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57 Opgaan in het moment   
  
Nu het jaar 2017 nog maar enkele dagen nieuw is, wil ik graag een bijzondere ervaring 

met je delen uit het oude jaar.  

  

2016, 21 december. Plaats van de handeling: de Plantagekerk in Zwolle, met een 

fraaie zangakoestiek, daarom geliefd bij koren. We genoten van een concert waar zo’n 

150 (!) jongelui, pakweg 14 jaar en ouder, zich lieten horen: het Jeugdsymfonieorkest 

de Vuurvogel en Meander Vocaal, het schoolkoor van het Meander College in Zwolle, 

bestaande uit leerlingen met het examenvak Muziek, voor dit concert aangevuld met 

leerlingen uit lagere klassen. Het was een feest! Wat een muziek: geen flauwekul 

repertoire met belabberde teksten, geen saaie, dreunende deunen, maar gewoon..., 

ik bedoel ..., veel mooier: top klassiek – uit de schatkamers van vele eeuwen, oud, 

modern, kwaliteit! Wat een geluk: jongens en meiden die dáár helemaal voor gaan.  

Vooral dát raakte me en daarover 

wil ik je nu graag vertellen. We 

zaten op de tweede rij, twee 

meter verwijderd van het orkest – 

nog preciezer: van enkele 

cellisten. Mooie meiden, 

feestelijke kleding – zoals alle 

orkest- en koorleden trouwens. 

We zagen ook die koorleden 

staan: in volledige concentratie, 

hun ogen gericht op de dirigent 

en het notenblad. Hun dirigenten,  

Martien Hovestad (koor) en 

Albert Dam (orkest), beiden 

muziekdocent, maar vooral 

meesters in het binden en boeien 

van die jonge mensen.   

  

Zangers en spelers, 

geconcentreerd, verzonken in het 

moment zélf – niet bezig met 

eerder of later, gisteren of 

morgen. Het samen tot leven 

brengen van die papieren noten – dáárvoor leef- 

den ze op dat moment. Wat een kostbaar geschenk – met hun intensieve zang en spel 

brachten ze vreugde en rust!  

  

2017, 2 januari. We zijn op weg naar een roerige periode vol verkiezingsrumoer, een 

voortrazende wereld vol haast en hypes. Een wereld die volkomen tegengesteld is aan 

die van de jeugd tijdens het kerstconcert 2016: het opgaan in het moment.  Haast is 

juist het voorbijgaan aan elk moment – haast ziet niets, hoort niets, kent geen 

vertoeven, slaat alles over: opzij, voorbij, opzij, voorbij! Dat geldt niet minder voor de 

hype – op het moment dat de nieuwshype er is, is-ie eigenlijk al voorbij en wordt de 

volgende hype gecreëerd. De haastige, hijgerige mens is niet in staat om te verwijlen 

in het moment – genietend van het samen zijn, van een boek, een muziekstuk, een 

schilderij, een overpeinzing – of te verstillen op een plek, zoals voor gestorven. De 



 

haastige, hyperige mens leeft zonder geheugen, kent geen genot noch contemplatie 

en daarom is de wereld van deze mensen een wereld van potentieel geweld.  

In die haastige cultuur is geen tijd en geen plaats voor bezinning. Elke mening wordt 

direct weggevaagd door een andere mening, heel vaak op geen enkel inzicht 

gebaseerd. Feiten tellen niet, waarheid doet er niet toe. Zo ontstaat een draaikolk van 

oprispende boosheid, beledigingen, verbale agressie, bedreigingen. Staat ons dat de 

komende tijd in overvloed te wachten?  

  

Hoe houden we ons staande in die wereld vol haast en hype, verbaal geweld, zonder 

echte vreugde en contemplatie? Ik vermoed dat er gelukkig heel veel oude(re) én 

jonge mensen zijn die wél het vermogen hebben op te gaan in het moment, die niet 

besmet zijn met het virus van haast en hype.  

Zou het zo zijn, dat er oude(re) mensen zijn die door hun toenemend besef van 

kwetsbaarheid en sterfelijkheid weten dat de momenten kostbaar zijn, dat het 

vreugdevol daarvan genieten zin en betekenis aan het leven geeft? Waarom dan nog 

haast?   

En zou het zo zijn, dat er jonge mensen zijn die de verwachting koesteren van een nog 

ongewisse en niet te overziene toekomst en zich juist daarom willen concentreren op 

het moment van het hier en nu, om daarin hun levensvervulling te vinden, zoals tijdens 

dat kerstconcert die zangers en spelers? Waarom dan nog haast?    

  

Wie er oog voor heeft, kan zien hoe jong en oud – met hun zo verschillend 

levensperspectief – zich kunnen verbinden in de vreugde van het moment. De laatste 

maanden heb ik ze meermalen gezien: jonge mensen – ja, inderdaad met de leeftijd 

van die koor- en orkestleden – wandelend, koffie- of theedrinkend, lunchend met 

(mogelijk) een (over)grootmoeder, (suiker)oom of opa – zorgzaam, behulpzaam, 

gezellig, liefdevol. Die beelden van met elkaar verbonden ouderdom en jeugdigheid 

koesterde ik die avond in de Plantagekerk, gegrepen door hen die daar zongen en 

speelden. Wat is het geheim daarvan?  De verbondenheid met elkaar, het samen 

verwijlen in het moment, vrij van haast en hype. Jeugd als voorbeeld voor op hol 

geslagen ouderen.  

  

Vijf dagen voor de kerst whatsappte1 mijn jongste kleinzoon mij: “Opa, ik kan haast 

niet meer wachten om je te helpen met het klaarmaken van lekkere dingen!” Had hij 

haast? Nee, geen haast, wel verlangen – hij wilde opgaan in het moment van 

samenzijn, in de eetkeuken. Toen we samen gekokkereld hadden, was er later het 

moment van samenzijn met de twee kleinkinderen en kinderen. Vrij van haast en hype 

– opgaand in de vreugde van dat moment.    

  

Rainer Maria Rilke, de dichter van de onrust in Herbsttag, schreef in de tijd van het 

Interbellum, 1918-1940, in een roerige en steeds gewelddadiger wordende tijd2:   



 

 

  

  

  

1  het werkwoord ‘whatsappen’ wordt nu in de Van Dale opgenomen! 2 

uit: Die Sonette an Orpheus, Erster Teil, Sonett 22                  

  

  
  

Alles das Eilende   

wird schon vorüber sein;   

denn das Verweilende 
  

erst weiht uns ein.   

  
  



 

  

58 Honderd gezichten   
  
Het kan je zomaar gebeuren dat je op een rustige doordeweekse morgen – wandelend 

vanaf het station Zwolle naar de binnenstad – de brug overgaat en uiteindelijk rechtsaf 

de Blijmarkt oploopt. Het is niet ondenkbaar dat je dan Zwolle maar een stil 

provinciestadje vindt, verstopt achter de IJssel – daar ergens in het oosten van het 

land.   

