidelijking blijft achterwege. De verhalen 

over restauratie in de politiek zijn daarom vaag en niet concreet. De  Leidse stroming 

in de politicologie hechtte veel waarde aan één aspect: de gedragsregels bij de 

kabinetsformatie. Er zijn echter elementen die veel belangrijker zijn: het politieke 

systeem, de politieke cultuur en het overheidsbeleid. Bij het politieke systeem zijn 

onder meer de machtsverhoudingen van belang, bij de politieke cultuur gaat het 

vooral om de normen en opvattingen van de burgers. Bij het beleid moet vooral gelet 

worden op de inhoud van de door de overheid getroffen maatregelen. Maar wat is 

restauratie? Men kan zeggen: herstel van wat vroeger was. Het werkelijke probleem 

wordt dan echter weggedefinieerd. Restauratie heeft te maken met de 

maatschappelijke reactie op een progressief beleid en dit moet in de definitie tot 

uitdrukking worden gebracht. Professor A. Hoogerwerf, die in Enschede doceerde, 
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heeft ondubbelzinnig aangetoond dat het bij progressiviteit en reactie steeds gaat om 

verdelingsvraagstukken. De geschiedenis van het politieke denken is er vol van. Als 

progressieven, conservatieven en reactionairen zichzelf en elkaar beschrijven, blijkt 

het steeds te gaan om de gewenste mate van maatschappelijke ongelijkheid. 

Progressiviteit is gericht op de vermindering van de bestaande ongelijkheid van 

bijvoorbeeld inkomen, kennis en macht. Conservatisme wil de ongelijkheid steeds 

handhaven terwijl reactionairen de bestaande ongelijkheid willen vergroten. Er is 

alleen maar sprake van restauratie indien het politieke systeem, de politieke 

opvattingen en het beleid van de overheid gericht zouden zijn op een grotere 

ongelijkheid, op het terugschroeven van de nivellering (gelijk maken, op gelijk niveau 

brengen). En of er dan inderdaad van restauratie sprake is valt nog te bezien. 

 

Het karakter van het politieke systeem wordt bepaald door het antwoord op de vraag: 

wie beslist er nu eigenlijk? Voor 1966 beslisten de bestuurders, de regenten en de 

ambitieuze politici. Toen kwam echter de machtige beweging van de inspraak. De 

studenten moesten inspraak hebben op de universiteit, de burgers in het bestuur van 

de gemeente en de arbeiders in het beheer van de bedrijven. En wat zien we nu, 

veertig jaar later? De bestuurders beslissen nog steeds. Alleen zijn het andere 

bestuurders met een andere mentaliteit die het land regeren. Op de universiteiten zijn 

niet de studerende studenten aan de macht gekomen, maar wordt het bestuur 

uitgeoefend door een nieuwe klasse van beroepsbureaucraten die bestaat uit een 

handjevol  studenten (die niet studeren) en hoogleraren die niet (meer) publiceren. In 

de gemeenten beslissen niet de gewone burgers, maar worden de beslissingen 

genomen door de voormalige Nieuw-Linksers. In de politieke partijen zijn niet de leden 

aan de macht, maar de politieke baasjes uit de gewesten. In de bedrijven hebben de 

arbeiders evenmin als vroeger iets te vertellen. Wel hebben de ondernemers een 

belangrijk deel van hun macht moeten afstaan aan de vakbonden. Maar die worden 

ten dele niet door hun eigen leden beheerst, maar door een type image-builders, die 

dissidenten in hun club nog steeds op dezelfde manier kleineren als vroeger het geval 

was. Restauratie dus? Geen sprake van! Het is alleen maar duidelijk geworden dat 

inspraak niets met democratisering te maken heeft en ook nooit te maken heeft 

gehad. Altijd en overal leidde massale inspraak niet tot nivellering van de politieke 

macht, maar tot vorming van nieuwe elites. Massaal inspreken is alleen mogelijk op 

ellenlange vergaderingen waar vele conflicten kunnen worden uitgesproken. Gewone 

mensen laten het al snel afweten. Zij hebben geen zin om zoveel tijd voor zoveel 

gesteggel ter beschikking te stellen en moeten ’s ochtend om zeven uur weer aan het 

werk. Alleen de ambitieuze kandidaat-politici van de nieuwe generatie brachten het op 

om week in, week uit present te zijn in de centra van de politieke macht. 

 

Stan Poppe en Dries van Agt hebben hun zin. Het kabinet Den Uyl is niet meer. Stan 

Poppe, secretaris van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, schreef zonder enig 

overleg in De Nieuwe Linie van 3 januari 1976 dat het kabinet een historische 

vergissing was. Een complete verrassingsaanval.  Van Agt, vice-premier in het kabinet 

Den Uyl, blies op zaterdag 19 maart 1977 in ene tv-uitzending van Hier en Nu zijn 

eigen kabinet op. Hoewel premier Den Uyl binnenskamers op het stuk van de 

grondpolitiek die concessies aan het CDA had gedaan, die voor de PvdA eigenlijk 

onaanvaardbaar waren (maar die voor 90 % tegemoet kwamen aan de wensen van het 

CDA), moest de PvdA geheel op de knieën.  Tussen de aanpak van Stan en die van 

Dries is er niet een wezenlijk verschil. Als er verschillen bestaan, zitten die niet in 
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personen, maar in partijen. De PvdA liet Stan maar praten en in de fractie raakte hij 

in een isolement. Maar het CDA stond achter Dries en liet minzaam toe dat één 

ongelukkige televisie-uitzending de complete val van het kabinet veroorzaakte. De 

meeste CDA-kamerleden waren opgelucht. Over de socialistische worgwetten 

(grondwetten, vermogensaanwas, huurprijzen) zouden zij zich niet meer voor de 

verkiezingen hoeven uit te spreken. En overal waar Dries in de verkiezingscampagne 

als spreker optrad, was het applaus van de CDA-achterban niet van de lucht. Hij had 

het toch maar klaargespeeld het CDA van de rooien te verlossen. Niet tussen Stan en 

Dries gaapte een grote kloof. Waar de PvdA bezig was met compromissen te sluiten en 

in veel opzichten dus halfslachtige beleid van het kabinet Den Uyl tot inzet van de 

verkiezingen te maken, stond het CDA toe dat haar ministers de bij de 

kabinetsformatie gemaakte afspraken niet nakwamen.  Het CDA verdedigde niet de 

ingediende wetsvoorstellen.  Het hele kabinet werd genadeloos de grond ingeboord 

wanneer het niet over lonen of belangen ging, maar over andere machtsverhoudingen. 

Het kabinet Den Uyl was geen historische vergissing. Indien het erin geslaagd zou zijn 

de machtsverhoudingen te veranderen, zou dit een grote gebeurtenis zijn geweest. 

Toen het daarin niet slaagde, lagen de verantwoordelijkheden daarvoor tenminste 

duidelijk op tafel. In 1972 dreigde de PvdA te vervallen tot een ideologische 

oppositiepartij, dat medeverantwoordelijkheid voor concrete hervormingen schuwde 

en dat daarom door de arbeiders niet meer kon worden beschouwd als een 

machtsinstrument voor het bereiken van hun doeleinden. In 1977 had het CDA de 

mond vol van een ethisch reveil en andere ideologische prietpraat en schuwde het 

CDA de medeverantwoordelijkheid voor concrete hervormingen. 

 

Vlak na de val van het kabinet Den Uyl werd er door het CDA veel misbaar gemaakt 

over het slechte politieke klimaat. Dat zou PvdA fractievoorzitter Ed van Thijn hebben 

veroorzaakt door vier hervormingsvoorstellen uit te roepen tot toetssteen van een 

progressief-confessionele samenwerking. Hiermee zou aan het CDA exameneisen zijn 

gesteld, die het doen van concessies onmogelijk zouden hebben gemaakt. Dit verwijt is 

geheel misplaatst. Van Thijn wist dat een van de drie partijen die het CDA vormen, 

namelijk de KPV, besloten had het wetsontwerp grondpolitiek, zo mogelijk na de 

verkiezingen, om zeep te helpen. In die situatie was het puur lijfsbehoud dat Van 

Thijn in het openbaar eiste dat het KVP-voornemen voor de verkiezingen zou worden 

uitgevoerd, waarbij hij terecht er nog eens aan herinnerde dat dit een kabinetscrisis 

zou veroorzaken. Een toetssteen voor samenwerking betekent dat er niet alleen aan 

het CDA, maar ook aan de PvdA exameneisen werden gesteld. Van Thijn stelde 

enerzijds dat het CDA voldoende hervormingsgezind moest zijn en anderzijds dat de 

PvdA voldoende ondogmatisch moest zijn. Op het stuk van de grondpolitiek is de PvdA 

voor dit examen geslaagd, maar is het CDA helaas gezakt. De PvdA-opstelling had 

echter een knelpunt, waarvan het bestaan door Van Thijn werd beseft, al was hij 

blijkbaar niet in staat hierin verandering aan te brengen. De vier 

hervormingsvoorstellen waren: grondpolitiek, verzelfstandiging van de 

ondernemersraden, investeringsrekening, vermogensaanwasdeling. Werkgelegenheid 

kwam op dit lijstje niet voor. Buiten de schuld van Van Thijn zelf werd het 

allerbelangrijkste probleem van die tijd in feite netjes onder tafel gewerkt. De vier 

hervormingsvoorstellen vormden de hoeksteen van een socialistische 

werkgelegenheidspolitiek. Een pover antwoord. Negentig procent van de grondkosten 

van stadsvernieuwing en nieuwbouw werd echter veroorzaakt door het bouwrijp 

maken van de grond. Een arbeidsintensief werk, waarin niet de grondspeculatie, maar 
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de hoogte van de arbeidskosten de hoofdrol speelde. 

 

Waarom kwam een progressief werkgelegenheidsbeleid niet op Van Thijns lijstje voor? 

Omdat de progressieve beweging hierover verdeeld was. In het kabinet Den Uyl 

stonden Den Uyl en Duisenberg (minister van financiën) in alle belangrijke 

werkgelegenheidskwesties vierkant tegenover elkaar. Den Uyl kwam op voor 

uitbreiding van de overheidsuitgaven en een drastische beperking van de loonstijging. 

Duisenberg maakte een nota volgens welke de groei van de collectieve lasten beperkt 

zou worden van negentien procent van het nationale inkomen per jaar, teneinde een 

nullijn in de besteedbare lonen te voorkomen. Deze een procent norm was volgens 

Duisenberg een linkse norm. Maar toen deze linkse norm na moeizame 

onderhandelingen (zomer 1977) eindelijk in een akkoord tussen de PvdA en het CDA 

was vastgelegd, stemde Duisenberg daar in zijn dooie eentje tegen. Bij nader inzien 

vond hij deze stijging van de collectieve lasten te gortig. Voor Duisenberg was de 

linkse norm inmiddels te links geworden. De tegenstelling Den Uyl-Duisenberg vond 

zijn weerslag binnen de PvdA-fractie via een tegenstelling tussen fractievoorzitter Van 

Thijn en diens financiële specialist D. Dolman. In het partijbestuur was helemaal geen 

tegenstelling omdat iedereen daar alles tegelijk wilde. Maar een daadwerkelijke keuze 

kon ook in het partijbestuur niet lang meer worden uitgesteld. De conclusie kon niet 

langer op zich laten wachten. De PvdA heeft de hervormingsvoorstellen in het 

algemeen, en de grondpolitiek in het bijzonder, opgeklopt om de interne 

tegenstellingen op een veel belangrijker punt toe te dekken. De grondpolitiek van de 

PvdA was in de eerste plaats camouflagepolitiek, die moest verhullen dat de PvdA op 

het grootste probleem van deze jaren, de werkloosheid, geen afdoende antwoord had. 

 

De mensen staan niet in de rij voor meer benzine, meer vakantiereizen, meer alcohol. 

Ze staan in de rij in de wachtkamer van de dokter, in de ziekenhuizen, voor meer 

huishoudelijke hulp als men niet in staat is het gezin zelf te verzorgen, voor meer 

onderwijs voor hun kinderen. Daar liggen de fundamentele noden van het individu. 

Daar liggen de fundamentele tekorten van onze maatschappij. Deze tekorten opheffen, 

de inkomensverschillen verkleinen en de werkloosheid bestrijden. Daar ligt de taak 

van de progressieve beweging in Nederland. Tenminste als zij dienstbaar wil zijn aan 

de maatschappij. 

 

Een publiek investeringsplan, socialisatie van de vraag, planning van de particuliere 

investeringen en van de inkomens, dat zijn de hoekstenen van het 

werkgelegenheidsbeleid dat door de hoogleraren van de Amsterdamse School wordt 

voorgestaan. Als puntje bij paaltje komt, willen de mensen volgens hen liever sociale 

zekerheid, volledige werkgelegenheid en collectieve voorzieningen, dan meer 

besteedbaar loon. Het is dan de taak van de politici om de samenleving zo te 

organiseren, dat deze fundamentele prioriteit van de individuen ook metterdaad wordt 

verwezenlijkt. het zou echter niet nodig zijn geweest het economendebat in de PvdA 

drie jaar lang vol te houden, als de tegenstanders van de Amsterdamse School zich 

gemakkelijk uit het veld lieten slaan. ‘Het kan best’, zo zeggen zij, ‘dat de mensen 

liever collectieve goederen willen. Maar juist degenen die meer collectieve goederen 

willen, moeten beseffen dat ze die alleen kunnen krijgen door  nu op de collectieve 

goederen te bezuinigen. Het draagvlak van deze publieke sector moet worden 

versterkt. Maar tegelijk moeten de kapitaalintensieve industrieën in de particuliere 

sector worden beschermd. Geen  overheidsgeknoei in de vorm van 
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winstondermijnende investeringsplanning, geen loonkostensubsidies om onrendabele 

arbeidsplaatsen te beschermen, geen inefficiënt geklungel via collectieve 

arbeidsplaatsenovereenkomsten met de vakbeweging. Dat zou alleen maar het 

draagvlak aantasten. En dat draagvlak moest juist beschermd worden. Hoewel Den 

Uyl binnenskamers tegensputterde, zag hij zich snel gedwongen de grondslagen van 

het WRR-rapport als basis voor het regeringsbeleid te aanvaarden. Wat Van Stiphout 

voorstelde klinkt ook logisch. Een gulden moet eerst verdiend voordat hij kan worden 

uitgegeven. Toch is het hele betoog van Duisenberg, van Van Stiphout en van al die 

anderen op drijfzand gebouwd. 

 

In Economische Statistische Berichten van 26 oktober 1977 heeft de redacteur-

secretaris van dat blad, L. van der Geest, de aanhangers van de draagvlaktheorie 

vergeleken met de fysiocraten. Deze geloofden dat alleen de landbouw productief was, 

terwijl de handel en industrie door hen werden aangeduid als steriel en passief. Toch 

lijkt door velen de particuliere sector als de productieve sector te worden beschouwd, 

waarop de overheid als improductieve teert. Hoe groter de collectieve sector, hoe 

kleiner het draagvlak. Van der Geest concludeert: ‘Deze zienswijze is een miskenning 

van het feit dat de collectieve sector zelf ook deel uitmaakt van het economisch 

draagvlak’. 

 

In Economisch Statistische Berichten van 8 februari 1978 heeft B. de Vries, 

wetenschappelijk medewerker van de Erasmus Universiteit, echter een nieuwe poging 

gewaagt het bestaan van een economisch draagvlak van de marktsector te bewijzen. 

Hij gebruikt daarvoor een grafiek. Zowel de grafiek als zijn betoog dat daarop volgt, is 

geheel gebaseerd op het uitgangspunt: ‘In de marktsector worden individuele goederen 

vervaardigd en verkocht. Dat zijn goederen waarover het individu alleen beschikking 

kan krijgen tegen het betalen van een prijs. In de budgetsector worden ook goederen 

en diensten vervaardigd. Deze worden echter zonder directe geldelijke tegenprestatie 

aan de bevolking ter beschikking gesteld’. De laatste zin maakt in een klap duidelijk 

waarom het geloof in het productieve draagvlak in de marktsector naar het rijk der 

fabelen moet worden verwezen. Het is waar dat de individuele goederen (brood, 

kleding) tegen een prijs worden afgezet. Maar ook de collectieve goederen 

(stadsvernieuwing, onderwijs) worden tegen een prijs afgezet. De prijs van de 

individuele goederen bestaat uit een geldsom per eenheid. De prijs van collectieve 

goederen bestaat uit een belasting of een sociale premie voor het gehele pakket per 

jaar. Principieel maakt dat niets uit. Het is een denkfout te veronderstellen dat je 

alleen productief bent, wanneer je goederen tegen een geldsom per eenheid verkoopt. 

Je bent precies even productief, wanneer je kans ziet goederen af te zetten tegen een 

geldsom per jaar. Zolang de mensen bereid zijn voor de goederen te betalen bevredig je 

een behoefte en ben je dus productief. Dit is de bekende ‘benefit’ benadering in de leer 

van de openbare financiën, die al stamt uit de twintigste eeuw (Pantaleoni, Mazzola, 

Sax, Wicksell). Slechts om louter technische redenen heeft de prijs bij individuele 

goederen een andere juridische vorm dan hij bij collectieve goederen heeft. Dit 

technisch-juridische verschil valt in het niet bij de economische overeenkomst. In 

beide gevallen worden de goederen tegen een prijs afgezet. Natuurlijk moet er eerst 

inkomen worden verdiend voordat daaruit een premie of een belasting kan worden 

betaald. Maar er moet ook eerst een inkomen worden verdiend voordat daaruit een 

prijs voor een brood of een pak koffie kan worden betaald. Er is in principe geen 

verschil. Ook de niet tot de Amsterdamse School behorende Groningse hoogleraar 
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Kees de Galan deelt deze mening. En om belastingen en om prijzen te kunnen betalen 

moet inkomen worden verdiend. En hoe wordt dat inkomen dan verdiend? Door iets te 

produceren waarvoor mensen graag belastingen en prijzen betalen! Dat is het 

grondbeginsel van de economische kringloop, dat alle eerstejaarseconomen wordt 

uitgelegd, maar dat de afgestudeerden inmiddels hebben vergeten. Alle goederen en 

diensten zijn productief, zolang de individuen bereid zijn er een belasting of een prijs 

voor te betalen. Dat betekent dat zowel de particuliere sector als de publieke sector tot 

het productieve draagvlak bijdragen, mits individuele en collectieve goederen worden 

geproduceerd die in staat zijn tot het bevredigen van subjectief gevoelde behoeften. 

Het enige echte draagvlak dat er bestaat wordt dus door de voorkeuren van de 

burgers gevormd. 

 

Het maatschappijbeeld van de tegenstanders van de Amsterdamse School is nu 

blootgelegd. Hoewel het heftig wordt ontkend is het maatschappijbeeld van Stevers 

toch gebaseerd tot de bevrediging van behoeften. Ook Heertje heeft Stevers op dit punt 

scherp aangevallen. Het gelijk van Heertje kwam helemaal bovendrijven toen het blad 

Intermediair op 13 januari 1978 een heel nummer plus symposium wijdde aan het 

economendebat, op initiatief en onder leiding van de politicoloog Hans Daudt. Toen 

bleek, dat dezelfde economen die denken dat de werkloosheid vooral van de grote 

publieke sector komt, eigenlijk van mening zijn dat er uit de publieke sector niet veel 

goeds kan voortkomen, eenvoudig omdat de democratische besluitvorming niet deugt. 

Het nummer werd geopend met een stuk uit Encounter (nov. 1976) van de 

Nobelprijswinnaar Milton Friedman. ‘De streep die we niet mogen passeren. De 

kwetsbaarheid van de vrijheid bij een publieke sector van zestig procent.’ Daarop 

volgden artikelen van Bolkestein, Douben, Hartog, Heertje, Ter Heide, Stevers, 

Vermaar en Wolfson en een interview met Den Uyl. Zeker de helft van deze artikelen 

was weliswaar genuanceerder dan Friedmans betoog, maar ademde toch eenzelfde 

geest. De samenleving is in gevaar, want de besluitvorming van weleer via het 

marktmechanisme is geleidelijk verdrongen door een besluitvorming via de 

zogenaamde democratische methode. Alleen Den Uyl en Ter Heide distantieerden zich 

duidelijk van deze stemmingmakerij. Want stemmingmakerij, dat is het. Niet dat er 

niets op de democratie aan te merken zou zijn. Ingebouwde gebreken zijn er zat en 

Hans van den Doel komt met voorstellen om deze gebreken aan te pakken. De 

werkwijze van Friedman is geheel anders. Zonder theorie bespreekt hij voorbeelden uit 

zijn dromen of uit zijn dagelijkse omgeving, die aan moeten tonen dat de democratie 

niet deugd. Na de inleiding komt Friedman tot de kern van de zaak: ‘Het economische 

systeem is een marktplaats. Ook het politieke  systeem is een forum, een 

marktplaats’. Maar in beiden heersen totaal verschillende vormen van 

marktmechanisme, met twee verschillende consequenties. In de economische markt 

krijgt een mens waarvoor men stemt. In de politieke markt bestaat vrijwel geen relatie 

tussen datgene waarvoor men stemt en datgene wat men uiteindelijk krijgt. Dat is een 

fundamenteel verschil tussen beide markten. Kortom, de band tussen beslissen en 

genieten is verbroken. Om dit te illustreren zal Friedman in het diepst van zijn 

gedachten een maatschappij  maken waarin eenenvijftig procent van de mensen rode 

dassen wil en negenenveertig procent groene. In het marktproces (de winkel) koopt 

eenenvijftig procent dan een rode das, terwijl negenenveertig procent een groene 

koopt. Maar in het democratische proces zou honderd procent van de mensen, 

volgens Friedman, gedwongen worden tot het dragen van rode dassen. Als we 

aannemen dat beide partijen het over alles eens zijn, behalve over de dassen, kan de 
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partij die het standpunt inneemt dat iedereen de das krijgt van de door hemzelf 

gewenste kleur, natuurlijk glansrijk de verkiezingen winnen van de partij die vindt dat 

iedereen rode dassen moet dragen. De partij die wil dat iedereen de das krijgt van zijn 

eigen keus kan namelijk op dit punt meer mensen tevreden stellen dan de partij die 

vindt dat iedereen rode dassen moet dragen. Maar Friedman heeft nog meer 

voorbeelden. De manier om als minister-president of als kamerlid gekozen te worden 

is volgens hem het bijeenbrengen van een coalitie van speciale belangen: ‘Je gaat naar 

een groep die vijf procent van de stemmen vertegenwoordigt en zegt: ‘Ik zal stemmen 

voor wat jullie willen, als je je niet bemoeit met wat ik verder stem’. En het antwoord 

luidt gewoonlijk: ‘Het kan ons niet schelen wat je verder doet’. Dan ga je naar de 

volgende vijfprocentgroep en langs die lijnen vergaar je eenenvijftig procent’. Het is een 

uitstekende schets van de realiteit. Maar wat is er eigenlijk op tegen! Het is juist de 

kracht van het democratische concurrentiesysteem dat de behoeften van 

minderheden worden bevredigd zolang het maar niet botst met zwaarwegende 

belangen van de meerderheden. Juist daardoor zorgt het democratische systeem keer 

op keer voor een verhoging van de maatschappelijke welvaart, die volgens de bekende 

maatstaf van Pareto immers tot stand komt wanneer de positie van sommigen wordt 

verbeterd zonder dat die van anderen wordt verslechterd! Stevers kent de literatuur 

over de democratische besluitvorming beter dan Friedman, maar toch nog vrij 

onvolledig. Zo meent hij dat een politieke partij in een representatieve democratie 

altijd stemmenwinst kan boeken door de overheidsuitgaven te vergroten, en wel die 

welke vooral aan de lage inkomens ten goede komen. Daarbij moet men ze dan wel 

zodanig financieren dat ze, althans voor het oog, op politiek niet interessante groepen 

drukken: hogere inkomens, winstinkomens. Dit leidt volgens hem dus tot hogere 

collectieve lasten. Natuurlijk is het waar dat elke democratie, die immers gefundeerd 

is in het beginsel dat iedere burger over een gelijke macht beschikt, een zekere neiging 

heeft tot nivellering van allerlei waarden. Maar reeds Anthony Downs (1957), die de 

grondlegger is van de theorie waar Stevers zich op beroept, heeft erop gewezen dat de 

nivelleringswoede in een democratie door tenminste twee factoren wordt begrensd. 

 

- De lagere inkomens houden rekening met de mogelijkheid dat zijzelf of hun 

kinderen ook eens tot de rijken zullen behoren en willen de pret daarvan niet 

bij voorbaat bederven. 

- De lagere inkomens houden rekening met de negatieve effecten van de 

inkomensnivellering op de arbeidsinspanning, de economische groei en de 

werkgelegenheid. Wanneer zij te veel nivelleren treffen zij in de eerste plaats 

zichzelf.  

 

Op 31 januari 1972 gooide Hans van den Doel de knuppel in het hoenderhok tijdens 

een spreekbeurt in Tiel. ‘We moeten met de KVP samen als we willen regeren, het kan 

gewoon niet anders. Maar niet met deze KVP. Die zal eerst progressief moeten worden, 

zich op afspraken voor de verkiezingen moeten vastleggen. In zo’n akkoord moet naar 

mijn mening ook zodanige staatsrechterlijke vernieuwingen worden opgenomen, dat 

de KVP automatisch bij elke verkiezing weer tot afspraken is gedwongen, bijvoorbeeld 

tot een districtenstelsel en/of gekozen formateur. En het regeerakkoord moet zo links 

zijn, dat de rechtervleugel van de KVP zich vanzelf afsplitst. Dat betekent dus dat ik 

bepaald geen oude coalitie wil’. Negen maanden later hielde hij eenzelfde pleidooi in 

Nunspeet. Dezelfde Nieuw-Linksers die hem in 1967 onder de grootst mogelijke druk 

hadden gezet om als kamerlid van de officiële partijlijn afwijkende standpunten in te 
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nemen, eisten nu dat hij als kamerlid aan de officiële partijlijn zou houden. Alleen 

André van der Louw, Han Lammers en Marcel van Dam, verdedigden het recht van 

Van den Doel op vrije meningsuiting. Vrij Nederland sneerde: ‘Voor Van den Doel geldt 

kennelijk: liever regeren dan vooruitzien’. (VN 16 september 1972). Jan Joost Lindner 

schreef in de Volkskrant van 16 september 1972: ‘PvdA-kamerlid Hans van den Doel 

voert in zijn partij eigenlijk een achterhoedegevecht voor de kans op rooms-rood. In de 

fractie is hij bijna de enige, die nog serieus op deze mogelijkheid mikt’. Maar nog geen 

half jaar later was het eerste kabinet Den Uyl, dankzij de steun van André van der 

Louw, een feit. 
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Doodgaan: uit de tijd raken 
 
 

 

 

 

Wij moeten in alles onze hersens gebruiken en de zaken goed overdenken. Het 

spreekwoord zegt: ‘Frons uw wenkbrauwen, en een plan zal in u opkomen’. Dat wil 

zeggen dat uit veel denken wijsheid voortkomt 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, 12 april 1944 

 

 

 

Sterven en baren lijken op elkaar. In beide situaties moet je oppassen met de 

mededeling: ‘Het is begonnen’. Men verwacht dan binnen vierentwintig uur een baby 

of een lijk. Het is begonnen. Dat zeg je nooit tegen de stervende, maar wel tegen de 

familie. In het verpleeghuis, als vader of moeder doodgaat, ontstaat er nogal eens een 

reünie rond het sterfbed. Men is vaak van ver gekomen en het is er vaak niet 

ongezellig. Men blijft waken omdat de dokter heeft gezegd dat het niet lang meer kan 

duren. De motieven voor waken zijn vaak troebel. Kinderen of familie bezocht de 

stervende bij leven nooit, gaan dan nu nachtenlang uitboeten bij een lichaam waaruit 

de moeder eigenlijk allang vertrokken is. Want zoals het hoofd bij de geboorte het 

eerst komt, zo verdwijnt het ook het eerst bij het sterven. De kamer wordt vaak 

doorzocht op waardevolle spullen. Het is dikwijls ondoenlijk om lang bij een stervende 

te zitten, vooral als deze aan de grote verdwijntruc bezig is achter een scherm van 

morfine. Dat geeft een ademhaling die om de een of anderhalve minuut langzaam 

helemaal ophoudt. Stilte. Je staat verschrikt op, sluit je boek, zet je drinken neer, en 

buigt je over het stille lichaam. Zou ze dan eindelijk… ? Maar nee. Heel zachtjes 

begint het gepruttel weer en al gauw is het rochelen op volle sterkte terug, nog luider 

dan daarnet, lijkt het wel. Dit kan uren of zelfs dagen zo doorgaan, maar gewoonlijk 

smeken de wakers de dokter al na een nacht dit zenuwslopende schouwspel te 

hebben doorgemaakt, om er een einde aan te maken. Hoe begrijpelijk het verzoek ook 

is, de maatregel is nogal kras als je de aanleiding ervan bedenkt: het is geen gezicht, 

het is gewoon niet uit te houden om aan zo’n sterfbed te zitten. Maar met de stervende 

heeft dit allemaal niets te maken, want die allang weg 

 

Toen ik vier jaar oud was trof me een groot verdriet. Ik kan me niet herinneren dat ik 

ooit groter verdriet had. Dat was de dood van mijn grootvader Hendrik Maassen van 

den Brink. Ik herinner me dat ik afscheid van hem nam, samen met tante in het 

Elisabeth ziekenhuis, toen er geen herstel meer te verwachten was. Tot die dag toe 

kwam hij geregeld op de fiets naar Enter om ons op te zoeken. Ik kan me nog veel 

herinneren, ook dat ik mee mocht om sigaren te kopen in de sigarenzaak aan de 

Grotestraat te Almelo. En dat ik mijn hand brandde toen ik aan de grote aansteker 

kwam. Ik weet nog dat hij mooi spierwit haar had en een snorretje en dat hij 
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kaarsrecht liep. Dat was een heerlijk leven. Geen kind had het zo goed als ik. Wat ik 

me het allerbeste herinner is zijn heengaan. De naoberplicht: de stilzwijgende 

afspraak om de buren bij te staan in de praktische zorgen rond een sterfgeval, 

bestond toen nog. De naaste buren schreven de adressen op de rouwkaarten toen de 

dood van mijn moeder (1969) en tien jaar later die van vaa aangekondigd diende te 

worden. Familie, buren, vrienden en bekenden werden uitgenodigd om de kerkdienst 

en het onder de aarde bergen (onder klokgelui) bij te wonen. Tranen tekort, ogen vol 

wanhoop en onbegrip. De dood was het begrijpen voorbij, wij waren immers nog zo 

jong. De dagen waren vervuld van een onbeweeglijke zwaarte, dagen van verminderde 

koude en van gestorven leven, dagen die om zo te zeggen door de natuur zelf waren 

geschapen voor een begrafenis. De straat scheen door de vuil geworden sneeuw heen 

als door een rouwfloers en donkere, natte sparrenbomen als zwartgeworden zilver 

keken over de schuttingen en leken ook in de rouw te zijn. Ik genoot bijvoorbaat van 

het idee dat ik over twee dagen verdwijnen zou uit het dorp. Ik gedacht al het 

toevallige dat het leven mij toeschoof: de beste eigenschappen van de overledene, een 

beeld van een vriendin op straat op de terugweg van de begraafplaats, het gewassen 

goed aan de lijn, waar lang geleden eens op een nacht een sneeuwstorm gegierd had 

en ik als klein meisje onder de dekens verstopt lag. Het was zo vreemd dat het leven 

doorging als daarvoor, dat de aarde niet stilstond, dat ik weer aan het werk moest. 

Toch was de vanzelfsprekendheid dat ze er was weg. Het leven werd voorgoed anders.  

 

Het was in vroeger dagen bittere noodzaak om op het platteland te overleven. De 

reguliere hulpverlening was ver weg. Het vervoer was lang niet zo snel als vandaag de 

dag. Het dorp en de buurtschap waren op zichzelf aangewezen. Tegenwoordig is het 

meer een zaak van fatsoen, van sociaal gedrag: goede buren helpen elkaar. Nu worden 

in sommige plaatsen vrijwilligers geschoold om mensen te helpen op dezelfde manier 

zoals dat vroeger in een naoberschap gebruikelijk was. Sedert de tijd van Karel de 

Grote moesten de doden naar de kerk gebracht worden en in of bij de kerk worden 

begraven. Men is er nog aan gehecht, dat met een ‘groove’ steeds de van ouds bekende 

dodenweg gevolgd wordt. In de meeste van de marken zijn wegen te vinden die Helweg 

of Halweg worden genoemd. Het waren wegen die altijd voor het verkeer moesten 

openstaan. De aanwonende eigenaren mochten daarin geen afsluiting of 

belemmeringen aanbrengen. Meestal zijn het bovendien dodenwegen of lijkwegen, de 

boeren en dorpsbewoners hechten er nog sterk aan dat met een groove geen andere 

weg wordt gevolgd. Voor de dodenwagen (kleedwagen, huifkar) werden drie, vier, soms 

wel vijf paarden gespannen, natuurlijk noaberpaarden. Ze moesten zwart of ten 

minste bruin zijn. Schimmels kan men niet gebruiken. Overal kent men toch 

vertelsels van voorgezichten, waarin een man, met het tweede gezicht behept, een 

dodenwagen ziet waar een schimmel voor is gespannen. En dat  zou dan ook altijd 

kort daarop zijn uitgekomen, omdat alle andere paarden in de noaberschap ziek of 

kreupel waren geworden. De noodnoabers moeten de dodenwagen besturen daarom 

heten ze ook wel dodennoabers. De wagen, het tuig en alles wat erbij hoort is tevoren 

goed nagekeken. Want als men onderweg stil moet houden om iets te maken of vast te 

knopen is dat voor een dode een groot ongeluk, dan ‘koomp hee neet good terechte’. 

Anderen vertellen dat er dan in hetzelfde huis gauw weer een dode zal komen. Mocht 

er toch iets los gaan proberen de noabers het weer vast te knopen. De wagen waar de 

kist op staat is de lange zaadwagen. Naast de kist zitten op met hooi gevulde zakken 

de vrouwen die de dode het naast zijn. De allernaasten zitten achter op de wagen aan 

het hoofdeinde van de kist. Alle vrouwen die op de dodenwagen zitten moeten een 
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regenkleed over het hoofd hebben. Is er niet genoeg familie dan moet een naober op 

deze wagen plaatsnemen. En als er dan niet zo gauw een regenkleed bij de hand is 

dan moeten ze de zwarte scholdook (schort) over het hoofd doen. Men mag hun 

gezichten niet zien. Soms, als de weg naar het kerkhof heel lang is, komt er achter de 

dodenwagen nog een wagen met vrouwen, al het andere volk gaat te voet. Men rijdt 

altijd de weg die van ouds als dodenweg heeft gegolden. De dodennoabers gaan met de 

groove mee, een stuk of acht andere noabers zien vooruitgegaan en op de toren van de 

kerk geklommen. Als de stoet op de begraafplaats is aangekomen beginnen de 

noabers de klokken te luiden, dan wordt voor de dode voor de tweede en laatste keer 

geluid. Later werd het groovenbier niet meer tevoren in het sterfhuis gegeven, maar na 

afloop van de begrafenis in een restaurant. In de heidense tijd, toen de doden 

verbrand werden en hun as in heidepotten begraven werd, moest men als offer 

maaltijden geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het 

land bleef de ‘groove’ een feest. Men dacht dat men tekort kwam als men er niet wat 

van mee kreeg. Zelfs uit een oud kinderversje kun je horen hoe belangrijk dat 

trakteren vroeger was. Als de kinderen een slak uit het huisje willen laten komen, dan 

zingen ze: 

 

Slakkenhuusken kom ees oet, 

Dien vaar en moor is dood, 

Now krigs doe stoet en brood.  

 

Op een ouderwetse ‘groove’, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode 

amper gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was. Voor de mensen die er 

bij betrokken waren was het heel wat anders. Zelfs het huis bleef nog weken rouwen. 

Er werd in de keuken geen zand gestrooid en geen bezem gebruikt. De schoorsteenval 

was van zwarte katoen met een wit patroontje en de gordijnen waren van gebroken wit 

of grijze neteldoek zonder ingeweven bloemen. 

 

De dodenweg is bepaald na de invoering van het christendom. De verbranding van de 

lijken en het bijzetten van de as in de grafheuvels werd verboden door Karel V. 

Tegelijk werd de weg bepaald die de ‘groove’ te volgen had wanneer zij naar de kerk 

ging en het daarbij gelegen kerkhof. De Helweg, die Deventer met Munster verbond, 

liep langs Enschede en Gronau. Een nog oudere Helweg: de oude Heerstrasze van 

Munster over Altenberg naar Laer, Horstsmar, Schöppingen, Nienborg, Epe 

(Westfalen), Gronau, Deventer. Het stadsbestuur van Enschede heeft al in de 

zestiende eeuw het belang van dit internationale verkeer gezien. Rolof van Scheven (de 

schoonvader van Cerneago, later Kornegoor genoemd) werkte er aan mee. Er werden 

gronden geruild en de brug over de Glane, die toen gemaakte werd, moest half door 

stift Munster en half door Enschede worden betaald. Enschede verplichtte zich haar 

deel van weg en brug, al lagen ze buiten haar gebied, te onderhouden, daarvoor 

mochten zij tolgeld vragen. Op 18 oktober 1597 werd Enschede door prins Maurits 

veroverd op de Spanjaarden. Het Staatse leger is waarschijnlijk over de Helweg 

getrokken. We kunnen lezen hoe het leger uit de richting van Epe (Westfalen) 

komende, trok langs ‘Grunau ende quam omtrent den middach voor Enschede.’ De 

weg heeft vanwege het vervoer van het zware geschut veel geleden. In het volgend jaar 

blijkt de weg in de omgeving van Enschede onbruikbaar te zijn. Op 3 mei 1598 

verschijnt als getuige voor het gericht Henrich Velven ‘olt umtrent 60 jaeren’. Hij 

verklaart dat hij zijn overleden vader wel heeft horen zeggen dat ‘die borger van 
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Enschede die halve glanerbrugge item den halven hellewech ende dat hecke aldaer 

behoeren te maeken, dan si di noch bi sinen tide nicht gemaeket, sines bewetens.’ En 

andere getuige weet ‘dat zalige Johan ten Lasonder dat vuurzegde hecke uit den 

stadbuell gemaeket hebbe’. Dat er tot verbetering van weg, hek en brug is overgegaan 

blijkt niet. Het is niet onwaarschijnlijk dat in deze tijd de ‘stadbuell’ al te slecht gevuld 

was. In het volgend jaar komt de zaak weer voor en nog in het jaar 1601 blijkt men in 

de nabijheid van Enschede niet de Hellweg maar een ander wagenspoor te volgen. Op 

10 november komt weer Henrich Velven voor het gericht. Ongetwijfeld is hij de 

bewoner van het nu nog bekende erve De Velve, vaker werd het destijds Veluwe 

genoemd. Gelegen aan de Gronause weg nabij het punt waar het Gronause voetpad – 

nu een straat – op de weg uitkomt. Mogelijk is dat de wagens toen tijdelijk dit pad 

volgden. Tijdens de rechtszaak ‘secht ende tuigt getuige dat daer eenen wech hen gae 

dan secht dat die wech geen hellewegeswech is ende sechts voorts, soo daer iemants 

doorvaert geschiet met vergunninge van hem ende dat ter oorsake dat sy door die 

helleweges stege niet vaeren konnen’. Dat in de zeventiende eeuw het wegdeel tussen 

Enschede en Deventer gevaarlijk was wordt duidelijk door de rechtszaken van 

vechtpartijen tussen burgers en soldaten. Nadat de Spanjaarden in het jaar 1626 

Oldenzaal voorgoed moesten ontruimen en daarmee hun laatste steunpunt in Twente 

verloren, begonnen de handelsmogelijkheden voor Twente gunstiger te worden en nam 

de welvaart toe. 

 

Een aantal oeroude gebruiken heeft zich tot in onze eeuw hardnekkig weten te 

handhaven, hoewel voor velen de oorspronkelijke betekenis niet duidelijk meer was. 

Zo werd in het verleden bijvoorbeeld iedereen in huis onmiddellijk gewekt wanneer er 

iemand gestorven was. Niet alleen de mensen maar ook de dieren. Zelfs de bijen in 

hun korven werden wakker geklopt. Men meende dat de slapende ziel buiten het 

lichaam vertoefde en gemakkelijk door de rondwarende ziel kon worden meegevoerd. 

Om dezelfde reden werden spiegels afgedekt vanuit de overlevering dat een 

spiegelbeeld de ziel weergeeft die op dat moment dan ook buiten het lichaam vertoeft. 

Er werden allerlei handelingen verricht om de ziel van de dode vrije doortocht te 

verlenen en vooral het terugkeren te beletten. Met name water gold daarbij als een 

belemmering. De gewoonte om het lichaam te wassen zou daarop zijn terug te voeren. 

Vaak werd bij een lijk een schotel water neergezet en in veel plaatsen werd vermeden 

een dode over water te dragen. Het doodshemd moest met één draad worden genaaid, 

want knopen houden de ziel vast. Om de vertrekkende ziel bij te lichten werden 

kaarsen aangestoken en de overledene hield een brandende kaars tussen de 

gevouwen handen. Op mond, neus en ogen werden munten gelegd, waarschijnlijk 

eveneens om de terugkeer van de ziel te voorkomen en tegelijk als herinnering aan 

vroegere offers. Was de ziel eenmaal het huis uit dan werd terugkeer tegengegaan door 

de drempel met water te besprenkelen en deuren en ramen te sluiten. In veel plaatsen 

werd de dode trouwens naar buiten gedragen door een deur die alleen bij bijzondere 

gelegenheden werd gebruikt. Bij het opbaren speelde stro een rol. Het gewassen 

lichaam werd op stro gelegd en ook voor de deur van het sterfhuis lag een bos stro. Na 

de begrafenis werd het stro verbrand zodat een herinnering aan de voorchristelijke 

crematies voor de hand ligt. Toen het gebruik van stro werd afgeschaft gaf men het 

lijk toch een strohalm in de hand of vlocht men een kransje van stro en bloemen. Een 

krans diende vanouds ter bescherming en ondanks het verbod komen we in de 

zeventiende eeuw regelmatig het kransje of ‘hoedjes maecken’ tegen. In warme zomers 

werden geurige kruiden meegedragen en kauwde men op kruidnagels om de lijklucht 
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te verdringen. Bij de gang naar het kerkhof werd er ook alles aan gedaan om de ziel 

het terugkeren te beletten. Men verschool zich onder rouwmantel en sloeg de 

hoedenrand neer om het gelaat te verbergen. Ook maakte men omtrekkende 

bewegingen, zoals bij de Hunenbedden en grafheuvels waar het lijk nog altijd drie keer 

omheen werd gedragen. Ongedoopte kinderen, van wie de ziel in grote onrust zou 

ronddolen, werden het liefst ’s nachts begraven op een uithoekje van het kerkhof in 

ongewijde aarde. Het lichaam van een in het kraambed gestorven vrouw werd bij 

voorkeur door zwangere vrouwen gedragen, die zo hoopten op een voorspoedige 

bevalling. Het voorchristelijke lawaai maken om de kwade geesten te verjagen werd 

door de katholieke kerk voortgezet met klokgelui onder het mom dat de heiligen 

werden aangeroepen en de parochianen ter begrafenis uitgenodigd. Sommige families 

staken zich vanwege de begrafenismalen diep in de schulden of trachten de 

slemppartijen af te kopen met uitdelingen van geld en voedsel aan de armen. Bij een 

kinderbegrafenis was er steevast voor de vriendjes rijstebrij met suiker of er werden 

pannenkoeken gebakken. Hoewel zelfmoord in de bijbel vaak voorkomt heeft het 

christendom het opzettelijk beëindigen van het eigen leven sterk veroordeeld. 

Zelfmoordenaars werden begraven in ongewijde aarde, op verafschuwde plaatsen. 

Hun bezit werd verbeurd verklaard, de nabestaanden gehoond. Zelfmoord werd 

verdoezeld en verzwegen. Niettemin werden in sommige perioden bepaalde vormen 

van zelfmoord verheerlijkt en geromantiseerd: de held die zijn leven gaf om zijn 

metgezellen te redden, zoals Jan van Schaffelaar en de middeleeuwse vromen, die een 

zekere dood trotseerden uit vaderlandsliefde.  G.J. ter Kuile meldt in het jaar 1935: 

 

De courant Tubantia, destijds met bijschrift ‘Volkscourant van Twenthe’, werd in 

Enschede voor het eerst uitgegeven door M.J. van der Loeff (de erven C. Jennes) in het 

begin één keer per week, op 6 januari 1872. Wel achterlijk was het Twenthe in die 

dagen als we het vergelijken met het boekminnend en krantenlezend Holland van die 

tijd. Onze generatie is er getuige van geweest, hoe die achterstand met reuzensprongen 

door eigen energie en eigen techniek werd ingehaald. Zij het Twenthe ten zegen.  

 

Ik hoorde drie jaar geleden van mijn beste vriendin dat zij kanker had. Ik ben vergeten 

in welke darm, of was het in meerdere? In elk geval was de kanker ook naar elders 

uitgezaaid. ‘Hoe kom je daar nu achter’, vroeg ik haar. ‘Je plast dan poep omdat er 

een gat in de darmen zit’, was het antwoord. En vorig jaar verloor ik mijn beste 

vriendin aan kanker. Ik hoorde van een vriend wiens vader in een paar weken tijd 

gedood werd door botkanker. In het begin, toen was vastgesteld dat opereren en 

behandelen geen zin had, kon hij nog makkelijk zijn eigen sigaretten draaien, in zo’n 

handig, plastic machientje. Maar een paar dagen later had hij al morfinepleisters 

nodig, en weer wat later kon hij niet meer bewegen. Dan komt de dood als een 

verlossing, zoals dat heet. En zo stond het ook in overlijdensadvertentie van mijn opa: 

de dood kwam als een verlossing. Dan weet je het wel, een zwaar sterfbed. Ik denk nu 

af en toe aan die vriendin, en wat ik haar had kunnen zeggen. Maar ik wist niets te 

zeggen. Niet iedereen gaat er binnen drie weken dood aan. Maar chemo, bestraling, 

operaties werkten niet mee aan het genezingsproces en bleven palliatief. Dus daar zag 

ze geen heil in. Ik denk ook wel eens aan mevrouw Jansen uit het verzorgingstehuis. 

Was zij dood, of leeft ze nog steeds, in angst en beven, of is ze helemaal genezen? Voor 

zolang het duurt! Ik denk ook wel eens aan Hans Verhagen, de grote dichter. Hij 

schreef in de bundel ‘Sterren, Cirkels, Bellen’, waarin opgenomen de cyclus ‘Kanker’, 

die besluit met het volgende gedicht: 
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Uitsluitend hulp is niet genoeg; 

vertrouwen en geloof in beterschap alleen 

hebben totaal geen invloed. 

 

Zelfs als 99 procent van alle kankercellen 

weggenomen of vernietigd is 

dan zal die overgebleven 1 procent de patiënt doden. 

 

Ik denk ook wel eens aan mijn opa en oma, mijn moeder, haar broer en haar zuster, 

ooms en tantes van vaders kant; zij verloren al jaren geleden hun leven aan kanker. Ik 

wil maar zeggen: kanker maakt vrijwel sprakeloos, en voor hen die het treft is er geen 

troost. Het is geen straf die je treft, geen beloning voor een slecht leven, nee, het is 

zuivere pech. Dat is de enige troost, alleen heeft niemand er wat aan. Voor rokers ligt 

het anders, hoewel: laatst overleed een oude vriend aan longkanker, terwijl hij zijn 

hele leven niet had gerookt. Kijk, dat is pas pech. Maar als je een paar keer aan het 

graf van een ander hebt gestaan, is het een schrale troost te weten dat je niet naar je 

eigen begrafenis hoeft. Een van de gruwels van het levens is immers het sterven van 

anderen. 

 

In het lijkenhuis bood de dode niet zo’n afschuwelijke aanblik als zo vele doden na 

een ongeval. Maar toen de lijkendokter ons haar abnormaliteiten wilde laten zien, 

keerden we ons allemaal ontsteld en vol schaamte af. Misschien ontstelde de aanblik 

van de op de andere tafel uitgespreide kleding, met bloed bevlekt, ons nog veel meer. 

Een mannenbroek, jas, overhemd, boord en das naast lange zijden kousen. Deze 

treurige verzameling was als een aanklacht tegen de natuur, die zo’n ongelukkig 

schepsel had voortgebracht. Wie had er nu schuld? Gezellig en intiem dansen in je 

slipje. Dat kan aanstaande vrijdag op de slipjesavond. Zevenendertig jarige 

onderdanige man zoekt kennismaking met een dominante dame om zich regelmatig te 

onderwerpen aan haar wil. Een en ander bij voorkeur in huislijke sfeer met het accent 

op dienstbaarheid en gehoorzaamheid, maar hardhandige aanpak is geen bezwaar. De 

toen ongeveer dertig jaar oude B. vertelde dat hij reeds in zijn vroegste jeugd graag de 

kleren van zijn oudere zus had gedragen. Van zijn zeventiende jaar af droeg hij slechts 

dameskleding, voelde hij zich uitsluitend gericht tot mannen. Uit ‘Het rusteloze graf’ 

van Palinurus:  ‘En niet kan ik een huis van waarheid bewonen dat gebouwd lijkt op 

een fundament van leugens’. En daarna zou ik mij herinneren hoe zinloos het steeds 

geweest is, te vluchten voor een krankzinnige geschiedenis, die ooit, ergens begonnen 

moet zijn. Er moet een begin zijn, een oorsprong, een vertrekpunt. Precies zoals het 

leven zelf voor alle mensen op zeker punt begint en ook weer zal eindigen. Omtrent de 

eindiging blijft iedereen veroordeeld tot onzekerheid. Je zult het pas weten als je er 

niets meer aan kunt doen. Zand erover en je merkt er niets meer van. Maar het begin! 

Op de plek waar je het nieuwe leven gestalte zou geven, daar waar het onkruid alweer 

omhoogschiet, sta je aan de rand die onder je schoenen bezig is te verbrokkelen. Eerst 

zijn het nog kleine kluiten aarde, de plof waarmee ze neerkomen verontrust je niet. Je 

kunt trouwens de vogels nog steeds horen fluiten. Maar allengs breken er grotere 

brokken onder je vandaan. Een gestage stroom van vallend puin stort zich naar 

beneden. Je schreeuwt, je stem gaat in het geweld verloren. En net als je je evenwicht 

verliest vinden je handen de stevige wortel van een boom, die daar lang geleden werd 

gekapt. Nadat je de klauterpartij terug naar waar je eerst stond hebt volbracht, weet je 

dat het goed is om een huis van leugen, een huis waarin je niet langer kunt wonen, 
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met de grond gelijk te maken. Maar je weet nu ook dat alles zinloos blijft, zolang je 

niet echt begrijpt waarom het nodig was zo drastisch toe te slaan. Het hoe en wat 

rond het ontstaan van deze geschiedenis verschuilt zich achter talloze maskers, gelijk 

ik me heb verscholen achter even zovele maskers. Dat het wreed is, dit leven, o ja, 

geen twijfel aan, je zou er je verstand nog bij verliezen. Vooral wanneer je je 

gedwongen voelt vaart te maken, niet langer te talmen… vooruit! En als je er mee 

geholpen bent, zeg dan de te jong gestorven dichter na: 

 

Ik wil beproeven 

naakt te zijn. 

Ik wil bloot zijn 

en beginnen. 

 

Mijn familie zweeg lange tijd. Maar toen stelden ze vragen. Ik vouw de brieven van 

Henk, Liesbeth, René, Harmen en van mijn kinderen op die ik al die jaren bewaard 

heb en doe ze terug in een la. Ze waren bedoeld om hun gelijk te halen en ik heb ze 

als herinnering bewaard. Ik zette kleine stapjes voorwaarts want ik vond niemand bij 

wie ik veel van de dingen hoorde waarnaar ik op zoek was. Met andere woorden: ik 

zette geen gigantische stappen voorwaarts. Het gebeurde op een gure, winterse avond 

aan de achterkant van het station. Mistflarden hingen laag boven het water en dreven 

op de wind naar de wal. Ik stond met m’n rug naar de verlichte stationstunnel, tuurde 

naar de gemeentepont die ongeveer halverwege was. Bekeek daarna het stadsverkeer, 

zag hoe voetgangers opzij sprongen, elke keer als een auto dicht langs de stoeprand 

reed en de verblubberde sneeuw hoog liet opspatten. Achter mij, schuin boven mijn 

hoofd, arriveerden en vertrokken treinen. Daar haasten de mensen zich duwend en 

trekkend op weg naar hun bestemming. En ik stak de straat over teneinde mijn 

allereerste avond op de tippelzone niet mis te lopen. De pont meerde aan de kade. 

Lawaaierig kwam de ijzeren loopklep neer, en al met een been van de wal wist ik 

opeen niet meer aan welke kant van het water de afspraak eigenlijk was. Ik probeerde 

me de aanwijzigen van de coördinator te herinneren en kwam op niets. In mijn 

broekzak zat een briefje met de gegevens die ik tijdens het telefoneren genoteerd had, 

maar het was te donker om goed te kunnen lezen. Ik stapte op de kade en liet de pont 

vertrekken. Onder het licht van een lantaarnpaal haalde ik het briefje te voorschijn. 

Waar de zone was werd mij nu duidelijk. Ik moest naar station Sloterdijk. Zoekend 

liep ik in de mistflarden, stak de straat weer over en nam de trein naar het andere 

station. Daar zou mijn eerste avond beginnen. Spannend! Ik was als maatschappelijk 

werker tijdelijk aangenomen in de huiskamer van de tippelzone aan de Theemsweg in 

het Westelijk Havengebied. Die avond stond ik voor het eerst langs de zone tussen de 

‘meiden’ om te proberen of het mij ook lukte mannen te laten stoppen. De volgende 

avond riep een man: ‘Ik moet nu weg, maar ik kom voor je terug!’ Zie je! Aan mijn 

kastdeur hangt een avondjurk te pronken met haar glinsterende kraaltjes in vijvers 

van tule, en haar volanten (geplooide strook) fluisteren hun innigste wens en dat is 

aangeraakt te worden, meegevoerd naar een luisterrijk bal waar zij gekroond tot 

koningin met hun tere vleugeltjes fladderen en het net is alsof er duizenden kolibries 

naar de hemel vliegen. De oude blinde meester laat graag aan zijn vrienden uitleggen 

waarom de naam van een vriendin, Mon Chou, en het franse roomkaasje dezelfde zijn 

en dankzij het genie van de meester binnenkort wereldwijd in een adem genoemd 

zullen worden. En de vrienden roepen ‘ach wat leuk voor je’ en ze kijken elkaar aan en 

ze zoeken de bijna blinde ogen van de meester, die in zichzelf gekeerd glimlacht en in 
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een olijf prikt. Mon Chou is de enige die niets weet van de voorbereidingen die de 

meester voor zijn sterfbed treft en dat zijn laatste kunstwerk dat zal zijn dat hij, 

geregistreerd door videocamera’s, langer kunstmatig in leven wordt gehouden dan 

Franco, die het wekenlang verdomde terug te gaan naar de hel waar hij vandaan 

kwam. 

 

Mijn familie, beste brave burgers. Niets op aan te merken. Hoewel nu danig uitgedund 

en de oudere generatie, op een enkeling na, alleen nog in de herinnering leeft. Ik 

behoor nu eigenlijk zelf al tot de oudere generatie. We hebben één ding gemeen. We 

handelen allen op dezelfde manier; strak vasthoudend aan de eigen waarden en 

normen… en eigenwijs!!! Met open vizier treden we de buitenwereld tegemoet. Alles is 

beter dan een narcistische, door mateloze lust gedreven, stiekeme travestiet te moeten 

zijn. Maar hun beslissingen en daden beïnvloeden de loop der gebeurtenissen zonder 

van doorslaggevend belang te zijn. Want er blijven dingen sterker dan de sterkste wil 

op aarde. Krachten, onbenoembaar en onbevattelijk duister. De familie is de 

spreekwoordelijke scheet in een onmetelijk universum en zelfs de dapperste 

bevliegingen en grootste gebaren gaan onherroepelijk verloren als ze tegen het licht 

van de eeuwigheid worden gehouden. Velen van ons roken sigaretten. Gulzige, 

zwartgerookte longen. ‘Long, long, longetje, zwartgerookte longetjes’. Je kunt er op 

rappen en saxofoon spelen voor de grote spiegel. ‘Long bawawawawah, long 

babiebapawah, long’. Mijn ome Johan stierf aan longkanker, al weer tientallen jaren 

geleden. Een stralende dag aan het eind van een somber seizoen. In  het ziekenhuis 

hield ome Johan, na een kort en niet te afschuwelijk ziekbed, op met hortend ademen. 

Mijn ome was dood, en nog geen uur na zijn overlijden herkenden ze hem al 

nauwelijks meer. Verbijsterd over de snelheid waarmee de ziel zich losmaakte uit dat 

stoffelijk omhulsel, zag men dat mijn ome weg was uit dat verkankerd lichaam, en een 

paar uur later wilden ze helemaal niet meer naar dat dodenmasker kijken. De geest 

van mijn ome leefde voort, zijn lichaam diende op een nette manier, geheel volgens de 

wens van de overledene, begraven te worden. Ook op die begrafenisdag scheen de zon 

en de vogels zongen, terwijl het de dag ervoor en de dag erna mistroostig regende. Ik 

buig mijn hoofd en vraag excuus voor ongepaste geintjes over longkanker. Ik weet 

natuurlijk dat mijn geliefde ome mij niet vanaf een wolk in de gaten houdt, maar het 

zou kunnen dat ome mij nog horen kan, en zulke praatjes heeft hij nooit gepruimd. 

Hij wist niet dat de radioactieve stof polonium en formaldehyde in de sigarettenrook 

zit en dat hij daaraan dood is gegaan. 

