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34 Herinneringen aan de toekomst
9 januari 2016. Veertien dagen geleden was op de televisie een prachtige documentaire te zien over Hans Dorrestijn – cabaretier, vogelaar, maar vooral tekstschrijver.
Met de helaas al overleden Willem Wilmink behoort hij tot de productiefste én geliefdste schrijvers van onder meer een schat aan liederen voor kinderen en volwassenen.
Een uniek mens, gekweld door chaos, depressiviteit en alcohol; maar ook gelukkig,
vooral in zijn spel met taal en zoektochten naar vogels. Terecht beloond met een hoge
onderscheiding en grote prijzen.
Dorrestijn vertelde onder meer over zijn lied Oorlogswinter. Louise en ik hadden direct
een herinnering aan het eind van de tachtiger jaren. We woonden op de boerderij in
Heerde. Nou ja, wonen? We waren er gelukkig te midden van een, grotendeels zelf
uitgevoerde, verbouwing van boerderij tot huis – we waren er thuis. Robert en Martijn
keken graag naar Joost Prinsen, die schitterde in het kinderprogramma J.J. De Bom
voorheen De Kindervriend met teksten van – inderdaad – onder meer Hans Dorrestijn.
Rond 1978 kwamen we in het bezit van de LP Liedjes Van De Koude Grond. Taalkunst
van Wilmink en Dorrestijn, gezongen door Joost Prinsen. Eén van de liedjes is Oorlogswinter. Daarin vertelt een zoon zijn herinnering aan een hongertocht met zijn vader, met de verhullende maar alleszeggende laatste vier regels:
Ik zat op vrede te wachten
't Kwam niet in mijn gedachten
Dat je me nooit meer zou halen
Je hebt me enkel gebracht
De tekst van Hans Dorrestijn, de droevige muziek van Harry Bannink, de brakke stem
van Joost Prinsen – een unieke combinatie, die je ook nu nog niet onberoerd laat.
Lees, luister en/of kijk naar de originele tv-track uit 1977 (toen je nog in het openbaar
kon roken…), klik maar hier.
Op de voorgaande bladzijde werden drie herinneringen samengevoegd tot één verhaal. Daarmee zijn deze herinneringen deel van mijn leven geworden.
Zo ontwikkelt ons leven zich tot een verhaal dat bestaat uit een onontwarbare kluwen
van herinneringen, van feiten én van fantasie, verbeelding, dat alles ingekleurd door
persoonlijke interpretaties en gevoelens.1
Dat grote verhaal maakt zichtbaar wie we (willen) zijn, zo verkrijgen wij identiteit. ‘Alles
waar geen verhaal van is, sterft in het tij van de geschiedenis.’ 2
Herinneringen gáan over ons verleden, maar máken onze toekomst. Van de dag van
morgen en overmorgen weten wij niets en kunnen wij niets voorspellen. Het enige dat
wij over onze toekomst kunnen zeggen is dit: ze zal steeds meer gevuld worden met
herinneringen en ze is eindig. Mijn leven lijkt weliswaar op een scheurkalender waar
elke dag een blaadje afgaat, maar het is óók de stapel kalenderblaadjes die daarnaast
ligt en die elke dag toeneemt, elk blaadje gevuld met herinneringen, samen mijn levensverhaal. Mijn toekomst is geen bedreiging maar een belofte, omdat ik mijn herinneringen meedraag. Ik word niet minder maar meer. Totdat mijn leven voltooid is en ik
– naar ik hoop – mag voortleven in de herinnering van ánderen…
En de zwarte herinneringen? Herinneringen zoals de zoon die uitzingt in het lied Oorlogswinter? Herinneringen die gevormd zijn in een jeugd zonder liefde? Traumatische
herinneringen aan een verkrachting, aan een bermbom die een zoon doodde, aan de

vlucht naar Europa? En dichter bij mijn eigen huid: de herinnering aan de zwarte periode in het leven van onze Martijn, het opnieuw uitvinden van zijn leven en zijn plotselinge dood?
Als ik me beperk tot het laatste: ja, óók die maken deel uit van mijn groeiende toekomst.
Ik zie Martijn in zijn duisternis, maar – zoals ik schreef in blog 33 – ‘de duisternis kon
het niet aan.’ Ik leer die duisternis een plaats te geven in mijn herinnering en dus in
mijn toekomst.
Wat helpt het mij als ik een zwarte herinnering in een doos op de zolder opberg of mét
een overledene in het graf laat neerdalen? Wie een graf graaft voor zijn herinnering,
delft een kuil voor zijn toekomst. Want een begraven herinnering verandert uiteindelijk
in een spook en zonder herinnering is er geen toekomst. Het vraagt wellicht moed om
onder ogen te zien dat elke herinnering ons niet overkomt, maar het gevolg is van een
ervaring én de betekenis die we daaraan zélf toekennen. Daardoor is die herinnering
een aspect van onze zelf gekozen identiteit. Al of niet met hulp kunnen wij – met de
moed der hoop – leren om zelf een andere betekenis te geven aan voldongen feiten.

Aan het begin van het jaar 2016 loop ik zó mijn toekomst tegemoet, niet mijn verleden. Mijn horizon verruimt zich door wat ik
vandaag onderneem, creëer, ervaar; dat alles is morgen al weer
betekenisvolle herinnering geworden.
‘Alleen op het terrein van de herinnering kunnen we nog expanderen, rijker worden, toenemen.’ 3

Wij leven voort uit ons verleden
en worden daardoor wie wij zijn

1 Wie meent dat de eigen herinneringen bestaan uit feiten die waar zijn, gun ik graag het lezen van het nogal
onthutsende, maar ook niet zelden humoristische boek van dé kenners: Crombag, H. & Merkelbach, H., Hervonden herinneringen en andere misverstanden.
Ach, alleen deze titel al!!
2 Zie mijn gedicht Van Nahuysplein, klik hier
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35 Het eeuwige moment

21 januari 2016. Vandaag schrijf ik je over bijna 25 jaar geleden, 14 maart 1991,
schouwburg De Schalm in Veldhoven. Het Philips Symphonie Orkest zit klaar op het
podium. Ruim drie maanden eerder, op 7 december 1990, werden bijna 300 patiënten
‘verhuisd’ van het oude Sint Joseph Ziekenhuis in Eindhoven naar een nieuw gebouw
in Veldhoven. Het concert was een onderdeel van de officiële feestelijkheden die enkele maanden later volgden. De Feestouverture van Dimitri Sjostakovitsj zou weldra
klinken. Maar zoals dat bij dit soort gelegenheden gaat, eerst moest een woordje gesproken worden door de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. De ruim 500 aanwezigen en zeker de orkestleden zaten daar waarschijnlijk niet op te wachten, maar ja, je
weet: zo heurt het nou eenmaal!
De spreker stond zijdelings van het orkest, zodat hij zowel de zaal als de orkestleden
kon zien. Die laatsten leken niet echt geïnteresseerd. Maar twee minuten later, nadat
hij hartelijke woorden tot de medewerkers, bouwers, de gemeentelijke politici en tot
wie niet had gesproken, veranderde de sfeer snel. Het duurde niet lang of de orkestleden veerden op; de dirigent – toch al een enthousiaste, bevlogen man – keek blij
verrast. Waarover sprak die man waardoor deze metamorfose zich voltrok? Ik kan en
zal het je straks vertellen, want ik was erbij. Meer dan dat, je dacht of wist het waarschijnlijk al wel: die bestuursvoorzitter die daar sprak, was ik. Maar eerst nog het volgende.
Zaterdagmorgen, Tweede Kerstdag 2015, Radio 4. Jan Raes, de algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam mag zijn favoriete muziek laten horen. Hij kiest onder meer voor het laatste deel uit de Symfonie 4 van Gustav Mahler, Das himmlische Leben.1 Ter inleiding vertelt hij over wat hij één van de
mooiste momenten uit zijn leven noemt: dat moment tijdens het concert dat het KCO
in 2010 gaf in de Carnegie Hall in New York. “Nadat het laatste muziekakkoord van die
Vierde Symfonie had geklonken, was het lang stil. Daarna steeg een ovationeel applaus op. Ik keek om me heen en zag mensen met tranen in hun ogen – ik keek verder
rond en zag: bijna de hele zaal weende.” Ja, die Jan Raes is een Vlaming en kent de
waarde van woorden: bijna de hele zaal weende. Het is niet ondenkbaar dat velen van
die circa 2800 wenende concertbezoekers bij vooral dat laatste deel van die Vierde
Symfonie een eeuwig moment beleefden.
Het eeuwige moment, het kan je overkomen bij alle soorten muziek. Voor mij is dat
vooral het geval bij klassieke muziek, maar zeker niet uitsluitend daarbij (zie op de
website mijn 99 favoriete vocale composities, waarvan mijn hart gaat zingen – klik hier.)
Bij het lezen van een gedicht, bij het zien van een schilderij kan het je ook overvallen.
Maar wat is dan toch het eeuwige moment? Maarten ’t Hart schrijft er in
1983 een meeslepend essay over. Hij tracht daarin te ontdekken hoe en
waarom mensen naar muziek luisteren en waar nu precies dat 'eeuwige
moment' van muziek, van kunst ligt.
Stel je voor: je zit lui een boek te lezen of met je smartphone te spelen.
Spotify of de radio laat muziek horen, maar je luistert niet echt. Totdat…pats boem, je spitst je oren. Vanaf dat moment bestaat alleen nog die muziek, al
het andere valt weg. Het raakt letterlijk je lichaam. Eenmaal geraakt, zal het je elke
keer weer overkomen als je die muziek hoort. Steeds weer geraakt. Dát is een eeuwig
moment.
Het is natuurlijk een prachtige contradictie: een moment dat eeuwig is! Maar zo is het
met ‘eeuwige moment’-muziek en kunst: je hoort, je leest, je voelt, het raakt je. Maar

het is niet in woorden uit te drukken. Het is eigenlijk té mooi: de muziek is de essentie,
niet jij, jij wordt ondergedompeld want je hoort wat eigenlijk onhoorbaar is – zo mooi;
je voelt wat onvoelbaar is – zo kwetsbaar ben je. Kippenvel, misschien zelfs geween.
Schoonheid.
In 1991 vertelde ik aan al die mensen in die volle zaal in Veldhoven over het eeuwige
moment in de muziek, over mijn eerste eeuwige moment – althans in mijn herinnering.
Ik moet een jaar of acht zijn geweest toen ik in de spreekkamer van ds. Van Eizinga
zat, een kleine, gebochelde, blinde man. Hij werkte als gevangenispredikant in het
Huis van bewaring in Zwolle en voor Pro Juventute, toen een particuliere vereniging,
opgericht aan het eind van de negentiende eeuw, die zich inzette voor bestrijding van
jeugdcriminaliteit. Tja, daar zat ik...
Wij spraken niet veel in die spreekkamer. Dat hoefde ook niet, want
er was muziek. Ds. Van Eizinga leidde mij via de platenspeler in de
wereld van de klassieke muziek: het begon met de Ouverture Egmont van Ludwig van Beethoven, het eerste deel van het muzikale
drama over het leven en de dood van de Nederlandse graaf van Egmont. Die muziek bij het verhaal van Goethe: voor mij toen en dus nog steeds het
eeuwige moment.2 Op die bovenverdieping van dat huis in die deftige Veerallee-buurt
in Zwolle, schonk die kleine, blinde man mij een eeuwig moment. Vijftien jaar later zou
hij grote invloed hebben op de levensloop van mij en daardoor ook van Louise. Maar
daarover een andere keer.
Op die 14e maart 1991 sprak ik in Veldhoven ook over Gustav Mahler
die schreef over het onzegbare, dat wat niet in woorden, alleen in muziek is uit te drukken. Ik probeerde daar in Veldhoven te zeggen, wat
eigenlijk onzegbaar is. Maar ik acht het niet ondenkbaar dat er die
avond mensen in de zaal waren, die voor het eerst of opnieuw een
eeuwig moment beleefden, dankzij de muziek die ze hoorden.
Als er eeuwige momenten zijn, is er dan ook zoiets als het eeuwigste moment? Herinneringen rijgen zich aaneen.
30 juni 1992, middernacht. Louise en ik zingen op het plein bij Kasteel Doorwerth, aan
het slot van een prachtige avond, met geliefden en vrienden om ons heen. We zijn 25
jaar getrouwd. Louise heeft weken daarvoor een operatie ondergaan omdat ze een
levensbedreigend melanoom had. De toekomst is zeer onzeker. Maar toch: we zingen!
Rond ’t middernachtelijk uur,
als sterren aan de hemel staan,
klinkt blij ons lied:
wij vatten nieuwe moed.
Het leven mag weer verder gaan,
want liefde maakt het goed!
Het orkest ondersteunt ons met het voorspel van Cantique de Jean Racine van Gabriël
Fauré.3 Dat lied wás voor ons al een eeuwig moment, maar het voorspel is nu het
eeuwigste moment. We herhalen ons lied op dezelfde plaats, ook weer om middernacht, als we 40 jaar getrouwd zijn!
19 mei 2014, de zon gaat onder, de natuur zwijgt. We zijn in de aula van de begraafplaats Kranenburg met geliefden en vrienden bijeen, we nemen afscheid van Martijn.

We staan als gezin naast Martijn. Dan is er dat eeuwige moment, want door de aula
en de geopende deuren klinkt – over de graven heen – dat voorspel en onze zang:
Wij staan hier rond Martijn,
verdriet zoekt zingend zich een weg.
Toch klinkt ons lied:
wij vatten nieuwe moed.
Het leven mag weer verder gaan,
want liefde maakt het goed!
Eeuwigh gaat voor oogenblick, zo schreef Joost van den Vondel toen zijn dochtertje
stierf.4 Wij hebben de rijke ervaring dat die twee in een eeuwig moment van de muziek
kunnen samenvallen. Zéker als liefde – immers de meeste van de drie! – het leven
goed maakt.

1 Mahler schreef dit 4e deel in 1901; het bevat het gezongen gedicht Das himmlische Leben. Als je wilt, luister
je hier naar een uitvoering door het Koninklijk Concertgebouw o.l.v. Ricardo Chailly, sopraan Barbara Bonney.
2 Jij kunt ook naar deze Ouverture Egmont luisteren, gespeeld door de Wiener Philharmoniker o.l.v. Leonard
Bernstein, Kijk en luister hier.
3. Cantique de Jean Racin van Gabriël Fauré kun je hier beluisteren.
4 Dit is de laatste regel van het gedicht Kinder-lyck (1633?)

36 Loslaten: Einstein – Bonhoeffer – Churchill
Een eindeloos woud van zeedennen, varens, mossen, het grootste aangelegde woud
van Europa. Een woeste, onbetrouwbare maar prachtige zee op hoorafstand. Een helderblauwe lucht, stilte alom. Wíj wandelen, Robert en Martijn – zes en vier – dartelen
zoals gebruikelijk en ze leggen daardoor zeker de dubbele afstand af. Robert raapt
een afgebroken tak van de grond en dan klinkt het opeens:
Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ´t beloofde land.
Een kind dat, midden in die onbegrensde natuur, begint te zingen. Het is het lied dat
hij op school leerde bij het verhaal van Abraham, die losliet en op weg ging zonder te
weten waarheen.
We zijn in een voor ons en de kinderen onbekende wereld, groots en meeslepend, bij
St. Girons Plage, Les Landes, Frankrijk 1975, onze eerste buitenlandse gezinsvakantie, met tent.
Ik koester déze existentiële herinnering: hoe zich van ons zoontje Robert – weg uit de veiligheid van het vertrouwde Heerde – een bijzonder
levensgevoel meester maakte. Daardoor durfde hij – terwijl hij zijn stok
vasthield – die veiligheid in Heerde los te laten en in onbekend land zijn
weg te gaan. Dan kun je als kind blijkbaar zingen – zomaar te gaan! Een
ijle kinderstem, maar met levenskracht!
Wij volwassenen kunnen nu de sprong van dat kind naar die grote mannen Einstein,
Bonhoeffer en Churchill rustig wagen – die sprong is kleiner dan misschien lijkt.
Einstein wordt gezien als één van de grootste natuurkundigen uit de wereldgeschiedenis. Komt dat door zijn fenomenale natuurkundige kennis?
Ja natuurlijk, maar met kennis zonder inzicht kom je niet zo ver. Dát had
hij: inzicht. En zijn belangrijkste inzicht gold niet eens de natuurkunde. Dat
inzicht hád hij zeker, meer dan wie ook wellicht. Maar wij danken aan Einstein een nog veel wezenlijker, grootser inzicht over onszelf, over de mens:
Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze
waardoor het probleem is ontstaan.
Einstein leerde mij: als ik niet kan loslaten, kan ik niet – zoals Robert zong – vrij op
weg gaan. Als ik mijn oude denken niet achter me durf te laten om nieuwe denkwegen
te onderzoeken, dan zal ik geen antwoord vinden op mijn vragen. Nieuw houvast vinden vraagt eerst om loslaten.
Dat geldt in mijn persoonlijk leven, dat geldt voor organisatieproblemen, voor economische, politieke en ethische vraagstukken en ...vul maar in.
Dat geldt voor wie vasthoudt aan zijn eigen stelligheid en gelijk op basis van bijvoorbeeld zijn 'gezond verstand', dogma’s of vastgeroeste interpretaties van feiten. Pak je
echter een stok, ga je op weg zónder zeker te weten, dán kun je een grote, vrije denkruimte binnentreden en vind je wellicht nieuwe, onverwachte antwoorden op oude vragen.

