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1. Worden wie je bent

Op 18 mei 2014 ontvingen Louise en ik een brief van Willem
Driessen. Hij sloot die brief als volgt af: "Roel, uit je in poëzie en
proza, want daarin ben je goed. Het geeft ruimte aan je rouwen.
Tot morgen”.
Op 19 mei was de bijeenkomst waarin we afscheid namen
van onze Martijn. Ook Willem en zijn vrouw Hanneke waren aanwezig. Willem was toen al ongeneeslijk ziek.
De aansporing van Willem heb ik mij ter harte genomen en
hij liet zich daarover niet onbetuigd. Toen ik in juni 2014 onze dankkaart schreef, ontving ik per omgaande post een kaart van hem
met slechts drie woorden: "Goed gedaan, jongen!” Dat is Willem
Driessen ten voeten uit: drie woorden! Begiftigd met veel humor en
een virtuoos taalgebruik had hij op de momenten waarin het er op
aan komt weinig woorden nodig. Meer hoeft een verdrietig mens
ook niet van een liefdevolle vriend.
Willem was – als voorzitter van de medische staf – mijn
maatje in het toenmalige Sint Joseph ziekenhuis in Eindhoven. We
brachten het ziekenhuis uit een crisis naar een prachtig nieuw ziekenhuis met een zich vernieuwende cultuur. We werden en bleven
vrienden, bijna dertig jaar. Jaren, waarin wij elkaar niet veel zágen,
maar elkaar altijd weer vónden – alsof een jaar maar een dag had
geduurd.
Louise en ik bezochten Willem en Hanneke voor het laatst op
17 januari 2015, twee weken voor zijn overlijden op 1 februari
2015. Toen wij met ons vieren op die zaterdagmiddag enkele uren
samen waren, was dít wat mij het meeste trof: Willem had alle
schijn verloren en was stilaan geworden wie hij is. Hij deelde in die
uren met ons, wat voor hem de essentie van het leven was geworden.
Ze hadden met hun gezin heel zware jaren achter de rug en
juist daardoor had Willem met zijn Hanneke gevónden waarnaar
niet te zóeken valt: de klaarheid, die ongelooflijke klaarheid over
wat het is om samen mens te zijn en dat met elkaar te delen.
Hij vond dat zijn leven voltooid was. Kafka schreef ooit, dat er
slechts één moment is in een mensenleven waarin alles zijn plek

en betekenis krijgt. Dan valt alle schijn weg en wordt ten volle zichtbaar wie je bent. Dan is er een voltooid leven. Daarover spraken
wij op die heldere, in de schemering wegglijdende wintermiddag.
Een week na zijn crematie vond een herinneringsbijeenkomst
plaats. Ook ik mocht daar spreken en ik begon mijn herinnering
aan Willem met een gedicht, een bewerking van het in december
2009 door mij geschreven gedicht Nachtgedachten. De laatste
strofe daarvan luidt:
Wij leven voort met ons verleden
en worden stilaan wie wij zijn,
verliezen allengs alle schijn,
tot wij de laatste ademplaats betreden.
Wat was het mooi en ontroerend dat zoveel aanwezigen er
nadien blijk van gaven in deze woorden hun eigen gedachten te
herkennen. Mijn eerste blog is daarom in dankbaarheid gewijd aan
Willem Driessen die mij in de moeilijkste dagen van mijn leven
schreef:
"Uit je in poëzie en proza, want daarin ben je goed!"
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Goede machten – in Isala

Toen ik vorige week zaterdag het dagblad Trouw opensloeg,
keek ik in de spiegel van ons eigen leven. Jan Greven verloor zijn
38-jarige dochter door een plotselinge hartstilstand en kon niet anders dan een boek over haar schrijven. Trouw berichtte daarover;
ook over het verdriet dat nooit overgaat, onder de oppervlakte woekert en op verwachte, maar vooral onverwachte momenten een
uitweg zoekt. Ook in ons leven is – toen Martijn vorig jaar overleed
– die knik gekomen, waarover mijn lieve (schoon)zus Bep ons
schreef, puttend uit haar ervaringen als verpleegkundige op de afdeling Longgeneeskunde van Isala in Zwolle: “De dood maakt een
knik in het leven van mensen. Er is een tijd ervoor en er is een tijd
erna. Nooit wordt dat meer anders, lees ik en weet ik. Regelmatig
zie ik patiënten die afscheid van het leven moeten nemen, met hun
geliefden om hen heen. Die momenten zijn heel vaak intens verdrietig, maar ook vaak sterk. En altijd denk ik: dit is het begin van
een leven zonder… nooit meer zoals voor de dood van de gestorvene.”
Ook de knik in ons leven is een knik voor altijd, maar daarbij weten
wij ons wel omringd
door goede machten.1
Binnenkort zullen verpleegkundigen, artsen
en veel andere zorgverleners zich voegen
in die kring van goede machten. Ik ervaar nu al hoe zij toegewijd
hun vakmanschap inzetten om mijn hart te helen. Zoals de hartchirurg – een mensendokter – die in een mooi en intensief gesprek
ons voorbereidde op wat staat te gebeuren. Wij werden deelgenoot
van zijn toewijding en vakmanschap. Aan het eind van het gesprek
moest hij mijn risicoprofiel berekenen. Hij tikte een aantal gegevens in zijn smartphone. “Ja, COPD moet ik ook invullen.” Na nog
enkele vingertikjes klonk het: “Het risico dat u tijdens de operatie
overlijdt is 0,91%.” Geruststellend voegde hij er aan toe: “Dat is
overigens hetzelfde risico dat u ook liep tijdens de katheterisatie”.

Dat had ik dan toch maar mooi overleefd, bedoelde hij vermoedelijk te zeggen en mijn aanwezigheid bevestigde zijn gelijk. Bovendien, denk ik nu, die 60 baantjes van 25 meter die ik momenteel
elke werkdag zwem, komen in de risicoformule niet voor. Zou het
daarmee 0,90% zijn geworden?
In 2002 publiceerde Martijn een artikel met de titel “De dood
is toch de schrik der natuur”, waaruit fragmenten zullen worden opgenomen in het boek dat ik over Martijn maak en wellicht in 2015,
in elk geval ooit, zal verschijnen. Ik citeer en parafraseer hem hier:
“Zoals de Verlichting van alles kon genezen, behalve van de Dood,
zo kon de Natuur van alles verzachten, behalve de Dood. Zoals
Gerard Reve ooit een doodskist in zijn werkkamer zette, in de hoop
de dood zo zijn macht te ontnemen, zo zullen ook mogelijk geruststellende risicoberekeningen de dood zijn macht niet kunnen ontnemen, die deze onmiskenbaar had, heeft en voor altijd wel zal
hebben.”
Ik vertrouw mij, weet hebbend van de risico’s in een ziekenhuis2, toe aan de toewijding en het vakmanschap van al die mensen in het ziekenhuis Isala, die voor mij klaar zullen staan: ook daar
en dan weet ik me omgeven door goede machten.

1 Dietrich Bonhoeffer: ‘Von guten Mächten treu und still umben…’ (1944)
2 Ik schreef daarover in 2005 het boek “Vacante verantwoordelijkheid in
het ziekenhuis”
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Robert & Roel

“…Zijn bloedsomloop loopt nu via de hart-longmachine, zijn
hart is stilgelegd en zijn lichaam wordt nu gekoeld tot zo’n 30ᴼ. De
operatie verloopt tot nu toe voorspoedig.”
Nee, dit is geen verslag van mijn operatie, ik zit nu nog thuis achter
mijn computer. Ik heb ook niet de gave van voorspellen, zeker niet
als het om de toekomst gaat. Ik hoop dat het tijdens mijn operatie
zo zal gaan, maar ik weet het niet.
Deze woorden klonken op dinsdag 2 november 2004 door de telefoon toen onze oudste zoon Robert op de locatie Weezenlanden
in de Isala Klinieken in Zwolle een openhartoperatie onderging om
een nieuwe aorta hartklep te krijgen. In dit geval is het dus: vader
volgt zoon, ruim 10 jaar later.
Het is één van de meest vervreemdende momenten in mijn
leven geweest. Louise en ik waren die dag bij Jente – Roberts levensgezel – en zij had gevraagd of ik tijdens de operatie – die vele
uren zou duren – de telefoon wilde aannemen. We wisten dat iemand van de afdeling Familiebegeleiding IC ons enkele malen zou
informeren over de voortgang van de operatie. We waren goed
voorbereid, maar toch. Met een schok realiseerde ik me op dat moment dat onze zoon Robert daar lag zonder een kloppend hart,
volledig afhankelijk van de techniek van de hart-longmachine en
van een aantal mensen die daarover waakten.
Al vrij snel na zijn geboorte werd ontdekt dat zijn aorta hartklep niet goed functioneerde. Het was wel zeker dat hij daaraan
ooit geopereerd zou moeten worden, maar uitstel zou alleen maar
gezondheidswinst opleveren. Dat lukte tot Robert goed 35 jaar oud
was. Tot die tijd mocht hij alleen maar heel rustig sporten, maar dat
was een slechte raad voor Robert, die heel sportief was, in ’t bijzonder met balsporten.
Dat ging dus ook niet goed: op de middelbare school ontdekte hij
hoe de sportleraar misleid kon worden. Als tijdens de gymles 2 kilometer hard gelopen moest worden, had Robert de opdracht om
die afstand in een heel rustig tempo af te leggen. Maar wat deed
die slimme jongen? Hij liep in een strak tempo helemaal voorop tot
vlakbij school. Daar wachtte hij rustig tot de verre achterblijvers

hem voorbij sukkelden en voegde hij zich in hun gezelschap. Totdat zijn list werd ontdekt. In overleg met de huisarts en cardioloog
besloten we dat hij mocht gaan honkballen en we aanvaardden op
dat moment de mogelijk daaraan verbonden risico’s. Honkballen
en surfen werden zijn ding en wat kon hij daarin fanatiek zijn!
Tot die bewolkte dinsdag in november 2004. Het was zo’n
vervelende, grijze herfstdag die snel vergeten zou zijn geweest,
ware het niet dat er die dag twéé ingrijpende gebeurtenissen
plaatsvonden. Robert Steenbergen werd in Zwolle geopereerd aan
zijn hartklep, Theo van Gogh werd in Amsterdam vermoord. Ook
wij drieën keken verbijsterd naar de televisie. Hoe gek dat ook
klinkt: het was wel een goede afleiding…
Tot de thoraxchirurg zelf belde en meldde dat de operatie was geslaagd en zijn lichaam weer langzaam op temperatuur werd gebracht, “hij is nu onderweg naar de Intensive Care.”
Zie Robert tien jaar later: een mooie man met een getraind lichaam; roeien, zeilen en skiën zijn z’n fanatieke sporten. Is dat die
jongen met die hartklep? Jazeker en dat kun je horen als je jouw
hoofd op zijn borst mag leggen. Maar ja, dat is slechts voor een
enkeling weggelegd…
Zeer binnenkort zal een multidisciplinair team van thoraxchirurgen, cardiologen, anesthesiologen, perfusionisten, verpleegkundigen en operatieassistenten in Isala voor mij klaar staan.
Louise zal zeker niet alleen thuis zijn. De telefoon zal gaan…
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Mens, durf te leven

“Ik wil zo even naar uw voet kijken.” Een pees in mijn rechtervoet is al enkele weken gekwetst. Bij het lopen speelt een vervelende pijn op. Gek is dat, van dat kleine gedoe met die pees heb ik
veel meer last dan van het grote probleem van mijn hartklep.
“Er is de afgelopen tijd nogal wat met u gebeurd.” Mijn huisarts
spreekt zachtjes, zoals altijd. In haar ogen zie ik haar oprechte betrokkenheid. Er kringelt dan binnen in mij onvermijdelijk iets van
verlegenheid naar boven.
”Ja, dat is zeker zo.” “U ziet er toch ontspannen uit.” “Fijn dat u dat
zegt. Louise en ik hebben in de voorbije jaren geleerd om te durven
léven, hoe moeilijk dat soms ook is…”
Nu ik terugdenk aan de daarop volgende korte gedachtewisseling en aan het gesprek dat Louise en ik eerder met haar hadden
over leven en dood, komt mij het boek “Verzet en Overgave” voor
de geest. Het is een bundeling van de brieven vanuit de gevangenis, gedichten, toespraken van Dietrich Bonhoeffer. Hij stierf in
1945 aan de galg, een maand voor het einde van WO II, 39 jaar
oud. Ik las dit boek voor het eerst toen ook ik 39 was en het heeft
me nooit meer losgelaten. Mijn leven is ondenkbaar zonder dit
boek. Bonhoeffer is mijn wegwijzer, juist door niet voor te schrijven
hoe ik moet denken en leven; wel door zichtbaar te maken waarvoor en waartegen te kiezen valt, omdat we als mens genoodzaakt
zijn om in eigen verantwoordelijkheid te denken, te kiezen en te
handelen.
Bonhoeffer heeft mij geleerd nooit slachtoffer te zijn, maar dader. Dader om bij te dragen aan het goede in de wereld, desnoods
– en als het kan en mag – met verzet. Want wij zijn niet de speelbal
van een deus ex machina, die met een goddelijke hand aan de
touwtjes van ons leven trekt, maar verantwoordelijke mensen. En
als het noodlot, het kwaad ons treft, kunnen wij – met vallen en
opstaan – leren om uiteindelijke te aanvaarden en in vertrouwen
ons over te geven. Als een actieve daad en met een rechte rug,
niet met de rug op de grond, niet als slachtoffer.

Als gezin zijn we in de voorbije jaren
geconfronteerd met nauwelijks te
dragen zorgen, weer opflakkerende,
blij makende hoop en diep verdriet.
Onze gevoelens hebben zich daardoor op een ongekende manier verdiept. Alles is intenser geworden: de
ervaring van hoop én wanhoop, van
liefdevolle en troostrijke nabijheid
én van afstandelijkheid, van echtheid én schijn. Uitgerekend in de
schoonheid van muziek ervaren we
samen hoe de daad van de overgave kan leiden tot de overwinning
van het leven. Luister als je wilt naar
deze paradox in het laatste deelvan de Derde Symfonie van Mahler.1
In ons treuren zijn wij het lachen niet verleerd. Wij drinken uit
de bodemloze, bittere kelk van ons verdriet én eten ons voedsel
met vreugde, drinken met een vrolijk hart onze wijn. We leven dubbelzinnig.
Wij hebben in de voorbije tijd moed gekregen door onze onzekerheid en angst recht in de ogen te kijken, die te delen met liefdevolle
mensen om ons heen. Zo willen wij dader van ons leven zijn.
Steeds als wij wekelijks op Kranenburg samen zijn met Martijn – ja
daar, te midden van de dood – roepen de intense, bewegende
kleuren van zijn grafmonument ons toe: “Mens, durf te leven!”

1 Gustav Mahler had in het laatste deel van zijn Derde Symfonie zo'n 23 25 minuten nodig om de overgave aan de liefde te verbeelden; een overgave die leidt tot aanvaarding van het leven en de dood, want niets is
sterker dan de liefde. Hij schreef dan ook bij dit deel: "Ruhevoll. Empfunden. Wat de liefde mij vertelt.”
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Vol verwachting

“U heeft twee keer een niersteen gehad en ze zijn er allebei
spontaan uitgekomen?!” De hartchirurg keek me met een lichte
verbijstering aan. “Ja, dat klopt. De eerste keer is misschien wel
dertig jaar geleden, de tweede keer was in het voorjaar 2010.” “Dan
heeft u wel heel veel pijn gehad. Ik hoor altijd dat niersteenpijn de
ergste pijn is.” “Het is inderdaad vreselijk. Ik herinner me nog van
die eerste keer, dat ik op een zaal was met brekebenen; mannen,
wel geopereerd, maar niet echt ziek. Wachtend en hopend op het
moment dat de niersteen spontaan uitgeplast zou worden, moest
of mocht ik toen bier drinken om de nier goed te laten werken. De
mannen op de zaal maakten daar jaloerse grapjes over. Maar dat
viel volledig verkeerd bij de – toen nog bestaande – hoofdzuster.
Ze vroeg geërgerd of de mannen dan ook de pijn er bij wilden hebben.”
“Als u straks geopereerd bent, zult u ook weer pijn hebben. Maar
u kunt dan zelf aangeven hoeveel pijn u ervaart. Als we er nu vanuit
gaan dat die niersteen een 10 aan pijn opleverde, dan hoeft u
straks niet meer dan 2 te voelen.”
Het wachten is voorbij, donderdagmorgen 12 maart word ik
geopereerd. Elke donderdag hoopten we op een telefoontje. Als
die verwachting niet werd gehonoreerd, moesten we weer even
overschakelen: het wachten duurt nóg een week langer. Opvallend: ik had nog geen moment van onrust over de operatie zelf,
maar toen ik ook op donderdag 5 maart niets hoorde, sloeg de onrust en spanning toe. Wachten gaat gepaard met verwachten en
als die verwachting niet (tijdig) wordt gehonoreerd kan blijkbaar –
in elk geval was dat nu bij mij zo – een onaangenaam gevoel ontstaan.
Door wat we gelezen, gehoord en besproken hebben, door onze
eigen ervaringen met Robert (zie blog 3) zijn onze verwachtingen
over mijn verblijf in het ziekenhuis steeds concreter geworden.
Maar de verwachtingen zullen nu in belevingen worden omgezet.
Worden de verwachtingen bewaarheid?
Hoe het ook zal gaan, op één ding mag ik vertrouwen. Als ik daar
na de operatie op de IC lig als een machteloze koning over een
grondgebied van nog geen twee m2, zal ik het gezicht van mijn

liefste levensgezel Louise ontwaren, haar in de ogen kijken, haar
handen voelen, haar lippen. Later, in elk geval op de verpleegafdeling, zal ik onze kleinkinderen weer zien, Jesper en Lennart,
onze kinderen Robert en Jente. Ons kind Martijn zal er ook zijn en
ik zal hem missen.
Waar ik ook op vertrouw, is dit. Muziek zal via de draadloze
headset door mijn hoofd gaan, de 99 vocale composities die op
mijn website staan, en nog veel meer uren muziek. Daarvan zal
mijn verwonde hart gaan zingen, mooier
dan ooit. “An die Musik” is misschien wel
het mooiste lied dat Schubert componeerde. Als je wilt, kun je het hier horen (in
een prachtige transcriptie voor orkestbegeleiding).
Ik heb goede hoop, dat mijn verwachtingen zullen worden omgezet in déze belevingen. Want ik vertrouw mij toe aan de
mensen in Isala, die met hun toewijding en
vakmanschap mij hulp zullen bieden. Ik
weet mij omringd door goede machten.
Wachten
Vanavond zal ik wachten
tot ik de sleutel hoor,
je voetstap op de trap.
Buiten mag het stormen,
slaat regen tegen ’t raam,
als jij straks naast mij liggen komt,
wordt het hier goed en warm.
Want ik begeer je,
ik begeer je zoals ik je ken
en sluit je in mijn armen,
omdat jij mij begeert zoals ik ben.
Morgen zal ik wachten
als ik de vogels hoor,
tot jij je ogen wendt naar mij.
‘k Zal de gordijnen opendoen,

zodat het warme ochtendlicht
zich nestelt in je haar,
glinstert in je gezicht.