 

In de westerse maatschappij onderdrukken wij zowel de dood als de ouderdom. De 

jeugdige schoonheidsidealen worden door de reclame massaal opgeblazen. Oud en 

wijs, dat past niet in de reclame, slechts mooi en jong. Hoe kan iemand die ouderdom 

afkeurt, ooit tevreden met zijn leven zijn? Niettemin, het jeugdideaal is de illusie die 

ons dagelijks wordt ingegeven, niet slechts in de commerciële reclame. Wie niet jong 

genoeg is, telt vaak niet op de arbeidsmarkt. Als dit een kenmerk is van onze huidige 

maatschappij, dan zullen velen zichzelf de mooie en weldadige gelegenheid ontnemen 

om de verschillende levensfasen goed te doorleven en het ouder worden te mogen 

ervaren als een vervulling van een goed geleefd leven. Het gevolg van de medische en 

maatschappelijk vooruitgang is dat doodgaan geen rol meer speelt in het leven en 

eerder een taboe is geworden. Met de medische vooruitgang proberen we de dood als 

het ware weg te schuiven naar de rand van ons bestaan. De dood treft vooral mensen 

op hoge leeftijd en veel jonge mensen zijn nog nooit met de dood in aanraking geweest. 
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Sterven vindt vooral plaats in ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. De 

laatste jaren zie je hierin een kentering komen. Steeds meer mensen kiezen ervoor 

thuis te sterven, temidden van familie en vrienden. Dit wordt ook beter mogelijk 

gemaakt door initiatieven die ontplooid zijn in onze samenleving. Als de mantelzorgers 

of andere betrokkenen merken dat de zorg voor de stervende te zwaar voor hen wordt, 

kunnen ze hulp vragen bij de organisatie van Vrijwilligers Terminale Zorg in hun 

woonplaats of regio. Ook kunnen de medewerkers van de Intensieve Thuiszorg extra 

hulp bieden om de stervende toch thuis te houden. In verpleeghuizen en 

verzorgingshuizen probeert men in palliatieve units ook een soort thuissituatie te 

realiseren. Daarmee sluit men zo dicht mogelijk aan op de wensen van de zorgvragers. 

Ruime kamers worden ingericht als huiskamer waarin de zorgvrager met zijn familie 

de laatste levensfase kan doormaken. Andere kleinschalige voorzieningen die hiermee 

te vergelijken zijn, zijn hospices, hospitia, gasthuizen en bijna-thuis-huizen. Het 

stadsbestuur gaat ervan uit dat alle ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven 

wonen in de eigen buurt. Maar dat is niet zo. Als er goede alternatieven zijn, zullen 

sommigen de voorkeur geven aan een modern verzorgingshuis met goede faciliteiten 

en veel zelfstandigheid, boven het thuis afhankelijk zijn van zorgverleners 

 

In onze samenleving is de dood naar de rand van ons bestaan geschoven. Er wordt 

wel gezegd dat we in een ‘dood-ontkennende maatschappij’ leven. De manier waarop 

je met de dood omgaat, hangt samen met de cultuur waarin je leeft. In onze cultuur 

behandelen wij stervenden anders dan de levenden. Een ongeneeslijke zieke telt niet 

meer voor vol mee. We mijden hem of vermijden een eerlijk gesprek. Typerend voor 

onze cultuur is dat dood en sterven eigenlijk niet bij het leven horen. Dat het ook 

anders kan zien we elders. Elke cultuur en elke godsdienst heeft zijn eigen visie op de 

dood ontwikkeld. Globaal zijn er drie visies op de dood te onderscheiden: ‘dood is 

dood’ opvatting, dood als overgangsfase naar een volgend leven en dood als overgang 

naar een nieuwe vorm van leven. 

 

Vroeger was sterven een sociale gebeurtenis. Niet alleen de familie maar de hele 

gemeenschap was erbij betrokken wanneer iemand stierf. Het sterven was meer 

openbaar. Dit uitte zich ook in rituelen en gebruiken zoals de ramen blinderen, de 

dood van een familielid laten aanzeggen en rouwkleding dragen. De overledene werd 

begraven door familie en vrienden. Tegenwoordig dringen veel mensen de dood zo veel 

mogelijk naar de achtergrond. Hooguit lees je er iets over in de krant of je ziet het op 

het journaal. Op straat hoor je wel eens een ziekenwagen langskomen of je ziet een 

lijkstoet. Het gebeurt niet vaak dat je persoonlijk in contact komt met een stervende. 

Wanneer je dan toch met de dood geconfronteerd wordt, voel je je bedreigd en weet je 

je geen raad met je gevoelens. Je gevoelens openlijk uiten past ook niet zo in deze tijd. 

Je wilt jezelf het liefst in de hand houden en je voordoen als een redelijk, weldenkend 

mens, dat niet beheerst wordt door emoties. Een uitzondering hierop zijn de stille 

tochten die gehouden worden als uiting van collectieve verontwaardiging over zinloos 

geweld. Praten over je emoties mag wel, maar ze laten zien zoals kinderen dat doen, is 

voor velen toch taboe. Mensen schamen zich ook vaak voor hun gevoelens en stoppen 

hun angst voor ziekte en pijn, voor afhankelijkheid, aftakeling en sterven liever weg. 

In deze tijd probeert iedereen dit soort angsten alleen te verwerken, in tegenstelling tot 

vroeger, toen mensen hun verdriet veel meer deelden met anderen. Hulp bij sterven en 

rouwen is steeds meer het werk geworden van betaalde beroepskrachten, zoals 

maatschappelijk(wijk)verpleegkundigen en pastors.  
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Buren 
 

 

 

 

 

Veranderingen in de maatschappij komen in hoofdzaak voort uit de ontwikkeling van 

tegenstellingen binnen de maatschappij, dat wil zeggen tegenstellingen tussen 

productieve krachten en productieverhoudingen, tegenstellingen tussen de klassen en 

tegenstellingen tussen oud en nieuw; de ontwikkeling van deze tegenstellingen stuwt 

de maatschappij vooruit en leidt tot het afdanken van de oude maatschappij door de 

nieuwe. 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse Toeng, augustus 1937 

 

 

 

Ik heb een goede verstandhouding met de buren die nog niet zolang naast mij wonen. 

Ik ken ze niet zo goed dat als je elkaar nodig hebt, je elkaar een handje helpt. En met 

oud en nieuw heffen we rond middernacht niet gezamenlijk het glas. Natuurlijk is er 

op deze manier nooit sprake van irritaties. Ik hoef nooit zaken op te lossen en er 

ontstaan ook geen conflicten. Bijna nergens ter wereld leven mensen zo dicht op 

elkaar als in Amsterdam. Ik kan dan ook nauwelijks mijn buren negeren. De 

groeiende individualisering mag dan onstuitbaar zijn, we hebben de buren nog niet uit 

het oog verloren. Volgens een onderzoek door marktonderzoeksbureau ‘De Vos en 

Jansen 556’ kent bijna tweederde van de Nederlanders zijn of haar naaste buren 

persoonlijk. Bovendien zijn de meesten tevreden over de relatie met hen. Driekwart 

van de ondervraagden meent het zelfs getroffen te hebben met degene die naast, 

boven of onder hen woont. En ruim een op de drie beschouwt zijn buren als vrienden. 

Opvallend is dat de ouderen meer contact met hun buren onderhouden dan de 

jongere generatie. In de leeftijdscategorie tot dertig jaar kent ruim veertig procent de 

buren persoonlijk. Bij de zestig plussers ligt dit percentage op ruim vijfenzeventig 

procent. 

 

Ik ben allerminst verbaasd over de uitslag van het onderzoek. Er wordt vaak een trend 

gesignaleerd in de richting van de afnemende buurtcontacten en een teruglopend 

belang in de buurt, maar Nederlanders onderhouden juist wel hun contact met de 

buren. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan zestig procent de buren bij naam kent en 

zelfs zesenzestig procent weet hoe de buurkinderen heten. Ook ruim de helft is op de 

hoogte wat voor werk de buurman doet. Buurtfeesten en buurtbarbecues zijn een 

populaire manier om elkaar te leren kennen. Bij veertig procent van de Nederlanders 

wordt dit in de buurt georganiseerd. Maar liefst vijfentachtig procent gaat hier ook 

daadwerkelijk naar toe. Men is dan niet meer anoniem, maar heeft een functie in de 

buurt. Het doel is dat buren in situaties die ertoe doen, een beroep op elkaar kunnen 

doen. Denk aan het aannemen van een pakje, een boodschap doen bij ziekte, 
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oppassen op een kind als je iets later thuis bent, of het kopje suiker lenen bij 

plotselinge visite. Bijna zestig procent van de buren houdt wel eens een praatje met 

elkaar, de oudere generatie vaker dan de jongeren. Toch houdt dat burencontact op 

bij de voordeur. Ik ga nooit wel eens een deur verder op bezoek. Opvallend is dat juist 

bewoners van de zogenaamde ‘volksbuurten’ maar weinig bij elkaar over de vloer 

komen. Ik denk dat dit wellicht is te verklaren doordat steeds meer starters in deze 

volksbuurten gaan wonen. Mensen zijn onnoemlijk veel rijker geworden in de 

afgelopen decennia, er wordt eerder een huis gekocht en er wordt ook weer sneller 

verhuisd. Als men elkaar niet of nauwelijks kent, is er blijkbaar ook geen reden om 

direct bij elkaar op bezoek te gaan. Het beleid van woningcorporaties speelt een rol. 

Vroeger had je wijken met hetzelfde type mensen die allemaal bij hetzelfde bedrijf 

werkten. Je trok samen op naar het werk, naar de kroeg of naar het voetbalveld. 

Bedrijven hadden vaak huizen voor hun werknemers. Door het toelatingsbeleid 

(spreiding) van de woningcorporaties is dat veranderd. Er wonen dus meer 

verschillende typen mensen in de volksbuurten. Als mensen zich verbonden voelen 

met een buurt, blijven ze er wonen. Als ze zich niet verbonden voelen, gaan ze 

verhuizen. Dat komt de sociale samenhang in de buurt niet ten goede. 

 

Ik heb geen contact met mijn buren. Ik deel geen abonnement op de krant en voer 

geen lange gesprekken met ze op straat. Ik weet niet dat als het erop aan komt of ik 

bij mijn buren terecht kan en omgekeerd. Dat buren ondanks goede contacten zo 

weinig bij elkaar over de vloer komen heeft verschillende oorzaken. Tegenwoordig zijn 

er veel meer mensen aan het werk dan vroeger. Mensen studeren langer door en de 

winkels sluiten later. Er is kortom minder ‘lege tijd’ waarin je even bij je buren 

aanwipt. De toegenomen welvaart zorgt ook voor meer vakanties en weekendjes uit, 

waardoor mensen minder vaak thuis en in de buurt zijn. Ook is er een toename van 

verschillende leefstijlen in verschillende levensfasen. Hierdoor zal het vaak voorkomen 

dat men gelijkgestemden niet direct onder de buren vindt, tenzij men specifiek in en 

buurt gaat wonen waar men hoopt en verwacht die gelijkgestemden wel tegen te 

komen. Als je allebei Ajaxsupporter bent, zul je sneller geneigd zijn in de tuin een 

biertje te drinken. Zijn er cultuurverschillen dan houdt je vaak meer afstand. Wat 

opvalt is dat ruim driekwart van de ondervraagden aangeeft geen behoefte te hebben 

aan meer contact met de buren. Ik vind dat heel normaal. Uit het onderzoek blijkt dat 

de meeste buren al redelijk veel contact met elkaar hebben. Meer contact vind ik geen 

noodzaak. Vrienden zoek je zelf uit. Gelukkig ben ik mobiel, ik maak gebruik van de 

nieuwe communicatiemiddelen en er is snel vervoer en ik kan overal heen. De 

noodzaak van burencontact is daardoor minder. De ouderen die minder 

mogelijkheden hebben om van huis weg te gaan missen juist de burencontacten en 

vereenzamen daardoor. Verder vind ik het heerlijk me in mijn eigen huis terug te 

trekken wanneer ik de hele dag gewerkt heb. 

 

Toch kunnen buren over het algemeen wel op elkaar rekenen. Een ruime meerheid 

steekt zijn buur wel eens een handje toe, vooral bij het in ontvangst nemen van 

elkaars pakketten, planten water geven en kranten en post ophalen tijdens de 

vakanties. Bijna de helft van de Nederlanders heeft dan ook een sleutel van de buren. 

Dit geldt met name voor de bewoners van rijtjeshuizen. Van flatbewoners geeft slecht 

een kwart de sleutel af. Het idee dat de buren er zijn om te hulp te schieten of een 

oogje in het zeil te houden, vinden veel mensen prettig. Bijna de helft van de 

Nederlanders voelt zich veiliger in huis dankzij de aanwezigheid van buren. Vooral 
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bewoners van grote steden onderschrijven dit gevoel. Eelco Kootstra, wijkagent in 

Almere Stad, onderschrijft het belang van een goed burencontact. ‘Buren kunnen een 

zeer belangrijke schakel vormen als het gaat om veiligheid. Allereerst is er de sociale 

controle. Bij afwezigheid kunnen de buren op je woning letten, de brievenbus legen en 

in de avond de gordijnen sluiten, waardoor het toch lijkt alsof er iemand thuis is’. Een 

goede buur kan dus zo z’n voordelen hebben, maar zit iedereen erop te wachten? 

Volgens mij is dat van persoon tot persoon verschillend. Voor mij is het huis de plaats 

waar ik tot rust komen. Ik hen daarbij geen of weinig behoefte aan een sociaal 

burencontact. Anderen, zeker zij die om welke reden dan ook minder mobiel zijn en 

dus vaker thuis zijn, kunnen juist veel baat hebben bij een goed burencontact. Een 

goede verstandhouding met je buren is geen overbodige luxe. Je huis is de plaats 

waar je geheel jezelf wilt kunnen zijn, en als je daarin door een onprettig burencontact 

wordt belemmerd, kan dit grote psychologische gevolgen hebben. 

 

In Zeeland, Noord Brabant en Limburg kent men de buren het best. Er wordt vaker 

dan elders een praatje gemaakt, men kent de namen van de buren en komt het meest 

bij elkaar op de koffie. Er is minder verhuisbeweging en er heersen langere tradities 

zoals de carnavalsverenigingen. De tradities zijn gebouwd op families en bekenden die 

al decennialang feesten zoals kermis en carnaval met elkaar vieren. In het noorden 

van Nederland beschouwt meer dan de helft zijn buren als vrienden, een contrast met 

de rest van het land waar slecht dertig procent dit zo ervaart. Ook kent deze regio veel 

buurtfeesten. Toch geeft bijna een kwart aan meer contact te willen met de buren. Het 

verlangen naar meer contact komt door het gebrek aan alternatieven. In grote steden 

blijkt men toleranter dan gemiddeld tegenover de buren. Slechts zeven procent 

schakelde de politie in bij overlast, tegenover vijftien procent gemiddeld. In een grote 

stad accepteert men meer  geluidsoverlast, mensen wonen er toch dichter op elkaar. 

In grote steden wordt ook veel aandacht gegeven aan leefbaarheidprojecten, zoals 

buurtbemiddelingprojecten waarbij getrainde bewoners worden ingezet om buren met 

elkaar in gesprek te brengen wanner er sprake is van ruzie of conflict. In het noorden 

in men het meest eens met de stelling: ‘Mijn buren zorgen ervoor dat ik me veiliger 

voel in huis’. Er is een grote sociale controle. Het is heel normaal dat mensen op 

elkaar letten en melden het als er iets vreemds gebeurt. 

 

Hoewel we in Nederland dicht op elkaar wonen, bezorgen we elkaar maar weinig 

overlast. Nog geen twaalf procent zegt last te hebben van de buren. Geluidsoverlast is 

de meest voorkomende klacht, op afstand gevolgd door parkeren voor het huis en 

visuele overlast door rommel en lelijke bouwsel. Op het gebied van kinderen zijn we 

tolerant.  Slechts zes procent geeft aan last van buurkinderen te hebben. Huisdieren 

die lawaai maken en de tuin vernielen, zorgen voor meer wrevel. De overgrote 

meerderheid stapt gewoon naar de buren toe als ze overlast ondervinden. Bij vijftien 

procent loopt het zo uit de hand dat men naar de politie gaat. De bereidheid om naar 

elkaar te luisteren is van eminent belang bij burenconflicten. Tik dus niet met 

stokken tegen het plafond als je geluidshinder ondervindt. Praat met elkaar, stel 

vragen als het niet duidelijk is en zoek naar mogelijke oplossingen. Als beide partijen 

bereid zijn een streep onder het verleden te zetten en kunnen kijken naar de 

toekomst, zullen zij het begrip over en weer vergroten. Als dat niet mogelijk is kun je 

het best een onafhankelijke derde erbij roepen, een buurtbemiddelaar bijvoorbeeld. 

Het inschakelen van politie of rechter kan hiermee voorkomen worden en het leidt tot 

een beter contact in de toekomst. Slechts bij een minderheid van vijftien procent 
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escaleert de overlast en ontstaat er een conflict of ruzie. Meestal blijft het bij verbale 

conflicten en treiterijen. Frappant is dat het op het platteland en in de dorpen vaker 

tot fysieke conflicten komt. In kleinere dorpen is het moeilijker om de buren rond de 

tafel te krijgen en met elkaar te verzoenen. Mensen in plattelandsdorpen lijken eerder 

dingen op te potten en niet makkelijk naar elkaar uit te spreken. Dan loopt het op en 

barst op een gegeven moment de bom. In een dorp zijn bij een burenruzie vaak veel 

buurtgenoten betrokken waardoor de kampen zich ingraven. Als de ruzie met de 

buren hoog oploopt, kiezen veel mensen voor een drastische oplossing: verhuizen. 

Maar liefst tien procent is al eens verhuisd vanwege het gedrag van de buren. Vooral 

in grote steden komt dit veel voor. Mar verhuizen is wel de uiterste noodoplossing. Als 

je er samen niet uit komt, heb je met burenbemiddeling een middel in de hand om in 

een vroegtijdig stadium buren weer met elkaar ‘on speaking terms’ te krijgen. 

 

Alle burenruzies ten spijt, het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre 

vriend’ gaat voor de meeste Nederlanders nog altijd op en dat maakt hun leven wel zo 

prettig. 
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Hun schuld, onze schuld 
 
 

 

 

De meedogenloze economische uitbuiting en politieke onderdrukking van de boeren door 

de klasse van landeigenaren heeft de boeren gedreven tot een herhaaldelijk op touw 

zetten van gerechtvaardigde opstanden, om zich tegen het bewind van de klasse van 

landeigenaren verzetten. In de chinese feodale maatschappij waren het slechts deze 

klassenstrijd van de boeren, de gerechtvaardigde boerenopstanden en de 

boerenoorlogen die de werkelijke drijvende kracht achter de historische ontwikkeling 

vormden. 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, december 1939 

 

 

 

De armoede in Nederland lijkt in geen enkel opzicht op de armoede van de 

derdewereldlanden. Het is geen tekort aan materiele middelen, maar een tekort aan 

geestelijke middelen. Deze vorm weerhoudt ons ook van het zien van die middelen die 

wij wel hebben en waar we dankbaar voor zouden moeten zijn. Dorien Pesschers 

schrijft hierover in de Volkskrant van 5 november 2005 het volgende: ‘Wordt hier en 

daar getwijfeld aan de omvang van de materiële armoede in Nederland, aan de 

omvang van geestelijke armoede is geen twijfel mogelijk. Anders dan de armen-van-

geld die in stilte lijden, zijn de armen-van-geest overal zichtbaar en hoorbaar 

aanwezig. De kans dat ook het geestelijke armoedeprobleem de politieke agenda haalt, 

is desondanks gering. De armen van geest lijden immers niet onder hun gebrek. 

Integendeel, zij schijnen geen besef te hebben van hun tekort. Toch zijn de 

maatschappelijke gevolgen van langdurige geestelijke armoede niet minder ernstig 

dan die van materiële armoede’. We praten, klagen en denken meer na over wat we 

niet hebben dan over wat we wel hebben. Hierdoor gaan we overmatig consumeren, 

raken financieel in de problemen en dragen zonder dat we er bewust van zijn bij aan 

de scheve verdeling van economische machten in de wereld. We maken de rijken rijker 

en de armen armer. Men heeft als mens en wereldburger de verantwoording en 

verplichting om aan de medemens te denken. Denken doe je niet alleen met 

gedachten, maar ook met daden. Begin bij jezelf, koop al naar gelang de behoefte. Leef 

zuinig en denk aan het milieu. Dit zijn kleine dingen die met niet al te veel moeite te 

realiseren zijn. Kleine veranderingen brengen op den duur grote veranderingen 

teweeg. Als we allemaal bewuster leven dan lost het armoedeverschijnsel op een dag 

vanzelf op. Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien, zegt Ghandi. 

 

Henry Kissinger: De industriële democratieën moeten nu, hoe dan ook, twee waarheden 

onder ogen zien. Er is geen kans dat een schuldensom van betekenis de eerstkomende 

jaren wordt terugbetaald. Zelfs het betalen van rente zal politiek ondraaglijk worden, 

tenzij het wordt aangepakt als een politiek en niet als een technisch economisch 

probleem. Een blijvende weigering om deze feiten te accepteren zal een politieke 
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confrontatie uitlokken tussen de Verenigde Staten en de voornaamste 

Latijnsamerikaanse schuldenaars. 

 

De oorzaken van de schuldencrisis van de jaren tachtig liggen ongetwijfeld in de 

economische crisis die de westerse wereld de jaren ervoor doormaakte. Maar de dieper 

liggende wortels van de crisis hebben te maken met de manier waarop de 

wereldeconomie georganiseerd is. Het structurele karakter van de 

betalingsbalanstekorten bij veel ontwikkelingslanden brengt met zich mee dat een 

opleving van de wereldeconomie volstrekt onvoldoende is om de problemen aan te 

kunnen. 

 

De verviervoudiging van de olieprijzen in het jaar 1973 vormde een zware last voor de 

ontwikkelingslanden die niet zelf olie exporteren. De gevolgen kwamen vooral hard 

aan bij de armsten, die geconfronteerd werden met toenemende werkloosheid en 

verlaging van de sociale voorzieningen, omdat de regeringen reserveringen moesten 

doen om de olieprijzen te kunnen betalen. Tevens zien we dat regeringen leningen 

aangaan om aan hun olieverplichtingen te kunnen voldoen. In deze periode was de 

reële rente – het rentepercentage min de inflatie (overmatige uitgifte van niet door 

goud gedekt papieren geld, waardedaling van het geld) – erg laag of zelf negatief. Het 

was dus niet onvoordelig olieaankopen met leningen te financieren. We zagen dan ook 

een sterke stijging van het aantal leningen, waarbij opvalt dat het deel dat door de 

particuliere banken wordt geleverd sterk stijgt. Van de jaren 1965 tot 1976 van twaalf 

tot zevenenveertig procent. De tweede schoksgewijze verhoging van de olieprijs in het 

jaar 1979 verdubbelde de tekorten van de ontwikkelingslanden. Het IMF 

(Internationaal Monetair Fonds) kon in deze periode geen extra gelden ter beschikking 

stellen om aan de acute, nijpende problemen het hoofd te bieden. De nieuwe 

Amerikaanse regering van Ronald Reagan had een verhoging van de IMF-fondsen 

geblokkeerd. In deze tijd nam de deelname van particuliere banken in leningen aan 

ontwikkelingslanden nog verder toe, tot over de zeventig procent. Het lot van het 

particuliere bankwezen raakt steeds sterker verbonden met de 

afbetalingsmogelijkheden van ontwikkelingslanden. De gevolgen van de steeds grotere 

deelname van banken bij het verstrekken van leningen werden pas goed voelbaar toen 

de wereldeconomie in crisis raakte. Deze crisis ging gepaard met een explosieve 

stijging van de rentetarieven. En in tegenstelling tot de leningen van overheden of 

multilaterale (veelzijdig) instellingen had vijfenzeventig procent van de particulier 

verstrekte leningen een variabel rentepercentage. De renteverplichtingen stegen dus 

dramatisch, en wel van gemiddeld zes procent in de jaren zeventig tot maar liefst 

zestienenhalf procent in het jaar 1981, met soms tijdelijke pieken van negentien 

procent. Deze hoge rentepercentages waren des te erger omdat ze samen vielen met 

een periode van relatief lage inflatie, zodat de reële rente nog hoger uitkwam. En dat 

ook nog weer in een periode waarin de wereldeconomie in toenemende mate 

crisisverschijnselen ging vertonen. Verschijnselen die zich onder andere uitten in een 

sterke val van de prijzen van met name de grondstoffen. Tussen de jaren 1980 en 

1982 zakten deze prijzen met vijfendertig procent, tot het laagste niveau van een 

tijdvak van dertig jaren. Het anti-inflatiebeleid dat in deze periode in de westerse 

wereld gevoerd werd, is met name succesvol bij die goederen die geproduceerd worden 

door ontwikkelingslanden. Het hoeft geen betoog dat, als door het wegvallen van 

exporten en een sterke prijsdaling van de goederen van ontwikkelingslanden de 

inkomsten  sterk afnemen. Terwijl de uitgaven sterk toenemen door de explosief 
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gestegen renteverplichtingen, er een vrijwel uitzichtloze situatie ontstaat. 

 

De situatie is niet alleen uitzichtloos, maar ook absurd. Ontwikkelingslanden, arme 

landen, worden kapitaalexporteurs en ontwikkelde landen, rijke landen, voeren 

kapitaal in. Een kapitaalsoverdracht van arm naar rijk – en wel om de reden dat in 

het verleden dollars geleend zijn die minder waard waren – de laatste jaren heeft de 

dollar een waardestijging van dertig procent doorgemaakt, en tegen een veel lagere 

rente. De Braziliaanse econoom Maria de Conceiçao noemde dat: ‘Es un robo, robo, 

robo’: het is diefstal, diefstal, diefstal. 

 

De Argentijnse economie beleefde in het jaar 1984 een van de meest kritieke 

momenten in zijn geschiedenis. Door de economische politiek van de militairen was 

het brutonationaal product gedaald tot het peil van vijftien jaar daarvoor. Door de 

sluiting van veel ondernemingen was de industriële productie teruggevallen tot het 

niveau van het jaar 1968 en ook voor de toekomst waren de verwachtingen slecht. In 

het jaar 1983 lagen de investeringen slechts op een kwart van het normale niveau. De 

woningbouw lag praktisch stil en dat in een land met een woningbehoefte van 

tweeënhalf miljoen. In het jaar 1974 was het deel van het nationaal inkomen dat aan 

de werkende bevolking toeviel achtenveertig komma vier procent. In het jaar 1984 nog 

maar dertig procent. De werkelijke waarde van de lonen lag ongeveer vijftig procent 

lager dan tien jaar daarvoor. De sociale gevolgen van deze politiek zijn schrikbarend. 

De werkloosheid nam fors toe. De armoede, met alle gevolgen vandien, trof grote delen 

van de bevolking. Er werd honger geleden en gaarkeukens kwamen op. De helft van 

de kinderen verliet vroegtijdig het basisonderwijs. De kindersterfte nam toe en 

bedroeg in enkele delen al zestig sterfgevallen op de duizend geboorten. Het aantal 

ingewandziekten en geslachtsziekten nam toe. Argentinië beschikte per hoofd van de 

bevolking over meer artsen dan Nederland. Deze artsen waren slecht verdeeld over het 

land en wat vooral van belang was, de medische stand was door het militaire bewind 

in particuliere handen gebracht. Geld beslist over de vraag of er geneeskundige 

bijstand wordt verleend of niet. Deze politiek van de militairen is wel eens vergeleken 

met een neutronenbom, maar dan met omgekeerde gevolgen. Een bom die mensen 

laat leven, maar alle goederen vernietigt. Het prijskaartje bij het gevoerde economische 

beleid is een buitenlandse schuld van zevenenveertig miljard dollar. Deze schuld is 

gelijk aan vijf maal de jaarexport of meer dan de helft van het brutonationaal product. 

Aflossing van deze schulden is onverenigbaar met een economisch beleid dat de 

armoede, slechte huisvesting en ondervoeding te lijf wil gaan. Het paradoxale van de 

situatie is nu juist dat het land zich in het geheel niet in de schulden had hoeven 

steken. De handelsbalans was overwegend positief geweest en het land kan in zijn 

behoeften aan olie en levensmiddelen voorzien. De aangegane schuld was bedoeld om 

het levenspeil van de bevolking te verhogen. Maar de gewone mensen hebben niets 

van dit geld gezien. En ook de productieve investeringen en de verbetering van het 

wegennet of de watervoorziening bleven uit. Waarom werd er in het buitenland geld 

geleend en waar is dat geld gebleven? Waarom leende de internationale banken zoveel 

geld aan Argentinië? En wie moet nu voor die schuld opdraaien? Dit zijn enkele 

vragen die mensen in Argentinië en daarbuiten zich stellen. 

 

In het begin van de vorige eeuw nam Argentinië een prominente plaats in op de 

wereldranglijst van nationale inkomens per hoofd van de bevolking. De vijfde plaats, 

nog voor Groot-Brittannië of Duitsland. Argentinië was een immigratieland, drommen 
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Europeanen vestigden zich in het land van de hoop. Reeds in die tijd had Argentinië 

een betrekkelijk hoge buitenlandse schuld, driehonderddrieenvijftig miljoen dollar. De 

schuld had een ander karakter dan de huidige. De schulden bestonden hoofdzakelijk 

uit waardepapieren, die verhandeld werden op de Europese beurzen. Het waren 

eigenlijk blue chips (aandelen) en dat betekende dat als Argentinië in gebreke bleef en 

de schulden niet kon afbetalen, het nadeel terecht kwam bij de aandeelhouders. En 

niet zoals bij de huidige schuldencrisis, bij de banken. In het jaar 1930 doet zich in 

Argentinië voor het eerst in die eeuw een militaire staatsgreep voor. Het land bezet nog 

de zevende plaats op de wereldranglijst van nationale inkomens per hoofd van de 

bevolking. Als de hele wereld lijdt onder de crisis van de jaren dertig is Argentinië het 

enige Latijnsamerikaanse land dat zijn betalingen niet opschort. Uit de Tweede 

Wereldoorlog komt Argentinië tevoorschijn als de tweede schuldeiser van de Europese 

mogendheden, na de Verenigde Staten. De rollen zijn even omgedraaid. Groot-

Brittannië, het land met de grootste schulden aan Argentinië, stelt voor de schulden 

maar te vergeten en simpelweg als bijdrage van Argentinië aan de beëindiging van de 

Tweede Wereldoorlog te beschouwen. De toenmalige president Peron verzette zich 

daartegen en ging over tot het nationaliseren van Engelse bezittingen in Argentinië. In 

het jaar 1956 krijgt Argentinië zijn eerste krediet van het IMF. Vanaf die tijd neemt de 

buitenlandse schuld langzaam toe. Onder de regering van de Radikalen (1963-1966) 

neemt de buitenlandse schuld echter weer af. Vanaf het jaar 1966, toen de militairen 

hun staatsgreep pleegden, steeg de schuld tot zes miljard in het jaar 1973. De schuld 

groeide de eerste jaren daarna langzaam. Pas in het jaar 1979 was er sprake van een 

toename met tweeënvijftig procent, in het jaar 1980 met tweeënveertig procent en in 

het jaar 1981 met tweeëndertig procent. In het jaar 1983 wordt een schuld genoteerd 

van zevenenveertig miljard dollar. Halverwege het jaar 1975 komen de particuliere 

bedrijven in opstand tegen de controle van de regering over de buitenlandse handel. 

Massaal worden de officiële kanalen ontdoken en ontstaat er een smokkelhandel. De 

officiële statistieken melden dan ook een abrupte daling van de uitvoer. De 

belastinginkomsten lopen snel terug door de verzwegen inkomsten van de exporteurs. 

Om toch gelden binnen te krijgen geeft de regering geïndexeerde waardepapieren uit. 

Dat wil zeggen waardepapieren met een ingebouwde inflatiecorrectie. Als bijvoorbeeld 

de waarde vastgesteld is op honderd, en de inflatie bedraagt vijftig procent, dan stijgt 

de waarde automatisch tot honderdvijftig. En over deze laatste waarde wordt dan de 

rente uitgekeerd die overeengekomen is. Zo wordt dus in feite het achtergehouden 

belastinggeld door de regering geleend op de markt. De particuliere sector kan de 

staatsinkomsten weer op peil brengen; niet door de verschuldigde belastingafdrachten 

maar door rentedragende leningen. Zo wordt de staatskas leeggeplunderd ten gunste 

van de particuliere sector. In dezelfde periode beginnen de prijzen snel te stijgen en 

vervalt de Argentijnse economie in inflatiecijfers van meer dan vijftig procent per 

maand. De economische wanorde is het voorwendsel voor de militairen om in het jaar 

1976 de macht aan zich te trekken. Een nieuwe periode onder een militaire dictatuur 

breekt aan. Een periode gekenmerkt door het verdwijnen van mensen en door het 

verdwijnen van geld. Het geld verdwijnt op de eerste plaats door de inflatie. Salarissen 

worden bevroren in een periode waarin de inflatie meer dan driehonderd procent per 

jaar bedraagt. Het geld wordt aan de arbeiders onttrokken en vloeit af naar de 

financiële sector. De loonstop kon echter alleen opgelegd worden met behulp van een 

staatsterreur. De leer van de nationale veiligheid wordt praktijk. De leiding van 

ondernemingen geeft aan de militairen lijsten van de vakbondsleden. Zij worden 

opgepakt, gevangen gezet of verdwijnen. Met de journalisten die hierover berichten 
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gebeurt hetzelfde. Zo ook de advocaten die de slachtoffers van de repressie willen 

verdedigen. De inflatie doet het geld verdwijnen, het leger en de politie de 

protesterende mensen. 

 

Vervolgens beginnen de generaals met de toepassing van een orthodoxe monetaire 

politiek. In het jaar 1977 wordt het financiële systeem hervormd. De rente wordt 

vrijgelaten. Zo probeert men kapitaal aan te trekken waardoor de economie nieuw 

leven ingeblazen zou worden. Maar met name door de hoogblijvende inflatie blijven de 

investeringen echter uit. Men wil nu de economie saneren door het bedrijfsleven bloot 

te stellen aan buitenlandse concurrentie. De invoerrechten worden drastisch verlaagd 

om de import van buitenlandse producten te verhogen. En daarnaast wordt de peso – 

de nationale munt – overgewaardeerd. Door een kunstmatig hoge koers ten opzichte 

van de dollar werd de peso meer waard in het buitenland dan in het binnenland. De 

gevolgen waren fataal. Door de overwaardering van de peso en de hoge inflatie was 

alles duur in Argentinië, behalve de dollar. Buitenlandse producten werden goedkoop, 

en ook de buitenlandse kredieten. Het opnemen van dollarkredieten nam een hoge 

vlucht. En al snel merkt men dat met deze kredieten meer te verdienen was door er 

mee te handelen dan door te investeren in een tanende nationale industrie. Speculatie 

(geld verdienen door met geld te handelen) wordt de nieuwe sport van de 

kapitaalkrachtigen. Men nam kredieten op in het buitenland en wisselde de dollars 

tegen peso’s. De peso’s werden op de bank gezet en brachten een rente op die gelijk 

was aan de inflatie, zes procent in een maand. Op het einde van de maand was er dus 

winst noch verlies geboekt. Maar omdat de prijs van de dollar door de overwaardering 

van de peso maar met twee procent was gestegen, konden met de peso’s nieuwe en 

meer dollars worden gekocht. En de volgende maand werd dezelfde truc toegepast. De 

winsten uit deze speculaties waren enorm. Banken, ondernemingen en 

geldhandelaren haalde de kredieten met grote hoeveelheden het land binnen. Door de 

speculatie groeide deze geldsom snel. De besteding van het geld vond echter 

hoofdzakelijk in het buitenland plaats. Door de overwaardering van de peso werden 

buitenlandse goederen en buitenlandse reizen goedkoop. De middenklasse en de 

hogere klasse besteedden in twee jaar tijd dertien miljard dollar aan buitenlandse 

reizen. De invoer van luxe artikelen steeg van honderddertig procent in het jaar 1979 

tot honderdvijfenzestig procent in het jaar 1980. Kapitaalimport door middel van 

rentedragende kredieten werd omgezet in kapitaalexport door consumptieve uitgaven. 

Het geld verdween en het land bleef met de schulden zitten. 

 

Het derde mechanisme waardoor het geld verdween, naast inflatie en speculatie, was 

fraude. In Argentinië is de zwarte markt sterk ontwikkeld. Om hun kapitaal weer 

legaal te maken, zorgen de ondernemingen ervoor dat zij documenten kregen die 

aantonen dat zij kredieten hebben ontvangen vanuit het buitenland. Dat krediet 

bestaat in werkelijkheid niet, maar zo wordt het bezit van het geld gelegitimeerd. En 

als dat fictieve krediet dan wordt terugbetaald, verdwijnt opnieuw het geld naar het 

buitenland. Door deze manipulaties is het niet mogelijk exact aan te geven hoe hoog 

de schuld van de particuliere sector is. Voor wat de schuld van de publieke sector 

betreft, zijn er onderzoekingen gedaan naar fraude. Van grote sommen geld is de 

besteding uit de boekhouding van de staat niet meer te achterhalen. Vermoedelijk is 

het geld in de zakken van de militairen verdwenen. Tenslotte verdwijnt het geld ook in 

een geldverslindende wapenwedloop. In de beginperiode van de militaire dictatuur 

werd het militair apparaat opgebouwd in verband met de grensproblemen met Chili en 
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in de slotfase van de dictatuur vormde het conflict met Engeland over de 

Falklands/Malvinas de legitimatie voor massale wapenaankopen. De buitenlandse 

schuld die hierdoor veroorzaakt wordt, is geschat op tien miljard dollar. 

 

Na het voorgaande behoeft het geen betoog dat het economisch beleid van de 

militairen tot een economische en sociale catastrofe moest leiden. De ondernemingen 

die voor de binnenlandse markt produceerden, kregen het hard te verduren door de 

teruglopende koopkracht van de arbeiders en de verhevigde buitenlandse 

concurrentie. De rentepolitiek van de regering leidde tot hoge kapitaalskosten, die in 

veel gevallen de loonkosten overtroffen. Met andere woorden: er werd meer betaald 

aan bankrente dan aan loonkosten. Wat nu de schuldenlanden doen, werd destijds 

door de ondernemingen gedaan. Zij vroegen nieuwe kredieten tegen steeds hogere 

rente om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, maar – en dat is het verschil met 

nationale staten – zij gingen tenslotte failliet en verdwenen. Het hoge aantal 

faillissementen duwde uiteindelijk ook de banken de afgrond in. In maart 1980 ging 

het Argentijnse financieringssysteem failliet: tweeëndertig financieringsinstellingen 

waren daar bij betrokken.. De Argentijnse Centrale Bank stond echter garant voor alle 

vorderingen. Dat had tot gevolg dat de speculanten hun geld ontvingen en dat de staat 

zich met de schulden belastte. Zo is maar een conclusie mogelijk: de winsten uit de 

jaren zeventig kwamen in particuliere handen, de verliezen in de jaren tachtig waren 

voor de gemeenschap. De staatsschuld groeit sterk. 

 

In het jaar 1980 wordt het voor een ieder duidelijk dat het economisch beleid fataal is 

geweest en een devaluatie (opzettelijk vermindering van de waarde van het geld) van 

de Argentijnse munt nu onafwendbaar is. De regering blijft echter aarzelen en 

devalueert pas in het jaar 1981. In de tussentijd zijn de peso’s uit het geldcircuit 

omgewisseld in dollars en naar het buitenland gebracht. De kapitaalvlucht ontwricht 

de economie. Ondernemingen en de staat nemen massaal buitenlandse kredieten op 

om de ontregeling nog enigszins binnen de perken te houden. En op die manier groeit 

de staatsschuld in het jaar 1980 met vijfenveertig procent en nog een smet eenzelfde 

percentage in het jaar 1981. In het jaar 1982 wordt de hulp van het IMF ingeroepen 

en de militairen weten een overeenkomst af te sluiten. De kredietovereenkomst wordt 

voor het eerst in de geschiedenis van het IMF slechts voor een periode van twee jaar 

afgesloten, in plaats van de gebruikelijke vierjarige termijn. De vervaldatum valt dan 

ook direct na het tijdstip, waarop de militairen volgens hun oorspronkelijke plannen 

de macht aan een burgerregering zouden overdragen. De internationale banken 

volgden dit voorbeeld, zodat de nieuw gekozen president Alfonsin in maart 1984 

geconfronteerd werd met de noodzaak van heronderhandeling van der bestaande 

kredieten. De burgerregering kreeg van het IMF en het internationale bankwezen 

blijkbaar op voorhand niet veel krediet. Terwijl het juist de militairen waren geweest 

die van de economie een puinhoop hadden gemaakt. 

 

Het geld is verdwenen, door inflatie, speculatie, fraude en militaire spilzucht. De 

schulden zijn gebleven. De winsten kwamen in particuliere handen terecht, de 

verliezen zijn voor de gemeenschap. In de regering zijn de militairen vervangen door 

burgers. Zij lieten een ontredderde economie na, en wierpen daarmee een hindernis 

op voor het beginnende democratiseringsproces. De toekomst van de Argentijnse 

democratie is mede afhankelijk van de vraag of de nieuwe president, de radicaal 

Alfonsin, de economische problemen de baas kan worden. De onderhandelingen met 
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het IMF verlopen moeizaam. De voorwaarden die het IMF stelt voor het verstrekken 

van kredieten zijn niet te combineren met een economisch herstelbeleid dat rekening 

houdt met de belangen van de bevolking. Het IMF-recept van verhoging van de uitvoer 

en van vermindering van de import betekent voor Argentinië dat de eigen productie 

verkleind moet worden. De vergroting van de uitvoer in een situatie van een 

inzakkende wereldmarkt is alleen mogelijk door een vermindering van de eigen 

consumptie van vlees- en graanproducten. Bij het verminderen van de invoer valt ook 

de industriële productie terug bij gebrek aan de noodzakelijke grondstoffen of 

halffabrikaten. Zo’ n politiek die de economie alleen maar verder in het slop brengt, 

kan op geen enkele steun vanuit de bevolking rekenen. En omdat de schuld 

financieel-technisch gezien niet meer afbetaald kan worden, stelt Alfonsin terecht dat 

het schuldenvraagstuk een politiek probleem is. Er moet een politieke overeenkomst 

komen met de regeringen van de landen waar de kredietverlenende banken gevestigd 

zijn. Zoals bij elke politieke overeenkomst is onderhandelingsmacht onontbeerlijk om 

tot een gunstig resultaat te kunnen komen. Intern moet de verdeeldheid opgeheven 

worden en met andere schuldenlanden moet geprobeerd worden een front te vormen. 

Op binnenlands terrein werd een overeenkomst gesloten met zestien politieke partijen, 

die de actie van Alfonsin zullen steunen en teven werden er door allerlei sectoren van 

de samenleving manifestaties georganiseerd waarop de politiek van het IMF verworpen 

werd. Op het buitenlands front werd in juni 1984 met andere Latijnsamerikaanse 

landen een conferentie gehouden in Cartagena in Colombia. Maar een overeenkomst 

tussen en club van debiteuren is moeilijk te realiseren door de verdeel- en 

heersstrategie van de kredietverlenende landen. Enkele grote debiteuren krijgen 

nieuwe, aanlokkelijke kredieten aangeboden, en het front wankelt. 

 

Toch is er sprake van enige vooruitgang. Alfonsin loopt niet zonder meer aan de 

leiband van het internationale kapitaal. Voor Alfonsin is het schuldenvraagstuk echter 

niet alleen een buitenlands politiek probleem. Ook intern, in de binnenlandse politiek 

moeten de schulden hun consequentie krijgen. Hoe kunnen die groepen uit de 

bevolking die financieel voordeel hebben gehaald uit het economisch beleid van de 

militairen en dus mede verantwoordelijk zijn voor de chaos, nu verplicht worden een 

bijdrage te leveren aan het noodzakelijke economische herstel? Dezelfde militaire en 

economische elite die dertigduizend mensen heeft laten verdwijnen, is 

verantwoordelijk voor het verdwijnen van dertigduizend miljoen dollar. Een onderzoek 

naar het verdwijnen van dit geld is even noodzakelijk als het gestarte onderzoek naar 

de gewelddadige verdwijning van mensen. Als de verantwoordelijken hiervoor 

aangewezen, krijgt de democratie echt een kans. 

 

De simpele constatering dat Nederland lid van het IMF en tot de rijke landen behoort, 

doet meteen al de vraag stellen: wat is dan de positie van Nederland in de 

Latijnsamerikaanse schuldencrisis? En, wat belangrijker is: welke mogelijkheden 

heeft Nederland om aan een rechtvaardige oplossing van het schuldenprobleem bij te 

dragen en worden deze ook benut? 

 

Hoewel in het jaar 1981 gesproken werd over een verhoging van de quota van de 

lidstaten aan het IMF, vond de Nederlandse regering het niet nodig zich daarvoor 

sterk te maken. De toenmalige minister van financiën Van der Stee deelde dat mee 

aan de Tweede Kamer. De ontwikkelingslanden, daarin gesteund door de commissie 

Brandt, stelden een verhoging van honderd procent in. De ontwikkelingslanden, 
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daarin gesteund door de commissie Brandt, stelden een verhoging van honderd 

procent in. Toen uiteindelijk, ruim twee jaar later, het besluit werd genomen, nam 

Nederland na aanvankelijk verzet tegen het voorstel van vijfentwintig procent van de 

Verenigde Staten een tussenpositie in en ging akkoord met een verhoging van vijftig 

procent. 

 

In het kader van de ontwikkelingssamenwerking verstrekt Nederland leningen aan 

ontwikkelingslanden tegen relatief lage rentes en met zachte aflossingsvoorwaarden. 

In het jaar 1984 heeft Nederland een vordering op twaalf Latijnsamerikaanse landen. 

De uitstaande hoofdsom is een bedrag ad zeshonderd eenentwintig miljoen 

zevenhonderdveertigduizend gulden met een rente plus aflossing over het jaar 1983 

van vierentwintig miljoen zeshonderdzesennegentig duizend gulden. De landen aan 

wie geld is geleend zijn: Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Guyana, Honduras, Jamaica, 

Mexico, Nicaragua, Peru, Trinidad en Uruguay. 

 

De vier grootste banken van Nederland zijn Algemene Bank Nederland (ABN), de 

Amsterdam Rotterdam Bank (Amro), de Raiffeissen Boerenleenbank (Rabobank) en de 

Nederlandse Middenstands Bank (NMB). Deze banken maken negentig procent uit 

van het gehele Nederlandse bankwezen en hebben alledrie vorderingen op 

Latijnsamerikaanse landen. Welke risico’s lopen deze banken nu de schuldencrisis 

een feit is? De kwetsbaarheid van de banken wordt niet alleen bepaald door de hoogte 

van hun vorderingen, maar ook door twee andere factoren: de interbancaire markt en 

de ‘back-to-back’ financiering. Van de vier genoemde banken maakt de balanspost 

‘bankiers in binnenland en buitenland ongeveer een kwart van het balanstotaal uit. 

Het gaat hier om leningen die banken aan elkaar verstrekken – de interbancaire 

markt – zodat zij over een buffer beschikken als op een individuele bank plotseling 

een groot beroep wordt gedaan. Maar behalve zekerheid geeft dit systeem ook 

kwetsbaarheid. Als veel banken in de problemen raken, doordat schuldenlanden 

bijvoorbeeld niet meer betalen, dan vormt deze interbancaire markt het kanaal 

waarlangs de schokgolven zich zullen voortplanten naar andere banken toe. Eenzelfde 

kwetsbaarheid ligt in de back-to-back financiering. Een bank verleent een krediet aan 

een Nederlands dochterbedrijf in Latijns Amerika en doet dat op basis van een door 

het moederbedrijf bij de bank gestort deposito. De bank rekent hoge tarieven voor dat 

krediet, neemt zelf een vergoeding voor de bewezen diensten en vergoedt vervolgens 

een meer dan normale rente op het deposito van het moederbedrijf. Een handigheid 

om winsten het land uit te krijgen. De kwetsbaarheid schuilt in het gevaar dat het 

dochterbedrijf in Latijns Amerika verboden wordt nog internationale valuta naar het 

buitenland te brengen. 

 

Het Nederlandse bankwezen heeft volgens de kwartaalberichten van De Nederlandse 

Bank (DNB) een totale netto vordering op Latijns Amerika van vijf miljard gulden. 

Deze vorderingen nemen nog steeds toe, hetgeen betekent dat het Nederlandse 

bankwezen Latijns Amerika blijft financieren. De groei van de netto vorderingen is 

echter teruggelopen. Van de jaren 1980-1981 bedroeg die groei negenennegentig 

procent, van 1982-1983 nog maar vijfenveertig procent. Zonder die dwang van het 

IMF om toch te lenen aan landen als Mexico, Brazilië en Argentinië zou die groei nog 

verder zijn teruggezakt. Het aansprakelijke vermogen van alle banken tezamen is 

eenentwintig komma zes miljard gulden. Zou Latijns Amerika als geheel een 

schuldenmoratorium (wettig erkend uitstel van betaling) afkondigen, dan is bijna 
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vijfentwintig procent van het Nederlandse bankkapitaal vernietigd. Hoewel aanzienlijk, 

is dit gedeelte klein vergeleken bij sommige Amerikaanse banken. 

 

De voormalig president van De Nederlandse Bank, Duisenberg, heeft ooit eens het 

percentage van vijftien genoemd als het maximum percentage van het eigen vermogen 

dat een bank mag hebben uitstaan aan leningen in één land. De woordvoerders van 

de banken beweren dat ze dat percentage ook niet overschrijden. Daaraan kan men 

gerede twijfels hebben, want zelfs al zouden de leningen van de vier banken 

proportioneel verdeeld zijn over de vier genoemde landen, dan zitten een paar banken 

al aardig in de buurt van de vijftien procent. Maar van een egale verdeling is geen 

sprake. 

 

We kunnen dus concluderen dat het Nederlandse bankwezen zich zeker in de 

gevarenzone bevindt als gevolg van de Latijnsamerikaanse schuldencrisis. Hoe zwaar 

deze crisis nu al drukt op het bankwezen blijkt uit het beroep dat de banken hebben 

moeten doen op hun zogenaamde ‘stroppenpotje’, ofwel de Voorzieningen Algemene 

Risico’s (VAR). In het kader van het toezicht dat DNB uitoefent over het Nederlandse 

bankwezen, is ongeveer dertig jaar geleden de verplichting ingesteld dat banken een 

deel van hun brutowinst afzonderen teneinde nonbetaling op te kunnen vangen van 

zowel binnen- als buitenlandse debiteuren. Vooral als gevolg van de buitenlandse 

nonbetaling, met name door Latijns Amerika, worden de bedragen die in de 

stroppenpot gestort worden, steeds hoger. Het deel dat gebruikt wordt stijgt echter 

nog sneller. De vier genoemde banken moesten er in totaal in het jaar 1983 bijna twee 

komma negen miljard in stoppen. Hoeveel ze er in dat jaar uitgehaald hebben wordt 

pas een jaar later door DNB gepubliceerd. Als men het saldo van de VAR sinds de 

oprichting berekent, dan blijkt dat het negatief is. Dat wil zeggen dat het Nederlandse 

bankwezen meer reserve heeft moeten aanspreken dan ze via de VAR kon opbouwen. 

 

Zoals het verstrekken van leningen en het vaststellen van de voorwaarden daarvoor 

onderdeel zijn van het kredietbeleid, zo zijn dat ook de regelingen die men treft in 

geval de schulden niet volgens afspraak kunnen worden afgelost. Maar over dat 

laatste wordt vrijwel geen informatie gegeven. De onderhandelingen vinden achter 

gesloten deuren plaats en vooral de Nederlandse banken verschuilen zich nogal eens 

achter de gecompliceerde gang van zaken waarbij werkgroepen van internationale 

banken namens de andere betrokken banken de onderhandelingen voeren. Toch mag 

men aannemen dat de Nederlandse banken standpunten innemen, ook al zijn zij niet 

altijd direct via deze werkgroepen bij de onderhandelingen betrokken. Bij gebrek aan 

informatie daarover wordt hier volstaan met een kort overzicht van het kredietbeleid 

zoals dat in het verleden ten aanzien van Latijns Amerika is gevoerd, toegespitst op 

Argentinië. Omdat de kredietverlening aan Argentinië in het verleden zeer omstreden 

is geweest, vanwege de mensenrechtenschendingen onder de militaire dictatuur, geeft 

dit enig inzicht in de wijze waarop de banken andere dan zuiver hun financieel-

economische criteria al dan niet laten meewegen in hun kredietbeleid. 

 

De ABN is de meest internationaal georiënteerde bank van Nederland met vestigingen 

over de gehele wereld. Wat Latijns Amerika betreft zitten deze vooral in Brazilië.  In 

het jaar 1983 droegen de activiteiten van de ABN in Latijns Amerika voor bijna dertien 

procent bij aan het bruto resultaat van de ABN. De ABN heeft in de loop van de jaren 

zeventig kredieten verstrekt onder andere aan de militairen in Argentinië en aan het 
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regime Pinochet in Chili. Soms direct, soms via deelname in bankconsortia. Er is 

vanuit een aantal maatschappelijke groeperingen druk uitgeoefend om die leningen 

stop te zetten. Alleen in het geval van Chili is dat gelukt. 

 

De AMRO heeft geen kantoren in het buitenland, behalve op Curaçao, maar ze neemt 

wel deel in andere banken in het buitenland. Een derde van de kredietverlening 

(ongeveer 22 miljard) gaat naar het buitenland. De Amro verleende kredieten aan 

Argentinië tijdens de militaire dictatuur. Zo heeft de bank het omvangrijke 

pijpleidingen project van de Nederlandse firma Boskalis mee gefinancierd. De Amro 

verleende deze kredieten, hoewel ze de mensenrechtenschending in dat land zei te 

betreuren. In een correspondentie van CLAT-Nederland meldde de Amro (augustus 

1978), dat er diverse criteria werden aangelegd bij de kredietverlening aan Argentinië. 

Men mag aannemen dat de financieel-economische criteria de doorslag hebben 

gegeven indertijd. 

 

De RABO bank wijkt in de opbouw van haar balans wat af van de andere banken. De 

bank was voornamelijk spaarbank (45 % van alle spaartegoeden in Nederland), maar 

ontwikkelde zich steeds meer tot een internationale bank. Het Financieel Dagblad 

schatte in het jaar 1981 het buitenlandbedrijf van de RABO op ongeveer elf procent. 

Dat percentage zal nu hoger liggen, gezien de overname van een Duitse bank (ACDA). 

Met betrekking tot Latijns Amerika neemt de RABO deel in een agrobank in Brazilië 

en een ontwikkelingsbank in Panama. Ook heeft de RABO twee 

dochterondernemingen op Curaçao. De RABO nam deel aan leningen aan de centrale 

bank van Argentinië (BCRA) in het jaar 1988, en aan een lening aan het Argentijnse 

staatsbedrijf voor waterleiding en energie. De RABO was ook betrokken bij het al 

eerder genoemde pijpleidingenproject van Boskalis in Argentinië en in het jaar 1979 

verstrekte zij een lening van tweehonderdvijftig miljoen gulden aan de Argentijnse 

staatsolie- en gasmaatschappij. 

 

De NMB is een stuk kleiner dan de voorgaande drie – de helft in balanstotaal gemeten 

– maar ze is meer op het buitenland georiënteerd dan de RABO, maar minder dan de 

ABN en de Amro. Het jaarverslag geeft getalsmatig geen informatie over het 

buitenlandbedrijf van de NMB. Wat Latijns Amerika betreft heeft de bank een 

vestiging en twee jointventures op Curaçao, dochterondernemingen in Uruguay en 

Brazilië en vertegenwoordigingen in Venezuela en Mexico. Van het aantal emissies in 

het buitenland vond ongeveer eenderde (14) plaats op de Nederlandse Antillen; een 

indicatie dat ook de NMB, evenals de andere banken, hun klanten volgen naar de 

belastingparadijzen. De NMB deed mee in het jaar 1977 aan een lening van twintig 

miljoen dollar aan de centrale bank van Argentinië. 

 

Overigens komen de gegevens van de RABO niet uit hun jaarverslagen. De RABO 

vermeldt niet bij welke emissies zij is opgetreden. De andere drie hier besproken 

banken doen dat wel, hetgeen toch wel de meest minimale informatie is die de banken 

over hun eigen activiteiten kunnen melden.   

 

Een drietal visies op economische ontwikkelingen zijn bepalend voor de houding ten 

aanzien van het schuldenprobleem en de rol van het IMF daarin. De eerste visie is die 

van de aanhangers van het vrije-markt-mechanisme dat, mits onbelemmerd door 

overheidsingrijpen, een optimale welvaartsspreiding over de wereld zal garanderen. In 
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de visie is wel een zeer beperkte rol voor het IMF weggelegd. De tweede visie is die van 

de meer gematigde aanhangers van het vrij-markt-mechanisme. Zij benadrukken het 

belang van een regulerend (regelmatig maken) optreden in periodes waarin de 

economie in recessie geraakt of, zoals in het geval van de schuldencrisis, het 

financiële systeem ontwricht dreigt te raken. In deze visie is het IMF een krachtig 

optreden toebedacht, teneinde de schuldproblematiek beheersbaar te maken. De 

derde visie is die vooral door de derde wereld naar voren wordt gebracht en wijst de 

economische structuren als hoofdschuldige aan voor de ongelijke verdeling van 

welvaart. Vanuit de derde wereld wordt dan ook sterk aangedrongen op een 

diepgaande hervorming van het IMF zodat zij niet langer de structurele achterstand 

van de derde wereld bevestigd, maar juist kan helpen opheffen. Het Nederlandse 

beleid in het IMF sluit aan bij de tweede visie. Nederland pleit voor een sterke rol van 

het IMF zonder evenwel de aard van het IMF als zodanig ter discussie te willen stellen. 

De veronderstelde ‘politiekneutraliteit’ van het IMF wordt ook door de Nederlandse 

regering onderschreven, zoals blijkt uit uitspraken van minister van financiën Ruding 

in de Tweede Kamer. Daarmee gaat Nederland voorbij aan de fundamentele oorzaken 

van de schuldencrisis en speelt haar beleid zich af in de marges die de 

‘politiekneutraliteit’ van het IMF haars inziens toestaan. Ook in het eigen economische 

en financiële beleid komt Nederland niet tegemoet aan de wensen van de derde 

wereld. De overschotten op de betalingsbalans geven geen aanleiding voor Nederland 

om in EG- of OESO-verband een stimulerend beleid te bepleiten ten gunste van de 

derde wereld. Evenmin neemt Nederland op monetair gebied afstand van de 

overheersende rol van de dollar in het internationale betalingsverkeer. Tenslotte zou 

de Nederlandse regering meer dan nu het geval is de mogelijk moeten overwegen van 

kwijtschelding van schulden die Latijnsamerikaanse landen aan haar hebben. Een 

algehele kwijtschelding zou niet ten laste mogen komen van het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking. Bij selectieve kwijtschelding zou het criterium moeten 

gelden in hoeverre zo een maatregel, gezien het gevoerde beleid van de regering van 

het betrokken land, ook daadwerkelijk kan bijdragen aan verbetering van de situatie 

van de armste groepen van de bevolking.. 

 

Ten aanzien van het Nederlandse bankwezen kan opgemerkt worden dat dit door het 

verstrekken van omvangrijke kredieten aan Latijns Amerika medeverantwoordelijk is 

voor de regelingen die worden getroffen voor de aflossing van de schulden. Bij de 

kredietverstrekking gaven in het verleden financieel-economische criteria de doorslag. 

Duidelijk was dat het geval bij Argentinië, waaraan – ondanks de 

mensenrechtenschendingen tijdens de militaire dictatuur – kredieten werden 

verstrekt. Blijven deze criteria ook bij de aflossingsregelingen de doorslag geven dan 

draagt het bankwezen niet alleen bij aan de afwenteling van de schulden op degenen 

in Latijns Amerika die het minst hebben geprofiteerd van de leningen, de armste 

groepen van de bevolking, maar ook aan het bemoeilijken van 

democratiseringsprocessen, zoals in Argentinië. 