Ach, leer mij Zwolle kennen – in 1943 daar geboren 

en 24 jaar getogen, en nu al wéér bijna 24 jaar 

Zwollenaar, jazeker! Als je op zo’n stille morgen 

alleen de buitenkant van de stad ziet, dan kan ik me 

dat gevoel van saaiheid nog wel voorstellen. Heb je 

echter de moed om op de Blijmarkt die grote deur van 

het Museum de Fundatie door te gaan – zoals vorig 

jaar  

285.000 bezoekers deden – dan kun je daar nogal  

eens een tentoonstelling van grote klasse zien. Dat is niet zo omdat ík dat in mijn 

chauvinisme vind; anderen zeggen dat ook – lees de kranten maar.1   

Is dit nieuw voor jou? Jammer, want dan heb je de fascinerende tentoonstelling ZIE 

DE MENS – 100 jaar, 100 gezichten, met werken van honderd kunstenaars gemist! 

Dat is niet meer goed te maken, want op 14 januari sloot de tentoonstelling.   

  

Wij waren er onlangs; het was heel druk én heel stil in de zalen – de bezoekers keken 

intens. Maar wat verwarrend: veel gezichten op de kunstwerken keken ook naar mij! 

Er was soms sprake van tweerichtingsverkeer – ja, ‘van aangezicht tot aangezicht’.   

  

Hij kijkt me aan of toch net niet? Felix 

Nussbaum, met zijn wat ingevallen gezicht, 

zijn iets schuin wegkijkende, teruggetrokken 

ogen... Is het achterdocht? Is het de angst 

van een man die ‘weet dat hij niet aan zijn 

uiterlijk kan ontsnappen’?2 Een man in een 

afgesloten ruimte, een binnenplaats, met 

daarbuiten een voor hem onbereikbare 

wereld; de ster en pas laten daarover geen 

misverstand bestaan.   

Een jaar nadat Nussbaum dit zelfportret 

maakte stierf hij in Auschwitz-Birkenau, 39 

jaar jong. Maar hij kijkt ons nog steeds aan!  

  

Zie de mens – de titel van de tentoonstelling 

over honderd jaar gezichten suggereert dat  

je in iemands gezicht de hele mens aanschouwt. Valt daar niet wat op af te dingen? 

Veel van de honderd kunstenaars lieten juist gezichten zien die niét een getrouwe 

weergave van het gezicht waren. Zij schilderden het gezicht, de mens zoals zij dáchten 

dat hij of zij was.   

Hoe laten wij door ons gezicht iets van onze gedachten en gevoelens zien? Hoe vaak 

is ons gezicht juist een gesloten boek en weerspiegelt onze buitenkant juist niet wat 

ons bezighoudt en wie we zijn? Van Kooten & De Bie zongen het al in 1975:  

  



 

 Allemaal op weg naar niets    Weet je nog wanneer dat was  

 Doen we zus of zomaar iets    Toen je nog geen ander was  

 Soms net echt maar meestal kitch  Niet in Harnas achter glas  

Want wie speelt er nog zichzelf   Maar je eigenlijke zelf  

Dikkerdoenerij genoeg     Wat moet je met die Januskop  

Op kantoor en in de kroeg    Daar schiet niemand iets mee op  

Als je nou eens geen masker droeg  Het is een kwestie van een knop  

Zou je dat niet beter staan    Die moet enkel even om  

    

Onze zoon Martijn maakte 

in 2013 met  

viltstiften 24 

kleurtekeningen3, waarin hij 

ons 91 mensen laat zien. 

Hiernaast zie je één van 

die tekeningen.  Zijn het – 

zoals iemand mij 

 suggereerde 

 – 

kindertekeningen of laat 

Martijn ons een wereld zien 

waarin de mensen 

inhumane objecten voor 

elkaar zijn? Of?  

  

De mens als object. Dat was precies het thema waarmee de filosoof Emmanuel 

Levinas in 1961 het Europa van na de Tweede Wereldoorlog confronteerde4. Hij was 

in WOII Frans militair. Hij overleefde zijn krijgsgevangenschap in Duitsland, ondanks 

zijn joodse afkomst. De gruweldaden uit die tijd spoorden hem aan tot een pleidooi 

voor een meer humane omgang tussen mensen. Volgens hem is de medemens, de 

ander, geen object waar ik gebruik van kan maken. Nee, in ‘het gelaat van de Ander’ 

zie ik een schepsel en daardoor wordt een appèl gedaan op mijn ethische 

verantwoordelijkheid. Zolang ik mij niet verbind met de ander, zal deze voor mij een 

vreemdeling, een object blijven. Alleen door de ander te aanvaarden als een 

medemens is deze voor mij geen vreemdeling meer. En ben ik voor de ander geen 

vreemde meer. Levinas verzette zich met deze gedachten tegen de moderne mens 

die zichzelf, het eigen ego in het middelpunt van de wereld zet en verwacht dat 

anderen de verlangens of zelfs eisen van dit ego zullen bevredigen.   

Levinas keert het om. De eerste vraag is niet wat de ander voor mij betekent, maar 

wat ik voor de ander beteken.  

  

Ik kan alleen maar mens zijn met de andere mens, als ik de ander wil zien en als ik 

mijzelf aan de ander laat zien – zonder masker, zonder achterdocht, zonder angst. 

Omdat we geen objecten voor elkaar zijn maar elkaar in verantwoordelijkheid 

aanvaarden, als medemens. In liefde en vriendschap.  

De tentoonstelling Honderd gezichten – en vooral dat zelfportret van Felix Nussbaum 

– herinnerde mij daaraan. Een goede tentoonstelling dus, in Zwolle. Zeker geen saaie 

stad, want Zwolle heeft plekken waar je – zoals onder meer in Museum de Fundatie – 

aan het denken wordt gezet.   

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

1 het dagblad Trouw van 1 oktober 2016 bijvoorbeeld – Het gezicht van een eeuw   
2 Aldus de door het museum geschreven toelichting bij dit zelfportret  
3 Op 14 mei 2017 verschijnt een boek over/van Martijn, met onder meer zijn teksten en deze 24 tekeningen  
4 Levinas formuleert deze gedachten in zijn hoofdwerk Totaliteit en Oneindigheid (1961)                        ◄◄  

  

59 Handen wassen helpt niet  
  
Het is al wel dertig jaar geleden. Er hing verandering in de lucht. Het was de tijd van 

de grote verwachting – het einde van de Koude Oorlog, glasnost en perestrojka. Het 

was een spannend decennium dat min of meer begon met de eerste uitzending van 

het jeugdjournaal en eindigde met de val van de Berlijnse muur. Hebben deze twee 

feiten wel iets met elkaar van doen? Ja, dat is wel degelijk het geval: er is een generatie 

die nog kind was toen het jeugdjournaal begon en proefden van de volwassenheid 

toen de muur viel – onze zonen zijn van die generatie. Tien jaar groei is voldoende om 

je onschuld te verliezen.  