Want ik bemin je,
ik bemin je zoals ik je ken
en sluit je in mijn armen,
omdat jij mij bemint zoals ik ben.
Later zal ik wachten
als ik oud mag worden aan jouw zij.
Maar misschien loop ik dan
iets minder kwiek dan jij.
Wanneer de zon schijnt schuifelen wij
vast langs de Ijsselzoom.
Maar als het regent gaan we terug
in bed en koesteren onze droom.
Want ik aanvaard je,
ik aanvaard je zoals ik je ken
en sluit je in mijn armen,
omdat jij mij aanvaardt zoals ik ben.
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Geen beter ziekenhuis dan thuis

Vorige week donderdag, 12 maart 2014, werd ik geopereerd.
120 Uur later was ik - met dank aan mijn buurman Arie en uiteraard
Louise - weer thuis. Dinsdag 17 maart 2014, rond de middag
groette het Van Nahuysplein mij; de oude bomen knipperden even
met hun nog heel jonge knoppen, de zon straalde: is dat Roel
Steenbergen?
Ik vind het een wonder. Maandag al waren alle medische
waarden binnen de daarvoor geldende grenzen en dinsdagmorgen
leverden ook de longfoto en het hartfilmpje mooie beelden op. Het
medisch en verpleegkundig personeel was helemaal verrast door
dit supersnelle medische herstel. en wij nog meer natuurlijk.
Maar… het is het begin. Ik ben nog een dweil.
Voor de eerste revalidatie tot een beetje verantwoord niveau
mag ik zes weken rekenen. Er zijn er die zich afvragen of ik dat wel
kan, zo langzaam de natuur zijn werk laten doen met enige ondersteuning van mijzelf.
Het is dan toch mooi dat er zelfs nu nog een nog niet ontdekt talent
in mij schuilt. Zoals ik me met grote discipline heb voorbereid op
de operatie (en dat heeft zonder meer bijgedragen aan dit verloop),
zo zal ik me ook met grote discipline houden aan alle beperkingen
die er zijn. Met een goed gevoel. Tijd om te denken, tijd om te minnen, tijd om te schrijven, tijd om te genieten van het ontluikende
voorjaar. Alles heeft zijn tijd en ik geef me er heel graag aan over.
Bovendien is Louise bij me en ja, ze zal me behoeden, in het geval
dat... Zo zijn wij wel met elkaar - al bijna 48 jaar!
In mijn vorige blog schreef ik dat de verwachting zou worden
omgezet in beleving.
Welnu, die heb ik in ruime mate en hoe! Wat heb ik het ongelooflijk
goed in Isala gehad; wat een toewijding, wat een vakmanschap.
Daar laat ik het nu bij. Ik zal er de volgende keer heel graag meer
over schrijven.

Velen van jullie hebben op zeer diverse wijzen jullie betrokkenheid getoond naar ons gezin. We wisten jullie dan om ons
heen. Dank je wel.
Isala is geweldig. Maar, er is geen beter ziekenhuis dan thuis.
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De moeder van

Op 12 maart 2014 werd mijn aorta hartklep vervangen. Op 17
maart gaven alle relevante medische parameters een meer dan
goed beeld van mijn fysieke toestand; die middag mocht ik Isala
verlaten: geen beter ziekenhuis dan thuis.
Maar ja, op 19 maart meldde mijn bloeddrukmeter een zeer
onregelmatige hartslag van pakweg 150. Dat was goed schrikken.
Aan het begin van de middag was ik op de Eerste Hulp Cardiologie.
Onderzoek wees uit dat de stroomvoorziening van mijn hart danig
was verstoord; er was sprake van én boezemfibrilleren én boezemflutter. Besloten werd een cardioversie toe te passen. Die verliep
uitstekend, alleen het resultaat was nul. Na enkele seconden sloeg
het hart weer op hol.
Er volgde een heropname, nu op de afdeling cardiologie.
Zondag 22 maart kende een voor mij slopende morgen. Eerst vond
onder narcose een echo-onderzoek plaats via de slokdarm, direct
gevolgd door een nieuwe cardioversie. Toen ook die niet baatte,
volgde de plaatsing van een drain. Er was een lichte ontsteking
van het hartzakje geconstateerd. Door de drain werd uiteindelijk
600 cc vocht uit het hartzakje verwijderd! Opnieuw volgde een cardioversie, weer zonder resultaat. Er wordt nu gepoogd met medicijnen de noodzakelijke normalisering van de hartslag tot stand te
brengen en het lijkt in de goede richting te gaan. Sinds dinsdagmiddag 24 maart ben ik weer thuis. Heerlijk!
Ik wil het nu even niet meer over mijzelf hebben. Daar is voor mij
ook alle aanleiding toe. Steeds meer mensen, nu al vele honderden, lezen mijn blogs. Ook een toenemend aantal lezers reageren
daarop, soms via de website zelf, veel meer rechtstreeks per mail.
Ik probeer alle reacties te beantwoorden, maar door de gebeurtenissen van de laatste dagen heb ik enige achterstand opgelopen.
Dat vind ik jammer.
Eén op mijn weblog geplaatste reactie heeft me wel heel bijzonder geraakt. Ik herhaal ‘m hier:
“Beste Roel, Vorig jaar het noodlottige jaar 2014, ben ik per toeval
op je prachtige site gekomen. Toen heb ik je gemaild hoeveel herkenning ik daar las, hoe inspirerend en troostend de woorden voor

mij waren toen ook onze zoon is overleden. Later nog ontroerende
persoonlijke mail van jullie gekregen. Daardoor heb ik ook af en
toe op je muzieklijst gekeken. Lees de anekdotes en de bijzondere
kanttekeningen. Vanavond dacht ik, misschien is er weer wat
nieuws, wat moois te lezen op de Steenbergen-site. Daardoor las
ik, dat je een grote operatie hebt ondergaan. Ik wil je beterschap
wensen en een snel herstel, je zult ongeduldig zijn, maar toch lees
ik weer hoe je een positieve draai geeft aan de gedwongen rust.
Allerhartelijkste groeten, van Greetje van den Bosch, de moeder
van Remco.”
Die laatste zin…!
Vaders en moeders verliezen kinderen. Ik probeer als vader
te voelen hoe het moet zijn om als moeder een kind te verliezen…
In jou als vrouw is een kind verwekt en gegroeid. Uit jou is een kind
geboren. Je hebt het kind verloren. Hoeveel moeders hebben een
in hun lichaam gegroeid en uit hun lichaam geboren kind verloren?

Louise, de moeder van Martijn
Greetje, de moeder van Remco
Tine, de moeder van Jan
Beatrix, de moeder van Friso

8

Vertraagde tijd

Het was nog te vroeg, maar ja, Martijn en ik wilden wel een
mooie plek hebben. Dus besloten we op de stoep van Konditorei
Kandler op het Thomaskirchhof in Leipzig nog een kop koffie te
nemen. Daar hadden we een mooi zicht op de zijingang van de
Thomaskirche. Zo konden we als dat nodig was meteen aanschuiven in de rij.
Op die vrijdagmiddag zou om vijf uur het Thomanerchor (in
matrozenpakjes!) optreden, “in der liturgischen Form der Vesper,
Dauer ca.1 Stunde.” Dat wilden we natuurlijk niet missen. We hadden de kerk al bezocht, stilgestaan bij het graf van Johann Sebastian Bach, gelezen dat Luther hier had gepreekt en Mozart een orgelconcert had gegeven, Mendelssohn de Mattheus Passion
nieuw leven had ingeblazen. We lazen in een zijzaal de op de wand
geschilderde tekst uit de Kantate BWV 60, “Es ist genung” (ja, met
die g). We waren op historische grond – zoals elke plek die Martijn
en ik tijdens die prachtige camperreis in 2010 bezochten, historische grond was.
Dat alles en nog veel meer speelde zich in mijn herinnering af, toen
gisterenavond op de muziekzender Brava de Matthäus Passion
van Bach klonk – jawel, vanuit de Thomaskirche en met het Thomanerchor in Leipzig. Ik leefde in vertraagde tijd.
Louise en ik hebben blijkbaar een geheim dat slechts weinigen kennen: vertraagde tijd. Velen kennen ons als nijvere bijen. Uit
de vele reacties die ik tijdens mijn ziekte – en in het bijzonder op
mijn blogs – mag ontvangen, blijkt dat er nogal wat zijn, die vermoeden dat het mij enige moeite kost de noodzakelijke rust in acht
te nemen. Ze vergissen zich, niets is namelijk minder waar.
Ja, Louise en ik hebben heel wat afgebuffeld in ons leven. Dat konden we echter alleen maar, doordat we samen de discipline hebben aangeleerd om rust te scheppen, vertraagde tijd. In de rust van
ons huis als we – met een lekker glas wijn en mooie muziek – elke
dag opnieuw elkaar helpen om rust te vinden in ons hart. In de
ontmoeting met geliefden en vrienden, in de concertzaal, op een
stille boerencamping.

Hoe anders dan in die vertraagde tijd zou het voor mij mogelijk zijn
gedichten en verhalen te schrijven, woorden te vinden voor het eigenlijk niet te beschrijven verdriet, in de nu ontstane leegte geborgenheid te ervaren? Alleen door die door onszelf gecreëerde rust
zijn we in staat steeds weer de draad van het léven op te pakken
en te genieten van de levenden om ons heen: Robert, Jente, Jesper, Lennart, al die mensen om ons heen die lief én leed met ons
willen delen!
Fysiek is mijn hart nog steeds onrustig, ik heb hartritmestoornissen als gevolg van atriumfibrilleren. Daarom moest ik na de zeer
geslaagde klepvervanging toch weer vijf dagen in het ziekenhuis
verblijven. Drie elektrische cardioversies (noem het maar het resetten van het hart) namen die ritmestoornissen niet weg. Met medicijnen kan de aritmische hartslag van 150 wel weer dalen naar
zo’n 70 slagen, maar wellicht is dat toch niet voldoende en moet er
nog weer operatief worden ingegrepen. Daarover hebben we
woensdag a.s. een gesprek met de cardioloog. Maandag j.l. leidden die ritmestoornissen tot een kortstondige lichte tia. Na allerlei
onderzoeken luidde de conclusie dat deze tia inderdaad het gevolg
is van het atriumfibrilleren.
Fysiek is mijn hart onrustig, maar de nu noodzakelijke rust
ervaar ik als kostbare en daarom vertraagde tijd. Soms zo traag
dat het is alsof de tijd stil staat. Dan zitten Louise en ik op het
bankje bij de grote vijver op Kranenburg. We treden terug in de tijd.
De deuren van de aula gaan open, we duwen met Jente en Robert
de baar naar voren. We betreden de aula en zien al die rouwenden,
de ogen gericht op de kist en op ons. Daar, te midden van al die
mensen die we dan weer voor ons zien, herinneren we ons Martijn.
Hij had en heeft, hoe ook, een plaats in ons en hun bestaan. Zo
leeft hij voort als we stil op die bank zitten. Nooit alleen, Martijn is
altijd bij ons. Zo léven wij – in kostbare en daarom vertraagde tijd.

9

Levensloop

In het voorbijgaan werd mijn
blik onweerstaanbaar naar links
getrokken en toen zag ik haar: een
jonge vrouw, die aandachtig staat
te lezen in het binnenvallende ochtendlicht. Ze heeft haar blauwe
nachtjakje nog aan. Alle haar omringende kleuren zijn ondergeschikt aan dit stralende lapis-lazuliblauw. De concentratie waarmee ze leest wordt zichtbaar in
haar beide handen waarmee ze
het papier omklemt. Het moet
haast wel een brief zijn. Een brief van haar geliefde? Ziet ze uit
naar zijn terugkeer van een verre reis? Wordt het verlangen naar
hem gevoed door de verwachting van een kind?
We liepen in de eregalerij van het een dag eerder heropende Rijksmuseum, op weg naar het alles overheersende schilderij De
Nachtwacht van Rembrandt. Het schilderijtje Brieflezende vrouw
(slechts 46,5 * 38 cm) van Johannes Vermeer trok echter niet minder aandacht. Of je nu wilt of niet, je moet dat intieme tafereel met
die prachtige kleurenharmonie wel van heel dichtbij zien. Wat is
daarvan het geheim?
Steeds weer ontvangen we – al of niet naar aanleiding van
mijn blogs – bijzondere woorden per mail of kaart. Ook een aantal
neven en nichten laat zich daarin niet onbetuigd. Deze week ontvingen we onder meer van onze nicht Rachel Hilbers een kaart.
Juist de woorden op die kaart deden me terugdenken aan die bijzondere ontmoeting met dat intieme schilderij van die brieflezende
vrouw.
Op haar kaart herschrijft Rachel woorden van Marinus van de
Berg:

Levensloop
Zoals de geboorte van een kind
je anders laat leven,
zo laat de dood van een kind
je leven anders lopen.
Je zult voor altijd anders
je levensweg lopen,
zwaarder dan vaak vermoed.
Rachel voegt er op haart kaart onder meer de volgende woorden aan toe:
“Met nieuw leven in mijn buik, stond ik stil bij jullie verlies, het missen van een kind, zoon, jullie Martijn. Ik wil het graag met jullie
delen.”

10 Het voltooide leven
“Ooit, later, zal ik naar Friesland gaan. Ik zal er kopen: een
huisje. Een klein, afgelegen en eenzaam huisje. Als de avond valt
zal ik mij een biertje inschenken, eentje maar, en ik zal mij in de
werkkamer terugtrekken en dan zal ik, alleen achter mijn schrijftafel gezeten, schrijven het Boek aller Boeken.”
Martijn is 26 jaar als hij deze woorden schrijft in een artikel
dat in 1997 werd gepubliceerd in het tijdschrift Afslag Noord. Het is
een artikel over het Friese land, zijn bewoners én zijn doden. Het
artikel zal zeker onderdeel zijn van het boek dat we over Martijn
zullen laten verschijnen, met zijn tekeningen en een bloemlezing
uit zijn bijzondere teksten.
Zijn tekst kan je zo maar helemaal op het verkeerde been
zetten. Het is proza én poëzie.
Meent hij wat hij schrijft? Is het humor, zelfspot, sarcasme of ernst,
tederheid, liefde die in veel van zijn artikelen doorklinkt? In de verwarring die zich van de lezer meester kan maken, weerspiegelt
zich de ziel van Martijn. In veel van zijn teksten wordt zo zijn worsteling met het leven zichtbaar, zijn zoektocht naar een antwoord
op de vraag “wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de mensen en de
wereld om mij heen?” Toen bij hem in 2012 de diagnose Asperger
werd gesteld, begon voor Martijn een nieuwe weg in het leven omdat hij (daardoor) een antwoord begon te vinden op die vraag. Tot
hij – nu bijna een jaar geleden – werd geveld door de dood.
In de zeventiger jaren maakten de schrijver Kafka en en de
psychiater Viktor Emil Frankl een grote indruk op mij. De laatste
schreef al in 1946 het boek Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, pas in 1978 vertaald en uitgegeven als De zin van het
bestaan. Ik noem Kafka en Frankl nu in één adem en daar is een
goede reden voor. Frankl zegt (nu in mijn eigen woorden): het
enige waarvan we in (de toekomst van) ons leven zeker zijn is ons
verleden en hoe we daarmee zijn omgegaan. Als je ons leven vergelijkt met een scheurkalender, dan lijkt onze toekomst weinig zinvol: het aantal blaadjes wordt steeds minder. Maar dan kijk je verkeerd, zegt Frankl: elke dag komt er een blaadje bij met levenservaringen. Jouw toekomst bestaat uit een elke dag groeiende stapel
levenservaringen, waardoor de bedoeling van het leven zichtbaar

wordt. Totdat het laatste blaadje wordt afgescheurd. Dan is je leven voltooid. En Kafka schrijft dat er één moment in je leven is,
waarin alles uit het verleden zijn betekenis krijgt in het perspectief
van dát moment: als je sterft en je leven voltooid is!
Het zijn gedachten die mij in hoge mate hebben gevormd: mijn toekomst bestaat uit een toenemende hoeveelheid levenservaringen
en de manier waarop ik zelf – als dader – daarmee ben omgegaan.
Totdat mijn leven voltooid is.
Maar hoe zit dat dan als je – zoals mijn vader – sterft als je 45 jaar
oud bent en een vrouw met vijf zonen in armoe achterlaat? En was
het leven van onze zoon Martijn voltooid toen hij – druk bezig dat
leven opnieuw uit te vinden – werd geveld toen hij 43 jaar jong
was?
Wij drinken een glas op het leven, wetend dat we geen antwoord zullen krijgen op de vraag waarom Martijns droom niet
mocht uitkomen:
“Ooit, later, zal ik naar Friesland gaan.
Ik zal er kopen: een huisje.
Een klein, afgelegen en eenzaam huisje.
Als de avond valt zal ik mij een biertje inschenken,
eentje maar,
en ik zal mij in de werkkamer terugtrekken
en dan zal ik,
alleen achter mijn schrijftafel gezeten,
schrijven het Boek aller Boeken.

11 De ander en ik
Dinsdagavond, 21 april: een wonderschone aanval waarbij
drie Bayern-spelers de bal slechts één keer raken, wordt afgerond
met een zeer fraaie diagonale en doel treffende kopbal. Het in het
hoofd van velen al uitgeschakelde Bayern heft zich op en het uitverkochte stadion staat op z’n kop.
Ja, op zo’n moment houd ik van voetbal en deel die liefde met de
theoloog Van Ruler, die enkele
dagen voor zijn dood nog
schreef: ‘Wezenlijk in de heiliging is: genieten van Ajax en
Feyenoord!’ 1
Maar gaande de wedstrijd drong
zich die dinsdagavond steeds
weer en meer een ander beeld
aan mij op: Het is het jaar 2011.
Martijn en ik zijn samen, met de
camper, op de camperplaats die
ligt op het parkeerterrein van die
imposante Allianz Arena in München. Als het donker wordt kleurt
de buitenkant van het voetbalstadion om de twintig minuten
wisselend rood en blauw, fascinerend. Het is – vind ik – de mooiste campertocht geweest die we
als vader en zoon maakten, langs allerlei historische plaatsen die
in het Duitsland van de eerste helft van de 19e eeuw zo’n belangrijke rol hebben gespeeld en waarover Martijn zulke mooie artikelen heeft gepubliceerd.2 München wilden we aandoen vanwege de mislukte putch van
Hitler vanuit de Bürgerbräukeller. Maar meer nog om een bezoek te brengen aan de Ludwig-Maximilians-Universität.
Daar immers studeerden Hans
en Sophie Scholl. Met vier anderen vormden ze de verzetsgroep

Weisse Rose. Ze werden op 18 februari 1943 betrapt bij het verspreiden van Flugschrifte waarin ze opriepen tot geweldloos verzet. Op 22 februari 1943 werden Sophie (21 jaar oud) en Hans
Scholl (24) door middel van de guillotine geëxecuteerd.
We bezochten de universiteit,
dwaalden door het monumentale trappenhuis. Op verschillende manieren
werd de herinnering aan deze dappere
enkelingen levend gehouden. Het meest
werden we – sprakeloos – getroffen door
de in steen uitgehouwen Flugschrifte die
op meerdere plaatsen op het terras voor
het universiteitsgebouw als monument
waren aangebracht.
Terug in de camper bij het voetbalstadion, wisselden we nog van gedachten.
We stonden stil bij de ultieme en nauwelijks te bevatten consequentie van een keuze voor een levenshouding die ervan uitgaat
dat je niet alleen voor jezelf leeft, dat je onderdeel bent van een
gemeenschap, en dat alleen de gerichtheid op de ander betekenis
aan je leven kan geven.
Zo’n moment van het bij elkaar herkennen van een gekozen levenshouding ervoer ik met Martijn, daar in München. Zo’n moment
ervoeren Louise en ik ook op die avond, toen Robert zijn einddiploma van het Atheneum kreeg uitgereikt De conrector gaf iedere
leerling enkele woorden mee, waarop hij ook verder reflecteerde.
Tegen Robert zei hij: “Wees niet al te rechtvaardig.” Dat moment
is al lang geleden, maar het staat me ook nu nog scherp voor ogen.
Ik was trots, omdat die woorden duidelijk maakten dat ook Robert
sterk gericht is op de ander en zoekt naar eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Als ik dan nu kijk en luister naar onze kleinzonen Jesper en Lennart
en veel van hun klasgenoten, vriendjes, buurtkinderen, hun omgang met en zorgzaamheid voor elkaar, dan word ik blij omdat ik
weet dat ook zij – nu onbekommerd – zó willen leven.
Na de voetbalwedstrijd wisselden Louise en ik nog verder van
gedachten. Hoe wij – Louise, Robert, Jente en ik – in het voorbije
jaar die liefdevolle betrokkenheid in overweldigende mate hebben

mogen ervaren: mens ben je als je sámen leeft, je gericht bent op
de ander – dát geeft aan het leven zijn betekenis!
Waartoe het kijken naar een prachtig moment in een voetbalwedstrijd al niet kan leiden: heiliging van het leven, Van Ruler heeft
dat begrepen!