 

Zowel voor de Nederlandse regering als het bankwezen geldt dat, zolang het 

schuldenprobleem als een technisch-financieel probleem benaderd blijft worden, zij 

een rechtvaardige oplossing daarvoor niet bevorderen. 

 

Solidaridad, oktober 1984 
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Domweg gelukkig in Amsterdam 
Oost 
 
 
 
 
 
 
Dromen verschillen niet van daden, zoals sommigen denken. Alle daden van de 

mensheid zijn aanvankelijk slechts dromen. En uiteindelijk lossen hun daden op in 

dromen. 

 

Theodor Herrzl, Altneuland, 1902 

 
 

 

Amsterdam wordt ook wel Mokum genoemd. Het woord Mokum is afgeleid van het 

woord Makam, wat stad betekent. Aan het einde van de zestiende eeuw namen handel 

en bedrijf in Amsterdam een enorme vlucht. Vooral de handel in graan met de landen 

aan de Oostzee vormde de basis van de voorspoed. Een belangrijke factor was de val 

van Antwerpen in het jaar 1585 en de daarop volgende blokkade van de monding van 

de Schelde. Antwerpen was in de zestiende eeuw het centrum van de wereldhandel 

geweest, terwijl Amsterdam een ondergeschikte plaats innam. In het jaar 1585 nam 

Amsterdam de tol van Antwerpen op handelsgebied over. In het jaar 1576 werd 

Antwerpen belaagd door Spaanse soldaten, die hun soldij niet hadden gekregen en al 

plunderend en moordend door de stad trokken: de Spaanse Furie. Veel 

Antwerpenaars verlieten daarop de stad. De definitieve klap voor Antwerpen volgde 

tien jaar later. Na een beleg van een jaar werd Antwerpen in het jaar 1585 door de 

troepen van Alexander Farnese, hertog van Parma op de knieën gedwongen. Als 

antwoord op deze Spaanse overwinning blokkeerden Zeeuwse kapers de monding van 

de Schelde, de toegangspoort tot Antwerpen. 

 

Een welvarende stad trekt nieuwe bewoners. In het jaar 1580 woonden er ongeveer 

dertigduizend mensen in Amsterdam. In het jaar 1600 ongeveer vijftigduizend en in 

het jaar 1622 was dat aantal verdubbeld tot honderdenvierduizend inwoners. De 

nieuwe bewoners kwamen voor een groot deel uit de Zuidelijke Nederlanden. Na het 

jaar 1585 trokken veel mensen uit deze streken weg naar Duitsland, Engeland en 

vooral de Noordelijke Nederlanden. Amsterdam was een van de populairste 

bestemmingen. De zuidelijke immigranten hebben met hun komst de loop van de 

Nederlandse geschiedenis sterk beïnvloed. Zij zorgden voor een invasie van kennis, 

kapitaal en talent, zonder welke de Gouden Eeuw van Amsterdam er beslist een stuk 

minder glanzend zou hebben uitgezien. 

 

De Antwerpse vluchtelingen hadden een belangrijke stad achter zich gelaten waar 

Amsterdam zich niet mee kon meten. Amsterdam was omstreeks het jaar 1585 een 

middelgrote handelsstad die nog vrijwel geheel binnen een middeleeuwse stadsmuur 
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lag. De Dam was het centrum, waar het stadhuis met het gerecht en de waag stonden. 

De Dam was het belangrijkste marktplein in die tijd. Al voor de komst van de 

Zuidnederlanders ontwikkelde Amsterdam zich tot een stapelmarkt, waar vooral 

goederen uit het Oostzeegebied, zoals graan, hout, koper en huiden werden 

aangevoerd. Daarnaast waren er handelscontacten met de Zuidelijke Nederlanden, 

met Frankrijk en met Engeland. Gedurende de laatste jaren van de zestiende eeuw 

breidde het handelsgebied zich enorm uit. Het kapitaal en de handelscontacten van de 

Zuid-Nederlandse kooplieden speelden hierin een grote rol. Niet alleen het 

Middellandse Zeegebied, maar ook Rusland werd nu bezocht. Het Verre Oosten, de 

beide Amerika’s en Afrika vielen binnen het bereik van Amsterdam. De oorlog tegen 

Spanje vormde hierbij nauwelijks een beletsel. In het jaar 1578 koos de stad 

Amsterdam de kant van de protestantse opstandelingen. De katholieke 

stadsbestuurders werden verdreven en de uitoefening van de katholieke eredienst 

werd verboden. Voor Holland was de Tachtigjarige oorlog in de praktijk sinds het jaar 

1574 afgelopen. 

 

Ik weet uit de geschiedenis van Enter dat er handel werd gedreven, ook met 

Amsterdam. Jans ten Berge zeilde geregeld met klompen en eieren naar Amsterdam, 

hij vaarde de Zuiderzee over langs de Ketel, Pampus en Muiden. De geschiedenis van 

Amsterdam besteedt er echter geen aandacht aan. Ton Heijdra beschrijft dat de 

handel in Amsterdam zich niet alleen op Hollandse landbouwproducten en 

visserijproducten of Vlaams laken richtte. Men kan lezen over de handel van hout, 

graan en haring uit de Oostzeelanden, bier uit Hamburg, olie en wijn uit Frankrijk en 

wol uit Engeland. Enter wordt echter niet genoemd. Het Damrak was nog water (een 

rak is een recht stuk water) naar de dam in de rivier de Amstel, waar de schepen 

afgemeerd lagen. De Amstel mondde uit in het IJ. Tegenwoordig is het laatste deel van 

de Amstel gebruikt om de grachten te vullen. Het huidige Damrak lag omstreeks 1650 

aan de haven.  

 

De zwierige Brabantse en Vlaamse immigranten werden met enig wantrouwen 

begroet. Dominees en taalpuristen waarschuwden, zonder veel succes, voor Brabantse 

invloeden op taal, kleding en gedrag. Bredero had een hekel aan de ‘lebbige’ Brabants 

en het ‘gechekelijck geschockiert’ Antwerps. Een andere Amsterdamse dichter, 

Roemer Visscher (1547-1620), sprak tot de zuiderlingen: 

 

De botte Hollander haelt de Bot Uyt de zee. 

De vette botter melckt hy van het grove vee. 

Dan ghy alderbotst, die voor bot den Hollander schelt. 

Waarom gheft ghy hem voor bot en botter cooren en ghelt? 

 

De ouders van Joost van den Vondel, de dichter (1587-1679), waren doopsgezinde 

Antwerpenaars die uitweken naar Keulen. Na enkele jaren gingen zij naar Amsterdam. 

Joost werd in het jaar 1587 in Keulen geboren. De familie vestigde zich in Amsterdam 

in de Warmoesstraat. Daar woonde reeds de familie De Wolff, eveneens uit Antwerpen 

naar Keulen gevlucht, waar ze elkaar leerden kennen. Joost van den Vondel senior 

was oorspronkelijk hoedenmaker, maar Willem de Wolff haalde hem over om zich in 

de zijdelakenhandel te begeven. Maria de Wolff, de dochter van Willem trouwde met 

Joost en diens zuster Clementia trouwde Hans de Wolff. Vader Joost verkocht 

kostbare zijde, maar vooral kousen ‘van alrehande couleuren’, van vijftien cent tot 
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veertien gulden per paar. De familie Van den Vondel huurde het pand in de 

Warmoesstraat 39 voor driehonderdvijftig gulden per jaar. 

 

Toen Joost van den Vondel junior te oud werd nam zijn zoon, ook Joost genoemd, de 

zaak over, maar deze raakte al snel diep in financiële problemen. Hij werd naar Indië 

gestuurd, maar stierf op de heenreis. De oude en gerespecteerde Joost moest toen 

plotseling weer voor een ‘gezin’ zorgen. Dit bestond uit zijn enig overgebleven dochter 

Anna en drie kleinkinderen uit het eerste huwelijk van zijn zoon Joost. Op 

zeventigjarige leeftijd werd hij door bemiddeling van burgemeestersvrouw Anna van 

Hoorn boekhouder bij de Bank van Lening. Het verhaal gaat dat hij daar vooral veel 

zat te dichten. Op tachtigjarige leeftijd wordt hij op eigen verzoek ontslagen, met 

behoud van zijn jaarwedde. Toen Vondel achtentachtig jaar was, waren vrijwel al zijn 

vrienden en familieleden gestorven, behalve een kleinzoon, de schoenmakersknecht 

Joost. Joost van den Vondel werd in het jaar 1679  in de Nieuwe Kerk begraven. 

 

Ook Amsterdam heb ik in mijn hart gesloten, ik ben er geen buitenstaander. Die 

wereld van trams, water en een ander tijdsbesef. De hele machtige stad, verlicht met 

lantaarns, is van mij. Ik voel een stroom van sympathie van die grote gebouwen naar 

mij uitgaan. De Amsterdamse School (bouwstijl) met de grote gebouwen die enigszins 

lijken op de oude kastelen op de motten (kunstmatige heuvel). Het voelt als in één van 

de extases uit mijn jeugd, ik word gedragen door de grote kerken. En ook veel Tukkers 

hebben Amsterdam in hun harten gesloten, ze komen geregeld fietsen, winkelen en 

uitgaan in de oude binnenstad met de mythische contouren. En als u denkt dat er 

geen natuur is in Amsterdam dan heeft u het helemaal mis. Woensdag 8 juni 2005 zie 

ik in het Amsterdams stadsblad Oost-Watergraafsmeer - Zeeburg - IJburg een foto 

van een vos met een reuzenpaling in zijn bek. De paling is net zo lang als de vos van 

kop tot staart. Onder de foto staat de tekst: ‘Vos vangt reuzenaal. Hij dacht even dat 

deze vos op 14 mei (bij de Coentunnel) een zeeslang te pakken had, maar bestudering 

wijst volgens fotograaf Nirk Zijlmans op een enorme aal. De vangst moet de familie vos 

een flink maal hebben opgeleverd.’  J.C. Bloem, geboren en opgegroeid in Twente, 

wandelde vaak over de Dappermarkt. 

 

 

 
De Dapperstraat 

 
 
Natuur is voor tevredenen of legen. 

En dan: wat is natuur nog in dit land? 

Een stukje bos, ter grootte van een krant. 

Een heuvel met wat villaatjes ertegen. 

 

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, 

de in de kaden vastgeklonken waterkant, 

de wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 

door zolderramen, langs de lucht bewegen. 

 

Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 

Het leven houdt zijn wonderen verborgen. 

Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat. 
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Dit heb ik mijzelve overdacht, 

Verregend, op een miezerige morgen, 

Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. 

 

J.C. Bloem 

 

 

Amsterdam is een prachtige oude stad die is ontstaan in de tijd van Karel de Grote. 

Op een oud stadszegel van de stad staat een koggeschip met twee mannen en een 

hond. Men zegt dat de twee mannen verantwoordelijk zijn voor de stichting van de 

stad. Het verhaal gaat als volgt: 

 

Graaf Egbert was bestuurder van de Friese landen. Hij raakte uit de gunst bij Karel de 

Grote en werd ontslagen. Hij werd vervangen door Koenraad, de Bisschop van Utrecht. 

Koenraad had zijn twijfels over de functie en kende Friesland en de Friezen niet. Wel 

was hem bekend dat het een stug volk was. Hij besloot in vermomming naar Friesland 

te gaan om poolshoogte te nemen. Hij ging met een kleine boot de Zuiderzee op en 

roeide richting Friesland. Tijdens zijn reis sloeg het weer om en het begon hard te 

waaien. Het bootje sloeg om, vlak voor de kust van Stavoren. Met veel moeite wist 

Koenraad de kust te bereiken. Vlak bij het water stond een herberg en enkele mensen 

hadden gezien wat er gebeurd was. Argwanend werd Koenraad bekeken want de 

Friezen hadden gehoord over de machtsovername en waren er niet blij mee. Ooit was 

hun beloofd dat een Fries edelman over hen zou regeren. Nu verdachten ze Koenraad 

ervan dat hij een Utrechtse spion was. Inmiddels lag Koenraad al een tijd half 

bewusteloos en drijfnat op hulp te wachten. In plaats van hem te helpen pakten de 

mannen hem beet. Ze bonden zijn handen en voeten vast en smeten hem in een oude 

kogge. Het bootje werd het water opgeduwd en al snel dreef het bootje het woelige 

water op. Inmiddels had zich een menigte verzameld die de gebeurtenissen gade sloeg. 

Er stapte een grote, sterke jongen uit de menigte. Hij had een roeispaan in zijn handen 

en er liep een hond achter hem aan. ‘Je laat toch niet zomaar een mens verdrinken’ 

schreeuwde hij en sprong de kogge achterna. Zijn hond kwam hem achterna. De kogge 

dreef steeds sneller zeewaarts en het kostte de jongen een hoop moeite om het bootje 

onder controle te krijgen. Toen had hij tijd om Koenraad te bevrijden van de touwen. 

Koenraad bedankte de jongen uitvoerig en vroeg hem koers te zetten naar Muiden, om 

vandaaruit over de Vecht naar Utrecht te varen. Het was een donkere nacht met veel 

mist. Toen het uiteindelijk lichter werd zagen ze dat ze helemaal uit koers waren 

geraakt, toch besloten ze aan land te gaan. De jongen, Wolfger genaamd wilde niet 

meer terug naar Stavoren. Hij zag dat er veel vis zat op de plaats waar ze waren 

gestrand en besloot er zich als visser te vestigen. Koenraad vertelde de jongen wie hij 

echt was en wat het doel van zijn reis naar Stavoren was. Daarna deed hij en grote 

voorspelling. ‘Op de plaats waar we nu staan ligt nu nog kaal en leeg land. Weldra zal 

hier een stad verrijzen die over de hele wereld beroemd zal worden. Jij, Wolfger, zal de 

eerste schout van die stad worden. 

 

Daar waar de Amstel in de Zuiderzee uitmondt is Amsterdam ontstaan. Een ander 

verhaal vertelt dat twee vissers tijdens een verschrikkelijke storm op de Zuiderzee hun 

roer kwijtraakten en stuurloos werden. Ze dreven door de rietbossen aan de mond van 

de Amstel naar de wal. Samen met hun hond stapten ze op het droge, daar waar de 
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Stormsteeg, bij de Zeedijk begint. Op die plek bouwden de vissers een rieten hut en 

dat is het begin van Amsterdam. Ik houd het er maar op dat Amsterdam is ontstaan 

uit het stedeke Amstelredamme rondom het kasteel van de heren van Aemstel, in de 

tijd van Karel de Grote. Amsterdam is in vergelijking met veel andere Europese steden 

een jonge stad. Er is geen prehistorie van garnizoenen, tempels en volksverhuizingen, 

en keizers en koningen hebben er nooit hof gehouden. Van enige Romeinse bewoning 

is nooit een spoor gevonden. Eén ding is zeker, na het jaar 200 raasden zoveel 

stormvloeden en overstromingen over deze lage landen dat de oevers van de Amstel en 

het IJ al snel ongeschikt waren voor welke menselijke bewoning dan ook. Bijna 

duizend jaar lang zou het een woest gebied blijven van veenplassen, kleine 

waterlopen, wilgen, biezen en moerasbossen. Bekende dorpen en stadjes in de directe 

omgeving waren: Diemen, Swammerdam, Oetewale (Oost), Duivendrecht (Zuid Oost),  

Sloterdijk, Spaarndam, Osdorp (West), Volewijck, Banne, Buiksloot, Holysloot, 

Schellingwoude, Nieuwendam (Noord), Ouder Amstel en Amstelveen (Zuid). Het 

grondgebied van Amstelveen was vroeger tot het Rijksmuseum. De dorpjes zijn nu 

allemaal wijken van Amsterdam, behalve Diemen, Ouder Amstel met Duivendrecht en 

Amstelveen, deze zijn nog zelfstandige gemeenten.  

 

Vroeger was het aanschaffen van kinderen plaatselijk heel verschillend geregeld. Over 

het algemeen werden ze door de ooievaar gebracht of groeiden ze uit een kool of vond 

men ze onder een grote kei. Maar in Amsterdam ging dat heel anders. In Volewijck, 

aan de overkant van het IJ (Amsterdam-noord) groeide een kinderboom. Dit was in de 

tijd dat Volewijck nog een verlaten en drassig oord was. Het was een lugubere plek 

waar opgehangen misdadigers nog dagenlang aan de galg hingen. Daar waar 

geradbraakte boeven nog dagen levenloos op de wielen en de staken vastgebonden 

zaten. Dit ter lering van de rest van de Amsterdamse burgers. De kinderboom bloeide 

alleen ’s nachts en dus konden er alleen in de nacht kinderen worden gehaald. 

Amsterdamse echtparen die gezinsuitbreiding wilden, huurden een roeibootje en 

namen een lantaarn mee. Dan vaarden ze naar de overkant van het IJ en baanden 

zich een weg door het spookachtige gebied. Als het echtpaar eindelijk na een 

moeizame tocht in Volewijck aankwam, waren alleen de hoofdjes van de kinderen, die 

in de boom groeiden te zien. Het echtpaar kon niet kiezen voor een jongen of een 

meisje. En eens geplukt bleef geplukt. Hoe het kinderplukken precies in zijn werk ging 

was te zien op een prent over de kindervaart die voor slechts één spie (cent) 

verkrijgbaar was. Het bijschrift van het plaatje was: 

 
Griet en Jan met de lantaarn 
Gaan naar Volewijck toe varen 

 

Waren de aankomende ouders eenmaal in Volewijck, dan vonden ze de boom vrij 

gemakkelijk. Want de kinderen waren weliswaar nog heel erg klein, zo konden toch al 

prachtig zingen. Hun liedje ging als volgt: 

 
Pluk mijn, pluk mijn, 
ik zal alle dagen zoet zijn. 
 

Het echtpaar deed dan zijn keuze, wikkelde het kindje zorgvuldig in een doek en 

roeide terug naar de stad. Daar stond de familie al te wachten om het nieuwe kindje 

te bekijken en de ouders geluk te wensen. 
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De Sloterplas werd nieuw gegraven voor de aanleg van Amsterdam-West en ligt 

precies boven het zuidelijke strand van de Eemzee. Die zee bedekte 

honderddertigduizend tot honderdtienduizend jaar geleden heel Noord-Holland en 

vrijwel het hele IJsselmeer. Het Eemien was een warme periode tussen de voorlaatste 

(Weichsel-) en de laatste (Saale-) ijstijd. In de Eemzee kwamen dieren voor die u nu 

zuidelijker aantreft. Levende tolhorens vindt u bijvoorbeeld in Bretagne, maar ook op 

de rotskust van Helgoland. Sinds kort leven tolhorens ook in de Oosterschelde. Lege 

huisjes van de asgrauwe tolhoren spoelen aan langs de hele kust, vooral op de 

Waddeneilanden, in Zeeland en op de Belgische stranden, en bestaan voornamelijk uit 

materiaal uit die oude Eemzee. Ze  zijn dus fossiel. Geslepen tolhorenhuisjes worden 

om hun fraaie parelmoerglans ook gebruikt om op souvenirdoosjes voor toeristen te 

plakken. Van de asgrauwe tolhoren bestaan hoge en vlakkere exemplaren. De laatste 

winding is plat, wat aan de tolvorm ten grondslag ligt. De slakkenhuizen zijn stevig en 

hebben een structuur van onregelmatige spiraalricheltjes, onderbroken door scheve 

groeilijnen. De kleur is lichtgrijs, met loodrecht op de spiraalrichels rijen paarsbruine 

vlekken en strepen. De huisjes hebben een stompe top en een hoekige mondopening 

die bij het levende dier kan worden afgesloten met een rond dekseltje. In het 

natuurdagboek van het dagblad Trouw van de datum 22 februari 2006 staat een foto 

van drie asgrauwe tolhorens die afkomstig zijn uit de Sloterplas. 

 

Wat is toch alles wonderlijk! Als je bijvoorbeeld nagaat, dat ijs precies bij nul graden 

Celsius overgaat in water, en dat datzelfde water weer bij precies honderd graden 

kookt, geen graad meer of minder. Dat kan nooit toevallig wezen: er moet een God zijn. 

 

Gerard Reve 

 

Als er vroeger een tandje werd gewisseld, moest deze over de linkerschouder gegooid 

worden en een wens gedaan. Later moest je zo’n tandje onder je kussen leggen. Dat 

brengt geluk. De uitgevallen melktand moest ook op een schoteltje zout gelegd 

worden. De volgende dag lag er dan een dubbeltje op de plaats van de tand. Er zijn 

allerlei min of meer spectaculaire activiteiten van het lichaam die een diepere 

betekenis hebben, zoals niezen. Als iemand drie keer achter elkaar niest, komt er 

mooi weer. En je hoort zo beleefd te zijn iemand die niest ‘gezondheid’ te wensen. Het 

is gebleken dat als iemand niest, zijn ziel heel even zijn lichaam verlaat. En om te 

voorkomen dat de duivel van de gelegenheid gebruik maakt om de ziel te vangen, is 

een snelle zegenwens noodzakelijk. Kennelijk is dit een zeer wijd verbreide opvatting, 

want praktisch iedereen roept proost of gezondheid wanneer iemand niest. Niezen 

wordt vaak gezien als een voorteken. Als bij het inschepen een zeeman aan 

stuurboord moet niezen, dan zal het een goede reis worden. Niest er echter iemand 

aan bakboord, dan zal het schip slecht weer treffen. Om het schip een goede reis te 

verzekeren is het een goede gewoonte om het schip bij het uitvaren oude afgetrapte 

schoenen na te werpen. Als je ’s ochtend voor het ontbijt niest, krijg je diezelfde week 

nog een cadeau. Moet je op zondag voor het opstaan niezen, dan betekent het dat er 

een bruiloft ophanden is. Het brengt ongeluk als de bruid of bruidegom niest tijdens 

de huwelijksplechtigheid. Niezen doe je met je hand voor de mond om te voorkomen 

dat rondwaaierende speekseldruppeltjes ziektekiemen verspreiden. Maar zou het ook 

geen oude gewoonte zijn om te voorkomen dat je ziel ontsnapt?  

 

Om je geen ongeluk op de hals te halen mag je nooit proberen de sterren te tellen. 
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Maar het is altijd wel heel nuttig om naar ze te kijken, en rekening met ze te houden. 

Een prachtige methode om erachter te komen wie je eigenlijk bent en wat er met je 

gaat gebeuren, is de astrologie. Die gaat ervan uit dat je karakter wordt bepaald door 

de samenhang tussen het tijdstip van de geboorte en de positie van de 

hemellichamen. Ook geeft de stand van de sterren een soort blauwdruk voor 

gebeurtenissen in de toekomst. Het zijn ook niet de geringsten der aarde die hun 

vertrouwen in de sterren stellen, vroeger niet en tegenwoordig al helemaal niet. Adolf 

Hitler liet zijn beslissingen afhangen van de sterrenbeelden. Ook zijn generaals deden 

dat. Zoals Jodl, die de dag en zelfs de minuut van een aanval bepaalde aan de hand 

van een horoscoop. De Engelsen wisten dat en daarom nam Winston Churchill zelf 

een astroloog in dienst die uitrekende wanneer de Duitsers de beslissing zouden 

nemen om toe te slaan. De astrologie werd ook gebruikt in de psychologische 

oorlogsvoering. Men zorgde ervoor dat de Amerikaanse astrologische tijdschriften een 

Duitse overwinning voorspelden. Nancy Reagan raadpleegde altijd haar vaste 

astroloog om te weten te komen wat haar man Ronald moest doen. Gerard Reve is van 

zijn drankgebruik genezen door het raadplegen van een astrologische psychiater. 

Sindsdien deed hij geen stap meer zonder de berekeningen van de sterrenwichelelende 

zusjes M. . De geboorteschreeuw, daar gaat het om. Het leven wordt bepaald door de 

planeetstanden aan de hemel op het moment van de geboorte. Stel je voor dat de 

denkbeelden van de priester Berossos uit Mardoek zich hadden doorgezet. Die schreef 

bijna drie eeuwen voor onze jaartelling een boek voor zijn koning, waarin hij beweert 

dat het moment van de bevruchting belangrijker is dan het geboortemoment. Maar ja, 

dat juiste moment van de bevruchting is op geen enkele wetenschappelijke wijze vast 

te stellen. Dit is dan ook de reden dat de prenatale astrologie weinig aanhangers meer 

heeft. Tegenwoordig weet bijna iedereen welk sterrenbeeld hij heeft, dat wil zeggen 

onder welke twaalfde gedeelte van de dierenriem hij is geboren. Dat de dierenriem en 

het jaar in twaalf delen is verdeeld, is te danken aan de Egyptenaren. Je moet er niet 

aan denken dat zij bijvoorbeeld tien of vijftien delen gekozen zouden hebben. Dan 

hadden wij minder of meer sterrenbeelden gehad. En wie weet welke daarmee 

samenhangende karaktereigenschappen dan waren geschrapt of juist toegevoegd. Het 

zijn de oude Babyloniers geweest die de indeling van de ruimte rond de aarde in 

twaalf delen van de Egyptenaren hebben overgenomen. Maar, nog belangrijker, zij 

hebben hieraan de betekenissen gegeven die nog steeds voor de dierenriem in gebruik 

zijn. Ook kunnen wij hun dankbaar zijn voor het feit dat zij de zevendaagse week 

hebben ingevoerd, door de maan in vier gelijke delen te verdelen. Elk deel kreeg dus 

zeven dagen die verbonden werden met de zeven goden (planeten) die zich aan het 

firmament bevonden en naar wie ook de dagen werden genoemd. De Babyloniers 

beschouwden de zon en de maan als planeten en de huidige astrologen doen dat 

gemakshalve nog steeds. De zichtbare planeten kregen in de Oudheid de namen van 

de goden die de wereld bestuurden: de oorlogsgod Mars, de vruchtbaarheidsgodin 

Venus, de handelsgod Mercurius, de landbouwgod Saturnus en de hemelgod Jupiter. 

En zij hebben heden ten dage nog steeds dezelfde karaktereigenschappen. Is het geen 

mooie gedachte dat de oude goden zich nog steeds met ons aardse bestaan bemoeien? 

Zo zijn dus de namen die in de Grieks-Romeinse oudheid aan de planeten en de 

namen die in de Babylonische tijd aan de sterrenbeelden zijn gegeven, beslissend voor 

de invloed op ons leven. Hun naam, of het nu de naam van een god is, of van een 

teken, bepaalt hun karakter, overeenkomstig de eigenschappen van die god of dat 

teken. 
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Een Ram (geb. 21 maart t/m 20 april) is agressief, vooruitstormend, overrammend en 

moeilijk te temmen. 

Een Stier (geb. 21 april t/m 21 mei) is log en komt pas tot actie wanneer het dier 

getergd wordt, waarna het ook tekeer kan gaan als een dolle stier in een 

porseleinkast; eigenzinnig. 

Een Tweeling (geb. 22 mei t/m 22 juni) bestaat uit de twee polen van een eenheid die 

zich nu eens in de ene, dan weer in de andere vorm laat zien. 

Een Kreeft (geb. 23 juni t/m 23 juli) is een weekdier met een hard pantser, dat zich 

langzaam beweegt, zo dat het net lijkt of het achteruit loopt (zich terugtrekt). 

De Leeuw (geb. 24 juli t/m 23 augustus) is de koning der dieren en heer en meester in 

het dierenrijk. 

Een Maagd (geb. 24 augustus t/m 23 september) symboliseert reinheid, kuisheid en 

volmaaktheid, zij toont haar gevoelens niet openlijk. 

Een Weegschaal (geb. 24 september t/m 23 oktober) heeft tot doel twee grootheden af 

te wegen, zodanig dat de wijzer in het midden staat en de weegschaal in balans is. 

De Schorpioen (geb. 24 oktober t/m 22 november) is een gevaarlijk dier; met 

opgeheven staart waarin zich de giftige angel bevindt, gaat hij door het leven, gereed 

om te doden of gedood te worden. 

De Boogschutter (geb. 23 november t/m 22 december) schiet zijn pijlen hoog in de 

lucht, naar verre doelen, in opperste concentratie gericht op de weg die tot het doel 

voert; bezinning op het hoger gelegen doel. 

De Steenbok (geb. 23 december t/m 19 januari) springt eenzaam van rotsblok naar 

rotblok, alle ontberingen trotserend, totdat hij het hoogste punt heeft bereikt. 

De Waterman, (geb. 20 januari t/m 19 februari) water is voortdurend in beweging en 

in een toestand van verandering, hoewel het steeds hetzelfde lijkt te zijn; het is het 

panta rei (alles stroomt) van de filosofen. 

Vissen (geb. 20 februari t/m 20 maart) voelen zich alleen maar prettig als ze in hun 

element (het water) zijn; water is een moedersymbool en is een zinnebeeld van al wat 

tot de oermoeder wordt gerekend. 

 

Zo zijn dus de namen die in de Grieks-Romeinse oudheid aan de planeten en de 

namen die in de Babylonische tijd aan sterrenbeelden zijn gegeven, beslissend voor de 

invloed op ons leven. Hun naam, of het nu de naam van een god is, of van een teken, 

bepaalt het karakter, overeenkomstig de eigenschappen van die god of dat teken. Op 

de elfde mei 330 kreeg Constantinopel zijn christelijke inwijding. Ook de gunstige 

datum hiervoor was vooraf door astrologen berekend. In deze periode verscheen ook 

een achtdelig werk over astrologie van senator Firmicus Maternus, het enige Latijnse 

leerboek dat tot heden volledig bewaard is gebleven. De kloosterlingen van keizer 

Karel de Grote (742-814) dankten veel van hun kennis aan het werk van Firmicus 

Maternus en vertalingen van de populaire Griekse geschriften over astrologie. De 

bekendste Arabische astroloog is Alcabiticus geweest die in 967 stierf. Zijn ‘Inleiding 

in de kunst van het sterrenduiden’ werd tot tweemaal toe in het Latijn vertaald. In 

1560 werd ze opnieuw aan de vergetelheid ontrukt door Naibod, een hoogleraar aan 

de universiteit van Keulen, omdat ze haar naar zijn mening het duidelijkst de 

oorspronkelijke leer van Ptolemeus naar voren brengt. Verschillende kerkelijke 

geleerden, zoals de aartsvader Raymond van Toledo en de bisschop van Quimper, 

Bernhard van Tours, vertaalden in de twaalfde eeuw Arabische en Griekse werken, 

waaronder ook vele over de astrologie. Laatstgenoemde schreef een werk getiteld 

“Megacosmos et Microcosmos’, waarin hij stelt dat de planeten wezens zijn die door 
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God zijn ingezet om door hun beweging de toekomst van de mens te onthullen. Vooral 

bekend is geworden de Italiaanse astroloog Guido Bonatti (1223-1300), die eerst in 

Bologna mathematiek doceerde, maar daarna lijfastroloog werd van graaf Montefeltri. 

Hij was de schepper van een eigen prognosesysteem dat als de ‘Methode Bonatti’ in 

1491 voor het eerst in druk verscheen en nog steeds door sommige hedendaagse 

astrologen wordt toegepast. In het begin van de vijftiende eeuw verscheen het eerste 

planetenboek in de Duitse taal. Het geeft een beschrijving van kinderen die tot een 

bepaald planeettype moeten worden gerekend. Hier vinden we een eerste poging tot 

samenstelling van een astrologische type-indeling aan de hand van de betekenissen 

van de planeten. Niet alleen heeft de latere Duitse literatuur hier dankbaar uit geput, 

maar het is tevens de basis geworden van de hedendaagse karakterologische 

astrologie. In astrologisch opzicht belangrijk is de opvatting van Parelsus (1493-1541) 

dat het niet de planeten zijn die op de mens inwerken, maar dat de mens bepaalde 

stoffen in het lichaam heeft die gelijkheid vertonen met de aan bepaalde planeten 

toegeschreven werkingsgebieden. Het zijn deze in ieder mens aanwezige stoffen die 

omstandigheden kunnen doen ontstaan die bepaald worden door analogieën met het 

hemelgebeuren. Hieruit komt de hedendaagse opvatting dat de planeten slechts een 

afspiegeling zijn van hetgeen de mens aan fysieke en psychische krachten in zich 

heeft. Bijzonder belangrijk is het in 1578 verschenen werk van Leenhard Thurneysser 

(1530-1595) geweest, die duidelijke samenhangen aangeeft tussen de zeven delen die 

hij aan een plant kon onderscheiden en de zeven betekenissen van de astrologische 

planeetsymbolen. De signatuurleer van Agrippa (1486-1535) werd ook betrokken op 

de anatomie. Men kende zeven lichaamsfuncties die elk aan een van de zeven 

planeetsymbolen waren gekoppeld. De twaalf tekens van de dierenriem werden in 

samenhang gebracht met twaalf verschillende lichaamsgebieden. Deze indeling vormt 

nog steeds de basis van de hedendaagse medische astrologie. Zo is dus de 

hedendaagse astrologie hecht geworteld in de Middeleeuwen en toch springlevend. 

 

Het huis dat ik nu bewoon is nog nooit door de bliksem getroffen. Afkloppen! Er zou 

eigenlijk flink wat huislook op het dak moeten groeien, die weert het onweer af. In de 

legende van Johannes de Evangelist is er sprake van het Sint Janskruid. God heeft 

aan Johannes verteld dat hij de mensen een kruid tegen het onweer zou schenken. 

God had al de bliksem aan hen gegeven als een waarschuwend teken dat er een 

verschrikkelijke donder aankwam. Deze donder was van de duivel. Niet dat ik geloof 

hecht aan allerlei vrome praatjes. Maar de legende herinnert mij er wel aan dat 

huislook, ofwel Sint Janskruid, ook wel donderbaart genoemd omdat hij op de daken 

van huizen werd gepoot tegen onweer. Gelukkig kan ik mij tegen de bliksem 

beschermen door mij in een veren dekbed te hullen, een stalen vingerhoed onder mijn 

kussen te leggen of een stuk meidoornhout op te hangen dat op Witte Donderdag is 

afgezaagd. Buitenissiger is om een addervel in de dakbalken te hangen. Maar hoe kom 

ik aan zo’n vel? En ik woon in een nieuwe woning met een betonnen dak. En 

bovendien is de adder een beschermde diersoort. Voor een extra bescherming kan ik 

beter mijn toevlucht nemen tot de Kruidwis. Dat is een gewijde bos kruiden en 

veldvruchten. De bos bestaat uit minimaal zeven kruiden die op 15 augustus, Maria 

Hemelvaart, door de pastoor gezegend worden. Heel vaak maakt de huislook deel uit 

van de kruidwis. Huislook is een vetplant waaraan roze of gele bloemen bloeien, die op 

een zuilvormige stengel uit de bladrozetten steken. Maar de kern van de Kruidwis 

wordt bijna altijd gevormd door drie kruiden: boerenwormkruid, bijvoet en alsem. In 

veel streken wordt daar kamille bijgedaan, of duizendblad of wilgenroosje. Het is een 
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Duits gebruik om de koningskaars in het midden te plaatsen en alle andere planten 

eromheen te groeperen. Dat kunnen ook lavendel, duizendguldenkruid, valeriaan en 

klaver zijn, of het blad van een notenboom, oogstvruchten en graansoorten. Het 

aantal soorten dat voor de Kruidwis wordt gebruikt, kan oplopen tot negenennegentig. 

Mits gezegend, kan de Kruidwis mens en dier beschermen tegen de ziekten, 

besmettelijke ziekten, zweren, bezweringen, beten van slangen en andere giftige 

dieren, tegen duivelse voorspiegelingen, tegen bedrog en misleiding, overal waar deze 

vruchten en kruiden worden neergelegd of heengebracht. U kunt de Kruidwis ook bij 

het zaaien gebruiken. U haalt een paar korrels uit de korenaren die in het bos staan 

en doet ze bij het gewone zaaigoed. Dan strooit u een handvol in elke windrichting 

onder het uitspreken van gebeden. Pas dan begint u met zaaien. De oogst zal veel 

beter zijn. Voor mensen met een centrale verwarming is het moeilijk om de Kruidwis 

tegen onweer te gebruiken. Een deel van de bos dient namelijk in het vuur te worden 

gegooid. Als u geen Kruidwis bij de hand hebt, kunt u dat ook met een paar takjes 

duivekervel doen. De rook die ontstaat vormt dan een beschermende laag tussen het 

huis en de duivelse weersgesteldheden. Maar u kunt ook een deel van de Kruidwis in 

brand steken en daarmee door het huis lopen. Wat u ook nooit moet doen is 

appelhout verbranden in de haard. Dat brengt ongeluk. Fruitbomen mogen ook nooit 

twee keer in een jaar tot bloei komen, en zoete aardappelen mogen helemaal nooit 

bloeien. Plant nooit een treurwilg. Dan kunt u betere een krans van Sint Janskruid op 

de deur hangen, tegen duivels en duivels onweer. Het kruid moet met schone handen, 

in de ochtend en zwijgend geplukt worden, anders heeft het geen waarde. Net zoals er 

methoden zijn om het onweer af te weren, zijn er ook manieren om dit noodweer op te 

wekken. Men neemt daarvoor een zwanebloem en zwaait die driemaal boven het 

hoofd. Let wel op dat er flink wat donkere wolken aan de hemel verschijnen, anders 

helpt het niet. En houdt er rekening mee dat de zwanebloem beschermd is in 

Nederland. Dus die prachtige roze bloemen niet zomaar uit de sloot trekken, maar 

kopen bij een tuincentrum. In Friesland wordt aan de kinderen verteld dat ze kanker 

kunnen krijgen wanneer ze zwanebloemen uit de sloot plukken. De plant wordt daar 

dan ook kankerbloem genoemd om de kinderen bij de waterkant weg te houden. Als u 

een koekoeksbloem plukt zal er een onweer losbarsten. Dat wordt ook in Friesland 

verteld om de kinderen tegen zichzelf te beschermen. Want deze tongerbloem 

(donderbloem) groeit op drassige gronden. Ook de klaproos wordt vaak donderbloem 

of kankerbloem genoemd. En dat is eveneens om te voorkomen dat kinderen 

klaprozen gaan plukken. De reden is dat de vuurrode bloemen vaak in korenvelden 

groeien en dat het graan niet vertrapt mag worden. Om dezelfde reden wordt 

gewaarschuwd tegen korendemonen. Dat zijn allerlei boze geesten die op kinderen 

zouden jagen. Ze bijten de tenen van de voeten en zuigen zo het bloed uit het lichaam. 

 

Eten wat en wanneer u wilt, gezond blijven en nooit meer aankomen. Wie droomt er 

niet van? Het is weldra mogelijk. 

 

We staan aan de vooravond van een revolutie in hoe we eten, en het komt elke dag 

dichterbij. We bevinden ons midden in een periode waarin de definitie van ‘gezond’ 

eten elke maand verandert. Maar in laboratoria en onderzoekscentra zijn 

wetenschappers bezig met een wedloop om onze genen en smaakpapillen op elkaar af 

te stemmen, en het perfecte dieet voor een ieder van ons te creëren. Een dieet 

waarmee we ziekten bestrijden, de levensduur verlengen, onze  fysieke en mentale 

prestaties verbeteren en dat ook nog eens fantastisch smaakt. Zoals 
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voedingswetenschapper Bruce German van de Universiteit van Californië zegt: ‘Het 

voedsel dat we het lekkerst vinden, is dan ook het gezondst voor ons’.  

 

Het zal allemaal mogelijk worden door genomics, de wetenschap die de individuele 

genetische code in kaart brengt en beschrijft. In de toekomst kunnen we onze geërfde 

aanleg voor bepaalde ziekten via gepersonaliseerde DNA-chips bepalen en onze 

voeding daarop aanpassen. Dus, hebt u een verhoogd risico op een hartziekte, dan 

begint u niet gewoon aan een vetarm dieet. Nee, dan eet u voedsel met precies de 

juiste hoeveelheid en soort vet die het beste voor u is. U kunt zelfs uw stofwisseling 

van dag tot dag bijhouden om te bepalen welk voedsel u bij voorkeur op een bepaald 

moment zou moeten eten. ‘Omdat er verschil zit in de genen en de stofwisseling van 

mensen, is niet voor iedereen dezelfde voeding geschikt’, aldus German. Hoe complex 

het ook klinkt, het zou wel eens relatief simpel kunnen zijn. Ieder van ons zou 

bijvoorbeeld al zijn essentiële genetische informatie en voedingsbehoeften in de vorm 

van een persoonlijke nutrigenomische streepjescode op zak kunnen hebben. Of, zegt 

Martina Newel, directeur van het UC System Biotechnology Program, wellicht is het 

mogelijk uw vinger te scannen om biomarkers in de olie in uw huid te ontdekken; die 

kunnen u vertellen of u een tekort hebt aan bepaalde voedingsstoffen. ‘Deze nieuwe 

sensoren helpen ons de juiste voeding te kiezen, en niet alleen voor de komende 

vierentwintig uur’, zegt Roger Clemens, voedingsbiochemicus aan de Universiteit van 

Zuid-Californië, ‘maar voor de komende dagen, of een week of we nu gaan 

rondtrekken, een wandeling maken of naar ons werk gaan’. Clemens en Newell zijn 

het er over eens dat met de voeding samenhangende ziekten als diabetes en bepaalde 

vormen van kanker in sterke mate zullen afnemen door deze vooruitgang. 

 

Maar hoe zit het dan met lekker eten? Als voedsel slechts een aanvoersysteem wordt 

voor voedingsstoffen, de gevreesde maaltijd in pilvorm, dan hebben we een van de 

grootste geneugten geëlimineerd: smaak. Dus werken de wetenschappers aan ‘vet 

zonder vrees’. We hunkeren allemaal naar voedsel dat goed smaakt, en vet smaakt 

goed. Als u uw portie vetarme en vetvrije producten hebt gehad, weet u waarschijnlijk 

waar ik over praat. Wetenschappers experimenteren nu met een nieuwe benadering 

om dat probleem op te lossen. Waarom vervangen we slechts vetten niet door de 

gezondere, zoals omega-3 vetten, in plaats van ze helemaal te verwijderen. Met behulp 

van technieken voor genetische modificatie (GM) boeken wetenschappers al successen 

in hun laboratoria. Hoewel GM controversieel is denkt Newell dat we binnen een paar 

decennia in staat zijn ons favoriete vette voedsel te eten, of iets wat er hetzelfde uitziet 

en smaakt, zonder angst voor onze gezondheid. Vetten zorgen ervoor dat het voedsel 

goed smaakt. Door het type vet te veranderen, kan de voeding waarvan mensen 

houden gezonder worden gemaakt zonder de kwaliteit ervan aan te tasten. Door GM 

kunnen ook gezondheidsvoordelen van voedsel dat we niet graag eten, worden 

gekoppeld aan het eetgenot van ons favoriete voedsel. Lust u geen spruitjes? Stel dat 

alle kankerbestrijdende voedingsstoffen eruit gehaald kunnen worden en in een appel 

gestopt kunnen worden? Newell denkt dat ze dat over twintig jaar kunnen doen. 

 

Ons vermogen om de zintuiglijke componenten van voedsel: de smaak, geur en 

structuur, te manipuleren neemt gestaag toe. In de komende decennia zal het dan ook 

mogelijk te worden om ons eetgenot te maximaliseren door de aspecten smaak en 

gezondheid van ons voedsel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. ‘Persoonlijke 

gezondheid en persoonlijke smaak zullen dan geen probleem meer vormen’, stelt 
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German. ‘U weet wat u lekker vindt, terwijl u ontdekt wat u aan voedingsstoffen nodig 

hebt. En elk voedingsmiddel wordt dan zo voor u samengesteld’. Met andere woorden, 

we zullen in staat zijn om de kwaliteit van het bestaande voedsel te verbeteren, en 

volledig nieuwe voedingsmiddelen te maken die tegemoetkomen aan de individuele 

voedingsbehoeften en voorkeuren. Stel dat u een zware ochtend op het werk hebt 

gehad en een ontspannende lunch nodig hebt. ‘U hebt misschien zin in iets romigs en 

zoets zoals een ijsje’, zegt German. Maar misschien hebt u bovendien trek in een 

hartig en voedzaam stuk vlees? Een systeem voor voedselsamenstelling stelt u in staat 

deze elementen in een nieuw voedingsmiddel te combineren.  

 

Als u dat allemaal te extreem klinkt, maakt u zich dan niet ongerust. De wetenschap 

zal doorgaan met het beste uit het voedsel te halen, en zal blijven proberen smaak en 

voedingswaarde te verbeteren. Maar de wetenschap kan nooit de sociale en sensuele 

aspecten van eten en het delen van een maaltijd vervangen. Die behoeften kunnen 

niet worden gescand of gekopieerd, zelfs niet bij het meest uitgebreide 

voedselsamenstellingssysteem dat we ons kunnen voorstellen. En ze zullen ook nooit 

verdwijnen. 

 

Op een steenworp afstand van mijn huis bevindt zich het Muiderpoorttheater. Een 

klein theater in een nieuwbouwcomplex, waarvan de kleur naadloos aansluit bij de 

bewolkte Amsterdamse hemel. Zo grijs als het gebouw van buiten oogt, zo kleurrijk 

zijn de activiteiten van het Muiderpoorttheater. De voorstellingen worden uitgevoerd 

in een theaterzaaltje, dat van een zwevende vloer is voorzien, geschikt voor dans, de 

specialiteit van dit theater. Er zijn tachtig zitplaatsen en de tribunes zijn 

verplaatsbaar, zodat de zaal zich aan de optredens kan aanpassen. Veel van de 

programma’s in het Muiderpoorttheater zijn voor en door jongeren gemaakt: urban 

dance, street, rap, kortom dansen die op straat zijn ontstaan. Vier keer per jaar wordt 

in het Muiderpoorttheater East Site georganiseerd, een open podium voor jongeren 

van twaalf tot twintig jaar met weinig of geen podiumervaring. Veel van de jongeren 

hebben een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond, al zijn de 

meesten in Nederland geboren. Er wonen veel nationaliteiten in Oost die allemaal 

bereikt kunnen worden. Dat zie je terug in het jaarlijkse Colour Dance, een vierdaags 

festival in december voor niet westerse dans. Er wordt gezocht naar nieuwe 

dansvormen. Er is een fusie gemaakt tussen Egyptische buikdans, Indiase dans en 

flamenco, die allen uit dezelfde bron zijn ontstaan. In de toekomst zal er een 

huiskamervoorstelling worden gegeven, buiten het theater dus. De Dappermarkt zal 

gebruikt worden om het publiek met niet-westerse dans te laten kennismaken. Het 

Muiderpoorttheater wil de ontwikkeling van de jongeren volgen door een virtueel 

podium te bouwen waar jongeren filmpjes kunnen kijken, foto’s downloaden of 

zichzelf kunnen promoten. Ze kunnen raps schrijven, beats maken en teksten 

ontwikkelen. De meeste talentvolle jongere mag een hiphopmusical opzetten. Dat is de 

essentie van het Muiderpoorttheater, naast het maken van mooie voorstellingen. 

 

Een droom van de beeldschone prinses Europa – dochter van koning Agenor en 

koningin Telephasse – in dat deel van het Middellandse Zeegebied dat nu Libanon is. 

In haar droom verschijnen twee vrouwen. Een komt uit Azië, de andere uit het 

tegenover gelegen continent Oost-Europa. Een van de vrouwen zegt: ‘Kom, ik breng je 

naar Zeus, de oppergod’. Als de prinses wakker is begrijpt ze niet wat de droom 

betekent. De volgende dag speelt Europa met haar vriendinnen. Dan verschijnt Zeus 
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in de gedaante van een witte stier. Hij is verliefd op de prinses en heeft de gedaante 

van een stier aangenomen om haar te ontvoeren. Op zijn rug voert hij haar van het 

strand van Sidona naar Kreta. Daar maakt hij Europa tot zijn vrouw. Zeus en Europa 

krijgen drie zonen. De stier stijgt op naar de hemel waar hij nog steeds te bewonderen 

is als het sterrenbeeld Stier. Europa betreurt haar lot. Ze wordt getroost door 

Aphrodite, de godin van de liefde. ‘Huil maar niet. Je bent nu de vrouw van Zeus en 

dit prachtige oord heeft hij bestemd als woonplaats voor jou en je nakomelingen. 

Omdat hij jou, zijn sterfelijke vrouw, zo bemint, wil hij je naam onsterfelijk maken. 

het vreemde werelddeel waar hij je naartoe heeft gebracht, zal van nu af de naam 

Europa dragen’. Zo kreeg het continent haar naam. 

 

De huidige Europese Unie begon na de Tweede Wereldoorlog ook met een droom. Een 

droom van eenheid, samenwerking, vrede en voorspoed. Voor de tweede keer had een 

wereldoorlog het continent in puin gelegd. Weer waren miljoenen mensen gedood, 

steden en dropen verwoest en de economie lag plat. Beide wereldoorlogen waren in 

Europa begonnen en hadden haar in de as gelegd. Nu was het genoeg. In plaats van 

een continent van oorlog en strijd moest Europa een continent van vrede en voorspoed 

worden. Er was eerder gedroomd van een verenigd Europa. Die ambitie hadden ook 

Caesar, Karel de Grote, Napoleon en Hitler. Maar deze keer zou het niet gaan via list 

en bedrog, ontvoering en verkrachting. Nu zou niet een volk of een macht de anderen 

onderwerpen. De Europese volkeren zouden zich vrijwillig en vreedzaam aansluiten. 

Er speelden niet alleen idealistische motieven een rol. Er was ook sprake van 

eigenbelang. In beide wereldoorlogen draaide het om grondstoffen en markten, om 

economische en politieke macht. Beide keren was het resultaat van de strijd dat er in 

Europa gene echte winnaars waren. De echte winnaars zaten aan de andere kant van 

de oceaan. De Verenigde Staten van Noord-Amerika kwamen bijna ongeschonden uit 

de strijd. Daar stonden de fabrieken nog overeind en kon de productie direct 

opgevoerd worden, ook voor de Europese markt. Afzonderlijk konden de Europese 

landen de economische macht van de Verenigde Staten niet weerstaan. In plaats van 

elkaar op leven en dood te bestrijden moesten de handen ineen worden geslagen. 

Anders was er geen rol op het wereldtoneel. Dat begreep ook de elite in de 

verschillende landen. 

 

Het begon met het Europa van de Zes: Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en 

Luxemburg. Zij richten in 1951 de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal op. 

Deze voor de industrie vitale grondstoffen kwamen onder gemeenschappelijk beheer 

van een hoge autoriteit. In 1957 volgde de Europese Economische Gemeenschap 

(EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Het Europa van de 

Zes werd in 1973 uitgebreid met Engeland, Ierland en Denemarken. Een decennium 

later volgden Spanje, Portugal en Griekenland, en in 1995 Finland, Oostenrijk en 

zweden. Na de val van de muur kwamen daar verschillende Oost-Europese landen bij. 

De Europese Unie, zoals het samenwerkingsverband sinds het verdrag van Maastricht 

(1992) heet, telt nu (2007) zevenentwintig landen. 

 

De naoorlogse periode heeft Europa veel goeds gebracht. Het continent bleef lange tijd 

gevrijwaard van oorlogen. Die werden, veelal met Europese steun, elders gevoerd. 

Economisch ging het Europa ook voor de wind. Dat ging dat ten koste van de 

bewoners van andere continenten. Daar werden de goedkope grondstoffen voor de 

Europese industrie en veehouderij vandaan gehaald. En het ging ook ten koste van 
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het milieu dat onaanvaardbaar werd belast. Europa was populair bij haar inwoners. 

Vooral de progressieve krachten schaarden zich achter het Europees ideaal. Dat 

begon in de loop van de jaren tachtig te veranderen. Met de opkomst van het 

neoliberalisme in Europa verloor Europa haar onschuld. Ook dit Europa werd 

ontvoerd. De nieuwe Zeus verscheen in de vorm van grote multinationale 

ondernemingen die haar voor hun belangen misbruikte. De kinderen die uit dit 

misbruik voortkwamen luisterden naar namen als ‘de onbelemmerde marktwerking’, 

‘privatisering’, ‘militarisering’. Voor de bevolking veranderde Europa langzaam van een 

droom in ene nachtmerrie. 

 

De Europese samenwerking was vooral gericht op de vorming van één Europese 

markt. Daarbij ging het in eerste instantie niet om de ‘onbelemmerde marktwerking’ 

die later populair zou worden. Integendeel. De dominante economische theorie in de 

eerste dertig jaar na de oorlog hechtte veel waarde aan de rol van de staat in het 

economische proces. De economieën van de West-Europese landen kenden een 

omvangrijke staatssector en er werd veel aandacht besteed aan planning en besturing 

van het economische proces. In Nederland werd in die tijd het Centraal Plan Bureau 

opgericht. Men ging ervan uit dat door middel van planning en sturing de economie 

crisisvrij zou kunnen blijven. Bij een dreigende terugloop in het economische tij moest 

de overheid de vraag stimuleren door openbare werken en het op peil houden van de 

koopkracht van de minima door sociale uitkeringen. Zo zou er voortdurende 

economische vooruitgang zijn. De droom werd wreed verstoord met de economische 

recessie in de jaren zeventig. Als reactie kwam het neoliberalisme op. Nu was nog 

maar een ding belangrijk: de bedrijfswinsten moesten weer stijgen. Meer winst zou 

leiden tot meer werk. De werking van de vrije markt zou alle problemen oplossen. Het 

doorvoeren van de vrije marktwerking, en de privatisering en liberalisering die 

daarvoor noodzakelijk zijn – werd het hoofddoel van de Europese politiek. De afbraak 

van de verzorgingsstaat werd ingezet. 

 

Als Europese burgers moesten we de rekening betalen. Lonen werden bevroren en 

uitkeringen verlaagd, het stelsel van sociale zekerheid aangetast. Overal werd 

marktwerking ingevoerd, met als gevolg dat de voorzieningen duurder en slechter 

werden. De rijken werden rijker en de armen werden armer. En Europa speelde in dat 

alles een actieve rol. De mythische prinses Europa kon niets anders doen dan in haar 

lot berusten. Ze bleef in Kreta en trouwde met koning Asterion, die haar kinderen 

adopteerde. Voor ons Europa ligt dit anders. wij kunnen als burgers zelf in beweging 

komen voor een ander Europa, een democratisch Europa. Voor een Europa waar het 

niet draait om de winst, maar om de mensen en het milieu. We deden dat in 1997 bij 

de top in Amsterdam toen we massaal demonstreerden. We deden dat ook op 1 juni 

2005 toen we massaal tegen de Europese Grondwet stemden. De bevolking zelf zal 

zich uit moeten spreken en zal moeten nadenken en discussiëren over het Europa dat 

we willen. Over de vraag hoe een sociaal, groen, solidair en democratisch Europa er 

uit moet zien. Europa is nu genoeg ontvoerd. Het is tijd om haar terug te brengen.    

 

De concurrentie is groot. Er zijn teveel dezelfde winkels in deze buurt. ‘In het begin 

maakte ik nog wel reclame. Ik gooide van deze dingen door de bus. Maar daar ben ik 

mee gestopt’, zegt Akram, eigenaar van een toko aan de Molukkenstraat. Hij houdt 

een papiertje omhoog en moet er zelf om lachen. In zijn branche is reclame maken 

niet gewoon. Hij moet het hebben van de mensen in de buurt. ‘De mensen in deze 
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buurt hebben weinig te besteden, dus zijn ze niet zo gevoelig voor reclame’, zegt 

Akram. ‘Wie dicht bij mijn zaak woont, komt wel. Als ze wat verder weg wonen, gaan 

ze naar een ander’. Erg druk is het niet in zijn zaak van vier meter breed en twintig 

meter lang, die vol staat met levensmiddelen en specerijen. ‘Ik heb deze zaak nu zeven 

jaar. Ach, het lukt me wel om mijn brood te verdienen, maar veel is het niet. Mijn 

vrouw moet zo nu en dan bijspringen. Geld voor extra personeel heb ik niet, maar dat 

is ook niet nodig. Ik vind het beter dan in loondienst werken. Hier voor heb ik twintig 

jaar in een supermarkt gewerkt. Daar stond ik de hele dag. Het geeft voldoening om 

een eigen zaak te hebben. Maar het is wel hard werken. Gelukkig hou ik van werken. 

Ik kan niet zo goed thuis zitten’. Hij is twaalf uur per dag open. Om een goede omzet 

te halen is hij daartoe gedwongen. De situatie in de Indische buurt bepaalt voor een 

deel zijn omzet. ‘Ik ben gericht op Surinaamse en Afrikaanse klanten. De laatste tijd 

zie ik steeds meer Marokkanen en Turken komen. De studenten van het Javaplein? 

Die gaan meer naar Albert Hein. Ze komen ook bij mij, maar alleen voor speciale 

zaken. Tropisch fruit of Surinaamse specialiteiten, zout vlees en zo. Je hebt in deze 

buurt veel mensen met een uitkering. Een bepaalde periode van de maand loopt de 

zaak goed, zo na de twintigste. Dan is de uitkering binnen. Daarna zie je de omzet 

omlaag gaan. Ik moet twaalf uur open zijn, want andere zaken doen dat ook. De 

concurrentie is groot. Hoe het is in deze buurt? Nu is het weer rustig, maar als er 

weer een steekpartij of iets met een vuurwapen is, zie je de omzet meteen teruglopen. 

Dat gebeurt hier wel eens’. De regering en de gemeente doen weinig om de situatie 

voor kleine ondernemers te verbeteren, volgens Akram. Ze worden zeker niet geholpen 

door ruimhartig vestigingsbeleid. ‘Je krijgt veel te veel dezelfde winkels. Loop de straat 

maar af. De ene na de andere groente- en fruitwinkel komt erbij. Je hebt hier wel tien 

bakkers. Allemaal twaalf uur per dag open en op zondag. Hoe ze het redden, ik heb 

geen idee. We concurreren elkaar kapot. Daar zou de gemeente veel beter op moeten 

letten. De euro is een ramp natuurlijk. Ik red het wel. Het is beter dan in loondienst 

werken, maar rijk word je er zeker niet van’. 
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K. en gezond leven 
 

 

 

 

 

Het komt op alles aan, in het bijzonder op de houding die u aanneemt. Een wijs man 

van nu dient over meer kennis te beschikken dan zeven vroeger, en er is in deze tijd 

meer inzicht nodig met een enkel mens dan in vroeger tijden met een heel volk. 

 

Handorakel, Balthasar Grcacián, 1647 

 

 

 

Niet uitspreken, te erg om te horen. Mensen willen het woord kanker nog steeds niet 

horen. Er zijn teveel mensen aan de ziekte overleden. Iedereen kent wel mensen uit de 

familie, vriendenkring en directe omgeving die niet meer leven en stierven aan K. 

Sommigen van hen overleefden de kanker. En sommigen genezen kankerpatiënten 

schrijven hun herstel toe aan de Moermantherapie, die al zestig jaar wordt toegepast. 