Bonhoeffer heeft mij geleerd, dat niet anderen mij daarin hinderen, maar
dat ík mij zelf daarbij lelijk in de weg kan zitten. Doordat ik denk veel kennis
te hebben, maar me toch dom gedraag. Eén van de grootste tragische misverstanden is dat kennis vanzelf tot goed handelen leidt. Kennis leidt heel
vaak niet tot het goede inzicht dat voor ons handelen nodig is, als we de
morele moed missen oude, niet effectieve opvattingen los te laten en nieuw inzicht toe
te laten. Omdat ik alleen dáárdoor een nieuwe weg kan inslaan als de oude een dood
spoor blijkt te zijn.
Bonhoeffer durfde zichzelf en zijn zo vertrouwde theologische paradigma’s in de waagschaal te stellen, verbond daaraan maatschappelijke consequenties en aanvaardde
de hoogste prijs daarvoor: zijn leven.
Churchill leidde Europa naar de vrijheid – zo kort kunnen we zijn ontzagwekkende menselijke prestatie wel omschrijven. Dwars – vaak op het onaangename af, zonder masker, zonder een gewenste sociale façade. Zo
groeide in de loop van de tijd bij hem het onvermijdelijke inzicht dat zijn
levensopdracht alleen te realiseren was als hij uit zijn vastgeroeste kring
zou stappen. Hij werd daarom bewonderd en verguisd. Maar juist hij toonde te beschikken over die kwaliteiten waarvan Einstein en Bonhoeffer spraken: hij ontwikkelde
nieuwe denkwijzen om bestaande, ongekend grote problemen aan te pakken. Hij had
een helder moreel kompas en de daarmee gepaard gaande moed om te aanvaarden
dat hij kon mislukken in zijn opdracht: Eindeloos ver is ’t beloofde land. Hij gaf niet om
zelfbehoud. Hij durfde loslaten om vast te kunnen houden.
Betekenisvolle mensen – we hebben er hier drie in het vizier – zijn te herkennen
aan hun moed om wijsheid te koppelen aan kennis en daardoor inzicht te verwerven.
Ze zijn herkenbaar omdat ze een helder moreel kompas hebben en de morele moed
bezitten om los te laten en onbekende (denk)wegen te betreden als het oude spoor
niet helpt. Ze weten dat het niet zeker is dat ze zullen aankomen, maar gaan wel op
weg. Ze hebben geen behoefte om een sociaal gewenste façade te handhaven, want
ze zijn onbevangen en authentiek. Betekenisvolle mensen inspireren mensen die betekenisvol willen zijn en roepen weerstand op bij hen die aan hun huidige bestaan
verloren zijn.
****
In 1975 liep daar in Les Landes het jongentje Robert. Hij zong in die voor hem onmetelijke ruimte onbevangen van een existentiële leerervaring: als je een stok vasthoudt
kun je loslaten en als je hebt losgelaten kun je (nieuw) houvast vinden. In dat houvast
vindt de menselijke geest zijn vrijheid om het leven te leven, als het moet tegen de
stroom op want alleen dan kom je bij de bron – zo maar te gaan!
En ik, wij?
Is het misschien zo dat ook ik beter kan vasthouden dan loslaten?
Ik probeer mij zelf – in de mij gegeven tijd van leven – te vinden in woorden van Huub
Oosterhuis. Tot ik wel los móet laten, maar het ook kán. Omdat ik het heb geleerd,
hoop ik.

Tijd van leven
Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen
wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

Het gedicht Tijd van leven van Huub Oosterhuis kun je hier geheel lezen
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37 Met hart en ziel
Het is niet de eerste keer dat het me overkomt. Ik had een nieuwe blog geschreven,
laten rijpen, hier en daar herschreven; maar uiteindelijk was de blog ruimschoots op
tijd klaar. Een blog over een bankman die in 2008 – nog voor de bankencrisis – natte
voeten kreeg toen hij een steen in de rivier wilde verleggen. Die het niet meer uithield
bij de bank. Die, als in het kinderliedje dat mijn zoon Robert in 1975 zong 1, zomaar op
weg ging zonder te weten waarheen. Maar weg, weg uit het veilige land van de bank.
Omdat daar zijn thuis niet meer kon zijn.
Je houdt die blog te goed voor de volgende keer, het wordt nummer 38.
Ik wil je nu wat anders vertellen, want alleen door het op te schrijven en het met jou te
delen, komt er rust in de tuimelende baaierd van mijn gedachten.
Sinds enkele weken heb ik de draad weer opgepakt. Eind 2014 begon ik aan de productie van een boek waarin Martijn zichtbaar wordt in zijn gedichten, citaten, verhalen,
artikelen en tekeningen. Ook in teksten die niet ván hem zijn maar wel óver hem gaan.
En teksten die veel voor hem betekenden.
Ik had mensen om me heen verzameld om een bijdrage te leveren, om de productie
mogelijk te maken. Ik had al veel verzameld en geschreven. Maar ik moest een poosje
stoppen. Het lukte me onvoldoende om afstand te nemen, om kritische beschouwer
van mijn eigen werk te zijn. Toen bovendien de hartoperatie en de forse naweeën
daarvan mij in beslag namen, besloot ik een flinke tijd te wachten alvorens de productie
te hervatten.
Nu is het weer zover en het lukt. Sinds enkele weken werk ik weer aan het boek. Ik
ben dankbaar voor al het moois dat Martijn ons heeft geschonken in zijn teksten en
tekeningen. Het is heel bijzonder hoe hij niet alleen over boeken, schrijvers, antiquaars, over een handtekening van een dichter en over kinderkleertjes van een dichteres schrijft, maar ook over de Olympische Spelen van 1936 en het lievelingsboek
van Hitler. Het is verrassend hoezeer zijn talent op dit gebied mede gevormd is doordat
hij – zoals hij het zelf uitdrukte – ‘een Asperger’ was; hoe dat zichtbaar wordt als hij
zichzelf laat zien in zijn teksten, bijvoorbeeld als hij in 2001 schrijft:

‘Het heeft even geduurd voor ik het zelf besefte, maar wat ik zoek in een boek is
herkenning. Misschien is dat te beperkt, en misschien zou ik mij meer open moeten
stellen voor, bijvoorbeeld, verbazing of verrassing. Maar helaas: ik houd er niet
van om verbaasd te raken en ik houd er zeker niet van om verrast te worden. Elke
surpriseparty is mij een gruwel en elke verbazing een hel. ‘Blijf zitten waar je zit,
verroer je niet, houd je adem in en stik niet’ – dat idee.
U raadt het al - ik ben boekverkoper. Ik slijt mijn dagen
tussen de boeken, af en toe de Boze Buitenwereld binnentredend voor heden mijn dagelijks brood, of zo u
wilt, een in de schil gekookte aardappel, maar verder ik dank u. Doet u maar waar u zin in heeft, maar laat mij
alstublieft met rust. Noli me tangere, zou Jeroen Brouwers zeggen en ik zeg het hem na, met hart en ziel wel te verstaan.’
‘Met hart en ziel’. Hoe moeiteloos kan de geest zijn weg soms vinden in de oneindige
baaierd van gedachten en ervaringen die deel van ons leven zijn!

Want vorige week vrijdag hoorde ik op een studiedag meermalen diezelfde woorden.
Toen vervolgens een aantal van de 100 miljard neuronen in mijn hersens met elkaar
gingen communiceren, ontstond meteen een associatie met de woorden van Martijn.
Zo werkt dat blijkbaar en daarom schrijf ik dit nu!
Ik heb het voorrecht lid te zijn van de raad van toezicht van Isala – hét topklinisch
ziekenhuis in Zwolle, dat gekend wil worden met de kernwaarden ‘professioneel, met
hart & ziel, open & transparant.’ Het trof mij op die Isala-studiedag, dat ik die woorden
‘met hart en ziel’ enkele malen hoorde in presentaties van artsen en managers. Ik wist
het zeker: ze spreken die woorden niet uit omdat het nu eenmaal in de missie van het
ziekenhuis staat, maar omdat ze zo willen zijn, zichtbaar en voelbaar voor patiënten.
Wel even wat anders dan die bankman in Londen. Hij had het over ‘die sukkels’ – en
jazeker, hij doelde op klanten van de bank! Zij hadden veel geld verloren door zijn
handelen – hij was inmiddels miljonair.
Nu moet ik stoppen, want als ik niet oppas, plak ik hier alsnog de tekst van die klaarliggende blog. Maar dat moet ik niet doen, want dan wordt het te veel. Je houdt dat
verhaal over die bankman met natte voeten – niet die uit Londen overigens – te goed.
Net als dat boek over en van Martijn waaraan ik werk en dat ergens in 2016 – het jaar
is nog lang! – zal verschijnen. Met hulp van anderen. Met hun professionaliteit, hun
hart en ziel.

1 zie blog 36
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38 Natte voeten
Zwolle, Eindhoven, Pretoria, Washington D.C., Cludzj (Roemenie), Utrecht en veel andere plaatsen waar ik vanaf 1985 honderden lezingen en toespraken heb mogen houden. Van al die plaatsen noem ik deze zes, omdat de dáar door mij gehouden toespraken mijlpalen in mijn (arbeidzame) leven zijn geweest.
Is het mogelijk (achteraf) daarin een rode draad te ontdekken? Die vraag heb ik me
opnieuw gesteld naar aanleiding van een recente ontmoeting en een krantenartikel.
In de circa 21 jaren dat ik ziekenhuis- en hogeschoolbestuurder mocht zijn, heb ik
(schat ik nu) zo’n 20 mensen ontmoet die voor zichzelf ‘een steen in de rivier wilden
verleggen’1. Allemaal afkomstig uit de wereld van de banken en accountancy. Ze hadden genoeg van de in hun ogen verkeerde cultuur die in die wereld volgens hen zou
heersen, een cultuur volledig gedomineerd door verkeerde en nogal eens amorele
geldprikkels. In zo’n cultuur wilden ze niet meer werken en daarom oriënteerden ze
zich op – vooral – de gezondheidszorg. Let wel, dit was nog voordat in 2008 de grote
bankencrisis uitbrak.
Onlangs sprak ik er weer één, die ik ook in mijn Diakonessenhuis-tijd (2005-2008) had
gesproken, meerdere keren zelfs. We spraken toen over zijn wens om uit de bankwereld te stappen, en wat dan? Hij had eind 2015 mij in mijn website hervonden, mijn
weblogs gelezen en me gemaild. Tijdens de ontmoeting die daarop volgde, vertelde
hij mij over een landelijke studiedag in het voorjaar 2008, enkele maanden voordat ik
met pensioen ging. Ik hield op die studiedag een lezing over Vacante verantwoordelijkheid in het ziekenhuis, ook de titel van mijn in 2005 verschenen en al lange tijd
uitverkochte boek. Hij was ook aanwezig. In mijn toespraak zag ik terug op mijn leven
als bestuurder van vier ziekenhuizen. Ik legde verantwoording af over een aantal ingrijpende keuzes die ik als ziekenhuisbestuurder had gemaakt. Keuzes waarin mensen soms in hun persoonlijk belang werden getroffen, maar die ik noodzakelijk achtte
ter wille van de patiënten, de kwaliteit en veiligheid van hún zorg. Hoe nam ik daarin
verantwoordelijkheid? Waardoor werd ik bij die keuzes gedreven? Hoe bestreed ik de
vacante verantwoordelijkheid, als gevolg waarvan niet zelden patiënten schade opliepen of zelfs het leven verloren?
Hij vertelde mij – na bijna acht jaren! – wat die toespraak bij hem teweeg had gebracht.
Hoe hij na afloop nog even met me gesproken had. Hoe hij naar huis was gereden en
niet los kon komen van de vraag wat mijn woorden voor hém betekenden. In de weken
daarna groeide hij daardoor naar een beslissing die tot een ingrijpende wending in zijn
leven zou leiden. Hij kwam uiteindelijk tot de klaarheid die niet te zoeken valt, alleen
te vinden – af en toe.2
Ik heb in mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid geprobeerd altijd (samengevat) twee
uitgangspunten te hanteren:
Organiseer zoveel mogelijk verantwoordelijkheid van onderaf, maar neem zelf van bovenaf verantwoordelijkheid voor een cultuur, waarin vacante verantwoordelijkheid zo
weinig mogelijk voorkomt.
Zo ontmoette ik, in de vier ziekenhuizen waar ik heb mogen werken, mensen die er
primair voor zieke mensen waren; voor wie veiligheid, vakmanschap en humane zorg
voor patiënten centraal staan, niet primair het eigen belang.
Over dat alles sprak ik op die studiedag in het voorjaar 2008. Ik ben – met vallen en
opstaan, ook door het maken van fouten – steeds meer gegroeid in mijn overtuiging,

dat ik alleen maar anderen tot bewegen kan stimuleren als ik zelf toon wat mij beweegt.
Ik zei – nu in geschreven taal – daarover onder meer het volgende in 2008:
‘Het is niet toevallig dat juist de laatste jaren de discussie is losgebarsten over de integriteit
van bestuurders van (grote) ondernemingen. Uitgerekend de organisatie-elite, de groep
van bestuurders, lijkt zélf in veel gevallen geen binding meer te hebben met de doelen en
het primaire proces van de organisatie en het welzijn van de medewerkers. Het beeld is
ontstaan dat aan de top slechts graaiers, boekhouders en bureaucraten werken, die nogal
eens een gebrek aan bestuurlijke visie en integriteit tonen. Waar visie ontbreekt, regeert
de boekhouder, vooral over de eigen portemonnee.
Het gaat er dus om dat een ziekenhuisbestuurder niet alleen zakelijk processen aanstuurt,
maar vooral leiderschap ontwikkelt. Dit betekent dat hij een cultuur ontwikkelt waarin de
medewerkers worden aangesproken op en erkend worden in hun existentiële behoeften.
Dit is de kern van leiderschap! Want ook in het werk zoeken mensen naar zingeving en
willen zij dat een beroep gedaan wordt op hun kwaliteiten. Mensen houden het meestal
niet een leven lang vol om werk uitsluitend als een economische noodzaak te beschouwen, omdat de reikwijdte daarvan te beperkt is. Het is dus ook een welbegrepen eigenbelang als mensen werk als meer dan een bijkomstigheid of noodzakelijkheid willen zien. Als
werk zo wordt omschreven, gaat het erom dat in het ziekenhuis een cultuur aanwezig is
waarin allen die in het ziekenhuis werken zich aangesproken weten door begrippen als
vakmanschap, verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid, dienstbaarheid, betrokkenheid, aandacht, zelfwerkzaamheid, creativiteit en integriteit.
Ik blijf het verlangen koesteren, want ik leef in het besef dat het roer steeds weer om kan,
dat ménsen het verschil maken; het besef dat we ons niet mogen laten ringeloren door
toeval en de heersende feiten als die het gevolg zijn van vacante verantwoordelijkheid.’
Waarvoor leef ik eigenlijk, waarop ben ik in mijn werk gericht, welke doelen stel ik
mezelf? Dát waren de vragen waarmee die bankman in 2008 worstelde.
Hij verlegde in 2008 een steen in de rivier en verliet de bank
in 2009. Hij had er natte voeten voor over... het te dure huis,
de veel te grote lease-auto, de bonus.
Je menselijke verantwoordelijkheid aanvaarden – in je werk,
in je privéleven, dat gaat meestal niet vanzelf: natte voeten!
Volgens mij las ik niet toevallig – juist toen ik mijn gedachten
ordende om deze blog te schrijven – in het dagblad Trouw
een nogal schokkend relaas over de bankencultuur (‘Bankier, zonder moraal gaat het niet’3) en hoe bestuurders en medewerkers soms volledig
blind geworden (lijken te) zijn voor het amorele karakter van de geldwereld – een wereld waarvan ze houden omdat daarin het eigenbelang wordt gediend, ook als dat ten
koste van klanten (‘die sukkels,’ zei er één) gaat.
Toen moest ik weer aan die ex-bankman denken. En aan zijn natte voeten.
Maar ook aan de vraag wat ík zou doen als ik in zo’n cultuur al lang genesteld zou zijn
...