1 1971, Ultra-Gereformeerd en Vrijzinnig, essay in het blad Wapenveld
2 Voornamelijk in het magazine Wereld in Oorlog, 2008 t/m 2014

12 Unschuld
“Maar ik moet je wel laten delen in mijn gedachten, want dan
pas worden ze me zelf duidelijk.”1 Het zijn woorden van de theoloog Dietrich Bonhoeffer, geschreven in de gevangenis Tegel, 5
mei 1944. Ze staan in een brief waarin hij – zo lijkt het – vertrouwde
waarheden ter discussie stelt.
Hoe zijn denken uiteindelijk zou zijn uitgekristalliseerd, weten we
niet. Hij had geen tijd meer, want de wreedheid van het Nazi-regime haalde hem in. Terwijl de natuur tot nieuw leven kwam en de
bevrijders nog drie weken nodig zouden hebben om het concentratiekamp Flössenburg te bereiken, sterft Dietrich Bonhoeffer nog
geen jaar later, op 9 april 1945, aan de galg.
Bonhoeffer heeft mij lessen voor het leven meegegeven. Niet
door mij voor te schrijven hoe te leven, wel door met mij te delen
wat volgens hem de essentie van mijn bestaan is. Soms is het
maar een enkele zin: “Het is veel gemakkelijker in principe een
zaak trouw te blijven, dan in concrete verantwoordelijkheid.” 2 Bonhoeffer stelt de vraag wie stand houdt als het kwaad zijn verleidelijke masker afzet en om bestrijding vraagt. Zijn antwoord is: die
man of vrouw die in eigen vrije verantwoordelijkheid durft te handelen, niet vanaf de zijlijn vertelt hoe het (beter) moet, maar morele
moed toont en zélf handelt.
Daarbij is domheid volgens Bonhoeffer een heel gevaarlijke
vijand. Maar wat is domheid? Er zijn mensen met een buitengewoon groot verstand die dom zijn en er zijn mensen met een traag
verstand die allesbehalve dom zijn. Domheid is voor Bonhoeffer
geen gebrek aan intelligentie maar een moreel tekort. De domoren
zijn – denk ik – in 2015 onder meer die mensen die met een al of
niet grote mond via Twitter of goed gebekt in een tv-programma,
maar hoe dan ook áltijd vanaf de zijlijn, weten hoe het moet. Maar
ze hoeven en durven zelf geen concrete verantwoordelijkheid te
nemen voor noodzakelijke beslissingen. Ze wassen uiteindelijk
hun handen in onschuld en wijzen naar de ander.
In ons huis bevindt zich een bijzonder kunstwerk. Het is een zwart
zeepdoosje van kunststof, met een wit stukje zeep. Op het zwarte
deksel en in de witte zeep is het woord UNSCHULD gedrukt.

Onze zoon Martijn kocht het in Nürnberg, de stad waarin de kunstenaar Ottmar Hörl nu Präsident der Akademie der
Bildenden Künste is. Er zijn inmiddels
circa 45.000 exemplaren van verkocht.
Nürnberg deden we aan tijdens onze
camperreis waarover ik vorige week
schreef, een reis waarin we ook Dachau
bezochten.
De herinnering aan Dachau brengt een indrukwekkende bijlage van het dagblad Trouw op mijn netvlies - 21 januari 1995, nu
dus al weer 20 jaar geleden: Auschwitz, het geweten oog-in-oog
met onze afgrond.
Wij zijn – zo schrijven de journalisten Willem Breedveld en Johan
ten Hove - zélf die afgrond. De mens is een èn-èn wezen, niet goed
of slecht maar goed en slecht. Zittend in de stront en starend naar
de hemel. Vandaar Auschwitz met zowel een vraagteken als een
uitroepteken. Tussen die twee zullen we voortdurend heen en weer
geslingerd worden. Het vraagteken is de erkenning dat we de afgrond vooral in onszelf moeten zoeken. Het uitroepteken staat voor
de hoop die we mogen putten uit de wetenschap dat er ook enig
zicht bestaat op de hemel boven ons.
Maar dan komt die vraag van Bonhoeffer terug. Bonhoeffer
die de hoogste prijs – de galg – betaalde: wie toont morele moed
en neemt verantwoordelijkheid? Dan kijk ik opnieuw naar dat
kunstwerk dat Martijn ons naliet: wie wast zijn handen in onschuld?
Wat doe ik op het beslissende moment? Ik weet het niet zeker.

1 Dietrich Bonhoeffer, Verzet en Overgave, brieven en aantekeningen uit
de gevangenis, verzameld en ingeleid door Eberhard Bethge, blz. 240
2 Onder meer Bonhoeffer’s gedachten over verantwoordelijkheid vormden
voor mij de basis voor mijn boek “Vacante verantwoordelijkheid in het
ziekenhuis”, 2005, twee drukken en uitverkocht.

13 Een lach, geboren uit een traan

Zo maar een stip in het heelal; klik maar: N 51.96679, E
05.78773. Een plein, een voormalig koetshuis, nu restaurant. Zo
maar een stip? Nee, een herinneringsoord voor ons, onze kinderen, familie en vrienden, omdat wij daar op 4 juli 1992 en 30 juni
2007 twee prachtige huwelijksfeesten vierden.
Klik, nog zo’n stip: N 52.39688, E 06.05728. Een boerderij, verbouwd tot woning. Zo maar een plek? Nee, een herinneringsoord.
We leefden er met ons vieren – Louise, Roel, Robert, Martijn – van
1977 tot midden 1993. We bouwden daar aan ons leven en aan
het huis en de 2.447 m2 sier- en moestuin, vijver en boomgaard.
Ons huis was een open huis. Ook nu nog is het een herinneringsoord voor de velen die met ons daar hebben vertoefd in goede en
slechte tijden, een dag, soms weken, soms maanden.
Louise en ik liepen maandag j.l. op het Landgoed Molecaten in
Hattem, klik maar: N 52.46480, E 06.05579. Nog zo’n herinneringsoord, met dichtbij de Leemcule. Vroeger wandelden en fietsten we daar met Robert en Martijn en konden zij de aantrekkingskracht van de watermolen niet weerstaan. Zoals dat ook het geval
was met de kleinkinderen, toen we er als grote families dineerden,
een keer met moeder Steenbergen en haar nakroost, een keer met
vader en moeder Hilbers en hun nageslacht.
Herinneringen – We bladerden diezelfde maandagavond
door de foto- en tekstboeken van vakanties en van het ‘gewone’
leven – vele jaargangen, ons samenleven in retrospectief. We
dachten samen hardop na over wat is geweest en zal komen. De
wijn was goed, er was vreugde en troost. Het werd laat en we sliepen daarna gerust. Als wij onze blik op de toekomst richten, weten
we niet wat ons staat te wachten. Wat we wel weten is dat we dan
herinneringen zullen hebben. Herinneringen die zich vermengen
met het leven van dat moment; het leven zal er zelfs mogelijk door
overheerst worden.
Wij staan als gezin voor onafwendbare, kwade dagen. We
zullen ons 10 mei 2014, de laatste dag met Martijn herinneren, blij

omdat Louise jarig was, 70
jaar werd. Het rode hart dat
hij aan Louise gaf, gevuld
met heerlijke chocola. 's
Avonds ons meer dan gezellige samenzijn in een Japans restaurant. Zijn laatste
groet op het plein, terug naar
zijn ‘huisje’ in Emmen.
Wij zullen ons 14 mei 2014
herinneren, hoe we hoorden
dat hij was gestorven, waar
we waren, wat we deden.
Herinneringen rijgen zich
aaneen.
Op verwachte en onverwachte momenten zijn er
de tranen. Maar ook steeds vaker helpen de herinneringen ons om
te weten en te voelen hoeveel mooie en blije tijden en gebeurtenissen we met onze kinderen Robert én Martijn hebben gehad,
hoeveel plezier we hebben gehad, hoeveel we samen gelachen
hebben.
Hoe gek het wellicht ook klinkt, zo zijn ook een aantal achtereenvolgende auto’s mooie herinneringsoorden geworden. Daarin
werden de bandjes afgespeeld als we met Martijn en Robert op
vakantie gingen. Honderden kilometers muziek: Kinderen voor kinderen [‘Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd’], Elly en Rikkert met het Oink-beest [‘Kijk uit voor systemen, de systemen’],
Robert Long [‘Want 't leven was lijden, als je danste een heiden’],
Herman van Veen [‘De dwaze moeders op het plein’], Conny vanden Bosch [‘Hij was misschien net achttien jaar’], Het Goede Doel
[‘Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie’], Simon
& Garfunkel ['Bridge over troubled water'] en nog heel veel meer
en vooral ook Liselore Gerritsen! Hoe jong ze ook nog waren, Robert en Martijn vonden het mooi! Vooral toen haar bundel Oktoberkind uitkwam. Want Martijn was een oktoberkind.

Ach, lieve jongen – herinneringen, jongen,
allemaal herinneringen…
Zo herinneren we ons Martijn: met een lach, geboren uit een
traan.
Een traan die altijd in je ogen staat
En die niet langs je neus je leven uit gaat
Is een traan die een gegeven is
Is een traan die een deel van je leven is
Maar een lach die uit zo’n traan geboren is
Is een lach die van verre te horen is
Is een lach die van binnen naar buiten is
Is een lach die nooit meer te stuiten is
Tekst: Liselore Gerritsen, Oktoberkind, 1982

◄

14 14 mei 2014 – Elke dag
Soms, in het donker van de avond, voordat de slaap mij
overmant, hoor ik een motor afslaan, daarna gestommel op het
plein. Dan dringt zich aan mij op: zou jij, Martijn, daar alsnog
zijn? Of heb ik me vergist en kom je morgen?
Soms, als een nieuwe dag begonnen is, na het ontbijt, de
krant, zet ik mijn laptop aan, wacht op de post die binnenkomt.
Dan flitst het door mijn hoofd: zou jij, Martijn, vandaag een
antwoord geven op mijn vraag? Of komt dat mailtje morgen?
Soms, als de telefoon mij meldt dat iemand één van ons
wil spreken, denk ik: zou dat soms Martijn zijn? Jij zou dan op
mijn vraag hoe ’t met je gaat, in 't Gronings zeggen: "Goud
mams," en dan "maak je geen zorgen!" Of bel je morgen?
Vandaag, Martijn, nu ik aan je denk, noem ik je naam, zoek
ik in ons gedeeld verleden. Want zal ook morgen nog bestaan,
wat wij in nu vervlogen tijden deelden?
Vandaag, Martijn, ons kind, wacht in óns huis je Rietveldstoel op jou. Daarop ligt nu jouw rode hart, het laatste geschenk
dat jij Louise gaf. Zo zie ik door mijn tranen elke dag je liefde,
hoor ik steeds je gulle lach.
Martijn, zoonlief, de tijd staat stil vandaag. Ik heb een plek
waar ik je draag. Rust daar in vrede, want ik ken het antwoord
op de vraag: wanneer wordt het ooit morgen?

15 Voorbij, voorgoed voorbij
Voor de derde – en voor nu, laatste – keer neem ik je mee
in onze wereld van herinneringen aan het sterven en afscheid van
Martijn.
Het is alsof ons verdriet
nu intenser is dan toen.
Het slaat harder toe,
heeft een grotere lichamelijke impact. We hebben geprobeerd te doorgronden hoe dat kan.
Was het omdat het toen
nog nauwelijks te begrijpen viel? Was het, omdat we zó in beslag werden genomen door het
moment van toen, de
hectiek van die tijd, de
voorbereiding en het regelen, de sterke wil om
het goed te doen voor Martijn, voor ons als gezin, voor allen rond
Martijn? Was het omdat we toen nog niet zijn dood en zijn bijzondere leven met elkaar konden verbinden? Was het omdat het gat
in ons leven toen nog nauwelijks werd gevoeld?
Ik heb al schrijvend, met woorden en beelden, geprobeerd
het gat te vullen dat niet meer te vullen is. De dagen met onze
levende Martijn, ze zijn voorbij, voorgoed voorbij.
Maar wat zijn we verrijkt en getroost door de zeer talrijke reacties
die we ontvingen; op de weblog zelf, per mail, brief, kaart, telefoon,
thuis. Velen hebben willen delen in onze herinnering en verdriet,
we ontvingen prachtige gedichten.
Vandaag koesteren en delen we onze dankbare herinneringen aan de uren die Martijn op 19 mei 2014 bij ons thuis was, ons
intense én intieme afscheid, die avond in de overvolle aula van
Kranenburg. De intocht, de woorden en muziek; aan het slot óns
lied voor Martijn en voor ons als gezin, voor allen. Wij stonden
daar, verenigd met Martijn: zijn ouders Louise en Roel, zijn broer

Robert en zus Jente, Jesper en Lennart, zijn neven - Verdriet zoekt
zingend zich een weg.
We zingen het ook nu, in ons hart, met de muziek van Gabriël
Fauré, de inleiding van zijn Cantique de Jean Racin.

16 I have a dream
28 augustus 1963. Martin Luther King Jr. staat voor het Lincoln Memorial in Washington D.C. Hij vertelt zijn droom voor meer
dan 200.000 mensen. Een citaat: "I have a dream that one day,
down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having
his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification"
– one day right there in Alabama little black boys and black girls
will be able to join hands
with little white boys and
white girls as sisters and
brothers. I have a dream
today!”
Steeds weer – ook
nu, na 52 jaar! – als ik
King’s woorden lees*,
zijn stem hoor**, krijg ik
kippenvel. "I have a
dream today”: vijf woorden die de marsroute
aangeven voor een betere toekomst! Maar King betaalde voor het
realiseren van zijn droom met zijn leven. De dreamworld van King
is wereldwijd helaas nog niet gerealiseerd, integendeel!
De Dream van King is geen gewone droom, geen nachtelijke fantasie die ver verwijderd is van de problemen in het het dagelijkse
leven van zijn toehoorders. Nee, de speech is gevuld met vlijmscherpe maatschappijanalyses (zoals het citaat hierboven) en hij
draait er niet om heen wie de verantwoordelijken zijn. Zijn droom
kan slechts werkelijkheid worden als de door hem genoemde
maatschappelijke misstanden verdwijnen en deze mensen hun
macht verliezen.
De droom van een betere wereld kan dan ook slechts functionele
betekenis hebben als ze gebaseerd is op een ethisch waardeoordeel over de huidige samenleving en daarvan is afgeleid. King is
ook daarin kraakhelder: "Ons leven eindigt op de dag, dat we zwijgen over wat er mis is”. Dromen, los van de problemen die er zijn?
Dat kan niet. Precies daarom was die droom van King over de
nieuwe wereld zo praktisch!