Voor mijn vriendin Ineke mocht het echter niet baten; ze overleed in de winter van het 

jaar 2003. Kanker zou geen plaatselijke aandoening zijn, maar een ontsporing van de 

stofwisseling, van een ziek zijn van het lichaam als geheel. En heeft die ontsporing 

van de stofwisseling weer alles te maken met onze leef- en voedingsgewoonten? Maar 

dat is in een land als Nederland, waar een ieder zich verschanst achter het volstrekt 

eigen gelijk, tot mislukken gedoemd. 

 

Dat het ontstaan van kanker iets te maken heeft met voeding is vrijwel algemeen 

bekend. Maar waar die link nou precies zit, is vers twee. Er bestaan immers heel veel 

vormen van kanker, met uiteenlopende ontstaansgeschiedenissen. Bovendien is ons 

voedsel zeer complex samengesteld en de methoden om voedselconsumptie te meten 

zijn niet optimaal. 

 

Borstkanker komt in de westerse wereld en vooral in Nederland erg veel voor. Uit een 

aantal correlatiestudies en dierexperimenten is een duidelijk verband tussen 

vetverbruik en sterfte aan borstkanker gebleken. Uit andere soorten onderzoek 

(patiëntcontrole en cohortonderzoek, is dit verband echter veel minder sterk naar 

voren gekomen. Daarom zijn de resultaten van het grootschalige prospectieve (op de 

toekomst gericht) cohortonderzoek naar voeding en kanker in Nederland, uitgevoerd 

door de Rijksuniversiteit Limburg, interessant. Uit de eerste analyses bleek dat het 

gebruik van meer vet (zowel in totaal als specifiek verzadigd) niet leidde tot statistisch 

significant verhoogde risico’s voor borstkanker. Men veronderstelt dat er misschien 

andere indirecte welvaartseffecten zijn die de kans op borstkanker vergroten, zoals 

overconsumptie, overgewicht, jong menstrueren en op latere leeftijd voor het eerst 

zwanger worden. 
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Er komen steeds sterkere aanwijzingen dat de consumptie van groente en fruit een 

beschermende invloed heeft op het ontstaan van tumoren van onder andere het 

maagdarmkanaal, de longen, het strottenhoofd, de borst en de prostaat. Een hoge 

consumptie van groente en fruit kan een twee keer zo laag kankerrisico geven in 

vergelijking met een lage consumptie. Dit blijkt uit literatuuronderzoek waarin 

honderdvijftien patiëntcontrole-onderzoeken waren betrokken. Voor longkanker is 

vooral bij rokers een beschermende werking van wortelen en bladgroente gevonden. 

Bij maagkanker werkt een royaal gebruik van groente en fruit preventief. Dit zou 

verband kunnen houden met het gehalte aan vitamine C. maar er zijn ook studies 

waaruit blijkt dat uien en knoflook (weinig vitamine C) een beschermende werking 

zouden hebben. Voor kanker van de dikke darm is vaak een relatie met groente 

gevonden, maar niet met fruit. De betreffende groentesoorten (wortelen en 

kruisbloemigen zoals kool, broccoli en spruiten) bevatten een hogere concentratie van 

een bepaald potentieel anti-carcinogene aromatische aminen, aflatoxine, vele 

cytostatica  en sommige virussen zoals het hepatitis B en C virus en bepaalde typen 

van humane nek en halskanker, stoffen zoals bijvoorbeeld indolen, isothyocyanaten 

en bètacaroteen. Kanker van de endeldarm houdt ook verband met de 

groenteconsumptie, maar er worden geen specifieke soorten genoemd. 

 

Ayurveda, de kennis van het leven, is een onderdeel van de Atharva Veda. In dit 

geneeskundige systeem van de Hindoes wordt ziekte toegeschreven aan een verstoring 

in de voer lichaamssappen: lucht, water, slijm en bloed. Met kruiden en magische 

middelen wordt de behandeling hiervan aanbevolen. Vele van deze diagnoses en 

genezingen worden nog steeds met zoveel succes in India gebruikt, dat westerse 

artsen er soms jaloers op zijn. In de Rig Veda worden meer dan duizend van zulke 

kruiden genoemd en water wordt aanbevolen als beste geneesmiddel voor de meeste 

ziektes. Reeds in vedische tijden maakte men onderscheid tussen enerzijds artsen en 

chirurgen, die in de tuinen bij hun huizen geneeskrachtige kruiden kweekten en 

anderzijds wonderdokters. Tot de grote namen uit de Hindoegeneeskunde behoren die 

van Sushruta (vijfde eeuw voor Christus) en Caraka (tweede eeuw na Christus). 

Sushruta, die hoogleraar was in de medicijnen aan de universiteit van Benares, stelt 

in het Sanskriet een systeem van diagnose en therapie te boek, waarvan zijn 

leermeester Dhanvantari hem de kennis had doorgegeven. Zijn boek handelt uitvoerig 

over chirurgie, voeding, het gebruik van baden, kruiden, kindervoeding, hygiëne en 

medische verzorging. Caraka stelde een samhita (lexion) van de geneeskunde samen, 

die nog altijd in India wordt gebruikt. Hij gaf zijn volgelingen een bijna Hippocratische 

opvatting van hun roeping mee. 

 

Niet voor u zelf, noch voor de vervulling van welk aards verlangen dan ook, maar alleen 

ter verlichting van het lijden van de mensheid zult gij uw patiënten behandelen en zo 

zult gij allen overtreffen. 

 

Carcinogenese is het proces dat leidt tot het ontstaan van kanker met als resultaat 

dat er altijd veranderingen in het DNA van de celkern ontstaan (mutaties). 

Carcinogenese wordt vooral bepaald door factoren buiten de cel (zoals bepaalde 

chemische verbindingen, virussen en straling) en in mindere mate door erfelijke 

aanleg (bij de geboorte een mutatie meekrijgen van een van de ouders waardoor de 

kans op kanker toeneemt, o.a. bij bepaalde vormen van borst- eierstok- en 

darmkanker). Het proces verloop in een aantal stappen, de eerste stap, initiatie 
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genoemd, is een mutatie die onomkeerbaar is, maar op zich niet tot kanker leidt; de 

tweede stap, promotie genoemd, houdt in dat de gemuteerde cel tot woekering wordt 

aangezet door zogenaamde tumorpromotors (o.a. bepaalde hormonen). 

 

- carcinogeen: kankerverwekkend, kankerverwekkende stof; tot de belangrijkste  

carcinogenen behoren de nitrosaminen; 

- cohort: een groep verwante families, bevolkingsgroep waarvan de individuen 

gedefinieerd zijn door een of meer dezelfde kenmerken; 

- significant: in de statistiek noemt men een uitkomst significant, indien 

voldaan is aan bepaalde wiskundige eisen, verband houdend met de 

waarschijnlijke afwijking van een aantal waarnemingen; als de kans op toeval 

kleiner is dan 1:20, wordt het bestaan van een verband tussen oorzaak en 

gevolg erkend. 

- nitrosaminen: kankerverwekkende stof die in de maag kan ontstaan uit nitriet 

en eiwitten (vis); 

- aminen: organisch-chemische verbinding afgeleid van ammoniak;  

- aflatoxine: giftig stofwisselingsproduct van de schimmel Aspergillus flavus, die 

woekert op ondeugdelijk opgeslagen pinda’s;  

- cytostatica: geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt; 

- indol: stof die tijdens de spijsvertering in het menselijk lichaam door rotting 

van eiwit ontstaat uit tryptofaan en in de darmen kan voorkomen, wordt door 

oxidatie omgezet tot indoxyl, in het bloed opgenomen en verschijnt in de urine 

na in de lever tot indican te zijn omgezet; 

- tryptofaan: aminozuur, onmisbaar in de opbouw van lichaamseiwitten, 

aanwezig in vlees, vis en kaas  

- indoxyl: zie indol  

- oxidatie: het verbonden worden met zuurstof;  

- indican: indoxyl zwavelzuur, ontstaat bij rotting in de darm uit tryptofaan; 

- isothyrocyanaten: iso: gelijksoortig;  thyroidisme: vergiftiging door 

schildklierpreparaten; cyanose: blauwzucht, blauwe verkleuring van huid en 

slijmvliezen;  

- bètacaroteen: oranjepigment uit wortelen, caroteen speelt in het netvlies een 

rol bij het proces van het zien door de omzetting van lichtenergie in chemische 

energie die de oogzenuw prikkelt; 

- carcinogenese is het proces dat leidt tot het ontstaan van kanker met als 

resultaat dat er altijd veranderingen in het DNA van de celkern ontstaan; 

- anti-oxine: tegengif, natuurlijke antioxinen zijn de stoffen die zich in het 

lichaam vormen om dit te beschermen tegen de ziekteveroorzakende 

bacteriegiffen; 

 

 

Fruit vertoonde in de meeste onderzoeken geen verband met het voorkomen van 

endeldarmkanker. Merkwaardig is dat er voor tumoren in de dikke en de endeldarm 

uit een aantal studies een negatieve werking van peulvruchten bleek, hetgeen gezien 

het vezelgehalte niet verwacht werd. Borstkanker en ook andere hormoongerelateerde 

tumoren zijn minder duidelijk geassocieerd met groente- en fruitconsumptie. 

 

Maar welke stoffen zijn nu werkelijk verantwoordelijk voor de gevonden verbanden? 

Hiervoor komt een heel scala in aanmerking. Bètacaroteen zou een preventieve 
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werking kunnen hebben als anti-oxidant of via omzetting naar vitamine A, dat een rol 

speelt in de vermeerdering van cellen. Vitamine C zou ook als anti-oxidant, door 

remming van nitrosamines en via het immuunsysteem een beschermende werking 

kunnen hebben. Het is echter heel goed mogelijk dat andere, nog onontdekte stoffen 

in groente en fruit een rol spelen. In één onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het gebruik 

van multivitaminepreparaten het risico op longkanker niet verminderde, terwijl de 

consumptie van fruit dat wel deed. Het is duidelijk dat nog veel onderzoek nodig is. 

Een ruim en gevarieerd gebruik van groente en fruit, met een beperking van 

nitraatrijke groentesoorten (bieten, spinazie), blijft een gezonde aanbeveling. 

 

In de geneeskunde worden twee groepen gezwellen onderscheiden. Het zijn 

goedaardige (benigne) gezwellen en de kwaadaardige (maligne) gezwellen. Niet elk 

gezwel (een abnormale vermenigvuldiging van cellen) is per definitie kwaadaardig. De 

goedaardige gezwellen onderscheiden zich op verschillende manieren van 

kwaadaardige gezwellen. Ze groeien meestal plaatselijk en langzaam, ze dringen niet 

binnen in het weefsel van andere organen en ze overwoekeren de omringende weefsels 

niet. De cellen van zulke gezwellen blijven normaal. Dat wil zeggen dat die cellen van 

goedaardige gezwellen nog dezelfde eigenschappen hebben als voor het tot een 

overmatige groei kwam. Overigens kunnen ook goedaardige gezwellen wel degelijk 

schade veroorzaken in het lichaam. Die schade kan ontstaan door de druk die het 

gezwel uitoefent op andere organen of op het omringende weefsel. Een voorbeeld van 

een goedaardig gezwel is de zogenaamde vleesboom: een spiergezwel in de 

baarmoederwand. 

 

Kanker is feitelijk een verzamelnaam. In die naam worden alle kwaadaardige 

nieuwvormingen (gezwellen) samengevat. Bij kwaadaardige gezwellen ligt de situatie 

volkomen anders dan bij goedaardige gezwellen. Kwaadaardige gezwellen groeien 

doorgaans veel sneller, ze trekken zich niets aan van andere organen en infiltreren die 

en ze overwoekeren ander weefsel. De cellen van zulke gezwellen zijn ernstig ziek. Als 

een kwaadaardig gezwel niet volledig wordt uitgeroeid, dan blijft het restant groeien. 

Vaak nog onstuimiger dan het aanvankelijke gezwel. Niet zelden raken cellen van zo’n 

gezwel los en worden door bloed- en lymfebaan naar andere plaatsen in het lichaam 

getransporteerd, waar dan nieuwe gezwellen ontstaan. Die gezwellen worden 

uitzaaiingen (metastasen) genoemd. Plaatsen waar uitzaaiingen veelvuldig voorkomen, 

zijn de longen, de lever, de hersenen en de botten. Die uitzaaiingen doen zich 

overigens niet alleen voor na een operatieve ingreep, waarbij cellen zijn losgeraakt en 

door het lichaam zijn verspreid, maar ook al voor enige ingreep heeft plaats gehad. De 

cellen zijn dan uit zich zelf losgeraakt. Wel is het zo dat het risico van uitzaaiingen 

door een operatie aanzienlijk toeneemt. Ineke kreeg al direct pallitatieve zorg en er 

werd een stoma aangebracht. Er was geen redden aan en ze kreeg nog vijf jaar te 

leven. Daarvan heeft ze er vier van beleefd en we gingen met de auto naar alle 

plaatsen die ze nog een keer wilde bezoeken, zoals de Efteling, de orchideeëntuin, het 

tegelmuseum en de Oude Kerk in Delft, en Twente, waar ze overigens nog nooit 

geweest was. We waren op nog veel meer plaatsen, te veel echter om op te noemen. 

 

Vanwege al die eigenschappen: de snelle groei, het indringen in andere organen, het 

overwoekeren van ander weefsel en het uitzaaien is kanker een zeer gevreesde ziekte. 

Er worden echter wel mensen van kanker genezen. Ongeveer zestig procent van de 

kankerpatiënten wordt genezen. De kans op genezing wordt in belangrijke mate 
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bepaald door het tijdstip waarop de kanker wordt ontdekt. Helaas is het zo dat de 

diagnose in de meeste gevallen pas in een veel te laat stadium kan worden gesteld. 

Dat geldt overigens weer niet voor alle gevallen. Baarmoederhalskanker bijvoorbeeld 

kan, door middel van het uitstrijkje, vaak snel worden ontdekt. 

 

Kanker is niet nieuw. Dat wil zeggen: het is geen ziekte van de laatste tientallen jaren. 

Al in de grijze oudheid was kwaadaardige nieuwvorming bekend en werden gezwellen 

beschouwd als een zeer ernstige aandoening. De Grieken duiden met het woord 

karkinos op een gezwel met vertakkingen in het omringende weefsel. Met het Latijnse 

woord cancer, wat krab of kreeft betekent, wordt hetzelfde aangeduid. Voor wat de 

doodsoorzaken betreft staat kanker, na hart- en vaatziekten op de tweede plaats. Een 

op de vier Nederlanders overlijdt in 1990 aan kanker. Vooral na de Tweede 

Wereldoorlog is een sterke toeneming van het aantal kankerpatiënten te constateren. 

Onderzoek en ontwikkeling van behandelmethoden zijn dan ook pas na de Tweede 

Wereldoorlog goed op gang gekomen. In de jaren daarvoor is de aandacht van de 

geneeskunde in het bijzonder gericht geweest om het bestrijden van de talrijke 

infectieziekten, die zeer velen vroegtijdig te grave voerden. Een van de gevolgen van die 

infectieziekten was dat omstreeks de eeuwwisseling mensen gemiddeld niet ouder 

werden dan vijftig jaar. De gemiddelde leeftijd ligt nu ruim boven de zeventig jaar. 

Kanker trof in hoofdzaak oudere mensen, nu echter ook de jongeren. Er worden in 

toenemende mate ook jongere mensen het slachtoffer van kanker. Ineke was immers 

nog maar vijfenvijftig jaar oud, ook mijn moeder overleed aan kanker op vierenvijftig 

jarige leeftijd. 

 

De genezingspercentages variëren per kankersoort sterk. Maagkanker bijvoorbeeld 

(overigens sterk dalend, naar wordt aangenomen door het gebruik van vitamine C) 

heeft een genezingskans van ongeveer acht procent. Huidkankers daarentegen hebben 

een genezingskans van vijfennegentig procent. Longkanker is met een genezingskans 

van slechts vier procent een van de kwaadaardigste gezwellen. Longkanker komt 

hoofdzakelijk bij mannen voor, maar stijgt ook bij vrouwen, waarschijnlijk onder 

invloed van het roken. Borstkanker heeft een genezingskans van rond de vijftig 

procent. Deze cijfers komen uit het jaar 1985. Ondanks de kapitalen die in de 

achterliggende decennia in kankeronderzoek zijn geïnvesteerd, ondanks de 

perfectionering van de klassieke behandelingsmethoden als operatie, bestraling en 

chemotherapie, wint kanker terrein. ‘Er is geen reden voor groot optimisme’, 

constateerde de voormalige directeur van het Nederlands Kanker Instituut, F.J. 

Cleton, in een interview over de kankerbestrijding met het weekblad De Tijd. ‘Voor een 

grote groep is de vooruitgang nul’, voegde hij er aan toe. 

 

Steeds meer wint de overtuiging terrein dat kanker in belangrijke mate wordt 

veroorzaakt door leef- en eetgewoonten. De kanker die bijvoorbeeld onder de blanke 

bevolking van Zuid-Afrika wordt geconstateerd, of onder de bevolking van Australië, 

lijkt precies op de kanker die in West-Europa en in Noord-Amerika voorkomt. In 

Japan komt ontzettend veel maagkanker voor. Japanners die naar Amerika 

emigreerden kregen ook nog vaak maagkanker. Maar hun kinderen die in dat land 

werden geboren worden veel minder getroffen door die ziekte dan hun ouders. 

Tenslotte: in Oost-Europa komt minder kanker voor dan in de westerse wereld. Al die 

feiten duiden erop dat kanker zo niet alles, dan toch heel veel te maken heeft met 

leefwijze en eetgewoonten. 
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Kanker wordt ‘zichtbaar’ in een gezwel, een tumor, die ergens in het lichaam ontstaat. 

Zo’n tumor wijkt duidelijk af van de omgeving waarin hij is gegroeid. Hij heeft geen 

enkele relatie met het omringende weefsel, hij voelt harder aan en heeft een andere 

kleur, meestal bleekgeel. Medische wetenschappers over de gehele wereld hebben in 

de afgelopen tientallen jaren vele ongetelde uren arbeid geïnvesteerd in pogingen om 

de ziekte vanuit de tumor te verklaren. Ze beschouwen de tumor als een lokale 

aandoening, dat wil zeggen een plaatselijke aandoening, en niet als het gevolg van een 

totaal ziek-zijn van het lichaam. Die opvatting van kanker wordt de cellulairtheorie 

genoemd. De pogingen om de ziekte vanuit de tumor te verklaren leverden wel 

verrassende feiten op, ze leidden echter niet tot de oplossing van het 

kankervraagstuk. 

 

Microscopisch onderzoek van normaal, gezond weefsel, laat zien dat de cellen een 

mooi, geordend beeld vertonen, een zekere onderlinge regelmaat hebben, een 

structuur vormen. Bij kankerweefsel daarentegen ziet dat beeld er volstrekt anders 

uit. Er is dan geen sprake meer van ‘ordening’, regelmaat’ en ‘structuur’. De cellen 

van kankerweefsel liggen wild door elkaar, als door een ruwe hand dooreengesmeten. 

Ongeordend en zonder structuur. De celkernen zijn niet mooi rond, maar vlekkig en 

onregelmatig. Ongeremd blijken de kankercellen zich in te ‘vreten’ in de bloedvaten, 

zenuwen en klieren. Onstuitbaar dringen ze op in hun omgeving. Wat bij die 

weefselonderzoekingen telken weer opviel was de veranderde celvorm en celgroei. 

Cellen vermenigvuldigen zich door deling. Kankercellen delen zich meestal beduidend 

sneller dan  normaal. Aan het begin van een tumor moet dus één cel hebben bestaan, 

die van een gewone, gezonde cel tot een kankercel is gedegenereerd. Hoe die kankercel 

is ontstaan? Waarom die ‘gezonde, goedaardige cel’ ontspoorde en in een 

kwaadaardige cel veranderde? Het antwoord op die vragen is nog niet gegeven. 

Onderzoekers hoopten uit de afwijking in de structuur van de kankercel conclusies te 

kunnen trekken, die hen op het spoor zouden zetten van ontstaan en groei van de 

kankercel. Dat is niet gelukt. Veel leerde men over het gedrag en de wildgroei van 

kankercellen. Maar men weet nog steeds niet hoe kanker eigenlijk ontstaat, en 

waardoor. De kankercel bleef (en blijft) de medische wetenschap uitermate boeien en 

bezighouden. Kanker beschouwde men, en velen doen dat vandaag de dag nog, als 

een verzameling cellen die een zelfstandig leven leiden. Dat wil zeggen: een groep 

cellen waarvan de groei niet door het lichaam wordt geregeld, maar die volstrekt 

onafhankelijk zijn fatale gang gaat. In die opvatting en beschouwing van kanker in het 

centrale punt het ontstaan van de kankercel en zijn doorgaans revolutionaire uitgroei 

tot een kankergezwel. In die zienswijze is het ontstaan van die kankercel het begin 

van de ziekte kanker. 

 

Is de bijzondere aandacht in de wetenschappelijke onderzoekingen altijd hoofdzakelijk 

gericht geweest op het ontstaan van de kankercel, ook andere terreinen werden 

onderzocht, zij het in zeer beperkte mate en slechts door enkelingen. Al kort na de 

Eerste Wereldoorlog richten enkele medici in het Duitse taalgebied hun aandacht op 

de relatie tussen kanker en voeding. In Wenen waren het Freund en Kaminer die 

reeds in 1920 met onderzoekingen op dat terrein begonnen. Zij ontdekten dat 

bacteriën in de ontlasting van gezonde mensen minder goed bestand waren tegen 

zuren, dan bacteriën in de ontlasting van kankerpatiënten. Die zuurvaste bacteriën 

bleken echter uit de ontlasting van de kankerpatiënten te verdwijnen, zodra die 
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patiënten ongeraffineerd (ongezuiverd) voedsel gingen gebruiken en suiker, bloem, 

witmeelproducten en noem maar op lieten staat. Freund en Kaminer mogen worden 

beschouwd als de eerste Europese artsen die een dieet ontwikkelden om kanker te 

bestrijden. Max Gerson leed in hevige mate aan migraine. Die kwaal schakelde hem 

soms twee tot drie keer per week uit. Het is dus bepaald niet verwonderlijk dat deze 

medicus zich inspande om te onderzoeken of er tegen migraine ook ‘enig kruid 

gewassen’ bleek. Hij ontdekte dat een zoutarm dieet, gecombineerd met veel fruit, 

groente en volkoren producten een zeldzaam gunstig effect had. Zijn migraine 

verdween! Op grond van zijn positieve ervaringen stelde hij een dieet samen en  

schreef dat voor bij talrijke ziekten, zoals migraine, astma, eczeem, glaucoom, allergie, 

tuberculose, aderverkalking, reuma, multiple sclerose en hoge bloeddruk. Aan het 

begin van de jaren twintig behandelde hij vierhonderdvijftig patiënten die leden aan de 

toen ongeneeslijke huidtuberculose met zijn dieet. Er genazen er niet minder dan 

vierhonderdzesenveertig. Totaal! Geen wonder dus dat hij de toepassing van zijn dieet 

ook uitbreidde tot kankerpatiënten. Hij deed dat voor het eerste in het jaar 1928. 

Gerson paste toen zijn dieettherapie toe op drie ongeneeslijk bevonden 

kankerpatiënten. Een van hen had een niet te opereren maagtumor. Het resultaat van 

de behandeling was meer dan verassend: ze genazen alledrie. 

 

Hitler’s machtsovername in 1933 maakte een eind aan het onderzoekingswerk van 

Gerson op Duitse bodem. Op grond van zijn jood-zijn verliet hij, evenals Freud die ook 

een jood was, Duitsland toen het nog kon. Max Gerson zette zijn onderzoekingen voort 

in Amerika. Hij werd de eerste arts die aan een Amerikaanse congrescommissie 

volledig genezen kankerpatiënten kon voorstellen. Dat gebeurde in het jaar 1946. In 

zijn boek: ‘Een kankertherapie’, schrijft Gerson over het geheim van zijn behandeling 

het volgende. 

 

Die fundamentele gedachtegang was in het begin, en is nog steeds: een normaal, 

gezond lichaam houdt zijn cellen goed functionerend. Een gezond lichaam voorkomt elke 

abnormale verandering en groei van cellen. Daarom is het de taak van elke 

kankerbehandeling om het lichaam weer in die gezonde toestand terug te brengen. 

 

Het uitgangspunt van Gerson was dus heel nadrukkelijk: in een gezond lichaam 

ontstaat geen kanker. In zijn benadering van kanker ligt het begin van de ziekte niet 

in het ontstaan van de kankercel, maar ver daarvoor. In Nederland was het de arts 

Cornelis Moerman die in de jaren dertig van de twintigste eeuw de relatie tussen 

kanker en voeding uitvoerig bestudeerde en daarbij experimenteerde met postduiven. 

Onafhankelijk van zijn collega’s Gerson en Freund kwam hij tot dezelfde conclusies, 

die erop neerkomen dat kanker geen lokaal proces is, dat ‘zomaar’ plotseling ontstaat, 

maar een (wellicht lange) voorgeschiedenis heeft. In hun opvatting is de tumor het 

gevolg van een algeheel ziek-zijn van het lichaam. In hun zienswijze is de vraag of de 

tumor ‘de laatste fase’ is, of het begin van de ziekte, eenvoudig te beantwoorden. De 

tumor is niet het begin, zeggen zij, maar het eindpunt. De basis ervoor wordt gelegd 

als noodzakelijke stoffen aan het lichaam worden onthouden en de stofwisseling 

derailleert (ontspoort); omdat een voortdurend gebrek niet zonder gevolgen kan 

blijven. Kanker vindt z’n startpunt dus feitelijke in onze foute voeding, in ons 

‘dagelijks brood’. 

 

In de gangbare betekenis is de vraag of kanker erfelijk is, uiterst kort te 
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beantwoorden: nee, kanker is niet erfelijk. Maar met die korte ontkenning is lang niet 

alles gezegd over dit onderwerp. Overal ter wereld zijn er families waar meer kanker 

voorkomt dan gemiddeld bij andere families wordt geconstateerd. Daar moet toch een 

verklaring voor zijn. Waarschijnlijk zijn bepaalde, nog onbekende, 

kankerbevorderende factoren wel degelijk overerfbaar. Ook door vergiften opgelopen 

schades bij ouders kunnen nog nawerken in het nageslacht. Op dit gebied zijn er 

proeven gedaan met dieren, en de resultaten van die experimenten moeten op z’n 

minst tot nadenken stemmen. Aan de afdeling voor biochemisch kankeronderzoek van 

de universiteit van Homburg zijn proeven gedaan met ratten, die men de kleurstof 

malachietgroen in het voer toediende. Malachietgroen is een kleurstof die de enzymen, 

die de zuurstofbenutting door de cellen mogelijk moet maken, remmen en 

onwerkzaam maken. Hoewel het bloed dan zuurstof genoeg bevat, zijn de met 

malachietgroen vergiftigde cellen niet in staat die zuurstof op te nemen uit het bloed. 

De ratten kregen het malachietgroen regelmatig in kleine hoeveelheden. Daardoor 

werd de zuurstofopneming door de cellen alleen belemmerd en verminderd, maar niet 

onmogelijk gemaakt. De kleurstof werd net zo lang door het voer van de ratten 

gedaan, tot zuurstofgebrek van de hartspier aantoonbaar werd op het 

elektrocardiogram (ECG). Zodra dat het geval was werd de toediening gestaakt en 

kregen de ratten ook nooit meer malachietgroen door hun voer. De aldus met vergif 

bewerkte ratten liet men paren, teneinde de mogelijke gevolgen van het 

malachietgroen op de nakomelingen te kunnen bestuderen. Het nakomelingschap 

wordt aangeduid met F1, F2, F3, enzovoort. Kinderen zijn F1, kleinkinderen F2 en 

achterkleinkinderen F3 en zo vervolgens. In het nakomelingschaap van de ratten die 

het malachietgroen hadden gekregen, deden zich vanaf de eerste tot en met de 

twaalfde generatie (dus F1 tot en  met F12) meer dan normaal misvormingen voor. 

Bijzonder opvallend was het echter dat vanaf de zesde generatie (F6) opvallend vaak 

tumoren voorkwamen. Veel meer dan bij de controledieren, die geen malachietgroen 

in hun voer hadden gehad. De tumoren kwamen in een steeds sterker stijgende 

frequentie voor in de nakomelingschap, tot in de F12, de twaalfde generatie toe. Men 

noemde deze tumoren ‘beschadigingtumoren’. De ouderratten die het malachietgroen 

hadden gegeten kregen echter nooit tumoren. Althans, niet tengevolge van dat vergif. 

Blijkbaar werkt een bepaalde beschadiging door vergiften bij ouderdieren nog na tot in 

het twaalfde geslacht. Opvallend vaak betrof het bij deze ratten longkanker. Op grond 

van het feit dus dat de  ouderdieren enige maanden vergif binnenkregen, zodat de 

cellen te weinig zuurstof konden opnemen, ontstond pas in de zesde tot en met de 

twaalfde generatie een sterk stijgende kankerfrequentie. De beschadiging door dit 

vergif werkte dus door in het nageslacht, beschadigde de erfelijkheidsfactoren. Bij 

ratten is dat nu bewezen. Op mensen kunnen onmogelijk zulke proeven worden 

genomen. Bovendien kregen deze ratten langdurig en zeer veel vergif toegediend en 

werd eerst met toediening gestopt toen zuurstofgebrek van de hartspier aantoonbaar 

werd. Het lijkt haast onmogelijk dat mensen zo lang zulke hoge hoeveelheden vergif 

binnen krijgen. Maar daarmee is nog niet bewezen dat dergelijke, door vergiften 

veroorzaakte beschadigingen tot ver in de geslachten onmogelijk zijn. Als we bedenken 

hoe sterk roken ‘over de longen’ door de lichte koolmonoxidevergiftiging (licht, maar 

langdurig) ook de zuurstofoverdracht aan de cellen belemmert, dan is het alleszins 

gerechtvaardigd om de vraag te stellen in hoeverre ons nageslacht daarvan mogelijk 

de schade kan ondervinden. Met deze proeven aan de universiteit in Homburg is 

bewezen, dat erfsubstantie (dus ook erfelijke eigenschappen) door vergif kan worden 

aangetast, en wel door vergif dat een generatie voorouders teveel heeft binnen 
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gekregen. In de hiervoor beschreven proeven met malachietgroen bij ratten 

ontstonden er enzymstoornissen (enzym: organische stof die in het lichaam bepaalde 

stoffen in andere om kan zetten) bij de ouders en ook reeds bij de direct volgende 

generaties (F1-F3) en dat veroorzaakte huidafwijkingen en misvorming. Deze 

enzymstoornissen (dat wil zeggen: een verandering van het enzymspectrum der 

mitochondrien) bij de derde tot en met de twaalfde generatie, leidden vanaf de zesde 

generatie (F6) tot sterk stijgende kankerpercentages. Deze enzymafwijkingen zijn een 

bewijs van de gestoorde stofwisseling van de cellen, die bij een groot deel van de 

dieren resulteerde in kanker. Deze proeven vormen een ondersteuning voor Moermans 

opvatting dat kanker wordt veroorzaakt door een ontsporing in de stofwisseling. 

Tekorten aan vitamines,  mineralen en vitaalstoffen kunnen de oorsprong vormen voor 

velerlei afwijkingen. Afhankelijk van de stof waaraan het lichaam gebrek heeft, 

ontstaan kloven in de huid, haarroos, slijmvliesafwijkingen zoals een rode tong, 

lipkloven, lichtovergevoeligheid van de ogen, slijmvliesovergevoeligheid van de maag. 

Moerman en zijn medestanders in medische kring hebben kunnen vaststellen dat 

deze verschijnselen vaak vooraf gaan aan het optreden van kanker. In dit kader is de 

vraag gerechtvaardigd welke gevolgen dan een vitaminetekort bij een zwangere vrouw 

kan hebben voor het kind dat ze draagt? Let wel: kan hebben. Vitaminetekorten bij 

zwangere vrouwen zijn allerminst zeldzaam. Een gebrek aan nicotinezuuramide 

(vitamine B3) bijvoorbeeld, waardoor tijdens de zwangerschap kuitkrampen optreden, 

komt regelmatig voor. Zou de groeiende vrucht daarvan geen schade ondervinden? 

Het steeds meer voorkomen van kanker op jeugdige leeftijd doet vermoeden, dat ook 

kinderen de gevolgen ondervinden van bepaalde gebreken in de stofwisseling van de 

zwangere moeder. De degeneratie, of zo men wil: de verslechtering van de 

stofwisseling, zet zich waarschijnlijk voort in de lijn der geslachten, in de kinderen. 

Men moet het ook zeker niet voor onmogelijk houden dat kinderen met 

stofwisselingsstoornissen tengevolge van gebrekkige voeding als embryo, vroeger aan 

allerlei infectieziekten stierven, en nu, door de veel grotere medische mogelijkheden, 

niet meer aan infecties te gronde gaan, maar door kanker worden aangetast. 

Nogmaals,  het zijn veronderstellingen die niet door een waterdichte bewijsvoering 

worden ondersteund, maar voldoende waarschijnlijk zijn om er terdege rekening mee 

te houden. Hoe het ook moge zijn, als voor ieder mens een goede, gevarieerde en 

vitaminerijke voeding van groot belang is, dan geldt dat in het bijzonder voor zwangere 

vrouwen. 

 

Iedereen weet dat men kanker kan krijgen. Het is een weten ‘op afstand’. Zoals 

iedereen ook weet dat men door de enorm toegenomen verkeersdrukte sneller bij een 

ongeluk betrokken kan raken dan vroeger, maar dat gegeven eerst meer gestalte krijgt 

wanneer men zelf inderdaad bij een ongeluk betrokken is. Zo zit dat ook met kanker. 

Iedereen weet dat men kanker kan krijgen, maar in het dagelijks leven wordt dat 

zeker niet ervaren als een realiteit. Als dat wel het geval was, dan zouden leefwijze en 

voeding waarschijnlijk een totaal ander beeld vertonen dan nu het geval is. Toch 

krijgen dagelijks meer dan honderd Nederlanders de ontzettende boodschap dat ze 

kanker hebben. Mensen die waarschijnlijk niets vermoedend aan hun dag zijn 

begonnen, en nog geen twaalf uur later met een ontzettende werkelijkheid verder 

moeten leven. Bijna geen andere ziekte dan kanker bepaalt mensen zo nadrukkelijk 

bij de ‘eindigheid’ van het leven. En vrijwel geen andere ziekte geeft mensen zo’n 

psychische klap. Dagen, soms weken, hebben kankerpatiënten nodig om over die 

eerste schok, die eerste ontzetting, waarin de vraag: ‘Waarom ik’ op hen afstormt, 
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heen te komen. Die eerste fase wordt vaak gevolgd door een periode van machteloze 

woede, van protest, soms zover gaand dat ze zelfs niet kunnen hebben dat hen 

‘sterkte’ of ‘beterschap’ wordt toegewenst. Die periode wordt soms nog gevolgd door 

een depressie, zwaarmoedigheid: het helpt toch allemaal niets meer. Tenslotte is er de 

berusting, de aanvaarding. De fase waarin de vraag: ‘Hoe verder’ onder ogen wordt 

gezien. Het is in die fase dat kankerpatiënten veelal besluiten om zich tot een 

alternatieve arts te wenden. Ze hebben dan vaak al gangbare behandelingen achter de 

rug of zijn daar nog steeds mee bezig. Hoewel steeds meer ziektekostenverzekeraars 

alternatieve geneeswijzen in hun pakket opnemen, wordt er tot dusver nog 

onvoldoende gereageerd op alle ontwikkelingen rond de alternatieve kankertherapie. 

Patiënten hebben in Nederland weliswaar een vrije artsenkeuze, maar dat betekent 

blijkbaar nog niet dat daaruit ook de financiële consequenties worden getrokken. 

Daarom vergoeden ziektekostenverzekeraars meestal niet de kosten die aan 

verschillende therapieën zijn verbonden. Als argument wordt daarvoor gehanteerd dat 

de betrokken patiënten niet bij een alternatieve arts staan ingeschreven. Dat wil 

zeggen: de alternatieve arts is niet hun vaste huisarts. De kankerpatiënten die er de 

voorkeur aan geven om een alternatieve geneeswijze willen volgen worden door de 

ziektekostenverzekeraars financieel nagenoeg volledig in de steek gelaten. Vrije 

artsenkeuze, jazeker. Maar dan wel op eigen kosten! Door de kosten verbonden aan de 

alternatieve therapieën niet te vergoeden, boeken de verzekeraars op twee fronten 

voordelen. Ze besparen duizend tot vijftienhonderd euro die de therapie jaarlijks 

ongeveer kost en ze besparen in een aantal gevallen de kosten die anders aan een 

conventionele behandeling verbonden zouden zijn. En die lopen in duizenden euro’s. 

Want er zijn veel patiënten die de alternatieve therapieën als nevenbehandeling 

volgen. Er zijn ook nogal wat patiënten die een conventionele behandeling, op grond 

van de nadelen, afwijzen en uitsluitend de alternatieve geneeswijze volgen. Het is meer 

dan tijd dat de ziektekostenverzekeraars aan de onacceptabele situatie een einde 

maken en de vrije artsenkeuze ook financieel mogelijk maken. 

 

Er wordt verteld dat ten tijde van de brand, die de beroemde bibliotheek van 

Alexandrië in lichterlaaie zette, twee groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar 

stonden: zij die haar in brand hadden gestoken en zij die haart wilden behouden. 

Wanneer er in de boeken stond – zo wordt verteld – wat ook in het Heilige Boek is te 

vinden, waren ze overbodig. Als er iets anders in stond, waren ze heiligschennend. In 

ieder geval moesten ze worden vernietigd. 

 

Zo is nu ook de dogmatische houding van de zogenaamde moderne geneeskunde ten 

opzichte van Ayurveda uit India. De waarde ervan is allang bekend, de rest bestaat 

alleen maar uit drankjes die in heksenketels worden gebrouwen; voor de verlichting 

van het menselijk lijden hebben ze geen enkele waarde.hoewel deze houding 

langzamerhand aan het veranderen is, zijn er mensen, zoals de engelse oriëntalist Sir 

William Jones, die zeggen: ‘het is niet bewezen dat in welk Aziatisch land ook, een 

oorspronkelijke verhandeling over geneeskunde bestaat, die wetenschappelijk 

genoemd kan worden’. Dit is zo’n verdraaiing van de feiten, dat men de neiging heeft 

het als pure onwetendheid af te doen. Maar zelfs in India heerst een algemeen 

misverstand en een foutief begrip van de ayurvedische principes. 

 

In de zesde eeuw voor Christus beschreven Hindoe-artsen al verbanden, hechtingen, 

het lymfestelsel, zenuwvlechten, bindweefselbladen, vet- en vaatweefsel, 
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slijmvliesmembranen en meer spieren dan de moderne medicus ook maar zal tonen. 

Ze hadden een bijzonder goed begrip van de werking van de spijsvertering en de 

verschillende functies van de maagsappen. Vooruitlopend op Weisman zei Atreya (500 

voor Christus) dat het zaad waarin het gehele organisme wordt gedragen, 

onafhankelijk voortbestaat van het ouderlijk lichaam. Het was een eerste vereiste om 

voor het huwelijk de mannelijkheid van de man te onderzoeken. In het Wetboek van 

Manu, waarin wordt gewaarschuwd dat degenen die tuberculeus, epileptisch, melaats 

zijn, aan chronische spijsverteringsstoornis lijden, aambeien hebben of hun 

gedachten niet kunnen beheersen, niet moeten trouwen. Hoogst modern was de 

opvatting van de medische Hindoescholen van rond 500 voor Christus, die reeds 

wisten dat tijdens de eerste twaalf dagen van een normale menstruatiecyclus geen 

bevruchting mogelijk is. Nauwkeurig werd de ontwikkeling van de foetus beschreven. 

Men had opgemerkt dat gedurende  een bepaalde tijd het geslacht van de foetus niet 

is vast te stellen en ook zei men, dat in sommige gevallen het geslacht van het embryo 

door voeding of geneeskrachtige kruiden kan worden beïnvloed. 

 

Manu wordt beschouwd als de mythologische stamvader van de mensheid. De hindoe-

mythologie kent er veertien, die elk heerser zijn over de aarde gedurende een periode 

van vier miljoen driehonderdtwintigduizend jaar, de zogenaamde ‘eeuw van Manu’ . 

De Manu van de huidige periode is de zevende, Vaivasvata, Zon-geborene. In 

verscheidene legenden wordt verteld  hoe hij door Vishnu of Brahma uit een grote 

zondvloed wordt gered. Het Wetboek van Manu wordt toegeschreven aan de eerste 

Manu, Svayambhuva, die circa dertig miljoen jaar geleden bestaan moet hebben. Dit 

werk, waarvan is gebleken dat er door meerdere generaties aan is gewerkt, vormt de 

basis van de Hindoe-wetgeving en zou in de vijfde eeuw voor Christus zijn 

gecompileerd (compilatie: verwerking van gegevens uit verschillende werken, zonder 

zelfstandig onderzoek), hoewel verschillende er in voorkomende tradities al veel ouder 

zijn. 

 

Ayurveda, de kennis van het leven, is een onderdeel van de Atharva Veda. In dit 

geneeskundige systeem der Hindoes wordt ziekte toegeschreven aan een verstoring in 

de vier lichaamssappen: lucht, water, slijm en bloed, en met kruiden en magische 

middelen wordt de behandeling hiervan aanbevolen. Vele van deze diagnoses en 

genezingen worden nog steeds met zoveel succes in India gebruikt, dat westerse 

artsen er soms jaloers op zijn. In de Rig Veda worden meer dan duizend van zulke 

kruiden genoemd en water wordt aanbevolen als beste geneesmiddel voor de meeste 

ziektes. Reeds in vedische tijden maakte men onderscheid tussen enerzijds artsen en 

chirurgen, die in de tuinen bij hun huizen geneeskrachtige kruiden kweekten, en 

anderzijds wonderdokters.   

 

Tot de grote namen uit de Hindoegeneeskunde behoren die van Sushruta (5e eeuw 

voor Chr.) Sushruta, die hoogleraar was in de medicijnen aan de universiteit van 

Benares, stelde in het Sanskriet een systeem van diagnose en therapie te boek, 

waarvan zijn leermeester Dhanvantari hem de kennis had doorgegeven. Zijn boek 

handelt over chirurgie, verloskunde, voeding, het gebruik van baden, kruiden, 

kindervoeding, hygiëne en medische verzorging. Caraka stelde een lexion van de 

geneeskunde samen, die nog altijd in India wordt gebruikt. Hij gaf zijn volgelingen een 

bijna Hippocratische opvatting van hun roeping mee: ‘Niet voor u zelf, noch voor de 

vervulling van welk aards verlangen ook, maar alleen ter verlichting van het lijden van 
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de mensheid zult gij uw patiënten behandelen en zo zult gij allen overtreffen’. 

Ondanks dat het de Brahmanen verboden is, beschreef hij het ontleden van lijken, 

hetgeen hij voor de opleiding van chirurgen noodzakelijk achtte. Hij was de eerste die 

op een afgerukt oor een stukje huid van een ander lichaamsdeel transplanteerde en 

van hem, zowel als van zijn voorgangers uit India, is de plastische chirurgie van de 

neus, in de moderne geneeskunde afkomstig. De oude Hindoes voerden nagenoeg alle 

operaties uit, behalve het afbinden van bloedvaten. Men amputeerde ledematen, 

voerde buiksnedes uit, zette  breuken en verwijderde aambeien en fistels. Sushrutu 

stelde met zorg regels op ter voorbereiding van een operatie en zijn ideeën om wonden 

met rook te steriliseren en met behulp van alcoholische oplossingen voor pijn 

ongevoelig te maken, behoren tot de vroegste pogingen  op dit gebied. In het jaar 927 

doorboorden twee chirurgen de schedel van een Hindoekoning. Voor deze operatie 

verdoofden ze hem met een kruid dat samohini heet. Geneesheren uit Tibet stonden 

erom bekend een patiënt te kunnen genezen door alleen zijn urine te bekijken. Ten 

tijde van Yuan Chawang begon de medische behandeling der Hindoes met zeven 

dagen vasten. Vaak herstelde in die tijd de patiënt al. Duurde de ziekte echter voort, 

dan werden tenslotte spaarzaam, geneesmiddelen voorgeschreven. Men vertrouwde 

grotendeels op dieet, baden, lavementen, inhalaties, spoelingen van urineleider en 

vagina en aderlatingen met bloedzuigers en koppen zetten. Hindoe-artsen hadden een 

bijzondere vaardigheid in het bereiden van tegengiften. Nog steeds overtreffen zij de 

Europese doktoren bij de behandeling van slangenbeten. Vaccinatie, voor de 

achttiende eeuw in Europa onbekend, werd in het jaar 550 al in India toegepast 

     

Moderne Europese medici geloven dat een scheiding van kastes werd voorgeschreven, 

omdat de Brahmanen in onzichtbare overbrenger van ziektes geloofden. Veel van de 

hygiënische maatregelen die door Sushruta en Manu werden voorgeschreven schijnen 

vanzelfsprekend uit te gaan van wat wij, moderne mensen, die graag nieuwe woorden 

voor oude begrippen gebruiken, de hypothese van de ziektekiemen noemen. Hypnose 

als therapie schijnt haar oorsprong te hebben bij de Hindoes, die hun zieken dikwijl 

naar de tempels brachten om hen door middel van suggestie onder hypnose te 

genezen, zoals ook in Egypte en Griekenland werd gedaan. Mensen als Braid, Esdaile 

en Eliotson, die hypnose als therapie naar Engeland brachten, deden ongetwijfeld hun 

ideeën en ervaringen op uit hun contacten met India. Over het geheel genomen 

kunnen we zeggen dat in de vedische en boeddhistische perioden de Indiase 

geneeskunde een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt, gevolgd door eeuwen van 

langzame en voorzichtige vooruitgang. Hoeveel Atreya, Dhanvantari en Sushruta 

allemaal aan Griekenland ontleend en Griekenland aan hen, is niet bekend.  

 

Ten tijde van Alexander de Grote genoten de Hindoe-artsen en -chirurgen om hun 

superieure kennis een welverdiende reputatie en sommige geleerden zijn van mening, 

dat zelfs Aristoteles hen dank is verschuldigd. Hetzelfde geldt voor de Perzen en 

Arabieren. Het is moeilijk te zeggen hoeveel de Indiase geneeskunde te danken heeft 

aan de artsen van Baghdad en via hen deelden in de erfenis van de Babylonische 

geneeskunde in het Nabije Oosten. Enerzijds schijnen geneesmiddelen als opium en 

kwikzilver bepaalde diagnostische methode (bijvoorbeeld het voelen van de pols), India 

te zijn binnengekomen via Perzië, het tegenwoordige Iran. Anderzijds zien we dat de 

Perzen en Arabieren in de achtste eeuw de duizend jaar oude compendia (handleiding, 

beknopte samenvatting) van Sushrutu en Caraka lieten vertalen. De grote kalief Harun 

al-Rashid gaf de voorkeur aan de Indiase geneeskunde en wetenschap en liet Hindoe-
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artsen komen om ziekenhuizen en medische scholen te stichten. Lord Ampthil komt tot 

de conclusie, dat het Europa van de middeleeuwen en van tegenwoordig zijn medische 

systemen direct aan de Arabieren heeft te danken en via hen aan India. Waarschijnlijk 

had deze edelste en van alle het minst in maat en getal vast te leggen wetenschap, in 

Sumerië, Egypte en India, qua praktische uitoefening en wederzijdse beïnvloeding een 

gelijk opgaande ontwikkeling doorgemaakt. 

 

Bovenstaand gedeelte is in zijn geheel aangehaald uit de rapporten van Garrisson, 

ondanks enkele onjuistheden, met name de verwarring tussen de vier lichaamssappen 

zoals de Grieken die kenden en tridosha uit de Ayurveda, omdat niet alleen het belang 

van de Ayurveda erin naar voren komt, maar het ook in een zeker perspectief plaatst. 

Om deze conclusie te versterken komt nog een andere eminente autoriteit aan het 

woord. In ‘The Story of Early Indian Civilization’ schrijft Gertrude Emerson:   

 

Het meest opmerkelijke in het werk van Caraka is zijn indeling van geneesmiddelen die 

uit planten, mineralen en dieren zijn bereid; meer dan tweeduizend plantaardige 

preparaten gemaakt uit wortels, bast, bladeren, bloemen, vruchten, zaden, sappen van 

planten en bomen worden beschreven en ook geeft hij het juiste jaargetijde aan om ze te 

verzamelen en de methodes om ze te bereiden en toe te passen. Het werk van Caraka 

komt verbazingwekkend modern over. Dat hij een goede kennis had van de 

bloedsomloop blijkt uit de volgende passage: ‘Uit dat grote centrale hart komen de 

slagaderen, die naar alle delen van het lichaam bloed voeren, dat het leven van mens 

en dier voedt, zonder hetwelk deze niet meer zouden bestaan’. Caraka legt ook de 

nadruk op de hoge ethische maatstaven die door de medische professie gehandhaafd 

moet worden Hij zegt: ‘Niet voor geld of welk aards ding ook, mag men patiënten 

behandelen; hierin staat het werk van de arts boven alle andere beroepen’. 

 

En over Sushruta schrijft Gertrude Emerson: 

 

Sushruta, die rond het jaar 700 voor Christus geleefd moet hebben, was chirurg. Hij 

noemde de chirurgie ‘de allerhoogste der medische wetenschappen’. Hij staat er op dat 

degenen die dit vak willen uitoefenen moeten beschikken over in de praktijk opgedane 

ervaring. Wie alleen maar kennis uit boeken heeft, vergelijkt hij met een ezel, die zich 

bewust is van het gewicht van de last die hij draagt, maar niet van de kwaliteit ervan. 

Tijdens de opleiding werd de studenten geleerd hoe zij met hun instrumenten moesten 

omgaan door pompoenen en komkommers te opereren en men liet ze oefenen op lappen 

of stukken huid om wonden te leren hechten. Grote operaties, die Sushruta beschrijft 

zijn amputaties, huidtransplantaties, het zetten van breuken, vruchtafdrijving en 

blaasoperaties bij nierstenen. De operatiekamer moet, zo zegt hij, schoon zijn en zowel 

voor als na de operatie gedesinfecteerd worden. Hij beschrijft honderdzevenentwintig 

instrumenten die onder meer worden gebruikt om te snijden, in te enten, te puncteren 

(met een holle naald vocht uit het lichaam nemen), sonderen (peilen met een sonde) en 

af te tasten. Snij-instrumenten moeten, zo zegt hij, van glanzend schoon en gepolijst 

metaal zijn en scherp genoeg om een haar in de lengte te kunnen klieven       

 

Er heersen bepaalde denkbeelden omtrent Ayurveda die voor de wetenschappelijk 

lezer verduidelijkt dienen te worden. De allerbelangrijkste is die, dat Ayurveda 

begunstigd moet worden omdat het zo goedkoop zou zijn. Deze argumenten kloppen 

niet volgens dr. Chandrashekhar G. Thakkur. Ongetwijfeld behandelt Ayurveda zo’n 
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tachtig tot negentig procent van de Indiase bevolking, waarvan de meerderheid zich 

geen kostbare medicijnen kan veroorloven en daarom eenvoudig ayurvedische 

geneesmiddelen gebruikt. Maar evenzo bestaan er vele ayurvedische medicijnen als 

diamant, goud, mica, amber en Makaradhvaja. Wanneer we naar het verleden kijken 

zien we dat er hofartsen waren die buitengewoon hoge bedragen vroegen en 

bescherming genoten van vorsten en vorstinnen. De welgestelden schaffen zich ook 

dure medicijnen aan.  Ayurveda heeft een boodschap voor de hele wereld en wanneer 

wij die niet ontvangen, zal zij verloren gaan. Het wetenschappelijk niveau van 

Ayurveda lag vroeger veel hoger. Dit is een vaststaand feit, aldus dr. P.M. Mehta. Waar 

is de pathologie (ziekteleer) in de Ayurveda is vanzelfsprekend een vraag die soms 

spottend door niet deskundigen wordt gesteld. Pathologie houdt in Ayurveda de 

kennis in omtrent de juiste aard van de ziekte, zoals lokalisatie, wijze van ontstaan en 

ontwikkeling ervan in het lichaam, voornaamste oorzaak en de verschillende vormen 

waarop zij zich kan uiten, alsmede een grondige kennis van de vele oorzaken van de 

ziekte die zich tegelijkertijd uiten in een combinatie van functiestoornissen. In het 

licht van overtuigende feiten is het ongegrond te beweren dat de Ayurveda geen 

pathologie zou kennen. Men kan volstaan met te zeggen dat de beschrijving van de 

pathologie voor een succesvolle behandeling gedetailleerd genoeg is. Bovendien 

hebben begaafde commentatoren van de grote compendia van Caraka, Sushruta, 

Vaghbata en Madhava tot in de kleinste bijzonderheden de pathologische aspecten 

van werkelijk elke ziekte besproken. Een succesvolle ayurvedische arts behoeft het 

zeker niet zonder pathologie te stellen. Er zijn mensen die overtuigd zijn van de 

doeltreffendheid van de ayurvedische behandeling, maar de ontoereikendheid van de 

diagnostiek ervan betreuren. Zij zouden graag willen dat ook de moderne methodes, 

zoals bloed-, urine- en sputumonderzoek en het gebruik van röntgenstralen erin 

zouden betrekken. Ze vergeten echter dat de ayurvedische behandeling 

voorgeschreven wordt volgens dezelfde principes als die van de ayurvedische 

diagnostiek. Daarbuiten behoeft een bekwaam arts, om de behandeling vast te stellen, 

niet te gaan; hij heeft geen moderne medische apparaten nodig. Er zijn fundamentele 

verschillen tussen Ayurveda en andere systemen. Deze verschillen zijn zo 

overduidelijk dat het lijk of er geen enkele overeenkomst is tussen Oost en West. 

Bovendien dient erop gewezen worden dat ayurvedische artsen verschillende 

methodes van behandeling kenden en, wat meer is, zij waren zich ervan bewust dat er 

in de wereld allerlei mogelijke behandelingsmethodes bestaan. In de upashaya 

(toepassing van de juiste therapieën) worden namelijk achttien verschillende 

gebruikswijzen van geneeskruiden, voeding en praktische oefeningen gegeven en men 

kan zien dat de verschillende medische systemen die ook nu nog bestaan en tot deze 

achttien behoren. De Ayurveda is echter zijn fundamentele overtuiging trouw 

gebleven, zonder zich te bekommeren om andere behandelingsmethodes. Hiermee gaf 

ze te kennen dat permanente genezing alleen mogelijk is met zuivere medicijnen en 

geneeskrachtige kruiden. Dit principe staat bekend als shuddhachikitsa (zuivere 

therapie). Upashaya is de heilzame of succesvolle toepassing van geneesmiddelen, 

diëten en praktische oefeningen en leefwijzen. Dit kan op de volgende manieren 

plaatsvinden: 

 

- tegengesteld aan de oorzaak; 

- tegengesteld aan de ziekte; 

- tegengesteld aan zowel oorzaak als ziekte; 

- gelijk aan de oorzaak; 
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- gelijk aan de ziekte; 

- gelijk aan zowel oorzaak als ziekte. 

 

Pandit Shuv Sharma tekent hierbij aan dat de term upashaya niet alleen betrekking 

heeft op weldadige toepassing van geneesmiddelen. De wetenschap van de Ayurveda 

omvat echter een veel breder gebied. De definitie van uapshaya toont zonder twijfel 

dat het principe van de homeopathie – similia similibus curentur – al in een zeer 

vroege tijd bij de ouden bekend was. Elk der drie factoren van upashaya, juiste of 

succesvolle toepassing van geneesmiddelen, diëten en praktische oefeningen, wordt in 

twee categorieën van tegengestelde en gelijke behandelingstypes onderverdeeld. Dit 

geeft zes soorten upashaya’s, die op grond van de werkzaamheid van elk, weer zijn 

onderverdeeld in achttien categorieën. De allerbelangrijkste taak van de arts is de 

patiënt als mens in zijn totaliteit te begrijpen. Maar hoe en in welk verband? Niet door 

hem alleen te zien als slachtoffer van toevallige factoren als ziektekiemen, maar als 

een complex van bepaalde fundamentele elementen die uit hun evenwicht zijn geraakt 

door oorzaken als leeftijd, voeding, klimaat en jaargetijde. Daarna zullen passende 

behandelingen voorgeschreven moeten worden, die hem niet alleen weer in een staat 

brengen waar hij van zijn klacht verlost is, maar die hem ook naar een toestand van 

geluk voeren, waarin lichaam en geest in evenwicht zijn. Zo blijkt dan Ayurveda een 

moderne ‘noodzaak’ te zijn, omdat de waardering en de praktijk ervan niet alleen 

wezenlijk bijdragen tot de verlichting van ziektes, maar in meer positieve zin tot de 

vernieuwing en bezieling van zowel het individu als de samenleving. 

 

Wat betekent Ayurveda. Letterlijk betekent het kennis van het leven. Ayus is leven en 

veda is weten, kennis. In zekere zin is het te vergelijken met het woord biologie, maar 

hiervan verschilt het op een zeer essentieel punt. Ayurveda kan omschreven worden  

als levenskunst, en zo worden dan ook de praktische aspecten ervan naar voren 

gebracht. Ayurveda omvat niet alleen de kennis van het leven, maar in het bijzonder 

van het gezonde leven. Bij het omschrijven van de aard van Ayurveda wezen de oude 

deskundigen duidelijk op het tweevoudige aspect: het normale en het abnormale en 

pathologische aspect. In de eerste plaats leert het ons hoe we gezond kunnen blijven. 