  

Dat beseften een aantal vrienden, middelbare scholieren in Heerde, toen heel goed. 

Het was de tijd dat jongeren in het café of op hun slaapkamers met elkaar 

‘filosofeerden over het leven.’ Zo werden ze zich bewust van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Een van hen, Ludger, schreef: ’Op een dag zag ik iemand lopen 

met een T-shirt: no one is innocent. Ik dacht, verrek, zo is het. Door te leven maak je 

je altijd schuldig. Leven eet leven. Daar babbelde ik met Martijn over. Die maakte een 

schilderij met de titel No one is innocent.’ Nu, pakweg dertig jaar later, hangt het nog 

steeds op de toenmalige slaapkamer van Ludger.1
  

  

Niemand is onschuldig. Toen de uit Duitsland gevluchte 

JoodsAmerikaanse filosoof Hannah Arendt (Hannover, 1906 – New 

York, 1975) in 1961 schreef over de banaliteit van het kwaad, 

bestond Facebook nog niet, maar de stormvloed van afkeer was er 

niet minder om. Wat was er aan de hand?   

Arendt had het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann 

bijgewoond en daarvan verslag gedaan.  

Maar het was meer dan een verslag. Volgens 

Arendt was Eichmann – verantwoordelijk voor het transport van 

Joden naar concentratiekampen – een bureaucraat die zijn taken 

zonder nadenken uitvoerde. Eichmann kon zich niet beroepen op 

zijn bazen, de Nazi-monsters die op de Wannsee-conferentie 

besloten de Joden uit te roeien. In zijn gewone administratieve 

arbeid – meer was het niet – lag het kwaad opgesloten. Het kwaad 

is niet monsterlijk, het is banaal, alledaags.  

  

Dat kwam hard aan. Wij willen het kwaad zo graag als iets bijzonders, monsterlijks 

zien, niet iets van gewone, eenvoudige, ‘onschuldige’ mensen. Daardoor verklaren wij 

onszelf bij voorbaat onschuldig – niet in mij, maar in de ander, de kwaadaardige ander 

woont het kwaad. Het is hún schuld dat ... Als Arendt gelijk heeft, is niemand 

onschuldig.2   

  

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4387390/2016/10/01/Het-gezicht-van-een-eeuw.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4387390/2016/10/01/Het-gezicht-van-een-eeuw.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4387390/2016/10/01/Het-gezicht-van-een-eeuw.dhtml
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/


 

Deze week werden wij door onze premier Rutte verrast met een openbare brief ‘aan 

alle Nederlanders’: ‘De meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We 

hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden 

Nederland best een gaaf land.’ Hij roept ons op om ‘normaal’ te doen. Ons? Dat valt 

te bezien: Hij wendt zich juist niét tot alle Nederlanders, maar tot de ‘stille meerderheid’ 

die zich zou storen aan volk van buiten. En die laatste groep zou de belangrijkste 

oorzaak van veel sociale problemen zijn, Daarmee is de oplossing ook meteen 

gegeven. ‘Doe normaal of ga weg’, simplificeert Rutte. Ik moet eerlijk bekennen: dat 

denk ik ook weleens, maar dan van veel maatschappelijk geboefte, al of niet met witte 

boord. En dan nog: klopt die gedachte wel als ik mezelf daarbij buiten schot houd?  

  

Door de wijsvinger naar de ander – en vooral naar het volk van buiten onze eigen 

sociale klasse en landsgrenzen – te richten en het liefst daarbij ook nog de 

middelvinger omhoog te steken, verklaren wij de ander schuldig en onszelf onschuldig. 

Hannah Arendt zegt dat ook de ‘stille meerderheid’ zich schuldig maakt aan de 

banaliteit van het kwaad. Want alleen al door in het publieke gesprek te zwijgen – niet 

te handelen, noemt Arendt dat – legitimeer je het kwaad.   

  

Als ik die vrienden en vriendinnen van de middelbare school van dertig jaar geleden 

hoor dan waren dat jonge mensen die met veel plezier intens leefden: ‘Het was op 

school de tijd waarin toneel, cabaret en kunst belangrijk werden gevonden. Blijkbaar 

was er een soort vibratie rond onze generatie,’ vertelde Martijn V.. Zeker, én ze 

filosofeerden over goed en kwaad en hun eigen betrokkenheid daarin.   

  

Dat werkte in hun leven door. Het werd ook zichtbaar in dat 

kunstwerkje dat Martijn in zijn wandkast had staan. Het komt 

uit Nürnberg, de stad van de Parteitage waar Hitler zijn 

schokkende toespraken hield, de stad van de Neurenbergse 

processen waarin het kwaad van de Nazi-monsters werd 

gestraft. Maar het is ook de stad waar de kunstenaar Ottmar 

Hörl, nu Präsident der Akademie der Bildenden Künste, 

woont en werkt. Hij ontwierp een zwart zeepdoosje van 

kunststof, met een wit stukje zeep. Op het zwarte deksel en 

in de witte zeep is het woord UNSCHULD gedrukt.  

Het is de verbeelding van Pilatus’ woorden: ’Ik was mijn handen in onschuld.’  Er 

zijn inmiddels circa 50.000 exemplaren gekocht.   

  

Wie normaal doet is niet onschuldig. Ik heb dat stukje zeep nog niet gebruikt, het helpt 

niet als ik mijn handen daarmee was.4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

1 Dit verhaal komt voor in het boek Martijn Kroniek van een Asperger 1970-2014 dat op 14 mei 2017 verschijnt  
2 Meer over Hannah Arendt weten? Zie hier ‘haar laatste speech’ uit de film over haar leven   
3 De brief van premier Rutte gemist? Je kunt ‘m hier lezen  
4 Maar Unschuld kun je hier wél kopen  

  

  

                    ◄◄  

  

60 De keuze   
  
Het overkwam me vorige week. Hóe het werkt in onze hersens weet ik niet, maar dát 

het gebeurt is – hoe vanzelfsprekend Swaab het ook zal vinden – toch wel een wonder. 

Het was een heel kleine, volstrekt onbelangrijke gebeurtenis die in mijn hersens in een 

flits van een seconde een kettingreactie op gang bracht, die me misschien wel veertig 

jaar terug in de tijd zette – en nu leidt tot deze blog.  