Het kan echter ook helemaal verkeerd uitpakken met dromen, omdat ze ronduit gevaarlijk zijn. Neem nu de volgende uitspraak:
"Don’t be pushed by your problems. Be led by your dreams.” Toch
prachtig, nietwaar? Het is een blijkbaar geliefde uitspraak, je vindt
hem heel vaak, met plaatjes, op internet. Bijvoorbeeld met zwarte
mensen op weg … naar een betere toekomst? Dat is maar zeer de
vraag. Want de uitspraak lijkt wel mooi, maar deugt niet volgens
het criterium van King. Ene Ralph Waldo Emmerson schreef deze
spreuk op. Ook hij had een droom; hij behoorde tot de Transcendentialisten, een
Amerikaanse stroming in de 19e eeuw; zij
droomden van een wereld die zou bestaan
uit mensen die geheel zelfvoorzienend
zijn. In zijn dreamworld was dus geen
plaats voor mensen die niet helemaal of
helemaal niet zonder hulp van anderen
kunnen leven.
Waren het vroeger dominees als Martin Luther King, politieke
leiders als Mandela, Ghandi, Havel en noem maar op, die droomden van een betere wereld én daarvoor zeer grote persoonlijke inspanningen pleegden en risico’s namen, nu zijn het de Happies die
ons naar een nieuwe wereld willen leiden. De Happies? Ja, zo
noem ik ze maar, consultants die voornamelijk profit bedrijven adviseren over en ondersteunen bij de implementatie van hun strategie, marketing, pr en reclame, hun klantencontacten. Op internet
vind je commerciële bureaus waarvan alleen al de naam een belofte voor een betere toekomst inhoudt, bijvoorbeeld: Beautiful
Lives, Better Future, Fresh Forward, Reset Your Brand, maar er
zijn er veel meer en Customer Love en Dreamworld zouden als
naam ook niet misstaan. Deze Happies, ze hebben een dream.
Van zo’n Happy wordt bijvoorbeeld op een website verteld dat hij
organisaties op weg helpt naar een "next level”, naar "strategische
innovatie vanuit een creatieve invalshoek”. Dat gebeurt door middel van "dreambased innovation.” Een andere Happy meldt: "Ons
uitgangspunt is niet de kanalen en touchpoints van de marketeer,
maar de beleving en behoeften van de gebruiker in alle facetten

van de customer relation. Op basis hiervan definiëren wij de optimale customer experience en vertalen die door naar een succesvolle invulling van relevante kanalen, touchpoints en moments of
truth.” --- Pardon, begrijpt u het?
Er is een Happy die zijn lezers uitdaagt: Je moet "wel een sprong
met ons durven maken; een creatieve sprong. Deze sprong maken
we met wat wij een ‘dreamteam’ noemen. We verzamelen […] de
nieuwe zaadjes voor toekomstige groei.” Tja, je gelooft natuurlijk
direct dat dit de taal is die mij buitengewoon inspireert! Je bent als
organisatie wel mal als je niét met zo'n man of vrouw in zee gaat!
Eén Happy citeert - opvallend genoeg - die gevaarlijke dromer Emmerson: "Don’t be pushed by your problems. Be led by your
dreams.” Verlangt deze Happy soms ook naar een wereld van geheel zelfvoorzienende mensen? Is dat wat deze Happies in hun
dromen gemeenschappelijk hebben?
Ze dromen van de "data samenleving” met een economie die
gebaseerd is op "customers love”. Ja, je leest het goed: klantenliefde, de liefdevolle verbinding tussen de klant en de producent.
Inderdaad, een dreamwereld waarin de individuele mens centraal
staat en wordt omgeven door netwerken van andere mensen en
van organisaties, die producten en diensten leveren waarmee het
geluk van die mens wordt gediend.
Zou het kunnen zijn dat Happy1 en Happy2 en Happy3 en die bureaus met die beloftevolle namen nú al in een droomwereld leven?
Hun wereld is er immers één van schone schijn: er is geen milieuen duurzaamheidsproblematiek, geen economisme en narcisme,
geen groeiende vluchtelingenstromen, geen terroristisch geweld.
Het is een wereld zonder armen die armer worden, zonder mensen
die om welke reden ook niet zelfvoorzienend kúnnen leven. Pijn,
leed, eenzaamheid, behoefte aan troost, zorgzaamheid voor de
zwakkere, je hoort er niets over als ze het hebben over hun droomwereld. Dat komt omdat daar sprake is van een "gezamenlijk DNA”
dat bestaat uit "levenslust, plezier, leven in het nu, creativiteit, het
zoeken naar inspiratie, leven op het gevoel, beleven en ervaren,
gemak en luiheid: chillen!”
Wat een heerlijke wereld! En wat jij, beste lezer, waarschijnlijk ook
nog niet weet: "Bijna iedereen doet (al) mee!” Toen ik dát las, was

dat misschien wel het grootste nieuws. Had ik dan toch een volkomen verkeerde kijk op onze huidige samenleving? Al die miljoenen, die achterblijven in de economische ratrace? Zovelen, die alleen niet staande kunnen blijven, doen die ook al mee? Ik ben zo
vrij het toch maar te vragen: wie helpen - als dat nodig is - in de
dreamwereld van deze Happies eigenlijk de mensen die even anders zijn, niet zelfvoorzienend? Mensen, wellicht aangetast door
de klappen van het leven?
Zijn de dromen van deze Happies een voorproefje van de
toekomst? Als dat waar is, ziet het er niet zo goed uit voor heel wat
mensen, vrees ik. Want als we in deze wereld door middel van
"dreambased innovation” beter in staat zijn de "customerslove” te
bedrijven, is daarmee dan ook het antwoord gegeven op dé vraag
voor nu en de toekomst: hoe borgen we het recht op (het goede)
leven van de mensen die niet (geheel) zelfvoorzienend zijn, die om
te overleven maar weinig aan chillen toekomen, omdat ze zo vreselijk druk zijn met het steeds opnieuw uitvinden van het soms
moeilijke, soms nauwelijks leefbare leven?
Hallo Happy, hoe zit dát in die dreamwereld van jou? Droom je wel
eens van mededogen?

17 De bouwvakker
Ik had het voornemen in deze blog 17 een aantal gedachten
rond het thema Verlangen naar volkomenheid op te schrijven. Dit
als vervolg op mijn blog 16 I have a dream en de ongekend vele
en positieve reacties daarop. Wie overigens nog mee wil doen:
mijn mailbox staat open!
Maar ik wil nu liever eerst een kort verhaal opschrijven, dat schijnbaar heel ver weg staat van het thema Volkomenheid. Of toch juist
niet?
Onze badkamer had hier en daar nog wat herstelwerk nodig,
de nasleep van een volledige renovatie vorig voorjaar, toen geluk
in ons huis nog heel gewoon was. Het verantwoordelijke installatiebedrijf had daarvoor een speciaal soort klusjesman ingehuurd.
Ik weet niet of jij het weet, maar dat zijn mensen die beschikken
over een ongekend breed vakmanschap: kitten, timmeren, metselen, tegels zetten – gouden handen! Het resultaat van een evolutieproces van – bij hem – eenenveertig jaar; hij moest nog elf jaar
en zag daar wel tegenop, hoe graag hij zijn werk ook deed. Dat
lichaam, meneer!
Het kwam mooi uit: toen hij zijn klus in hoog tempo en heel
fraai had geklaard, liep het tegen half tien, voor mensen in de bouw
de eerste koffietijd. Vraag niet of een bouwvakker om negen uur
een kop koffie wil. Nee, meneer, half tien, vaste prik! In ons dertiger
jaren huis is al menig klusser over de vloer geweest – er zijn immers grenzen aan mijn (ver)bouwliefhebberij en kunde op dat gebied – en we hebben de goede gewoonte ontwikkeld, dat we (als
het maar even kan) samen in de eetkeuken in ons souterrain een
kop koffie drinken. Of liever twee, want daar draait het vrijwel altijd
op uit, als je twee, drie boterhammen eet! De koffie bijna altijd mét
melk en suiker, en het liefst veel! Het lepeltje mag er rechtop in
staan.
Aan de overkant van de gracht (voor wie het niet weet: onze
achtertuin grenst aan de stadsgracht) zagen hij en wij het sloopaf-

van het voormalige ziekenhuis Isala Weezenlanden
zich opstapelen. Het geronk van de sloopshovel
klonk beschaafd door de
ramen met dubbel glas in
de grote openslaande keukendeuren. "Een dochter
van mij heeft daar gewerkt,” begon hij en hij
knikte met zijn hoofd richting de gracht. Aan zijn dialect was te horen dat hij uit een streek boven Zwolle kwam. Er volgde een lang
verhaal, waarbij wij volstonden met het zo nu en dan stellen van
een vraag. Over drie dochters die alle drie verpleegkundige waren
geworden, van hun werk hielden en er trots op waren; die ene
dochter werkte nu in de nieuwe Isala kliniek en ze had het geweldig
naar haar zin! Over een zoon die manager was in een zorginstelling. Wat een trotse vader zat tegenover ons.
Hij vertelde ook over hun dochtertje dat – al weer dertig jaar geleden – was overleden toen ze drie jaar oud was. Ze had een bloedziekte waardoor haar weerstandsvermogen vrijwel volledig ontbrak. Ruim twee jaar was ze in een isoleerkamer van het Wilhelmina Ziekenhuis in Utrecht behandeld en verpleegd.
Hij vertelde over hun bezoeken, over hun onvermogen hun dochtertje te helpen, over de pijn, over het verdriet. Daar zat hij, die
stoere bouwvakker, zijn gouden handen rustten op de tafel, zijn
ogen glinsterden van tranen.
Toen vertelde hij over
die ene kinderarts. Hij had
hun dochtertje die twee
jaar behandeld, had veel
met de ouders gesproken.
Hij noemde hem bij zijn
voornaam, want er was
een band ontstaan.
Een band waarin voor deze
kinderarts professionele afstand en menselijke nabijheid blijkbaar in een volkomen evenwicht

met elkaar waren. Op de dag waarop hun dochtertje werd begraven, was de arts gekomen en de hele dag bij het gezin gebleven.
Om zijn taak naar het gezin te voltooien.
Het was ruim na tienen toen de bouwvakker zijn broodtrommel
dicht deed en opstond. Hij had de tijd genomen om te vertellen, wij
om te luisteren. We liepen samen naar zijn auto, we gaven elkaar
een hand en voelden ons – daar twijfel ik niet aan – met elkaar
verbonden.
Ik durf de vraag nauwelijks te stellen, maar toch:
Zou het kunnen zijn dat soms – ja, soms – het menselijk geluk,
vrede in het hart tot volheid kan groeien, juist als ook ooit – ja, ooit
– intens verdriet zich daarin heeft genesteld?

18 Wat plankton ons vertelt
Plankton,
inderdaad,
baleinwalvissen eten zich er
vol mee. Dat was ook wel ongeveer het enige dat ik er van
wist. Maar ik was wel heel
verbaasd, toen ik las dat ik
niet de enige ben, want wereldwijd weten (cel)biologen
en andere wetenschappers
nog heel weinig over plankton.
Dan verwondert het ook niet meer, dat op Wikipedia maar
zeven regels aan plankton worden besteed. Dat, terwijl de 35.000
soorten van deze microscopisch kleine wezentjes maar liefst de
helft van de zuurstof op aarde produceren, door hun koolstofopslag
een essentiële rol spelen in de klimaatcycli en aan de basis staan
van onze voedselketen! Als er geen plankton was, zouden wij in
ademnood zijn. Daarom is het verbazingwekkend dat we vrijwel
niets afweten van de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen voor het leven van deze celdiertjes: zij zijn o zo belangrijk
en wij zijn o zo dom.
Hoewel, dat is veranderd sinds tientallen biologen en oceanografen van over de hele wereld deelnamen aan een tocht over alle
wereldzeeën en 35.000 zeewatermonsters namen op 210 verschillende plekken, steeds aan de oppervlakte en 2000 meter diep. Allemaal reuze interessant, maar ook als onderwerp voor mijn blog
18? Jazeker! Want de wetenschappers zijn weliswaar nog jaren
druk met het analyseren van de monsters, maar één studie leidde
al tot een heel interessant wetenschappelijk vermoeden.
De biologen ontdekten dat de relaties tussen verschillende organismen (die als soorten samenleven in één ecosysteem) in 72 procent van de gevallen voor ten minste één van de twee gunstig is.
En nu komt de voorzichtige, maar o zo interessante en belangrijke
conclusie uit dit onderzoek: "Hierdoor krijgen we steeds meer het
idee dat samenwerking, en niet competitie, de drijvende kracht
achter ecosystemen is.” 1 Ja, samenwerking en niet competitie!

Hoe meer samenwerking in een ecosysteem, hoe beter het zal
overleven, dát is het idee.
Stel je nu eens voor dat dit klopt. Waarom zou dit dan ook
niet (kunnen) gelden voor sociale en economische systemen: waar
samengewerkt wordt is er een grotere kans op overleven dan waar
concurrentie en competitie het leidend principe zijn. Nog wat grootser geformuleerd: de ontwikkeling van de mensheid is meer gebaat
bij samenwerking dan bij concurrentie.
Stel nu eens dat dit klopt. Allerlei economische theorieën die, vrijwel zonder uitzondering, uitgaan van concurrentie als leidend principe moeten dan meteen de prullenbak in. Het neoliberalisme, het
kapitalisme, het vrije markt denken, weg ermee. De Autoriteit Consument en Markt, de waakhond die toezicht houdt op mededinging,
weg ermee; die moet omgevormd worden tot de waakhond die er
op let of er wel voldoende wordt samengewerkt. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) die onder meer toezicht houdt op de naleving
van de Wet marktordening gezondheidszorg en moet voorkomen
dat er al te intensieve samenwerking tussen b.v. ziekenhuizen
komt, weg ermee! Of beter: de NZa zet alle kaarten op een optimale samenwerking in de gezondheidszorg en daarvoor komt een
nieuwe wet! Stel je voor! Wat zal het een zegen voor patiënten zijn.
Stel je voor dat het ook geldt voor de wetenschap in z’n algemeenheid: niet de wetenschappelijke concurrentieslag vormt de
drijvende kracht van de wetenschap, maar intensieve samenwerking. Weet je, als ik naar een talkshow keek en kijk, zie ik ze weer
op de beeldbuis, de zichzelf het meest respecterende economen,
futurologen en andere -omen en -ogen die met grote regelmaat
aan het volk vertellen wat er met de wereld aan de hand is. Nodigen ze zichzelf soms uit? Met grote stelligheid en vol zelfvertrouwen hadden ze elk afzonderlijk de oplossing voor de economische
crisis. Dat ze vóór het ontstaan van de crisis niet over de kennis
beschikten waardoor ze in een tv-programma hadden kunnen vertellen dat de toekomst er eventjes heel slecht zou uitzien, het
deerde hun zelfvertrouwen niet. Ze kunnen zich elke dag uitleven
in het uitdragen van hun individuele opvattingen en hoeven geen
verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen als hun opvattingen echt zouden worden omgezet in beleid. En het aardigst is misschien nog wel: zoveel -omen en –ogen op de beeldbuis, zoveel

verschillende opvattingen. Dat moet wel, want in de wetenschappelijke ratrace val je alleen op als je niet denkt zoals je collega of het omgekeerde - het meest geciteerd wordt.
Ik heb – als ik weer een -oom of -oog had gezien en gehoord
– vaak gedacht: waarom worden al die knappe koppen aan het
begin van het academisch jaar niet samen in conclaaf gezet (als
voorwaarde voor bekostiging van hun leerstoel) en mogen ze er
pas weer uit als de witte rook het signaal geeft dat ze het samen
eens zijn geworden over de aanpak van een echt maatschappelijk
probleem. Wat moeten we toch met die multinationale banken of
hoe lossen we de jeugdwerkloosheid op of hoe bestrijden we de in
alle welvaart toenemende armoede of hoe gaan we om met de
grenzen van de zorg? Ach, ze kunnen jaren vooruit! Waarom kunnen biologen, oceanografen en andere ‘soorten’ wetenschappers
door zeer intensieve samenwerking wel tot voor de mensheid
nieuwe en wellicht helpende inzichten komen? Waarom zouden
andere wetenschappers dat bij fundamentele vragen voor de
mensheid niet kunnen en moeten? Voorbij de vrijblijvendheid van
de beeldbuis? Probeer het je nog maar eens voor te stellen dat niet
concurrentie en competitie maar samenwerking en cohesie de drijvende krachten zijn voor de kwaliteit van ons bestaan, dat we alleen daardoor een betere ….. Zou dat niet de nieuwste revolutie
moeten zijn, nog veel belangrijker dan de ICT-revolutie?
Is dat wat plankton ons vertelt?

1 Voor het prachtige artikel over plankton verwijs ik graag naar het dagblad
Trouw, katern de Tijd van zaterdag 20 juni 2015.

19 Een hand die aanraakt
Ze was, had Cathelijn me verteld, al in de negentig. Toen ik
in de deuropening stond, zag ik aan de contouren van haar lichaam, dat ze een kleine vrouw was. Ze lag in een foetushouding
met haar rug afgewend van de deur, haar gezicht verborgen. Afgesloten voor en van iedereen. Twee dagen eerder was ze geopereerd. Haar linkervoet en een deel van haar onderbeen waren verwijderd als gevolg van de voortschrijdende diabetes. Elk uur sterft
in Nederland een mens aan deze slopende ziekte, maar deze
vrouw leefde nog.
Een maand voor deze confrontatie met een ernstig lijdende
vrouw op zeer hoge leeftijd, had ik Catheliijn uitgenodigd voor een
gesprek op mijn werkkamer. Ik had de maandelijkse column in het
ziekenhuisblad geschreven, dit keer over mijn waardering en zelfs
bewondering voor verpleegkundigen. Hoe zij zo vaak enkele kwaliteiten in zich verenigen tot een unieke mix: vakmanschap, nabijheid en distantie, mededogen en praktische doenerigheid. Maar ik
had ook geschreven dat ik het zo jammer vond dat de verpleegkundigen als groep, als discipline, zo vaak afwezig leken en in de
schaduw van de medisch specialisten leefden.
Dat liet Cathelijn zich niet zeggen! Ze stuurde me een mail
waarin ze me bedankte voor mijn waarderende woorden over verpleegkundigen. Maar ze vroeg me ook dringend of ik wel voldoende wist van de dagelijks terugkerende dilemma’s van verpleegkundigen op de chirurgische afdeling, zeker in de wisselwerking met artsen. Of ik wel in de gaten had hoe de verpleegkundigen
zich dan weerden, maar nauwelijks gehoord werden.
Nadat ze bekomen was van haar verbazing over mijn uitnodiging
voor een ontmoeting op mijn kamer, ontstond een heel aangenaam
gesprek. Het maakte zoveel indruk op mij, dat ik met haar afsprak
de afdeling te bezoeken om daar met haar en haar collega’s het
gesprek voort te zetten. Cathelijn ging de vragen over de grenzen
van de zorg én dus ook de grenzen van het leven niet uit de weg.
Was het wel zinvol deze mevrouw nog te opereren met het volgens
haar welhaast zekere risico dat ze na veel lijden alsnog binnen
korte tijd zou overlijden? Zou de zorg niet veel meer gericht moeten
zijn op een vredig sterven dan op behandeling aan de gevolgen

van een voor deze mevrouw uitzichtloze ziekte? Dat waren de vragen waarmee de jonge verpleegkundigen op deze chirurgische afdeling worstelden. Het waren vooral vragen waarvoor ze bij de chirurgen niet of nauwelijks gehoor vonden, zo ervoeren ze.
Ik heb de verpleegkundigen op die afdeling nog meermalen
mogen ontmoeten. Het tweede thema dat daarbij grote indruk op
me maakte, heb ik nadien samengevat met de woorden ‘de prijs
van troost’. Toen ik in 2008 met pensioen ging, zei ik het in mijn
afscheidstoespraak zo: "…ik aanvaard geen markt, waar de patiënt
is verworden tot een zorgconsument. Want daarin is geen plaats
voor de menselijke ontmoeting, voor een troostvolle hand. Want
hoe is er in die markt plaats voor de verpleegkundige die een verdrietige patiënt wil troosten maar daarvoor geen tijd meer heeft?
Jazeker, 20 Euro kosten die tien minuten misschien wel. Jammer
hoor, maar troost en menselijke ontmoeting zitten niet in onze
DBC-prijs! Als we het ziekenhuis uitsluitend zien als een zorgwinkel, is dat onverenigbaar met hoe burgers ons ziekenhuis beleven.
Zoals een bezoeker mij schreef: "Altijd als ik hier ben en rondloop,
in het huis van de diakonessen, Hotel de Dieu, realiseer ik mij dat
dit een plaats van heling is, van hoop, van verdriet ook, bovenal
van vertrouwen”. Zó wil ook ík dit huis in mijn herinnering laten
voortleven.”
Een troostvolle hand! Een hand die niet alleen de haren wast,
de wonden verzorgt, misschien daardoor wel pijn veroorzaakt.
Maar ook: de aanraking als wellicht de meest essentiële mogelijkheid om nabij de ander te zijn. Met mijn ogen mag ik de ander zien,
met mijn uitgestrekte hand mag ik de ander (aan)raken en voelen.
Is er in het verpleegkundig handelen nog tijd voor een troostvolle hand? Cathelijn en haar collega’s wisten het me wel te vertellen: "Als wij de verpleegkundige zorg beter organiseren, als we
doelmatiger werken, is er meer tijd voor de echte zorg!” De in onze
samenleving vaak gecreëerde tegenstelling tussen kwaliteit en
doelmatigheid is heel vaak niet terecht. Sterker: meestal zijn ze
dienstbaar aan elkaar. Maar daarover een volgende keer.