Hierop werd niet minder de nadruk gelegd dan op het andere aspect, namelijk de 

genezing van ziektes. Het zal duidelijk zijn dat Ayurveda niet alleen een wetenschap is 

van doeltreffende middelen, maar een veel ruimere betekenis heeft. In hun oudste 

geschriften gaven de ayurvedisten ons bijzonder veel kennis over het leven die 

tegenwoordig nog even bruikbaar is. De principes van Ayurveda zijn hoogst 

interessant, daar zij onveranderlijk zijn en onaantastbaar voor welk medisch principe 

ook, ofschoon er van tijd tot tijd veel gewijzigd is en toegevoegd aan de praktische 

toepassing van de oorspronkelijke principes, zonder overigen de essentie van deze 

principes te veranderen. Het Sanskrietwoord vyâdhi is ontstaan uit de wortel vyadh 

(doorsteken, doorboren, slaan, stoten, verwonden, toebrengen, schudden, openen van 

een ader, bloeden) en kan betekenen ‘ongesteldheid, ziekte, kwaal, misselijkheid’. Het 

woord roga (letterlijk: verwoesten van kracht, weerstand) heeft als wortel ruy wat wil 

zeggen: breken, aan stukken slaan, vernietigen, pijn veroorzaken, kwellen, treffen, 

kwetsen, wonden, blesseren. Er wordt geleerd dat het lichaam is opgebouwd uit de vijf 

elementen, te weten: ether, lucht, vuur, water en aarde. Ook het gehele universum is 

opgebouwd uit dezelfde vijf elementen en dus ook het voedsel dat wij eten, het water 

wat wij drinken en de lucht die wij inademen, de voedingsstoffen voor het lichaam. Dit 

is het oorspronkelijke idee dat aan het ayurvedische denken ten grondslag ligt, het 
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evenwicht tussen macro en microkosmos. Uit deze vijf elementen ontstaan weer de 

fysieke elementen te weten: adem, gal en slijm. Er wordt gezegd dat uit aarde en water 

slijm ontstaat, uit vuur en aarde gal en uit lucht en ether adem. Wanneer nu deze 

fysieke elementen in de juiste verhouding functioneren, werkt het lichaam normaal, 

zodat men een goede gezondheid geniet. Maar door abnormale voeding, verkeerde 

gewoontes of andere oorzaken waardoor verstoring van of verandering in het 

evenwicht van de drie fysieke elementen ontstaat, moet het lichaam lijden. Met andere 

woorden, wanneer adem, gal en slijm (tridosha) op de juiste wijze in het lichaam 

functioneren, houden zij de gezondheid in stand. Is dit niet het geval dan zal ziekte 

het gevolg zijn. Wanneer wij zeggen dat tridosha de gezondheid regelt, wil dat eigenlijk 

zeggen dat het zowel de gezondheid van het lichaam als van de geest regelt. De 

Ayurveda verdeelt ziektes in lichamelijke ziektes en geestelijke ziektes, twee elkaar 

aanvullende aspecten. Ayurveda gaat hoofdzakelijk uit van het idee dat iedere ziekte 

een verstoring is van een, twee of drie de dosha’s (aarde en water, vuur en aarde, 

lucht en ether). De moderne medische wetenschap gaat daarentegen uit van het idee 

dat ziekte veroorzaakt wordt door besmetting met bacteriën of oorzaken van buitenaf, 

die het lichaam aantasten en daardoor ziekte teweegbrengen. Ayurveda ontkent niet 

dat dit gebeurt, maar leert dat hieraan een onjuist evenwicht van adem, gal en slijm 

ten grondslag ligt. Er is nog een ander kenmerkend aspect, namelijk dat er 

verschillende constitutietypes zijn. Dit gezichtspunt komt nauw overeen met dat van 

Kretschmar en Sheldon. Volgens Ayurveda zijn de drie belangrijkste fysieke 

constituties: de adem-, gal- en slijmconstitutie. Zij zijn het gevolg van de 

overheersende dosha’ op het moment dat de zaadcel en eicel in de moederschoot 

versmelten en de ontwikkeling van het individu begint. De dosha die op het moment 

van deze versmelting overheerst, bepaalt het dosha-patroon, dat onveranderd blijft tot 

aan het eind van het leven. Ayurveda voegt daar nog een toe dat, omdat de fysieke 

constitutie onveranderlijk is, geen geneesmiddel haar ooit kan veranderen. De oude 

wijzen gaven gedetailleerde beschrijvingen van zowel de fysieke als geestelijke 

kenmerken van elk constitutietype. Elk type verschilt duidelijk in voeding, gewoonte 

en dergelijke. Er zijn natuurlijk nog andere factoren die de constitutie beïnvloeden 

zoals ras, land, jaargetijde, erfelijkheid en milieu. Iedereen reageert op een bepaald 

geneesmiddel of therapie weer anders en daarom zal een ayurvedische arts nooit 

hetzelfde kruid of geneesmiddel aan iedereen voor een zelfde klacht voorschrijven. Bij 

de behandeling van de ziekte moet hij de constitutie van de patiënt in ogenschouw 

nemen en afhankelijk daarvan de nodige veranderingen in het recept aanbrengen, 

terwijl de moderne arts er hoofdzakelijk naar streeft de ziektekiem te doden. Ayurveda 

schrijft het ‘juiste’ geneesmiddel als volgt:  

 

Het juiste en zuivere geneesmiddel zal een bepaalde ziekte genezen en geen 

bijverschijnselen teweegbrengen; een onzuiver geneesmiddel geneest de ziekte tijdelijk 

of onderdrukt de symptomen en veroorzaak tegelijkertijd bijverschijnselen. 

 

Dit duizend jaar oude principe is vandaag de dag erg begrijpelijk, nu vele gevaarlijke 

geneesmiddelen en therapieën de symptomen op wonderbaarlijke wijze genezen en 

onderdrukken, terwijl ze vele bijverschijnselen veroorzaken. Wanneer men een 

geneesmiddel geeft dat aanleiding geeft tot andere kwalen, zal de behandeling nooit 

ophouden, daar men met de bestrijding van de een ziekte tegelijkertijd andere door 

geneesmiddelenintoxicatie doet ontstaan. Soms voelen we maar al te goed dat 

geneesmiddelen gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. De ware ayurvedische behandeling 
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kent deze gevaren niet, omdat zij niet de ziekte, maar de patiënt als geheel probeert te 

behandelen. Het woord ayus wordt in Ayurveda omschreven als het contact tussen 

lichaam en ziel, waardoor een levend wezen ontstaat. De duur van dit contact bepaalt 

de lengte van het leven. Gezondheid wordt omschreven als de natuurlijke staat van de 

drie aspecten van het lichaam, geest en ziel. Wordt nu een dergelijke natuurlijke staat 

aangetast, dan spreken we van ziekte. Ayurveda beoogt zowel de fysieke, geestelijke 

als spirituele gezondheid van de mens in stand te houden, alsook leefregels te geven 

ter voorkoming en behandeling van ziektes wanneer die zich voordoen. 

 

Gezonde mensen worden door dit verhaal wellicht tot nadenken gezet en kunnen – 

voor zover nodig is – hun leef- en voedingspatroon eens herzien. Omdat voorkomen, 

zeker als het om kanker gaat, nog altijd beter is dan genezen.  Een ieder die serieus is 

geïnteresseerd in de wetenschap van de kunst van het leven dient zich te scharen 

achter de woorden die Colin Wilson schrijft in zijn boek ‘The Outsider’. Hij moet 

werkelijk echt betrokken zijn, gevoel hebben voor dingen en niet tevreden zijn met 

alleen maar logische bewijzen of empirische zekerheid, maar bovenal de moed hebben 

alleen te staan en niet bang zijn iets te aanvaarden omdat de wetenschap, zoals die 

tot dusverre is ontwikkeld, niet in staat is het laatste oordeel hierover uit te spreken. 

De ware ayurvedist staat niet vijandig tegenover wetenschap, maar ziet in de mens 

meer dan alleen uiterlijkheden. Hieraan nog toegevoegd dat zij onvoorwaardelijke 

plicht hebben, een waar en oprecht vertrouwen te ontwikkelen in de waarde, 

doeltreffendheid en ware kennis van deze therapie, want anders is het onmogelijk er 

bij anderen belangstelling voor te wekken. Of, zoals William Blake zei in zijn bundel 

‘Songs of Innocence and Experience: 

 

Niets wordt méér aanbeden, 

dan het Zelf, dat zich zelv’ aanbidt; 

Noch kan de Rede iets groters kennen, 

dan wanneer Hij zich zelve vindt. 

 

Een van de mensen die op het symposium Kanker en Voeding (november 1992) 

aandacht besteedde aan de psychologische aspecten van kanker is de psychologe 

Nicolette van der Zouwe. Zij presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar de 

omvang en achtergronden van het gebruik van alternatieve kankertherapieën, waarop 

ze in 1991 promoveerde. In verschillende Nederlandse poliklinieken ondervroeg ze 

bijna duizend kankerpatiënten. Van hen volgde 9.4 procent naast de reguliere 

behandeling een alternatieve kankertherapie en 5.8 procent zei dat in het verleden 

gedaan te hebben, 7.9 procent van de patiënten had het overwogen maar was er nooit 

toe over gegaan. Het Moermandieet was de meest gebruikte alternatieve therapie, 

gevolgd door homeopathie.  Hoewel geregeld wordt gesuggereerd dat het gebruik van 

alternatieve kankertherapieën toeneemt, blijkt dat het gebruik in de periode 1982-

1986 gelijk is gebleven. Gebruikers van de alternatieve therapie hadden bij aanvang 

geen overtrokken verwachtingen van het effect. Bijna de helft verwachtte enig effect, 

waarbij men eerder aan vertraging van het ziekteproces, voorkoming van uitzaaiingen 

of terugkeer van de tumor dacht dan aan genezing. Ook hoopte men op verhoging van 

de lichamelijke weerstand. Iets minder vaak gaven patiënten aan dat ze verwachtten 

dat de pijn of bijwerkingen van de reguliere behandeling erdoor zou verminderen. 

Slechts weinig mensen zien alternatieve kankertherapie als ‘de laatste strohalm’. De 

helft van het aantal (ex)gebruikers van een alternatieve therapie meent dat de therapie 
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op een of andere manier effect heeft gehad. De meesten voelen zich psychisch of 

lichamelijk beter. Een kleine groep sprak van een gunstige invloed op het ziekteproces 

of genezing van kanker. Een kwart weet niet of de therapie werkzaam is en een vijfde 

heeft geen effect bemerkt. Aan ex-gebruikers is gevraagd waarom ze gestopt waren. 

Bijna de helft gaf als reden op dat de therapie praktisch, financieel, lichamelijk of 

psychisch niet was op te brengen. Ook geloofden sommigen niet meer in de 

werkzaamheid van de therapie. 

 

Patiënten die een alternatief dieet volgen houden zich grotendeels aan de 

voorschriften. Ze hebben daarvoor hun eetpatroon aanzienlijk moeten veranderen en 

ze vinden het dieet redelijk smakelijk. Een alternatief dieet beperkt voor velen het 

sociale leven, maar sommigen vinden hiervoor oplossingen, zoals het meenemen van 

hun eigen voedsel als ze uit eten gaan.  Het volgen van een dieet blijkt in het algemeen 

meer praktische consequenties met zich mee te brengen dan het gebruik van een 

andere vorm van alternatieve therapie. Het gebruik van alternatieve therapie heeft te 

maken met een ongunstige prognose en een uitgebreidere behandelingsgeschiedenis. 

Er is geen samenhang gevonden tussen een speciale tumor en het gebruik van 

alternatieve therapieën. Gebruikers van alternatieve therapieën zijn gemiddeld jonger 

(gemiddelde leeftijd in dit onderzoek was vierenvijftig jaar) en beter opgeleid dan niet 

gebruikers en hebben een hoger inkomen. Er is geen relatie met sekse, burgerlijke 

staat en religie gevonden. Gebruikers zijn vaker ontevreden over de reguliere zorg en 

hebben meer vertrouwen in de werkzaamheid van de alternatieve therapie. Patiënten 

die menen dat verkeerde voeding en psychische factoren kanker veroorzaken, maken 

relatief vaker gebruik van een alternatieve therapie. Tenslotte blijkt dat patiënten die 

kiezen voor een alternatieve therapie zich kenmerken door een meer actieve houding 

in het omgaan met problemen rond de ziekte en behandeling dan niet-gebruikers. Een 

belangrijk advies van de onderzoekster is dan ook dat men beseft dat kankerpatiënten 

verschillende redenen hebben voor het volgen van een alternatieve therapie. Bijna een 

kwart gebruikt naast de reguliere behandeling een alternatieve therapie, heeft deze 

gebruikt of heeft het gebruik overwogen. Een deel van de patiënten vindt hierin een 

manier om met de ziekte om te gaan en zelf een actieve bijdrage te leveren. Van der 

Zouwe pleit voor een goede voorlichting over zowel de voor- als de nadelen. Een 

hulpverlener moet altijd proberen achter de motivatie van de patiënt te komen en het 

onderwerp bespreekbaar houden. Een (regelrechte) afwijzing bevordert de onderlinge 

communicatie niet. Hoe groot de angst voor afwijzing is, blijkt uit het feit dat bijna de 

helft van de patiënten die een alternatieve therapie gebruiken dit niet aan zijn of haar 

arts(en) vertelt. 

 

Het symposium Kanker en Voeding werd georganiseerd door de Nederlandse 

Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Voedingsleer en 

Levensmiddelentechnologie en de Stichting Voeding Nederland. 

 

Mijn stelling is dat kanker wel degelijk iets heeft te maken met voeding en manier van 

leven. Mijn GVO zal er altijd op gericht zijn dat ik mensen wijs op het belang van 

goede voeding. In mijn leven heb ik goede voeding ingepast in mijn manier van leven. 

De wetenschap ondersteunt deze stelling. Steeds meer wint de overtuiging terrein dat 

kanker in belangrijke mate wordt veroorzaakt door leef- en eetgewoonten. De kanker 

die bijvoorbeeld onder de blanke bevolking van Zuid-Afrika wordt geconstateerd, of 

onder de bevolking van Australië, lijkt precies op de kanker die in West-Europa en in 
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Noord-Amerika voorkomt. In Japan komt ontzettend veel maagkanker voor. 

Japanners die naar Amerika emigreerden kregen ook nog vaak maagkanker. Maar 

hun kinderen die in dat land werden geboren worden veel minder getroffen door die 

ziekte dan hun ouders. Tenslotte: in Oost-Europa komt minder kanker voor dan in de 

westerse wereld. Al die feiten duiden erop dat kanker zo niet alles, dan toch heel veel 

te maken heeft met leefwijze en eetgewoonten. Borstkanker komt in de westerse 

wereld en vooral in Nederland erg veel voor. Uit een aantal correlatiestudies en 

dierexperimenten is een duidelijk verband tussen vetverbruik en sterfte aan 

borstkanker gebleken.  Er komen steeds sterkere aanwijzingen dat de consumptie van 

groente en fruit een beschermende invloed heeft op het ontstaan van tumoren van 

onder andere het maagdarmkanaal, de longen, het strottenhoofd, de borst en de 

prostaat. Een hoge consumptie van groente en fruit kan een twee keer zo laag 

kankerrisico geven in vergelijking met een lage consumptie. Dit blijkt uit 

literatuuronderzoek waarin honderdvijftien patiëntcontrole-onderzoeken waren 

betrokken. Voor longkanker is vooral bij rokers een beschermende werking van 

wortelen en bladgroente gevonden. Bij maagkanker werkt een royaal gebruik van 

groente en fruit preventief. Dit zou verband kunnen houden met het gehalte aan 

vitamine C. maar er zijn ook studies waaruit blijkt dat uien en knoflook (weinig 

vitamine C) een beschermende werking zouden hebben. Voor kanker van de dikke 

darm is vaak een relatie met groente gevonden, maar niet met fruit. De betreffende 

groentesoorten (wortelen en kruisbloemigen zoals kool, broccoli en spruiten) bevatten 

een hogere concentratie van een bepaald potentieel anti-carcinogene aromatische 

aminen, aflatoxine, vele cytostatica  en sommige virussen zoals het hepatitis B en C 

virus en bepaalde typen van humane nek en halskanker, stoffen zoals bijvoorbeeld 

indolen, isothyocyanaten en bètacaroteen. Kanker van de endeldarm houdt ook 

verband met de groenteconsumptie, maar er worden geen specifieke soorten genoemd.  

 

Fruit vertoonde in de meeste onderzoeken geen verband met het voorkomen van 

endeldarmkanker. Merkwaardig is dat er voor tumoren in de dikke en de endeldarm 

uit een aantal studies een negatieve werking van peulvruchten bleek, hetgeen gezien 

het vezelgehalte niet verwacht werd. Borstkanker en ook andere hormoongerelateerde 

tumoren zijn minder duidelijk geassocieerd met groente- en fruitconsumptie. 

 

Maar welke stoffen zijn nu werkelijk verantwoordelijk voor de gevonden verbanden? 

Hiervoor komt een heel scala in aanmerking. Bètacaroteen zou een preventieve 

werking kunnen hebben als anti-oxidant of via omzetting naar vitamine A, dat een rol 

speelt in de vermeerdering van cellen. Vitamine C zou ook als anti-oxidant, door 

remming van nitrosamines en via het immuunsysteem een beschermende werking 

kunnen hebben. Het is echter heel goed mogelijk dat andere, nog onontdekte stoffen 

in groente en fruit een rol spelen. In één onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het gebruik 

van multivitaminepreparaten het risico op longkanker niet verminderde, terwijl de 

consumptie van fruit dat wel deed. Het is duidelijk dat nog veel onderzoek nodig is. 

Een ruim en gevarieerd gebruik van groente en fruit, met een beperking van 

nitraatrijke groentesoorten (bieten, spinazie), blijft een gezonde aanbeveling. 

 

Mijn stelling, dat in de oudheid geen oorspronkelijke verhandelingen over 

geneeskunde bestaat, die wetenschappelijk genoemd kan worden, een verdraaiing van 

de feiten is. Men heeft de neiging het dan als pure onwetendheid af te doen. Dat ik 

geen onjuiste of zelfs maar overdreven aanspraak staande houdt ten aanzien van 
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Ayurveda, wordt voldoende duidelijk uit hetgeen Will Durant over dit onderwerp zegt 

in zijn beroemde boek ‘Our Oriëntal Heritage’. 

 

Scheikunde kwam voort uit geneeskunde en industrie. Er is al veel gezegd over de 

uitstekende kwaliteit van gietijzer uit het oude India en over de hoge industriële 

ontwikkeling in de Gupta-tijd, toen zelfs het Romeinse Rijk bewondering had voor India, 

waar het chemische industrieën betrof als verven, tanen en de fabricage van zeep, glas 

en cement. Reeds in de tweede eeuw voor Christus schreef Nagarjuna een boek over 

kwikzilver. Anatomie en fysiologie waren, evenals bepaalde aspecten van de 

scheikunde, onderdelen van de Hindoegeneeskunde. In de zesde eeuw voor Christus 

beschreven Hindoe-artsen al ligamenten, hechtingen, het lymfestelsel, zenuwvlechten, 

bindweefselbladen, vet- en vaatweefsel, muceuse- en synoviale (slijmvlies) membranen 

en meer spieren dan welke moderne medicus ook maar zal kunnen tonen. Ze hadden 

een bijzonder goed begrip van de werking van de spijsvertering, de verschillende 

functies van de maagsappen, de omvorming van Chylus en de vermenging ervan met 

het bloed. Het zaad waarin het gehele organisme wordt gedragen, bestaat 

onafhankelijk voort van het ouderlijk lichaam. Het was een eerste vereiste om voor het 

huwelijk de mannelijkheid van de man te onderzoeken. In het Wetboek van Manu wordt 

gewaarschuwd dat degene die tuberculose, epilepsie, melaatszijn, aan chronische 

spijsverteringsstoornis lijden, aambeien hebben of hun gedachten niet kunnen 

beheersen, niet moeten trouwen. Hoogst modern was de opvatting van de medische 

Hindoescholen van rond vijfhonderd voor Christus, die reeds wisten dat tijdens de 

eerste twaalf dagen van een normale menstruatiecyclus geen bevruchting mogelijk is. 

Nauwkeurig werd de ontwikkeling van de foetus beschreven. Men had opgemerkt dat 

gedurende een bepaalde tijd het geslacht van de foetus niet is vast te stellen en ook zei 

men dat in sommige gevallen het geslacht van de embryo door voeding of 

geneeskrachtige kruiden kan worden beïnvloed. De oude Hindoes voerden nagenoeg 

alle operaties uit, behalve het afbinden van bloedvaten. Men amputeerde ledematen, 

voerde buiksnedes uit, zette breuken en verwijderde aambeien en fistels. Sushrutu 

stelde met zorg regels op ter voorbereiding van een operatie en zijn ideeën om wonden 

met rook te steriliseren en met behulp van alcoholische oplossingen voor pijn ongevoelig 

te maken, behoren tot de vroegste pogingen op dit gebied. In het jaar 927 doorboorden 

twee chirurgen de schedel van een Hindoe-koning. Voor deze operatie verdoofden ze 

hem met een kruid dat Samohini heet. Voor de behandeling van elfhonderdtwintig 

ziektes die Sushruta vermeld, beschrijft hij de fysische diagnostiek door middel van 

inspectie, palpatie (betasting) en auscultatie (het naar het inwendige luisteren). In een 

verhandeling die uit 1300 dateert treft men een beschrijving aan van het onderzoek van 

de polsslag. Onderzoek van de urine had meer diagnostische waarde. Geneesheren uit 

Tibet stonden erom bekend een patiënt te kunnen genezen door alleen zijn urine te 

bekijken.  Ten tijde van Yuan Chwang begon de medische behandeling van de Hindoes 

met zeven dagen vasten. Vaak herstelde in die tijd de patiënt al. Duurde de ziekte 

echter voort, dan werden tenslotte spaarzaam geneesmiddelen voorgeschreven. Men 

vertrouwde grotendeels op dieet, baden, lavementen (klysma), inhalaties, spoelingen 

van urineleider en vagina en aderlatingen met bloedzuigers en koppen zetten. Hindoe-

artsen hadden een bijzondere vaardigheid in het bereiden van tegengiften. Nog steeds 

overtreffen zij Europese artsen bij de behandeling van slangenbeten. Vaccinatie, voor de 

achttiende eeuw in Europa onbekend, werd in het jaar 550 al in India toegepast. 

Moderne Europese medici geloven dat een scheiding van kastes werd voorgeschreven, 

omdat de Brahmanen in onzichtbare overbrengers van ziektes geloofden. Veel van de 
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hygiënische maatregelen die door Sushruta en Manu werden voorgeschreven schijnen 

vanzelfsprekend uit te gaan van wat wij, moderne mensen, de hypothese van de 

ziektekiemen noemen. Hypnose als therapie schijnt haar oorsprong te hebben bij de 

Hindoes, die hun zieken dikwijls naar de tempels brachten om hen door middel van 

suggestie onder hypnose of tempelslaap te genezen, zoals ook in Egypte en Griekenland 

werd gedaan. Mensen als Braid, Esdaile en Eliotson, die hypnose als therapie naar 

Engeland brachten, deden hun ideeën en ervaringen op uit hun contacten met India.  

  

In Ayurveda is de allerbelangrijkste taak van de arts is de patiënt als mens in zijn 

totaliteit te begrijpen. Maar hoe en in welk verband? Niet door hem alleen te zien als 

slachtoffer van toevallige factoren als ziektekiemen, maar als een complex van 

bepaalde fundamentele elementen die uit hun evenwicht zijn geraakt door oorzaken 

als leeftijd, voeding, klimaat en jaargetijde. Daarna zullen passende behandelingen 

voorgeschreven moeten worden, die hem niet alleen weer in een staat brengen waar 

hij van zijn klacht verlost is, maar die hem ook naar een toestand van geluk voeren, 

waarin lichaam en geest in evenwicht zijn. Zo blijkt dan Ayurveda een moderne 

‘noodzaak’ te zijn, omdat de waardering en de praktijk ervan niet alleen wezenlijk 

bijdragen tot de verlichting van ziektes, maar in meer positieve zin tot de vernieuwing 

en bezieling van zowel het individu als de samenleving. Er zijn fundamentele 

verschillen tussen Ayurveda en andere systemen. Deze verschillen zijn zo 

overduidelijk dat het lijkt of er geen enkele overeenkomst is tussen Oost en West. 

Bovendien dient erop gewezen worden dat ayurvedische artsen verschillende 

methodes van behandeling kenden en, wat meer is, zij waren zich ervan bewust dat er 

in de wereld allerlei mogelijke behandelingsmethodes bestaan. In de upashaya 

(toepassing van de juiste therapieën) worden namelijk achttien verschillende 

gebruikswijzen van geneeskruiden, voeding en praktische oefeningen gegeven en men 

kan zien dat de verschillende medische systemen die ook nu nog bestaan en tot deze 

achttien behoren. De Ayurveda is echter zijn fundamentele overtuiging trouw 

gebleven, zonder zich te bekommeren om andere behandelingsmethodes. Hiermee gaf 

ze te kennen dat permanente genezing alleen mogelijk is met zuivere medicijnen en 

geneeskrachtige kruiden. Hoeveel Atreya en Sushruta allemaal aan Griekenland 

hebben ontleend, en Griekenland aan hen, is niet bekend. Ten tijde van Alexander de 

Grote genoten de Hindoe-artsen en -chirurgen om hun superieure kennis een 

welverdiende reputatie en sommige geleerden zijn van mening, dat zelfs Aristoteles 

hen dank verschuldigd is. Hetzelfde geldt voor de Iraniërs en Arabieren. Het is 

moeilijk te zeggen hoeveel de Indiase geneeskunde te danken heeft aan de artsen van 

Bagdad en via hen deelden in de erfenis van de Babylonische geneeskunde in het 

Nabije Oosten. Enerzijds schijnen geneesmiddelen als opium en kwikzilver en 

bepaalde diagnostische methodes (het voelen van de pols), India te zijn 

binnengekomen via Iran. Anderzijds zien we dat de Iraniërs en Arabieren in de achtste 

eeuw de duizend jaar oude compendia van Sushruta en Caraka lieten vertalen. De 

grote kalief Harun-al-Rashid gaf de voorkeur aan de Indiase geneeskunde en 

wetenschap en liet Hindoe-artsen komen om ziekenhuizen en medische scholen te 

stichten. Lord Ampthill komt tot de conclusie dat het Europa van de middeleeuwen en 

van zijn tegenwoordige medische systemen direct aan de Arabieren heeft te danken en 

via hen aan India. Waarschijnlijk had deze edelste en  van alle het minst in maat en 

getal vast te leggen wetenschap, in Sumerië, Egypte en India, qua praktische 

uitoefening en wederzijdse beïnvloeding een gelijk opgaande ontwikkeling 

doorgemaakt. 
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Tijdens de opleiding werd de studenten geleerd hoe zij met hun instrumenten moesten 

omgaan door pompoenen en komkommers te opereren en men liet ze oefenen op 

lappen en stukken huid om wonden te leren hechten. Grote operaties die Sushruta 

beschrijft zijn amputaties, huidtransplantaties, het zetten van breuken, 

vruchtafdrijving en blaasoperaties bij nierstenen. De operatiekamer moet, zo zegt hij, 

schoon zijn en zowel voor als na de operatie gedesinfecteerd worden. Hij beschrijft 

honderdzevenentwintig instrumenten die onder meer worden gebruikt om te snijden, 

in te enten, te puncteren, sonderen en af te tasten. Snijdinstrumenten moeten van 

glanzend schoon en gepolijst metaal zijn en scherp genoeg om een haar in de lengte te 

kunnen klieven. In het licht van zoveel overtuigende feiten is het ongegrond te 

beweren dat de Ayurveda geen pathologie zou kennen. Men kan volstaan met te 

zeggen dat de beschrijving van de pathologie voor een succesvolle behandeling 

gedetailleerd genoeg is. Bovendien hebben begaafde commentatoren van de grote 

compendia van Caraka, Sushruta, Vaghbata en Madhave tot in de kleinste 

bijzonderheden de pathologische aspecten van werkelijk elke ziekte besproken. Een 

succesvolle ayurvedische arts behoeft het zeker niet zonder pathologie te stellen. Er 

zijn mensen die overtuigd zijn van de doeltreffendheid van de ayurvedische 

behandeling, maar de ontoereikendheid van de diagnostiek ervan betreuren. Ze 

zouden graag willen dat de moderne methodes, zoals bloed-, urine- en 

sputumonderzoek en het gebruik van röntgenstralen erin betrokken werden. Ze 

vergeten echter dat de ayurvedische behandeling voorgeschreven wordt volgens 

dezelfde principes als die van de ayurvedische diagnostiek. Daarbuiten behoeft een 

bekwaam arts, om de behandeling vast te stellen, niet te gaan; hij heeft geen moderne 

medische apparaten nodig. Er zijn fundamentele verschillen tussen Ayurveda en 

andere systemen. Deze verschillen zijn zo overduidelijk, dat het lijkt of er geen enkele 

overeenkomst is tussen Oost en West. De Ayurveda is zijn fundamentele overtuiging 

trouw gebleven. Hiermee gaf ze te kennen dat permanente genezing alleen mogelijk is 

met zuivere medicijnen en geneeskrachtige kruiden. Dit principe staat bekend als 

shuddhachikitsa (zuivere therapie). Upashaya is de heilzame of succesvolle toepassing 

van geneesmiddelen, diëten en praktische oefeningen en leefwijzen. Dit kan op de 

volgende manieren plaatsvinden: 

- tegengesteld aan de oorzaak 

- tegengesteld aan de ziekte 

- tegengesteld aan zowel oorzaak als ziekte 

- gelijk aan de oorzaak 

- gelijk aan de ziekte 

- gelijk aan zowel oorzaak als ziekte 

 

Pandit Shiv Sharma tekent hierbij aan dat de term upashaya niet alleen betrekking 

heeft op weldadige toepassing van geneesmiddelen. De wetenschap van de Ayurveda 

omvat echter een veel breder gebied. De definitie van upashaya toont zonder twijfel 

aan dat het principe van de homeopathie – similla similibus curentur – al in een zeer 

vroege tijd bij de ouden bekend was. De allerbelangrijkste taak van de arts is de 

patiënt als mens in zijn totaliteit te begrijpen. Niet door hem alleen te zien als 

slachtoffer van toevallige factoren als ziektekiemen, maar als een complex van 

bepaalde fundamentele elementen die uit hun evenwicht zijn geraakt door oorzaken 

als leeftijd, voeding, klimaat en jaargetijde. Daarna zullen passende behandelingen 

voorgeschreven moeten worden, die hem niet alleen weer in een staat brengen waar 
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hij van zijn klacht verlost is, maar die hem ook naar een toestand van geluk voeren, 

waarin lichaam en geest in evenwicht zijn. Zo blijkt dan Ayurveda een moderne 

noodzaak te zijn, omdat de waardering en de praktijk ervan niet alleen wezenlijk 

bijdragen tot de verlichting van ziektes, maar in meer positieve zin tot de vernieuwing 

en bezieling van zowel het individu als de samenleving. 

 

Ik herinner me De Parabel van de Olifant uit de Mathnavi van de soefi-mysticus 

Jalaludin Rumi. 

 

De olifant was in een donker huis. Enkele Hindoes hadden hem daarheen gebracht om 

tentoongesteld te worden. Om hem te kunnen zien gingen veel mensen allemaal die 

duisternis binnen. Daar het onmogelijk was hem met het blote oog te aanschouwen, 

betastte een ieder hem met de palm van de hand. Iemand wiens hand de slurf voelde, 

sprak: ‘Dit schepsel is als een buis van de waterleiding’. Een ander raakte met de hand 

aan een oor. Voor hem scheen het een waaier te zijn. Een ander betastte de poot en zei: 

‘Ik voel dat de olifant de vorm heeft van een zuil’. Een ander legde de hand op de rug en 

zei: ‘Waarlijk, deze olifant is gelijk een troon’. Zo had een ieder een idee over het deel 

dat hij had betast, of over de beschrijving van de olifant die hij had gehoord. Vanwege 

de verschillende standpunten was ook hun verklaring verschillend. Voor de een was het 

dal (voedsel) en voor de ander alif (letter). Wanneer ieder een kaars in de hand had 

gehad, zouden hun woorden niet zo tegenstrijdig zijn geweest. Het oog der waarneming 

is gelijk de palm van de hand: de palm is niet bij machte de gehele olifant te omvatten. 

 

Dr. Kenneth Walker, die eertijds als arts verbonden was aan verscheidene Londense 

ziekenhuizen en in zijn boek ‘Diagnosis of Man’ dit verhaal ook aanhaalt, zette op 

briljante wijze de tekortkomingen van fragmentarisch onderzoek uiteen. ‘Onze handen 

tasten de oppervlakte van de olifant af en ieder van ons verkondigt wat hij heeft 

gevonden, maar niemand kan het deel met het geheel in verband brengen’. Helaas is 

het waar dat de kunst van het analyseren tegenwoordig steeds meer wordt beoefend, 

terwijl wij het gevoel voor synthese, dat onze voorouders nog wel bezaten, steeds meer 

verliezen. De behoefte aan Ayurveda zal altijd blijven bestaan omdat het niet alleen 

bestaat uit een verzameling nuttige geneesmiddelen, kruiden en therapieën, maar de 

wezenlijke kennis en wetenschap van het leven omvat die de mens nodig heeft zolang 

er leven op aarde is. Ayurveda behoeft geen verjongingskuur. Die kennis die de tijd 

heeft weten te doorstaan, zal uiteindelijk overleven. Eens zal de dag komen dat 

ayurvedische research alle aandacht krijgt die het toekomt en ik weet zeker dat hij 

veel zal bijdragen aan de kunst de lijdende mensheid te genezen. De drie groepen 

geneesmiddelen, voeding en therapieën zijn erg omvangrijk. Toch zal de moderne 

medische wetenschap de ayurvedische beschrijving van fysieke en geestelijke ziektes 

volledig moeten leren begrijpen. Iedereen die serieus is geïnteresseerd in deze 

wetenschap van de Kunst van het Leven, want dat is het en niet zomaar een 

somatologische therapie, moet werkelijk betrokken zijn, gevoel hebben voor dingen en 

niet tevreden zijn met alleen maar logische bewijzen of empirische zekerheid. Maar 

bovenal moet hij de moed hebben alleen te staan en niet bang zijn iets te aanvaarden 

omdat de wetenschap niet in staat is het laatste oordeel hierover uit te spreken. Men 

moet dan in een mens meer zien dan alleen uiterlijkheden. Zij hebben de 

onvoorwaardelijke plicht een waar en oprecht vertrouwen te ontwikkelen in de 

waarde, doeltreffendheid en ware kennis van deze therapie, want anders is het 

onmogelijk er bij anderen belangstelling voor te wekken. 
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Uit de wereld om ons heen 

 
 

 

 

Leren is ontdekken wat je reeds weet. 

Doen is laten zien dat je het weet. 

 

Richard Bach 

 

 

 

Nu Europa vergrijst, worden grote gebieden aan de natuur teruggegeven. De Duitsers 

beginnen te wennen aan een nieuw soort immigrant. In 1995 stak een eenzame wolf 

de rivier de Neisse over op de grens tussen Polen en Duitsland. Drie jaar later volgde 

een vrouwtje. In het kale landschap van Oost-Saksen, een gebied van verlaten mijnen 

en leeglopende dorpen, troffen de wolven grote aantallen herten aan en nauwelijks 

mensen. Biologe Gesa Kluth vertelt dat een jaar of vijf geleden een tweede roedel zich 

afscheidde van de eerste groep. Er leven nu dus twee wolvenfamilies in het gebied. 

Werden een eeuw geleden de laatste Duitse wolven afgeschoten door mensen op zoek 

naar een plek om zich te vestigen, nu zijn mensen er een bedreigde diersoort. Het 

platteland loopt leeg door lage geboortecijfers en de trek naar de stad. De snelst 

krimpende stad van Duitsland is Hoyerswerda. In vijftien jaar tijd vertrokken 

vijfentwintigduizend van de zeventigduizend inwoners. 

 

In het oosten van Duitsland hebben de belastingbetalers meer dan honderdmiljard 

euro in het platteland gepompt, zonder de vaart van de ontvolking zelfs maar af te 

remmen. Het platteland ligt vol gesubsidieerde prestigeprojecten, van een failliete 

fabriek voor luchtschepen in Brandenburg tot een nooit in gebruik genomen formule 

1-circuit. Honderden plattelandsgemeenschappen hebben veel te grote 

waterleidingnetten en rioolinstallaties gebouwd, in de overtuiging dat ze daarmee 

nieuwe bedrijven en bewoners zouden trekken. In negen van de tien gevallen zit de 

slinkende bevolking nu met de steeds maar stijgende kosten. In sommige dorpen 

wonen zo weinig mensen dat het rioolstelsel niet eens goed doorstroomt, zodat nieuwe 

investeringen nodig zijn om smallere leidingen aan te leggen. Sommige 

gemeenschappen moeten noodgedwongen experimenteren om het 

voorzieningenniveau enigszins op peil te houden. In het Zwitserse kanton 

Graubünden, waar het aantal kinderen sterk is gedaald, hebben de autoriteiten in de 

jaren tachtig in veel gehuchten weer scholen met slechts één lokaal geopend. Er zijn 

zo weinig kinderen dat zelfs de scholen met één lokaal niet kunnen overleven. In 

Zweden stimuleert de Umeã-universiteit het online leren. Zo hoeven studenten niet 

langer het dorp te verruilen voor de stad, vanwaar ze zelden terugkeren. De grootste 

uitdaging is het vinden van creatieve manieren om het voorzieningenniveau voor de 

vergrijzende bevolking in stand te houden. Toen het Oostenrijkse dorp Klaus, dat 

verspreid ligt in de heuvels aan de voet van de Alpen, besloot dat het niet langer een 

gewone busdienst kon betalen, zette de gemeenschap het Dorfmobil op, een  
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taxidienst op afroep die voornamelijk bejaarden bedient. In het dunbevolkte Lapland, 

een gebied van tachtigduizend vierkante kilometer waar amper artsen wonen, voorzien 

de technologiegekke Finnen in de groeiende behoefte aan specialistische zorg met Tel 

Lappi, een via internet werkende videodienst waardoor artsen op afstand spreekuur 

kunnen houden. Een andere pionier is het Spaanse dorp Aquaviva. In het enorme 

binnenland van Spanje, een van de snelst ontvolkende gebieden van Europa, zijn veel 

dorpen al volledig verlaten, terwijl negentig resterende dorpen zich verenigd hebben in 

de Spaanse Associatie van Dorpen Tegen Ontvolking. In het jaar 2000 begon 

burgemeester Luis Bricio Manzanares met het aanbieden van gratis vliegtickets en 

huizen aan buitenlandse families die zich in Aquaviva wilden vestigen. Het is een 

voornamelijk leembruin dorp met zesduizend inwoners op de droge hoogvlakte in de 

provincie Teruel. Er wonen nu honderddertig immigranten in Aquaviva, vooral uit 

Argentinië en Roemenië, en de dorpsschool heeft vierenvijftig leerlingen. Immigratie 

was een oplossing voor het probleem. Maar de meeste immigranten geven nog altijd de 

voorkeur aan de stad. En binnen Europa zorgt migratie alleen maar voor verplaatsing 

van het probleem. West-Europeanen zien Oost-Europa als bron voor migranten, maar 

die landen kampen juist zelf met extreem lage geboortecijfers. Oekraïne en Bulgarije 

zien hun bevolkingen rond 2050 met zeker een derde teruglopen. West-Europa heeft 

één komma één miljoen immigranten per jaar nodig, bovenop de huidige 

immigratiestroom, om de beroepsbevolking tussen nu en 2015 op peil te houden. Een 

veel waarschijnlijker bron vormen de islamitische buurlanden van Europa, waarvan 

de jonge bevolking in die periode juist zal verdubbelen. Maar dat is een gevoelige 

kwestie waar nog bijna niemand aan wil. De zeer bezorgde Europese regeringen 

verzinnen beleid om het krijgen van kinderen te stimuleren. Dat gaat van het bieden 

van verbeterde kinderopvang tot maandelijkse toelagen die hoger worden naarmate 

men meer kinderen heeft. Zij hopen hetzelfde te bereiken als Frankrijk dat een van de 

eerste landen was dat een dergelijk beleid invoerde, in de jaren dertig, en dat een van 

de weinige groeilanden van Europa is. Maar hoewel zulke maatregelen tot een lichte 

stijging van het geboortecijfer kunnen leiden, zijn er op het sterk vergrijzende 

continent gewoon niet genoeg potentiële ouders om voldoende zoden aan de dijk te 

zetten. 

 

Wat het land zelf betreft is de trend op veel plaatsen dat het minst productieve land 

wordt verlaten. ‘Maar duizenden jaren zijn wij Europeanen eraan gewend om velden 

en boomgaarden om onze dorpen te hebben’, zegt Michel Revaz, een Zwitserse 

bosbouwkundige. ‘Dat zit in onze genen. Het landschap is een cultuurlandschap, een 

landschap dat is gevormd door eeuwen van menselijke bewerking. De ongeëvenaarde 

bevolkingsafname van dit moment, versterkt door de veranderende 

landbouweconomie, bedreigt grote delen van dat cultuurlandschap, net op het 

moment dat de druk toeneemt om de subsidies die het in stand houden af te schaffen. 

Veel Europeanen staan niet te springen om de natuur haar gang te laten gaan. Wij 

huilen nog steeds als de bomen te dichtbij komen.Tenzij je natuurlijk van wolven 

houdt’. 

 

Dumping bedreigt mensenrechten. Steeds meer gif naar arme landen. De stroom van 

giftige stoffen naar ontwikkelingslanden neemt toe, ondanks internationale verdragen 

die het transport en de verwerking van giftige stoffen aan banden moeten leggen. Dat 

stelt Fatma-Zohra Ksentini, VN-rapporteur over illegale dumping van giftig afval en 

mensenrechten. Ondanks protesten van westerse landen besloot de VN-
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mensenrechtencommissie toch het mandaat van de VN-rapporteur te verlengen. 

Daarmee bevestigde de commissie dat illegale dumping van gevaarlijke stoffen niet 

alleen een milieu-, maar ook een mensenrechtenprobleem is. In haar laatste rapport 

noemde de rapporteur Nederland, Duitsland, Engeland, Australië en de Verenigde 

Staten als grootste exporteurs van giftig afval naar ontwikkelingslanden. Volgens het 

VN-milieuprogramma (UNEP) transporteerden de OESO-landen in 1989 een vijfde van 

hun afval naar ontwikkelingslanden. Samen produceren de rijkste landen 

vijfennegentig procent van alle gevaarlijke stoffen. Ksentini is bovendien bezorgd over 

de groeiende tendens om giftig afval voor hergebruik naar ontwikkelingslanden te 

transporteren. Soms wordt het er onder het mom van recycling gedumpt. 

Internationale afspraken over het aan banden leggen van de handel in giftige stoffen, 

zoals het Verdrag van Basel, zouden in de praktijk niet veel zoden aan de dijk zetten. 

Het grootste probleem voor ontwikkelingslanden is het achterhalen van de ware aard 

van de stoffen die hun land binnenkomen. Haar bezoek aan een aantal Afrikaanse 

staten maakte het pijnlijk duidelijk dat niet alleen lokale milieuorganisaties, maar ook 

de overheden vaak niet beschikken over de technologie noch de kennis om de stoffen 

te analyseren, laat staan om ze verantwoord te verwerken. Het opbouwen van een 

dergelijke capaciteit heeft dan ook eerste prioriteit. Daarnaast moeten 

ontwikkelingslanden geholpen worden hun wetgeving aan te scherpen. Internationaal 

moeten landen samenwerken om handelaren in giftige stoffen op te sporen en ook 

strafrechterlijk te vervolgen. Steeds vaker gaat de handel in giftig afval hand in hand 

met drugs- en of wapenhandel. De rapporteur moet in de toekomst uitzoeken of er 

mensen zijn overleden of verwond als gevolg van illegale dumping van giftig afval. In 

1995 kreeg Ksentini de opdracht een lijst te maken van de bedrijven die zich schuldig 

maken aan illegale handel in giftige stoffen. Dat lukte niet door gebrek aan geld en 

mankracht. In haar eentje kan ze nooit alle aantijgingen verifiëren, zo beklaagde 

Ksentini zich. Daarmee bevestigde ze in zekere zin de bewering van westerse landen 

die menen dat het VN-mensenrechtencentrum niet de expertise in huis heeft om dit 

thema te onderzoeken. Zij vinden dat het onderwerp valt onder het Verdrag van Basel, 

dat internationaal transport en verwerking van gevaarlijk afval regelt. 

Ontwikkelingslanden daarentegen wijzen erop dat Basel niet naar mensenrechten 

kijkt, terwijl die wel worden bedreigt door dergelijke dumpingen. 

 

De lange mars tegen kinderarbeid. Geen kinderarbeid, tijd voor onderwijs, staat op 

het spandoek. De elfjarige Bashudev Bhattarai uit Nepal komt maar net boven het 

spandoek uit, maar zijn vuistbewegingen zijn veelzeggend. Hij is helemaal niet naar 

school geweest. Bashudev is een van de eenenveertig kernlopers, (voormalig) 

werkende kinderen en hun volwassen begeleiders, die Bangladesh aandoen, op hun 

lange mars, de Global March, tegen kinderarbeid. Bashudev verloor zijn vader toen hij 

zeer jong was. Zijn moeder ging er vandoor en Bashudev heeft geen broers en zussen. 

Tot zijn achtste kon hij terecht bij familie, daarna belandde hij op straat. Tussen zijn 

achtste en tiende heeft hij talloze baantjes gehad, als hulp in de huishouding, als 

hoteljongen en als tapijtknoper. In die tijd werd hij veel geslagen. Een litteken in zijn 

gezicht vormt het tastbare bewijs van die mishandelingen. Bushudev heeft geluk 

gehad. Hij werd door de organisatie CWIN (Child Workers in Nepal) uit zijn werk 

gehaald. Nu volgt hij niet-formeel onderwijs dat hem moet klaarstomen voor het 

reguliere onderwijs. Even verderop loopt Marcela Ortega Comos, ook een van de 

kernlopers. Dit zevenjarig meisje uit Hunduros is al ruim vijf weken op pad sinds het 

begin van de Wereldmars in de Filippijnse hoofdstad Manilla en de vermoeidheid 
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begint duidelijk toe te slaan. Dat geldt ook voor Misaela Suyepa Aguitar van de 

Hondurese organisatie voor straatkinderen die Marcela’s ontsnapping betekende uit 

een werkelijkheid vol armoede en (seksuele) intimidatie. Voor Marcela en Misaela is 

dit deel van de wereld vreemd terrein. Maar de strijd tegen kinderarbeid is een 

internationale en we wilden daarom per se aan de Aziatische tak van de wereldmars 

deelnemen en niet aan de Latijns-Amerikaanse, vertelt Misaela. Bij hun tocht door het 

centrum van Dhaka worden de kernlopers gevolgd door ongeveer twaalfhonderdvijftig 

kinderen uit Bangladesh, bijeengebracht door ruim veertig lokale organisaties. In het 

straatarme Zuid-Aziatische land werken miljoenen kinderen, velen in extreme 

omstandigheden. De boodschap van de kernlopers slaat aan. Ook de BGMEA 

(Bengaalse Associatie van Kledingfabrikanten en exporteurs) onderschrijft de 

doelstellingen van de Wereldmars. Van grotere betekenis is dat deze 

werkgeversorganisatie ook concrete stappen heeft gezet. In 1995 bereikte de BGMEA 

overeenstemming met het VN-kinderfonds Unicef en de Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO) over een aanpak om kinderarbeid in de kledingsindustrie uit 

te bannen. Kern van deze aanpak is het bieden van goed, gratis onderwijs en een 

financiële ondersteuning aan de uitstromende kinderarbeiders. Inmiddels zijn er 

driehonderdvijftig BGMEA-scholen opgezet met een totaal bereik van achtduizend 

kinderen. De families van die kinderen krijgen ieder driehonderd taka ofwel zes euro 

per maand. En dat is helemaal niet zo slecht, vindt de elfjarige Murni. Sinds een jaar 

bezoekt ze een BGMEA-schooltje in Kalyanpur, een sloppenwijk van Dhaka. Voorheen 

verdiende ze vierhonderdvijftig taka bij Levi’s waar ze van acht uur ’s ochtends tot tien 

uur ’s avonds shirts moest stikken. Haar ouders zijn blij en de honderdvijftig taka 

verschil zijn te overbruggen. Haar vader is lasser en hij probeert wat extra te 

verdienen. Ook zelf probeert Murni na schooltijd met klusjes nog wat te verdienen. 

Volgens de BGMEA is de kledingindustrie van Bangladesh inmiddels kinderarbeidvrij. 

Zover is het nog niet, meent de ILO, die belast is met de controle van de 

kledingsfabrieken op kinderarbeid. Zo’n negen procent van de kledingbedrijven gaat 

nog in de fout, zo blijkt. Maar daarmee zijn we duidelijk op de goede weg, meent de 

Nederlander Rijk van Haarlem die de bedrijven in de gaten houdt. We hebben dan ook 

een stevige stok achter de deur. Fabrikanten kunnen alleen exporteren als ze een 

vergunning hebben en dat loopt via de BGMEA. Bij overtreding moeten de fabrikanten 

de gehele rehabilitatie van de kinderen betalen. Als ze dat niet doen raken ze hun 

exportvergunning kwijt. Het zijn vooral buitenlandse druk en de angst voor mogelijke 

boycots die de BGMEA tot haar huidige opstelling hebben aangezet en niet zozeer een 

nobele houding. Verandering moet van binnen uit komen, en daarvoor is een 

mentaliteitsverandering in de arme landen zelf nodig. Deze mars zet de mensen in de 

landen waar ze door heen komen aan het denken en kweekt sociaal bewustzijn. 

Verandering komt door massamobilisatie en de Global March vormt daartoe het eerste 

begin. De Wereldmars tegen Kinderarbeid deed ook Nederland aan. De 

openingsmanifestatie vond plaats in het Zuiderpark in ‘s Gravenhage, daarna volgden 

regionale marsen in Delft, Utrecht, Nijmegen en Lelystad. Vaals is de locatie voor de 

slotmanifestatie. Daar zullen de lopers de grens oversteken naar Duitsland. 

Eindbestemming is Genève, waar de lopers aankomen voor het gebouw van de 

Internationale Arbeidsorganisatie. Daar vond een internationale conferentie plaats van 

regeringen, werkgevers en werknemers over maatregelen om de meest uitbuitende 

vormen van kinderarbeid zo snel mogelijk uit te bannen. 

 

In de schaduw van een boom in Dagana, een dorp in het noorden van Senegal, vullen 
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Mariam en haar vriendinnen van de vrouwengroep plastic zakjes met aarde. 

Vervolgens stoppen ze er een zaadje in. Over twee jaar kunnen de zaailingen geplant 

worden. In overleg met de boswachter planten ze de jonge boompjes in hun nieuwe 

bos, aan de rand van het dorp. In veel plaatsen in Senegal betrekt de overheid de 

bevolking bij de aanleg van bossen op gronden die in woestijn dreigen te veranderen. 

Rondom de jonge aanplant zet de bevolking hekken om te voorkomen dat vee de jonge 

plantjes opeet. Boswachters zien toe op de aanplant en bescherming van de nieuwe 

bossen tegen illegale houtkap. De Senegalese overheid plant op deze manier jaarlijks 

honderdduizenden bomen. Daarbij krijgt ze ondermeer hulp van Nederland, dat 

jaarlijks vijfenhalf miljoen euro besteedt aan milieubeheer. Het jaar 2006 is door de 

Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de woestijn en verwoestijning. 

Verwoestijning is volgens Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, een 

van de meest alarmerende vormen van de degradatie van het milieu. Ze wordt 

veroorzaakt door ontbossing, bevolkingsdruk, uitputting van de grond en 

klimaatverandering. Zeker eenderde van het aardoppervlak wordt bedreigt door 

verwoestijning en een miljard mensen ondervinden de gevolgen daarvan. In het 

noorden heeft de Senegalese overheid, met steun van de Nederlandse 

ontwikkelingsorganisatie ICCO, nieuwe irrigatietechnieken geïntroduceerd om de 

droge gebieden geschikt te maken voor land- en tuinbouw. ‘In het begin geloofde ik er 

niks van’, zegt Sokhna, boerin in Dara, midden Senegal. ‘Een ontwikkelingswerker 

vertelde ons dat we met wat rubberen slangen en een kleine hoeveelheid water voedsel 

konden verbouwen. Wat een onzin, dacht ik, maar we hebben nu al vier keer een 

goede oogst van het land gehaald’. 

 

Blus onze brandende planeet. Arme landen krijgen als eerste de rekening 

gepresenteerd van de opwarming van onze aarde. Milieuactivist George Monbiot 

betoogt hoe het westen het tij kan keren, zonder zijn eigen welvaart in te leveren. In 

mei 2005 kreeg milieuactivist George Monbiot een onverwachte vraag tijdens een 

lezing over klimaatverandering. Hij had juist betoogd dat we onze kooldioxide-uitstoot 

met tachtig procent moeten verminderen, om opwarming van de aarde te stoppen. 

Maar hoe ziet ons land eruit als we dat doen, vroeg een toehoorder. Monbiot had daar 

nog nooit over nagedacht. Een collega-activist in de zaal wel, en zijn antwoord kwam 

als een donderslag: als een zeer arm derdewereldland. De uitspraak zette Monbiot aan 

tot het schrijven van HEAT, zijn jongste boek over klimaatverandering. Hij betoogt 

daarin dat we onze CO2 uitstoot met negentig procent kunnen verminderen, zonder 

afscheid te nemen van onze welvaart. In HEAT onderzoekt Monbiot onbevooroordeeld 

de voors en tegens van kernenergie, kolen en alternatieve energie. Hij heft niet louter 

de vinger op tegen autorijders en keukenapparaten, maar verkent de mogelijkheden 

voor energiezuinig huishouden en transport. Een van Monbiots drijfveren om dit boek 

te schrijven is zijn betrokkenheid bij arme landen. In HEAT laat Monbiot zien hoe 

klimaatverandering bijdraagt aan misoogsten in Afrika en Azië en 

drinkwaterproblemen in arme kuststeden. Ontwikkelingslanden krijgen als eerste de 

rekening gepresenteerd van klimaatverandering. Maar zij zullen ook als eerste 

profiteren van een wereldwijd plan om CO2 uitstoot te verminderen, aldus Monbiot. In 

het oosten van Kenia kwamen begin jaren negentig van de twintigste eeuw de 

verhalen van de dorpsoudsten. Ze vertelden dat ze nu elke vier, vijf jaar te maken 

hadden met grote droogte, in plaats van elke veertig jaar. De droogtes werden niet, 

zoals iedereen aanvankelijk dacht, veroorzaakt door CO2 uitstoot, maar door 

zwavelvervuiling uit Noord-Amerika en Europa. Die vervuiling is grotendeels opgelost. 
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Maar ironisch genoeg zorgt nu de hoge CO2 uitstoot voor klimaatverandering. Het 

probleem is niet opgelost. Arme landen produceren veel en veel minder CO2 dan rijke 

landen. Zij kunnen de CO2 rechten die zij niet gebruiken verkopen, bijvoorbeeld aan 

mensen of bedrijven in rijke landen. Dat kan een enorme impuls geven aan hun 

inkomen. Wanneer een ontwikkelingsland rijker wordt, dan ebt dit effect natuurlijk 

weg. Maar op korte termijn kan het de arme landen grote voordelen opleveren. 

Monbiot pleit voor een drastische inperking van het vliegverkeer. Voor veel Aziatische 

en Afrikaanse landen is toerisme echter een belangrijke inkomstenbron. Zij zullen het 

pleidooi niet in dank afnemen maar de schade die vliegverkeer op lange termijn 

toebrengt is veel groter dan de economische voordelen op korte termijn voor de 

toeristenindustrie. Wie een week naar natuurpark Masai Mara vliegt, draagt niet 

alleen bij aan de Keniaanse economie, maar ook aan de droogte in Ethiopië en de 

overstromingen in Bangladesh. 

 

Handel in Afrikaanse grondstoffen is vaak omgeven door geheimzinnigheid, louche 

types en uitbuiting. Arabische gom, een soort hars die onder meer gebruikt wordt in 

de levensmiddelenindustrie, vormt daarop geen uitzondering. Osama bin Laden 

verdiende in de jaren negentig van de vorige eeuw een flinke duit aan deze grondstof, 

die in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden alleen groeit aan twee soorten 

acaciabomen in de Sahel. Opkopers vormen geheime kartels, Afrikanen die de hars 

van de bomen plukken verdienen er bijna niets aan. In ‘Arabische gom’ doet journalist 

Dorrit van Dalen verslag van haar uitputtende speurtocht. Ze haalt historische en 

wetenschappelijke verslagen aan over Arabische gom, die nog steeds wordt gebruikt in 

onder meer inkt, cola, lijm, medicijnen en drop. En behandelt de alternatieven, zoals 

zetmeel, cellulose en gelatine, die als nadeel hebben dat ze minder goed oplossen of 

een rare bijsmaak achterlaten. In de tweede helft van het boek gaat ze op reis door 

Tsjaad en Sudan, de twee belangrijkste producenten. 

 

Eenvoudige ingreep voorkomt uitsluiting. Fistels – beschadigingen aan de blaas – 

brengen vrouwen in Ethiopië in een sociaal isolement. Een kleine medische ingreep 

verhelpt dat. In Ethiopië duurt een bevalling vaak dagenlang. Als de bevalling niet 

goed loopt, wordt de hulp van een traditionele vroedvrouw ingeroepen. Een ziekenhuis 

is vaak te ver en te duur. Niet zelden sterft de baby. Als de moeder de bevalling 

overleeft, dan is er een grote kans dat de weefsels van de blaas beschadigd zijn, 

waarna de vrouw voortdurend urine of ontlasting lekt. Deze aandoening, obstetrische 

fistels, betekent in Ethiopië sociale uitsluiting. Geschat wordt dat er twee miljoen 

vrouwen wereldwijd aan deze aandoening lijden. In Ethiopië alleen al komen er elk 

jaar negenduizend gevallen bij. Maar er is hoop voor de fistelpatiënten. Een 

Australische gynaecologe, Catherine Hamlin (80), heeft in Addis Abeba in 1974 een 

ziekenhuis opgericht waar meisjes geopereerd kunnen worden. De kwaal is namelijk 

relatief eenvoudig te verhelpen. Het ziekenhuis wordt financieel gesteund door de 

Nederlandse stichting Vrienden van het Fistula Hospital, die onlangs een dependance 

van het ziekenhuis op het platteland bekostigde. Het ziekenhuis in Addis Abeba is 

vaak te ver weg voor meisjes. In het plattelandscentrum zijn alle faciliteiten aanwezig, 

maar op kleine schaal. 

 

Opnieuw DDT. Voor de bestrijding van malariamuggen in sub-Sahara Afrika wordt 

DDT weer uit de kast gehaald. De VS staan dat toe en ook de 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO keurt het goed, mits voor kleinschalig gebruik in 
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huis. Jaarlijks sterven een miljoen mensen aan malaria, van wie 

negenhonderdduizend in sub-Sahara Afrika, vooral kinderen. Met DDT zijn in de 

jaren veertig van de twintigste eeuw malariamuggen in de VS uitgeroeid. Het is een 

probate insectenverdelger. Daarom werd er ook in de landbouw kwistig mee gespoten. 

Maar het is nauwelijks afbreekbaar, blijft tientallen jaren giftig en hoopt zich op in de 

voedselketens. Toen in Noord-Amerika en Europa vrijwel alle soorten roofvogels 

wegkwijnden doordat ze alleen nog windeieren legden, lag dat aan DDT. In de jaren 

zeventig werd het vergif in de VS en Europa verboden en sindsdien deden steeds meer 

Afrikaanse landen het in de ban. Zolang boeren in Afrika het in ere herstelde vergif 

niet stiekem buitenshuis toepassen, hoeft DDT niet weer een ecologische ramp te 

ontketenen. 