  

Ik had met behulp van mijn Appie – de digitale vervanger van mijn moeders 

boodschappenboekje, dat mijn jongere broer Anne en ik elke woensdagmiddag 

inleverden bij onze oom, de kruidenier; maar dat is een ander verhaal van wel zestig 

jaar geleden!  – een aantal boodschappen gedaan waardoor ik in de loop van de dag 

weer kon gaan zorgen voor heden ons dagelijks voedsel. Mijn blik zwierf langs de 

kassa’s en net toen ik mijn keuze had gemaakt en drie meter van de door mij 

uitverkoren kassa verwijderd was – in de blijde verwachting direct geholpen te worden 

– klapte de kassière het bordje om. Het deed geen pijn en zij was zich niet bewust van 

wat ze aanrichtte, maar terwijl de kassa werd gesloten, klapte in mijn hersens een 

luikje open – ik keek in de onpeilbare diepten van mijn geheugen, misschien wel 

veertig jaar terug.   

  

De mens is stervende – dat was toen de dramatische titel van een 

televisie-uitzending, waarin een gesprek te zien was met Erich 

Fromm, afgewisseld met documentaire beelden die er niet om 

logen. Erich Pinchas Fromm (1900-1980) was een beroemde 

Joods-Duits-Amerikaanse psycholoog, sociaal psycholoog en 

filosoof.  

  

‘Ik wil u met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken, wat ik 

bedoel’, zoiets moet Fromm toen gezegd hebben en hij ging verder: ‘U bent in het 

postkantoor, u wilt een postpakketje inleveren, u sluit zich aan in de rij – er zijn nog 

enkele wachtenden voor u. Het is een paar minuten voor halfzes. De man achter het 

loket doet ijverig zijn werk en de rij wordt snel kleiner. Dan bent u aan de beurt... De 

postman kijkt op zijn horloge, kijkt u aan, wenst u een goede avond en sluit met een 

achteloos gebaar het loket.’     

  

Hannah Arendt sprak over de banaliteit van het kwaad – het zit in ons kleine 

mensenbestaan, ziehier een treffend voorbeeld. Voor Erich Fromm was deze 

‘onbeduidende’ postman de verpersoonlijking van de autoritaire mens, de mens die 

zich van macht bedient in de relatie met een ander mens. In zijn gewone, banale doen 

https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA
https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA
https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA
https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA
https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/
https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/
https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/
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was de postman wellicht een aardige vader en echtgenoot, maar wel één met een 

autoritair karakter.  

  

Fromm leerde mij in zijn hoofdwerk De angst voor de vrijheid (uit 1941!) om het 

autoritaire en humanitaire (groeps)karakter te onderscheiden. Dit zijn volgens hem de 

twee belangrijkste onderscheiden karaktertrekken van de leden van een 

maatschappelijke groep. Zo’n (groeps)karakter komt tot stand door de leefwijze van 

die groep, de gemeenschappelijke ervaring.  

Mensen die economisch verwaarloosd worden, die ervaren dat ze zonder betekenis 

zijn, dat ze niet gezien en gehoord worden, kunnen gevoelens van machteloosheid, 

eenzaamheid, onzekerheid en angst ontwikkelen. Dat kan – zegt Fromm – tot een 

autoritair karakter leiden: in hun onmacht hebben ze angst voor vrijheid, verlangen ze 

naar een sterke man die hun twijfel en eenzaamheid wegneemt; ze vereenzelvigen 

zich met hem die heeft wat zijzelf niet hebben: autoritaire macht.   

Toen Fromm deze visie in 1941 ontwikkelde, had hij hét voorbeeld voor het grijpen. 

De Duitse middenklasse kreeg het gevoel van onbeduidendheid door de verloren 

Eerste Wereldoorlog, het verlies van Duitse grond, door de beurskrach van 1929 en 

de hoge inflatie. De Duitse bevolking vereenzelfigde zich met de autoritaire leider Adolf 

Hitler en individuele mensen werden daardoor onderdeel van een groot en machtig 

geheel. Zo was het – zo legde Fromm later uit – ook mogelijk dat schijnbaar aardige 

mensen zich (als lid van een groep) konden verlagen tot vormen van meedogenloos 

geweld in de concentratiekampen. Ze wisten zich gelegitimeerd door de machthebber.  

  

Wie nu kennisneemt van de niet zelden gewelddadige en haatzaaiende taal in de  

‘sociale media’, moet vrezen dat velen die deze taal bezigen de grote droom van eigen 

macht en van een autoritaire leider koesteren. Nu lijkt het er nog op, dat het bij dromen 

blijft. Voor hen gelden wellicht nu nog de dichtregels van Willem Elsschot: ‘...want 

tussen daad en droom staan wetten in de weg en praktische bezwaren.’ 2 Maar wat 

als hun droom gelegitimeerd wordt? Toen de Engelse bevolking koos voor de Brexit 

(met als belangrijk motief het beheersen van de eigen grenzen) steeg onmiddellijk het 

geweld tegen buitenlanders. Ook in Amerika stijgt, sinds Trump is gekozen, het geweld 

tegen mensen die als vreemdeling beschouwd worden! Dat is dus wat Arendt  

bedoelde met de banaliteit van het kwaad en Fromm met het autoritaire karakter. 

Samen vormen die twee een dodelijk gif!  

  

Wat als autoritaire dromen gelegitimeerd worden door autoritair leiders, door mannen 

als Donald Trump en Geert Wilders, door vrouwen als Marie Le Pen en Frauke Petry? 

Wat als mensen als zij wetten naar eigen hand (menen te) mogen zetten en spreken 

over neprechters en nepparlement?   

  

Waar een autoritair karakter aan de macht komt sterft humaniteit, tenzij we ons 

daartegen verzetten. Edmund Burke schreef zo’n 250 jaar geleden al: ‘Nichts anderes 

braucht es zum Triumph des Bösen als dass gute Menschen gar nichts tun.’ 3  

  

Nog enkele weken, dan mag ik wat doen, mijn stem laten horen, kiezen, het verschil 

maken! De humaniteit kan winnen!   