De hand die de ander aanraakt. De grote schilder Michelangelo
begreep als geen ander de betekenis daarvan. Toen hij liggend op
zijn rug de fresco’s in de Sixtijnse Kapel schilderde, was daaronder
ook De schepping van Adam. In dit meters grote fresco is Adam al
wel een krachtige jonge man, maar hij heeft nog een slappe vinger.
Adam ontvangt levensadem als de energieke, dynamische, vliegende God hem aanraakt, waardoor Adam tot leven komt en zich
opricht. Dat is de kracht van de aanraking, Michelangelo wist het.
Mocht het fresco van Michelangelo je niet (aan)raken, dan is
er ook de bijzondere song van Roosbeef* die ze schreef voor en
zong tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2013. Het gaat over een
meisje in de oorlog, die misschien niet bang is om dood te gaan,
wel om niet aangeraakt te worden:

Raak mij aan
Raak mij met alles aan

20 Muizenissen
Wie op een boerderij op het platteland of in een oud huis in
de binnenstad woont, kan paradijselijke ogenblikken beleven. Een
zonsopgang terwijl de nevel optrekt boven de weilanden, verse
blauwschokkers uit de eigen moestuin, een paard dat uitgerekend
op Sinterklaasmorgen hinnikend voor het open slaapkamerraam
staat. De zachte koelte op het terras aan de gracht, een diner met
vrienden in het kaarslicht in de eetkeuken, een vlucht gakkende
ganzen die luidruchtig vertelt dat de
zomer terug komt. Het geluk kan
niet op.
Maar vergis je niet. Soms verkeert
de romantiek van dat wonen op een
boerderij of in een grachtenhuis in
een ware nachtmerrie. Er zijn mensen, naar het schijnt vooral vrouwen, die vanwege de kans dat ze
met die nachtmerrie worden geconfronteerd alleen maar in een modern
huis willen wonen. Wie in een gesprek met hen het m-woord gebruikt, kan rekenen op een hevige
paniekaanval. Inderdaad, ik spreek
over muizen. Nu moet meteen gezegd: hoewel ik in het geheel niet
bang ben voor muizen (blijf ik beweren), is Louise in ons gezin altijd de
grote held geweest en nu nog. Wat
er met haar gebeurt als er weer eens
muizen door de woonkamer of over
de zolder lopen weet ik niet goed en
het is ook niet goed bespreekbaar.
Dat hebben we wel eens: er is bij ons heel veel bespreekbaar,
maar dit nou net niet. Maar hoe het ook komt, op dat moment toont
ze een onverschrokkenheid en komt er een energie vrij waardoor
muizen direct het ergste zouden moeten vrezen om vervolgens
meteen het hazenpad te kiezen. Niets is echter minder waar. Het

gevecht tussen Louise en de muizen kan dagen, ja weken duren.
Ze zijn gewaagd aan elkaar. De middelen die Louise inzet worden
daarom steeds zwaarder: gif, muizenvallen, ja zelfs een poes. Dat
laatste is wel heel bijzonder: je vijand met een vijand verslaan.
Louise en een poes, nee, liefde voelt anders!
Soms kan het helemaal uit de hand lopen. We lagen in bed.
In de stilte van de late avond hoorden we voortdurend getik boven
ons; het leek ook wel of er iets over de vloer werd gesleept. Toen
gebeurde het weer met Louise: ze kwam overeind, deed het licht
aan en sprak bijna blijmoedig: "Een muis!” Ze kende geen aarzeling of schroom, ik hoorde het kraken
van de trap, enig gerommel op de zolder. Het werd stil boven mij. Toen ze
weer in bed kroop zei ze alleen maar:
"Een muis – hij zat met zijn staart in
de klem van de muizenval”. Ze deed
het licht uit en sliep binnen enkele minuten, mij wakend achterlatend: wat is er met die muis gebeurd?
Dit alles en nog veel meer schoot mij te binnen toen onze
nicht Jenneke – die met ons kroost Robert, Martijn en Jente in ons
huis in Groningen heeft gewoond – ons een mail stuurde. Ze was
gezellig bij ons langs geweest, we hadden heerlijk op het tuinterras
gezeten en Louise had haar ook in alle rust verteld dat er weer
minstens één muis in de woonkamer was gesignaleerd.
Enkele dagen nadien mailde ze ons – ze woont met man en kroost
ook in een bejaarde woning – dat een muizenfamilie bezit had genomen van hun zolder. Ze hadden hun Utopia gevonden met een
berg walnoten die daar lag te drogen. Het was een tragische toestand: de walnoten lagen overal op zolder – achter de luiken, in de
boekenkast – het is blijkbaar geen luie familie! Babykleertjes waren
aangeknaagd en ook veel foto’s en papierwerk, jakkes. Het is natuurlijk heel naar als zoiets je overkomt. Maar het kan toch ook
weer een mooie herinnering oproepen, zo blijkt uit het vervolg, dat
ik hier met haar instemming vrijwel letterlijk overneem:
"Terwijl we vanavond een laatste doos aan de kant schoven
en ook daar weer noot- en poeprestjes vonden, schoot me het volgende voorval te binnen. Ergens in een zomer [rs: in het huis in
Groningen] kreeg ik het op mijn heupen: alle ramen open, keuken
goed schoonmaken! Martijn kwam uit zijn bed en zocht naar eten,

geen eten in huis, dus eerst maar koffie en een peukie. We dronken even koffie en toen Martijn onder de douche dook, ging ik door.
Ik schoof de zwarte kist die onder de eettafel stond aan de kant.
En daarachter: een dode muis! Met een gil stond ik in de gang –
kokhalzend conform mijn aard. Martijn kwam uit de douche, informerend wat er aan de hand was. Een heel dode muis!
Martijn haalde het beestje weg en merkte heel droog op "zie Jen,
zelfs muizen sterven hier van de honger!””
Mensen zeggen vaak dat Martijn op mij lijkt. Dat zal zo zijn,
maar dan toch gelukkig niet alleen op míj – in elk geval niet als het
om muizen gaat!

21 De genade van een moeder
Hij liep voor de pastoor het kerkzaaltje binnen, een grote
kaars in zijn handen geklemd. Zijn diepzwarte krullend haar en zijn
glimmende, heel donkere ogen staken schril af tegen zijn bleke,
bolle gezicht. Het kon niet anders of hij moest al lange tijd de zon
niet hebben gezien. Hij hield zijn pas in, draaide een halve slag
linksom en liet de pastoor aan zich voorbijgaan. Met een voorzichtig oplossende dissonant sloot ik mijn orgelspel af. Even heerste
stilte, totdat de pastoor met één opgeheven hand ons begroette.
We waren met z’n achten, allemaal mannen.
Ik had dit tafereel al zo vaak meegemaakt en toch trof mij elke
keer opnieuw de devotie waarmee die zesentwintig jarige Emile 1
gedurende de dienst zijn taak als misdienaar vervulde, zijn blik onafgebroken op de pastoor gericht. Maar het hoogtepunt kwam voor
Emile aan het einde van de dienst. Het gebeurde elke dienst weer,
zonder enige aankondiging. Nadat de pastoor ons zijn zegengroet
had gegeven, begon ik meteen met het voorspel. Als daarna het
eerste akkoord van het lied klonk, zette Emile met een volle, diepe
basstem in: "Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog
onder." Als de eerste vier regels hadden geklonken, zetten we met
z’n allen het refrein in: "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”.
Soms haalde Emile het vierde couplet niet. Dan biggelden tranen
over zijn wangen en brak zijn stem. Niemand keek daar meer van
op en de pastoor nam dan vloeiend zijn zang over. Als we uitgezongen waren, had Emile zich meestal weer bijeengeraapt en liep
hij voor de pastoor het zaaltje uit, met zijn diepzwarte krullende
haren en zijn weer glimmende, heel donkere ogen, de grote kaars
in zijn handen geklemd. Voor even getroost.
Hij was klein, amper 1,70 meter en watervlug. De bewaarders
hielden hem extra in de gaten, want hij wekte de indruk dat hij als
een vlieg tegen de muur van de luchtplaats op kon lopen. Niet dat
hij het overigens ooit had geprobeerd. Als hem dat al zou lukken,
dan zou hij zeker niet door het prikkeldraad op de muur komen,
maar toch. Op de één of andere manier hadden de bewaarders
groot ontzag voor zijn acrobatische kunsten die hij in de gymzaal
uithaalde. Iemand die dát kon… Die Emile, de tegenstelling tussen
de misdienaar in de kerkzaal en de acrobaat in de gymzaal kon

niet groter zijn. Wie was hij wel? Ik schrijf 1967. Emile was in de
loop van dat jaar in de pas heropende gevangenis opgenomen,
waar ik op 1 januari van dat jaar was begonnen als assistent-bejegeningscoördinator. Daarnaast had ik nog een onbetaalde vrijwilligersfunctie in die gevangenis: autodidactisch organist, op zaterdagmorgen met de pastoor, op zondagmiddag met de predikant,
eenmaal per veertien dagen.
Gevangenis Noorderschans in Winschoten was met zijn 26 plaatsen een nieuw soort gevangenis: al veroordeelde gedetineerden
werden daar maximaal zes maanden geplaatst. De staf onderzocht
welk gevangenisklimaat het meest geschikt was en hoe de daar
aanwezige gedetineerden het best bejegend konden worden.
Want ze hadden allemaal één ding gemeen: een lange gevangenisstraf. De nieuwe Gevangeniswet was net in werking getreden,
waardoor naast het strafelement ook aandacht kwam voor de
vraag hoe detentieschade voorkomen kon worden waardoor deze
mensen na de straf niet afgestompt en voor de samenleving ongeschikt de gevangenis zouden verlaten. Het antwoord vinden op die
vraag, dát was onze opdracht.
Nooit heb ik zoveel over menselijk gedrag geleerd als toen, in die
kleine gevangenis in
Winschoten, waar ik
moordenaars, doodslagers, brandstichters, berovers, verkrachters, oplichters
en nog veel meer bijzondere en vaak ook
beruchte mensen heb
ontmoet.
Daar
hoorde Emile ook bij.
Emile kwam uit een zigeunerkamp in het zuiden des lands. Hij was
heel gelovig, zoals hij me zelf vertelde. Hij had met een makker
een bankoverval gepleegd in een provinciehoofdstad. Die overval
was helemaal uit de hand gelopen. Ze hadden met scherp geschoten en een man en vrouw waren uiteindelijk aan hun verwondingen
overleden. Ik had het dossier gelezen en de foto’s gezien. Emile,
een moordenaar.

Ik moest onmiddellijk aan Emile denken toen ik het indrukwekkende en ontroerende verhaal2 las van Oshea Israel en Mary Johnson-Roy. Hij een moordenaar, zij de moeder van de vermoorde
jongen. Ze bezocht hem 12 jaar na de moord, hij was toen 28. Tijdens dat gesprek sloeg haar haat om. Tot haar eigen verbazing
omhelsde Mary de moordenaar van haar zoon bij het afscheid.
"Onmiddellijk wist ik dat alle boosheid en vijandigheid, alles wat ik
twaalf jaar lang voor hem voelde, was verdwenen. Het was over,
ik had hem volledig vergeven.” Mary en Oshea wonen nu, weer 12
jaar later, naast elkaar. Hij worstelt nog met haar vergiffenis: "Soms
kan ik het niet goed plaatsen, want ik heb mezelf nog niet helemaal
vergeven." Toen kwam de bruiloft van Mary. Haar zoon was daar
niet meer bij, zijn moordenaar wel. Hij begeleidde Mary naar het
altaar; Oshea, die ze nu haar zoon noemt, een moordenaar.
Ik weet niet wat er van Emile is geworden. Hij kon als geen
ander boeten3: ontroostbaar in zijn cel, omdat hij zichzelf niet kon
vergeven. Als hij nog leeft, is hij inmiddels ook in de zeventig. Zou
er ooit in het leven van Emile een moeder zijn gekomen, een begenadigde vrouw die het bovenmenselijke en voor zichzelf ook onbegrijpelijke deed, die hem bij het afscheid omhelsde, die hem genade verleende? Emile, eens een moordenaar…

1 Emile is een gefingeerde naam
2 Mijn schoonzus Alice Hilbers gaf me een tekst van Pia de Jong, een
prachtige column in NRC Handelsblad van 21 juli 2015. Pia de Jong
schrijft eerst over het bezoek van president Obama aan de El Renogevangenis in Oklahoma. Dan volgt in haar column het verhaal van Oshea
en Mary waaruit ik in deze blog put.
3 Boeten in de betekenis zoals hier gebruikt is typisch gevangenisjargon,
gebruikt door gedetineerden en gevangenispersoneel

22 Martijn en Friesland – Onvervuld Verlangen

Op weg naar Moddergat. We beklimmen de immense zeedijk.
Daar ontvouwt zich voor onze ogen een prachtig panorama. Een
groot schorrengebied en daarachter de Waddenzee die er roerloos
bij ligt.

Nog meer naar het noorden is een vage streep zichtbaar. Dat moet
Schiermonnikoog zijn. Op het water witte en zwarte vlekken - zeilboten die nauwelijks lijken te bewegen. Na een paar kilometer fietsen zien we een dorpje tegen de dijk geplakt. Moddergat! Toch een

merkwaardige naam voor een plek die ons Nederland bijna op z’n
mooist toont. Alleen het gebied de Weerribben scoorde in 2004 in
een televisiewedstrijd om het mooiste plekje van Nederland nog
hoger. Moddergat in Friesland. We gaan voorzichtig op een vervallen dijkbankje zitten.

Een weg loopt naar het water. Het lijkt alsof je zo naar Schier
kunt lopen.

Hier moet vroeger een vissershaven zijn geweest. In 1883
werd het dorp door een ramp getroffen: tijdens een zware storm
vergingen maar liefst 17 blazers en aken, 83 inwoners van de edorpen Moddergat en Paesens kwamen om het leven. Moddergat alleen telt amper 200 inwoners. Er wonen nog steeds vissers.Hun
boten liggen nu in Lauwersoog. We fietsen verder en worden opnieuw getroffen door het prachtige landschap. Schier oneindige
velden, doorsneden door akkermaalshout, een meanderende
brede sloot vol bloeiende waterplanten en prachtige fietspaden die
hun weg vinden langs die sloten.
Wie - wellicht zonder er ooit geweest te zijn - zich het oordeel aanmeet dat Friesland behalve voor botenbezitters toch wel een saai
land moet zijn, raad ik aan de fiets te nemen. Je rijdt vervolgens
langs de Waddenzee, je fietst rond in de Noardlike Fryske Walden.
Doe eens het rondje Lauwersmeer, pakweg 45 kilometers, of
fiets langs de Dokkumer Ee.
Stop zo nu en dan om naar de stilte te luisteren, alleen in de verte
een gakkende gans te horen en te genieten van bermen en velden
gevuld met een ongekend kleurrijk boeket van bloeiende planten.
Laat ook eens je vermoeide lichaam en wellicht ook verwarde
geest tot rust komen door een bezoek aan een van de vele, vaak
op een terp gelegen oude kerkjes met hun rustieke kerkhoven.*
Dit alles overpeinsde ik, gelukkig gezeten op een bankje, zoals er
zoveel uitnodigend langs de Friese fietspaden staan te wachten op
de vermoeide fietser. Ik dacht aan de mannen met grote namen
die in Friesland hebben gewoond: de dichters Slauerhof, François
HaverSchmidt (inderdaad, een hoofdletter S) en Fedde Schurer,

de schrijvers Simon Vestdijk en Gerard Kornelis van het Reve, de
schilder Lourens Alma Tadema. Terwijl ik nog steeds op dat bankje
zat, verscheen als in een droom het bijzondere artikel voor m’n
ogen, dat onze zoon Martijn ooit publiceerde over deze kunstenaars en hun (in de meeste gevallen niet blijvende) verbondenheid
met Friesland. Want hoe merkwaardig: geen van hen liet zich begraven in Friese grond, terwijl juist de kerkhoven rond die vele terpkerken een grote vredigheid, ja zelfs schoonheid tentoonspreiden.
Het moet daar toch goed rusten zijn, verenigd met hen die eerder
waren, te midden van hen die nu zijn!
We fietsten na een lange tocht terug naar onze camper die in Anjum stond. Toen gebeurde iets bijzonders. Enkele honderden meters voor de camperplaats, aan de rand van het dorp, zag ik dat
ene huisje. Het kon niet missen: dát moest wel het huisje zijn waarvan Martijn had gedroomd toen hij zijn artikel over Friesland als
volgt beëindigde (en lees het maar hardop om de cadens te
ervaren):

"Ik hou van Friesland. Met heel mijn hart en ziel hou ik van
Friesland. ‘Er is een liefde die heet leven en er is een liefde en die
heet dood’, schreef wijlen J.W. Schulte Nordholt ooit en zo is het,
en anders niet.

Ooit, later, zal ik naar Friesland gaan. Ik zal er kopen: een huisje.
Een klein, afgelegen en eenzaam huisje. Als de avond valt zal ik
mij een biertje inschenken, eentje maar, en ik zal mij in de werkkamer terugtrekken en dan zal ik, alleen achter mijn schrijftafel
gezeten, het Boek aller Boeken schrijven. Ik zal er, in alle stilte,
schrijven Het Grote Honderd-Duizend Doden Boek, het boek dat,
naar nog weer later zal blijken, alle andere boeken overbodig heeft
gemaakt. En daarin zal ik, schrijvend over Friesland, schrijven van

Ulbe van Houten, us leave man, heit en pake, die in St. Anna Parochie ligt.2 En van Paulus Akkerman, die in Drachten ligt en dat
de Heare is syn hoeder. Van Obe Postma ook, natuurlijk, die
‘Dichter fan ’t Fryske lȃn’, die in Cornwerd ligt. Van Nico Verhoeven, die, in Bolsward, een vaas is en alleen wil zijn. Van Onno
Zwier van Haren, dichter en edelman en dood en begraven. Van
de Halbertsma’s, die in Grouw, maar ook in Deventer liggen. Van
de rêstplak fan Eeltsje Boates Folkertsma, stoarn to Frjentsjer, 11-1968. Van Tjibbe Geerts van der Meulen, die in de Nederlands
Hervormde kerk van Bergum begraven ligt, maar die een grafsteen
buiten de kerk heeft. Want dat kan in Friesland. Van Gerben Brouwer ook. Van Douwe H. Kiestra, boer-dichter, die een o zo sober
maar o zo mooi grafmonument heeft. Van de ‘Friesche Dichter’
Jan Ritskes Kloosterman en van zijn dochter Simke, die beide in
Twijzel liggen, naast elkaar, al leefden zij in leven gescheiden.
Van Jan Cornelis Pieters Salverda, wiens graf in Wons onvindbaar
was tot men een plaquette met zijn grafnummer in de kerkmuur
inmetselde. En van alle grote grafbeitelaars zal ik u de namen geven, en de werken. En waar die te vinden, natuurlijk, dat ook. En
van de klokkestoelen zal ik vertellen. En van de Friese begraafceremonie, dat ook. En van de melancholie natuurlijk, die des
avonds komt, wanneer men slapen gaat en die niemand kan verklaren.
Een motto heb ik al. Het is van Ida Gerhardt:
‘Ik heb dit donkere boek geschreven,
want God heeft het mij opgelegd.
Geen uur ben ik alleen gebleven
dat het mij nièt werd aangezegd.’
Dat u zich daar dus geen zorgen meer over maakt.”