 

Groenbemesters voor bananen. Door de toegenomen bevolkingsdruk heeft Afrika 

minder grasland en is er minder koemest beschikbaar voor de bananenteelt. Het 

verminderen van deze stikstofbron leidt tot een lagere bananenproductie. In het 

binnenland van Tanzania zaaien de  boeren bonen tussen de bananenplanten, als 

alternatieve stikstofbron. Maar langs de kust is de grond te arm voor peulvruchten. 

Daar blijken andere groenbemesters een goedkope uitkomst, zoals crotalaria (crosta: 

schelp (Italiaans)). Dat blijkt uit een studie van de Vakgroep Plantaardige 

Productiesystemen van de Universiteit Wageningen. De effecten van groenbemesters 

op bananenteelt en de acceptatie ervan door boeren wordt verder onderzocht in onder 

meer Zimbabwe, Benin en Botswana. 

 

Achterop de brommer. Brommers zijn het symbool van de opkomende middenklasse 

in Afrika. Als een auto te duur is, blijkt een gemotoriseerde tweewieler het alternatief. 

In de stad functioneren ze vaak als taxi. Een portret van een brommerbezitter uit Goa. 

 

Op mijn brommers vervoer ik vaak mijn gezin. Ik aan het stuur, mijn vrouw en onze 

dochter achterop. De brommer begint oud te worden. De ketting heeft zijn beste tijd 

gehad, en ook de vering functioneert niet meer zo goed. Als mijn vrouw achterop zit, 

zakt de bagagedrager zo ver door dat het wiel aanloopt. Ik heb de brommer, van het 

Franse merk Motobecane, kunnen kopen met het geld dat ik verdien als bewaker voor 

een Amerikaanse ontwikkelingswerker hier in Gao. Ik kom uit een arm gezin, mijn 

vader of moeder hadden geen geld voor dit soort spullen. Het was fantastisch om een 

brommer te kopen. Mensen kijken echt tegen me op. Ik spaar nu voor een nieuwe, een 

wat robuuster model. Een vriend van mij heeft een zwaardere machine, met een 

motorinhoud van 125 cc. Daar kun je gemakkelijk met het hele gezin op. Eigenlijk is een 

machine van 125 cc geen brommer meer, maar een motor. Maar hier in Mali heb je daar 

geen rijbewijs voor nodig. 

 

Ook selectieve kap leidt tot ontbossing. Verantwoord kappen blijkt ook nadelig voor 

het regenwoud. Behalve veeteelt en akkerbouw is houtwinning een reden voor 

ontbossing. Met selectief kappen van hout wordt wel geprobeerd het woud 

verantwoord te exploiteren. Dat blijkt in Brazilië niet te lukken, concluderen ecologen 

van het Caranegie Instituut in Washington. Op den duur leidt selectieve houtkap toch 

tot ontbossing. Dat komt doordat ook selectieve houthakkers toegangswegen aan 

leggen, en zo de weg vrij maken voor hun rücksichtsloze collega’s. Op satellietfoto’s, 

gemaakt tussen 1999 en 2005, is te zien dat jaarlijks gemiddeld zeventienduizend 

vierkante kilometer Braziliaans bos werd gekapt. Van het selectief gekapte bos was 
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zestien procent na een jaar al volledig omgehakt, en na vier jaar twee keer zoveel. Of je 

het bos nou niet, voorzichtig of met de botte bijl omhakt, een strook van vijf kilometer 

langs de onvermijdelijke toegangsweg wordt direct volledig gerooid door boeren. 

Tussen vijf en vijfentwintig kilometer van de weg af loopt een bos minder risico. Maar 

ook daar wordt door houthakkers bezocht bos vier keer zo vaak volledig verwoest als 

met rust gelaten bos. Alleen in reservaten blijft het bos intact. Het probleem is dat 

natuurbescherming tekortschiet na de selectieve kap. Als nieuwe, door Brazilië 

geplande wetten in werking treden, kan het selectief gekapte bos wel beschermd 

worden. 

 

Weet je wat je versiert? O, denneboom, made in China. Stockholm, Alaska en 

Canadian Pine heten ze bij tuincentra en warenhuizen. Vergeet de besneeuwde 

noordelijk hellingen: de nepkerstboom is een Chinees. Chinezen doen toch niet aan 

kerst? Oudere Chinezen zegt de kerst niets, maar voor jongeren is het een geinige 

buitenlandse nieuwigheid. In boeddhistisch China zijn nepbomen, kerstballen en 

bussen met spuitsneeuw in overvloed te koop. Zo gek is dat niet: China is al jarenlang 

de grootste producent ter wereld van kunstkerstbomen en andere attributen van de 

kerstman. In Zuid-China leven hele dorpen van de productie van namaakkerstbomen. 

Het overgrote deel verdwijnt naar het buitenland, zeven van de tien plastic bomen in 

Europa en Amerika zijn gemaakt in China. De kerstfabrieken worden bevolkt door 

jonge vrouwen die het armoedige platteland zijn ontvlucht. Het bekende verhaal: lange 

werkdagen tegen hongerloontjes. En vaak onbeschermd werken met gevaarlijke 

stoffen, in dit geval pvc. Daar worden de dennennaalden van gemaakt. Gelukkig gaat 

een nepboom jarenlang mee. Goed voor het milieu, toch? De milieubelasting van de 

productie en afvalverwerking van een kunstboom zijn hoger dan van een levende 

boom, berekende het landelijk milieuloket Milieu Centraal. Wie zijn nepper een jaartje 

of tien gebruikt, speelt quitte met een levende kerstboom. 

 

Rusland viert op maandag 9 juli 2007 het zestigjarige jubileum van het automatische 

geweer Kalasjnikov. Ontwerper Michaïl Kalasjnikov (87) mag daar niet bij ontbreken. 

In de herfst van 1947 legde Michaïl Kalasjnikov de laatste hand aan de definitieve 

versie van zijn uitvinding. Zestig jaar later houdt de hoogbejaarde Rus het allereerste 

exemplaar, de AK-47 no. 001, trots in de lucht. Decennia lang speelde het wapen een 

cruciale rol in menig gewapend conflict. Het automatische geweer Kalasjnikov 

beschikt namelijk over de unieke eigenschap dat het vrijwel altijd werkt: water, wind, 

zand of strenge vorst, het blijft altijd schieten. Sinds de productie van het eerste 

ontwerp is er nog wat aan gesleuteld en verbeterd. Russische experts menen dat de 

Kalasjnikov nog zeker de komende twintig jaar het beste wapen op de markt blijft. 

Keerzijde van het succes is het grote aantal doden door kogels uit de AK-47. De 

constructeur voelt zich daaraan geenszins schuldig. Kalasjnikov vertelt in het 

Museum der Strijdkrachten in Moskou: 

 

Dat komt door politici, die weten conflicten niet vreedzaam op te lossen. Ik slaap in ieder 

geval rustig. Toen de grote Sovjet-Unie uiteenviel kregen we allerlei vuiligheid uit het 

westen, zoals drugs en het materialisme. Nu stel ik mijzelf ten doel om een nieuwe 

generatie te enthousiasmeren om hun moederland te dienen. Als er geen oorlog was 

geweest zou ik misschien dingen voor de landbouw hebben ontwikkeld. De Duitsers zijn 

schuldig aan het feit dat ik wapens ging ontwerpen. Het wapen diende slechts ter 

verdediging van het vaderland. De meeste schuld ligt daarom bij de Duitsers.  In 
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Mozambique werd mij verteld dat de Kalasjnikov het volk de vrijheid had gegeven. 

Sinds 1983 siert het automatische wapen de nationale vlag van Mozambique. 

 

Ook ver buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie vindt de Ak-47 nog altijd 

gretig aftrek. Het is het lievelingswapen van Osama bin Laden en het prijkt op de vlag 

van de Libanese Hezbolla-beweging. Wereldwijd circuleren er ongeveer honderd 

miljoen Kalasjnikovs. In negentig procent van de gevallen gaat het om illegale 

producties. Tot ergernis van de wapenconstructeur loopt Rusland hierdoor jaarlijks 

twee miljard dollar aan inkomsten mis. Kalasjnikov zelf is nooit rijk geworden door de 

verkoop van de AK-47. Complimenten voor de uitvinding strelen zijn ego. Ondanks 

zijn hoge leeftijd is de generaal-luitenant nog altijd president van de Unie van 

Russische Wapensmeden en staat hij open voor een grote schare fans. Hij 

beantwoordt alle die brieven die hij krijgt. Toch blijkt de Rus, die zijn roem vergaarde 

in de Sovjet-Unie, wat verbittert over het Rusland van vandaag. Net als veel 

leeftijdsgenoten kijkt hij met weemoed terug op de goede oude sovjettijd.   

 

Naam    : Michaïl Timofejevitsj Kalasjnikov 

Geboren: 10 november 1919 in Koerja 

 

Kalasjnikov is het zeventiende kind in een boerengezin. In 1938 moet Kalasjnikov in 

militaire dienst. Hij wordt in Kiev opgeleid als tankcommandant. In 1941 raakt hij 

ernstig gewond tijdens de slag om Brjansk. Terwijl hij in het ziekenhuis ligt, ontwerpt 

hij zijn eerste machinepistool, gevolgd door een zelfladende karabijn in 1944. Drie jaar 

later komt er een verbeterde versie, de AK-47: Avtomat Kalasjnikov model 1947. 

 

Maasai in de soda. Magadi lijkt een oase van opgestoven sneeuw te midden van de 

savanne waar herders met hun vee lopen op zoek naar water en gras. De vuilwitte 

heuveltjes bestaan echter uit soda-as, gebaggerd uit het gelijknamige vulkanische 

meer in het zuiden van Kenia. Het is de grondstof voor glas. Met behulp van 

ondermeer een lening van de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO is aan de rand 

van het meer een gloednieuwe fabriek gebouwd die in december 2006 de eerste 

productie afleverde. ‘De oude fabriek uit 1911 levert een mindere kwaliteit soda-as 

waarmee alleen rond glas zoals flessen gemaakt kunnen worden. De nieuwe installatie 

levert premium soda-as, perfect voor plat glas zoals ramen in gebouwen’, verklaart 

James Methenge, directeur van Magadi Soda. Met de hightech fabriek wordt de 

bestaande productie van driehonderdvijftigduizend ton verdubbeld. De afzetgebieden 

van Afrika’s grootste sodaproducent liggen voornamelijk in Azië. De uitbreiding 

leverde vijftig nieuwe arbeidsplaatsen op en nog eens vijftig bij de Magadi-

Spoorwegen. Het bedrijf bezit treinen die de soda-as naar de havenstad Mombasa 

transporteren van waar het naar de afzetgebieden wordt verscheept. Mogadi Soda is 

een van de succesvolste bedrijven in Kenia. Het maakt deel uit van de Brunner Mond 

Group, een Britse groep met ondermeer productiefaciliteiten in Delfzijl. In 2005 

bemachtigde het Indiase industriële concern Tata een meerderheidsbelang in Brunner 

Mond. Magadi ligt op honderdtwintig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad 

Nairobi. Het is het woongebied van het Maasai-herdersvolk dat hier nog grotendeels 

Magadi Soda zijn dan ook Maasai. Leden van de nomadenstam worden ook aangesteld 

als seizoenarbeiders voor de zoutwinning die het bedrijf pleegt in het meer. Ook 

voorzieningen als het ziekenhuis en de scholen van Magadi Soda staan ter 

beschikking van de Maasai. ‘We zijn geen liefdadigheidsinstelling maar ene bedrijf’, 
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zegt directeur Mathenge. ‘We produceren in Maasailand en maken deel uit van die 

gemeenschap. We hebben een verantwoording tegenover bewoners van het gebied’.  

 

Vaccin tegen Ethiopische wolf. Ethiopië huisvest een zeer zeldzame wolf. Vaccinatie 

tegen hondsdolheid moet dat dier voor uitsterven behoeden. In Ethiopië komt de 

zeldzaamste hondachtige ter wereld voor. Enkele groepen Ethiopische wolven (Canis 

simensis) leven in de Bale-bergen. De laatste van deze tientallen viervoeters lopen het 

risico op de genadeslag door hondsdolheid. In 1992 en 2003 woedde deze ziekte door 

de wolvenhorden. Nog zo’n epidemie zou de gelederen waarschijnlijk dermate 

uitdunnen, dat er te weinig wolven overblijven voor een levensvatbare populatie. 

Ethiopië wil de roofdieren voor uitsterven behoeden en daarom hebben 

wetenschappers een vaccinatieplan opgesteld. Zij willen niet alle wolven inenten, maar 

een deel ervan, zodat een mogelijke epidemie wordt afgeremd. Alle wolven inenten zou 

niet alleen veel onrust zaaien onder de dieren, maar zou op den duur de natuurlijke 

resistentie teniet doen. Niet alle wolven gaan namelijk dood aan hondsdolheid, er zijn 

altijd wel een paar overlevers. En die erfelijke weerstand moet behouden blijven tot de 

populatie weer groot genoeg is om zonder vaccin een epidemie te doorstaan. 

 

Groene energie uit waterzuivering. Een geheime mix van voedingsstoffen belooft 

Indonesische boeren superoogsten. Professor Iswandi Anas van de 

Landbouwuniversiteit Bogor noemt het boerenbedrog. Een veel hogere oogst van 

betere kwaliteit tegen lagere productiekosten. De testresultaten van Saputra Nutriënt 

klinken goed. Zo goed, dat de Indonesische uitvinder en landbouwdeskundige Umar 

Hasan Saputra door de president op de thee werd uitgenodigd. Na zijn visite riepen 

sommigen hem alvast uit tot de toekomstige Nobelprijswinnaar. Saputra heeft een 

geheime mix van mineralen ontwikkeld. Gemengd met water fungeert deze mix als een 

zogenoemde precursor, een stof die omgezet wordt in een nieuwe stof, in dit geval 

groeibevorderende plantenvoeding. Met als eindresultaat supervruchtbare grond. 

Twaalf kilo Saputra Nutriënt zou genoeg zijn om acht tot negen ton rijst per hectare te 

oogsten. Veel meer dan die vijf ton die boeren nu gemiddeld oogsten met 

zevenhonderd kilo kunstmest. En dat voor de helft van de prijs. ‘Te mooi om waar te 

zijn’, sneert professor Iswandi Anas van de Landbouwuniversiteit Bogor. Hij pleit voor 

gedegen wetenschappelijk onderzoek. Bij de huidige proefveldjes ontbreken 

controlevelden en is soms pas een keer geoogst. Maar dat Saputra’s ingrediënten en 

testresultaten geheim blijven en de proeven niet te controleren zijn, is verdacht. ‘Puur 

boerenbedrog met een wetenschappelijk sausje’, oordeelt professor Iswandi, ‘echt 

crimineel’. 

 

Lange mijnwerkers verdienen meer. In India verdienen mijnwerkers meer naarmate ze 

langer van postuur zijn. In Florida ook. Een genetische erfenis uit de oertijd. 

Mijnwerkers die langer zijn van een meter vijfenzeventig verdienen negen tot zeventien 

procent meer dan collega’s onder de een meter vijfenvijftig. Vergeleken met 

mijnwerkers met een lichaamslengte van een meter vijfenvijftig tot een meter 

vijfenzestig (de talrijkste lengteklasse) namen de langsten zes tot dertien procent meer 

loon mee naar huis. Dat blijkt uit een studie onder duizenden Indiase mijnwerkers 

door het Indian Statistical Institute en het Regional Occupational Health Centre, beide 

in Kolkata, India (Economics and Human Biology, december 2006). De uitkomst is 

gecorrigeerd voor factoren als functie, leeftijd en aantal arbeidsjaren. Het verschijnsel 

geldt waarschijnlijk ook voor andere beroepen in India, maar dankzij een onderzoek 
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naar stoflongen waren juist van mijnwerkers de benodigde gegevens bekend. In 

Florida levert een paar centimeter lichaamslengte ook andere beroepen al duizenden 

euro’s jaarinkomen op. Het fenomeen is volgens onderzoekers van de Universiteit van 

Florida een evolutionair overblijfsel uit de oertijd, toen fysieke macht doorslaggevend 

was voor de overleving en een forse lichaamslengte aantrekkelijk werd gevonden. 

  

Inwoners Mexico-stad ademen dagelijks poep. Iedere dag ademt een inwoner van 

Mexico-stad een deel van de zeshonderdvijfentwintig ton aan hondenpoep in. 

Waarom? Omdat hondeneigenaren de drollen van hun dieren niet opruimen. Na enige 

tijd worden de drollen droog en verpulveren ze. De wind neemt de kleine stukjes 

poep mee waardoor ze de lucht boven de stad vervuilen. Het inademen van de poep 

kan ademhalingsproblemen veroorzaken. Bovendien kunnen er parasieten in het 

lichaam komen die het zenuwstelsel, hart en ogen aantasten.   

 

Eerste stofslachtoffer van aanslagen op WTC. Een tweeënveertig jarige vrouw is het 

eerste stofslachtoffer van de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade 

Centrum in New York. De dood van de juriste uit de stad is mede veroorzaakt door 

giftige stoffen die ze inademde na het instorten van de gebouwen, stelde de 

gezondheidsinspectie van de stad New York vast. Felicia Dunn-Jones is daarmee het 

zevenentwintighonderdenvijftigste slachtoffer van de aanval op de Twin Towers 

geworden. Ze stierf op 10 februari 2002. een maand eerder had ze moeite gekregen 

met ademhalen. 

 

Bejaarde kraker wordt plotseling miljonair. Een eenenzeventigjarige Ier is eigenaar 

geworden van zijn kraakpand in de hippe wijk Hampstead Heath in Londen. De grond 

is volgens Britse media miljoenen waard. Daardoor is Harry Hallowes in een klap een 

potentiële miljonair geworden. Hallowes zegt echtere dat hij niet van plan is de grond 

te verkopen. Met een gerechtelijke uitspraak kwam een einde aan een lange juridische 

procedure. Die had een projectontwikkelaar aangespannen om de man uit zijn huisje 

weg te krijgen. De kraker zette zijn hakken in het zand. Zijn advocaten toonden aan 

dat hij al eenentwintig jaar in een hutje op het terrein woont. Dat is drie jaar langer 

dan de termijn waarop de wet een bewoner onder bepaalde omstandigheden 

automatisch het eigendom geeft. Hampstead Haeth is altijd een wijk van grote allure 

geweest. Bekende bewoners: van Sigmund Freud tot Brad Pitt, van Kate Winslet tot 

Georg Orwell. 

 

Een enorme ontploffing in een Russische mijn heeft donderdag 24 mei 2007 de levens 

geëist van achtendertig mijnwerkers. Voor het lot van elf anderen die na de 

gasexplosie gevangen zitten, wordt gevreesd. Een woordvoerster van de Russische 

overheid vertelde het Franse persbureau AFP dat honderdachtenzeventig kompels 

konden worden gered. Zeven van hen raakten gewond. De Russische mijnen zijn al 

langer een bron van zorg. De explosie gebeurde bij de stad Novokutsnetsk. De mijn 

ligt in de Siberische regio Keremovo, die rijk is aan delfstoffen. Afgelopen maart 

doodde een andere explosie meer dan honderd mijnwerkers in een nabijgelegen mijn. 

Dit was daarmee een van de grootste mijnrampen van de afgelopen decennia. 

Honderdtien mensen kwamen enkele weken geleden om bij de gasexplosie in 

Uljanovskaja. Volgens critici hebben de kolenmijnen meer weg van een voortijdig graf 

omdat het onderhoud slecht zou zijn en de gebruikte technologieën achterhaald. 

Bekend werd dat het moederbedrijf mijninstructeurs heeft ontslagen die zich niet aan 
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de veiligheidseisen hielden. President Poetin reageerde op het ongeluk door te stellen 

dat de mijnbouwbedrijven zich tot op de letter aan de veiligheidsregels moeten 

houden. Inspecteurs stelden in het verleden dat de getroffen mijn moest sluiten omdat 

het slecht gesteld was met de veiligheid. Rechters oordeelden dat de mijn open mocht 

blijven. 

 

Nederlandse militairen hebben de afgelopen periode meerdere vuurgevechten gevoerd 

in het gebied rondom het stadje Chora, ten noordoosten van Tarin Kowt. Op 14 en 16 

mei (2007) werd zwaar gevochten bij het dorpje Mirabad. De Nederlandse 

grondeenheden kregen steun van Apache-gevechtshelikopters en op 14 mei ook van 

de Pantserhouwitser, het zwaarste Nederlandse kanon. Dat staat in het overzicht dat 

het ministerie dan defensie vrijgaf over de activiteiten van de Nederlandse militairen in 

de provincie Uruzgan in Afghanistan. Tijdens de strijd zijn waarschijnlijk vijandelijke 

strijders omgekomen, meldt Defensie. 

 

Aap houdt huis in dierentuin. Een uitgebroken orang-oetan heeft urenlang amok 

gemaakt in een dierentuin in Taiwan, nadat het beest zich had weten te bevrijden uit 

zijn verblijf. Pa na drie uur slaagden de beheerders van het amusementspark erin de 

primaat te verdoven. De negentienjarige orang-oetan Little Blackie wierp 

vuilnisbakken en scooters omver. Niemand raakte gewond. De ontsnapping volgde 

enkele dagen nadat in de Nederlandse dierentuin Blijdorp de elfjarige gorilla Bokito 

ontsnapte. Die viel een vaste bezoekster aan en verwondde haar ernstig. 

 

Verzoek vrijlating massamoordenaar Manson afgewezen. Opnieuw is een verzoek om 

vervroegde voorwaardelijke vrijlating van een van de beruchtste massamoordenaars in 

de Verenigde Staten, Charles Manson, afgewezen. Het was de elfde keer dat een  

dergelijk verzoek van de cultleider werd verworpen door de raad voor hoorzittingen. De 

tweeënzeventigjarige Manson vormt volgens de autoriteiten nog steeds een groot 

gevaar en zal mensen met wie hij in contact komt mogelijk iets aandoen. Manson gaf 

in 1969 zijn volgelingen opdracht mensen te vermoorden om zo een rassenoorlog te 

ontketenen tussen blank en zwart. Zeven mensen werden op gruwelijke wijze 

omgebracht. 

 

Cambridge krijgt transseksuele burgemeester. De Britse universiteitsstad Cambridge 

krijgt de eerste transseksuele burgemeester en burgemeestersvrouw. De 

vijfenveertigjarige Jenny Bailey en haar partner Jennifer Liddle werden beiden 

geboren als man maar lieten zich vijftien jaar geleden ombouwen tot vrouw. Ze 

ontmoetten elkaar tijdens de hormoonbehandeling. Bailey stelde zich kandidaat voor 

het burgemeesterschap namens de Liberaal Democraten. De partij maakte nooit een 

probleem van haar geslachtsverandering. Bailey zelf is trots op wat ze bereikt heeft 

maar hoopt dat het burgemeestersambt van Cambridge niet in opspraak raakt. ‘Ik ben 

trots op Cambrigde, het is een eer om burgemeester te zijn’. 

 

Minder regen door vervuilde lucht. Op de Chinese berg Hua neemt de hoeveelheid 

neerslag af. Dat komt door luchtvervuiling, blijkt uit meteorologisch onderzoek. De 

afgelopen vijftig jaar is de hoeveelheid neerslag in de bergen in noordwest China met 

twintig procent afgenomen. Dat blijkt uit metingen die sinds 1954 op de top van de 

berg Hua zijn gedaan. In de laaggelegen steden Huayin en Xian was minder 

neerslagverlies. Volgens meteorologen uit China en Israël ligt de afnemende neerslag 
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aan luchtvervuiling met fijnstof. Normaliter valt er in de berggebieden relatief veel 

regen of sneeuw. Regendruppels ontstaan als afkoelende waterdamp condenseert op 

minieme stofjes in de lucht. Juist bij een berg gebeurt dit gemakkelijk, wanneer de 

lucht omhoog wordt geblazen, koudere regionen in. De wolk die zo ontstaat laat boven 

de berg zijn lading los. Fijnstof gooit dit proces in de war. Er zijn dan zoveel deeltjes 

om op te condenseren dat de waterdamp niet samenklontert tot een regendruppel. De 

wolk die ontstaat zweeft over de bergrug heen, zonder zijn lading los te laten. De 

luchtvervuiling met fijn stof nam in China de laatste vijftig jaar flink toe. In 1950 was 

het zicht nog gemiddeld dertig kilometer, tegenwoordig de helft. En juist op dagen met 

minder dan acht kilometer zicht regent het weinig op Hua, dertig tot vijftig procent 

minder dan het gemiddelde. De onderzoekers wijzen erop dat neerslag in bergen 

belangrijk is voor de watervoorraden op aarde. Het toch al droge noorden van China is 

voor zijn water geheel aangewezen op bergneerslag. 
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De dood als leidraad 
 

 

 

 

 

Een gewoonte heeft al haar onderdelen nodig om te kunnen functioneren. Ontbreekt er 

iets, dan valt ze in duigen. 

 

Carlos Casteneda; Het wiel van de tijd 

 

 

 

Waar geen verschil tussen de dingen bestaat omdat niemand daar naar vraagt, wacht 

een wereld van geluk. Sommige mensen zijn zo ijdel dat ze denken dat ze in twee 

werelden leven, maar dat is enkel hun ijdelheid. Er is voor ons maar één wereld. Wij 

zijn mens en moeten tevreden de wereld van de mens doorkruisen. Ik weet dat ik 

enkel een mens ben. Het spijt mij alleen maar dat mijn leven zo kort is dat ik niet 

alles kan meemaken wat ik graag zou willen ervaren. Ik maak daar echter geen punt 

van, het is alleen maar jammer. Jezelf belangrijk vinden maakt je zwaar, lomp en 

ijdel. Ik kan me zorgen maken en nadenken voor ik een beslissing neem. Maar heb ik 

die eenmaal genomen, dan ga ik op pad zonder zorgen en gedachten. Er wachten mij 

nog miljoenen andere beslissingen. Is mij iets niet duidelijk, dan sta ik stil bij mijn 

dood. Het enige dat mijn geest staalt, is de gedachte aan de dood. Mijn leven bestaat 

uit handelend optreden. Ik denk daar niet vooraf of achteraf over na. Alleen het idee 

van de dood maakt mij zo onthecht dat ik overal op in kan gaan. Ik weet dat mijn 

dood mij op de hielen zit en mij geen tijd laat mij ergens aan vast te klampen. Dus 

proef ik, zonder te hunkeren, overal van.  

 

Mijn geest is niet gericht op zwelgen en klagen en ook niet op winnen en verliezen. De 

geest is alleen gericht op worstelen en elke worsteling is voor mij het laatste gevecht 

op aarde. De uitkomst doet er voor mij dus weinig toe. We praten onophoudelijk tegen 

onszelf over onze wereld. In feite houden we onze wereld met onze innerlijke dialoog in 

stand. En als we ophouden tegen onszelf te praten, is de wereld altijd zoals ze moet 

zijn. We hernieuwen haar en we blazen haar leven in. De wereld is ons enige 

referentiekader: leven, dood, mensen en alles waardoor we zijn omgeven. De wereld is 

onbegrijpelijk, we zullen nooit haar geheimen ontraadselen. We moeten de wereld dus 

zien zoals ze is: slechts mysterie. Wat de mens doet kan onder geen beding 

belangrijker zijn dan de wereld. Ik treed de wereld dus tegemoet als een grenzeloos 

geheim en wat de mens doet als een grenzeloze dwaasheid. We staan er vrijwel nooit 

bij stil dat we de mogelijkheid hebben om het even wat op elk moment in een oogwenk 

overboord te gooien. Telkens wanneer ik besluit iets te doen, moet ik er echt voor gaan 

en er de verantwoordelijkheid voor nemen. Wat ik ook doe, ik moet eerst weten 

waarom ik het doe en er dan mee doorgaan zonder dat ik twijfel of spijt heb. Ik laat 

elke daad tellen omdat ik maar zo kort op deze wereld ben, in feiten te kort om alle 

wonderen ervan te aanschouwen. Ik heb niet de tijd en de neiging om te bluffen of een 

verkeerde manoeuvre uit te halen. Daarvoor staat er te veel op het spel. 
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Wat op het spel staat is mijn ordelijk ingericht leven. Ik heb er te lang over gedaan om 

mijn leven aan de scherpen en te perfectioneren om dat te vergooien door een domme 

misrekening. Ieder mens verdient alles wat de mens ten deel valt: vreugde, verdriet, 

strijd. Is zijn geest verwrongen, dan moet hij hem op orde brengen, hem zuiveren, 

perfectioneren, want dat is het enige dat de moeite waard is. Je geest niet op orde 

brengen is de dood zoeken en dat stelt niets voor, want de dood achterhaalt ons 

uiteindelijk toch. De volmaaktheid van de geest zoeken is het enige dat het tijdelijke 

van ons bestaan en ons menszijn waardig is. Ik plan alles bewust. Dat is beheersing. 

Heb ik dat eenmaal gedaan, dan treed ik handelend op. Niemand kan mij dwingen, 

niemand kan mij iets laten doen dat niet bij mij past en waar ik niet achter sta. Ik ben 

erop gericht te overleven en doe dat op de beste manier. Ik heb geen wroeging of spijt 

over wat ik gedaan heb, want wie wat ik doe aanmerkt als gemeen of slecht maakt ten 

onrechte het zelf belangrijk. De kneep zit hem in datgene waarop je de nadruk legt. 

We maken onszelf ongelukkig of sterk. Daar gaat dezelfde hoeveelheid werk mee 

gepaard. Men houdt ons vanaf het moment dat we geboren worden voor dat de wereld 

op een bepaalde manier in elkaar zit en natuurlijk hebben we geen andere keus dan 

te aanvaarden dat de wereld zo in elkaar zit zoals men ons voorhoudt. Volgens mij 

gaat het er in wezen om dat er een verandering optreedt in het idee dat wij over de 

wereld hebben. Dat kan alleen door het stopzetten van de innerlijke dialoog. De 

ellende met woorden is dat ze ons altijd het gevoel geven dat we het begrijpen, maar 

als we ons omdraaien en de wereld in ogenschouw nemen, laten ze het altijd afweten 

en zien we de wereld uiteindelijk zoals we haar altijd hebben gezien zonder er iets van 

te begrijpen. Vandaar dat ik liever handel dan dat ik praat. Het komt erop neer dat ik 

een nieuwe beschrijving van de wereld krijg.  

 

Een beschrijving waarbij praten niet zo belangrijk is en nieuwe daden in een nieuw 

daglicht komen te staan. Als er een eind komt aan de innerlijke dialoog, stort de 

wereld in en komen er buitengewone facetten van onszelf naar buiten, als stonden ze 

tot dat moment onder zware bewaking van onze woorden. De wereld is onpeilbaar. En 

dat zijn wij en elk wezen dat zich in deze wereld bevindt ook. Ik behaal geen 

overwinning door met mijn kop tegen de muur te bonken, maar door deze bij 

verrassing te nemen. Ik spring over muren heen, ik slecht ze niet. Ik moet het gevoel 

ontwikkelen dat ik alles heb wat ik voor de uitzonderlijke reis van mijn leven nodig 

heb. Het enige dat voor mij telt, is dat ik leef. Het leven is op zich genoeg, het verklaart 

zichzelf en is volledig. Ik kan dus zonder enige aanmatiging zeggen dat de grootste van 

alle ervaringen is dat ik leef. Ik geef de pijp niet zomaar aan Maarten. Mijn dood moet 

zijn best doen om mij te pakken te krijgen. Ik geef me niet zonder slag of stoot aan de 

dood over. Het verstand laat de mens vergeten dat de beschrijving niets anders is dan 

een beschrijving en daardoor raakt de totaliteit van de mens voor hij het weet verstrikt 

in een vicieuze cirkel waaraan hij zich tijdens zijn leven zelden meer weet te 

onttrekken.  

 

De mens is een waarnemer, maar de wereld die hij waarneemt is een illusie, die in het 

leven wordt geroepen door de beschrijving die hem vanaf het moment waarop hij 

geboren is wordt bijgebracht. De wereld die hij met zijn verstand in stand wil houden 

is dus in wezen de wereld die in het leven is geroepen door een beschrijving met 

dogmatische, onschendbare regels die door zijn verstand wordt aanvaardt en 

verdedigd. Mijn troef is dat ik geloof zonder te geloven. Het is echter duidelijk dat ik 

niet gewoon kan zeggen dat ik geloof en het daarbij kan laten. Dat zou al te 



 417

gemakkelijk zijn. Als ik gewoon geloof zonder dat ik enige inspanning getroost zou dat 

mij ontslaan van de taak de situatie waarin ik verkeer aan een onderzoek te 

onderwerpen. Ik moet me bezighouden met geloven en doe dat bewust. Ik geloof niet, 

ik moet wel geloven. De dood is voor geloven een onmisbaar ingrediënt. Zonder het 

besef van de dood is alles banaal, triviaal. Omdat de dood mij besluipt, kan ik niet 

anders dan geloven dat de wereld een onpeilbaar geheim is. Met die manier van 

geloven geef ik uiting aan mijn diepste voorkeur. Ik moet mij voortdurend van alles 

bewust zijn. De totaliteit van onszelf is een uiterst geheimzinnige zaak. We hebben er 

maar heel weinig van nodig om de meest ingewikkelde levenstaken te vervullen. Maar 

als we sterven, sterven we met de totaliteit van onszelf. Toen ik had besloten 

handelend op te treden, moest ik bereid zijn te sterven. Ben ik dat, dan mag er geen 

sprake zijn van voetangels en klemmen, onwelkome verrassingen, onnodige 

handelingen. Alles moet, omdat ik niets verwacht, zachtjes op zijn plaats vallen.  

 

De vorm van de mens bestaat uit een samenstel van in het heelal bestaande 

energievelden die uitsluitend met de mens verbonden zijn. Die energievelden 

verdraaien door een leven van misbruik en sleur. De kern van ons wezen is de daad 

van het waarnemen en de magie van ons wezen is de daad van het bewustzijn. 

Waarneming en bewustzijn vormen één enkele, functionele, onlosmakelijk eenheid. 

Mensen vinden het heerlijk als hun de wet wordt voorgeschreven, maar nog fijner om 

ertegen in te gaan en niet te doen wat hun gezegd wordt. Zo raken ze verstrikt. Ze 

gaan degene die hun de wet voorschreef haten. Iedereen kan zien en toch kiezen we 

ervoor ons niet te herinneren wat we zien. Er bestaat geen volkomenheid zonder 

droefheid en verlangen, want zonder dat is er geen matigheid, geen mildheid. Wijsheid 

zonder mildheid en kennis zonder matigheid zijn nutteloos. Eigendunk is de grootste 

vijand van de mens. Wat hem zwak maakt is dat hij zich aangevallen en beledigd voelt 

door de daden en wandaden van zijn medemensen. Eigendunk maakt dat je je het 

grootste deel van je leven door iets of iemand aangevallen en beledigd voelt. Het lijkt 

vanzelfsprekend dat ik, die het onbekende aan kan, mijn mannetje sta ten opzichte 

van kleingeestige tirannen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Niets staalt mijn geest zozeer 

als de uitdaging dat ik te maken krijg met onmogelijke mensen die een machtspositie 

bekleden. Alleen zo verwerf ik de matigheid en sereniteit om de druk van het 

onkenbare te doorstaan.  

 

Het onbekende is voor de mens verhuld, wellicht versluierd door een angstaanjagende 

samenhang, maar ligt desondanks binnen zijn bereik. Het onbekende wordt op een 

gegeven moment bekend. Het onkenbare daarentegen is onbeschrijflijk, ondenkbaar, 

onbegrijpelijk. Het zal ons nooit bekend zijn en toch is het er, duizelingwekkend, 

oogverblindend en tegelijk ontstellend in zijn uitgestrektheid. Wij nemen waar. Dat is 

een vaststaand feit. Maar wat we waarnemen is van een andere orde, want ons wordt 

geleerd wat we moeten waarnemen. Het grootste gebrek van veel mensen is dat ze 

bereid zijn het wonder van wat ze zien te vergeten. Ze laten zich overweldigen door het 

feit dat ze zien en denken dat hun genie telt. Om de vrijwel onoverwinnelijke laksheid 

van de condition humaine te kunnen overwinnen, moet men een toonbeeld van 

gedisciplineerdheid zijn. Belangrijker dan het zien zelf is wat de mens ermee doet. Een 

van de grootste krachten in het leven van een mens is angst, want die spoort hem aan 

tot leren. Voor mij staat vast dat sterven voor alle levende wezens een worsteling is. 

Wat de dood een halt toeroept is bewustzijn. Het onbekende is altijd aanwezig, maar 

ligt buiten de mogelijkheden van ons normale bewustzijn. Het onbekende is voor de 
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gemiddelde mens overbodig. En dat komt doordat de doorsnee-mens niet genoeg 

energie tot zijn beschikking heeft om het te begrijpen. Het grootste probleem met de 

mens is dat hij vasthoudt aan de inventaris van het verstand. Het verstand behandelt 

de mens niet als energie. Het verstand houdt zich bezig met werktuigen die energie 

opwekken, maar het is nooit echt tot het verstand doorgedrongen dat wij meer zijn 

dan werktuigen. Wij zijn organismen die energie in het leven roepen. Ben je eenmaal 

tot de innerlijke stilte gekomen, dan is alles mogelijk. Wie stopt met tegen zichzelf te 

praten maakt van dezelfde methode gebruik die men aanwendt om ons te leren tegen 

onszelf te praten. We zijn dwangmatig en onophoudelijk, het is de manier waarop we 

ermee moeten ophouden: dwangmatig en onophoudelijk onderricht. Ik kan mijn 

macht beter niet richten op materieel bezit, maar op de geest, op de ware vlucht in het 

onbekende, niet op onbeduidende zaken. Ik moet mij bevrijden van de drang dingen te 

willen bezitten en vast te houden, volgens de oude sjamanen. Maar dat lukt me niet zo 

erg goed. Ik houd zo van mooie dingen om te hebben. En ik wil ik niet achterblijven en 

wanneer ik lange tijd niets kan kopen, ga ik de ‘schade’ inhalen; en ik heb ze nodig 

om me te herinneren aan vroeger. 

 

De mens riekt naar dat mysterie, naar het onverklaarbare. Onszelf anders zien is 

waanzin. Een mens doet dus geen afbraak aan het mysterie van de mens door te 

proberen het te rationaliseren. Ik waag me niet in het onbekende uit hebzucht. 

Hebzucht werkt alleen in de gewone wereld. Wie zich in de angstaanjagende 

eenzaamheid van het onbekende waagt, heeft iets groters nodig dan hebzucht, 

namelijk liefde. Liefde voor het leven en voor het mysterie. Je hebt er een onstilbare 

nieuwsgierigheid en ontzettend veel lef voor nodig. Ik denk vaak aan de geheimen van 

het bewustzijn. Het mysterie is het enige dat telt. Wij zijn levende wezens. We moeten 

sterven en afstand doen van ons bewustzijn. Maar als we daar maar een greintje aan 

konden veranderen, wat een geheimen zouden ons dan niet te wachten staan! Wat ik 

gaandeweg leer is het sparen van energie. Er is in het heelal een onmetelijke, 

onbeschrijflijke kracht. Ik ben actief betrokken bij ons verleden en raadpleeg het 

verleden om er referentiepunten te vinden. Dat geeft mij de kans de kracht te 

bestuderen. De geest openbaart zich aan iedereen, alleen ben ik daar consistent op 

afgestemd. Voor mij is de geest een abstractie, want ik ken hem zonder dat er 

woorden of zelfs gedachten aan te pas komen. Het is een abstractie, want ik kan de 

geest niet waarnemen. Ik hanteer de geest echter zonder de minste of geringste kans, 

het minste of geringste verlangen om hem te begrijpen. Ik herken hem, wenk hem, 

verleid hem, maak mij vertrouwt met hem en breng hem in mijn daden tot uiting. 

 

De macht van de mens valt niet te berekenen. De dood bestaat alleen omdat we hem 

sinds het moment van onze geboorte trachten te bereiken. Ik keerde zegevierend terug 

naar de geest, nadat ik eerst was afgedaald in de hel. En daaruit bracht ik trofeeën 

mee. Inzicht is er één van. Ik begrijp tot in de puntjes hoe de mens zich gedraagt. Ik 

begrijp dat de mens een schepsel is met een inventaris. Het reilen en zeilen kennen 

van een bepaalde inventaris maakt mij tot een expert op mijn terrein. Ik kan nooit een 

brug slaan naar de mensen. De laatsten moeten, als ze dat willen, een brug slaan 

naar mij. De geest moet afdalen naar wie erin geïnteresseerd is. Hij laat door zijn 

aanwezigheid alleen het verzamelpunt van de mens verschuiven naar een plek die 

bekend staat als de plek waar geen medelijden bestaat. Er wordt bij het verplaatsen 

van het verzamelpunt naar de plek waar geen medelijden bestaat geen bepaalde 

methode gevolgd. Dat gaat niet gepaard met emotionele uitbarstingen, maar met 
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daadkracht. De emotionele verwezenlijking komt jaren later, nadat men door er 

gebruik van te maken de nieuwe positie van het verzamelpunt heeft geconsolideerd. 

De geest raakt de mens aan en zijn verzamelpunt verplaatst zich. Zo simpel ligt dat. 

Het ergste dat ons kan overkomen is dat we moeten sterven. Dat staat al vast en dus 

zijn we vrij. Wie alles kwijt is, heeft niets meer te vrezen.  

 

Om magie te kunnen toelaten moeten we elke zweem van twijfel uit onze geest 

bannen. Hebben we dat eenmaal gedaan, dan is alles mogelijk. De mogelijkheden van 

de mens zijn zo uitgebreid en zo geheimzinnig dat ik er, in plaats van erover na te 

denken, de voorkeur aan geef ze te onderzoeken, zonder de hoop ze ooit te begrijpen. 

Alles wat ik doe is het gevolg van een verplaatsing van mijn verzamelpunt en die 

verplaatsingen worden geregeerd door de hoeveelheid energie die mij ter beschikking 

staat. Een verplaatsing van het verzamelpunt wil zeggen dat een beweging bij 

overmatige betrokkenheid op het individuele zelf vandaan komt. Volgens mij maakt de 

plek waar het verzamelpunt zich bevindt de moderne mens tot een moorddadige 

egotist (zelfingenomenheid), een wezen dat volkomen opgaat in zijn zelfbeeld. Mijn 

drijfveer is het onttronen van eigendunk. Alles wat ik doe is daarop gericht. Het is 

namelijk zelfbeklag in een andere vorm. Mijn manier van leven is geen hocus-pocus, 

maar de vrijheid om niet alleen de wereld zoals wij die kennen en die als 

vanzelfsprekend aan wordt genomen waar te nemen, maar alles wat menselijkerwijs 

mogelijk is. En deze vrijheid ligt binnen handbereik. De mens bevindt zich in een 

lastige positie. Hij vermoedt intuïtief zijn verborgen hulpbronnen wel, maar durft er 

geen gebruik van te maken. Vandaar dat de mens volgens mij in een hachelijke 

situatie verkeert, waarbij hij heen en weer geslingerd wordt tussen stompzinnigheid 

en zijn onwetendheid. De mens heeft nu meer dan ooit nieuwe ideeën nodig die 

uitsluitend betrekking hebben op zijn innerlijke wereld. Geen maatschappelijk ideeën, 

maar ideeën de betrekking hebben op de mens die zich tegenover het onbekende, 

tegenover zijn eigen dood geplaatst ziet. 

 

Ik vraag van Harmen, en dit als enige gunst, dat hij met dezelfde onverdraagzaamheid 

als waarmee hij mij de vriendschap opzegde, beweren zal dat hij mij weliswaar ooit 

beminde, maar dat hij mij nooit waarlijk heeft gekend. En meer nog: dat hij nooit een 

jota van mijn verhalen heeft begrepen. Dat is alles, en het is genoeg. 
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Twentse natuur op tafel 
 

 
 
 
 
 
Van jongs af aan was Jet (Henriette Middag) bezig met het tekenen en kleuren. Zij is 

autodidact en werkt nog steeds het liefst op papier. Jet woont aan de bosrand van 

Nijverdal, waar ze het liefst zo anoniem mogelijk werkt. 

 

Het van oorsprong Enterse bedrijf Ter Steege in Rijssen bestaat sedert 1933. 

Marskramer Albert ter Steege trok in die periode met paard en wagen door de 

omgeving van Enter om zijn huishoudelijke producten te verkopen. In de jaren vijftig 

namen de zoons Willem en Jan de zaak over en gingen met aardewerk, porselein en 

glas langs de weekmarkten. Spoedig stapte de firma over van detailverkoop op 

groothandel, groeide fors en heeft nu ook een filiaal in Aalsmeer. 

 

Zeer grote kans dat u wel eens uit een kopje of beker van Jet heeft gedronken, als ze 

al niet in uw kast staan. De serviezen van Jet, met vooral landelijke, nostalgische 

motieven als kippen en bloemen, zijn razend populair in binnen- en buitenland. 

Dankzij de samenwerking tussen een Nijverdalse tekenaar en een Rijssense 

pottenbakker. Jet ontwerpt exclusief voor Ter Steege. Niet alleen serviezen, maar ook 

keukentextiel, badartikelen, dekbedovertrekken, poppen, speciale kerstdecoraties en 

de kinderlijn Dip en Dap. Het debuut was het appelservies, daarna kwam de 

lavendellijn. Henriette Middag timmert niet nadrukkelijk aan de weg. Datzelfde geldt 

voor Ter Steege. Die bescheiden mentaliteit hoort misschien wel bij Rijssen, gewoon je 

werk doen en verder geen blabla. 

 

Streekproduct is een hype. Genetisch gemanipuleerde gewassen, bespoten groenten 

en fruit, levensmiddelen vol geur, kleur- en smaakstoffen. De moderne consument wil 

wat anders, hij wil puur op zijn bord. Biologisch verbouwde of ambachtelijk gemaakte 

producten, ouderwets lekker van smaak en bij voorkeur van eigen bodem. Consument 

heeft het steeds meer over de smaak van vroeger. 

 

Een paar jaar geleden werd het nog beschouwd als traditioneel, misschien zelfs wel 

als ouderwets. Kom daar nu eens om. Het streekproduct heeft en heel nieuw imago 

gekregen en geldt tegenwoordig als het culinaire summum van de moderne 

fijnproever. De producenten van streekproducten melden dat het streekproduct een 

hype is. De producent van vleeswaren, gemaakt van het Bunte Bentheimervarken, 

kan het nog maar nauwelijks bevatten. Amper drie weken na de publicatie van het 

artikel in de Twentsche Courant Tubantia over zijn varkenshouderij in het Duitse 

grensgebied, was hij schoon door zijn voorraad gerookte hammen en spek heen. Zijn 

collega Georges Laboyrie van Passionate About Taste, de Deldense producent van 

kweeperengelei verging het al niet anders. Op de dag dat er een verhaal over zijn 

bedrijf verscheen in de Twentsche Courant Tubantia, stond de telefoon vanaf half acht 

’s ochtends tot twaalf uur ’s avonds niet stil. De kopers komen tegenwoordig zelfs op 

zondag langs, doet kaasboerin Pauline Olde Olthuis van De Kruimelboerderij in 
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Beuningen er nog een schepje bovenop. Ze geniet van al die aanloop. De omzet van 

haar minikaasjes vaart er wel bij en geeft haar ook de kans om mensen het bedrijfje te 

laten zien, waar ze zo trots op is. Thea Lansink van erve De Boderie in Albergen had 

de bui al zien hangen. Gewaarschuwd dat er wel eens een run kon komen op haar 

Twentse scharrelroom, haalde ze nog gauw een paar potten van andere 

verkooppunten terug naar haar boerderijwinkel. En dat was maar goed ook, want 

diezelfde avond was ze uitverkocht. Ze maakte nog dezelfde avond nieuwe advocaat en 

de dag erna was ook die uitverkocht. De verhalen van jammaakster Paula Sanderink 

van erve ’t Nije Eskes in Beuningen en van Annie Meier van ijsboerderij ’t Loaboerke 

in De Lutte zijn al niet veel anders. Nog nooit verkocht Paula zo veel jam en chutney 

als op de kerstmarkt in Denekamp. Annie kreeg zelfs telefoontjes van mensen uit 

Amsterdam die ijs bestelden. Zelden eerder bestond er zo’n animo voor ambachtelijk 

bereide boerenproducten als na hun portret in de rubriek ‘Proef de Streek’ in de 

Twentsche Courant Tubantia. De behoefte aan traceerbare levensmiddelen met een 

eigen identiteit en een authentieke smaak groeit met de dag. Het zijn de smaak en de 

geur waar de consument voor valt. Maar ook de wetenschap dat er honderd procent 

natuurlijke ingrediënten worden gebruikt, spreekt de consument aan. De consument 

wil weten wat hij eet en hoe het gemaakt is, verklaart Pauline Olde Olthuis. Men is 

enorm geïnteresseerd in de bereidingswijze. En natuurlijk speelt nostalgie een rol. De 

kleinschaligheid en ambachtelijkheid geven het streekproduct een zekere meerwaarde. 

Ook jongeren, opgegroeid met massa-artikelen uit de supermarkt, hebben er maar 

wat graag een ritje van soms meer dan een uur voor over om een origineel product te 

kunnen kopen. Het zijn over het algemeen de echte fijnproevers, mensen die zelf graag 

koken. Er kwam een man, die tot toen altijd naar Amsterdam ging om daar ‘pata 

negra’, een bijzondere Spaanse ham te kopen. Die was dolblij toen hij merkte dat hij 

voortaan in Bentheim terecht kan. Er komen ook mensen die een origineel cadeau 

zoeken. De vraag naar streekproducten als geschenkartikel is de laatste tijd enorm 

gestegen. Vlak voor Sinterklaas kwam er een oma die tien kaasjes kocht voor haar 

kleinkinderen. Ze wilde dit jaar eens iets gezonds geven. Inmiddels hebben de  jam-, 

advocaat- en kaasmaakster elkaar bij het samenstellen van geschenkpakketten 

gevonden. Alle drie verkopen ze inmiddels elkaars producten in een aantrekkelijke 

verpakking. De kweeperengelei van Georges bleek een uitstekende compagnon te zijn 

voor de ham van De Feijterhof en kreeg hij een vaste plaats in het assortiment van de 

boerderij in Itterbeck. En daar niet alleen. Annie Meijer benutte het Deldense product 

om er een nieuw soort ijs mee te ontwikkelen: kweeperenroomijs. Hoe inspirerend de 

onderlinge contacten werken blijkt opnieuw als de streekproductenbereiders voor een 

ontmoeting bijeenkomen op De Feijterhof. De plannen om samen nieuwe artikelen op 

de markt te brengen volgen elkaar deze ochtend in snel tempo op. Ys van ’t Loaboerke 

met Twentse scharrelroom van De Boderie? Een prima combinatie vinden Thea en 

Annie. Chutney van Paula met de leverpaté die Marjan sinds kort maakt? Gaat vast 

goed samen. Georges presenteert ondertussen zijn nieuwste product: een 

kweeperengeleitaartje naar origineel Spaans recept. Pauline serveert er een stukje 

geitenkaas bij. Toch zijn het deze ochtend niet alleen mooie verhalen die over de rijk 

gevulde tafel gaan. Hier en daar klinkt ook een zorgelijk geluid. De grote vraag waar 

de producenten zich voor gesteld zien plaatst sommigen immers voor een dilemma. De 

verleiding is groot om op grote schaal te gaan produceren, legt Frank de Feijter uit. 

Neem bijvoorbeeld het spek. Wil dat goed op smaak komen, dan heb je negen weken 

nodig om het te zouten, te roken en te drogen. Maar je kunt ze ook in twee weken 

maken. Alleen heeft het dan niet die bijzondere smaak. Wat te doen? Geen concessies 
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doen, is Paula’s dringende advies. Altijd kiezen voor de hoogste kwaliteit. Anders 

overschrijdt je je eigen grenzen en ga je aan je succes ten onder, merkt Georges op. 

Tot die conclusie waren Frank en Marjan inmiddels ook al gekomen. Ze hebben een 

wachtlijst aangelegd van potentiële klanten, die bericht ontvangen zodra de voorraad 

deze maand is aangevuld. De verleiding om grootschalig te gaan werken mag dan 

misschien groot zijn, de kwaliteit weegt zwaarder. En zo hoort het ook, vindt Pauline, 

want een streekproduct maak je niet alleen om er geld aan te verdienen, je stopt er 

ook veel liefde en emotie in. En dat is nou precies wat de consument wil: een eerlijk 

product, gemaakt met liefde. 
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Afscheid 
 
 

 

 

 

Revolutie is geen etentje met gasten, niet het schrijven van een verhandeling of het 

schilderen van een schilderij, geen borduurwerkje; revolutie kan niet zo elegant zijn, zo 

gemakkelijk en bedaard, niet zo verfijnd van uiterlijk en inhoud, niet zo vriendelijk, 

plezierig, beleefd, bescheiden en welleven. Revolutie is oproer, een actie van een klasse 

die een andere klasse omverwerpt. 

 

Het Rode Boekje, Mau Tse-Toeng, maart 1927 

 

 

 

Heeft u plezier beleefd aan de onvergetelijke momenten in Enter? Die momenten, die 

mij voortdurend het idee geven dat ik terug wil om de Regge te zien, de grens tussen 

water en land zien vervagen, boodschappen te doen bij de coöp. De taal weer te horen, 

die mij zóó bekend en vertrouwd in de oren klinkt. Naar Enter gaan is teruggaan naar 

de geborgenheid van mijn jeugd en herinneringen aan bezoekjes afleggen bij allang 

gestorven ooms. Ik weet intussen dat de muziektent, ook al weer lang geleden, is 

afgebroken in verband met woningbouw. Nu weet ik dat het hervormd dienstgebouw 

vroeger een pastorie (ambtswoning van de predikant) was. Dat in de winkel van De 

Broeze – voormalig smederij – de eerste gereformeerde kerk was gevestigd. Vaa leeft 

niet meer anders zou ik hem vragen of hij nog iets mist in mijn boek. En in 

Amsterdam is niemand – op een enkeling na die ooit bij Roetgerink is geweest – die 

ooit van Enter of de Regge heeft gehoord. Men weet niet dat het bos van Evertje een 

voormalige landweer ofwel houtwal is en dat er 'armenhuizen' waren tussen de Oude 

Schoolstraat en het bos van de dokter. Dat er een scharensliep en een voddenman 

aan de deur kwam en een man die na de kerstdagen de hazen- en konijnenvellen 

ophaalde. Wie weet wie Slaatje of Jaishin-Ab waren. Dat de coöperatie werd gesticht 

op grond van de voormalige erve Borgerink. En dat het vele malen uitgebreide en 

verbouwde stationsgebouw lang in gebruik was als atelier van textielfabriek Bendien-

Smits uit Almelo en later een kokosmattenfabriek werd. Wie is geïnteresseerd in de 

gedichten van Jan Albertus Rispens, de vriend van de dichter Gerrit Waanders uit 

Deventer (1889-1962). Hij schreef enkele gedichten over Enter onder andere: 'De 

zwijgzame toren', een gedicht dat verwijst naar een gebeurtenis in de Tweede 

Wereldoorlog. Nu weet ik dat het mis ging met het landschap toen ‘men’ in Deventer 

het water van de Regge gebruikte voor eigen belangen. En dat het nooit meer is goed 

gekomen met de rivier en het landschap. Dat er vroeger meer feestdagen waren dan 

tegenwoordig tussen Sinterklaas en Hilgendree. Wie viert tegenwoordig nog Sunte 

Andries, de eerste zondag van Advent, of Sunte Thomas op 21 december, Sunte 

Steffen op 26 december en Hilgen Dree (Driekoningen) op 6 januari. Wie zegt nog 

goedensdag in plaats van woensdag? De namen roepen een oude tijd in mij wakker. 

 

Het wezen en de geheimen van het Enterse volk zitten verstopt in de mooderspraoke: 

de woorden en gezegden. Woorden en gezegden die een betekenis vertegenwoordigen: 
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de erfenis van onze voorouders, hier kan men hun karakter afleiden. Taal houdt ons 

bezig, we kunnen niet zonder en we slaan elkaar ermee om de oren. Taal is erbij 

horen, functioneren, begrijpen, misverstaan, oorlog, liefde, kortom: het leven. De 

streektaal vergroot de identiteit, geeft een gevoel van meerwaarde. Nogal eens doen 

mensen de Enterse taal af als een 'achterhaald boerentaaltje'. 'Een beetje dom', want 

in elke taal kan in principe alles uitgedrukt worden en elke taal heeft haar emotionele 

waarde als moedertaal. Schrijvers en dichters, geschiedkundigen, organisatoren, 

kunstenaars, leden van regionale verenigingen tot behoud en versteviging van de 

eigen traditionele cultuur beleden door hun woorden, werk of lidmaatschap – de één 

meer, de ander minder – hun liefde voor hun geboortestreek. Daarmee probeerden ze 

een dam op te werpen tegen een egaliserende confectiecultuur die op alle fronten aan 

de winnende hand bleek. Adriaan Buter stelt dat wij de vaderlandse cultuur dienen te 

beschermen. Dat die geen eenheidsworst is en opgebouwd uit de gewestelijke 

eigenwaarden. Het zijn deze waarden die diep in onze volksziel verankerd liggen. Taal, 

volkskarakter, landschap, architectuur, zeden en gewoonten! Het zijn zaken die in 

verschillende gewestelijke aspecten het begrip 'vaderland' levend maken.’ Ik 

constateer uit de verhalen dat het vroeger anders was maar ik weet niet hoe. Als 

voorbeeld van het landschap heb ik alleen het Wierdense Veld en de Borkeld. Toch 

krijg ik een idee wanneer ik lees over de uitgestrekte heidevelden tussen Enter en 

Goor wanneer ik op de Gortelse heide (Veluwe) wandel. De verhalen over de marken 

en grote erven ken ik alleen maar uit boeken want de veranderingen zijn al begonnen 

in de tijd van mijn grootouders. Misschien kan de realiteit van dat dorp aan de Regge 

nooit adequaat gevangen worden in objectief (zakelijk, onbevooroordeeld) taalgebruik. 

Misschien kan ik uit de geschiedenis leren dat schrijvers consequent alle gegevens 

gebruiken om te ontkennen hoe verscheurd ze innerlijk zijn door het verlies van onze 

streek. 