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

1 Meer weten over Erich Fromm? Dat kan hier  
2 Uit het gedicht Het huwelijk van Willem Elsschot komen deze wonderschone versregels:   
  ‘Want doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad / staan wetten in de weg en praktische bezwaren, 

/ en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, / en die des avonds komt, wanneer men slapen 

gaat. ‘  
  Het hele gedicht lezen? Dat is de moeite waard en kan b.v. hier  

3. Edmund Burke (1729 -1797) was een Iers filosoof en politicus die als de grondlegger van het moderne 

conservatisme wordt beschouwd, niet te verwarren met de denkbeelden van de autoritaire politici in vooral 

Amerika en West-Europa. Mijn neef Bert herinnerde me aan deze uitspraak na mijn vorige blog. Hij woont 

al veel jaren in Berlijn, vandaar de Duitse tekst – een SPD-politicus citeerde Burke. Juist in het Duits klinkt 

die uitspraak zo goed!   
                             ◄◄  

  

  

61 De verwondering  
  

  

  

Ze stond bij een hoek van de grote tafel, waaraan wij met z’n achten zaten, en ze had 

het blocnote en de pen in de aanslag. Ze hief haar hoofd een beetje op en 

verwachtingsvol keek ze naar hem die het dichtst bij haar zat. ‘Koffie graag.’ Acht 

keer hief ze zo haar hoofd op en ze lonkte acht keer met haar ogen – althans, dat 

zou je gezegd kunnen hebben als het niet om koffie of thee ging. Acht keer schreef 

ze de bestelling in een zorgvuldig handschrift op. Nee, ze zette geen streepjes.  

  

Een uur later, nadat ieder familielid een 

lunchgerecht had uitgezocht, meldde ze 

zich opnieuw. Ze hief haar hoofd een 

beetje op, keek een van ons 

verwachtingvol aan. ‘Een salade ‘De 

Langenhof’ graag.’ Zeven keer 

herhaalde ze dit ritueel en acht keer 

schreef ze, heel geduldig, de gewenste 

lunch op. Een van ons probeerde nog 

voorzichtig haar op de gedachte te 

brengen om streep- 

jes te zetten, maar die moeite was niet aan haar besteed. Ze reageerde niet eens en 

schreef onverdroten door, vijf keer hetzelfde lunchgerecht. Alsof ze wilde 

benadrukken dat ze ieder van ons persoonlijk wilde bedienen, alsof ze tot uitdrukking 
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wilde brengen dat ze ieder van ons als een uniek mens beschouwde. – dan zet je 

geen streepjes!  

We waren in De Langenhof 1, een culinair rustpunt in het buitengebied van Zwolle, 

ook een zorgboerderij. Ja, ze heeft het syndroom van Down, ze heeft chromosoom 

21 in drievoud, terwijl ik het in tweevoud heb. En vanuit die overvloed aan 

chromosoom 21 wist ze ieder van ons met haar mooie ogen persoonlijk aandacht te 

geven, aandacht die helemaal niet vanzelfsprekend is in menig restaurant waar 

mensen met twee chromosomen 21 je bedienen.  

  

Het was een wonder, een wonder boven wonder. Toen ik in de schoot van mijn 

moeder ontstond en in een periode van pakweg 40 weken zo volgroeid was dat ik het 

daglicht kon verdragen en lucht door mijn longen kon laten stromen, was dat niet 

minder dan een wonder. Of beter gezegd: gebeurde 40 weken lang wonder op 

wonder. Mijn ontstaan en volgroeien was een aaneenschakeling van wonderen. We 

kunnen er natuurlijk biologisch-chemisch van alles over vertellen, maar dat doet niets 

af aan het mysterie – dat uit een klompje cellen een ongekend ingewikkeld wezen, 

een mens kan ontstaan, die zich in zijn eigen biotoop in stand kan houden en kan 

voortplanten. Ik ben een wonder – het is maar dat je het weet!   

  

Dat wonder geldt gelukkig niet alleen mij, schrijver van dit blog, maar ook jou, de 

lezer, het geldt ook de jonge vrouw met het syndroom van Down want ook met dat 

syndroom is zij een wonder – het geldt de hele schepping. Wie zich ook maar een 

klein beetje verdiept in de evolutionaire ontwikkeling van wat wij de schepping 

noemen, kan niet anders dan erkennen dat wat wij nu zijn en zien, het resultaat is 

van een eindeloze reeks wonderen.   

  

Hét kenmerkend mechanisme van de evoluerende schepping is selectie. Dat is 

overigens niet alleen in de natuur het geval. Ook in het menselijk gedrag is selectie 

een overheersend mechanisme. Dan bedoel ik zeker dat wij mensen door selectie de 

natuur een beetje kunnen helpen (b.v. door voedselgewassen resistenter te maken 

tegen ziektes). Maar ik bedoel ook dat we door ons selecterend gedrag (b.v. keuzes 

in de politiek) het welzijn van mensen kunnen bevorderen of schaden. Door ons 

selecterend gedrag kunnen we de aarde uitputten of groeizamer maken. Selecteren 

is kiezen.   

  

Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat wij door ons selecterend, kiezend gedrag 

het welzijn van mensen dienen. Wie de verwondering over de schepping kwijt is, zal 

zijn medemens en de natuur niet zien als een kostbaar wonder dat gekoesterd moet 

worden, maar zal de ander en de aarde als een verbruiksartikel beschouwen. En heb 

ik het mis als ik vrees dat steeds meer mensen met macht of met begeerte naar 

macht de verwondering kwijt zijn en daardoor in hun selecterend, narcistisch gedrag 

mensen willen uitsluiten of schade berokkenen?   

  

Verwondering is een eigenschap die wij mensen nodig hebben om humaan te 

kunnen leven. Wie zich niet verwondert wordt uiteindelijk een barbaar, want alles van 

waarde is weerloos als er geen verwondering is. Wij hebben als mens de unieke 

mogelijkheid om te kiezen, te selecteren. We kunnen de zwakke beschermen, we 

kunnen de ander de ruimte geven om te leven, we kunnen prioriteit geven aan alles 

wat erop is gericht het leven humaner te maken. We kunnen ook voorselecteren naar 

narcistisch gedrag, uitsluitend gericht op het eigen belang: Ik eerst! Ikke, ikke en de 

rest kan stikken. Je weet wel: America First!  



 

  

Ons leven is een wonder. We 

moeten ons afwenden van de 

mensen die in hun narcisme 

slechts uit zijn op het eigen 

belang, ikke eerst. Wie leeft in 

verwondering richt zich op de 

ander. Zoals die jonge vrouw 

met het syndroom van Down, 

die stond bij de hoek van onze 

tafel en ieder van ons als een 

uniek mens beschouwde.   

Die bovendien – de advertentie 2 zegt het – weet wanneer jij een knuffel nodig hebt. 

Kom daar eens om bij die machtigste man van de wereld...  

  

  

  

  
1 Voor informatie over De Langenhof, klik hier  

2. WERELD DOWNSYNDROOMDAG, een door de Verenigde Naties erkende dag; klik hier  

  

◄◄  

  
  

  

  

  

  

  

62 Naar je toe- en van je afschrijven  
  

‘Waarom schrijf je eigenlijk?’, vroeg B. mij vorige week, nadat hij – niet voor het eerst 

en zeker niet als enige – blijk had gegeven van zijn waardering voor mijn blogs. Ik ging 

even met hem terug in de tijd en vertelde hem kort van mijn vriend Willem.  