Aan Martijn en zijn bijzondere dagdroom van de schrijftafel in
zijn huisje in Friesland moest ik denken, toen we op het kerkhof
rond de Petruskerk in Twijzel stonden, toen we door die eindeloze
velden fietsten over fietspaden met bermen vol bloemen, toen we
op de dijk bij Moddergat zaten, toen ik gelukkig wegdroomde op

dat bankje, toen ik dat huisje zag dat stond te wachten op z'n
nieuwe bewoner.

Martijn en Friesland – een onvervuld verlangen.
Alleen daarom al is Friesland een land om van te houden,
een land om naar terug te keren!

1 Het bijzondere is: het gaat hier niet om gefingeerde namen of teksten.
Deze mensen hebben geleefd en deze teksten zijn op graven te vinden.
Hoe Martijn dit alles wist? Wij weten dat niet
Op de foto’s hieronder: de Petrus Tsjerke en het daarbij horende kerkhof
in Twijzel, Tsjerkebuorren 15. Prachtig gerestaureerd.

De keramist Jettie Holwerda maakt prachtige keramiek, zoals de "Tranen”
in verschillend formaat (zie foto van het kerkhof hierboven). In 2014 ontdekten we met broer Arjan en zus Bep deze tranen al op een kerkhof in
Groningen. In het voor ons zo bijzondere jaar 2014 maakte Jettie er enkelen voor ons. Maar ze staan niet alleen voor leed, ook voor blijdschap. In
de kerk zelf (zie foto hiernaast) liggen zeven heel bijzondere keramiekvormen, met als titel "De steppe zal bloeien”, naar het lied van Huub Oosterhuis. Zowel het dorre, droge en dode als het levende en bloeiende wordt in
elke vorm uitgebeeld. Ze zijn te koop. Jettie werkt ook in opdracht en geeft
workshops in haar fraaie atelier in Twijzel. Zeer aanbevolen!
.

23 Het levensgevoel
"Voordat je door de oude stadspoort het marktplein opgelopen bent, lijkt het een wat ingeslapen stadje, het D-O grensdorpje
B.a.I.. De meeste winkels zijn nog dicht of hebben nog geen klandizie, de rondtrekkende evangelist kijkt wat verloren om zich heen,
het geldbakje van de straatviolist is nog leeg en op de parkeerplaats van de plaatselijke afhaalchinees staat alleen de auto van
de glazenwasser die eerst nog maar even een sigaartje rookt. Hier
is men op zijn rust gesteld. De poort door is dat anders: woensdag
marktdag blijkt een levendige bedoening, kaas – vlees – brood –
groente – plantjes.”
Proza van zo maar een wandelaar, die met enkele pennenstreken
een mooie waarneming aan het papier toevertrouwt. Of...?
21 augustus 2015. Louise en ik staan met onze camper aan
de Bretonste zuidkust, honderd meter van de zee, bij de doorgang
naar Golfe du Morbihan. De zon straalt, de lucht is volkomen
blauw, de temperatuur is zoals die voor oudere mensen het prettigst is, althans voor ons. We gaan fietsen naar St. Jacques, veertien kilometer naar het oosten, over heel mooie fietspaden, want
die hebben ze hier. St. Jacques, voor ons een oord met herinneringen. Als gezin waren we hier ooit met vakantie op een prachtige
camping aan zee. Gisterenavond hadden we met Robert gewhatsappt: of hij zich dat nog herinnerde? Jazeker, hij hield er zulke
goede herinneringen aan over, dat hij met studievrienden in 1988
daar opnieuw kampeerde. Met dank aan zijn moeder, van wie hij
het Peugootje mocht lenen.
Bretagne, we zijn er zeker 28 jaar niet meer geweest, maar bewaren wel heel goede herinneringen aan onze gezinsvakanties die
we daar doorbrachten.
Louise ruimt eerst nog even wat op, ze ordent de inhd van de
kastjes. Dan ontdekt ze opeens een notitieboekje. Gek hoor, dat
waren we kwijt. We hebben uit nood maar een nieuw, goedkoop
ding gekocht, want er is niets zo handig als dat: om iets noodzakelijks niet te vergeten, om boodschappenlijstjes te maken, om de
scrabblepunten te noteren en weet ik al niet waarvoor. Ze bladert
er even door, blij dat ze het boekje terug heeft. Dan valt haar oog

op een tekst, onmiskenbaar met het handschrift van Martijn. Ze
roept me. Samen lezen we de tekst.

15 juni 2011, 09.59 uur. Martijn en ik staan voor de stadspoort
van Braunau am Inn, een Oostenrijks-Duits grensstadje. Niet zo
maar een stadje, want het is de geboorteplaats van Adolf Hitler.
Toen deze op 12 maart 1938 Oostenrijk annexeerde, reed hij door
deze poort richting Wenen om op 15 maart op het balkon van de
Hofburg op de Heldenplatz van Wenen een uitzinnige menigte toe
te spreken. Martijn maakt foto’s. Martijn verricht dan al intensieve
studies en publiceert met enige regelmaat over de periode rond de
Tweede Wereldoorlog, Hitler, Goebels, enz.
Ik help hem daarbij, door materiaal te verzamelen, uittreksels te
schrijven, de lijn van zijn verhalen te bespreken, de conceptteksten

kritisch te lezen. Het zijn zeer lezenswaardige artikelen, altijd met
een oog voor bijzondere feiten en feitjes, zoals over het lievelingsboek van Hitler. In het jaar 2011 ‘doen’ Martijn en ik onze jaarlijkse
vakantietocht – geïnspireerd door Geert Mak – langs (in dat perspectief) bijzondere plaatsen. We hebben ons samen heel goed
voorbereid, veel gelezen, belangrijke plekken gemarkeerd. Martijn
is op z’n best, we praten samen veel en hebben een geweldige
week. Het jaar daarop zullen we de reis voortzetten.

In het notitieboekje volgen na de door
Martijn geschreven schets van het
stadje nog een flink aantal lege
blaadjes.
Nee, toch niet. Als Louise de blaadjes
nog eens tussen haar vingers door
laat gaan, ontdekt ze helemaal achterin opeens nog een geschreven
tekst van Martijn: "Hoe moet ik uitdrukking geven aan het levensgevoel
dat mij deze week overmeesterde?"
Dingen krijgen hun betekenis door de
geschiedenis die ze met zich meedragen. Het notitieboekje, het ligt
al zeven jaar in de camper. Eerst niet meer dan een handig boekje
om van alles en nog wat in op te schrijven, meer niet. Martijn pakt
in 2011 zijn pen en schrijft er enkele teksten in. De woorden zijn
jaren aan ons oog onttrokken geweest. Nu, in 2015, een kostbare
ontdekking, een levensteken van Martijn: "Hoe moet ik uitdrukking
geven aan het levensgevoel dat mij in de eerste week van de reis
overmeesterde?"
Morgen vertrekken we richting Tours, de Loire lokt ons. Zo
vervolgen we onze weg. Het leven voelt goed.

24 Morele moed
Het was een gelukkige vakantie in 1982, zoals ik er zoveel
mocht beleven met Louise en onze zonen Robert en Martijn. In de
auto wisselden Herman van Veen, Liesbeth Liszt, Boudewijn de
Groot, Robert Long, Simon & Garfunkel en onze klassieke muziek
elkaar af. Het Oink beest van Elly en Rikkert Zuiderveld was razend
populair. Ramses Shaffy zong – op onze weg naar Zweden – Zing,
vecht, huil, lach, bid, werk en bewonder, misschien wel hét motto
dat ons leven kenmerkt. In de caravan lag een voor mij nieuw boek
van
Dietrich
Bonhoeffer te
wachten op het
moment dat ik
het ter hand zou
nemen om te
gaan lezen.

Zweden lag drie weken te blakeren in de zon die nauwelijks
onder ging. De dagen waren heel lang, de nachten heel kort. De
bossen zongen ook toen al eeuwig. Ik schrijf over 1982 en ik ben
39 jaar oud. Is die leeftijd belangrijk om hier te vermelden? Jazeker!
Nu, 33 jaar later, ligt op mijn bureau dat boek van toen, Verzet
en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis. Auteur:
Dietrich Bonhoeffer, mens, theoloog en predikant in de Bekennende Kirche. Losse teksten, nogal eens zelfs maar flarden van
gedachten, brieven, gedichten, geschreven in de laatste jaren van
de Tweede Wereldoorlog, nadat hij was gearresteerd vanwege zijn
indirecte betrokkenheid bij een aanslag op Hitler.

Het boek ligt vele dagen van het
jaar op mijn bureau. Het kan na een
poosje weer opgeborgen worden in
de boekenkast, maar dan haal ik
het toch weer tevoorschijn om er
even in te lezen. Ik wist toen nog
niet dat de ontwikkeling in mijn denken en mijn doen en laten door Bonhoeffer beslissend zou worden beinvloed.
Wie zichzelf de vraag durft
stellen wat het betekent om mens te
zijn in deze wereld, vindt bij Bonhoeffer geen pasklare antwoorden,
wel de goede vragen en de essentiële overwegingen, die je kunnen helpen om zelf – in verantwoordelijkheid – je eigen antwoord te vinden. Want ‘burgerlijke moed
kan alleen groeien uit de vrije verantwoordelijkheid van de vrije
mens’.
De eerste woorden van het boek zijn daarom zo opvallend: ‘NA
TIEN JAAR - Verantwoording bij de jaarwisseling 1942/43’. Tien
jaar nadat Hitler aan de macht is gekomen schrijft Bonhoeffer in de
gevangenis: ‘De volgende bladzijden wil ik proberen mij rekenschap te geven…’
Moest hij zich rekenschap geven van verzet tegen het kwaad van
Hitler of de mensen die hem dit aandeden? Bonhoeffer wist: wie
verantwoord wil leven, is bereid zich rekenschap te geven.
Ik las daar in Zweden, in 1982, al op de eerste bladzijden van
het boek een mij toen volkomen onbekende gedachtegang. Hé,
wat is dát nu? Wat zegt Bonhoeffer daar toch…?
‘Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid.
Tegen het kwade kun je protesteren, je kunt het ontmaskeren, desnoods met geweld verhinderen.’ ‘Tegen domheid zijn wij weerloos.’
‘Nooit zullen wij proberen de domme met argumenten te overtuigen; dat heeft geen zin en is gevaarlijk. Om te weten hoe wij domheid moeten benaderen moeten wij proberen haar wezen te begrijpen. Vast staat, dat domheid geen gebrek is aan intelligentie maar
een moreel tekort. Er zijn mensen met een buitengewoon snel ver-

stand, die dom zijn en mensen met een traag
verstand die allesbehalve dom zijn.’ ‘Bij nadere beschouwing blijkt dat iedere sterke
machtsontplooiing, politiek of religieus, een
groot deel van de mensen met domheid
slaat.’
Van Bonhoeffer heb ik geleerd dat
domheid een moreel tekort, een gebrek aan
morele moed is. Wie de andere kant op kijkt
en meent dat hij daardoor gevrijwaard wordt van verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en het kwaad om ons heen, is dom,
houdt zich bewust dom. ‘We moeten het riskeren om aanvechtbare
dingen te zeggen als daardoor maar vitale vragen worden aangeroerd. Niet spreken is ook spreken. Niet handelen is ook handelen.’
Ik las de meer dan 300 bladzijden met duizelingwekkende,
nieuwe, veelal nog onaffe gedachten, twijfels, vragen, overtuigingen. Ze verwarden me, maar hielpen me uiteindelijk mijn weg in dit
leven te gaan en keuzes te maken, als het resultaat van het zoeken
naar niet vanzelfsprekende antwoorden op de vragen waarmee het
leven ons confronteert.
Ik ben Bonhoeffer dankbaar dat zijn boek zoveel op mijn bureau
ligt, dat ik er zo vaak even in mag lezen, ter overdenking. Zijn woorden zijn voedsel voor mijn ziel.
Het was een gelukkige vakantie met Louise, Robert en Martijn én ik moest vaak denken aan wat bekend is over de prijs die
Bonhoeffer betaalde voor zijn morele moed.
Op 6 april 1945 stierf hij. De kamparts in het concentratiekamp van
Flossenbürg vertelde er later over: Diettrich Bonhoeffer knielde op
de terechtstellingsplaats voor een kort gebed. Daarna beklom hij
moedig en kalm de trap naar de galg, de dood volgde na enkele
seconden.
Dietrich Bonhoeffer was negenendertig jaar toen hij stierf – net zo
oud als ik toen ik in 1982, tijdens die gelukkige vakantie in Zweden,
voor het eerst in mijn leven zijn onvergetelijke woorden las. Ik zal
ze blijven lezen zolang ik lezen kan!

De uitgever omschijft het boek 'Verzet en Overgave' als volgt: 'Een
indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen
halsstarrig verzet en laffe overgave. Bonhoeffer wint die strijd en bereikt
een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de
ernst en de scherpte van een ter door veroordeelde denkt hij na over de
toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid
van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in
de wereld.'
Dat is wel goed getypeerd, vind ik.

25 Zachte krachten
Het was helemaal niet onze bedoeling om van onze ‘grote
vakantie’ een herinneringstocht te maken. Louise had wél de wens
uitgesproken om terug te keren in Ladenburg, het prachtige Romeinse stadje bij Heidelberg. Daar verbleven we op 14 mei 2014
op een camperplaats, toen Robert ons belde om te vertellen dat
Martijn was gestorven. Maar ik was wat huiverig geweest en we
hadden elkaar beloofd dat we tijdens onze camperreis daarover
een beslissing zouden
nemen. Niettemin waren er twee onvoorziene ervaringen waarin
Martijn indringend aanwezig was. Ik schreef er
– ook niet voorzien –
twee blogs over. Friesland bracht de herinnering boven aan een
prachtig artikel van zijn
hand, over een huisje dat hij ooit daar zou kopen, om vervolgens
het boek aller boeken te schrijven over de Friese doden, hun begraafplaatsen, hun grafzerken, de grafbeitelaars en zeker ook over
de melancholie die ’s avonds komt en niemand kan verklaren.1
Aan de zuidkust van Bretagne vonden we in de camper het
notitieboekje waarin Martijn tijdens een vakantiereis met mij die onvergetelijke zin schreef: "Hoe moet ik uitdrukking geven aan het
levensgevoel dat mij in de eerste week van de reis overmeesterde?” 2
Maar we hadden tijdens onze vakantiereis ook honderden andere
ervaringen en herinneringen, we genoten van cultuur en natuur,
van de zon; we lazen prachtige boeken – hoeveel blogs zou ik met
dat alles niet kunnen vullen?
En nu we weer thuis zijn, realiseer ik me hoezeer dit alles een
goede afspiegeling is van het leven zoals we dat nu elke dag mogen leven. In de vanzelfsprekende dingen van elke dag, in alles
wat we doen, in onverwachte momenten – altijd heeft Martijn

daarin een plaats. Zoals ook Jente, Lennart, Jesper, Robert daarin
altijd aanwezig zijn en vele anderen.
En welke herinnering aan Martijn dan ook boven komt, we kunnen
die herinnering een mooie plek in ons leven van dat moment geven. Dat geeft ons rust en misschien mag ik dankbaar constateren
dat die stille kracht ons in onze vakantie ten deel is gevallen, over
ons is gekomen. We zijn in staat in harmonie te leven met wat over
ons is gekomen en ons overkomt, maar ook met wat wij zelf teweegbrengen. Straks stappen we op onze e-bike en beginnen we
onze fietstocht met een kort verblijf op Kranenburg;

We zullen bij het graf van Martijn staan, we zullen zitten op
de bank die uitzicht biedt over de vijver, op de aula waarin
we – met velen om ons heen – ons afscheidsuur met Martijn doorbrachten. Nergens is die stille kracht van het overleven sterker
voelbaar dan juist daar, tussen de doden.
Gisterenavond brachten we enkele uren door bij vrienden met wie
we al meer dan 40 jaar het leven delen. We genotenvan een heerlijke maaltijd en herinnerden ons hoe wij alle vier, individueel en als
afzonderlijke echtparen in de voorbije jaren grote klappen hebben
gekregen, lichamelijk en geestelijk. En we konden elkaar blij laten
ervaren hoezeer we daaruit gesterkt tevoorschijn zijn gekomen.
Onze toekomst is inmiddels wat korter geworden3, we leven
nu – zoals Louise deze week zei – in het laatste kwartier van onze
speeltijd, en we ervaren hoe daarin zachte krachten steeds meer
de overhand krijgen en zeker zullen winnen.4
O ja, ik wil jullie nog vertellen, dat we aan het eind van onze vakantie twee nachten in Ladenburg verbleven, op die camperplaats
waar we ook op 14 mei 2014 waren. Dat was goed, voor ons werd

zo de cirkel rond. Daarom konden we ook welgemoed naar Heidelberg fietsen en van die stad genieten. Daarom ook eten we vanavond samen met onze kinderen en kleinkinderen om het afscheid
van een goede zomer te vieren en te genieten van elkaars nabijheid. Zo leven we ons rijke leven waarin verdriet en vreugde aanwezig zijn en zich in harmonie met elkaar hebben kunnen verbinden.

1 Zie mijn blog ‘Friesland, Martijn – onvervuld verlangen’
2 Zie mijn blog ‘Het levensgevoel’
3 Een uitspraak van Paul van Vliet, bij zijn 80e verjaardag
4 De dichteres Henriëtte Roland Holst (1869-1952): ‘De zachte krachten
zullen zeker winnen’

26 De mooimakers – de achterblijvers?

Maandag 7 september, 06.54 uur. Een zwaar motorgeluid
dringt onze slaapkamer binnen. Ik kijk uit het raam en zie een grote
shovel langskomen. Enkele minuten later rijden bestelbusjes met
aanhangers het plein op. De grote renovatie is begonnen, het plein
wordt helemaal heringericht. Het met grote gaten getooide asfalt
en de stoeptegels worden door klinkers vervangen, er komen
prachtige trottoirbanden en afscheidingspaaltjes, de beplanting
wordt vernieuwd.

Het Van Nahuysplein, met in het gras z’n zeer zeldzame
stinsplantjes en z’n monumentale en soms heel exclusieve bomen,
wordt weer het mooiste plein van Zwolle, misschien wel het mooiste plein van Nederland met in elk geval de oudste poort. Je zult er
maar mogen wonen.
Het Van Nahuysplein kent – als voormalig bolwerk – grote hoogteverschillen. Vanaf de achterzijde van de Sassenpoort waar zich in
de muur het 0 NAP-punt bevindt, worden die hoogteverschillen uitgemeten. Koorden worden gespannen. De stoep voor ons huis ligt
zo’n 2.20 mtr boven NAP, goed voor droge voeten, zelfs als de
gracht achter ons huis enkele meters zou stijgen.