1 Zie mijn blog 30 en daarin het lied van Bram Vermeulen
2 Ik refereer hier aan de prachtige tekst van Martin Bril, die ik verwerkte in blog 28.
3 'Bankier, zonder moraal gaat het niet' – klik HIER
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39 ‘... und verschied’
‘De manier waarop we met kinderen omgaan heeft iets eenzaams’ [...] ‘Zelfs op de
meest kindvriendelijke plekken heerst nog altijd een-ieder-voor-zich-mentaliteit.’ Het
waren deze woorden van een jonge moeder in een column in het dagblad Trouw1 die
in mijn hoofd waren blijven hangen. Zelfs op een kinderspeelplaats kunnen moeders –
zo blijkt uit haar woorden – met de toekomst spelend om zich heen, blijkbaar ‘iets
eenzaams’ ervaren.
Ik ben op weg naar 73, heb wel groot groeiende kleinkinderen maar geen kind meer
rondom mij in de zandbak. Toch vermoed ik het gevoel van deze jonge moeder wel te
kunnen begrijpen.
Want ik zie zo ontzettend veel mensen om mij heen, op de televisie, in de reclamespots, verzameld rondom een adhd-cabaretier en waar dan ook, die vooral ‘ieder-voorzich en ontzéttende lol’ in het leven hebben, je leeft immers maar één keer en wellicht
nog kort ook, kom op nou! En toch misschien ‘iets eenzaams’? Zoals die veertiger, dus
toch geen jongen meer, die – eveneens in Trouw – over zijn vrienden schrijft: ‘Het zijn
heel fijne lui met wie ik al veel lol heb beleefd. Maar het zijn jongens van rond de veertig
met zulke sterke meningen dat het bijna nooit komt tot een uitwisseling van standpunten. Zaken van het hart komen al helemaal niet aan de orde. Is het tij te keren?’
Ik herken dat gevoel van eenzaamheid dat je kan overvallen terwijl je in een in kring
van bekenden, bijvoorbeeld een ‘verjaardagsvisite’, vertoeft. Hoe je kunt uitzien naar
een – al is het maar heel kort – moment waarin een sfeer groeit van warme betrokkenheid. Een sfeer waarin het gesprek over onderwerpen waarover vooral gelachen kan
worden (en ik doe graag mee!) even verder gaat reiken. Hoe je moet ervaren dat zo’n
gesprek niet lukt. Uren bijeen, geen seconde samen. Ieder-voor-zich, dus ‘rivalen’ zou
de Deense filosoof, theoloog en cultuurcriticus Kierkegaard zeggen en is dat niet nog
erger dan ‘iets eenzaams’?
Soms denk ik: ben ik misschien van een generatie die niet meer zo goed mee kan en
wil met dat ‘moderne levensgevoel’ met z’n snelheid, luchtigheid, oppervlakkigheid,
hijgerigheid, schreeuwerigheid en rivaliteit? Of zegt dat toch iets over de tijd waarin we
leven?
Soms denk ik: zouden al die elke dag zo ontzettend vrolijke mensen, na weer zo’n
fantaaaastische avond, voor het slapen gaan toch ook niet – al is het maar af en toe
en maar één minuutje – even stil liggen peinzen over vragen en pijn in hun eigen leven
of in dat van mensen in hun nabijheid? Zou het kunnen zijn dat ze zich daarin dan
eenzaam voelen?
Je vindt het misschien gek, maar dit alles overdacht ik vandaag opnieuw, op de morgen
nadat ik gisterenavond de Matthäus Passion mocht beleven. Je merkt het, mijn gedachten kunnen rare sprongen maken.
We zijn daar bij die uitvoering met vier mannen, geen veertigers meer! We worden
onderdeel van een prachtige gezongen uitvoering van het zo bekende lijdensverhaal.
De tijd verglijdt, in het verhaal én in de zaal. Eerst is Jezus door zijn maat Judas verraden en gevangen genomen (‘Sind Blitze und Donner’), dan laat die grootspreker Petrus Jezus in de steek, maar huilt daarna van berouw (‘Erbarme dich’).

Edvard Munch

Het kan nog erger: we zijn inmiddels op Golgotha en
horen hoe Jezus aan het kruis de klacht ‘Eli, eli, lama
sabachtani’ uitschreeuwt omdat hij zelfs door zijn God
is verlaten. Over eenzaamheid gesproken! De mensen
in de zaal verstillen. In de grote ruimte klinkt alleen de
stem van de evangelist: Aber Jesus schriee abermal
laut – en steeds eiler – und verschied.

Und verschied. Er is alleen maar stilte, een eeuwig moment van stilte. In die enkele
seconden word ik door een baaierd van gedachten overrompeld: Louise en ik zitten
met Martijn – in 2013 – in het Concertgebouw en we luisteren naar de Matthäus Passion. Martijn die van Bach was gaan houden. Een grote liefde van Martijn van eertijds,
die ons op 26 oktober 2015 – zijn geboortedag – daaraan herinnerde: Weet je nog
Roel dat Martijn niet van Bach hield en dat jij zei: ‘Dat komt nog wel jongen!’. Je hebt
gelijk gekregen. Ruim een jaar na die Matthäus Passion in 2013 zakt Martijn bij zijn
huis in elkaar ... und verschied.
Een hand van rechts legt zich op mijn knie. Een schouder van links legt zich tegen mijn
schouder. Na die eeuwigheid begint het koor te zingen: Wenn ich einmal soll scheiden...
Dan keert de rust weer. Nog een aantal verzen uit Matteus, nog een enkele aria, het
slotkoor. Dan stappen we de koude avondlucht in. Dat eeuwige moment heeft zijn plek
in mijn hart gevonden.
In de trein spreken wij met ernst en vooral ook met luchtigheid over het leven. En
hoewel we niet meer de jongsten zijn is er zelfs sprake van enige onbezonnenheid in
ons gedrag. Maar dat kan ik beter voor mezelf houden.
Je begrijpt niet hoe dat kan? In blog 32 schreef ik: 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. [...] Misschien schrijf ik wel onbegrijpelijke taal over ons levensgevoel, [...] Hoe moet ik ánders uitdrukking geven aan ons dubbelzinnig bestaan?
Wat is het bijzonder dat menselijke nabijheid, aandacht, troost kan worden ervaren,
ook zonder dat een woord hoeft te klinken. Het zijn die momenten, steeds weer: Louise
komt een winkel binnen en er is die oogopslag. We treden in het geroezemoes van het
restaurant en er is die hand van de gastheer. Sprakeloos brengen die ogen, die hand,
die schouder tot uitdrukking: ik zie je – ik ervaar je – ik weet van je verdriet – ik deel
met jou.
Zo gaat dat als rivaliteit ontbreekt en genegenheid bloeit.
Als ik mijzelf over enkele ogenblikken heb leeg geschreven, zullen we naar Kranenburg fietsen. We zullen bij Martijn zijn. We zullen in de bijna-vrieskou, maar met een
stralende zon, weer op ‘ons’ bankje zitten. Daar zien we dan opnieuw die opengaande
deuren van de kapel. Hoe gedempte trommels en trompetten in de Funeral March van
Purcell ons vieren naar binnen begeleiden, met Martijn in ons midden, de dalende
avondzon achter ons. We zien dan opnieuw hoe de hoofden in de overvolle kapel zich
opheffen, hoe onze blikken elkaar op afstand ontmoeten. Hoe in een ondeelbaar ogenblik een verbinding ontstaat met hen die in de aula op ons wachten.
Toen konden we afscheid nemen – samen, niet eenzaam.
Niet jong meer, niet ‘iets eenzaams’. Met opgeheven hoofd zien en voelen we, soms
op heel bijzondere plekken en momenten, mensen om ons heen. Zoals die mannen
naast mij, tijdens dat eeuwige moment in de Matthäus Passion: Und verschied...

Liefde heet dat! Daar kan niets tegen op.

1 Marjolein van Heemstra, theatermaker en schrijver, Trouw 27 februari 2016
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40 (On)gebaande wegen

Ze waren op doorreis uit het Noorden nog bij ons langs geweest. Daarna met het camperbusje via Maastricht naar Frankrijk. Ik legde ze nog even uit hoe ze op die mooie
camping konden komen (‘pas op, niet op je TomTom vertrouwen, want dan is er een
te lage tunnel; voor je het weet zit je klem!’). Drie dagen later kregen we deze geruststellende ansichtkaart.
‘We hebben Maastricht gehaald! Nu op naar België.’
Ja, humor zit in de familie!
Een ander familielid, ook uit het Noorden, ook veel humor. Met vrouw en kinderen verbleef hij enkele zomerweken op onze boerderij in verbouwing, in de idyllische
omgeving van het dorp Heerde op de Veluwe. Niet
slecht dus, maar ja, geen Frankrijk. Hoe vertel je dat
aan familie en vrienden die wél ver uitzwermen? ‘We gaan richting Parijs’ Daar is geen
woord Frans bij!
Je zult wellicht denken: dat is me de familie wel. Dat is ook zo en ik ben daar best trots
op. Want met al die gekheid was hun boodschap helder: het is niet altijd dat wat je ziet
– het zal ook zeker niet altijd zijn wat het was! Ze leefden voorbij de vanzelfsprekendheid van dat wat je meent te zien! Ze creëerden hun eigen wereld en daarmee weken
ze – weet ik wel zeker – af van de ‘gebaande wegen’ die veel mensen denken te kunnen gaan.
‘De gebaande wegen’, dat is: (willen) voortgaan op de vanzelfsprekendheid van het
verleden. ‘De gebaande wegen’, dat veronderstelt: veiligheid, omdat heden en toekomst voortvloeien uit wat gisteren was.
Dat is helaas een tragische vergissing. Het hier en nu, de gebeurtenissen van vandaag
werpen wel hun licht op wat daaraan voorafging, maar ze zijn niet het dwingend gevolg
daarvan. Mensen geven zélf betekenis aan de geschiedenis, aan de loop van de gebeurtenissen. Dát bepaalt de weg die we gaan.
Dáárom zijn wij – als het goed is – uniek. Omdat ieder mens een eigen betekenis geeft
aan dat wat is gebeurd – het verleden. Het verleden en het hier en nu worden ingekleurd door wie wij zijn en willen zijn. Wij kunnen de toekomst slechts onder ogen zien,
als wij de moed hebben om die toekomst zelf ter hand te nemen. Dat is misschien een
verontrustende gedachte want het leven kan dan wel eens onveilig zijn, maar een andere levenshouding is tragisch omdat dan uiteindelijk slechts het slachtofferschap rest.
Over gebaande wegen gesproken. Ik weet niet hoe het jou vergaat als je jezelf vol
vertrouwen overgeeft aan dat kastje met die mooie stem op (of in) het dashboard en
je zo aan de hand van TomTom door onbekend land reist. Er is een flinke kans dat je
geen flauw benul hebt waar je bent. Je ziet wel de wereld om je heen, maar bent daarin
een vreemdeling. Dan valt opeens je navigatiesysteem uit. Je bent op weg naar Berlijn,
je komt bij een splitsing in de weg, maar verdraaid – nergens staat ‘Berlijn’ aangegeven. Had je nu maar een goede wegenkaart bij je, had je je maar even goed georiënteerd op de route voor je op weg ging. Ik bedoel: had je nu maar even zelf verantwoordelijkheid genomen voor je eigen weg in het leven in plaats van blind aan de hand van
TomTom te lopen.

Er zijn mensen die denken dat hun weg gebaand is, dat ze aan de hand geleid worden.
Zoals dat paard voor de Volkswagen geleid wordt, je ziet de leidsels. Er zijn ook mensen die leidsman of leidsvrouw van het eigen leven zijn, die de leidsels in handen
nemen. Niet dat ze dán zeker weten dat ze veilig aankomen, zeker niet, maar ze zijn
en voelen zich in elk geval geen slachtoffer van wie of wat dan ook, omdat ze verantwoordelijkheid hebben genomen. De weg die we zelf in verantwoordelijkheid kiezen
leidt niet vanzelfsprekend tot het doel dat wij ons stellen. Dat weten wij pas als het doel
is bereikt – of niet.
Dan blijft het waar: soms is er geen vaste grond onder je voeten en val je. Wat dan?
Het is winter 1958. Ik ben leerling in de 3 e klas van de Marnix MULO te Zwolle, ruim
14 jaar. We hebben een invalleraar Engels, gepensioneerd, wit haar, snorretje, klein
maar voor ons jongens een man van statuur. We hebben een positief ontzag voor hem.
Het is 13.15 uur geweest. We lopen naar huis, hij loopt 50 meter voor ons, aktetas in
de hand, gleufhoed op. Er ligt sneeuw. Opeens, hij glijdt uit, probeert zijn evenwicht te
hervinden, maar valt. We zien het gebeuren, een schreeuw ontsnapt aan onze lippen.
Hij krabbelt overeind, pakt zijn hoed op, zet die weer op zijn hoofd, klopt zijn grijze
lange jas af. Wij zijn inmiddels bij hem.
Met zijn heldere glimogen kijkt hij ons aan. Dan neemt hij het woord: ‘Het is geen
schande om te vallen, het is een schande om niet meer op te staan.’ Hij glimlacht,
draait zich om en vervolgt zijn weg. Als hij wat afstand heeft genomen, vervolgen ook
wij de onze – even stil.
Dat gebeurde 58 jaar geleden, maar het is voor mij als de dag van gisteren. Steeds
weer in mijn leven komt dit beeld mij voor ogen: Meneer W. Hij valt. Hij staat weer op.
Hij spreekt.
De toekomst? Een ongebaande weg. Soms val ik. Sta op!
Maar als ik dat eens niet meer kan? Ik hoop dat er dan een liefhebbende, een zorgzame hand is die mij opbeurt – of aflegt.
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41 Als statistieken zwijgen

We wandelen over een pad van de Parnassusberg, een cirkelvormige heuvel, omgeven door beukenhagen. De lente is doorgebroken, het is 18 graden. Zoals vroeger elk
landgoed een verhoogd uitkijkpunt had om rond te kijken, zo zien ook wij uit over het
voormalige landgoed aan de rand van Zwolle, vlakbij de plaats waar in de 15e eeuw
Thomas a Kempis leefde. Voor ons zien we het gerenoveerde koetshuis.