  

Het was 18 mei 2014, de dag voor ons afscheid van Martijn. Tussen de zeer vele 

brieven en kaarten die we mochten ontvangen, was er die dag ook een bericht van 

Willem Driessen, toen al – zo bleek ons later – ongeneeslijk ziek: ‘Roel, uit je in poezie 

en proza, want daarin ben je goed. Het geeft ruimte aan je rouwen. Tot morgen’.  

  

Die aansporing van Willem heb ik mij ter harte genomen en hij liet zich daarover niet 

onbetuigd. Toen ik in juni 2014 de tekst van onze dankkaart schreef, ontving ik per 

omgaande post een kaart van hem met slechts drie woorden: ‘Goed gedaan, jongen!’ 

Dat is Willem Driessen ten voeten uit: drie woorden! Een bijzonder mens: een medisch 

specialist, Begiftigd met veel humor en een virtuoos taalgebruik had hij op de 

momenten waarin het eropaan komt weinig woorden nodig. Meer woorden hoeft een 

verdrietig mens ook niet van een liefdevolle vriend.   

Ruim een half jaar later stierf hij. Er is in ons leven nauwelijks een moment denkbaar 

dat zo’n diepe indruk op Louise en mij heeft gemaakt, als ons laatste bezoek aan, ons 

afscheid van hem.  
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Terug naar de gedachtewisseling met B. Een zin van hem hechtte zich in mijn hart: ‘Je 

hebt het naar je toegeschreven.’   

Die zin viel in onze gedachtewisseling naar aanleiding van het boek van, over en voor 

Martijn: Martijn Kroniek van een Asperger 1970-2014. Het boek is klaar, nee, wíj zijn 

klaar – daarbij op een geweldige manier geholpen door verhalen, beelden, visies van 

mensen die om Martijn heen hebben gestaan en/of nu om ons heen staan. In mei kun 

je de teksten van en over Martijn in het boek lezen, de 32 tekeningen van Martijn zien.  

‘Je hebt het naar je toegeschreven.’ Is dat het omgekeerde van wat in de al menigmaal 

aan mij gestelde vraag besloten ligt: ‘Schrijf je het van je af?’ Ik heb dat steeds weer 

een merkwaardige vraag gevonden. Kun je de dood van een geliefde van je 

afschrijven? Kun je verdriet wegschrijven? Ik heb geprobeerd me voor te stellen wat 

er met je gebeurt als je iets van je afschrijft. Heb je dan geen verdriet meer? Wat ben 

je dan kwijt?  

  

Op 13 maart werd een tante van Louise en mij begraven. Ze mocht bijna 99 jaar 

worden. In de gezamenlijke ontmoeting, de ‘dankdienst voor haar leven’, was er ruimte 

voor goede woorden. Woorden die ik al lang ken en toch voor mij opnieuw begonnen 

te leven omdat ze een nieuw licht wierpen op de vraag: schrijf je van je af of schrijf je 

naar je toe?  

  

Eerst hoorde ik de mij bekende woorden van Hanna Lam1:  

  

      De mensen van voorbij    

   zij blijven met ons leven.      

 De mensen van voorbij       ze 

zijn met ons verweven       in liefde, in 

verhalen,        die wij zo graag 

herhalen,        in bloemengeuren, in 

een lied        dat opklinkt uit 

verdriet.  

  

Daarna las ik – de al veel vaker gelezen –woorden van Dietrich Bonhoeffer2:  

  

      Afscheid nemen  

is met zachte vingers wat 

voorbij is dichtdoen  

en verpakken  

in goede gedachten der herinnering  

  

is verwijlen bij een brok leven  

en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde  

  

Afscheid nemen  

is met dankbare handen weemoedig meedragen al 

wat waard is niet te vergeten……  

  

Is moeizaam de draden losmaken en uit het 

spinrag der belevenissen loskomen en 

achterlaten en niet kunnen vergeten  



 

  

Wat bijzonder. Dietrich Bonhoeffer schrijft over de draden van het spinrag der 

belevenissen, die moeizaam losgemaakt worden. Hanna Lam schrijft over de mensen 

van voorbij, die met ons verweven blijven.  Dat lijkt een tegenstelling. Dat is het toch 

niet.  

  

We hebben van ons afgeschreven. We hebben de draden moeizaam losgemaakt en 

zijn niet (meer) gevangen in het spinnenweb 

van de belevenissen van voorbij.   

  

We hebben naar ons toegeschreven We zijn 

met Martijn verweven door gouden draden: 

zijn teksten en tekeningen, de verhalen over 

hem. Daarin mogen we zien en ervaren wie hij 

is. We dragen ze ‘met dankbare handen 

weemoedig’ met ons mee. Ze zijn het waard 

om niet vergeten te worden. Daarom willen we 

ze met je delen.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Dit is een fragment uit: De mensen van voorbij – een gedicht van Hanna Lam (1928-1988); voor de 

gehele tekst: klik hier en op veel andere websites  
2 Het gedicht Afscheid nemen is van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945); een andere tekst van hem over 

dezelfde thematiek vind je hier: Als je van iemand houdt  

◄◄  
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63 Hier scheiden onze wegen  
  

  

‘Grote dingen doen is moeilijk.’   

Wie mag toch wel die grote mens zijn geweest die tot deze verzuchting kwam? Op 

welk groot ding duidde deze spreker? Schrik niet: het was Paul Ryan, de leider van de 

Republikeinse partij in Amerika, die deze woorden op 24 maart 2017 sprak – nadat het 

niet was gelukt de Obamacare te vervangen door een ander systeem van 

zorgverzekering, de Trumpcare.   

  

Hoeveel lef moet je hebben om te spreken over een ‘groot ding’, als je een 

zorgverzekering uitkleedt, de zorgpremies voor armen en ouderen verhoogt, 

24.000.000 mensen daardoor uit de verzekering verdrijft, om met de opbrengst 

daarvan een belastingverlaging voor de rijken mogelijk te maken? Een groot ding? 

Schandaliger kan niet.1 Weet je wel hoe slecht het in Amerika gesteld is met de 

gezondheid(szorg)? De gemiddelde Amerikaan leeft drie tot vier jaar korter dan de 

gemiddelde Nederlander. Dat is natuurlijk al heel bijzonder, maar er zijn States – zoals 

Tenessee – waar de gemiddelde inwoner nog weer vier tot zes jaar korter leeft dan de 

gemiddelde Amerikaan. En dan zijn er dus mensen zoals Trump en consorten die de 

gezondheidszorg nog slechter willen maken voor de armen en ouderen ten gunste van 

de rijken.   