Nadat het asfalt en het daaronder liggende puin is verwijderd
en zand is bijgestort, begint het zetten van de trottoirbanden. Op
de millimeter nauwkeurig komen die in een betonmortel te liggen,
een heel zwaar werk want zo’n band weegt 90 kg. Maar demooimakers hebben er plezier in. Dit is wel even wat anders dan het
‘meters maken’, wat het geval is bij een vlakke, recht toe recht aan

straat. Er wordt zand bijgestort, de trilmachine komt in actie. Dan
moet er nog uitgevlakt worden, een wonder om te zien.
Met een heel lang waterpas wordt het zand geschoven en
geschoven totdat het er volledig glad en vlak bijligt. Dan worden de
klinkers gelegd en in wat voor een tempo! Eén van de mooimakers

is bekwaam in het knippen van de stenen waardoor het wegdek en
trottoir bij de trottoirbanden en de muren van de huizen passend
worden gemaakt. Zo moeten op het hele plein zo'n 60.000 klinkers
worden gelegd en geknipt! We zijn dan overigens al weer aardig
wat dagen verder en de gepensioneerde buurmannen en ik volgen
de activiteiten met grote interesse en bewondering. De mooimakers genieten daar zichtbaar van. Louise levert elke dag een belangrijke bijdrage aan het goede werkklimaat op het plein. Ze heeft
het al vaak bewezen talent om met haar charme gesprekken aan
te knopen, nu met de mooimakers. Die gesprekken gáán ergens
over! Als ze dan elke dag ook nog verse koffie aanlevert, is het
feestje compleet. Tijdens die koffie komen de verhalen van de
mooimakers los, mooie verhalen. Maar ook vertellen de mannen
hoe ze door mensen afgepoeierd worden, hoe het verkeer voor
bijna-ongelukken zorgt, hoe schade wordt toegebracht aan het
werk in opbouw. Waardering? Nauwelijks of niet!
Als ik de mooimakers elke dag zo vol energie aan het werk zie en
hun verhalen hoor, dan bekruipt mij toch ook een gevoel van onbehagen.

Dat zit zo. Wij, onze generatie en onze kinderen, althans de
‘slimmeriken’ onder hen, boften in alle opzichten. Toen deze kinderen konden gaan studeren werd de onderwijsbegroting de grootste van het land, het nieuwe onderwijsstelsel leidde aantoonbaar
tot een veel betere doorstroming. Er werden minder kinderen geboren; in 1964 kreeg een Nederlandse vrouw gemiddeld 3,1 kinderen, in 1975 was dat gedaald tot 1,7! De ouders konden - en
wilden - daardoor financieel meer investeren in hun kinderen, ook
omdat in korte tijd de lonen explodeerden. Bovendien was het studiebeurzenstelsel belachelijk luxe.

Toch blijft de niet welgestelde onderlaag, ja, die van onder
meer nogal wat mooimakers, nog steeds achter. Dat effect is zelfs
in de voorbije decennia versterkt! Het aantal uitvallers is in de armere sociale milieus veel groter dan in de meer welgestelde, waarvan meer hoog opgeleide ouders deel uitmaken. Ik zeg niet dat die
mooimakers allemaal superintelligente mensen zijn die ten onrechte de onderwijsboot hebben gemist. Maar het is nog steeds
wel waar, dat Nederland een ‘erfelijke meritocratie’ is: Geslaagde,
welgestelde burgers krijgen veel vaker weer geslaagde, welgestelde kinderen.
En de mooimakers? Ze zijn nog wel even bezig op het plein,
maar wat hebben we in de voorbije weken – ik zeker niet voor de
eerste keer – al ervaren wat een prachtige mensen zich onder hen
bevinden. Wat werken ze hard, wat brengen ze met liefde en vakmanschap wat moois tot stand. Wij profiteren straks elke dag van
wat zij nu presteren, we kunnen ze in ons landje niet missen! Maar
waarom krijgen ze maatschappelijk zo weinig waardering?
Waarom telt hoofdarbeid zwaarder dan handenarbeid? Waarom
worden ze voor hun belangrijke werk zo slecht beloond?

Zie het artikel ‘Revolutie in het onderwijs’ van Mirjam Janssen, Historisch
Nieuwsblad, oktober 2015

27 In retrospectief
Hij was ronduit egoïstisch, tenminste zo oordeelden velen
over hem. Het was bovendien niet zijn enige onaangename eigenschap. Mensen die hem – vooral in zijn jeugd – goed hebben gekend omschreven hem als babbelziek, brutaal, onstuimig. Hij vertoonde soms een ernstig gebrek aan respect, hij kon rampzalig
tactloos zijn, had een grote behoefte om op te vallen en bij tijd en
wijle was er echt sprake van een falend beoordelingsvermogen.
Zijn depressies maakten hem eenzaam en zijn soms ernstige tactloosheid deed hem nogal eens vervreemden van zijn beste vrienden.
Zeg het zelf, niet bepaald een jongeman waarvan je hoopt dat je
dochter er mee thuiskomt.
Maar gelukkig werd hij vanwege andere persoonlijke kenmerken
ook geprezen. Hij was maatschappelijk ambitieus, had durf, en
hoewel hij op school zeker geen uitblinker was, toonde hij zich snel
van begrip; hij had het vermogen greep te krijgen op ingewikkelde
onderwerpen. Boven alles beschikte hij over een tomeloze energie. Blijft de vraag: een aangename schoonzoon?
Als de hoofdpersoon van deze blog na zijn jeugd ondanks
alles toch gelukkig zou zijn getrouwd om vervolgens in de maatschappelijke vergetelheid onder te duiken, zouden velen hem mogelijk alleen maar zijn blijven herinneren als een weliswaar opvallende, maar vooral niet al te aangename jeugdvriend of studiegenoot. Zelf zei hij daarover: ‘Ik was wat volwassenen nogal nonchalant een “lastige jongen” noemen.’
Het zal duidelijk zijn, het is met deze man anders gelopen dan
op basis van zijn jonge jaren door velen zal zijn vermoed. In het
menselijk leven is de toekomst zelden alleen maar het dwingende
resultaat van het verleden. Er zijn wellicht velen die ons dat wel
willen doen geloven of het zichzelf wijsmaken. Maar zou dat wellicht het gevolg kunnen zijn van het feit dat deze mensen door hun
gefixeerde blik op het verleden geen oog meer kunnen hebben
voor de nog onbekende mogelijkheden van de toekomst? Ons verleden dicteert niet onze toekomst.

Ik heb het over Winston Churchill. Met
groot plezier en soms ook ontroering las ik
dit jaar tijdens onze grote camperreis de
meest recente en alom geprezen biografie
over hem van Geoffrey Best. Ik lees graag
een goede biografie. Het mooie daarvan
is, dat wij – zeker als het om een bekende persoonlijkheid gaat –
de uitkomst van het verhaal kennen of althans menen te kennen.
En toch, als het leven zich – hoofdstuk na hoofdstuk – ontvouwt,
zijn er vele momenten waarin we – verrast – gedwongen worden
onze wellicht gestolde opvattingen over de persoon bij te stellen.
Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het voltooide leven
het resultaat is van een onontwarbare kluwen van feiten en fictie,
van talloze onvoorziene gebeurtenissen, van vergissingen, van
durf en een gebrek aan moed, van trouw en ontrouw, van onverwachte ontmoetingen en wendingen en, wie weet, mogelijk ook
nog één briljant moment.
Alleen een goede biografie stelt me in
staat te ontsnappen aan die onontwarbare kluwen en leert mij steeds weer
verwonderd te zijn over het feit dat het
voltooide leven meer is dan de optelsom van brokjes verleden. Wellicht is
dat de uniciteit van het mens-zijn. Dat
geldt zeker voor het leven van Winston
Churchill.
Al 11 jaar voor zijn dood is hij uitgeput. Hij schrijft dan: “Ik voel
me als een vliegtuig aan het eind van zijn vlucht, in de avondschemering, terwijl de brandstof bijna op is, zoekend naar een veilige
plek om te landen.”
Uitgeleefd sterft Winston Churchill op 90-jarige leeftijd. Op zaterdag 30 januari 1965 vond zijn staatsbegrafenis plaats waarbij – een
unicum – koningin Elisabeth het volk voorging in een bewogen
vaarwel. Honderdduizenden mensen stonden lang de route; naar
schatting 350 miljoen televisiekijkers in Europa zaten gekluisterd
aan de buis. Ik volgde alles bij de buren van Louise.

Voor die miljoenen kijkers was wellicht het ontroerendste moment
toen de barkas met het lichaam van Winston Churchill over de
grijze, woelige Thames voer. Daar, tussen Tower Bridge en Londen Bridge, lieten de grote havenkranen langs de rivier langzaam
hun giek zakken, ‘als reuzen die bezorgd en bedachtzaam bogen’.
Die wellicht ongepolijste havenarbeiders deden dat uit dankbaarheid en eerbied voor die o zo lástige man, voor die o zo gróte man
die – daarover is onder historici veel eenstemmigheid – Europa
leidde uit de barbarij, naar de vrijheid, terug in de beschaving.
Alleen in retrospectief kan van een voltooid leven de balans
worden opgemaakt.

28 Die klaarheid, af en toe
Maandag, 26 oktober 2015
We waren die avond nog in het souterrain bezig toen de bel
ging. Dan duurt het zeventien treden voordat de voordeur is bereikt. Toen ik de deur opende, stond ze met haar lichaam naar het
zijraam links van haar gewend – in haar rechterhand een collectebus. Ze keerde haar ogen naar mij.
‘Mag ik de tekst nog een keer lezen?’ vroeg ze met een glimlach
en wachtte mijn antwoord niet af. Even later: ‘Wat is dat mooi: die
klaarheid, af en toe!’
Het was niet de eerste keer dat een bezoeker onder de indruk raakte van de tekst die inmiddels acht jaar op deze plaats hangt; een
kostbaar cadeau van neef Hans en nicht Hermien. Zelf heb ik de woorden al ik weet niet hoe
vaak gelezen en toch blijf ook ik regelmatig weer
even stil staan om ze opnieuw tot me te laten
komen.
Het gedicht Kunst van Martin Bril is het eerste gedicht in zijn
bundel Verzameld werk, Gedichten, die in 2002 verscheen. Een
jaar eerder was bij hem darmkanker gediagnosticeerd. Hij was
toen 41 jaar. Acht jaar later overleed hij aan de gevolgen van slokdarmkanker.
Stel je voor, een ernstig zieke jonge veertiger, die – sterk verslaafd geweest – heeft ontdekt dat het de kunst is zo te leven dat
het je overkomt: die klaarheid, af en toe. Het wordt je gegeven,
zegt hij, maar je moet er wel wat voor doen: zó te leven…
Resoneren in die gedachtegang nog woorden uit de gereformeerde traditie waarin hij is opgegroeid?
Mijn blog 14 had als titel: ‘14 mei – elke dag’. Over Martijn,
een jaar na zijn sterven: onbereikbaar nabij.
Vandaag, op zijn geboortedag, schrijf ik: ‘Die klaarheid, af en toe’.
Want soms vertraagt de tijd, vallen redeneringen weg, houdt het
vragen niet op, maar is er die helderheid van geest, nee, beter nog:
die grote klaarheid – het is goed, af en toe. Er zijn vragen waarop
geen antwoord komt!

Kunst
Wat we willen:
Momenten van helderheid
Of beter nog:
Van grote klaarheid
Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen
Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel
De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die klaarheid, af en toe

Toen we het gedicht
acht jaar geleden kregen,
hadden de woorden voor
mij een andere betekenis
dan nu. Woorden léven, geven betekenis aan ons leven.
We mochten de voorbije week met Robert,
Jente, Jesper en Lennart
heerlijke dagen doorbrengen in Andalusië. We bezochten Sevilla, Cordoba,
Candiz, Cramona: schitterende steden, indrukwekkende cultuur. Er was ook
een stranddag, zoals elk
jaar. De zon scheen volop,
het was 26º. We genoten

en er was herinnering.
Zaterdagavond kwamen
we weer thuis. Het licht van de
lantaarnpaal brandde niet, maar
het gedicht Kunst van Martin Bril
was toch goed te zien.
Op de deurmat lag een envelop
met een kaart: “…Goed weekend samen, terugkijkend op afgelopen week en vooruitkijkend
naar maandag, Martijn zijn geboortedag… Liefs”.
Die klaarheid, af en toe.
Daarmee valt te leven, dat is nu
genoeg.

29 Moeder
Hoeveel uren ze op de grond had gelegen, weten we niet. Die
zondagmorgen, ergens in de negentiger jaren, belde een verpleegkundige van het verzorgingshuis dat mijn moeder een CVA, een
beroerte, had gehad. Toen Louise en ik bij haar kwamen, lag ze in
bed, rustig, haar spraak ernstig verstoord, haar linkerzijde verlamd;
ze sprak ook wartaal waar ze overigens zelf om moest lachen.
Die avond zaten we naast haar aan de rand van het ziekenhuisbed.
Moeder dommelde. De deur van de kamer stond open. Een man
kwam langs op de gang, keek naar binnen, hield zijn pas in, keerde
zich om en stapte de kamer binnen: ‘Daar ligt een heldin. Wat heeft
jullie moeder iets groots verricht.’
Hij had een groenten- en fruitzaak in de Diezerstraat, de
hoofdwinkelstraat van Zwolle. Maar hij was geen gewone groenteboer, daarvoor vonden we hem als kind te deftig en zijn klanten
behoorden niet tot ons soort mensen – die rijkdom begrijpt u?! Hij
was wel een collega van mijn oom en vader die een winkel en ventwijk hadden, maar die bedienden eenvoudiger mensen: aardappelen, groente en fruit. Bovendien was hij gereformeerd en wij christelijk gereformeerd – toch andere mensen, nietwaar?!
Maar toen mijn vader in 1950 overleed, was deze groenteman ons
gezin nabij en dat is hij gebleven. Hij wist waarover hij het had toen
hij mijn moeder een heldin noemde.

Mijn ouders trouwden in 1932. Mijn vader was 45 jaar jong
toen hij op 3 januari 1950 – 17,5 jaar later – in het psychiatrisch
ziekenhuis Veldwijk* te Ermelo overleed.
Hij leed jaren en stierf aan de gevolgen van frontotemporale dementie.

Mijn moeder was toen 46 jaar en bleef achter met vijf zonen
– 15, 12, 9, 6 en 4 jaar oud. We woonden in een volksbuurt, letterlijk straatarm. Moeder was volledig afhankelijk van de al of niet
gulle hand van de kerkelijke diaconie én van enkele liefdevolle en
soms niet geheel onbemiddelde mensen om haar heen. Zo stond
elk jaar – tegen alle verwachtingen in – op 5 december een jute
zak voor de huisdeur; een communistische – jazeker – aannemer
speelde onzichtbaar voor Sinterklaas. Toen in 1957 de AOW werd
ingevoerd en ze daarvan moest leven, was ze – zo ervoer ze dat
– rijk.
Moeder was een intelligente, eigenzinnige en niet zelden
moeilijke vrouw, maar ja – vrouwen (zeker uit haar ‘stand’) speelden in het maatschappelijk én vooral kerkelijke milieu niet mee! Ze
was ook heel taalgevoelig, hield van poëzie, waarbij Nel Benschop
haar grote favoriet was; ze schreef bladzijden vol met gedichten,
die ze ook voordroeg op kerkelijke bijeenkomsten. Haar eigenzinnigheid bleek wel uit het feit dat ze zeer gesteld was op de zeker
niet minder eigenzinnige Hoogtezondominee, die met zijn radiolezingen haar op woensdagmorgen aan de radio gekluisterd hield
vanwege zijn voor haar revolutionaire bijbeluitleg in combinatie met
prachtige klassieke muziek. Haar omgeving begreep haar daarin
niet…

Het zou me geen enkele moeite kosten om veel blogs te vullen
over het bijzondere leven van deze bijzondere vrouw, die – de
groenteman had gelijk – een topprestatie heeft geleverd door haar
vijf zonen richting de volwassenheid te brengen, hoezeer dat soms
ook – voor ons maar zeker ook voor haar – met pijn en dwarsigheid
gepaard ging. Maar bovenal: ze heeft mij opgevoed – en dat is
zeker in dit geval aanzienlijk meer dan: grootgebracht – en wie ik
mag zijn heb ik mede in niet geringe mate aan haar te danken.
Alleen al daarom herdenk ik haar in grote liefde.
Trouwens, haar opvoedkundige inzichten leverden ook enige
‘Moedertaarten’ op. Het toenmalige blad Moeder publiceerde elke
maand een opvoedkundig probleem. Lezeressen konden daarop
hun visie geven die door de toen beroemde pedagoog prof. Waterink werden beoordeeld. Het beste antwoord leverde die Moedertaart op.
Moeder was altijd ook zeer betrokken op wat in de wereld
gebeurde, zelfs toen op hoge leeftijd de horizon versmalde. Haar
gevoel van eenzaamheid nam wel toe en in de tweede helft van
1994 werd ze ook angstig. Nu, achteraf, moet ik spijtig genoeg onderkennen dat ik haar regelmatige telefoontjes in de avond niet heb
herkend als signalen van toenemende angst omdat ze wist of kon
vermoeden wat zich in haar voltrok. Op Tweede Kerstdag 1994
zochten we haar – zoals zo vaak op zaterdag of zondag – op in
haar bejaardenappartement. Toen we binnenkwamen zag ik volledige afwezigheid. Er was geen herkenning meer. Op het feest van
de wijkende duisternis, was bij haar het licht juist geweken. Of toch
niet?
Ze stierf tien maanden later, op 19 oktober 1995. Enkele dagen daarvoor was ze gestopt met eten en drinken. Ze hoefde niet
meer, want ze was oud en van het leven verzadigd.
Ik noem haar naam – de naam van mijn moeder, een niet te
vergeten heldin:

Jennigje Gerharda Steenbergen–Nijland
- Jenny ▌

Moeder

Toen ik haar die kerstdag zag Eindigde tóen al haar leven
in een segment van de tijd
dat zich naar alle zijden
begon te sluiten
om ten slotte te versmallen tot
een heden zonder terugblik
een hier zonder uitzicht
een nu zonder toekomst?
Werd ze tóen al verlost
van haar aardse last
en zag ze toen al het licht
waarop ze slechts schijnbaar nog
tien maanden moest wachten?
Tien maanden stille
zwijgende ingetogenheid

Mijn verhaal over Veldwijk - Sparrenheuvel lezen? Het staat op mijn website.