De eerste bloesem laat zich uitbundig zien. Er heerst stilte, waardoor het voorjaarsgekwetter van elkaar achtervolgende vogels luid opklinkt. Ze zien uit naar nieuw
leven! Er zijn op dit uur nog weinig mensen. Alleen verderop het pad kijkt een man stil
voor zich uit, het hoofd licht gebogen.
Begin december 2015 was Louise hem tegengekomen op de markt, die kennis uit de
tijd van voor ons trouwen, al weer zo’n 50 jaar geleden. Hij was ernstig ziek. Hij zou

de Kerst niet meer halen – zo vertelde hij – maar was er klaar voor, ervan overtuigd
dat hem dan een nieuw leven wachtte. Het werd een week voor Pasen. Op Stille zaterdag werd hij begraven op de Parnassusberg, in 2003 aangelegd op de begraafplaats Kranenburg, tot 1933 een landgoed. De grafaarde ligt nog verborgen onder
bloemen.
Hij behoort tot een minderheid, want anno 2016 wordt in Nederland circa 65% van alle
overledenen gecremeerd. Dat percentage neemt elk jaar toe, sinds in 1913 crematie
werd toegestaan. In 1914 werd één man gecremeerd: een hoofdbestuurslid van de
Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Een sterk staaltje geslaagd voorbeeldgedrag! Want in 2015 vonden 93.160 crematies plaats, zo meldt de Landelijke Vereniging van Crematoria. De dood heeft in 100 jaar een ware revolutie in Nederland veroorzaakt.
Waarom wordt gekozen voor een begrafenis of crematie? Dat weten we formeel niet.
Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) rapporteert jaarlijks over duizenden onderwerpen, maar zwijgt als het graf als het gaat om informatie over ‘na de dood – wat dan?’
Het is haast niet te geloven – van overheidswege weten we niet hoeveel mensen begraven of gecremeerd worden!
Religieuze en financiële overwegingen lijken een belangrijke rol te (kunnen) spelen bij
de keuze van begraven of overlijden. Overheidsbestuurders zullen waarschijnlijk niet
treuren om de nog steeds doorzettende stijging van het aantal crematies. Er dreigt
anders immers een ernstig ruimteprobleem, zo wordt opgemerkt. In 2015 stierven
141.740 mensen, in 2055 zullen dat er (zo luidt de prognose) 201.586 zijn. Daarvan is
maar liefst de helft ouder dan 90 jaar en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van
nu.1
Wellicht wist u het nog niet: als het om asfalt en auto’s gaat hoor je nooit over een
ruimteprobleem, als het om begraven van mensen gaat wel. Zo zijn wij in Nederland!
Eén ding weten we niet uit statistieken en toch wel zeker: de leeftijd is van grote invloed
op de keuze voor cremeren of begraven. Wie op de Parnassusberg rondloopt moet
wel diep geraakt worden door het verdriet dat schuil gaat achter al die graven op de
afdeling voor heel jonge kinderen, vol bloemen, speelgoed, molentjes, foto’s, geschreven herinneringen. En op de overige afdelingen is het aantal graven van jonge(re)
mensen vele malen groter dan statistisch verwacht zou mogen worden. De beheerder
van Kranenburg wist het en ook bij uitvaartondernemingen is het bekend: er worden
relatief veel minder jonge mensen gecremeerd. In een onderzoek van een uitvaartorganisatie noemden jonge mensen begraven vaak wel ouderwets of zelfs oubollig, maar
de harde werkelijkheid is anders: het merendeel van de overleden jonge mensen wordt
begraven, niet gecremeerd. De ouderen gaan (als het henzelf betreft) dus na hun dood
nog mee in de stroom van ‘de moderne tijd’, de jongeren veel minder...
Als we verder lopen op het pad van de Parnassusberg, lopen we voorbij de man die
er al stond toen wij kwamen aanlopen, zijn hoofd gebogen. We zien de leeftijd op het
grafmonument: jonger dan 20 jaar. Het is alsof het verdriet zich in de genen van de
man heeft genesteld en hij daar wel moet blijven staan nu hij treurt om wie na hem
kwam maar voor hem ging.
Worden jonge(re) mensen bij voorkeur begraven omdat dit ritueel beter helpt om de
op dat moment onaanvaardbare vergankelijkheid van dat jonge leven te ervaren en te
aanvaarden? Omdat het graf zichtbaar maakt dat de natuur behalve het leven ook de
dood behelst? Wordt zo de natuur de gelegenheid geboden om te doen wat natuurlijk
is: het lichaam tot stof laten vergaan? Alsof daardoor het te vroege afscheid toch kan

worden uitgesteld? Omdat het niet te verdragen valt dat het jonge lichaam door hitte
wordt verteerd? Omdat de achterblijvers dan ook zelf nog díe pijn zullen ervaren? Omdat wie achterblijft iets van zichzelf verliest als een kind sterft?
Begraven of cremeren? In hun burelen weten de beleidsmakers van niets. De statistieken zwijgen. Het antwoord op al die vragen ligt in de doodse stilte van de Parnassusberg:
Het hart heeft zijn redenen, die de rede niet kent.2
1 Ook zo verbaasd over de ‘prognoses overledenen’? Zie CBS
2 Blaise Pascal (1623-1662) in Pensées
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42 Economische en financiële vluchtelingen
Laten we wel zijn, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met de economie wereldwijd.
Voor de trouwe volger van het radio- of tv-journaal klinkt dit bekend, zoals alleen al
blijkt uit twee nieuwsflitsen op 17 april j.l.:
* Een aardbeving treft Ecuador, 40 doden. De autoriteiten vrezen voor de economische gevolgen.
* Op Tenerife stort een appartementencomplex in. De autoriteiten vrezen voor de
toeristenstroom.
Ik weet niet hoe lang het bij jou duurde, voordat de portée van deze boodschappen tot
je doordrong: zoveel mensen gedood en gewond, o wat slecht voor het toerisme, o
wat slecht voor de economie. Mensenlevens worden vertaald naar economisch
(on)nut. Geen aandacht van het journaal voor het menselijk leed dat door deze rampen
wordt veroorzaakt, wel aandacht voor de mogelijke economische gevolgen. De economische gevolgen, voor wie?1
Misschien antwoord je: wel, in rampgebieden worden juist de slachtoffers dubbel getroffen door de economische gevolgen en hun leed wordt daardoor nóg groter! Dat is
zo, maar is er niet meer aan de hand?
Ik heb niets tegen de economie, integendeel: mijn leven is niet denkbaar zonder dat ik
onderdeel ben van ‘het systeem van de productie, distributie en consumptie van
schaarse goederen en diensten.’ Dat is wel een heel waardenvrije definitie, terwijl we
heel goed weten dat het in de economie gaat om de keuzes die wij daarbij maken. Dat
zéggen economen ook wel, maar wie ze hoort praten krijgt toch steeds weer de indruk
dat de economie een soort natuurkracht is, helaas! Zoals de wind waait waarheen hij
wil...
We weten beter: de economische keuzes werken in het voordeel van de rijke landen
en de rijke mensen, in het nadeel van de armen. Economie is geen onbeheersbare
natuurkracht. De economische wind waait toch wel veel één kant op. Toon Hermans
wist het al en ik met hem2:
“Ik zette m’n schoen ‘s avonds en ik was blij als-ie er ’s morgens nog stond. En
zong u ook: ‘En strooi dan wat lekkers in de een óf andere hoek?’ Wat is dat voor
waanzin. Waarom zegt-ie niet meteen in welke hoek hij de rommel gooit.
Snieklaas, een oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden meccano en een
autoped. Dat had ik ook wel gewild, maar ik had niks.”
Ach, 1974 – de werkelijkheid van de economie aan kinderen verklaard! Aan kinderen?
Hoe lang weten we het al: er komt een moment waarop de armen op deze wereld niet
meer zullen afwachten in welke hoek gestrooid wordt en in welke hoek de klappen
vallen. Ze komen eraan en eisen de goede hoek op.
Wat zeg je? Die tijd is al aangebroken?
Het merendeel van de mensen die proberen Europa binnen te komen is – volgens
deskundigen – ‘economisch migrant’.

Wat een vondst: we mogen ze geen economisch vluchteling noemen. Alsof je alleen
maar vlucht voor oorlogs-, seksueel-, religieus- en natuurgeweld. Alsof je niet kunt
vluchten voor honger, voor gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg, weg uit de hoek
waar de klappen vallen, weg uit de tergende onzekerheid over de dag van morgen. Inderdaad, migrant klinkt
een stuk geruststellender en minder pijnlijk dan vluchteling! Migranten mag je weren. Toch zullen ze blijven komen, want onbetaalde rekeningen kun je niet terugsturen.
Er is – zo weten we door de onthullingen van de Panama
Papers – nog een heel ander type vluchteling dat om
ons mededogen vraagt: de financiële vluchteling. Dat is een wel heel bijzondere vluchteling. Hij wóónt nog wel in het land waar het leven heel goed is (voor hem), maar zijn
geld is op de vlucht – voor de fiscus! Deze vluchteling wordt namelijk heel verdrietig
als hij aan zijn fiscale aanslag denkt. En verdriet ... ach gattebah ... hij moet er niet aan
denken.
De kloof tussen arm en rijk neemt toe, in ons land, wereldwijd. Zij die minder inkomen
hebben maar trouw belasting betalen, dragen meer bij aan de kwaliteit van de samenleving, omdat anderen geld naar het belastingparadijs brengen – wat een eufemisme
overigens. Maar juist deze financiële vluchtelingen profiteren het meest van onze welvaart.
Bewust gecreëerde ongelijkheid – of het nu gaat over het verschil tussen arm en rijk
of tussen man en vrouw, tussen wit en zwart – is een product van onze menselijke
geest. Zoals het in luxe profiteren van de voorzieningen in het eigen land, maar de fiscus ontwijken door
geld te stallen in een belastingparadijs ook ontsproten is in de menselijke geest. Zoals een goede fiscale
moraal ook zijn oorsprong vindt in die menselijke
geest.
’t Zit ‘m tussen de oren, zeggen we dan. Daar zit ons
brein. Daar huist ook de moraal, de mogelijkheid en de wil om keuzes te maken. Daarmee maak je het verschil!

1 Mijn broer Bé maakte mij attent op deze berichtgeving en de moraal achter het verhaal.
2 Hermans nog eens zien met zijn Snieklaas uit 1974? klik hier
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43 Geen tijd van leven

Martijn Steenbergen
26 oktober 1970 14 mei 2014
Die na ons kwam en voor ons ging,
hij had geen tijd van leven
om brood en spelen
met ons te blijven delen.

Ons leven is een oogopslag,
want morgen is vandaag verleden tijd.
Geen mens weet wat hem nog te wachten staat,
geen sterveling wie hij nog worden zal –
Zolang wij mogen zijn, willen wij mens
met mensen in de wereld zijn.

44 Kwaad toeval en goede mensen

Zomaar een dinsdagmorgen. De ambulance rijdt door de grote roldeur de ontvangstruimte van de Spoedeisende Hulp binnen. Enkele seconden later is het ambulancepersoneel met de brancard op weg naar de lift die de vrouw en haar nog ongeboren
kind naar het operatiecomplex zal brengen. Voor de liftdeur op de derde verdieping
staat personeel klaar. De gynaecoloog is al in de operatiekamer.
Dan gebeurt wat nog nooit in het ziekenhuis was gebeurd. Plotseling blijft de lift met
een schok steken. Veertig centimeter te vroeg om de liftdeuren automatisch open te
laten gaan staat de lift stil. Het ambulancepersoneel in de lift drukt de alarmknop in ...
Het duurt zes minuten voordat de brancard met de vrouw de lift kan verlaten. Ze wordt
naar de operatiekamer gereden. Zes minuten bleken te veel.
Er ging een melding naar de Inspectie. Een onderzoek kwam direct op gang. Er werd
een juridische procedure tegen het ziekenhuis aangespannen. De verzekering keerde
uit. Er gebeurde van alles, maar dat was allemaal achteraf.
Was dit drama niet domweg het gevolg van toeval? ‘Stom toeval’ zoals we plegen te
zeggen? Waarom moest nu juist op dát moment de storing in het liftsysteem optreden?
En die moeder? Als die...? De vragen en suggesties stapelden zich op.
Het risico om in een ziekenhuis een te voorkomen dood te sterven is groter dan het
risico om bij een vliegtuigongeluk om te komen. In de laatste vijftien jaar is er ontzettend veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de ziekenhuiszorg. Met succes. Maar
nog steeds sterven mensen door een toevallige samenloop van omstandigheden in
een Nederlands ziekenhuis.
Toeval? In de beschreven casus bleek naderhand, dat de communicatie tussen de
verloskundige en gynaecoloog niet goed was geweest. Dat het liftonderhoud niet volgens schema was geweest en dat enkelen dat wisten maar niets hadden ondernomen.
Conclusie: Bij een goede communicatie tussen de zorgbieders had de ambulance niet
hoeven rijden. Dat de lift op zo’n fataal moment haperde was inderdaad kwaad toeval.
Maar dat toeval zou zich noch toen, noch op enig ander moment hebben voorgedaan
als het liftonderhoud goed had plaatsgevonden. De fatale gebeurtenis kan wel toeval
genoemd worden, maar dat toeval vloeide voort uit competentiestrijd en miscommunicatie, uit een tekort aan organisatie, een teveel aan gemakzucht en vacante verantwoordelijkheid.
Wel eens geturfd hoeveel toevalsgebeurtenissen dagelijks in je leven plaatsvinden?
We weten best dat ons leven voortdurend door een toevallige samenloop van gebeurtenissen wordt gekenmerkt, maar we doen vaak alsof dat niet het geval is. Totdat een
lift op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats stilstaat. Dan realiseren we
ons dat het met dat toeval wat ingewikkelder is. Want ja, het was toeval dat het noodlot
uitgerekend die moeder en dat kind trof, maar die onvoldoende communicatie en die
weigerende lift waren geen toeval maar het gevolg van gedrag van mensen. Dáárdoor
ontstond dat fatale moment.
Het kwade toeval ligt op de loer en slaat toe als wij gemakzucht een kans geven, als
we tekortschieten in goede organisatie, als we door vacante verantwoordelijkheid elkaar niet aanspreken als we zien dat er iets mis kán gaan of al niet goed gaat. Juist
dan en daardoor staat het kwade toeval klaar en kraait zijn haan koning.
We kunnen ons wapenen tegen kwaad toeval, dat hebben de dalende mortaliteitscijfers in de Nederlandse ziekenhuizen bewezen. Maar dat geldt niet alleen daar, maar
ook voor het kwade toeval in ons dagelijkse leven.

Maar het toeval is toch niet uit te bannen, juist omdát het toeval is? Dat klopt. Sterker,
het toeval kan ook een zegen zijn. ‘Juist op het moment dat mijn gedachten vervelend
met me op de loop gingen, werd ik getroffen door die muziek.’ Of: ‘... belde mijn vriend
op.’ Of ... Wie heeft er geen weet van?
Het toeval kan barmhartig zijn, het kan een verwarrende charme vertonen, het kan een
mens gelukkig maken, maar het laat zich ook vaak van zijn sléchte kant zien. Maar we
zijn niet machteloos als we onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, als we
doen wat van ons verwacht mag worden, als we door goed te handelen en te organiseren het kwade toeval waar mógelijk saboteren. We mogen niet aanvaarden dat het
toeval de regisseur is van het kwaad dat ons overkomt in ons leven, zelfs als we zeker
weten dat het toeval niet uit te bannen is.
Weet je, ik heb dít in mijn leven geleerd. Wie verzet pleegt tegen het kwade toeval en
het leed dat daarvan het gevolg is, kan uiteindelijk leren aanvaarden dat het kwaad
goede mensen treft. En daarin toch gelukkig zijn.

De ziekenhuiscasus van jaren her vindt zijn oorsprong in feiten, maar is zo veranderd dat noch de gebeurtenis
noch de betreffende personen herkenbaar zijn.
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45 Kind van de geschiedenis
27 mei 2016. Fietsend over de Puento Romano laten we de binnenstad van Salamanca achter ons. Als we de brug over zijn, stappen we af om nog één keer in verwondering om te kijken. Morgen trekken we verder.

We kijken tot 2000 jaren terug in de tijd. De brug werd gebouwd in de 1 e eeuw. Vijftien
bogen staan nog fier overeind. In het midden de hoge Catedral Nueva (16e en 17e
eeuw) en daarvoor de Catedral Vieja (12e en13e eeuw). Links de torens van de Universidad en daar tussenin de carillontoren achter de Plaza Mayor.
Wat zou de wereld er desolaat uitzien als er niet zulke fantastische bouwers zouden
zijn geweest. Stel je voor dat Salamanca, Amsterdam en Zwolle er zouden uitzien als
Almere, om maar een voorbeeld te noemen. Kijkend naar al die eeuwen schoonheid
van Salamanca, zie je niet alleen gebouwen met zeer verschillende architectuur – Romaans, Gotiek, Rococo, Renaissance, Barok. Het is veel meer: je ziet de weerspiegeling van de ontwikkeling van de menselijke geest, van de verschillende culturen door
de tijd heen. Want hoe groot kan het verschil zijn. De Romaanse kerken met hun eenvoud en sereniteit, hun simpele evocatie en daardoor hun ruimte voor de menselijke
geest. En dan vijf eeuwen later: de bekoring van het primitieve en onbeholpene is verdwenen. De Barok met zijn kerken die tot berstens toe zijn opgevuld, omdat leegte
bedreigend was; de betekenis van de beelden kon er niet dik genoeg opgelegd worden: zo zult gij geloven.
Helaas geldt ook voor het werk van de menselijke hand: alles van waarde is weerloos.
Want de eeuwen door zijn mooie gebouwen en beelden, die representanten van de
menselijke geest, weerloos gebleken tegen de slopers – ongeacht of het eeuwen terug
de Beeldenstormers waren, of nu de mannen van IS of ‘moderne’ stadsbestuurders of

wie en wanneer dan ook. Ze hebben altijd hun legitimatie: ‘de herinnering aan die cultuur of dat geloof moet vernietigd worden’ of ‘de vooruitgang vraagt dat’, weet u wel?!
Restanten van het in
1830-1835 vernielde
deel van het Monasterio de Piedra (uit 1194!)
in Nuévalos, bij Zaragoza, Spanje.