 

De taal kan de mensen een identiteit bieden. De Nederlandse taal zou die functie 

kunnen vervullen, ware het niet dat het geen 'eigen' taal is. Dit gat kan goed gedicht 

worden door de streektalen. De streektaal vergroot de identiteit, geeft een gevoel van 

meerwaarde. De namen van vroeger roepen een oude tijd in mij wakker. Herman 

Schönfeld Wichers, alias Belcampo, schrijft in ‘Bevroren Vuurwerk’ dat sterven zonder 

nageslacht al een dubbel sterven is. Maar een wereld achterlaten waarin je taal wordt 

uitgeroeid is het bitterste van alles. En niet door innerlijk verval maar door een 

vreemde macht. Tegenwoordig zegt men niet ‘heb uw naasten lief’, maar groeten de 

jongeren elkaar met de woorden ‘respect’ of ‘peace’. Wat ik constateer is dat het 

‘xenofobische (afkeer van vreemdelingen en al wat vreemd is) antagonisme’ 

(tegenwerking) tegenover vreemde gebruiken, buitenlandse mensen en dergelijke op 

iedere volgende generatie wordt overgedragen, en niet alleen in Twente! Het vrij 

liberale klimaat van tegenwoordig leidt tot een zeer conservatieve reactie. Er ontstaat 

een beweging die zich heftig verzet tegen de ontspannen, tolerante sfeer, de 

onverschilligheid tegenover tradities, de bezoedeling van de oude ‘zuiverheid’ en de 

vergrijpen tegen de heilige wet. En hun vijanden spreken natuurlijk over ‘terroristen’ 

en ‘bandieten’. Degene die de grootste angst kan oproepen, heeft de macht. Ik maak 

mijzelf geen verwijten, ik doe er niet aan mee, dat is alleen maar verspilde energie. 

Maar het geweld en het moorden moet afgelopen zijn! De militaire hulp aan 

Afghanistan en Irak is een dwaas volgehouden kolonialisme. De inlandse bevolking 

moet bevrijd worden van de terroristen, er wordt afgerekend met plaatselijk tuig. En 

dat alles ten behoeve van de eigenbelangen, vaak in olie, diamanten, suiker, goud en 
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weet ik wat nog meer. Bemoei je nooit met de godsdienst van een ander! 

 

Mijn relatie met het goddelijke is gebaseerd op weten alleen. Het concept (ontwerp) 

van een transwereldlijke bron staat hierbij centraal. Het doel van de kennis is de 

openbaring van de godheid zelf en niet de kennis die door rationele redenering en 

argumentatie wordt verkregen. En de mannelijke tegenhanger is niet uit mijn 

onmiddellijke omgeving verbannen. Het is geen gevallen deel, dit wezen zonder wie ik 

niet compleet ben. Uit de bijbelteksten blijkt dat het niet om deugden van een 

platonische liefde gaat tussen man en vrouw, maar om lichamelijke liefde. Maar op 

die manier wordt de aandacht van het geestelijke naar het lichamelijk verlegd en 

verliest zo de essentie van mijn denken. De kabbala beweert dat wanneer de god het 

paradijs betreedt om zich met de rechtvaardigen te verstaan, hij in heilige vereniging 

gaat met het vrouwelijk deel van hemzelf. Bedenk wel dat in die tijd de kabbala is 

bedacht door mannen en dat de god dus een hij was. Als een vrouw het verhaal had 

geschreven zou er sprake zijn geweest van een zij in Heilige Vereniging met het 

mannelijk deel in het paradijs. Is er een relatie tussen de mens en het heelal? De 

Kabbala denkt van wel en daaruit zou de eenheid van het geheel blijken. Deze 

opvattingen zijn niet nieuw en bestaan al geruime tijd. Maar gekibbel waarmee men 

trachtte aan te tonen dat psychologie (zielkunde) of psychoanalyse (door Freud 

ingevoerde geneesmethode voor geesteszieken: het opsporen van en afrekenen met 

naar het onderbewustzijn verdrongen wensen, beelden) alleen op psychopathologisch 

(pathologie is leer der ziekten) terrein bruikbaar is en dan nog alleen waar het gaat om 

de ziekten van de geest. Aan het eind van zijn lezing, bekend onder de naam ‘Varieties 

of Religious Experience’ zegt William James Gifford in het jaar1902, dat het geheel 

van zijn ervaringen in het geestelijk vlak hem ervan had overtuigd dat wat normaliter 

onder bewustzijn wordt verstaan, in feite slechts één van de werelden van het 

bewustzijn is en dat de andere werelden buiten het bereik van de onmiddellijke 

waarneming liggen. Het blijkt – aldus Gifford – dat deze andere werelden van 

essentiële betekenis zijn in het bewuste leven. Deze betekenis blijkt soms wanneer 

energie van deze niet-bewuste werelden in de bewuste lagen doordringt. Die andere 

werelden zijn nu de werelden die de mysticus ervaart, zei Gifford. Het zijn de werelden 

die de kabbalist bedoelt als hij het heeft over de ‘vier’ werelden. In zijn boek 

‘Chadidisme’ stelt Matin Buber deze problematiek nog scherper. Daar beweert hij dat 

de moderne psychoanalyse op een oud chassidisch gezichtspunt wijst, waarin wordt 

gesteld dat psychische energie over de geestelijke werelden verdeeld en geleid kan 

worden in de mens zelf. Hij legt hierbij de nadruk op het feit dat deze psychoanalyse 

uitgaat van energieën die alleen in de mens aanwezig zijn en niet van de energieën die 

volgens opvattingen van het chassidisme in de mens en de wereld als vonken worden 

opgewekt.  

 

De sjamanen deelden eigenlijk mee dat zij hun kennis niet verkregen uit domweg 

logisch speurwerk, maar uit diepgaande beschouwing van zichzelf, van de natuur en 

de mens in het algemeen. De waarde ligt in het feit dat zij de moed hadden diep in het 

bestaan van dit zelf te zoeken en op deze wijze de these ontwikkelden die aan de 

psychologie en de psychiatrie van heden ten grondslag liggen. Het doel van de 

psychologie van heden moet zijn het individu wegwijs te maken in het kennen van de 

psyche. Hen te onderwijzen in de werking tussen hemel en aarde. In de twintigste 

eeuw is het dat voor het eerst de mens is toegestaan het ‘Heilige der Heiligen’ te 

betreden en de ontdekkingsreis door de gebieden van het onbewuste te beginnen. Het 



 426

feit dat de basistheorieën van de psyche reeds eeuwen lang in geschriften zijn 

vastgelegd, bewijst eens temeer dat de mens over een ervaringselement beschikt dat, 

gebruikmakend van de religie en de mystiek, tracht zich middels deze reis door de nog 

onbekende gebieden aan allen te openbaren. Zelfs indien ontdekt zou worden dat de 

meest moderne methode in de dieptepsychologie slecht een mythologische formulering 

is, dan nog blijft het feit dat de mythe transformeert (van gedaante verandert), 

ongeacht de gedaante die zij hierbij aanneemt en in welke taal zij zich uitdrukt. Het 

zou blijken dat, hoe men deze transformatie ook zou noemen, haar functie steeds 

dezelfde blijft. De wetenschap dient omtrent deze materie aan duidelijke criteria te 

worden onderworpen wil deze wetenschap wegens haar eigen aard beoefend worden. 

Als zou blijken dat dit weten niet meer dan weer een mythe is, dan staat in ieder geval 

ook in de moderne wetenschap vast dat gewerkt werd aan de oerbron waaruit deze 

mythe is voortgekomen. Als het een wetenschap is en geen mythe en zij zou op 

waarlijke objectieve wijze hanteerbaar blijken, dan zou hierdoor een grote stap zijn 

gedaan op weg naar de essentie van alle dingen in het universum. Zeker is dat voor 

ieder individu de boodschap van de mystieke ervaring anders is. Slechts in grote 

trekken komt zij met gelijksoortige ervaringen bij anderen overeen. 

 

De moderne mens leert dat het bewustzijn een werking van het hoofd, van de 

hersenen is. Voor de moderne mens is het vreemd te horen dat het hart de zetel van 

het bewustzijn is. In de veertiende eeuw werd het bestaan van twee intelligenties 

verondersteld. De intelligentie van kennis: het oog en de intelligentie van het begrip: 

het hart. Kabbalistisch gezien is de ziel de boodschapper die de mens ’s nachts verlaat 

en opstijgt naar de goddelijke wereld. Het is de werking van de droom. Paracelsus 

(alchemist) stelling, dat in het hart de ware ziel, de adem gods, woonachtig is, wijkt in 

dit opzicht weinig af van de kabbalistische visie, daar de ziel-boodschapper in feite 

ook de adem gods is. Omdat hij ‘de boodschap’: Gods adem of woord, in de droom 

meedeelt aan de dromende en de naar antwoord zoekende mens. De grote 

chassidische mysticus rabbi Baer van Meseritsz, de grote Maggid, geeft de volgende 

duidelijke uitleg (…) ‘en de kracht van intelligentie woont in het hart. Dit komt 

overeen met de uitspraak: het hart is wijsheid. In het hart ontvangt intelligentie haar 

inhoud, dat is wijsheid, en de invloed van het hoogste zelf, het onbewuste.’ Wanneer 

de chassidische uitleg van de Zohar (Boek van de Heerlijkheid of Sefer Zohar, 

beginselen van de Kabbala) wordt toegepast op de wijsheid van Salomo en zo, dat hier 

sprake is van een ‘verstandig hart’ en dat de bron van dit hart de volle maan is (de 

maan en het hart zijn vaak geassocieerd met de vrouwelijke aard van kennis) dan 

volgt hieruit dat Salomo zijn wijsheid putte uit het onbewuste: de plaats waar de 

dromen manifest worden. Succesvolle droomuitleg eist echter kennis van de 

archetypen (algemeen bekend voorbeeld): modellen die in de mythologie besloten 

liggen. Het eist ook inzicht in de basisverhoudingen van het symbool, zijn positieve en 

negatieve uitwerking, de betrekkelijkheid voor het onmiddellijke. De dromer hoeft niet 

meer te doen dan aan de mythologie die aan dit alles ten grondslag ligt, uitdrukking te 

geven. Deze mythologie is aan hem voorbehouden en is uniek. Maar voor dit alles is 

waarlijk ‘de wijsheid van Salomo’ nodig. Toegepast op het collectief bewustzijn laat 

Jungs visie zien hoe complex het probleem is waarmee de mens van deze tijd worstelt. 

Zonder levende religieuze of mythische traditie, onwetend en niet bekend met de 

verborgen boodschap van de symboliek, verkeert deze mens in staat van ‘kind-zijn’. 

Misschien is dit de verklaring voor het feit dat de verandering van Twente heeft plaats 

gevonden zoals hij plaats vond. Alleen een kind kan de gevolgen niet overzien van het 



 427

spelen met lucifers. Zo kan de mens van tegenwoordig vanuit zijn beperking en 

kinderlijk bewustzijn evenmin de gevolgen overzien van zijn spel met lucifers: de 

bewapening en de oorlog. Maar waarop kan deze mens zich beroepen? Wat 

bijvoorbeeld is de ware achtergrond van vredesbewegingen en strijd voor gelijke 

rechten. Zijn juist deze verschijnselen niet de oorzaak van vernietiging en verdrukking 

vanuit de erkenning die zij inhouden van het tegendeel? Vondel schreef dit gedicht 

naar aanleiding van de dood van zijn kind. 

            

 

Kinder  lijk 

 

Constantijntje, ’t zalig kijntje, 

cherubijntje, van omhoog 

de ijdelheden hier beneden 

uitlacht met een lodderoog. 

 

Moeder, zeit hij, waarom schreit gij, 

waarom greit gij op mijn lijk? 

Boven leef ik, boven zweef ik, 

engeltje van ’t hemelrijk. 

 

En ik blink er, en ik drink er 

’t geen de schinker alles goeds 

schenkt de zielen, die daar krielen, 

dartel van veel overvloeds. 

 

Leer dan reizen met gepeizen 

naar paleizen, uit het slik 

dezer werrelt, die zo dwerrelt. 

Eeuwig gaat voor ogenblik. 

 

 

Joost van den Vondel 

 

 

Maar de zoekers van toen waren geen neurotici, die de werkelijkheid van alle dag 

wilden ontvluchten. Het terugtrekken in afzondering is op zichzelf niet asociaal. De 

innerlijk verrijking is niet zelfzuchtig, want van met mystiek bezig zijn kan men wijzer 

van worden. Want de mysticus zoekt geen afzondering maar zoekt een compensatie 

voor een leeggevallen plaats. Bij het ervaren van de mythische werkelijkheid wordt de 

oorspronkelijk eenheid ervaren, de tijd waarin alle dingen in harmonie zijn. De riten 

dienden om de mens een plaats te geven in het drama van geboorte en dood als 

onderdeel van de natuurlijke kringloop in de Schepping. Ze beoogden aan deze 

kringloop te ontsnappen door verjonging – de beleving van de cycli van zaaien en 

oogsten –  en transformatie (omzetten) in de mens. Mensen konden zonder deze zin 

niet functioneren. Maar dat kan evengoed gebeuren tijdens de deelname aan het 

maatschappelijk leven, de riten zijn overbodig omdat ze de mens vervreemden van het 

hier en nu. De mythe kan onderwijzen en ordenen, mits goed begrepen. De magiërs: 

de intellectuelen van vroeger. 
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Het geloof in spoken en bovenaardse verschijnselen zal wel nooit uitsterven. Op 26 

januari 1962 spookte het flink bij boer Olthof op het Hexel onder Wierden. Er werd op 

de ramen gebonsd en met de deuren gerammeld. In de daarop volgende nachten 

herhaalde het verschijnsel zich, zonder dat de familie de oorzaak kon opsporen. De 

zaak kwam in de krant en dat kan het spook hebben afgeschrikt. Want toen op 30 

januari politie en buren de wacht hadden betrokken, bleef het rustig. Sindsdien heeft 

het bij Olthof niet meer gespookt. Ik herinner mij dat mijn tante vertelde dat op een 

avond een paard met zijn hoeven tegen de deuren van de deel trapte. U weet wel, de 

tante die woonde op het erve De Schuilenburg achter de Mosterdpot, onder aan de 

brug over het Twente-Rijnkanaal. Nadat tante in paniek oom belde (die bij zijn 

moeder, mijn oma Bannink, was) heeft ze het gebons nog één keer gehoord. Het was 

wel schrikken! Wel werd later een man gesignaleerd in het laantje. Die viel de meisjes 

lastig en tante bracht voortaan de dochters en vriendinnetjes naar de grote weg. 

 

Met het begin van mijn tweede levenshelft begon de confrontatie met het onbewuste. 

Er ging veel tijd heen met dit werk en pas na twintig jaar was ik zover, dat ik de 

inhouden van mijn fantasieën enigszins kon begrijpen. Eerst diende ik aan te tonen 

dat mijn innerlijke ervaringen historische voorlopers kende, dat wil zeggen ik moest de 

vraag beantwoorden: Waar zijn in de geschiedenis dezelfde veronderstellingen te 

vinden? Als ik zo’n bewijs niet had kunnen vinden, dan had ik mijn denkbeelden nooit 

kunnen staven. De ontmoeting met de alchemie, de kabbalah, de Kartharen, Carlos 

Casteneda, de Koran en de apocriefe boeken werden in dit verband een 

doorslaggevende gebeurtenis, want eerst door hen verkreeg ik de historische 

fundering die me tot dan had ontbroken. Ik heb me verdiept in de gnostici, want ook 

zij hebben de oerwereld van het onbewuste ontmoet. Ze hebben zich beziggehouden 

met haar inhouden en beelden, die blijkbaar versmolten waren met de wereld van de 

driften. Op welke manier deze beelden te zien zijn schrijft Carlos Casteneda. De 

antropoloog Carlos Casteneda (1931-1998) is de beste en invloedrijkste schrijver over 

sjamanitische kennis en rituelen, waaronder de transformatie van lichaam en geest 

door middel van psychoactieve stoffen. Zijn boeken, waaronder ‘De lessen van Don 

Juan’ en ‘De reis naar Ixtlan’, zijn nooit overtroffen. Hij was een voorloper van de 

holistische visie op mens en natuur, die zouden leiden tot een wereldwijd 

milieubewustzijn. Schrijvers als James Redfield en Paulo Coelho zijn schatplichtig aan 

Casteneda. Hij vertelt hoe hij controle leert uitoefenen over zijn dromen in ‘De kunst 

van het dromen’. In ‘De lessen van Don Juan’ zette Casteneda de eerste stappen op 

zijn weg naar meesterschap, met het doel de geheime kennis van de Yaqui-sjamanen 

te verwerven. In ‘De Tweede Machtsring’ ontmoet hij de vrouwelijke sjamaan Doña 

Soledad, die zelf is getransformeerd van een simpel en nederig bestaan naar dat van 

een jager en krijger, een stalker van macht. Met haar zet hij zijn wonderbaarlijke en 

soms gruwelijke reis voort. Carlos Casteneda is een van de diepste en invloedrijkste 

denkers van de twintigste eeuw. Zijn inzichten banen een weg voor de toekomstige 

evolutie van het menselijk bewustzijn. De gnostici zijn ver in de tijd verwijderd. Toch 

vind ik verbindingen tussen het gnosticisme en het heden. Zij hebben echter 

ouderwetse ideeën. Het motief van de gnostische Jahweh en God-Schepper verscheen 

opnieuw in Freuds mythe van de oervader en het van deze vader afstammende 

duistere superego. Volgens gnostische traditie was het deze hogere god die de kratèr 

(mengvat), het vat voor geestelijke verandering, de mensen te hulp had gezonden. De 

kratèr is een vrouwelijk principe, en dit heeft in de patriarchale wereld van Freud geen 
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plaats gevonden in dit vooroordeel staat Freud overigens niet alleen. In de katholieke 

geestelijke wereld is pas in het begin van de twintigste eeuw, na eeuwenlang aarzelen, 

de moeder gods en de bruid van christus opgenomen in de goddelijke thalamus en 

daardoor is zij tenminste bij benadering erkend. In de protestantse en joodse wereld 

heerst zoals tevoren de vader. In tegenstelling daarmee heeft in de hermetische 

filosofie van de  alchemie het vrouwelijke principe een uiterst belangrijke en aan het 

mannelijk principe gelijkwaardige rol gespeeld. Ook de katharen kende vrouwelijke 

priesters. Een van de belangrijkste vrouwelijke symbolen in de alchemie was het vat 

waarin zich de verandering van de substantie moest voltrekken. Jung ontdekte in zijn 

psychologische ontdekkingsreis nog een proces van innerlijke verandering: de 

individuatie. En ik vind in de Koran raad voor een onafhankelijke vrije geest. Een 

optimist is geen slecht geïnformeerde pessimist. Men moet de liefde voor het leven niet 

verliezen. Ik word niet ouder, elke leefperiode komt over de vorige heen. Maar van het 

vorige gaat niet verloren. De mens behoudt het vermogen te zijn wat hij geweest is, 

wanneer de omstandigheden dat vragen. Alleen de rek gaat uit de cellen en dat maakt 

dat ik ouder lijk, maar me niet voel. De eerste belevenissen en toenmalige indrukken 

zijn wel vermeerderd met mijn ervaringen van later jaren.  

 

Ik maak het u niet eenvoudig mijn wezen door de schijn heen te zien. Ik werp een 

hoge dam van gekheid. Maar wie eenmaal heeft ingezien dat het gevoel een masker 

kreeg opgezet, kan men deze schrijverij onmogelijk nog als kolder alleen beschouwen. 

Ja, gekheid is veel genietbaarder, als de schrijver er rot aan toe is, zich de strot 

doorsnijdt of watervallen van zwarte gal uitstort, zowel overdag als ’s nachts. Kolder 

alleen is zondig. En bovendien stemt het u tevreden, kunt u er ook weer tegen, 

wanneer u merkt dat een grappenmaker eigenlijk net zo’n stuk chagrijn is als u. Zou 

het niet zo kunnen zijn dat we zo beschaamd zijn over het mensonwaardige gedrag 

van een medemens dat we er ons nadrukkelijk van willen distantiëren? Hoe 

afschuwelijker de feiten zijn, hoe uitdrukkelijker wij er afstand van nemen. Als we het 

beestig noemen, zijn we ervan af. Het is wel handig, maar niet erg fair. Maar als we er 

dieper over willen nadenken, zullen we moeten vaststellen dat er iets veel 

fundamentelers schuilgaat achter deze handige doorverwijzingtechniek. Via dit 

specifieke wordgebruik trachten mensen zich zo veel mogelijk te distantiëren van 

medemenselijk gedrag. Zeker als dat gedrag onbegrijpelijk en dus onaanvaardbaar is. 

Hoe afschuwelijker de feiten zijn, hoe uitdrukkelijker we  er afstand van nemen. 

Zolang dieren zich volgens onze normen voorbeeldig gedragen, worden ze door ons 

aanvaard en gekoesterd. Zij hebben immers iets menselijks en dus horen ze bij ons. 

Als medemensen zich volgens diezelfde normen totaal onmenselijk gedragen, dulden 

we dat niet. Gepleegde feiten kunnen zoveel afschuw verwekken dat het ons 

emotioneel onmogelijk is onze soortnaam nog te verbinden aan dergelijk gedrag. Die 

wandaden zijn zo mensonterend dat wij er ons van willen distantiëren. De schuldigen 

herkennen en erkennen we niet meer als soortgenoten, zij horen niet meer bij ons. 

Hun gedrag is zo onherkenbaar vreemd dat wij er ons op geen enkel punt in kunnen 

terugvinden. We wensen het niet meer toe te schrijven aan onze eigen soort. We 

hebben er moeite mee te aanvaarden dat de dader een van de onzen is. Vanuit een 

diep schaamtegevoel ontstaat de behoefte tot verdringing. Met zo’n soort willen wij 

niets uit te staan hebben. Dit kunnen geen mensen zijn. Dus zijn het beesten. 

 

Wie vanuit een over-emotioneel standpunt tracht inzicht te krijgen in de toch al niet 

zo gemakkelijk te begrijpen daden van een medemens, krijgt noodgedwongen een 
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vertekend beeld. Om te doorgronden wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld, dient 

men over een open geest te beschikken. Het is de binnenkant van die mens die moet 

worden bekeken. In ons dagelijkse spraakgebruik formuleren we het perfect: we 

vragen ons af wat er in die mens is omgegaan, wat spookte er door zijn hoofd? Er is 

natuurlijk niet alleen het hoofd dat een rol heeft gespeeld. Rede en verstand komen 

hier weinig aan te pas. Integendeel, het zijn de emoties die de bovenhand hebben 

gekregen. Vandaar de vraag: wat is er misgegaan in de gevoelsbeleving?  Een misdrijf 

kent een emotionele voorgeschiedenis. De aanloop tot de feiten is essentieel om deze 

te kunnen doorgronden. Al te gemakkelijk worden de feiten op zich als een geïsoleerd 

geheel beschouwd en onder de loep gelegd. Als men ze uitvergroot, omvatten ze nog 

niet de volledige waarheid. Het ontstaan van het misdrijf, het groeiproces, is op zijn 

minst even belangrijk. Het is als een vulkaanuitbarsting. De explosie is het gevolg van 

de innerlijke spanning, die lange tijd werd onderdrukt. Het rommelde meestal al een 

tijd voordien. Onze dikwijls over-emotionele reacties op de gruwelijke daden van een 

medemens brengt ons dicht bij de allang achterhaalde stelling van Lombroso. Deze 

was ervan overtuigd dat misdadigers wezens waren die waren blijven steken in hun 

evolutie. Zij waren nooit uitgegroeid tot volwaardige mensen. Deze achterhaalde 

inzichten behoren stilaan tot het verleden. Toch blijven ze nog nazinderen, zowel in 

het actuele denken als in ons dagelijkse taalgebruik. Tegen deze spontane drang tot 

minachting van het dierlijke bestaat evenwel een remedie: het nauwkeurig bestuderen 

van de dieren en hun omgang met elkaar leidt vanzelf tot meer inzicht en respect. Het 

is erg verrijkend en erg verassend na te gaan hoe dieren zich precies gedragen tijdens 

agressieve confrontaties met soortgenoten. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, 

maar als u op dit vlak de vergelijking maakt tussen dierlijk en menselijk gedrag, valt 

deze duidelijk in ons nadeel uit. Wij mensen zijn toch zo trots op ons unieke verstand 

en op onze specifieke menselijke gevoelens. IJdel als we zijn, hebben we onszelf op een 

torenhoog voetstuk geplaatst. Eeuwenlang slaagden wij erin dit zelfgenoegzame beeld 

te handhaven. Pas in de eerste helft van de twintigste eeuw is hier verandering in 

gekomen. Tal van wetenschappers lichten de mensheid van haar zelfgecreëerde 

voetstuk. Gewapend met nieuwe inzichten sloegen ze ons prachtig geboetseerde 

zelfbeeld aan diggelen. De ethologen waren hiervoor aansprakelijk. Zij bestudeerden 

het gedrag van dieren in het wild. Hun vaststellingen waren allesbehalve vleiend voor 

de mens. Hun wetenschappelijk observaties hebben ertoe geleid dat vele menselijke 

vooroordelen tegenover de dierenwereld genadeloos werden gesloopt.  

 

Vele vooroordelen die wij hebben over dierlijk gedrag worden veroorzaakt door typisch 

menselijke interpretaties. Onze subjectieve kijk op hun gedragingen veroorzaakt 

grondige misvattingen. Zodra men het heeft over dierlijke agressie, krijgen heel wat 

mensen onbewust beelden voor ogen van wrede roofdieren die hun prooi verscheuren 

en verslinden. Vandaar ook dat wie een gruwelijke moord op een medemens heeft 

gepleegd, wel eens als roofdier wordt omschreven. Deze vergelijking raakt kant noch 

wal. Een moordenaar richt zich tegen een soortgenoot, een roofdier doodt een prooi. 

Daarenboven wordt het prooidier enkel en alleen gedood om de honger van het 

jaagdier te stillen. Als een mens door een medemens wordt omgebracht, is dit 

uiteraard niet om hem op te eten. Kannibalisme komt hoogstzelden voor. Deze 

foutieve beeldvorming heeft inderdaad iets met beelden te maken. Zij steunt op 

spectaculaire filmfragmenten waarmee ieder van ons herhaaldelijk is geconfronteerd. 

Heel wat dierendocumentaires worden gemaakt met dergelijke aangrijpende scènes. 

Een roofdier dat een weerloos beest verschalkt, doodt, aan stukken scheurt en 
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verslindt, boeit de kijker. Gezien door onze menselijke emotionele bril worden zulke 

beelden drastisch vervormd. Ze worden gevoelsmatig ingekleurd en daardoor rationeel 

verkleurd. Dit versterkt ons vooroordeel dat zoogdieren in het algemeen vreselijk 

agressief zijn. Vandaar het negatief getinte gezegde: zich gedragen als een beest. Maar 

ongetemde agressie is geenszins kenmerkend voor het gedrag van roofdieren. Het 

ontgaat ons dat dieren waarvan het voedsel bestaat uit levende wezens, verplicht zijn 

zelf te jagen en te doden. Wij kunnen het anderen voor ons laten doen. Een roofdier 

doodt instinctief en uit noodzaak. Als het een ander pijn doet, is het niet om daar 

plezier aan te beleven. Het vertoont niet de sadistische glimlach die sommige 

massamoordenaars kenmerken. Wolven zijn roedeldieren. Doordat zij in groepen 

leven, hebben zij heel wat sociale codes. Hun gedrag ten opzichte van soortgenoten is 

dan ook erg tolerant en zeer sociaal. Met vrouwtjes en jonge wolven vechten mannen 

niet. Deze wordt van generatie op generatie doorgegeven. Dit bewijst alvast dat 

vooringenomenheid, hoe onrechtmatig ook, zeer hardnekkig kan zijn. Niet alleen onze 

beeldspraak maar ook ons cultureel erfgoed toont daarvan onuitwisbare sporen. 

Sprookjes zijn een essentieel deel ervan. Ze zijn voor de opvoeding van kinderen erg 

belangrijk. Via verhalen die aangepast zijn aan hun leeftijd, leren de kleinsten onze 

samenleving ontdekken. Wie kent er bijvoorbeeld niet het sprookje van Roodkapje. Het 

dankt zijn succes aan de archetypische kenmerken van het verhaal. Het gaat over de 

relatie tussen het goed en kwaad, over de verhouding tussen dier en mens. De manier 

waarop wolven in westerse sprookjes worden opgevoerd, heeft op zijn beurt de 

beeldvorming over dit dier en over roofdieren in het algemeen zwaar vertekend. De 

sprookjeswolf is een erg boos dier. Hij vreet niet alleen het ene geitje na het andere op, 

in zijn nietsontziende gulzigheid slokt hij ook nog een hulpbehoevende grootmoeder 

naar binnen. Tegenover zulke bloeddorstige moordlust moet gepast gereageerd 

worden. Gelukkig is er de boswachter. Hij staat symbool voor de bestraffende 

rechtsorde. Al drinkend zinkt de wolf weg tot op de bodem van het meer. Dit is zijn 

welverdiende loon. Het kwaad is definitief vernietigd het wateroppervlak wordt weer 

rimpelloos. Ook de gretig luisterende kinderen halen opgelucht adem bij zo’n happy 

end. Tegen beter weten in maken we onszelf wijs dat het gevaar is geëlimineerd en dat 

recht is geschied. Vrij vertaald kunnen we stellen dat onze gevoelens van boosheid en 

wrok bevredigd zijn. Eigenlijk zijn het parallelle gevoelens die velen koesteren naar 

aanleiding van de executie van een agressieve misdadiger. Hij was evenmin waardig 

om nog verder tussen ons te leven. Hij was het leven niet waard en dus is het maar 

goed dat hij werd opgeruimd. De bron van onze angst is vernietigd, dus verdwijnt ook 

de angst zelf. Wat een rituele zelfbevrijding! En eigenlijk is het ook een vorm van 

zelfbedrog. 

 

Een extreme indeling in goed en kwaad is natuurlijk onvoorstelbaar kinderlijk en 

getuigt van verregaande naïviteit. Zorgvuldige en langdurige observaties van tal van 

diersoorten in hun biotoop hebben tot een tegenovergestelde conclusie geleid. Mensen 

zijn heel wat wreedaardiger dan dieren. De meeste hogere zoogdieren doden geen 

soortgenoten, in tegenstelling tot de mens. Waarom faalt de superieure mens op het 

punt om de agressie van de overwinnaar om te buigen, in tegenstelling tot het 

‘onbegaafde’ dier? Je zou het omgekeerde verwachten, omdat dieren veel beter 

uitgerust zijn om elkaar te doden. Zware slagtanden, vlijmscherpe horens en sterke 

geweien zijn gevaarlijke wapens voor wie ermee te maken krijgt. Deze bevoorrechte 

outillage maakt het doden bijna vanzelfsprekend. Toch gebeurt dit slechts hoogst 

uitzonderlijk. Het gebeurt natuurlijk wel dat ze hun tegenstander tijdens een  



 432

territorium- of rivaliteitgevecht ernstig verwonden. Soms bezwijken de slachtoffers 

hieraan. Toch gaat het iedere keer weer om ongevallen, er was geen opzet tot doden 

mee gemoeid. Dergelijke ongelukken zijn niet uit te sluiten. Maar de algemene regel is 

en blijft dat hogere zoogdieren elkaar niet doden. Alleen primaten vermoorden 

soortgenoten, vooral de chimpansee doen het. Die staat genetisch het dichts bij de 

mens.  

 

Het vermogen om te voorkomen dat zij hun soortgenoten om het leven brengen, 

behoort tot het evolutionaire erfgoed van de dieren. Alle levende wezens hebben een 

natuurlijke drang tot overleven. Wie zich het best aanpast aan de noden van het 

ogenblik, wint het van de anderen. Door dit overlevingsinstinct hebben hogere 

diersoorten blijkbaar een feilloos functionerend systeem ontwikkeld om de agressie 

van tegenstanders te kanaliseren en te blokkeren. Daardoor kan het doden van een 

soortgenoot worden verijdeld. De specifieke gedragingen van bepaalde diersoorten 

hebben hun oorspronkelijke functie in de loop van de evolutie verloren. Die 

gedragingen evolueerden tot symbolische ceremoniën. Huxley omschreef dit fenomeen 

als ritualisering. Het is een evolutieproces waarbij kenmerkende elementen worden 

overdreven en gestileerd. Hierdoor ontstaat een opvallend en onmiskenbaar patroon. 

Die geritualiseerde bewegingen hebben als doel de agressie van soortgenoten af te 

remmen. De meest voorkomende vorm van dit symboolgedrag zijn de 

‘onderdanigheidreflexen’. Blijken van onderwerping hebben een kalmerend effect op 

de agressor. Die begrijpt het signaal dan ook feilloos en staakt de strijd. Het is 

opvallend hoeveel gewervelde diersoorten zich in extreme conflictsituaties van 

dergelijke specifieke signaalfuncties bedienen. Deze signalen kunnen heel verschillend 

zijn. Maar hun doel is hetzelfde: de agressie afremmen om op de valreep zijn hachje te 

redden. De wetenschappers stonden perplex toen zij voor het eerst kennis maakten 

met de methoden van agressielozing in de dierenwereld. Deze indrukwekkende 

ontdekking confronteerde de mens met zichzelf. Dit merkwaardige levensreddende 

gedrag bij dieren riep de vraag op of wij ook zo wijs zijn. Het antwoord stelt teleur, de 

vergelijking is in ons nadeel. Precies op dit vlak onderscheidt de homo sapeins zich 

van de andere zoogdieren. Hoe komt het toch dat ruzies tussen mensen dikwijls 

volledig ontsporen en fataal aflopen? Blijkbaar is de mens een belangrijk 

levensbeschermend onderdeel van zijn instinct in de loop van de evolutie kwijtgeraakt. 

De woorden: Gij zult niet doden’ werden meer dan tweeduizend jaar geleden in steen 

gegrift. Ze vormen een morele toetsteen voor het menselijke geweten. Toch blijven 

moord en doodslag een onontkoombaar menselijk fenomeen. Dieren hebben geen 

verstand, zij zijn evenmin gebonden aan  wetten of moraal. En toch lukt het hun wel 

in bijna alle omstandigheden het leven van hun soortgenoten te respecteren. Dat 

stemt tot nadenken. Als de meeste hogere diersoorten in staat zijn zulke ingenieuze 

systemen te ontwikkelen tot behoud van de eigen soort, waarom laat de mens het dan 

op dit cruciale punt afweten? Wat drijft sommigen van ons ertoe de grens tussen leven 

en dood te overschrijden? Wat is het typisch menselijke aan dit als ‘beestig’ 

omschreven gedrag van onze zogenaamd ‘monsterachtige’ medemens? 

 

Dieren vechten om te spelen, om de behoefte aan ruimte en de laatste reden van 

dierlijke duels vormen de dominantiegevechten. Deze drie redenen waarom dieren 

vechten zijn ook bij de mens terug te vinden. Vaak zijn het primitieve volkeren die in 

wijsheid hun toevlucht nemen tot ritualiseringsymboliek. Zo voorkomen ze 

escalerende conflicten tussen groepsleden. Wanneer er in kleine gemeenschappen 
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individuen zijn die het met elkaar niet kunnen stellen, kan dit de groep totaal uit zijn 

evenwicht brengen. Noodgedwongen zijn ze aangewezen op elkaar. Zij kunnen elkaar 

evenmin uit de weg gaan. Daardoor kan de spanning hoog oplopen. Eskimo’s 

organiseren, om op tijd in te grijpen, om aan een fatale ontsporing te ontkomen, in 

zo’n geval een schimpritueel. Op een avond wordt de hele volksstam bij elkaar 

geroepen. De twee rivalen krijgen de kans om op een gecontroleerde wijze hun 

agressie te uiten: ze mogen elkaar de huid vol schelden. Van de deelnemers wordt 

spitsvondigheid gevraagd. Wie op de meest pittige, humoristische en originele wijze de 

andere overtroeft, wordt als overwinnaar uitgeroepen. De tol die de verliezer betaald is 

erg zwaar: hij is verplicht de groep te verlaten en er alleen op uit te trekken. Een 

dergelijke verbanning biedt weinig toekomstperspectief. Het is immers zo goed als 

onmogelijk te overleven in je eentje in dat gure klimaat. Voor de gemeenschap is het 

probleem opgelost. Dankzij het rituele schimptoernooi is een dodelijke escalatie 

voorkomen. Verbale agressie kwam in de plaats van fysieke. Op een sportieve en zelfs 

speelse wijze werd naar een niet-dodelijke oplossing gezocht. Dit ritueel, wat men ook 

kan zien bij de Nederlandse rappende jongeren, die overigens niemand verbannen, is 

zeker minder gruwelijk dan het vroegere duel, waarbij het erop aan kwam als eerste 

raak te schieten. Enkel zo kon men zijn eigen hachje redden. Zoveel edellieden zijn in 

die tijd gedood, enkel en alleen om de eer! Ook op het Indonesische Sulawesi kent 

men een methode om een onoplosbaar probleem te beslechten. Op dit eiland wonen 

de Toraja’s. Op het terras van de meeste woningen staan twee rieten manden. Onder 

iedere stolp zit een haan. De hanen vervullen een belangrijke rol in het beslechten van 

familieruzies. Wanneer echtgenoten een bijna onoplosbaar geschil hebben, laten zij 

deze situatie niet verzuren. Staat de wens van de mans haaks op het verlangen van de 

vrouw, dan doen ze een beroep op hun haan om tot een akkoord te komen. De dieren 

worden in een strijdperk gebracht om elkaar te bevechten. Als de haan van de man 

het duel wint, had de man gelijk. In het tegenovergestelde geval werd de wil van de 

vrouw volbracht. Na elk vredestichtend evenement sluit men de hanen weer op tot er 

zich een volgend conflict in het gezin voordoet. 

 

Wetenschappelijk kunnen we er niet meer onderuit dat de mensapen evolutionair 

onze dichtste verwanten zijn. De ontdekking van het dna gaf ons die zekerheid. Deze 

belangrijke wetenschappelijke vondst opende heel wat perspectieven. Op de eerste 

plaats ontketende zij een ware revolutie in het identificatieproces van menselijke 

genen. Wie beweert dat zijn kind niet door hemzelf is verwekt, maar door de buurman, 

kan dit nu wetenschappelijk laten vaststellen. Dierwetenschappers hebben de graad 

van verwantschap tussen mensen en apen nagetrokken. Zij deden in het jaar 1984 

testen. De resultaten waren ronduit  spectaculair. De bekendmaking van de 

resultaten van hun dna-proeven leidde tot het herschikken van de menselijke 

stamboom. Het onderzoek van de twee Amerikaanse onderzoekers (Sibley en Ahlquist, 

biologen van de Yale University) toonde aan dat de chimpansee het nauwst verwant is 

met de mens. Niet minder dan achtennegentig komma vier procent van zijn genetisch 

materiaal is identiek aan dat van de mens. De chimpansees blijken even moorddadig 

als de mens. Langdurige en nauwkeurig uitgevoerde observatie toonde aan dat 

chimpansees net als de mensen oorlog voeren en er niet voor terug schrikken massaal 

hun soortgenoten uit roeien. Intussen is gebleken dat niet alleen de chimpansees zich 

allesbehalve vreedzaam gedragen. Ook bij andere mensapen werden merkwaardige 

vormen van gewelddadig gedrag ten overstaan van soortgenoten vastgesteld. Ze 

kunnen ons nog zoveel leren over onszelf, over het gebruik van geweld jegens 
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soortgenoten en wat hen precies motiveert om zich zo te gedragen. 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 de 

mannelijke sekse bijna exclusief verantwoordelijk is voor het dodelijk geweld tegen 

soortgenoten. Het is niet beestig. Het is ook niet vrouwelijk. Het is typisch mannelijk. 

Sorry, mannen, maar daarvoor moeten jullie eerlijk durven zijn. 

 

De wereld waarin ik ben terechtgekomen na mijn geboorte is ruw en wreed en tegelijk 

van een goddelijke schoonheid. Het is een kwestie van temperament wat je gelooft dat 

de doorslag geeft: de zinloosheid of de zin. Wanneer de zinloosheid absoluut zou 

overwegen, zou met een hogere ontwikkeling de zinvervulling van het leven steeds 

meer afnemen. Maar dat lijkt me niet het geval. Waarschijnlijk is beide waar: het leven 

is zin en onzin, of heeft zin en onzin. Het archetype van de oude mens die genoeg 

heeft gezien, is eeuwig waar. Op elk intelligentieniveau verschijnt dit type en is 

identiek met zichzelf, of het nu een oude boer is, of een groot filosoof. Zo is de 

ouderdom dus een beperking. Hoe onzekerder ik over mezelf werd, des te meer groeide 

een gevoel van verwantschap met alle dingen. Het komt me voor alsof deze 

werkelijkheid die me zolang van de wereld gescheiden hield, nu naar mijn innerlijke 

wereld verplaatst is en mij een onverwachte onbekendheid met mezelf heeft 

geopenbaard. Mijn ex-man verwerkte in het huwelijk de pijn van zijn jeugd. Daarvoor 

zocht hij een vrouw zoals hij ze kende. Maar helaas voldeed ik niet aan zijn 

verwachtingen. Mijn eerste buitenechtelijke relatie bleek de aanleiding voor onze 

echtscheiding. Ik was echter niet bijdehand genoeg om zijn escapades aan de kaak te 

stellen. Ik had genoeg aan de zoete bedwelming van het tegenoffensief (tegen de 

holocaust) van de joden in Hollywood in hun films, musicals, theater en muziek. De 

betovering is voor een deel verdwenen, maar niet helemaal. Ik vind dezelfde betovering 

nog terug in de muziek van bijvoorbeeld Robert Long, Bob Marley, Red Hot Chili 

Peppers en Nirvana.  De biologie bepaalt zeker niet het lot van de mens. Men gaat er 

meer en meer van uit dat praktisch iedere psychiatrische stoornis het resultaat is van 

constitutioneel verkeerd functioneren en zo wordt het probleem in het lichaam van de 

mens geplaatst. Het probleem is niet langer de wisselwerking met de omgeving. In dit 

typisch medisch gezichtspunt wordt de omgeving niets anders dan een trigger die tot 

decompensatie voert in de vorm van het mobileren van datgene wat altijd al latent in 

de lichamelijkheid van de mens verborgen lag. Zo worden persoonlijke problemen in 

feite biologische problemen. Er ontstaat een steeds grotere medecalisatie van sociaal 

afwijkend gedrag. Als men dit alles leest, moet men tot de conclusie komen dat de tijd 

is blijven stilstaan. Dit is natuurlijk niets nieuws. Alvin Pam wendt zich tot 

psychiaters in Amerika, met een beschouwing over zaken die rond 1970 alom bekend 

waren en toen serieus genomen werden. Het is net of hij er nu opnieuw aandacht voor 

moet vragen. Vermedicering van sociaal afwijkend gedrag, het gevaar van het medisch 

modelgezichtspunt, dit zijn de thema’s die door Kees Trimbos helder aan de orde zijn 

gesteld. De artsen zijn verbonden aan farmaceutische bedrijven en worden soms door 

hen betaald. Artsen die toegeven dat zij op allerlei manieren deelgenomen hebben aan 

experimenten met neuroleptica, antidepressiva en angstdempende middelen, nota 

bene verbonden aan een farmaceutisch bedrijf. Hun geweten moet behoorlijk pijn 

doen. Het dogma blijft dat de symptomen van ernstige geestelijke stoornissen een 

directe uitdrukking zijn van een primaire fysische of lichamelijke pathologie in de 

hersenen. Er woedt een ideologische oorlogvoering. Het is duidelijk dat wanneer men 

een ernstige geestelijke stoornis altijd definieert als biologische van karakter, deze 
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cognitieve fout betekent dat biologisch research pretendeert de enige hoop voor de 

slachtoffers te zijn. Het versterkt zo de richting waarin de researchgelden stromen, 

evenals het prestige, en het bepaalt de benoemingen aan universiteiten. De 

biologische psychiatrie stuurt de financiële middelen krachtig in de verkeerde 

richting. Ik ben geen psychotherapeut. Als ik dat wel was geweest, was mijn kritiek 

nog veel snijdender geworden. Het is vooral mijn intellectuele, wetenschappelijke 

integriteit die mij tot deze uitspraken heeft gebracht. 

 

Ik sprak over het kind dat in het gezin zou worden opgevoed als een sociaal wezen. 

Het kind dat later een nuttige volwassen kan zijn in de samenleving. In feite acht ik 

dat het minst belangrijke. Hoe voorkomen wij dat het kind op geen enkele wijze 

uitgroeit tot een menselijk wezen? Welke maatregelen zouden we dan moeten nemen? 

Het kind heeft behoefte aan liefde, warmte en een zekere mate van discipline, het 

moet gevoed en beschermd worden. Willen wij kinderen in hun uitgroei tot menselijk 

wezen niet totaal onderdrukken, dan zou dat in de eerste plaats betekenen dat we de 

onderzoekende geest van het kind alle vrijheid moeten geven. Het kind moet op 

onderzoek uit, het moet alles zelf willen ervaren en onderzoeken en het mag onder 

geen voorwaarde antwoorden krijgen van ouders op vragen die het kind zelf nooit 

heeft gesteld. Dat is moord op de investerende geest. Daarom beschouw ik 

godsdienstige opvoeding als het meest rampzalige dat kinderen wordt aangedaan. Het 

zijn geloofsovertuigingen, stelselmatig als hersenspoeling aan kinderen gegeven, die de 

ramp voor de gehele mensheid zijn. Wij gaan ten gronde aan de geloofsindoctrinatie. 

Voor mij zijn indoctrinatie met een nationalistische ideologie en de indoctrinatie met 

een geloof de twee grote doodseskaders van de mensheid. Deze moordaanslag op de 

onderzoekende geest geschiedt over de gehele planeet. Toch is alles merkwaardig 

eenvoudig. Het kind dat de vrijheid krijgt en kan uitgroeien tot een menselijk wezen, 

zal vanzelfsprekend op een bepaald moment in zijn leven tot grote ontdekkingen 

kunnen komen. Het komt in aanraking met de werkelijke vragen en wordt niet langer 

de mond gesnoerd en in slaap gesust met voorgekookte en tweedehands antwoorden. 

Juist in de diepe worsteling met fundamentele vragen kan een kind tot de 

revolutionaire ontdekking komen dat het hoofdaccent ligt op het woordje ‘zijn’. Dan 

heeft het nog maar weinig nodig om te ontdekken dat bewust-zijn zijn werkelijke 

kapitaal is. Een kind kan leren wat innerlijke stilte is, wat de functie is van het 

denken, het voelen en het verlangen. Een kind kan dan ook gemakkelijk leren wat 

meditatie is. Het kan, terwijl het tegelijkertijd alle sociale vaardigheden leert die nodig 

zijn om een bepaalde rol in de samenleving te vervullen en geld te verdienen, tot de 

ontdekking komen dat de grootste schat vanaf het begin reeds aanwezig is. Het 

bewust-zijn waarmee het lichaam geboren is en waarin een mens zich meer en meer 

kan nestelen. Er is maar een vraag die uiteindelijk belangrijk is: ‘Wie ben ik’. Die 

brandende vraag voert tot de ontdekking ‘ik ben’, en die ontdekking kan een 

waarachtige realisatie worden. Niet ik ben een man, een vader of een afdelingshoofd, 

maar alleen ‘ik ben’ als ervaring. Dat is de allerhoogste god die je kunt aanbidden. Dat 

is mijn ervaring. Deze ervaring van alleen-maar-zijn, dit zijn als tegenwoordigheid, is 

zo groots en tegelijkertijd zo verpletterend eenvoudig, dat de geest, verliefd op het 

gecompliceerde, daar met geen mogelijkheid bij kan. Dit ervaren van louter zijn, kan 

uiteindelijk zelfs dat ik, als gevormde persoonlijkheid, geheel en al doen oplossen. Pas 

dan is een mens waarachtig een menselijk wezen, want hij geeft de hoogste 

transcendentie gerealiseerd. Als een mens niets is, in de zin van niet-iets, is hij wijs. 

Als hij daarbij alles is, is hij liefde. Het is deze volle ontplooiing van de mens of beter 
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gezegd het wegrukken van het gordijn van onwetendheid, dat godsdienstleiders tot 

ieders prijs trachten te voorkomen. De eenvoud van alleen dit inzicht zou aan alle 

godsdienstleiders hun macht ontnemen. Er zou dan geen plaats meer zijn voor kerken 

en moskeeën, tempels of heilige geschriften. Dat een kind een sociaal wezen moet 

worden, dat is vanzelfsprekend. Het moet functioneren in een samenleving, maar de 

grote vraag voor mij en de meest wezenlijke is: hoe wordt een kind een menselijk 

wezen? De pastoor en de dominee spreken over een mensbeschouwing die gegrond is 

op de verhouding van de mens tot god, de verhouding tussen vrije wil en genade. 

Magische begrippen die zeker niet tot een diep begrip voeren van wat er werkelijk in 

een mens omgaat. Op zichzelf valt veel voor te zeggen dat een pastoor of dominee, wil 

deze voor mensen zorgen, op zijn minst naast het uitdragen van zijn godsdienstige 

boodschap psychotherapeutisch geschoold zou moeten zijn. God is ‘ik ben’ en er is 

geen pastoor of dominee voor nodig om tot de volle realisatie van ‘ik ben’ te komen. De 

inzichten, verworven door de systematische bestudering van mensen, zoals het in de 

psychotherapie gebeurt, stelt ons in staat over een betere antropologie te beschikken, 

waardoor mensen veel beter begrepen worden. Dat is zonder twijfel mede te danken 

aan de  therapie van Jung die het werkelijkheidsgebied van de innerlijke beleving 

zichtbaar heeft gemaakt. Ik pleit met kracht voor het innerlijk leven van individuele 

mensen, waarmee ieder maatschappelijk systeem dat het welzijn van mensen beoogt, 

rekening zal moeten houden. Als ik over preventie praat, stel ik dat alles zal afhangen 

van het beschikbare geld en de politieke keuzen die gemaakt worden. Er zijn geen 

veranderingen mogelijk als men echt lering zou trekken van de huidige inzichten van 

psychotherapeuten. Het zijn enorme consequenties voor de maatschappij en de 

manier waarop we onze samenleving inrichten. Mijn voorstel ziet er radicaler uit: we 

zouden het gezin kunnen opheffen. Het gezin is beslist niet de hoeksteen van de 

maatschappij. Dat zou het moeten zijn, maar dat is het echt niet. Het is het 

paradepaardje van de godsdienst. Man, vrouw en kinderen, geen seks zonder 

voortplanting. Het is via het gezin dat zij die indoctrinatie met geloofsovertuigingen 

bewerkstelligen, hun invloed kunnen blijven uitoefenen. Het gezin is tevens een 

broedplaats van psychische ontwrichting. Ik denk dat het de hoogste tijd is dat onder 

ogen te zien. Vroeger was er de grote familie met grootouders, ooms, tantes, neven en 

nichten en verder allen die in dorpsgemeenschappen met het gezin verbonden waren 

en zo een garantie konden zijn voor enige sociale controle. Dat uitgebreide gezin 

verdwijnt in hoog tempo in de westerse samenleving. Je bent, samen met je zusje, 

volledig overgeleverd aan vader en moeder in de doorzonwoning en zelfs de buren 

weten niet dat vader paranoid-psychotisch het grootste deel van zijn tijd op de 

zolderkamer doorbrengt en het gezin beschouwt als zijn koninkrijk, waar 

ongebreidelde macht en terreur kunnen worden uitgeoefend. Kinderen zijn 

overgeleverd aan ouders, die daarbij ook nog van mening zijn dat ze elkaar tot bezit 

kunnen verklaren. Mijn man, mijn vrouw en ook mijn of onze kinderen. Dat woord 

‘mijn’ is op zich al een ramp, want kinderen komen door u, maar zijn niet van u. De 

sfeer van bezit doortrekt het gezin en als men bovendien deze plaats ook nog aanwijst 

als de plek waar waarden en normen dienen te worden geïntroduceerd, is de ramp 

compleet. Als wij het gezin in het westen handhaven, moeten we niet vreemd opkijken 

als de psychische ellende en scheefgroei steeds groter worden, zowel waar het de 

ontwikkeling van het kind als sociaal wezen betreft als uiteraard ook die als menselijk 

wezen. Het blijft absurd dat een kind vroegtijdig vervormd wordt tot moslim of 

christen of voetbalhooligan, en via een aantal concepten en woorden uit stoffige 

geschriften later ten strijde trekt voor zijn land of voor zijn club. Dergelijke 
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ontwikkelingen zijn een garantie voor een derde wereldoorlog en verder blokkeren ze 

iedere mogelijkheid voor het kind om zelf te komen tot de ontdekking van het 

essentieel religieuze. Wat het gezin zou kunnen vervangen, is de communale 

structuur. Naast de biologische vader en moeder krijgt het kind in een dergelijke 

samenleving veel meer modellen aangeboden, zowel van mannen als van vrouwen. Er 

zijn dus meer identificatiemodellen, voor zowel de jongen als het meisje. Er zijn meer 

moederfiguren en meer vaderfiguren. Daarbij kunnen kinderen een variëteit van 

relationele modellen observeren en daar het beste uit kiezen. De uiterst gestoorde 

situaties die zich in onze gesloten gezinnen afspelen, krijgen bij de communale 

vormen minder kans en tevens ontstaat de mogelijkheid dat we afscheid nemen van 

het woordje ‘mijn’ en elk daarmee gepaard gaande opvoeding tot uiterste egocentrie. 

Er is wel degelijk een ontwerp denkbaar van een spiritueel communisme, en dat is 

wat bij het onzinnige communisme dat we gekend hebben, geheel over het hoofd 

gezien. Ik heb geen behoefte om dit alles in detail uit te werken. Dat werd door Osho 

Rajneesh al gedaan. Het gezin zal, vrees ik, voorlopig paradepaardje blijven. De 

weerstand tegen verandering is natuurlijk veel te groot en te bedreigend. 

 

Dan komt nog de vraag aan de orde of er niets aan gedaan kan worden om de ernstige 

stoornissen binnen gezinnen te inspecteren en eventueel een halt toe te roepen. Het 

nieuwe kabinet Balkende is een harde weg ingeslagen. Mijn logica zegt dat deze 

preventie mede zou moeten uitgaan van de school. Van onderwijzers en later van 

docenten. Er bestaat een leerplichtwet. Vanuit de school zou het mogelijk moeten zijn 

om het gezin te controleren en maatregelen te treffen die nodig zijn om oneindig leed 

voor een deel te voorkomen. Vroeger kwam de juffrouw eens per jaar bij het gezin 

thuis, om de thuissituatie te bekijken. Als ik mijn eigen leven bekijk, dan moet ik, 

waar het mijn vroegste jeugd betreft, aan twee mensen denken die ik diep dankbaar 

ben. Het waren twee juffrouwen. De liefde die ik mede van hen heb ontvangen, 

hebben mij op de goede koers gehouden het waren mensen met een groot hart en dus 

waren ook zij de grote gebeurtenissen in mijn leven. Wat zouden de basisvoorwaarden 

moeten zijn om onderwijzer en leraar een sleutelpositie te geven in ons preventieve 

streven? Die maatregelen zijn eenvoudig. De klas mag niet meer dan twintig kinderen 

tellen en de leerkrachten zou eindelijk de hoge sociale status moeten worden gegeven 

die ze altijd hebben verdiend. Hun salaris zou op z’n minst moeten worden 

verdubbeld. De lage sociale status en slechte financiële honorering van onderwijzend 

personeel is een van de grootste schandalen van onze samenleving. Het laat zien wat 

wij voor kinderen overhebben. Met de bewustwording van de ernst van de situatie, het 

vergroten van de signalerende capaciteit en vooral de ontwikkeling van een diepe 

belangstelling voor dit alles, zouden wij wel degelijk organisatorische maatregelen 

kunnen treffen om vanuit de school de formidabele weerstand van ouders te 

overwinnen. De onderwijzer die de liefdevolle belangstelling toont voor een kind en die 

de reacties op zijn relatieaanbod observeert, zal in de knoop komen omdat nog niet 

wetenschappelijk is vastgesteld wat een psychische stoornis is, dat in 1997 niet is 

aangetoond hoe het met de oorzaken precies zit. Wat interesseert hem de 

eensgezindheid omtrent de definitie van psychische stoornis en wat de 

wetenschappelijk critici daarover zeggen? Dat kind wordt onder zijn ogen vermoord en 

mishandeld, psychisch of lichamelijk. Dat ziet hij toch! Sommigen (KPC-Groep: 

Katholiek Pedagogisch Centrum) blijken minder verlamd en zijn aan het werk gegaan. 

Er zijn reeds trainingen voor onderwijzend personeel gestart, zowel ter opvoering van 

hun capaciteit tot signaleren als ter ontwikkeling van vaardigheden ten behoeve van 
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gezinsbeïnvloeding. Er hebben een aantal geslaagde gezinsinterventies 

plaatsgevonden. Dit is voortreffelijk werk en men zou wensen dat de spaarzame 

gelden in deze richting zouden gaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij miljarden zouden 

kunnen besparen als we onze geestelijke gezondheidszorg preventieve handen en 

voeten zouden geven. Zoals de zaken er nu voorstaan, verdrinken we in een veelheid 

van psychische stoornissen en de omvang daarvan zal steeds groter worden. Zo groot 

dat we, nu al ten einde raad, misschien nog dankbaar zullen zijn dat een deel van de 

bevolking met chemische middelen verdoofd wordt. Die procedure heeft al zijn intrede 

gedaan en waarbij het ziektebegrip kan dienen als goede verklaring. Een oplossing is 

dat natuurlijk niet. Of verdoofde mensen nu thuis zitten of over straat zwerven, de 

ellende staart ons meer en meer in het gezicht. 

 

Er is niets meer dat ik in dit boek heb willen benadrukken. Levensproblemen van 

meer of mindere ernstige aard trokken voorbij. Ik ben niet anti, want dat heeft me 

nooit verder gebracht, op welk gebied dan ook. Het probleem is mijn menselijkheid en 

mijn weerstand om tot in de diepste diepte die menselijkheid binnen te dringen. Ik 

heb een standaarduitdrukking: ‘je moet nooit je eigen nest bevuilen’. In Engeland 

zeggen ze: ‘don’t shit on your own doorstep.’ Een ongelukkige jeugd doet er niet zoveel 

toe als wij altijd dachten. De klassieke gedachte dat alle psychiatrische problemen te 

herleiden zijn tot opvoedingsproblemen, behoort tot de verleden tijd. En dat is maar 

goed ook, want die gedachte heeft bijzonder veel ellende teweeggebracht. Zo is wel 

beweerd dat de moeder de schuld zou zijn van de schizofrenie van haar kind. Een 

these die nooit behoorlijk is onderzocht en desalniettemin wereldkundig is gemaakt. 

Psychiatrie is een heel arrogant vak geweest. Er was een tijd waarin iedereen maar 

kon zeggen wat hij wilde zonder dat die uitspraken toetsbaar hoefden te zijn. Dat 

wordt nu niet meer geaccepteerd. Lezer, het wordt tijd dat ik de plaats poets, me uit 

de voeten maak. Ik hoor reeds in de verte de hoeven van de paarden, bereden door 

dienaren van de wetenschappelijke inquisitie. Ik heb me veel laten ontvallen dat niet 

wetenschappelijk toetsbaar is. Uw hersenen, een prachtig maar enorm overschat 

orgaan, laat ik dus verder geheel aan u over. Als monitor doen ze u de weg naar huis 

vinden. U kunt er wat berekeningen mee maken, maar de echte creatieve oplossingen 

komen uit de stilte achter de stilte. Ik had als stelling dat er geen wezenlijke oplossing 

is, althans niet op het collectieve vlak van de problematiek. Want wat is in essentie 

het probleem? Het probleem is dat een dik gordijn de menselijke toestand, die 

krankzinnig was en nog steeds meer wordt, aan het zicht onttrekt. Dat gordijn bestaat 

uit drank, drugs en rock en roll, het bestaat uit alle vormen van vermaak, politieke en 

nationalistische ideologieën, alle geloofsovertuigingen, alle filosofische beschouwingen, 

alle idealistische doelstellingen tot en met punk en hiphop toe en de psychiatrie. Maar 

gelukkig zijn er gordijnwegtrekkers. Ze zijn bij sommigen niet geliefd. Toch kun je 

alleen maar de juiste diagnose stellen als je helder ziet hoe het ervoor staat. Dus 

zonder drank en drugs. Jan Foudraine is voor mij een voorbeeld van een 

onvermoeibare gordijnwegtrekker. Het getuigt van grote liefde om dat te blijven doen. 