30 Ik heb een steen verlegd

Ons leven vindt zijn weg in een wereld vol tegenstrijdigheden:
een wereld van orde en chaos, van planning en toeval, van bedreiging en ontspanning, van maken en verzaken. Hoe houden wij ons
daarin staande? Welke keuzes maak ik? Wat dóe ik?
De zoektocht naar het antwoord op die vragen kan onzekerheid
opleveren, ambivalente gevoelens over wat te doen of juist na te
laten. Dat kan zulke grootse vormen aannemen dat wij blijkbaar
kunnen vervallen in ongekend fanatisme in woord en daad of volslagen inertie.
Is de wereld dan maakbaar? Zie Europa: het werelddeel dat een
overweldigende cultuur tot stand heeft gebracht, alle vormen van
kunst, filosofie, religie, wetenschap, architectuur, techniek. In diezelfde cultuur werd echter ook racisme, vervolging, onderdrukking,
barbarij en vernietiging gebaard. Allemaal mensenwerk! Wij kunnen dat!
We maken plannen, we maken rijkdom en armoede en vergroten de kloof daartussen, we maken ongelijkheid. We hebben internet gemaakt en de vele toepassingen daarvan hebben het gedrag van vele miljoenen mensen sterk beïnvloed. We hebben democratieën en dictaturen gemaakt. We maken geloofsgemeenschappen die bevrijding en geborgenheid teweeg hebben gebracht, maar in hun sociale structuur en theologische dogmatiek
ook de vrijheid van de menselijke geest in de tang kunnen nemen
en zelfs misvormen. We maken mensen gelukkig, we maken mensen beter, we maken mensen kapot door onze taal en daad.
In al deze zinnen staat het woord maken centraal. Dat is geen
woordspelletje; ik geef daarmee uitdrukking aan ons menselijk vermogen om vorm en inhoud aan het leven te geven, met goede en
kwade effecten.
Maar wacht even, er is toch ook onvoorstelbaar veel chaos
en leed dat ons overkómt, waar we niets aan kunnen doen? Er zijn
toch tal van momenten waarin ons levenspad ons brengt waar we
niet willen? Nou en of! Hoewel…roep het niet te snel! Heel veel
leed is (direct of indirect) het gevolg van menselijk handelen, van

roekeloosheid, van onachtzaamheid, van verkeerd gedrag, van lichamelijke en geestelijke terreur door misvormde lieden. Juist veel
van wat ménsen maken speelt de chaos en het toeval in de kaart.
Dat wij leven in een gemaakte wereld beschermt ons uiteindelijk
niet tegen toeval en chaos en de bedreiging die daarmee gepaard
gaat; ze raken ons ongewild. En hóe, zie wat is gebeurd in Beiroet
en Parijs. Hoe gaan we daarmee om?
Ik parafraseer graag enkele van de door mij uitgesproken
woorden toen ik, 65 jaar geworden, na een arbeidzaam leven van
49 jaar afscheid nam als bestuurder van het Diakonessenhuis in
Utrecht: “Ik wil mij blijven verzetten tegen de chaos, tegen de gemakzucht, tegen het toeval dat ons dagelijks achtervolgt. Ik wil niet
aanvaarden dat het toeval de regisseur is in mijn leven, zelfs als
we zeker weten dat het toeval niet uit te bannen is. Het toeval kan
barmhartig zijn, het kan een verwarrende charme vertonen, maar
vaak is het ook ongenadig.”
Dát was in 2008. Nadien heeft het toeval zich in ons leven inderdaad van zijn genadeloze kant laten zien. Wij waren machteloos
en ons leven werd zó ingrijpend aangetast toen de dood en het
toeval vrienden werden en onze Martijn met vereende krachten genadeloos velden. Dát was in 2014.
En toch, en toch… waar mogelijk moeten we door ons handelen het toeval saboteren. Wij zijn niet machteloos als we de
moed hebben om onze angst en onzekerheid recht in de ogen te
kijken. Als we ons onttrekken aan de merkwaardige paradox dat
onze vrees voor het toeval misschien juist groter wordt naarmate
we meer zekerheden in het leven hebben.
Alleen wie verzet pleegt tegen de chaos en het toeval, kan uiteindelijk aanvaarden dat het kwaad goede mensen treft.
Hoe komt het, dat zovelen roepen dat de wereld niet maakbaar is, terwijl ze niets anders doen dan maken? Wat weerhoudt
ons om de chaos en het toeval met open vizier tegemoet te treden?
Het is opvallend dat vooral mensen ‘aan de zijlijn’, de maatschappelijke toeschouwers, roepen dat maakbaarheid een illusie is. Zij
kijken dan wel met de handen in de zakken toe. Wel eens bedacht
dat de toeschouwers bij het voetbal andersom redeneren? Dáar
roepen de mensen aan de zijlijn dat ze het in het veld beter moeten
en kunnen doen! Maar die toeschouwers hebben het niet over zichzelf, maar over anderen.

We vinden het wel min of meer vanzelfsprekend dat in organisaties gewerkt wordt aan verbetering van de cultuur en van kwaliteit. Maar maatschappelijk zou dat blijkbaar niet kunnen. Gelukkig
getuigt de maatschappelijke werkelijkheid van veel voorbeelden
dat dit wel degelijk kan. In het klein en in het groot: nog nooit in de
geschiedenis van West-Europa is het zo lang vrede geweest als
nu! Toeval?
Is de wereld maakbaar? Enige relativering is belangrijk, dat wel.
Maar wie zegt dat de wereld niet maakbaar is en dat chaos en toeval toch niet te bestrijden zijn, verschaft zichzelf bij voorbaat een
alibi om niets te doen.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. (2*)
Bram Vermeulen

Ik leef in een wereld van orde en chaos, van planning en toeval, van bedreiging en geluk, van maken en verzaken.
Als ik op enig moment niet meer tussen de mensen zal vertoeven,
zal dan nog van mijn voorbije bestaan geweten worden door mijn
verzet tegen toeval en chaos, door mijn vermogen mijn angst in de
ogen te kijken, door iets goeds dat ik heb gedaan of gemaakt, hoe
klein ook? Misschien door een steen die ik heb verlegd in de rivier?

Zal ik dan ook herinnerd worden omdat ik uiteindelijk kon aanvaarden wat onaanvaardbaar was toen toeval en dood met vereende krachten onbarmhartig toesloegen?

Bram Vermeulen (1946-2004) zei:
Wij zijn hier op aarde om bepaalde lessen te leren.
Zolang je leeft, hebben je daden invloed om je heen.
Bram Vermeulen schreef (1988) en zong: k heb een steen verlegd
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Na 13-11-2015: jezelf cadeau doen

Hij reed gewoon zijn hart achterna. In de nacht na de verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs – op die avond van
vrijdag 13 november 2015 – tweet Davide Martello: “Sorry Konstanz, ich kann heute nicht, ich muss nach Paris!” Met zijn auto
neemt hij heel wat mee: een aanhangwagen, vleugel en fiets. In
Parijs laadt hij zijn vleugel uit, koppelt die aan zijn fiets en zo rijdt
hij tot voor het theater Le Bataclan. Daar speelt hij het lied Imagine
van John Lennon. Rouwende Parijzenaren vinden troost rondom
de Duitser. Als je in rouw door muziek met elkaar verbonden bent,
verdwijnt de pijn niet, maar vind je wel troost en word je weerbaarder!

“Dit was één van de bijzonderste momenten in mijn leven. Ik
moet nu even rusten en reflecteren over wat er in deze korte tijd
gebeurde," vertelt hij nadien.
Al eerder kalmeerde de 34-jarige Duitser met zijn pianospel betogers én oproerpolitie in Istanboel. In Duitsland kreeg hij Pegidanationalisten stil. In Kiev stopten revolutionairen spontaan met het
in brand steken van autobanden.
Hij was kapper in Konstanz maar volgde ook een muziekopleiding. Op enig moment koopt hij een oude vleugel, bouwt er een
elektronisch klavier in en een krachtige versterker. Sinds 2011 leeft
hij van donaties en de verkoop van zijn cd.” Ik hoop een inspiratie
te zijn voor anderen. Ik wil laten zien dat ieder op zijn eigen manier
kan bouwen aan een wereld zonder geweld. Met vrijwilligerswerk
in een gaarkeuken, door je aan te sluiten bij een boekenclub of
mee te doen met een spelletje backgammon. Het idee is dat mensen zichzelf aan anderen cadeau doen. Ik doe dat via mijn piano.
Míjn instrument van vrede.''

Is Marcello naïef? Je zegt het maar. Heb je weet van wat de
moed en kracht van een enkeling kan betekenen in een wereld
waarin chaos en toeval toeslaan? Die verdwijnen daardoor niet,
daarvoor is veel meer nodig. Maar we kunnen juist dán niet zonder
een gebaar dat ons overeind houdt, troost en weerbaar maakt. Zo
is het in elk geval mij in mijn leven vergaan.
Ook de beroemde Ierse rockband U2 – die wij vroeger thuis
of in de auto tijdens vakanties menigmaal beluisterden omdat Robert en Martijn die muziek erg mooi vonden – zou die zaterdag na
de aanslagen in Parijs optreden. Dat mocht niet van de autoriteiten; logisch! Ze legden die dag bloemen bij Le Bataclan, zo meldt
het nieuws.
Legden ze alleen maar bloemen? Wat zou het voor veel Parijzenaren fantastisch zijn geweest als ook U2 daar bij Le Bataclan had
gespeeld. Hun lied uit de film Mandela bijvoorbeeld, met de woorden: de zee gooit stenen tegen elkaar, maar tijd geeft ons gepolijste stenen.
Hadden ze op dat moment geen muzikale boodschap, geen troost
zoals Martello? Konden zij zichzelf niet cadeau doen? Mocht dat
commercieel niet? Ja, tijdens een betaald optreden, later in Belfast, gaven ze blijk van hun betrokkenheid. Maar toch...
Sinds ik in 1972(!) het indrukwekkende boek Strategie van de cultuur2 van Van Peursen las, heeft vooral één gedachtegang daaruit
mijn denken en doen beïnvloed. Een ook juist nu zeer actuele gedachtegang. Dat heb je soms met waardevolle gedachtegangen,
die houden hun betekenis!
Van Peursen toont aan en legt uit hoe het gedrag van een enkeling
via het trekkermechanisme1 in een cultuur tot een groot effect kan
leiden (een in deze context vervelend woord, maar zo heet het in de natuurkunde).
Dat effect vloeit niet vanzelfsprekend of dwingend voort uit de actie
van die persoon, maar die actie kan wel aanleiding zijn voor een
effect met heel grote gevolgen. Het gedrag van Davide Martello
leidde tot zo’n effect in Kiev, in Berlijn, in Istanboel; kijk wat er gebeurde na zijn optreden, in Parijs en de (sociale) media.

1930, 12 maart – Mohandas Karamchand Gandhi begint aan
de beroemde 400 kilometer lange Zoutmars naar de Indische
Oceaan. Steeds meer mensen volgen hem. Lord Irwin besluit
namens de Engelse regering dan voor het eerst direct met
Gandhi te onderhandelen.





1963, 28 augustus – De woorden I have a dream van Martin
Luther King bekronen zijn March on Washington for jobs en
freedom. Het is de opmars tot de ondertekening van de ‘Voting
Rights Bill’ door president Johnson (1965). Daarmee worden
de meeste eisen voor gelijke burgerrechten ingewilligd.
2010, 17 december – De zelfverbranding van de Tunesische
straatverkoper Mohammed Bouazizi leidt tot grote protesten
die in zijn woonplaats beginnen. Ze resulteren in het aftreden
van president Ben Ali. Dit zorgt voor een kettingreactie van
onrust in veel landen in het Midden-Oosten.

Wij hoeven niet zulke grootse acties te ondernemen om – misschien onverwacht – voor anderen betekenis te hebben in hun houding en gedrag. We behoeven alleen maar onszelf aan anderen
cadeau te doen. Een liefdevolle betrokkenheid, een attent gebaar,
een lied, een gedicht dat troost. De schooljuf die je je leven lang
blijft herinneren omdat ze bij jou en andere kinderen iets teweegbracht; de steen die jij hebt verlegd in de rivier. Het kan echt als we
de moed hebben ons hart te volgen.
We zijn daarmee niet bevrijd van de terreur en van onze angst
daarvoor. Maar juist in tijden van catastrofen kunnen we elkaar helpen door onszelf cadeau te doen.
Zoals Davide Martello deed – die dromer, weet je wel. Hij rijdt – die
nacht na de terreuraanslagen – bijna 700 kilometer. Alleen maar
om Imagine te spelen voor het theater Le Bataclan in Parijs – 14
november 2015.
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

(Uit: Imagine – John Lennon)

Prof. dr. C.A. van Peursen, Strategie van de cultuur – een beeld van de veranderingen in de hedendaagse denk- en leefwereld, 1970. Het is nu in vereenvoudigde vorm
te koop en heet dan Cultuur in stroomversnelling, Nu 13e druk en ook in veel talen
vertaald. Nog steeds een ‘must’ voor wie probeert te begrijpen hoe veranderingen in
een cultuur zich volttrekken!
Het trekkermechanisme: als je de trekker van een geweer overhaalt, gebeurt er niets.
Er gebeurt pas wat als er een ander ‘regelsysteem’ aanwezig is en daardoor in werking wordt gezet: een kogel met kruit en een slaghoedje. In culturen kan het trekkermechanisme op dezelfde manier werken.
3-12-2015

32 Omzien
“Ik moet je wel laten delen in mijn gedachten, want dan pas
worden ze mijzelf duidelijk.” Het is een zin uit een brief van Dietrich
Bonhoeffer aan Eberhard Bethge. Hij verblijft in de gevangenis in
Tegel, het is 8 mei 1944.1
Bonhoeffer worstelt met essentiële levensvragen en weet dat hij
alleen antwoorden daarop zal vinden als hij zijn gedachten deelt
met zijn vriend.
Als ik aan een blog begin te schrijven is daar altijd al een
langdurig en intensief denkproces aan vooraf gegaan. Heel vaak
is een blog een reflectie op gedachtewisselingen met andere mensen, in het bijzonder met Louise. Daardoor is dat schrijven zélf
meestal in enkele uren klaar. Als ik begin weet ik hoe ik zal eindigen. Vervolgens drijft de pen mij voort. Als ik de blog heb voltooid,
volgt een tijd waarin de tekst rijpt: er verandert daarna meestal nog
heel wat, zonder dat de essentie wordt aangetast.
Nu is dat alles niet zo. Mijn gedachten tuimelen over elkaar
heen, mijn schijnbaar stabiele stemming is aan voortdurende wisselingen onderhevig. Ik schrijf deze blog omdat ik je wel moet laten
delen in mijn gedachten, want dan pas worden ze mijzelf misschien
duidelijk. Ik weet niet hoe mijn blog zal eindigen. Ik zal het zien!
Misschien is het ook de tijd van het jaar. Nog even en dan
wisselt de tijd. Juist nu zijn er momenten van omzien naar wat is
geweest, meer dan anders – voor wie niet?
Voor Louise en mij zijn de uren waarin de nacht nadert heel váak
ook de uren waarin we samen omzien. We herinneren onszelf en
elkaar er dan aan hoe we gelukkig mogen zijn met ons gezin, met
Robert en Jente, Jesper en Lennart. Hoe we samen met hen kunnen genieten van het goede van het leven en er dan in slagen om
goede herinneringen aan Martijn én verdriet omdat hij niet meer bij
ons is daarin een plaats te geven. Het gemis in het heden maakt
zijn verleden steeds betekenis- en waardevoller.
Misschien is dát wel onze gezamenlijke levenskunst die we
nu leren: het levensgevoel waarin blijheid en droefheid, een lach
en een traan, genieten van schoonheid en treuren om het gemis,

om de verwoestende breuk in ons bestaan, juist sámen gaan en
vormgeven aan ons bestaan.
Het verdriet slijt niet, de lach is niet minder dan voorheen. Ze kunnen het – geloof ik – sámen wel goed vinden in onze hoofden en
harten. Zou het kunnen zijn dat wij meer dan ooit van schoonheid
genieten, meer dan ooit gevoed worden door de inspiratie van andere mensen, omdat daarin oók ons verdriet om het gebroken leven zijn plaats heeft?
Misschien schrijf ik wel onbegrijpelijke taal over ons levensgevoel, waarvan ik wel zeker weet dat velen die geplaagd zijn door
een onherstelbaar leed, zich daarin toch herkennen. Hoe moet ik
ánders uitdrukking geven aan ons dubbelzinnig bestaan?
Schreef Martijn ook over dat dubbelzinnig leven van geluk en pijn
tijdens een vakantieweek met mij in 2011, zomaar in een notitieboekje dat in onze camper lag: “Hoe moet ik uitdrukking geven aan
het levensgevoel dat mij deze week overmeesterde?” 2
Er is nog een wonder dat ik met je wil delen: hoe wij ervaren
dat mensen in liefde naar ons omzien. Hoe we samen met hen
momenten van grote nabijheid ervaren, in gesprekken, door te
zwijgen omdat dan beter geluisterd kan worden, door samen naar
muziek te luisteren, samen te eten en te drinken; door een mail,
een telefoongesprek, een hand, een kus. Het geheim van omzien
is ook, dat het uiteindelijk niet aan plaats en tijd, noch aan direct
contact gebonden. Wij zijn verbonden met al die mensen, waarvan
we weten dat Martijn, ons gezin, wij een plek in hun hart hebben,
en zij in het onze. Omzien naar de ander, het is een stille kracht
die doet leven.
In ons dubbelzinnig leven van geluk, vreugde, plezier en verdriet, is er nog een gevoel: onze onmacht.
Ida Gerhardt vertelt daarover.

DE GESTORVENE
Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

In het nauwelijks te vatten levensgevoel dat wij nu tot het
onze leren te maken, willen wij in liefde omzien.
Omzien naar hen, die getroffen zijn door pijn, door verdriet, door
een levensbedreigende ziekte, door onmacht; door angst voor de
dood van een geliefde, voor de toekomst – want hoe?
Niets is sterker dan de liefde.
Dit – weet ik nu – wilde ik je vertellen, met je delen.

1

Zie blog 24: Morele moed. De brief van Bonhoeffer staat in Verzet en Overgave,
brieven en aantekeningen uit de gevangenis, blz. 238, en verder. Het is een ‘sleutelbrief’ waarin Bonhoeffer zoekt naar een nieuwe vorm van christen-zijn in deze wereld:
leven zonder religie.
2
Zie blog 23: Het levensgevoel
11-12-2015
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MORGEN

Het nu is niet meer dan een oogopslag,
want morgen is vandaag al weer verleden tijd.
Geen mens weet wat hem heeft gemaakt,
geen kind wat het te wachten staat,
geen sterveling wie zij nog worden zal –
Zolang ik ben wil ik een mens
met mensen in de wereld zijn.

MIDDAG

Wij gingen tussen graven door,
ik keek in ’t rond tot ik de dood ontwaarde
die sprak: ‘wie jij daar zoekt,
verhuld door aarde,
liep achter je, maar ligt nu op je voor.’

AVOND

NACHT

Als de dag zijn werk heeft gedaan,
het duister de zon heeft verdreven,
de maan zwijgend oplicht in de verte,
klinkt ijl en tijdloos Bach:
‘Schlummert ein, ihr matten Augen,’
‘süssen Friede, stille Ruh.’

Weet wel, in deze heldere nacht
- sterren werpen hun schaduw rond –
zal liefde over ons waken,
een nieuwe dag op ons wachten.
Dan zal de zon naar ons lachen:
de duisternis kan het niet aan.

MORGEN Nog niet begonnen, kan alles nog.

2016

CARPE DIEM
Wij wensen jou levensmoed, liefde en geluk toe

* Het monument voor Martijn is een schepping van Annemiek Punt
*De foto op pagina 2: de Loire bij Sancerre, zomer 2015
*Bach: Aria uit Cantate BWV 82, ‘Ich habe genung’.
Andreas Scholl zingt deze aria zó mooi, luister hier
* Hierboven: Louise plukt de dag, bij Sevilla, herfst 2015