Zoals Zwolle ooit
acht stadspoorten
had en nu nog
slechts één, de Sassenpoort. En ook die
is indertijd nog maar
net gered van de slooplust van de toenmalige stadsbestuurders. Jazeker, de vooruitgang ...!
Bij het aanschouwen van tweeduizend jaar tijd, dwaalt mijn geest gemakkelijk naar
een ervaring van tien jaar terug. Dat is immers een kleine stap in die onmetelijke baaierd van tijd. We maakten met Martijn vanuit de stad Groningen een tocht door de Groninger Ommelanden. Vanuit de Pekela’s reden we richting Winschoten. Aan de rand
van dat stadje stond ‘onze flat’, gebouwd in 1966. Daar brachten we onze eerste huwelijksjaren door, daar werd Robert geboren. Wat was dat een mooie tijd in Winschoten, in die flat. Op kilometers afstand dachten we de flat al te zien. Totdat we dichterbij
kwamen. Wat?! Gesloopt, al na minder dan dertig jaar. Ook een weerspiegeling van
de tijdgeest of alleen maar heel slechte bouw? Hoe ook, geen zichtbare herinnering
meer!
Als we binnenkort weer thuiskomen, is er een gerede kans dat die lelijke, nog maar
een halve eeuw oude ziekenhuis-blokkendozen áchter ons huis zijn gesloopt. Maar
vóór ons huis zal de eeuwenoude Sassenpoort nog staan te pronken, dat verwacht ik
tenminste! Als ik dan vanuit onze voorkamer naar die poort en fontein kijk, zal ik me
een kind van de geschiedenis voelen. Met af en toe een goedmoedig knikje uit grootmoeders tijd.

▌

Van Nahuysplein

Zie volgende bladzijde

▌

Van Nahuysplein

de Sassenpoort – ooit vestingwerk –
staat nu alleen nog mooi te zijn
Eeuwoude bomen lijken onvermoeid
hun armen in de lucht geheven
met de geschiedenis te zijn vergroeid
Mensen zijn hier hun weg gegaan
de eeuwen door en even maar
voeg ik mij in de loop van het bestaan
Alles waar geen verhaal van is
verdwijnt uiteindelijk in niets
sterft in het tij van de geschiedenis
Hoe kan ik, vragend zoekend kind
mij wagen op de golven van de tijd
als ik niet wist dat toch het leven wint?
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46 Een echoput vol gif
Hij had geen naam. Op zijn werk noemde men hem weliswaar Lucas en zo werd hij
thuis ook aangesproken, maar als hij zich op ‘sociale’ media en in mails presenteerde
was hij onherkenbaar, naamloos. Of toch niet: Fikkie.
Ook die morgen was hij – zoals elke werkdag – om tien over acht op de fiets gestapt.
Om precies halfnegen was hij achter zijn computer gaan zitten. Om halfeen had hij
geluncht en om vijf uur was hij – zoals elke werkdag – weer naar huis gefietst. Hij had
die dag zijn werk gedaan zoals van hem verwacht mocht worden, zonder ambitie maar
wel met plichtsbesef en dat is toch al heel wat.
Na de avondmaaltijd las hij – zoals elke dag – zijn dochtertje voor. Daarna trok hij zich
terug op de zolderkamer, alleen met zijn laptop als trouwe vriend. Op verschillende
media van het internet verzond hij twaalf haatboodschappen en oproepen tot geweld.
Hij las ook de boodschappen van zijn anonieme makkers en dat wond hem op. Toen
zijn vrouw al in bed lag trok hij zijn jas aan. Hij verliet zijn woning en – voor het eerst
in zijn leven – voegde hij samen met anderen een daad bij zijn woord. De politie sprak
later van ernstige ongeregeldheden en brandstichting.

In de stad Saintes, West-Frankrijk, ligt de Abbaye aux Dames. In het westelijk portaal
van de daarbij behorende Eglise Sainte-Marie is een raadselachtige romaanse voorstelling te zien uit de elfde of twaalfde eeuw. Vijftien personages doden vijftien anderen
en steeds is een derde persoon daarbij. De slachtoffers zijn naakt, de beulen gewapend met stokken, zwaarden en zwepen. En de toeschouwers? Sommigen doen niets,
anderen heffen de handen ten hemel, weer anderen houden de slachtoffers stevig
vast.
Wat bedoelde de beeldhouwer te zeggen? Dat weten we niet. Mij laat hij het oerbeeld
van het menselijk kwaad zien: mensen die onschuldigen afslachten terwijl anderen
zich verlagen tot de rol van collaborateur of toeschouwer. De beeldhouwer van duizend
jaar her vertelt mij dat er geen verschil is tussen de beul, de helper en de toeschouwer.
Ze zijn allemaal daders.
Voor onze onverschilligheid als toeschouwer hebben we tegenwoordig andere mooie
woorden, eufemismen bedacht, want daar zijn we goed in: tolerantie, respect voor andermans zaken, vrijheid, privacy. Maar voor slachtoffers betekent onverschilligheid,
hoe je het ook noemt, uiteindelijk de hel van de totale verlatenheid.*

Ik stel mijzelf opnieuw de vraag: wat vertelt deze beeldhouwer uit de 11e eeuw mij?
Als mijn geweten in de verschijningsvorm van welk nooddruftig mens ook aan de deur
klopt, help ik die mens dan of laat ik hem buiten staan, sluit ik mijn voordeur, mijn grens
en pleeg ik aldus verraad aan mijn moraal?
Met de hel van de Tweede Wereldoorlog kwam een einde aan de humanistische cultuur van de burgerlijke elite (waarvan bijvoorbeeld Bonhoeffer – over wie ik al vaak
schreef – een prachtig voorbeeld was). Tegenwoordig is voor ons het woord ‘burger’
beladen met een odium van benepenheid. Maar het is een geuzennaam want het burgerschap draagt prachtige deugden in zich: het besef deel uit te maken van een groter
geheel, fatsoen, respect, redelijkheid, verantwoordelijkheid en vooral: aanleg voor mededogen, barmhartigheid. Zo wil ik een burger proberen te zijn! Misschien soms tegen
wil en dank een democratisch burger van mijn Stad, mijn Land, mijn Europa – ja zeker!,
onze Wereld. Ik kan toch niet anders?!
In onze samenleving lijkt de verzameling van de democratische burgers plaats te moeten maken voor een anonieme massa die kennis van de feiten verafschuwt, geen verantwoordelijkheid wil dragen voor zijn anonieme gedrag. Deze anonieme massa heeft
geen leider meer nodig die tot actie oproept, want voor het eerst in de geschiedenis
heeft deze massa zelf een ongeremde spreekbuis: het internet. Daar stinkt het en zo
ruiken ze – in de beslotenheid van de zolderkamer – hun kans. Daar vinden ze een
luisterend oor, daar telt hun mening. De sociale media werken als een echoput: alles
wat je schrijft wordt door anderen opgepikt, het vermenigvuldigt zich en komt bij je
terug. Zo ervaar je beloning voor het gif dat je verspreidt. Een deel van de media leent
zich ook om dat gif verder te verspreiden. De bagger wordt dan gepresenteerd als ‘de
mening van het volk waarnaar wel geluisterd móet worden.’ Maar de anonieme, niet
verantwoordelijke massa is niet het volk.**
De beeldenvoorstelling uit de 10e of 11e eeuw – van die zichtbare daders, helpers en
toeschouwers die allen schuldig zijn – heeft niets van zijn actualiteit verloren. Het behoeft wél aanvulling. In de onzichtbaarheid van de zolderkamers is het prachtige internet met zijn sociale media óók een kweekplaats van anonieme immoraliteit, haat, geweld, xenofobie en racisme. De geschiedenis van de mensheid is vol met momenten
waarop de keurige, zwijgende, anonieme massa opeens bereid én in staat bleek op
ongekende wijze afschuwelijk geweld toe te passen jegens onschuldige burgers, als
ze door een demagoog daartoe werd opgeroepen. Dat laatste hoeft nu niet eens meer.
Die massa heeft nu zijn eigen spreekbuis: het gif in de echoput doet feilloos zijn werk.
Ik ben Roel Steenbergen, zo wil ik gekend worden, niet anoniem. Ik heb geen andere
keuze dan – wellicht tegen wil en dank – te leven als een verantwoordelijke burger die
niet zwijgt en zich niet afwendt. Want de vraag is prangend: Als de echoput met gif
steeds bedreigender wordt, kijken wij dan in onverschilligheid weg – ook als nooddruftige mensen aan onze deuren kloppen?
---

In de voorbije weken werd ik aangesproken en geïnspireerd door het lezen van
* het boek Pelgrim zonder God van Herman Vuijsje, zesde druk 2002, blz. 177 e.v., waarin hij mij confronteert
met de beeldenvoorstelling in de Eglise Sainte-Marie te Saintes;
** het artikel De lone wolf krijg je niet gemakkelijk in het vizier, waarin de terreurdeskundige Beatrice de Graaf
haar – zoals zo vaak – indringende visie geeft; Trouw, 16 juni 2016
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47 Er is alleen maar buitenkant
Ze zijn weer thuis, in Amsterdam, Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Rembrandt
schilderde ze in 1634. Door de minutieuze weergave van de rijke kostuums, de beweeglijkheid van de figuren én de genuanceerde lichtval, zijn deze twee schilderijen
van de toen 28-jarige Rembrandt topstukken in zijn oeuvre.
Marten en Oopjen zijn nog maar net getrouwd als ze zich levensgroot als de rijke Europese adel laten verbeelden. Dit glamourpaar begint aan een prachtig leven, zo lijkt
het; Oopjen is hoogzwanger. Maar smoorverliefd zien ze er niet uit. Is het soms een
‘huwelijk om het geld’, omdat beide steenrijke families er financieel voordeel bij hadden? Hoe het ook zij, wie nú naar dit echtpaar kijkt, weet dat achter deze weergaloos
mooi geschilderde schilderijen óók een gezinstragedie schuilgaat. Van hun – binnen
vier jaar geboren –drie kinderen overleefde er slechts één de kindertijd. Marten stierf,
28 jaar oud, zeven jaar nadat ze samen geschilderd zijn. 1 Wat de prachtige schilderijen
ons laten zien is alleen maar buitenkant. Zeven jaar later is het sprookje uit.
Opzij van Marten en Oopjen hangt in het Rijksmuseum dat andere immense schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht, acht jaar later geschilderd.
Veel meer nog dan in de schilderijen van Marten
en Oopjen zien we daarin het fantastische spel van
licht en donker, waarvan Rembrandt niet de uitvinder, maar wel de grootste meester is.
In het leven – zo laat Rembrandt ons zien – is er altijd sprake van licht en donker. De
diepgang ontstaat als het licht het duister niet geheel verdrijft (want dan krijg je een
akelig plat schilderij), maar elk zijn goede plaats heeft gekregen. Dan ontstaat een heel
krachtig beeld. De wisselwerking tussen licht en donker geeft dynamiek aan het leven.
Als ik Anselm Grün goed begrijp, ziet hij dat heel anders. Grün is een 71-jarige Duitse
Benedictijnerpater die zijn honderdduizenden verslaat met meer dan 200 boeken (hoe
doet die man dat – in 40 jaar? Hoep, tien weken, weer een boek klaar?) met titels als
Het grote boek van Levenskunst. Ik weet niet aan welke levenservaringen hij zijn levenskunst heeft ontleend of getoetst. Wel weet ik dat hij een theoloog en filosoof is die
als pater van zijn abdij een verzameling van twintig commerciële bedrijven met een
miljoenenomzet heeft gemaakt. Hij móet dus wel over levenswijsheid beschikken. Blijkbaar zoveel, dat je daar 200 boeken voor nodig hebt!
‘Eén enkele vreugde verdrijft honderd droefheden’, zegt een Chinees spreekwoord en
Grün beaamt dat graag, want – zo schrijft hij – een kleine vreugde kan de droevige
stemming die de ziel van de mens somber maakt, verdrijven. De blijdschap is als een
wig die in de muur van de droefheden wordt gedreven. De wig breekt de muur in
tweeën. Er ontstaat een opening waardoor het leven kan doordringen tot de mens.2
Grün plaatst dus blijdschap tegenover verdriet; als je blij bent, is je verdriet weg en pas
dan kan het leven doordringen tot de mens. Blijdschap is een wig die verdriet verdrijft,
zegt hij.
Ons levensgevoel is geheel anders. Onze wonderlijke levenservaring is dat blijdschap
en plezier om het goede leven en verdriet om verlies náást elkaar kunnen en mogen
bestaan. Een leven met verdriet én vreugde, dát is aards leven. Ze zijn er en mogen
er allebei zijn, het ene wordt niet verdrongen door het andere. Nee, dan houd ik het
liever bij Ramses Shaffy. Hij schreef geen 200 boeken om zijn levenswijsheid over te
dragen. Sterker, hij had maar één liedregel nodig om mij te vertellen wat ware, alles

omvattende levenskunst is: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder – niet zonder
ons.’ Streep daaruit geen woord weg, alleen zo is het leven echt léven.
Niet zonder ons? Hebben opvattingen als van Anselm Grün ertoe bijgedragen dat verdriet in onze samenleving er eigenlijk niet mag zijn? Oh ja, wel als je toeschouwer op
afstand kunt zijn. Uitgerekend programmamakers van de EO en NCRV weten dat andermans verdriet altijd goed is voor hoge kijkcijfers.
Niet zonder ons? Alleen in de lichtheid van het bestaan lijkt het samenleven voor velen
nog draaglijk te zijn, weg van het duister! Het geluk en het licht worden geveinsd want
uit angst voor de confrontatie met verdriet en het duister, wordt daarover niet gesproken. Ja, Anselm vindt zijn gelijk op het caféterras, het strand van Scheveningen, op
het familiefeestje, op de zakenborrel. Daaraan doe ik op z’n tijd graag mee. Maar daar
lopen we wel het risico een eenzijdig leven met alleen maar lichtheid te zien. Een frisse
blik, glimlach op de lippen. 'Met jou gaat het wel goed om zo te zien, je hebt de draad
van het gewone leven al weer opgepakt, fijn joh!' en hup, op naar het volgende tafeltje
en glas. Met iedereen een babbeltje om zo met niemand een gesprek te hoeven voeren. Maar in hoeveel hoofden en harten van de aanwezigen is er náást de blijdschap
ook het verdriet om een dementerende moeder, een hulpbehoevend kind, een gebroken huwelijk, een bedrijf dat failliet gaat, een gestorven kind of levenspartner? Wij leven met de buitenkant en er wordt van ons verwacht dat we die binnenkant, die juist
in díe situaties zo kan opspelen, verborgen houden.
Soms lukt dat niet zo goed. Zoals bij onze zoon Martijn. Onlangs mochten we samen
met twee hulpverleners van Martijn terugblikken op de jaren waarin zij hem hielpen te
ontdekken wie hij was: een Asperger – zoals hij zichzelf nadien noemde. De jonge
vrouw die als psychiater zoveel voor Martijn heeft betekend, vertelde ons: als wij over Martijn spraken, viel vaak
het woord onbevangen. Dat herkenden we. Hij toonde
zich zoals hij was. Puur, zonder franje! Zijn buitenkant
toonde zijn binnenkant. Als je hem in zijn gezicht keek, als
hij nog maar één zin voor de telefoon had gesproken, wist
je hoe het met hem was.
Die onbevangenheid maakt kwetsbaar en dat wist Martijn.
Daarom wilde het niet zo goed in een gezelschap waar
mogelijk alleen maar de buitenkant telde. Want je kon ontzettend met hem lachen, je
kon met hem huilen, maar wat had hij een bloedhekel aan het masker waarachter een
mens zich kan verschuilen, vooral in grotere gezelschappen. Als het toch moest, zocht
hij zijn tafelgenoot graag zelf uit. Een tafelgenoot met gevoel voor de binnenkant. Dan
had je het goed met hem. Die onbevangenheid liet hij ook in veel van zijn artikelen
blijken. Dat als voorbeeld daarvan in het boek Martijn – Kroniek van een Asperger ook
zijn artikel wordt opgenomen over De handschoentjes van Boudewijn Büch met als
titel Er is alleen maar buitenkant3 hoeft dan ook niemand te verwonderen.
--1 Trouw, 1 juli 2016
2 Anselm Grün, Het grote boek van Levenskunst, Ten Have, 2015
3 De laatste regel van een kwatrijn van Komrij.
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48 Een saboteur van het goede
1984. Het was de tijd van de grote revolutie is de psychiatrie. Ik had het voorrecht als
organisatieadviseur te werken in het (toen nog) Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze en
was de persoonlijk adviseur van Maarten Oosterlee, toen de Geneesheer-directeur
(want zo heette de functie in die tijd). We kenden elkaar uit de wereld van de regionale
verslavingszorg en hij had mij gevraagd bij en voor hem te komen werken.
In die tijd verlieten steeds meer psychiatrische patiënten het ziekenhuis; ze gingen
wonen in zogenaamde sociowoningen in Arnhem, Ede en Tiel. Zij die wél in een paviljoen op het terrein van Wolfheze bleven, maakten ook een grote verandering mee: de
gescheiden mannen- en vrouwenpaviljoenen werden opgeheven, het gemengd wonen
werd doorgevoerd. Het was wennen, voor patiënten én het personeel!
Elke maandagmorgen werd in Wolfheze ‘het
appèl’ gehouden. Leidinggevenden, artsen,
verpleegkundigen, staffunctionarissen en de
directie kwamen bijeen om de bijzonderheden van het weekend te vernemen en waar
nodig slagvaardig samen beleid te maken.
Nadat op één van de paviljoenen het gemengd wonen was ingevoerd, rapporteerde
een paviljoenshoofd geschokt, dat hij ‘s morgens een mannelijke en vrouwelijke patiënt samen in bed had gevonden. Oosterlee
repliceerde, hem met een glimlach aankijkend: ‘En, zagen ze er gelukkig uit?’
Maarten Oosterlee heeft een grote invloed op mijn leven gehad. Vooral door hem ben
ik aangemoedigd om ziekenhuisdirecteur te worden. Maar misschien veel belangrijker:
ik mocht, in de ontmoeting met hem, wijze levenslessen ontvangen. Hij was een uiterst
deskundig man, maar vooral: hij was volkomen wars van de vanzelfsprekendheid. Regels waren er ten dienste van de mens en als ze niet strookten met zijn hoogstaande
morele kompas, dan was het voor hem geen goede regel. Zo leerde hij mij en anderen:
‘Wie zich honderd procent aan regels houdt, is een saboteur.’ Hij hield van dit soort
oneliners om daarna het vaak niet gemakkelijke gesprek aan te gaan. Niet het mogelijke verschil van inzicht, maar wel luiheid in het denken en gebrek aan moed om onbekende denkwegen op te gaan kon hij slecht verdragen. Ik ben hem daarvoor dankbaar!
Na Wolfheze werd ik – via een interimbaan als ziekenhuisdirecteur in ‘het Slotervaart
Amsterdam’ – directievoorzitter van het in crisis verkerende Sint Josephziekenhuis in
Eindhoven. Ik mocht daar vanaf 1986 – 42 jaar oud – zes jaar mijn werk doen. Daar
moest toen nog wel dispensatie van de bisschop aan te pas komen: ik zou namelijk –
afkomstig uit een orthodox protestants milieu – de eerste niet rooms-katholieke directievoorzitter zijn. Het liep goed af, de dispensatie werd verleend. Die zes jaren zijn de
mooiste werkjaren in mijn leven geweest omdat ik nergens zoveel heb geleerd als daar
(zie ook blog 1!). Het heeft een ingrijpende, positieve invloed gehad op het leven van
Louise en mij. Ook daarin speelde de omgang met regels een belangrijke rol.
Ik koester in dat kader de bijzondere contacten met één van de ziekenhuispastors,
Hans Slooff, afkomstig uit een erudiet en hooggeleerd Rooms-Katholiek geslacht. We
lunchten regelmatig samen. Eens vertelde hij dat hij de voorgaande nacht naar de
Spoedeisende Hulp was geroepen. Hij trof een huilende familie aan, vader had een
zeer ernstig verkeersongeluk gehad. Ze hadden hem gevraagd om de ziekenzalving,