Geen Healthcare maar Wealthcare, waar haal je de brute lef vandaan!? Wel, het kan 

omdat Trump c.s. zich gesteund weten door een, in de Tea Party verbonden, bont 

gezelschap van conservatieven, antibelastingactivisten, wapenlobbyisten, 

neoliberalen, haviken en orthodoxe christenen – jazeker, helaas ook en vooral die 

laatste: orthodoxe christenen. Maar liefst 81% van de blanke 'evangelicals' stemde op 

Trump.   

  

Hoe humaan zijn we eigenlijk, in de politiek, als burgers van een land, als 

wereldburgers? Er zijn honderden onderwerpen die politiek van belang zijn. Maar 

steeds meer dringt zich aan ons op dat al die onderwerpen teruggebracht kunnen 

worden tot twee allesbeslissende vragen:  

1. Hoe bieden we bescherming en gerechtigheid aan mensen die voor een 

humaan bestaan daarvan afhankelijk zijn? In gewone mensentaal mag je ook de vraag 

stellen: hoe houden we de zwakkeren uit de vreetlustige kaken van de rupsjes-

nooitgenoeg?   

2. Hoe beschermen we de aarde tegen de schadelijke gevolgen van ons 

menselijk handelen? Hoe voorkomen we dat wij de schepping kapot maken?   

  

Wij mensen zijn verantwoordelijk voor onze morele keuzes. Wij kunnen en moeten 

kiezen tussen goed en kwaad. Is het niet buitengewoon schokkend dat we uitgerekend 

op de twee hiervoor genoemde onderwerpen in de Amerikaanse politiek een bijna 

catastrofale wending zien?   

  

Alle grote politieke denkers hebben door de eeuwen heen onderkend, dat de politiek 

zijn primaat dient te vinden in zaken waarin de individuele burger tekortkomt of 

tekortschiet. Bescherming van wat zwak is staat daarin als humane waarde centraal. 

Politiek is uiteindelijk ethiek!  

  



 

Hoe kan het dat wij zwijgende toeschouwers zijn in een wereld waarin juist de sterke 

gericht is op het vergroten van het eigen belang ten koste van de zwakke?   

  

Twee overwegingen:   

1. De manier waarop nu de democratie functioneert heeft de kwalijke eigenschap 

in zich, dat juist door dit democratisch systeem mensonwaardige politiek kan 

zegevieren. De politiek is verworden tot een systeem waarin politici afgerekend 

worden op de beloftes die zij doen aan mensen die zelf geen of een geringe bijdrage 

leveren aan de instandhouding van een humane samenleving. De burger als 

toeschouwer, die – als de wedstrijd na maximaal vier jaar is afgelopen – afrekent en 

met het witte zakdoekje zwaait.  

We kunnen de burgers in twee groepen verdelen: de groep die wat doet en de groep 

die toekijkt. Zo is de democratie bij zijn ontstaan in Griekenland nooit bedoeld.  Deze 

verwording van de democratie heeft ertoe geleid, dat de leiders niet meer de moed 

hebben om burgers aan te spreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid.  

Welke politieke leider durft vandaag de dag Kennedy te citeren: ‘Mijn 

medeAmerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw 

land kunt doen.’ Díe zin is uiteindelijk de sleutel voor een ethisch verantwoorde 

politiek.2 Heeft u één politicus in de, gelukkig voorbije, verkiezingscampagne het 

volgende horen zeggen: Beste medeburgers, vraag mij niet wat ik voor u zal doen, 

maar laten we het hebben over wat we samen kunnen doen voor een humane 

samenleving?  

2. In 1983 schreef de gereformeerde theoloog Okke Jager het boek Hier scheiden 

onze wegen. Toen al stelde hij dat we – ‘op de rand van de afgrond’ – niet langer 

blindemannetje kunnen spelen. Toen schreef hij nog dat een radicale oplossing soms 

beter is dan ‘de eindeloze dialoog tussen christenen van wie de ‘gebeden [...] haaks 

op elkaar staan’. Nu is er zelfs geen dialoog meer – we zijn toeschouwer van 

onethische politiek en we zwijgen.   

  

We kunnen niet zeggen dat we geen oplossing hebben. En het is niet 

waar dat het moeilijk is om iets groots te doen.   

Het is overigens ook niet waar dat Kennedy en Obama volmaakte 

politici waren. Maar ze appelleerden wel aan wat waardevol is in het 

leven, ze appelleerden aan onze persoonlijke verantwoordelijkheid 

voor een samenleving waarin het zwakke wordt beschermd.   

  

Laten we ophouden om verkeerde scheidslijnen te trekken, bijvoorbeeld tussen links 

en rechts, conservatief en progressief, christen en niet-christen.  

Laten we gewoon hardop zeggen:   

Hier scheiden onze wegen, hier, als door jouw stem of door jouw zwijgen de humaniteit 

geweld wordt aangedaan, de zwakke wordt vertrapt, de rijke wordt bevoordeeld en de 

aarde wordt vernietigd. Waarom trekken we díe scheidslijn niet? Als wij de moed 

hebben die scheiding tot stand te brengen, zullen politici wellicht weer de moed hebben 

ons als burgers op onze verantwoordelijkheid aan te spreken.   

  
  

  

  

  

  
1. Al eerder hadden de Republikeinen – op basis van het Verelendungsprincipe - ten tijde van 

Obama maar liefst 70 keer geprobeerd om verslechteringen in Obamacare tot stand te brengen, 



 

waarna Obama dit alleen door een veto kon voorkomen. 2. Uit de Inaugurele rede van Kennedy 

op 29 januari 1961  

  

  

  

Ps. Vandaag – 30 maart – is het boek Martijn Kroniek van een Asperger 1970-2014 

naar de drukker gegaan. Wat een mooi gevoel! Half mei is het verkrijgbaar. ◄◄  

64 Van de straat ...  
  
Zwolle, vijfenzestig jaar en daaromtrent is het al weer geleden. We woonden in wat 

door anderen een ‘volksbuurt’ of, nog erger, een ‘achterbuurt’ werd genoemd. Daarin 

was overigens de ene straat de andere niet. Wij woonden tenminste nog in de betere 

helft van de Warmoesstraat, waarvan het voorste deel – in onze ogen – slechts werd 

bewoond door dronkenlappen en vechtersbazen. Tweehonderd meter van ons huis 

verwijderd was de Eindstraat en dat was – ook weer in onze verbeelding – een 

gribusstraat1, die wij als jongetjes – letterlijk – links 

lieten liggen als we op weg waren naar de honderd 

meter verder gelegen School met den Bijbel. Dat 

was niet terecht, want ja, het was wel een zeer arme 

straat, maar niettemin: toen in oktober 1949 koningin 

Juliana een bezoek aan Zwolle bracht, deed ze ook 

de Eindstraat aan. En daar stonden  

ze, de mannen in witte overhemden, bij een 

spandoek met een onvergetelijk opschrift: “Al is de Eindstraat nog zo min, toch eren 

wij de Koningin.” Zij wisten: ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit 

een kwartje.’ Maar die wetenschap bracht ook verbondenheid!  