Wat ik met absolute helderheid zie, is dat alleen de enkeling, het individu op zoek kan 

gaan naar die wezenlijke oplossing. Ik maak deze wereld, ik ben verantwoordelijk voor 

het bestaan van dit gekkenhuis, want ik creëer het en lever er mijn bijdrage aan. Zo 

begon mijn zoektocht. Het voorgevoel dat het zoeken, en het individu moet altijd 

zoeken, is de kern van het probleem.  Waarom werd dit alles geschreven? Omdat ik 

mijn zegje wilde doen. Ik had een meisjesdroom. Ik droomde eens om te weten wat 

mensen dachten en hoe ze leefden. Vroeger waren de mensen zo kinderlijk, dat ze 
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dringend om geloofsovertuigingen en daarmee om een ideologie vroegen. Ze smeekten 

erom. Nu zijn er een paar mensen die zich op zijn minst bewust worden van hun 

onbewustzijn, mensen die hunkeren naar de actualisering van hun 

bewustzijnspotentieel. Dat is een enorme stap voorwaarts. Misschien zijn er nog 

weinigen, maar ze bestaan.  Praten met anderen kan voor hen misschien de eerste 

stap op die weg zijn. Het betekent een gestructureerd herbeleven van het verleden in 

de relatie tot de ander. Het betekent ook een herstel van vertrouwen, zo diep als maar 

mogelijk is. Uiteraard betekent dat alles niet de werkelijke bevrijding van het verleden, 

want dat is de transformatie van het bewustzijn.  Schrijven helpt ook, en een beetje 

bevrijding, het winnen van enige afstand tot het verleden, het blijft een positieve 

ontwikkeling die veel leed kan voorkomen of op z’n minst draaglijk maken. Renee 

Stoute vergeleek onze huidige staat van zelfbewustzijn met een bunker. Niet alleen 

betekent deze staat van bewust-zijn, met zijn nadruk op persoonlijkheid of het 

individu, dat wij slechts een fractie van ons potentieel aan intelligentie gebruiken. We 

hoeven maar om ons heen te kijken om te zien wat daarvan het resultaat is. Maar het 

betekent ook dat ons leven gekenmerkt wordt door lijden, met zo nu en dan wat 

vreugde. Door alles heen heb ik de nadruk gelegd op dit grote, alomvattende 

perspectief. U kunt dat perspectief van de hand wijzen. U kunt zeggen dat u daar 

helemaal niet in gelooft. Dat is een goede uitspraak. Jan deed dat ook. Maar ook hij is 

vrij om te onderzoeken. Als vrucht van de afgelopen jaren en uit eigen ervaring is het 

mijn verantwoordelijkheid dit perspectief aan u voor te leggen. Wij zijn vanaf de 

geboorte allemaal bunkerbouwers, bewust-zijn hecht zich aan een lichaam en dan 

ontstaat er na enige tijd een zelfbeeld, een ik. En daarmee zelfobsessie, 

zelfpreoccupatie (gedachten geheel in beslag nemen), zelfcultivering, zelfprofilering en 

als gevolg van dat alles een groeiende zelfafgeslotenheid. Zolang er een zelf is, of als 

vaststaand wordt aangenomen, een geloof in een persoonlijkheid, is er automatisch 

zelfzuchtigheid en leven we als gescheiden entiteit, als een bunker van het zelf-

bewustzijn. Wij vinden dat volkomen normaal en dat is het ook. Maar ik weet zeker 

dat het niet de waarheid is. Mij is een totaal andere staat van leven voorgeleefd en ik 

behoor tot de vele enkelingen die instructies hebben ontvangen om die persoonlijkheid 

in rook te laten opgaan, en nog voor het lichaam sterft. Zoalng we in de bunker van 

het zelfbewustzijn zitten, lijden we. Daar is geen ontkomen aan, we vereenzelvigen ons 

met ons lichaam. Zolang dat individu er is, als gescheiden en scheidende entiteit, kan 

de waarheid er niet zijn. Dan kun je er alleen maar in geloven, en geloven is ook een 

activiteit van de individu. Als het zelf werkelijk wegvalt en een staat van niet-zelf 

wordt gerealiseerd, is de mens louter en zuiver bewust-zijn en dat is liefde. Dat wist ik 

ook niet, maar het is mij verteld. Ik heb het gehoord. Heel vaag in mijn bunker, en 

allengs luider en overtuigender. ‘Waar was je’, vroeg Bob Marley. Niet om erin te 

geloven, maar om het te onderzoeken en die eenheid met het bestaan, als alle 

bunkermuren zijn weggevallen, te realiseren. Bunkers lijden, vaak enorm. Ik kan de 

bunker van een ander niet afbreken. Het enige dat ik heb kunnen doen, is het lijden 

aan al dat denken, al die gevoelens en emoties, aan al die verlatingsangst en 

herinneringen, al dat isolement een klein beetje minder maken. Soms lukt het. Soms 

niet. Ik kan alleen maar mijn best doen. En soms nog meer dan dat. Ik kan alleen 

maar zeggen, er is meer in dit leven dan leven als een individu met al dat 

egocentrisme, die pseudo-liefde en doodsangst. Het zijn mensen die zeggen, ik wil 

gewoon weten wie en wat ik helemaal ben. Gepraat over die bunker, al die aandacht 

aan dat zelf met alle brandwonden uit het verleden, is alleen maar een bevestiging en 

versterking van die individu. De houdgreep van het zelfbewustzijn wordt er alleen 
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sterker door. Maar er zijn nu eenmaal mensen die hun hand aan lijdende mensen 

moeten toesteken. Ze kunnen niet anders. Ook hun moeten in het leven hun eigen 

lied zingen. 

 

Ik leef nog!!! Dromerig kijk ik naar de ondergaande zon boven de strook land tussen 

het Amsterdam-Rijnkanaal en de Diemerzeedijk. Ik wandel elke zomeravond die ik 

werk in het Flevohuis met Ivonne in de rolstoel naar de brug over het kanaal, om naar 

de schepen te kijken. Ze is aan haar laatste jaren bezig vanwege de aids die heeft 

toegeslagen en woont in de aids-kliniek van het Flevohuis. Plotseling zien we de kop 

van een wilde kat boven het gras uitsteken. Hij verdwijnt in een gat onder de brug om 

er te schuilen. Aan de oostzijde van de stad ligt aan de voormalige Zuiderzee een 

doodstil gebied waar mensen de afgelopen duizend jaar nauwelijks invloed hadden. De 

ingang bestond uit een weggetje, te bereiken met een pontje. Er woonden slechts 

enkele gezinnen die leefden van veelteelt, rietsnijden en visserij. In dat gebied leefden 

ontstellend veel ringslangen. Jutezakken vol werden er door jongetjes gevangen en in 

de stad verkocht aan een dierenwinkel. Naarmate onze welvaart steeg, werden de 

slangen minder populair. Hun bestaan in een uithoek van de stad werd vrijwel 

vergeten. Amsterdam had tot 1998 een unieke ringslangenpopulatie binnen haar 

gemeentegrenzen. Geen tweede grote stad in West-Europa kan op dit punt met ons 

wedijveren. Het gemeentebestuur besloot de stad uit te breiden, uitgerekend in het 

soortenrijkste natuurgebied van de omgeving. Hierbinnen valt het beste 

ringslangengebied: de gifbelt op de Diemerzeedijk. Deze moet veilig betreedbaar 

worden gemaakt voor recreërend publiek. Daarom werd besloten het gif in te pakken 

met er omheen een damwand en daar bovenop een dikke laag zand. Er werd een 

reddingsplan opgesteld om zoveel mogelijk slangen te vangen en die te verplaatsen 

naar een veiliger gebied. Anders worden alle aanwezige dieren immers onder een laag 

zand bedolven. In het onoverzichtelijke terrein met oneindig veel bergen puin en 

overal gaten en holen, worden tachtig slangen gezien waarvan er vijftig worden 

gevangen. Tientallen, mogelijk honderden slangen en duizenden kleine zoogdieren zijn 

nadien levend begraven. Een klein deel van de ringslangen op de Diemerzeedijk is 

naar een smalle strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal gevlucht. Hier wordt, 

speciaal voor ringslangen en waterspitsmuizen, een natuurgebied ingericht. Beide 

soorten komen hier van oudsher voor. 

 

Een jongetje van tien staat te vissen in de ringvaart die rechtstreeks in verbinding 

staat met het buitengebied. Hij vangt blankvoorntjes maar hoopt op een grote brasem. 

In de vaart kunnen die meer dan een halve meter lang zijn. Grote vissen kan je alleen 

met behulp van een schepnet netjes uit het water halen. Alles ligt gereed, maar de 

brasems laten het afweten. Turend naar zijn dobber ziet hij opeens een ringslang 

langs zwemmen. Het dier is in deze omgeving ten dode opgeschreven. Loodrechte 

bakstenen kades verhinderen haar het water te verlaten. Ringslangen kunnen lang 

zwemmen als de temperatuur van het water twintig graden Celsius is. Maar als zij 

niet kunnen rusten en opwarmen verdrinken zij uiteindelijk. Ook deze slang maakte 

al een trage, uitgeputte indruk. Met een schepnet is zij gemakkelijk te vangen. De 

slang gaat in het emmertje mee naar huis. Opgewonden belt de jongen de afdeling 

stadsecologie. ‘Meneer, ik sta bij de Hema te vissen en er zwemt ineens een ringslang 

langs mijn dobber. Ik heb hem gevangen. Wat moet ik er mee doen?’ Hem wordt 

geadviseerd om de slang op de naburige spoordijk los te laten, want daar komt hij 

vandaan. De jongen wordt gecomplimenteerd net zijn reddingsactie. Het besef komt 
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bij beide dat zoiets alleen bij de Hema in Oost kan.  

 

‘Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn’. Het is een regel uit een 

gedicht van Rutger Kopland: ‘Onder de appelboom’.  Daarin wordt prachtig verwoord 

wat er gebeurt wanneer het even wat stiller wordt in je hoofd en je oog krijgt voor het 

bijzonder alledaagse. Er zijn van die dagen, zo stralend en harmonieus dat je hart 

vanzelf opspringt en je voor een aantal uren volkomen vrede hebt met het leven en 

met jezelf. Zo’n zeldzame dag beleefde ik een aantal jaren geleden in de zomer van 

2005. Natuurlijk was het vrijwel windstil. Op zo’n dag is dat inclusief. Evenals de 

ontspannen stemming. Voor natuurliefhebbers heeft de natuur op een dag als deze 

ook altijd een aantal verassingen in petto. Het was precies goed. Iedereen zag elke vijf 

minuten wel iets dat de moeite waard was. Op het dijkje is nog de oude herberg uit de 

vijftiende eeuw. In de Tweede Wereldoorlog deed hij dienst als ontsmettingsgebouw. 

Het is oud land waar niet veel mensen wandelen, alleen bewoners. Het is de kortste 

weg naar de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal vanuit het Flevohuis. Behalve dat 

het vinden van een zeldzaamheid een kick geeft, draagt het ook bij aan een gevoel van 

ontzag: er wordt je een blik gegund in de schakamer van de natuur. Het besef dat de 

getoonde schatten vaak zeldzamer zijn dan de juwelen in de kluizen van de rijken, 

maakt dat je het als een groot voorrecht voelt om hier zomaar rond te kunnen lopen. 

Speuren, kijken, bewonderen, fotograferen; ondanks al deze activiteiten blijft een 

gevoel van tijdloosheid overheersen. Ook toen het water zich ging baden in een 

goudgeel licht en het hier en daar al een beetje nevelig begon te worden. Vanaf de 

brug kijken we naar de bomen in beginnende herfstkleuren, naar de paarden in een 

wei en de menselijke bedrijvigheid verderop. En terwijl de zon langzaam ondergaat, 

wordt het voor die dag allemaal weer te mooi om waar te zijn. 

 

Onlangs fietste ik over het pleintje waar gevoetbald werd. Er werd goed gevoetbald, 

besefte ik later. Want van het groepje jongens speelden er later twee in de eredivisie, 

waarvan er een zelfs nog voor het Nederlands elftal uitkwam. Ik had in deze buurt op 

school gezeten. Nieuwsgierig keek ik naar de huizen waar vrienden en mensen uit 

mijn klas hadden gewoond. Allemaal weg. De buurt leek bezet door vreemden. Zonder 

enige vorm van oorlog hadden vreemden de buurt waar ik groot werd overgenomen. 

Het is een voorrecht om in de stad waar je geboren en getogen bent uiteindelijk ook te 

sterven. Met een plek op aarde heb je in het vluchtige bestaan dan tenminste drie 

generaties lang contact gehad. De ideale stad biedt deze mogelijkheid. Kind zijn, 

volwassen worden, werken met of zonder gezin, ouder worden en sterven. Dit type 

bewoner, waartoe ik zelf behoor, wordt zeldzaam. Hoe erg vind ik het om niet meer in 

Twente te wonen, in Amsterdam is het als het wonen in een pleeggezin. Ook ik heb er 

een verleden opgebouwd. Mensen van buiten, met geen enkel gevoel van oude 

waarden en tradities, maken in toenemende mate de dienst uit in de stad en vernielen 

plekjes, straten, paden en gebieden waar oude stadsbewoners dierbare herinneringen 

aan hebben. Delen van de stad waar je op school ging, waar ik romantiek beleefde, 

waar ik fietste op weg naar een eerste sollicitatiegesprek en mijn eerste baan, waar ik 

intense emoties ervaren heb en waar ik na afloop van een film met andere ogen naar 

de wereld keek, napratend met mijn kinderen. Het hele scala van menselijk gedrag is 

verbonden met de plekken in de stad. Ik leerde als jonge vrouw de omgeving kennen: 

op de fiets in de binnenstad sekswinkels kijken en eten in diverse restaurantjes in alle 

uithoeken van de stad. Al deze herinneringen zijn aan bepaalde locaties verbonden en 

als die locaties verdwijnen wordt je leven als het ware uitgewist. Nog nooit is er in de 
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geschiedenis van Amsterdam zoveel over de natuurlijke rijkdom van de stad 

geschreven. Het gebied is beter onderzocht dan ooit, maar een soort is zeldzaam aan 

het worden en dat is de Amsterdammer die zijn hele leven in de stad blijft wonen. Al 

ruim zesendertig jaar kom ik in Amsterdam en woon er al weer tien jaar. In die 

periode heeft de oudere generatie het financieel steeds beter gekregen zonder dat zij 

daar geestelijk veel gelukkiger door werd. In gesprekken is het terugkerende thema de 

almaar veranderende wereld die in hun jeugd op veel onderdelen duurzamer van aard 

was. In materiele zin gaat het ze beter dan ooit, maar op een enkeling na, weten deze 

bewoners zich geen raad met de elkaar snel opeenvolgende veranderingen. Zowel de 

bevolkingssamenstelling als de fysieke omgeving veranderen zo snel dat zij het niet 

meer bij kunnen houden, laat staan verwerken. Begrip kunnen we ook niet van ze 

verwachten, daarvoor gebeurt er teveel in korte tijd. Maar in drie generaties, dus over 

slechts tachtig jaar, bestaan er in Amsterdam misschien weer Amsterdammers die 

hier geboren en getogen zijn en hun hele leven in de stad hebben doorgebracht. Veel 

ingevoerde rare gewoontes zullen dan verdwijnen. Dankzij de nieuwkomers is er dan 

een nieuwe Amsterdammer geboren. Ik maak het niet meer mee, maar ik fantaseer er 

soms over. En mijn fantasie om in Amsterdam te wonen is tenslotte ook uitgekomen! 

 

Ik wandel vaak over de Transvaalkade of de Ringdijk langs de Ringvaart en  maak er 

de mooiste foto’s. Voor een leek is het een onooglijke vaart maar de kenner weet beter. 

Het water is niet alleen de enige rechtstreekse verbinding tussen het IJ en de Amstel, 

maar ook nog eens Amsterdams belangrijkste voortplantingsplaats voor vissen. En 

waar voortgeplant wordt, spelen zich heuse orgieën af. Ik geniet iedere keer van 

libelles, gele plomp, waterlelies en smalle waterpest. Het mooist is het voorjaar als het 

water nog koud is. Op de omslag naar warm weer gaan de brasems opeens paaien. De 

hele vaart staat te zinderen, dat zijn heuse orgiedagen met duizenden brasems. De 

watergrens tussen Oost en Watergraafsmeer heeft een hoog sensatiegehalte, waar zich 

boven en onder water van alles afspeelt. Snoeken van een meter, prachtige zeelten, 

karpers van over de twintig pond, rietvoorns en spiegelkarpers zitten daar in 

overvloed. Maar ook uitgezette schildpadden, wolhandkrabben en rivierkreeftjes. Hier 

zijn spiegelkarpers gevangen, gefotografeerd en teruggezet, om vervolgens op 

ongelofelijke afstanden weer gevangen te worden, tot in Uithoorn aan toe. Die vissen 

zijn net als ringslangen te herkennen aan hun unieke kleuren. Fuiken tjokvol aal 

werden door stropers illegaal aan de Transvaalkade gevangen. Aal gaat in het najaar 

trekken, van de Amstel naar het IJ. Daar zitten exemplaren onder zo dik als mijn pols. 

 

Ik voel me moe. Onrustig draai ik me op mijn linkerzij. Minutenlang lig ik 

onbeweeglijk voor me uit te staren. Het is stil, alleen de regen is te horen. Ik sluit mijn 

ogen. Ik schrik wakker van een donderslag. Het licht is nog aan. Moeizaam kom ik 

overeind en loop naar het raam om de gordijnen te sluiten. Op het moment dat ik het 

gordijn vastpak, zie ik de jongeren. Ze hangen rond de bank voor het station aan de 

overkant van de straat. Wat spoken ze uit, welke rottigheid wordt er nu weer bedacht? 

Het huisje in Enter blijft in mijn hoofd rondzingen. En voor het eerst van mijn leven 

zag ik de mij omringende wereld zoals zij in werkelijkheid was, verstild en 

onuitsprekelijk mooi. Wat gebeurt er toch ieder voorjaar weer als ik de eerste merel 

hoor zingen, een tinteling loopt over mijn lichaam en een onverklaarbaar geluksgevoel 

overkomt me. Bij het zien van rond fladderende vlinders en jagende libellen krijg ik 

kippenvel. Het is een onbegrijpelijk gevoel van geluk. Wat overkomt me toch als ik een 

voorjaarsveld inloop door een wirwar van bosjes en waarom krijg ik bij het horen van 
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een baltsende tureluur een gevoel van: zo is het goed? Het heeft niets te maken met 

waar het in de maatschappij om draait: geld, aanzien, seks of macht. Natuurbeleving 

is levensbeleving in zijn meest pure vorm, vind Martin Melchers, de fysiotherapeut die 

in zijn vrije tijd in het veld te vinden is en die medeschrijver is van een boekje over de 

natuur in Amsterdam. Het is voor mensen die dat ervaren de basis van hun bestaan. 

Zij die niet weten waar dit over gaat, leven weliswaar op dezelfde planeer, maar in een 

andere belevingswereld. Ik kan geen leukere bezigheid dan een onbekend gebied 

binnengaan en daar kijken wat er te vinden is. Inventariseren heet dat, maar dit 

woord dekt niet de emotionele lading van deze activiteit. Het is meer speuren op de 

vierkante meter, jezelf verliezen in details en je laten verrassen door onverwachte 

vondsten. Een bijkomend voordeel is dat ons land op die manier tien keer zo groot 

wordt omdat je het landschap als het ware onder een vergrootglas legt. Je wordt weer 

kind en alles wat je vindt is meegenomen. Want in een nooit eerder betreden gebied is 

elke waarneming nieuw. Ook een soort niet eerder gezien kan nieuw voor je zijn. De 

aantrekkingskracht van vogels ligt in hun onbekommerde vitaliteit, de dramatiek van 

de vogeltrek: leven op de rand van wat nog mogelijk is. Vogels maken voor ons van het 

leven een mythe. Met andere woorden: ze leiden ons de wereld van de mythe binnen. 

Als er bij paddestoelen al sprake is van enige dramatiek dan speelt die zich 

onzichtbaar af, onder de grond. Geheimzinnig en vaak onvoorspelbaar zijn de 

processen die bepalen wanneer ene zwamvlok vruchtlichamen gaat vormen en er 

boven de grond paddestoelen verschijnen. De vergankelijke schoonheid van 

paddestoelen is adembenemend. De bodem van bossen en vooral bosranden leveren 

de meeste soorten op, maar ook tuinsteden, landgoederen en recreatiegebieden 

kunnen opvallend rijk aan paddestoelen zijn. Uitgesproken arm zijn akkers en 

productieweiden. Ook voor vogels, zoogdieren of amfibieën is dit deel van het 

Nederlandse landschap een woestijn geworden waar overleven nauwelijks mogelijk is. 

Wat paddestoelen betreft moet je het dan hebben van wegbermen en slootkanten. Of 

van een enkel bosje dat tijdens de ruilverkaveling gespaard is gebleven. Nederland is 

rechtgetrokken. Je hoeft maar vanuit een vliegtuig te kijken om te zien hoe weinig 

kronkelende lijnen er nog zijn. Maar hoe armzaliger de omgeving, des te groter is het 

genoegen als er toch iets van belang wordt gevonden. En er is altijd iets te vinden, of 

te zien, of te horen. Misschien dat de meeste natuurliefhebbers daarom toch 

blijmoedige mensen zijn. 
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Tot slot 
 

 

 

 

 

Waarom doen wij al die wonderlijke dingen die in dit boek zijn beschreven? Wat is er 

met mensen aan de hand dat ze eisen dat je gezondheid zegt wanneer ze niezen? 

Waarom kloppen ze af op ongeverfd hout? Hoe hebben wij geleerd wierook te branden, 

om een ladder heen te lopen of voorzichtig te zijn om geen zoutvaatje om te gooien? 

Piet Vroon van de universiteit Utrecht geeft ons duidelijkheid. Hij heeft een boek 

geschreven over het functioneren van onze hersenen: ‘Tranen van de krokodil’. Daarin 

maakt hij onderscheid tussen twee soorten van aangeleerd gedrag, zowel van mens als 

dier. De eerste noemt hij de klassieke conditionering. Dat is de bekende hond van 

Pavlov. De Russische fysioloog (1849-1936) luidde een bel, iedere keer als hij een 

hond eten gaf. Na een aantal keren was het luiden van de bel voldoende om bij de 

hond speekselafscheiding en de afscheiding van maagsap teweeg te brengen. Loopt 

het water ons normaliter in de mond als we honger hebben en gerookte paling ruiken, 

op den duur is gepraat over vette paling al voldoende, aldus Vroon. Daarnaast is er de 

operante conditionering. Die houdt in dat bepaalde gedragingen die beloond worden, 

een verhoogde kans krijgen op herhaling. Vroon wijst op een buitengewoon 

interessante proefneming, die de Amerikaanse gedragswetenschapper B.F. Skinner 

heeft gedaan met duiven. Skinner zette duiven in een kooi. Via een mechaniek kregen 

de dieren zo nu en dan voedsel. Na verloop van tijd bleek dat de duiven zich 

eigenaardig gedroegen. De ene vogel draaide doorlopend pirouettes, de andere klapte 

met zijn linkervleugel, een derde schudde met zijn kop. Wat was er gebeurd? Als een 

duif toevallig een pirouette draaide op het moment dat het voedsel arriveerde, legde hij 

ten onrechte een verband tussen het een en het ander. Het beest meende als het ware 

dat het op zijn wenken zou worden bediend als het ronddraaide, met een vleugel 

klapte, of wat dan ook. Volgens Vroon gebeurt iets dergelijks ook bij mensen. Men 

noemt dat verschijnsel ‘superstitious learning, een bijgelovig leerproces. Atleten die 

een topprestatie hebben geleverd zonder te begrijpen hoe dat lukte, brengen hun 

succes, evenals de duiven, in verband met willekeurige dingen die zijn voorgevallen en 

zij zorgen dat die omstandigheden worden herhaald. Voorbeelden zijn alle bewegingen 

beginnen met het rechterbeen, een pannenkoek eten voor een marathon, geen groene 

kleren dragen of juist wel. Vroon geeft nog een argument voor het feit dat mens en 

dier wat betreft bijgelovig leren vergelijkbaar zijn. De mate waarin mensen 

zelfconditionering vertonen, wordt grotendeel bepaald door de hoeveelheid controle die 

zij kunnen uitoefenen. Bij honkbal zijn de werpers en de slagmannen bijgeloviger dan 

de veldspelers. Dat komt omdat veldspelers meer controle over hun gedrag hebben. Zij 

kunnen hun successen en mislukkingen gemakkelijker verklaren dan werpers en 

slagmannen, die veel meer beheerst worden door geluk en pech. Werpers en 

slagmannen verkeren bijna in dezelfde situatie als de duiven van Skinner en vertonen 

vaak hetzelfde soort bijgeloof. Het opmerkelijke is dat ook hooggeleerde heren ons 

ervan overtuigen dat dit gedrag beslist niet zinloos is. Volgens de psycholoog Kalma is 

het zien van verbanden die er niet zijn, wel degelijk functioneel. Handelen is bijna 

altijd beter dan niets doen. In tegenstelling tot een passieve, hulpeloze houding leidt 

het vertonen van desnoods lachwekkend gedrag ertoe dat de kans op een confrontatie 
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met een belangrijke en zinvolle informatie toeneemt. Als het maar beweegt, dan leeft 

het. Kalma is van mening dat al die kleurrijke bezwerende handelingen die wij in het 

dagelijks leven toepassen, goed voor ons zijn. Doe maar gek, dat is een goede 

gewoonte. 

 

Twentse humor 

Uit een lezing voor de radio in 1939 

 

Vrömden könt nooit good heugte krieg’n van de Twènten. Iej hebt d’r ok leu biej dee 

veendt, dat de echte Twènten nog a lui zint. Ze maakt zich neet dikke. Oonzin. Twènten 

zint neet lui; ze hoolt alleene van hèndig an. Ha’dlopers zint doodlopers zeit ze en 

doarbiej, wee’n aander wil driev’n, möt zölf harre lopen. De warkezels hebt al ’t wark 

opgebroekt en doar kump de warkeloosheid van, is de boerenverkloaring van d’n crisis. 

 

Aj heel vrog oet de veer’n könt komm’n is ’n betjen streupen met ’n hazewindhundeken 

of oalstoten met de oalscheere ok nog wal ’s oarig wark. 

Biej Geesteren war’n zo ’s paar boer’n an ’t oalstoot’n in d’n oalen watermöllenkolk. 

Zoonder dat ze ’t emarkt had’n, kwam’n er twee vèldwachters an met ’n politiehoond. 

‘Komt er is oet’, kleunk opééns ’t bevel van de mènsengriepers. ‘Komt iej leu mar 

hierhen’, zear’n de oalstoters, noa den eersten schrik. Noew, dat was eerder ‘ezegd dan 

‘edoan, want dan mössen ze dwars deur de bekke. Wat deud’n de mènsengriepers? Ze 

stuurden eurn hoond d’r op of. Mar joa, den was nog neet biej de oalstoters, of hee 

kreeg met ’t iezer van de oalscheere zon’n klap op d’n neuze, dat e der veur dèn dag 

genog van har. Mar noa völ vieven en zessen dreèiden ’t toch op ’n procesverbaal oet en 

noa ’n wekke of wat stun’n ze veur ’t gerèchte, beklaagd van verzet teeg’n de politie. 

‘En doarbiej’, zee de rechter, ‘hej ’n politiehoond esloag’n met ’t iezer van de 

oalscheere’. ‘Das woar’, zee de doader, ‘mar ik hoòve miej toch neet te loaten bieten van 

een hoond?’ ‘Noe joa’, zee de rechter, ‘mar iej had’n toch wa met d’n aandern ènne 

kunnen sloan?’ ‘O, joa wa, meneer de rechter’, was ’t antwoord. ‘Ik har ‘m ok wa met 

d’n aandern ènne sloagen, as de hoond ok mar met ’n aandern ènne op miej of 

ekömmen was!’ 

Zo, dat is noew echt Twènts! Neet meer zegg’n dan ze kwiet weelt of heel aanders dan 

verwacht wördt, of zich dom hoaln. En teeg’n de grote heer’n möj joa zegg’n. Want da’s 

de beste meneere om ze oe van ’t lief te hoal’n. 

 

Op ’t oog’nblik met den toostand in de wereld zit iedereéne was ‘s ’n betjen in d’n druk; 

ok de Twènten. ’t Is nen pröttel in de weerld zeit ze en wat ’t nog wöd’n wil? Woar 

gehakt wödt doar vleegt speune. Mar, zeg nen oolden boer teeg’n miej: ‘Eénen troost is 

ter! (Ik wusse dat e nog trouw noar de karke gung) en toen e zweeg, vreug ik: ‘Oonzen 

Leev’n Heer?’ ‘Joa’ zeg e, ‘natuurlijk den ok. Mar d’r is ter nog eène’. Ikke weer. ‘Wat 

dan?’ ‘Noew’ zeg e, ‘dat in den oorlog de meeste keugelkes der langs goat’. Kiek, dan 

muj lachen. 

 

Och in ‘ear hette zint de Twènten earnstig en nemt ze de dinge völ zwoarder op dan aj 

zo zol’n zeg’n. Mar net a’j heel deepe in de putte zit, dan wödt Oelnspeegel bij ear 

wakker en dan springt ze met ’n kweenkslag weer oet de putte. En dan zint ze heel 

eaven boov’n ‘eure narigheid oet. En doar geet ’t um in d’n echten volkshumor. Want 

dee bleujt het mooiste teeg’n ‘nen achtergroond van earnst. 
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Rits je lip dicht! Een mooie uitdrukking voor horen, zien en zwijgen. Een aantal van 

de gebruikte teksten en tekstfragmenten is al eerder gepubliceerd.  Voor veel teksten 

putte ik onbekommerd uit de werken van de vermelde schrijvers. Andere dankbare 

bronnen trof ik in kranten, tijdschriften en lesmateriaal. Bij het schrijven liet ik mij 

inspireren door eigen verhalen en door de verhalen van anderen. Voor de zoveelste 

keer heb ik een bezoek gebracht aan Enter. De nieuwe tijd heeft de afstanden 

uitgewist. De zin van een reis is het doel. Ik kwam weer in de gebouwen en cafés, 

gemaakt voor intimiteit en rust. Ik bezocht de plaats waar ons eerste huis stond, en 

het huis waar ik opgroeide. Ik ben door de buitenweggetjes nogmaals de wandelingen 

met ons gezin en de familie van vroeger gevolgd. Ik spits mijn oren om vervlogen 

zinnetjes op te vangen die in mij opklinken, adem een lucht in die mij als meisje goed 

beviel. Maar ik heb van die menselijke wezens niet meer de onmiddellijke 

aanwezigheid, van die feiten niet meer de actualiteit gevoelt; ze bleven me nabij maar 

in een ver verleden tijd. Mijn betrokkenheid met anderen heeft maar een bepaalde 

duur; ze houdt op zodra de voldoening is bereikt, de les is geleerd, de dienst is 

verleend, het werk voltooit. Ik ben vaak erg direct en daar maak ik geen vrienden mee. 

Ik ben echter niet in het leven om vrienden te maken, maar om een vriend te zijn. Wat 

ik in staat was te zeggen is gezegd, wat ik kon leren is geleerd. Ik zal me nu een tijd 

lang met andere werken bezighouden. Schrijven voor mijzelf en werken voor een baas 

is eigenlijk het enige waar ik mij mee bezighoud, en leven doe ik zo’n beetje tussen de 

bedrijven door. En lees ik de krant waarin staat dat er een congres ‘Misdaad tegen de 

menselijkheid’ wordt georganiseerd met als thema: kinderen als soldaat. Bij oorlogen 

in de hele wereld worden zeker een kwart miljoen kinderen ingezet de Verenigde 

Naties willen zo snel mogelijk aan deze misdaad tegen de menselijkheid een einde 

maken. Volgens de VN doen kinderen bij gewapende conflicten dienst als soldaten, 

boodschappers, spionnen, dragers en koks. Ook worden ze vaak gedwongen tot seks. 

Het gebeurt elke dag dat de rechten van kinderen worden geschonden en hun 

toekomst wordt verkwanseld. Naar schatting worden zo’n tweehonderdvijftigduizend 

kinderen in het slagveld gestuurd. Dat gebeurt in de hele wereld,  maar de meeste 

kinderen zijn actief bij conflicten in Afrika. In Oost-Kongo worden kinderen van tien 

jaar ingelijfd. In totaal zouden dertigduizend kinderen voor milities in Kongo hebben 

gewerkt. Behalve een schande en een oorlogsmisdaad is dit een tijdbom. De inzet van 

de jeugd bedreigt de stabiliteit in Afrika. Het Internationaal Strafhof in ‘s Gravenhage 

heeft het gebruik van kindsoldaten tot oorlogsmisdaad bestempeld. Logica is altijd van 

toepassing op de echte wereld. Maar alleen een mens denkt dat de echte wereld kan 

worden toegepast op logica. Idealen moeten de eerste principes zijn. Niet de aardse 

wereld. 

 

Goddank zal ik niet sterven zonder de liefde van het geven te hebben gekend. Sterven 

is het moeilijkste wat ik ooit moet doen. De verhalen zijn niet actueel maar ze gaan 

over mijn worsteling met het leven. Over de bedoelingen van iemand kun je niet 

oordelen. De geschiedenis is het geheugen van mij en mijn volk. Geschiedenis is niks 

anders dan littekens die verhalen achterlaten. Door te handelen verwerf je ervaring en 

door ervaring wijsheid. Het leven is de beste leraar. Ik ben blij dat ik in een 

democratie leef en niet in een dictatuur. Aanslagen op grond van een sharia komen 

niet voort uit het gedachtegoed van een democratie, maar zijn gevormd in een 

dictatuur. In een democratie is er ruimte voor dialoog. De Tweede Wereldoorlog is de 

basis voor onze waarden en normen. Materialisme is een geestelijke crisis, volgens de 

communistische idealist. In de jaren zestig van de vorige eeuw maakte ik de breuk 
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met de burgercultuur mee en werd de individu bevrijd. Gevolgen waren grootscheepse 

ontworteling. Het duurt wel twintig jaar voor een individu zich heeft ontplooid. 

Discipline is een voorwaarde voor de uitvoering van een doel. De kwaliteit van 

onderwijs moet gezocht worden bij goede leraren. Mijn creativiteit kan worden 

ontplooid onder bepaalde voorwaarden, zoals discipline en basisvaardigheden. 

Werkstukken kunnen eerst worden gemaakt als je de taal goed beheerst. Je dient de 

kansen te grijpen die zich voordoen. De cultuur waarmee ik ben groot geworden is de 

gereformeerde. Alhoewel ik in andere culturen, zoals het socialisme en het 

humanisme verder heb geleefd, merk ik dat ik in wezen en denken nog steeds de oude 

gereformeerde cultuur in mijn hoofd heb. En dat ik er ook naar handel, ondanks dat 

ik niet meer naar een kerk ga en de godsdienst met zijn onderdrukkende evangelisatie 

verwerp. Vroeger speelde kunst geen rol, die vond ik in de katholieke kerk, en de 

weigering vrouwen in het ambt op te nemen. De gereformeerde cultuur zit in mijn 

wezen, daarmee ben ik groot gebracht. Ik observeer nog steeds op dezelfde manier de 

mensen om mij heen. Waarden en normen doden de kunstzinnigheid. Ik ben niet 

teleurgesteld omdat ik geen hoge verwachtingen had en heb. Mij werd gevraagd om 

mij te schamen, en die schaamte heb ik overwonnen. God bemoeid zich niet met goed 

en kwaad. In het donker (onwetendheid) sluimert het kwaad door de verschillende 

emoties zoals angst en eigenschappen zoals egoïsme en verslaving. In de stad is het 

echter nooit echt donker. Het vergeten maakt de herinnering minder pijnlijk. 

Schulden hebben is net zoals vastzitten in de sneeuw met de auto. Wanneer je gas 

geeft zakken de wielen verder in de sneeuw: dan ga je schipperen. In Finland zijn 

overigens nog steeds sjamanen. Het gebeurt of het gebeurt niet, zonder poseren. 

Binnen zonder kloppen. In mijn foto’s leg ik de stilte vast die volgt op het woord. In 

Mozambique heeft nu pas veertig procent van de bevolking toegang tot schoon 

drinkwater. Men heeft er geen kranen, maar pompen. Een probleem is dat pompen 

snel kapot gaan en er op lokaal niveau gene capaciteit is in kleine problemen op te 

lossen. Nu wordt een watercomité in het dorp getraind in het onderhoud van de pomp. 

De pomp wordt door een lokale dealer verkocht, die eveneens reserveonderdelen in 

voorraad heeft. Tegelijkertijd krijgt het watercomité voorlichting over veilig 

watergebruik en hygiëne. Bij droogte en overstromingen en ook in het dagelijks leven 

speelt deze kennis een grote rol. Cholera-epidemieën maken in rampsituaties veel 

extra slachtoffers. 

 

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 
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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. De negatieve feedback 

van Jan leg ik naast mij neer. Toch wil ik er een paar woorden aan besteden. Hij heeft 

nog steeds niets van mij begrepen en haalt karakter, verschil in waarden en manier 

van beoordelen en beschrijven door elkaar. Hij zou mij toch goed moeten kennen, 

want jarenlang voerden wij dagenlang gesprekken over wat ons bezighield. Maar als 

hij mij analyseert op basis van de twee a-viertjes die ik hem mailde, schrik ik daarvan. 

Ik meende ook te horen dat hij dronken was. Als je meent dat vrijheid is: niet onder 

een baas te werken, zie ik dat zelfde feit als anarchie. Ik ben losgekomen van de kerk, 

lieve Jan. Ik bezoek de kerk niet eens altijd met kerst en de samenzang op de televisie 

kan mij lang niet altijd bekoren. Maar diezelfde kerk heeft wel mijn denken gestuurd. 

Daar leerde ik nadenken over goed en kwaad. Ik stel mij niet erg onderdanig op, dat 

past niet bij mij. En dat ik druip van zelfmedelijden, dat is jouw inschatting over 

datgene wat ik beschrijf, het zij zo. Ik denk dat het jouw schuldgevoel is dat mij 

beoordeeld. Als ik weet wat er gebeurde, achtervolgt het me niet meer. En als ik weet 

wat er gebeurde, wil dat niet zeggen dat ik er afhankelijk van ben. Ik heb mij vrij 

gevochten en leid een vrij en onafhankelijk leven. Ik ben niet gebonden aan de 

nicotine en de fles, aan seks en aan niet alleen durven zijn. Ik mag van mijzelf over 

mijzelf best zeggen dat ik wel verder en breder kijk dan het glas diep en de fles vol is. 

Als hij een oud wijf was, bedenk ik me, zou ik hem midden in de nacht over een 

drukke snelweg sturen, zonder hem lichtgevende sokjes aan te trekken. Ik herinner 

mij een onophoudelijk neusgeslorp dat mij altijd aan de zuiger van een pomp doet 

denken en dus een vacuüm in zijn hoofd doet vermoeden. Jan is ook een geweldenaar 

wat betreft relaties met vrouwen. Vaak hoor ik zijn ex-vrouwen verzuchten dat ze 

binnenin dood gemaakt zijn. Daarmee bedoelen ze natuurlijk dat kleine meisje, 

waarvan ook hij heel goed weet dat er zoiets diep in hun verscholen is. Dat komt 

omdat veel mannen worden geleid door een mannelijk voorbeeld; in Jan’s geval zijn 

zwagers. Dat mannelijk voorbeeld berust voor een groot deel op fantasie of door 

imitatie van het slechte voorbeeld dat hij kreeg. Ook zit zijn manbeeld met hansaplast 

aan elkaar vast. Er klopt niets van. In ieder geval is het geen beeld om tot enigerlei 

vorm van werkelijke intimiteit met een vrouw te geraken. Als een relatie tussen man 

en vrouw echt wordt verhelderd, zoals ik soms doe wanneer we weer eens onze 

gesprekken hebben, stort dat pseudo-manbeeld voor het grootste deel in elkaar. Hij 

gaat dan door een verwarrende fase, dan drinkt hij er nog maar een en wil met zijn 

zuster vrijen. Gevolg van foute vrienden en korsakov. Zijn vrijen is alleen het voldoen 

aan biologische opwellingen en ik voel dat dit niet klopt. Vorm en inhoud geven aan 

dat volwassen mannelijk lichaam met de geest van een puber. Het is raar maar waar. 

Er is vaak sprake geweest van een keuze en de keuze is aan hem. Sentimentaliteit in 

een boek is altijd een toetssteen voor mij. Er is niets belangrijker dan het gevecht 

ertegen. Maar met Jan kan ik tenminste weer verder. En het is met hem of je wordt 

opgebeld uit een ver verleden. Heel wonderlijk. 

 

Hoe verschillend ons leven ook was, we waren steeds de broer en zus die we altijd 
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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 

jalousie 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 warmte en 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 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 
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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. 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.  

 

Tenslotte een gedicht van Speenhof voor Harmen. Ik wil u het refrein daaruit niet 

onthouden: 

 

Wat men voor een eeuw niet kende; 

Waar men vroeger niet aan dacht: 

’t Is de Vrije Vrouwenbende, 

’t Is ’t derde soort geslacht. 

’t Zijn geen mannen, ’t zijn geen vrouwen, 

’t Is geen vleesch en ’t is geen visch. 

Wie met zoo’n model gaat trouwen, 

Trouwt met z’n begrafenis. 

 

Nacht en dag vergaderingen, 

Houdt de vrije vrouwenkliek 

Over slappe zuigelingen, 

Over wereldpolitiek. 

Hoort ze kletsen, hoort ze lallen, 

Over liefde en geluk. 

Moet zoo’n schepsel ooit bevallen 

Is ’t van ’n ingezonden stuk. 

 

Ook zult u beseffen dat ik terug kwam naar Enter om mijn heimwee naar vroeger te 

bevredigen. Ik mis de kleuren van Enter, de stilte en de voetstappen. Enter is een 

spiegel, al je emoties kaatst ze terug. Als je gelukkig bent, kun je er uitzinnig gelukkig 

zijn. Maar ben je er triest, dan is het bijna ondraaglijk. In de zomer las ik er vaak een 

boek, in de tuin tussen de stokbonen. In mijn gedachten is dit het decor gebleven van 

een grootser, dramatischer leven. Het is dezelfde intensiteit en dramatiek die mij 

aantrekken in de Twentse literatuur. De grens tussen droom en werkelijkheid wordt 

hier voortdurend uitgewist, net als die tussen de Regge en de morsen. Men kan haar 

slechts vermoeden bij de vissers, die op gedempte toon zitten te praten. Vaa leeft niet 

meer… maar nog altijd er daar Jan, aan wie ik alles vragen kan!! Hij herinnert zich 

ook nog alles van vroeger. Mijn broer is teruggekeerd naar Twente na jarenlang verblijf 

in het 'buitenland' (Amsterdam, Aalsmeer, Purmerend, Winsum in de Ommelanden) 

en woont in Markelo. Ook hij kon Enter niet vergeten en heeft ook altijd in 

verschillende culturen geleefd. 
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 'k Kwam terugge nao vulle jaoren 

In 't dörp, woer'k wönde as keend 

Mien dörp, mien Eanter 

In verlaoten ogenblik'n 

Ma'k zo geerne waandeln 

Ower 'n Mors of Hambaarg gaon. 

Och, 't is zonne kleine plekke, 

's Vuurjoors, zommerdag, haarfs en weenter 

altied, mien dörp, he'k oe leef. 

 

In het lesboek van Pa: ‘Banketbakkers Vakboek voor het gemengd bedrijf’ door H. 

Menkveld, vind ik gedroogde bladeren en takjes. Ik verzamelde en droogde veertig jaar 

geleden struikheidetakjes, bladeren van de rododendron, hulst, jeneverbes, berk, 

Amerikaanse vogelkers, vlier, acacia, els, mannetjes varen, tamme kastanje, lijsterbes, 

Amerikaanse eik, klimop, gewone esdoorn, Noorse esdoorn, braam en een sparretakje. 

Met potlood schreef mijn broer Jan de namen van de bladeren erbij.  

 

Natuurliefhebbers hebben allemaal een verhouding met de natuur. Wilde natuur is 

als een mooie man, prachtig maar ook onbegrijpelijk vol mysterieuze liefde. 

Adembenemend, verrassend en  beminnelijk tegelijk. En dat beminnen, dat wil ik.  En 

wat doe ik als liefhebber? Ik observeer goed en reageer voorzichtig. Ik houd van de 

natuur zoals ze is en wil er niets aan veranderen. Ik wil immers het contact niet 

verliezen. Mijn streven is erop gericht een duurzame relatie op te bouwen en praat 

met de vogels en de aarde; leer van de dieren en maak gebruik van hun kennis, 

anderszijn en liefde, draai mee in het rondwentelend wiel van de aarde. Het gevoel van 

tijd en plaats begon ooit op de schommel. Ik vergeet die avond nooit meer. Intens 

geconcentreerd schommelde ik in de tuin van de kleuterschool. Het was doodstil om 

me heen, er was geen enkel kind meer aanwezig. Het werd donker. De hemel was licht 

bewolkt. Nog zie ik de kleur van het houten gebouwtje, ik zie de nerven in de palen 

van de schommel. Dat is nu vijftig jaar geleden. Tijd en plaats vergeten in een 

buitengewone concentratie zouden zorgen voor de meest indrukwekkende momenten 

in mijn leven. Ik maakte vaak het ritme van de aarde mee, door te besluiten van de 

onbewolkte langste dagen van het jaar tot zonsondergang buiten te blijven. Er gebeurt 

dan iets aangenaams in de atmosfeer: de temperatuur daalt en er verschijnen 

schaduwplekjes op de grond. Het werd later en later en ik zag dat aan de horizon zelfs 

om vierentwintig uur nog wat licht schemert. In de Bijlmer ervoer ik de dynamiek, 

alsook de tragiek van je hechten aan mooie plekken in de buurt van de stad. Die 

verdwenen als sneeuw voor de zon. De flats zijn afgebroken en hebben plaatsgemaakt 

voor nieuwe laagbouw. In het westen ging de zon onder boven de stad waar de 

kinderen wonen. Amsterdam heeft nog veel te ontdekken maar doet ook zijn uiterste 

best om mij te ontmoedigen. Maar gezien de wortels die ik ook hier heb denk ik niet 

dat ik te verjagen ben.   

 

Christian Norberg-Schulz schrijft: 'In termen van spontane perceptie is de ruimte van 

de mens 'subjectief gecentraliseerd'.’ De ontwikkeling van schemata (overzicht) 

betekent echter niet alleen dat het begrip centrum is vastgelegd als middel tot 

algemene organisatie, maar dat sommige centra 'geëxternaliseerd' (extern is 

uitwendig) zijn als referentiepunten in de omgeving. Deze behoefte is zo sterk dat de 

mens sinds onheugelijke tijden heeft gedacht dat de hele wereld gecentraliseerd is. In 
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vele legenden wordt het 'centrum van de wereld' geconcretiseerd als een boom of zuil 

die een verticale axis mundi (axiaal is om een as) symboliseert. Bergen werden ook 

gezien als punten waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. De Romeinen zagen hun 

Capitool als caput (hoofdstuk) mundi (wereld). Eliade wijst erop dat in de meeste 

religies moeilijk is het centrum te bereiken. Het is een ideaal doel dat alleen na een 

'zware reis' bereikt kan worden. Het centrum bereiken is een initiatie (inwijding). Op 

het illusoire (denkbeeldig, niet werkelijk) bestaan van gisteren volgt een nieuw, echt, 

blijvend en krachtig bestaan. Maar Eliade wijst er eveneens op dat 'elk leven, ook het 

minst gedenkwaardige kan worden opgevat als een reis door een labyrint.’ De 

perceptie van een labyrint is daarom intrinsiek (wezenlijk) onbestendig, verander het 

perspectief en het labyrint lijkt ook te veranderen. ‘Ik, barbaar’ is mijn caput mundi. 

Vergeef me alstublieft dat ik dit opneem. De geest van een oudere vrouw dwaalt net zo 

gemakkelijk af als die van een jonge vrouw. Maar waar een jonge vrouw zich haar 

dwaling zal vergeven, zal een oude vrouw hem schrappen. Jeugd probeert altijd de 

leegte te vullen, een oude vrouw leert ermee te leven. Het heeft me dertig jaar gekost 

om de al dwalend gevonden lotgevallen (dat wat iemand overkomt) af te leren en er 

geen waarde aan te hechten. Soms denk ik dat ik een leven moet leiden van muziek, 

van film en van boeken. Niet van vlees en bloed, dat gekwetst kan worden en weg kan 

stromen. Mijn opa’s, oma’s, vader, moeder, schoonouders, ooms en tantes zijn 

intussen gestorven. Natuurlijk mis ik ze, ja, maar klagen brengt ze niet terug. Ik 

koester mijn herinneringen aan al die dierbaren, ben dankbaar voor wat ik met hen 

heb mogen beleven. En tante Mine, tante Mina, tante Rie en mijn kinderen en 

kleinkind leven immers nog. Men moet de liefde voor het leven niet verliezen.  

 

Dit boek is een samenvatting van een enorme hoeveelheid werk die ik alleen voor 

mezelf heb verricht. De lange, door mijzelf opgeroepen visioenen, waarin ik me 

verplaatste in het dagelijks leven van een andere tijd. Scènes die het boek zoals het nu 

is in een paar regels samenvat, trokken met alle mogelijke details en als in een 

vertraagd tempo voorbij. Ik ben me er vrij snel van bewust geworden dat ik de 

geschiedenissen beschreef van een cultuur, nog niet zo lang geleden. Van dat moment 

af nog meer respect voor de waarheid, meer aandacht en, van mijn kant, meer stilte. 

In zekere zin dient elk leven dat wordt verteld tot voorbeeld; ik schrijf om een 

wereldorde aan te vallen of te verdedigen, om een door mezelf gevolgde methode uiteen 

te zetten. Ik geloof dat de enige die geschikt is een verhaal goed te lezen de intelligente 

vrouw is, omdat die helft van het mensenras in zijn beste exemplaren soms over een 

absolute smaak beschikt, op de manier waarop sommige mensen een absoluut gehoor 

hebben. Het voornaamste hierbij is zich een lezer voor te stellen en zich daarbij de 

strengste maatstaven aan te leggen. Zo is het mij vergaan. De lezer leeft binnenin mij, 

maar gezien het feit dat hen een lang leven beschoren is, heb ik hem naar mijn eigen 

beeld gevormd. Daardoor kan het zijn dat die lezer met mij tot één persoon is 

samengevloeid. Wanneer je een verhaal hebt samengesteld, moet je dat nooit in 

opgewonden toestand aan iemand gaan voorlezen en nooit het goede nieuws hals over 

kop gaan verspreiden. En dit valt niet mee. Je hebt er heel wat zelfbeheersing voor 

nodig om het na te laten en het eerst weer te herlezen, als je er onbevangen tegenover 

staat. Daar komt bij dat ik altijd met de gedachte speel hoe ik die intelligente lezer de 

mond kan snoeren. Ik heb alle achting voor hem. Je moet je een ernstige criticus 

uitzoeken en dan proberen die de mond te snoeren. Zoveel eigenliefde moet de mens 

erop nahouden. Het is niet minder waar dat bijna elke schrijver door de neiging tot 

elke prijs te idealiseren of af te breken en details zwaar aan te zetten of zorgvuldig weg 
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te laten, zichzelf diskwalificeert: de geconstrueerde mens treedt in de plaats van de 

begrepen mens. De grafiek van een menselijk leven bestaat uit kronkelige, tot in het 

oneindige doorlopende lijnen die elkaar onophoudelijk naderen en weer uiteengaan: 

wat een mens dacht te zijn, wat hij heeft willen zijn en wat hij werkelijk was. Wat je 

ook doet, je reconstrueert het monument altijd op je eigen manier. Elk wezen dat het 

menselijk avontuur heeft beleefd ben ikzelf. Ik zeg tegen mezelf dat een dergelijk 

gegeven, hoe zeldzaam ook, toch niet uniek kan zijn. Dat er soms, een beetje op de 

achtergrond, in het ontstaansproces van een boek iemand moet zijn die de onjuist of 

zwak geformuleerde zin niet laat passeren. Het risico van schrijven is dat de lezer een 

deel van mijn leeftijd overneemt. Mocht ik voortijdig overlijden dan laat ik een kamer 

na met vreemdsoortige boeken. Op de een of andere manier heb ik er altijd van 

gedroomd ooit zelf zo’n boekenkamer te vinden. Mijn leven is ten dele in dromen 

opgegaan. Toen ik jong was, ja, toen hield ik me overeind door over de toekomst te 

fantaseren. Nu de toekomst daar is, lijkt het dat ik alleen kan overleven als ik 

terugdenk aan het verleden. Het heden gaat geruisloos aan mij voorbij. Het verlangen 

naar mijn jeugd is sterk. Het leven leek toen zo eenvoudig. Armoedig, ja, maar zonder 

problemen. De plannen die ik maakte voor de toekomst. Ik zou werken tot ik genoeg 

verdiend had om een huisje in Enter te kopen en ik zou er vaak wonen. De kinderen 

zouden in de vakanties naar mij toe komen. Enter, het dorp in een wonderlijke streek 

die een sentimentele en een dweperige stemming oproept. Een stemming die wordt 

versterkt door mijn gevoel van jong-zijn, door de nacht en door de lichtende kringen 

van licht op de rivier. Ik kan me vergissen, misschien ben ik verblind door trots en 

hoogmoed, maar ik geloof dat ik nu een duidelijker inzicht heb in de gedachte en de 

mogelijkheid die te verwezenlijken dan toen ik dingen op papier zette. Het enige waar 

ik niet om treur is het feit dat ik geen woord van mij ooit hoef terug te nemen. 

 

De essentie van natuurbeleving is dat het niet tastbaar is. Je kunt veel benoemen en 

toch is de som der delen altijd meer dan een optelsom. Temperatuur, lichtval, kleur, 

vorm, zeldzaamheid, allemaal interessant. Maar als de vonk niet overslaat, blijft het 

bij mooi en aardig. Daar is niks mis mee, maar de natuur is tot meer in staat. Ik sta 

tussen golvende heuvels die bezaaid zijn met wilde bloemen. In de heuveldalen en op 

de toppen stonden verspreide jeneverbessen. Vlinders zweven boven de bloesems met 

vurige vleugels in geel, blauw en groen, en dichtbij zingen twee nachtegalen elkaar 

toe. Er drijven vederwolken in een zacht-blauwe lucht, niet te veel en niet te weinig, 

en het briesje heeft dat tere evenwicht tussen koel en warm, dat ik slechts op enkele 

bijzondere dagen in de lente voel. Zo’n mooie dag beleef ik alleen maar in Enter. 

 

Mijn lieve schoonmoeder Dini Wiegant-Veldhoen kende veel gedichten uit haar hoofd. 

Om haar te gedenken het fragment ‘Rei van burgzaten’ uit ‘Gijsbrecht van Aemstel’ 

van Joost van den Vondel. Ik schiet nog vol wanneer ik aan de avonden denk toen ze 

dit gedicht voordroeg. 

 

Waar werd oprechter trouw 

Dan tussen man en vrouw 

Ter wereld ooit gevonden? 

Twee zielen gloênde aan-een gesmeed, 

Of vast geschakeld en verbonden 

In lief en leed. 

De band, die ’t harte bindt 
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Der moeder aan het kind, 

Gebaard met wee en smarte, 

Aan hare borst met melk gevoed, 

Zo lang gedragen onder ’t harte, 

Verbindt het bloed. 

Nog sterker bindt de band 

Van ’t paar, door hand aan hand 

Verknocht, om niet te scheiden, 

Nadat ze jaren lang gepaard 

Een kuis en vreedzaam leven leidden, 

Gelijk van aard. 

Daar zo de liefde viel, 

Smolt liefde ziel met ziel, 

En hart met hart te gader. 

Die liefde is sterker dan de dood. 

Geen liefde komt Gods liefde nader, 

Noch schijnt zo groot. 

Geen water blust dit vuur, 

Het edelst dat natuur 

Ter wereld heeft ontstoken. 

Dit is het krachtigst ciment. 

Dat harten bindt, als muren breken 

Tot puin in ’t end. 

Door deze liefde treurt 

De tortelduif, gescheurd 

Van haar beminde tortel. 

Zij jammert op de dorre rank 

Van ene boom, verdroogd van wortel, 

Haar leven langk. 

Zo treurt nu Aemstels vrouw, 

En smelt als sneeuw van rouw 

Tot water en tot tranen. 

Zij rekent Gijsbrecht nu al dood, 

Die, om zijn stad en onderdanen, 

Zich geeft te bloot. 

O God, verlicht haar kruis, 

Dat zij de held op ’t huis 

Met blijdschap mag ontvangen, 

Die tussen hoop en vreze drijft, 

En zucht, en uitziet met verlangen 

Waar dat hij blijft. 

 

Ik zit aan de kant van de Regge, overal treedt het water buiten de oevers; als emoties 

die niet in toom zijn te houden. Wat een tranen zijn er gevloeid, van verdriet, van 

ontroering, van vreugde. Enter en de Regge vol tranen. 
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Inhoud 
 

 

- Woord vooraf 

- ’s Werelds loop 

- Inleiding 

- Om te beginnen 

- De herinneringen zijn niet dood 

- Ik ken de weg, de waarheid en het leven 
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- De kerk in mijn leven 

- De vrouwen van Putten 
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- Moedertje lief 

- De gereformeerden 

- Het verhaal van mijn woede 

- De individu 

- In disse stroat 
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- Echtpaar in de trein 

- Ik was een Venrayse 

- Het vuur uit de hemel 
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- Ik, barbaar 

- Elza uit de polder 
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- Het verhaal van Marja 
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- Herinnering aan Spinoza 

- Armoede 

- Zeg maar ja tegen het leven 

- De Partij van de Arbeid in de jaren zeventig 
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- Buren 

- Hun schuld, onze schuld 

- Domweg gelukkig in Amsterdam Oost 

- K. en gezond leven 

- Uit de wereld om ons heen 

- De dood als leidraad 

- Twentse natuur op tafel 

- Afscheid 

- Tot slot 
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