het sacrament der stervenden toe te dienen. Maar er was een groot probleem: vader
wás al gestorven. Ik voelde met Slooff mee: ‘En hoe heb je dat opgelost?’ Hij keek me
blijmoedig aan: ‘Natuurlijk heb ik de zalving gedaan!’ ‘Maar krijg je daar geen problemen mee, want dat mag toch niet?’ Ik herinner me dat hij op dat moment echt triomfantelijk keek: ‘Luister Roel, als de bisschop in Den Bosch jachthonden, paarden en
jagers zegent, en als wielrenners het heilig kruisje meekrijgen, zou ik dan aan deze
mensen de troost van de zalving moeten onthouden?’
Maarten Oosterlee en Hans Slooff – rechtgeaard protestant en katholiek, vrije denkers
en juist daardoor was hun moraal fijn geslepen. Ze hebben elkaar nooit ontmoet maar
zouden het waarschijnlijk goed met elkaar hebben kunnen vinden. En op z’n minst
genoten hebben van een spannende dialoog over het omgaan met regels.
Er is een groot verschil in het omgaan met regels in de noordelijke en zuidelijke culturen van Europa. In gebieden waar de Protestantse cultuur zijn grote invloed heeft (gehad) is het uitgangspunt dat je je aan regels houdt, punt uit. Als je het niet met de
regels eens bent probeer je ze met een onverdroten ijver te veranderen. Maar lukt dat
niet, dan is de regel: regel is regel, je houdt je eraan.
In de van oorsprong Latijnse culturen is de neiging meestal onbedwingbaar om te besluiten de regel ongewijzigd te laten, maar hem gewoon niet na te leven. De rechtgeaarde protestant, misschien beter: de noordeling, zal zijn afkeer van de regel doorgaans duidelijk en direct articuleren. De zuiderling daarentegen verpakt zijn opvatting
door de regel mogelijk te prijzen, om hem vervolgens links te laten liggen. De zuiderling
bestrijdt de regel niet, eerbiedigt hem, maar acht zich, als dat past, vrijgesteld van de
naleving. Ik hoorde alweer een tijd geleden Antoine Bodar uitleggen hoe dat zit. Ik
citeer hem nu vrij, uit mijn geheugen. Kijk, zei Bodar, de kerk is er om de moraal hoog
te houden. De kerk moet ons blijven vertellen wat ooit de bedoeling is geweest – een
leven zonder zonde, de wereld een paradijs. We weten natuurlijk dat we ons daaraan
niet kunnen houden, maar daar moet je niet onder lijden, laat je eigen geweten zijn
werk doen. De regel handhaven, doen wat jou goed dunkt!
De Duitse filosoof Immanuel Kant formuleerde een basisregel (inderdaad: regel!), de
zogenoemde ‘categorische imperatief’, die in eenvoudiger taal als volgt luidt: " Richt je
in je doen en laten uitsluitend naar gedragsregels waarvan je zou kunnen willen dat
iedereen zich ernaar richt.”
Het vergt wellicht enige morele moed om op je eigen morele kompas te varen, een
eigen verantwoorde invulling te geven aan die regel van Kant. Maar Oosterlee heeft
me geleerd dat er situaties (kunnen) zijn waarin je je niet moet houden aan de opgelegde regel, omdat je dan een saboteur kunt zijn van wat werkelijk goed is: ‘Wie zich
honderd procent aan regels houdt, is een saboteur’, formuleerde hij prikkelend.
Ik denk aan mijn eigen jeugd, ik zie ook nu (kleine) kinderen ondeugend de grenzen
van de (ouderlijke en maatschappelijke) regels verkennen en ze overtreden. Een
beetje ondeugendheid is geen ondeugd! Integendeel, het is nodig omdat je daardoor
je morele kompas ontwikkelt; het leert je spelen met de schijnbaar onwrikbare werkelijkheid van dwingende regels.
Ondeugendheid – ook van volwassenen – helpt om te voorkomen dat je ooit een saboteur van het goede wordt.

49 Tijden van weleer
Zaterdag, 6 augustus 2016. Een zomerzaterdag, de piek van de Nederlandse vakantieperiode. Onder een Hollandse, half zonnige hemel is het dan ook druk op de wegen
met mensen die zich verheugen op het begin van hun vakantie, van vakantie naar huis
terugkeren, of waar zich dan ook heen bewegen.
Ook Louise en ik zijn onderweg. Bij Amsterdam verlaten we de A10 en rijden richting
Watergraafsmeer, een voormalige polder, nu een wijk van Amsterdam. We draaien de
Kruislaan op en na enkele honderden meters zien we het toegangshek van onze bestemming: De Nieuwe Ooster.
In de poldergrond van De Nieuwe Ooster liggen tal van bekende, beroemde Nederlanders begraven. Ik noem George Breitner
(1857-1923), fotograaf en schilder; Feike
Asma (1912-1984), organist; Herman Bavinck (1854-1921), politicus en predikant;
Majoor Bosshardt (1913-2007), lid van het
Leger des Heils; Jos Brink (1942-2007), presentator; Josine van Dalsum (1948-2009), actrice; Albert Hahn (1877-1918), tekenaar
en Cor van der Hart (1928-2006), voetballer.
Wij zijn daar op zaterdag, 6 augustus 2016 om afscheid te nemen van Tomas Pieter
Alexis Weterings, op 28 juli 2016 overleden als gevolg van een hartstilstand, 44 jaar
jong. Hij behoorde tot de vriendenkring van leerlingen van de Scholengemeenschap
De Heertganck in Heerde, waartoe ook onze Martijn behoorde, op 14 mei 2014 overleden als gevolg van een hartstilstand, 43 jaar jong.
Vijf dagen eerder had Louise een envelop geopend. Ze riep me en we lazen de namen
van Tomas. Het kon of wilde niet tot ons doordringen dat het Tomas was, Tomas met
wie ik in mei 2016 nog mailcontact had. Hij zou brieven van Martijn voor mij opzoeken,
want dat was – nadat de vrienden indertijd uitgezwermd waren over de universiteitssteden van Nederland – een aspect van hun wonderlijke én bewonderenswaardige
jongerencultuur: elkaar brieven schrijven.
Toen tot ons doordrong dat het Tomas Weterings was – “hè... Tomas Weterings?!” –
sloeg de verbijstering toe. Louise belde in de loop van die dag ouders van die vriendenkring en zo hoorde ze in brokstukken het schokkende verhaal. “Tomas – ja, net als
Martijn – ja, ook een hartstilstand.”
Zo zijn we – na enige aarzeling, want wat zou dit bij ons teweegbrengen? – samen
naar De Nieuwe Ooster gereden om afscheid te nemen van Tomas Pieter Alexis Weterings. Maar het was veel meer, het was opnieuw een ontmoeting met én afscheid
van een prachtige levensfase. Voor Tomas, Martijn, voor hun vriendinnen en vrienden,
voor de gezinnen waartoe ze behoorden.
Terwijl we daar op De Nieuwe Ooster stonden te wachten tot de aula werd geopend,
zagen we steeds meer mensen van die tijden van weleer. We ontmoetten één van de
ouders van een vriend van Martijn. Ze vertelde ons over een door Martijn gemaakt
schilderij, dat in één van de kamers van haar huis hing. Daar zaten ze indertijd met

elkaar, die vrienden, daar werd het wereldgebeuren becommentarieerd, daar werd
over de toekomst gespeculeerd – allerlei rond het schilderij opgeschreven opmerkingen getuigden daar nu nog van.
Eén van die vrienden van toen kwam aangelopen en zei ons: ‘Toen we na de Heertganck gingen studeren en uitzwierven over verschillende universiteitssteden, dachten
we dat het nú wel zou gaan gebeuren, de ontdekking van de wereld. Maar het was
anders, want juist toen bemerkten we dat we de wereld al veel eerder ontdekt hadden,
daar op de Heertganck, in Heerde, op onze kamers van ons ouderlijk huis, in de bars.
Hij vertelde van een cabaret dat Tomas, Martijn en hij hadden opgevoerd tijdens een
schoolfeest. Nou ja, cabaret?! Ja, het was in elk geval avantgardistisch: de drie hadden
zwijgend een kwartier naast elkaar op het toneel gestaan. Deze schokkende voorstelling was geëindigd in een schijnbare moord op Tomas, met een aardappelschilmesje
als moordwapen en een grote rode vlek in zijn hartstreek.
Toen hij dit had verteld, aarzelde hij even: ‘Ja, en ik heb me gerealiseerd dat ik nu de
enige ben die dit nog kan navertellen.’
Ik zag ze daar weer, de vrienden van weleer, nu mannen en vrouwen, nog vrienden.
Ze waren er bij het afscheid van Martijn, ze waren er bij het afscheid van Tomas. Toen
ik ze op De Nieuwe Ooster zag, dacht ik: wat is op die héle vriendenkring van toepassing, wat ook van Tomas werd gezegd: aardig, charmant, sociaal, intelligent, maatschappelijk betrokken. Die generatie leerlingen van de Heertganck uit de tachtiger jaren: toen en nu waardevolle mensen!
Maar wat zijn ze ook getroffen door de gebroken herinneringen aan tijden van weleer,
door het verdriet dat de dood aanricht, nu al twee uit die vriendenkring niet meer leven.
Hoe oneerlijk en onbarmhartig is het dat zij de macht van de dood in hun jonge leven
al zo hebben moeten ervaren.

Al in 2002 schreef Martijn – 31 jaar oud – in het Tijdschrift Puntkomma een artikel
over de ontwikkeling van de Nederlandse begraafplaats, met als titel “De dood is toch
de schrik der natuur...” Begraafplaatsen fascineerden hem van kinds af. Ik citeer –
geparafraseerd – uit dat artikel:
In alle verwarring gaat men back to nature, om vervolgens met een schok te ontdekken dat de natuur behalve Het Leven ook De Dood behelst. Maar zoals de
Verlichting van alles kon genezen, behalve van de Dood, zo kan de Natuur van
alles verzachten, behalve de Dood. Gerard Reve zette ooit een doodskist in zijn
werkkamer, in de ijdele hoop de dood zo zijn macht te ontnemen die deze onmiskenbaar had, heeft en voor altijd wel zal hebben.
De vrienden en vriendinnen, op 19 mei 2014 namen ze op Kranenburg afscheid van
Martijn. Op 6 augustus 2016 namen ze afscheid van Tomas op De Nieuwe Ooster.
Een afscheid van de tijden van weleer, van gestorven jeugd.

50 De troost van schoonheid
Dit is blog 50, daarom een jubileumuitgave. Daarin wil ik graag enkele gedachten over
schoonheid met je delen, over de troost van schoonheid.
Ik heb het dan niet over de vermeende schoonheid die door mannen en vrouwen wordt
nagestreefd door middel van de toepassing van botox en fillers. Ze mismaken hun
ogen, verbouwen hun neus, vullen hun invallende wangen, vergroten hun lippen. Expressieloze, op elkaar lijkende poppen worden het. Ze herkennen zichzelf niet meer
als ze in de spiegel hun misvormde gezicht zien. Ze weten dat ze ooit ontmaskerd
zullen worden want de tijd kunnen ze niet misleiden, hun angsten niet verstoppen. Ze
zijn een prooi voor hun eigen bedrog dat vanaf het begin de uiteindelijke ontmaskering
in zich draagt.
7 mei 2004, Pisa. Met ons – toen nog – zevenen bezoeken we Pisa en dus ook het Baptisterium, gebouwd in de
12e tot en met de 14e eeuw, met een omtrek van 107,25
meter en een hoogte van 54.86 meter de grootste doopkapel in Italië. Het interieur is van een overweldigende
schoonheid, juist door zijn eenvoud en het vrijwel ontbreken van decoraties.
Ik herinner me de kaartverkoopster; een charmante
vrouw, gekleed in een grijsgroene blazer en dito broek
met hoedje.
Na een poosje verlaten we de begane grond en beklimmen de arcade met zijn geweldige uitzicht op het grote
doopvont. Maar hé, wat gebeurt daar? De lokettiste is
binnengekomen. Ze neemt de hoed van haar hoofd, legt
een hand op het doopvont. Het zachte geroezemoes valt
stil. Dan gebeurt het wonder: ze begint te zingen! Maar
ze zingt niet alléén, want haar stem klimt tegen de wanden op, wordt afgebogen door de koepel en daalt weer
neer, klimt opnieuw. Zo zingt een heel koor. Wikipedia meldt droogjes: ‘Het [interieur]
heeft een opvallende akoestiek.’ Wat?! Ik hoor klanken van een overweldigende
schoonheid. De zangeres is geen diva, ze betreedt niet de podia van de grote concertzalen van deze wereld, ze heeft voor ons geen naam. Zij staat daar en ik mag daar
staan, naar haar luisteren. Wat een schoonheid, wat een betovering!
30 november 2015, Boedapest. Je kent hem waarschijnlijk niet, György Kurtág, maar dat hindert niet. Want vanaf
nu is dat anders! Op de foto is Kurtág een krasse 77-er,
maar die foto is van 2004. Hij is dirigent, componist, pianist. Wat vind je van zijn uitstraling? Volgens mij draagt
deze man een geheim in zich. Neem, wil ik je vragen,
twee minuten en tien seconden de tijd om naar hem en
zijn vrouw Mártha te luisteren en vooral ook te kijken.
Dan kun jij ook deelgenoot worden in zijn geheim. Klik
eerst maar hier.
Kurtág is, als hij dit speelt, inmiddels bijna 90 jaar, zijn vrouw twee jaar jonger. Hun
gezichten, hun lichamen dragen de tekenen van de tijd. Ze spelen één van de mooiste
composities van Bach1 in een transcriptie van Kurtág zelf. Je ziet en hoort twee mensen in volledige harmonie opgaan, met hun lichamen, hun handen, de muziek. Dít is

schoonheid. Zelfs als je niet van deze muziek houdt, kun je het zo ervaren. Ik weet niet
of je de film Amour hebt gezien, maar zo ja, ervaar jij dan ook die grote overeenkomst
van de beelden? Ik voeg er nog een schepje schoonheid aan toe: Ida Gerhardt dichtte
het ultieme gedicht over ouderdom – Genesis2, volledig in harmonie met deze beelden:
Oud worden is het eindelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat vallen.

6 september 2016, Oosterhout, voordat het donker van de nacht gaat vallen.
We staan met onze camper op een camping aan de oever van de Waal. Oostwaarts
ligt Nijmegen met zijn nieuwe bruggen en stadsstranden.
Die middag hadden we gefietst langs de Waal en over de nieuwe spoorbrug waaraan
een fietspad is opgehangen. De naam? De Snelbinder, prachtig, hoe bedenk je het!
Onder de brug zijn in de uiterwaarden geulen gegraven en stadsstranden aangelegd.
Op de brug zagen we de uitbundige schoonheid van de jeugd, (niet altijd even veilig)
dartelend op hun fietsen, in zomerse kleiding op weg naar het wachtende water onder
hen.
Die avond fotografeer ik: de zon zinkt in grootse schoonheid in het Waalwater weg.
Het kan niet anders, de woorden van Hendrik Marsman 3 vullen onze gedachten:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

22 augustus 2016. Toots Thielemans, ‘de man die de mondharmonica liet huilen, tintelen en flirten’, overlijdt, 94 jaar oud.
Merkwaardig, de man die leed aan soms ernstige ademproblemen en zich de laatste jaren met pufjes en ‘pillekes’ op de
been hield, blies ballades ‘van een hartverscheurende
schoonheid’, zoals een recensent terecht opmerkte 4.
Wat was het geheim van Toots Tielemans? Hijzelf zei daarover: “Ik luisterde laatst op mijn iPod naar mijn oude werk. Zo
rap ging het, al die nootjes! Dat kan ik niet meer. [...] Het zachte ligt mij nu het best.”
Hoe het kwam, die schoonheid in zijn ballades? Toots Tielemans sprak heel beeldend
over ‘de kleine ruimte tussen vreugde en verdriet’. Daar, zichtbaar in de kleine ruimte
tussen zijn twee handen, ontstond de schoonheid van zijn muziek.5
Geldt dat niet voor alle schoonheid? Als onze materiële wereld zich vult met verbeelding, ontstaat er ruimte voor het beleven van schoonheid die zich een weg
baant tussen vreugde en verdriet. Schoonheid die zichtbaar wordt in mensen,
beelden, taal, vormen, kleuren, muziek en de verbondenheid daartussen.
Zo ervaar ik troost. Omdat ik in vrede mijn weg ga in de wondere wereld van
schoonheid, die niet te zoeken maar wel te vinden is in die kleine ruimte tussen
vreugde en verdriet.

1

2
3
4
5

György en Mártha Kurtág spelen het eerste deel uit Cantate 106 van Johann Sebastian Bach, Gottes Zeit
ist die beste Zeit, in een transcriptie voor piano vierhandig. In de originele muziek van Bach spelen twee
blokfluiten een hoofdrol. Als je dat wilt horen, klik dan hier
De gehele tekst van het gedicht Genesis vind je hier
De gehele tekst van het gedicht Herinnering aan Holland vind je hier
Guus Ritzen, NRC, 22 08 2016
Een van zijn bekendere nummers is What a wonderful world. Klik hier

51 Van wie is de aarde?
Van wie is de aarde? Valt die vraag te beantwoorden? Is de aarde van mensen? Van
mensen zelf? Of van ondernemingen die weer eigendom van mensen zijn? Is de aarde
van volken, van naties, van overheden? Of mag de mens zich geen eigenaar van de
aarde noemen? Is de aarde van alles wat daarop leeft?
Van wie is de aarde? De vraag lijkt onbeantwoordbaar. Mag
en moet die daarom ook maar niet gesteld worden? Het kan
bijna niet anders, of het stellen van de vraag brengt – zonder
dat nog maar een begin van een antwoord geformuleerd is –
een zeker onbehaaglijk gevoel teweeg.
Waar komt dat onbehaaglijke vandaan? Ik vermoed: we voelen op onze klompen aan dat veel ellende op deze wereld te
maken heeft met het antwoord dat we in de geschiedenis van de mensheid op déze
vraag hebben gegeven: van wie is de aarde?
Dat antwoord gaven en geven we veel meer door onze daden dan door onze woorden.
Hoe welvaart in deze wereld tot stand komt en hoe deze verdeeld wordt, hoe armoede
mensen uitsluit, vindt zijn basis in de verdeling van macht, in het bijzonder economische macht. Die macht wordt vooral bepaald door de wijze waarop het ‘eigendom‘ van
de wereld verdeeld is. Van wie is de aarde? Het is een vraag van de (economische)
machthebbers, van overheden die er juridische procedures en oorlogen over voeren.
De vluchteling, de statenloze, de armoedige stelt de vraag ook wel maar heeft geen
(machts)middelen om een antwoord af te dwingen.
Er gaat een verhaal over een gebeurtenis in 1854. De territoriale gouverneur Isaac M.
Stevens heeft namens de regering in Washington een toespraak gehouden. De regering wil het land van de Indianen kopen, als het moet met dwang. Het opperhoofd van
de Indianen, de bijna 70-jarige Chief Seattle, legt dan zijn hand op de schouder van
Stevens om hem er het eerste halfuur niet meer af te halen, want zo lang duurt het
antwoord van Seattle. Over de exacte inhoud van de toespraak bestaan verschillende
lezingen. Wat zeker is, is de strekking van het betoog. Ik citeer uit wat waarschijnlijk
de meest betrouwbare tekst is:
“Wij weten dat de bleke man onze manier van leven niet begrijpt.
Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere, want hij is
een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij
nodig heeft. De aarde is niet zijn broeder, maar zijn vijand! En als
hij die veroverd heeft, trekt hij verder. De blanke trekt er zich niets
van aan. Hij vergeet het graf van zijn vader en het erfdeel van zijn
kinderen. Hij behandelt moeder Aarde en zijn broeder Lucht als
koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope
bonte kralen. Zijn honger zal de aarde kaalvreten en slechts
helse woestenij en dorre woestijnen achterlaten."
We kennen de afloop: de Indianen werden verdreven van hun grondgebied, hun aarde.
Is het anno 2016 nog steeds waar dat ‘de blanke man’, de bezitter, zich niets aantrekt
van het machtsspoor dat hij de eeuwen door heeft achtergelaten? En waar op aarde
eindigt de trektocht van de niet-bezitters, de vluchtelingen, de ontheemden? Hoe kan
de vluchteling een stukje op aarde hebben, waarop hij kan leven? Of is hij gedoemd
nomade te blijven?

Het spook van het nationalisme, dat een naïef antwoord geeft op de vraag van wie de
aarde is, waart lustig door Europa, ook door Nederland. De nationalist denkt dat hij
recht op een stuk van de aarde heeft als gevolg van zijn afkomst, zijn bloed. Daardoor
meent hij verbonden zijn met een stukje aarde en is de vluchteling een ongewenste
indringer. De nationalist wil ‘gewoon onder elkaar zijn’. Maar hij vergeet dat wie anderen uitsluit, zichzelf opsluit.
De nationalist maakt zichzelf wijs dat de tijd kan worden stilgezet, dat veranderingen
ongedaan kunnen worden gemaakt, dat het verloren paradijs terug kan komen, als de
vreemdeling maar buiten zijn grondgebied blijft. Er is een bijzondere paradox: wie de
ander uitsluit en denkt daardoor veilig te zijn, creeert voor zichzelf juist een wereld van angst omdat
steeds gevreesd zal worden dat de ander toch zal
proberen binnen te dringen. De muur om het eigen
grondgebied, het prikkeldraad om het eigen land
wordt zo uiteindelijk de vijand van de bouwer ervan. De geschiedenis van de mensheid leert ons
dat.
Ik heb in mijn leven, in mijn werk, bij het maken van maatschappelijke keuzes, het
volgende geleerd:
Zoek bij het verkennen van een probleem naar de goede voorvraag. Die voorvraag is
in dit geval geen juridische of machtsvraag, wel een vraag die gaat over onze moraal.
De voorvraag geeft nooit een pasklaar antwoord op een reëel probleem, maar stuurt
wel de richting van ons denken en dus de richting van de oplossing.
De belangrijkste voorvraag is niet: van wie is de aarde? Die vraag gaat namelijk over
bezit, over het recht en de macht om te bezitten! Welk antwoord ook op deze vraag
wordt gegeven, dat antwoord leidt uiteindelijk (ook) tot uitsluiting.
Mijn voorvraag is: voor wie is de aarde? Wie mag een plek hebben om te leven? Wie
heeft nog een plek om te overleven? Het antwoord op die vraag leidt niet tot een pasklare oplossing van het reële vluchtelingen- en asielprobleem, de grote trek van mensen1, maar stuurt wel de oplossingsrichting. Het is de maatlat voor de keuzes die gemaakt worden.
Ik ben erfgenaam van tradities, waarin gastvrijheid geworteld is: de abrahamitische, de Griekse. Die erfenis wil ik koesteren. Want een wereld zonder gastvrijheid is geen wereld voor mensen. We zijn geen wereld- en grondbezitters, maar
allemaal gast op deze wereld. Allemaal, tijdelijk.
1. De huidige trek van (vluchtende) mensen krijgt een bijzonder perspectief als je die toetst aan
de volgende spectaculaire informatie:
Kort na de Middeleeuwen begon een trek van mensen uit Europa. “Honderdduizenden Europeanen vertrokken vanaf 1500 per zeilschip naar de Oost, de West, Afrika. De echt grote emigratie
kwam op gang na de komst van de stoomboot. Tussen 1800 en 1914 lieten ruim 60 miljoen
Engelsen, Schotten, Ieren, Italianen Portugezen, Nederlanders en andere Europeanen het oude
continent achter zich om elders in de wereld een beter bestaan op te bouwen.”
Bron: Marli Huijers in Trouw, de Verdieping, pagina 6, 29 september 2016

52 Van Martijn – een kleinood
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

26 oktober 1970 – de geboortedag van Martijn. Hij is altijd bij ons
door een kostbare erfenis: zijn taal – het voertuig van zijn ziel.
In zijn taal zocht Martijn voortdurend naar het geheim van het
leven en dus ook van de dood. In die zoektocht getuigde hij van
grote liefde voor en kennis van poëzie en proza en een bijzonder
gevoel voor (taal)humor. Martijn liet ons bijna honderd artikelen,
verhalen, essays na, allemaal gepubliceerd in diverse tijdschriften en kranten.
Hoe kunnen we vandaag beter aan hem denken dan door te lezen uit wat hij ons naliet? Daarom volgt nu het kortste verhaal dat hij schreef. In 429 woorden schetst hij
trefzeker een bijzondere ervaring. Met in de eerste zin een vraag en aan het slot ...
Ik nodig je uit dit verhaal te lezen: kort en kostbaar – een kleinood. Wat blijft na het
lezen? Onze glimlach: zó was en is Martijn.

Hoe onsterfelijk is een onsterfelijk dichter?
Toen ik een jaar of twintig was kreeg ik van een Groningse uitgeverij de opdracht een
'dodenboekje' samen te stellen. Ik moest de graven van Nederlandse schrijvers (m/v)
opsporen, deze bezoeken en daar wat anekdotes over de begrafenis, het grafschrift,
De Dood bij vermelden. Ik zei ‘ja hoor, geen enkel probleem.’
Het eerste graf dat ik bezocht was dat van Gerrit Achterberg: ‘Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf.’
Wat volgde waren heuse strooptochten. Zoals anderen nachten wakker bleven om
De ontdekking van de hemel te lezen, zo puzzelde ik nachtenlang aan routes die nog
meer dood in een dag zouden brengen. Na een maand of drie belde de uitgeverij. Of
ik wat schetsen kon laten zien, dan kon de vormgeefster vast aan het denken gezet
worden. Ik zei ‘ja hoor, geen enkel probleem.’
Een week later zat ze daar. Half lang zwart haar, zwarte kleren, felblauwe ogen. ‘O
Dood, die waarheid zijt: nader tot U’. Of ik het graf van Bloem al bezocht had? ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.’ Ze zag het zo voor zich. Licht krullende letters in
een wegzwevende regel.
De volgende dag belde ik het gemeentearchief van Paasloo. Waar of dat Bloem nou
precies lag. Kon niet missen. Paasloo had maar één begraafplaats, met in het midden
een kleine kerk, en dan een beetje schuin daarachter. Of ik trouwens wist dat Clara
Eggink naast hem lag. Ook een schrijfster geweest, vroeger. En zijn geliefde.

Ik belde M., – zij zou de foto’s voor haar rekening nemen – huurde een auto en hop:
op naar het kerkhof. Het was een zondag. Dag der doden. Dies lrae. ‘Blijf bij mij, Heer,
verlaat mij niet’. Het kon, inderdaad, niet missen. We vonden Paasloo, we vonden
het kerkhof. Ik parkeerde de auto, M. zocht haar spullen bijeen en zo wandelden we
goedgemutst het kerkhofje op.
lk nam het linker-, M. het rechtergedeelte. Geen Bloem. M. nam het linker-, ik het
rechtergedeelte. Weer geen Bloem. We cirkelden samen om het kerkje heen. Nog
steeds geen Bloem. Er was geen doodgraver, er was geen opzichter, er was, behalve
onszelf, geen levende ziel te bekennen. En geen Bloem. Hoe we ook zochten, wat we
ook deden: Bloem was er niet. We kuierden nog wat rond, bekeken wat grafstenen
en besloten naar het dorpje te rijden om navraag te doen. Toen gebeurde het: teruglopend naar de ingang trok M. mij plots aan mijn mouw. Het was het een na laatste
graf. Of het een na eerste, wat u wilt:
HIJ IS HIER NIET
WANT HIJ IS OPGESTAAN

* Kleinood: iets kleins en kostbaars – een oud woord; in de Statenvertaling van de Bijbel wordt van een aantal
psalmen gezegd: ‘een gouden kleinood van David’. Martijn hield erg van dit soort mooie, oude woorden.
* De woorden in de ondertitel staan in Prediker 3,1 (NBV)
* De dichtregel van Achterberg staat op zijn grafkei op begraafplaats Rusthof in Oud-Leusden
* De dichtregel ‘O Dood, die waarheid zijt: nader tot U’ is van Gerard Reve
* C. Bloem is één van de belangrijkste klassieke dichters uit ons taalgebied. Zijn Verzamelde gedichten worden
nog regelmatig gedrukt en uit deze verzameling wordt veelvuldig geciteerd.
* De dichtregel ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.’ staat op de grafsteen van Bloem
* Dit verhaal werd gepubliceerd in het tijdschrift Punt/Komma, januari 2002, #3
◄◄

53 Over een boom en vluchtingen

De menselijke geest is een wonder van wispelturigheid of associatief talent, net wat je
wilt. Want hoe valt anders te verklaren dat ik op zaterdag 5 november 2016, om
11:09:45 uur die boom voor ons huis wel móest fotograferen?
Ik was bezig met corrigeerwerk. Nóg een keer met de fijne stofkam door de teksten
van Martijn die in het boek van, over, voor hem zullen staan. Ik las zijn artikel Er is
alleen maar buitenkant dat aldus begint: “lk werkte aan een artikel over Reve, ik werkte
aan een artikel over Simon Finch, ik werkte aan een interview met Bubb Kuyper. ‘De
tijd gaat voorbij met wikken en wegen / Van het voor en het tegen, gaat de tijd voorbij’
(Liselore Gerritsen). Het werd begin januari, het werd half januari en het werd – als elk
jaar, zou je welhaast zeggen – weer verkiezingstijd.”
Opnieuw dacht ik – ja, juist dít artikel heb ik al meermalen gelezen: wat mooi dat Martijn
hier Liselore Gerritsen citeert en dan nog wel deze tekst. Het was ver voor de tijd dat
onze zonen U2, Dire Straits en Nick Cave gingen bewonderen. Liselore was in ons
gezin populair, thuis en in de auto, op weg naar verre landen. Haar lied Oktoberkind –
Martijn vond dat het voor hém geschreven was. Maar op zaterdagmorgen 5 november
maakte mijn geest een heel andere sprong, naar haar lied De boom, een herfstlied.
Met een prachtige pianopartij die enkele keren door ons werd gebruikt als we op feesten en partijen een lied zongen.
Blaad‘ren vallen van de boom
Nacht stormt wakker
Dag wordt droom
Leven zonder zomergroen
Lijkt hem even niets te doen
Zijn blaad'ren vallen als een zucht
Maar hij strekt zijn armen naar de lucht
In zijn hoop op straks weer bloeien
Want de zomer komt terug
De herfst, het jaargetijde van het vooruit verlangen: de zomer komt terug. De zomer
en winter, de jaargetijden van het Zijn: de natuur is tot volle wasdom gekomen of juist
tot stilstand. De lente – de tijd van het Worden; de herfst – de tijd van het Afsterven,
maar juist daarin de tijd van het verlangen, de hoop.

Het is niet verwonderlijk dat nogal wat dichters juist over de herfst zulke prachtige gedichten hebben geschreven – het zijn de dichters van het verlangen. Dat is heel anders
met gedichten over de winter. Armoe troef. Zelfs door mij gewaardeerde of bewonderde dichters als Rutger Kopland en Ida Gerhardt lukte het niet goed. Van Gerhardt
is bijvoorbeeld het volgende wintergedicht dat je snel weer kunt vergeten:
De sterren wintertintelen
en de maan
doorschijnt de melkwegnacht.
Het kraakt van sneeuw op de aarde
waar ik ga,
een nieteling, een adem wit,
een ademdamp van liefde en poëzie.

Nee, dan maar snel terug naar de herfst, naar de herfstdichter bij uitstek, Rainer Maria Rilke. Hij schreef het mooist denkbare herfstgedicht: hij ervaart hoe
de tijd is gekomen dat de natuur zich voltooit; nog twee zuidelijke dagen voor
het laatste zoet in de krachtige wijn en dan ...

▌ Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Toen ik dit gedicht las en herlas kwam er – ja, zo gaat dat – weer zo’n opvallende
gedachtesprong.
Rilke leefde sterk vanuit zijn beleving geen vaderland te hebben: Wie nu geen huis
heeft zal er geen meer bouwen.
In ons huis brandt de kachel. Ik kijk uit het raam, ik zie die herfstboom weer ‘in zijn
hoop op straks weer bloeien’. Maar wat moeten die miljoenen vluchtelingen die nu
geen huis hebben om in te wonen, misschien nog niet eens een tent om hun lichamen
te beschermen tegen kou en vocht? Wat moeten wíj?

54 American Tune
Amerika, Amerika, ooit het land van de belofte. In 1620 zeilde de
Mayflower vanuit Plymouth met 102 Engelse en Nederlandse ‘kolonisten’ aan boord naar het land aan de overzijde van de oceaan
om daar een nieuw leven te beginnen, vrij van religieuze vervolging. Na een reis van twee maanden kwamen de Pilgrims (of:
Pilgrim Fathers) aan in de Nieuwe Wereld. Ze stichtten daar de
Plymouth Colony. Nu nog zijn Amerikanen trots als ze een voorouder hebben die met
de Mayflower naar Amerika kwam.
Amerika, Amerika, ook in de 19e eeuw het land van de belofte. Omstreeks 1800 woonden er in Amerika 5 miljoen mensen. Armoede en onderdrukking dreven steeds meer
Europeanen naar de VS. Tussen 1810 en 1920 kwamen 28 miljoen mensen het land
binnen, bijna allen Europeanen – Duitsers, Ieren en Italianen het meest. Nu zijn er 324
miljoen inwoners, waarvan maar liefst 65% van Europese afkomst.
Amerika, Amerika, ook in het Interbellum, tussen WO1 en WO2, voor velen het land
van de belofte. In zijn prachtige song American Tune zingt Paul Simon: And I dreamed
I was flying, We come on the ship they call the Mayflower.1 Met deze metafoor van de
reis uit 1620 roept hij zijn eigen voorgeschiedenis in herinnering. Zijn Hongaars-Joodse
ouders Belle en Louis Simon waren vluchtelingen voor het in de jaren dertig van de
vorige eeuw opkomende antisemitisme. Ze ontkwamen naar de Verenigde Staten.
Amerika, Amerika, ‘I don't know a dream that's not been shattered, or driven to its
knees’, zingt Paul Simon over de verbrijzelde droom in een opname uit 1975 2. Dat gold
in 1939 zeker voor de Duits-Joodse vluchtelingen met hun tragische tocht van het schip
St. Louis, dat onverrichterzake moest terugkeren naar Rotterdam, omdat Amerika zijn
grenzen had gesloten. Ze werden over drie opvangplaatsen verspreid, waaronder het
toen nog vluchtelingenkamp Westerbork. Uiteindelijk waren Frankrijk, Engeland, België en Nederland bereid hen met tegenzin op te nemen. Naar aanleiding van deze
Voyage of the Damned zou Hitler hebben opgemerkt: ‘Und ich setze die Juden auf
Schiffe, aber keiner will sie haben.’ 254 Passagiers van de St. Louis zouden alsnog
omkomen tijdens de Holocaust.
Over een ‘dream’ gesproken! In 1963 hield Martin
Luther King een toespraak, met de allermooiste retorica, met prachtige anaforen zoals het achtmaal
herhaalde I have a dream en de viermaal uitgesproken uitdaging Now is the time. Uiteindelijk
leidde de Civil Rights Movement in 1964 tot de Civil
Rights Act. Maar was het genoeg? In 1968 werd
King vermoord.
En nu? Paul Simon zong in 1975 van de verbrijzelde
droom. Veertig jaar later – 2015, hij is dan inmiddels 74,
een jaar ouder dan ik nu mag zijn – zingt hij het opnieuw,
veel langzamer, met een duidelijk minder vaste stem, emotioneler misschien en juist daardoor indrukwekkender dan

toen.3 Ook hij wist nog niet wat een jaar later zou gebeuren, maar zong wel die indringende metafoor: And I dreamed I was flying, and high up above my eyes could clearly
see the Statue of Liberty sailing away to sea.
Amerika, Amerika, wat zal er van je worden? Is dát je toekomst: het
Vrijheidsbeeld dat wegdrijft naar de zee – een land dat moreel op drift
is? Met iets minder dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen
werd Trump – een jaar na deze gezongen woorden – in het zadel van
de machtigste man van de wereld gehesen. Trump, een seksist die
geilt op macht en dan vrouwen schandalig bejegent, Mexicanen voor
verkrachters uitmaakt en daarom een muur en hek wil bouwen aan
de grens met Mexico. Trump, die oude isolationistische politiek wil
herstellen. Trump, die gehandicapten kleineert. De man die de opwarming van de
aarde een fabel noemt en onder het wereldwijde klimaatakkoord uit wil. De man die
een groot voorstander is van het ongebreidelde wapenbezit. Trump, die zégt de vergeten Amerikanen te steunen maar ze de Obamacare (grotendeels) weer wil afnemen
en juist de rijken rijker zal laten worden! Trump die schaamteloos Obama – ja, een
zwarte president – beschuldigde geen geboren Amerikaan te zijn.
Een Amerikaanse commentator zei het goed op CNN: ‘De overwinning van Trump is
een witte zweepslag, tegen een land dat aan het veranderen is en, deels, tegen een
zwarte president.’
Wie zijn blij? In elk geval de Ku Klux Klan, die al eerder steun betuigde aan Trump.
Begin december houdt de KKK een heuse overwinningsparade in North Caroline. In
Nederland is de SGP blij; die partij roemt de gezinspolitiek en traditionele waarden van
Trump. Welke traditionele waarden? Luister naar Trump over vrouwen: ‘Ik wacht niet
eens. Als je een ster bent, dan laten ze het toe. Je kunt alles doen. (...) Grijp ze in hun
poesje.’ ‘Sjirk Kuijper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, vindt de reactie
van de SGP onbegrijpelijk: ‘Dat zijn schandalig misplaatste complimenten aan een
vuilbekkende hork die tijdens zijn campagne beurtelings gehandicapten, vrouwen, migranten en andere groepen schoffeerde.’ Waren de reacties van andere politieke leiders in Nederland wel betekenisvol? Nee, helaas! Dan maar luisteren naar Angela
Merkel die in haar telegram aan Trump wél morele helderheid verschafte:
‘Democratie, vrijheid, respect voor de wet en de waardigheid van mensen – onafhankelijk van hun afkomst, huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie of politieke voorkeur. Op basis van déze waarden bied ik Donald Trump nauwe samenwerking aan.’
En Barack Obama, die zwarte president, die machtige
man? In juni 2016 kan hij – met ontferming bewogen –
in zijn machteloosheid niet anders meer dan zingen.4
Zingen op een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de schietpartij in Charleston. Een president
die zingt? Soms helpt alleen zingen nog – Amazing
Grace. De zaal valt hem al na twee woorden bij: Amazing Grace. Barack Obama, ik mis hem nu al.
Amerika, Amerika, jij prachtig land, wat is je belofte voor de toekomst?

1 De tekst van American Tune vind je hier, zowel in het Engels als Nederlands
2 In 1975 zingt Paul Simon, 34 jaar oud, American Tune; luister én kijk of luister alleen
3 In 2015 zingt Paul Simon, 74 jaar oud, het lied opnieuw; luister én kijk of luister alleen
4 President Obama zingt Amazing Grace; als je dit ziét, voel je wat dáár gebeurt

55 Woorden met de kracht van een daad
‘Ik weet dat men mensen niet zozeer door het geschreven woord, maar veel meer door
het gesproken woord voor zich kan winnen; ik weet dat iedere grote beweging op deze
aarde zijn groei te danken heeft aan grote redenaars en niet aan de grote schrijvers.’
19-11-1863. De Amerikaanse Burgeroorlog werd beslist door de Slag bij Gettysburg.
Circa 50.000 soldaten sneuvelden. Bij de opening van hun begraafplaats sprak president Abraham Lincoln. Een toespraak van twee uur was in die tijd normaal.
Lincoln begint zo: “[...] Zeven jaar geleden brachten onze voorouders op dit continent
in vrijheid een nieuwe natie tot stand, gewijd aan de stelling dat alle mensen gelijk
geschapen zijn.” Hij wordt vijfmaal onderbroken door applaus. Maar als hij, al na drie
minuten, klaar is blijft het stil. In die stilte dringt langzaam de diepere betekenis van
Lincolns woorden tot de toehoorders door. Er volgt een staande ovatie.
Lincoln was zich zeer bewust van de impact van het gesproken woord. Hij wist: door
een zorgvuldige woordkeus kan deze impact worden gestuurd. Deze wijsheid kende
Lincoln van de Romeinen, de grootmeesters in het houden van toespraken.
Honderd jaar later, 26-06-1963. Kennedy bezoekt Berlijn. Er is achterdocht bij de Europese regeringsleiders; Amerika heeft in hun ogen slap gereageerd op de brute Sovjet-strategie die in 1961 had geleid tot de Berlijnse Muur. Zijn tekstschrijvers vrezen
dat zijn toespraak niet goed zal worden ontvangen in Berlijn. Vlak voor Kennedy aan
zijn toespraak begint schrijft hij twee Duitse zinnen fonetisch op. Zijn adviseurs vinden
het maar niks. Hij zet door. Als hij, vrijwel aan het begin
van zijn toespraak, de woorden “Ich bin ein Berliner” uitspreekt, reageert het publiek uitzinnig. Kennedy ging in zijn
speech bewust verder dan het afwerken van formele woorden en het alleen maar opsommen van feiten. Hij identificeerde zich met zijn toehoorders.1
Er zijn mensen die dat allemaal flauwekul vinden. Het zijn de cynici en sarcasten die,
al of niet door zachtmoedigheid en vriendelijkheid toegedekt, de grote kracht ontkennen die van het gesproken woord kan uitgaan. Waar de juiste woorden – op het goede
moment en de juiste plaats uitgesproken – balsem zijn voor de menselijke geest, is
cynisme en sarcasme gif voor het hart – dat van de cynicus zelf en van zijn toehoorders
of lezers.
20 april 1964. “Tijdens mijn leven heb ik mij gewijd aan deze strijd van het Afrikaanse
volk. Ik heb gevochten tegen blanke overheersing, en ik heb gevochten tegen zwarte
overheersing. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije maatschappij waarin alle mensen in harmonie en met gelijke kansen kunnen samenleven. Het is
een ideaal waarvoor ik leef en dat ik hoop te bereiken. Maar als het moet, is het een
ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven.”
Het zijn de slotwoorden uit een toespraak van Nelson Mandela voordat hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf op Robbeneiland. Toen hij in 1990 toch werd vrijgelaten, herhaalde hij ze.
Nu staat deze tekst gegraveerd in de muur van het South Africa's
Constitutional Court in Johannesburg. Toen Nelson Mandela in 2013
stierf, memoreerde Barack Obama deze woorden tijdens de herdenkingsdienst in het stadion van Johannesburg.2

Er zijn gelukkig steeds weer mensen die woorden spreken, door miljoenen gehoord of
door slechts enkelen in een besloten ruimte, die vibreren in de harten van de luisteraars en, later mogelijk, de lezers. Het zijn woorden die de kracht van een daad
hebben. Woorden van mensen die autonoom durven denken, die niet bang zijn voor
de hoon en het sarcasme dat hen mogelijk ten deel zal vallen. Want wie niet autonoom
durft te denken verliest iets van de eigen kracht. Daardoor verlies je uiteindelijk vrijheid
en het vermogen en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen.
Het is momenteel erg in de mode om te zeggen dat leiders moeten lúisteren. Dat is
waar. Maar wie ‘het volk’ vervolgens naar de mond praat met een mooi statement dat
echter geen enkel ander doel dient dan om ‘het volk’ te behagen is een populist.
Het gaat erom dat leiders iets te zéggen hebben. Zij die de verantwoordelijkheid nemen om betekenisvolle woorden te spreken en in hun daden waar te maken, vragen
zich niet af of hun woorden ‘het volk’ wel behagen. Zij zoeken naar perspectief, zij
weten ‘door gebrek aan visie gaat het volk ten onder.’3 Zij zeggen de woorden waarvan
ze vinden dat die gezegd móeten worden. Ze hopen dat hun woorden impact op de
luisteraar zullen hebben – doordat die ervaart dat de woorden voor hem of haar betekenisvol zijn. King, Gandhi, Churchill. Vul maar aan, je weet er vast meer.
Er zijn mensen, die meesmuilen bij de gedachte dat één mens de vlam kan ontsteken
in het hoofd en hart van duizenden, miljoenen mensen. Maar kijken deze mensen mogelijk vanaf de zijlijn naar het schouwspel van het leven? Beseffen ze niet dat ze zélf
speler zijn en daarvoor verantwoordelijkheid kunnen nemen?
In april 1889 werden twee jongetjes geboren, die later door de hele wereld
gekend zouden worden. Charlie Chaplin was één van de twee. In de film
The Great Dictator uit 1940 speelt hij twee rollen. Het idee voor de film
ontstond nadat hij de Nazi-propagandafilm Triumph des Willens (1935)
had gezien. Chaplin maakte een vlijmscherpe satire op de werkelijke dictator van die
tijd, Adolf Hitler. Met een inspirerende toespraak over democratie, naastenliefde en
tolerantie eindigt de film hoopvol.
Het andere jongetje dat ook in 1989 geboren werd, was de dictator Adolf Hitler. Hij
schreef in 1923 Mein Kampf.
Zoon Martijn schreef in een artikel over het verkoopverbod van Mein Kampf:
Wie Mein Kampf eens rustig zou lezen, zou al in het voorwoord een potloodstreepje bij deze zin hebben gezet: "Ich weiss, dass man Menschen weniger
durch das geschriebene Wort als...
Hé, komen deze woorden u bekend voor? Jazeker, zo begint deze blog – met woorden
van Hitler! En dat potloodstreepje – Martijn heeft het zelf gezet.
Toen hij en ik in 2011 samen op de vierkante meter stonden
vanwaar Hitler zijn redes hield op de Parteitag in Nürnberg, en
het voor ons was alsof die juichende massa daar stond, herinnerde Martijn mij juist aan dít citaat. Hij herinnerde me ook aan
de talloze getuigenverslagen van redelijke mensen zoals van de grote schrijver Thomas Mann, die aanvankelijk slechts met grote moeite weerstand had kunnen bieden
aan de magnetische aantrekkingskracht die uitging van de sprekende Hitler.
Er zijn gesproken woorden met de kracht van een daad.
1 De toespraak van Kennedy is hier te beluisteren en te zien
2 Mandela’s toespraak is hier te lezen
3 Spreuken 11:14
4 Zie hier de niet ondertitelde film. Vanaf 1:58 begint de scene met de toespraak
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