  

  
Het was de tijd, waarin de straat nog voor de kinderen was. Auto’s 

waren er nauwelijks. We speelden tikkertje – al of niet ‘met verlos’ 

– verstoppertje, we kleurden de straat met krijt2 om te hinkelen; we 

deden aan touwtje springen – jazeker, ook de jongens. Maar er 

waren ook andere, spannender, activiteiten: belletje trekken, al of 

niet met een met water gevulde fles op de deurkruk; appeltjes 

jatten uit de tuin van ‘doodgraver’ M., een verkenningstocht over ‘het Roomse kerkhof’ 

waarvan het toegangspoortje zo’n 100 meter van ons huis stond, een doodskop maken 

van een zelf ‘eerlijk gerooide’ suikerbiet. De straat was óns domein.  

  

Maar het spannendst was het kwartiertje na het avondeten, 

zeker als het donker was. Op de hoek van de Warmoesstraat, 

schuin tegenover ons huis, stond voor een klein winkeltje een 

rode brandmelder. Die zuil was het verzamelpunt van oudere 

jongens uit de buurt, een hangplek dus. Daar mochten wij dan 

als jongetjes – even  

     zoiets was het – bij staan. Het nieuws van de straat: wat heb 

ik daar allemaal gehoord en  

geleerd? Ach, kijk naar het resultaat nu ...   

  

Het nieuws van de straat ... Dat is tegenwoordig heel ander nieuws. De straat is er niet 

meer voor de kinderen, de straat is nu de bron van het ‘echte’ nieuws, meer nog: van 

de mening die telt, van het grote eigen gelijk. De ‘mensen in de straat’, zij zijn een 

belangrijke bron van grootse maatschappelijke inzichten en vergezichten.  Ook deze 

week kondigde de presentatrice in een uitzending van Nieuwsuur weer aan: 

http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/
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‘Journalisten gingen de straat op ...’  Dan hoor je ‘hét volk’. Je ziet een journalist door 

een winkelstraat sluipen, een argeloze burger aanspreken, een vraag stellen en ja 

hoor: opeens is het allemaal volstrekt helder. Je hoeft er geen verstand van te hebben 

om de enig juiste mening te hebben, dat is wel zo prettig.   

Ik weet niet of je het je nog herinnert. Toen Pim Fortuyn furore maakte, deed een deel 

van de journalistiek een belangrijke ontdekking: de straat! We waren de straat 

helemaal vergeten. Zelfs het Grote Acht Uur Journaal ruimde tijd in om het nieuws en 

de mening van de straat op te halen, want daar lag het – zomaar op de straat! Je 

moest het alleen nog even ophalen. Eerst de hongersnood in Afrika, de spanningen in 

het Midden-Oosten, de Haagse politiek en dan de straat! Ja, er werden zelfs straten 

uitverkoren, waarvan een aantal bewoners – als waren ze de AVRO-Hilterman van de 

zondagmiddag uit vervlogen tijden – in een wekelijkse rubriek hun visie op de wereld 

mochten uitdragen. Geen betere nieuwsbron dan de straat.   

  

Zou het weer anders kunnen worden? Het nieuws moet weer van de straat af en 

kinderen mogen weer de straat op. Ze zijn er toch ook nu nog steeds, de kinderen die 

(ook) op straat spelen. Misschien vooral wel de kinderen zonder tablet of iPhone, 

zonder merkschoenen, zonder vakantie – met wat wel? Vaak wel met pesterijen, 

schuldgevoelens, psychische problemen. Weet je, in Nederland groeit namelijk 1 op 

de 9 kinderen op in armoede met alle bijkomende verschijnselen van dien. Het is toch 

ronduit een schande dat we dit in een van de rijkste landen ter wereld – ja, Nederland 

– laten voortbestaan?! Dat de kloof tussen dat ene armoedekind en de andere acht 

kinderen zelfs weer groeit.   

Als ik daaraan denk – ja, dan komt de Warmoesstraat met die hangplek en hinkelbaan 

weer helemaal terug in mijn hoofd – én hart!   

  

  



 

  

  
  
1 Het woord gribus kent nogal wat betekenissen1) Achterbuurt 2) Armoedige buurt 3) Armzalig woonoord 4) 

Ellendige woning 5) Gevangenis 6) Krottenbuurt 7) Krottenwijk 8) Onooglijk verblijf 9) Ontuchthuis 10) Vuile 

buurt. Dat is een kenmerk van het bargoens: een scala aan betekenissen van één woord,  
2 Het is niet te geloven: dat is nu in grote delen van het land verboden, zie b.v. hier  

◄◄  

  

          ▌      Warmoesstraat   

  

Verleden woekert in mijn toekomst voort.   

Je hoeft niet ver vooruit te kijken,   

want wie ik was zal ook  mijn toekomst blijken  –   

ik spreek een taal die eerder werd gehoord.   

  

Mijn liefde werd in het verleden al geborgen   

en als ik vecht is dat een oude strijd.   

Mijn lachen leerde ik in een tijd,   

die zwanger van van zorg voor morgen.   

  

Zo is mijn toekomst daar  begonnen,   

toen ik speelde in die straat   

en hoe mijn weg ook verder gaat,   

wie ik toen werd geef ik niet meer gewonnen.   

  

Geen nieuws dat hier geschreven staat.   

Ik schrijf het slechts opdat ik niet vergeet   

hoe mijn verleden heet:    

de Warmoesstraat.   

  

http://www.volkskrant.nl/binnenland/stoepkrijtverbod-in-den-haag-zelfs-6-jarige-moet-vooraf-toestemming-vragen~a4482528/
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65 Op weg naar 4 mei – hij was veracht  
  
  

Ze staat op mijn netvlies gebrand, die ene scène aan het eind van de film Bram 

Fischer. De Nederlandse, zeer indrukwekkende film1 over een Zuid-Afrikaanse 

advocaat, volgens Nelson Mandela ‘a courageous man who followed the most difficult 

course any man could choose to follow.’ (‘Een moedige man die de moeilijkste weg 

volgde die iemand kan volgen.’)  

Als de laatste beelden van de film verschijnen, is de weg die hij koos al verteld. Bram 

Fischer is gestorven en gecremeerd. Ik zie twee mannen ...  

   

Voor je verder leest, wil ik je graag waarschuwen. Want mocht je het voornemen 

hebben deze film nog te gaan zien, dan zou ik het erg betreuren als je door mijn 

toedoen al weet hoe de film eindigt. Lees in dat geval dus nu niet verder.  

  

Het is 1963 en in Zuid-Afrika worden 

negen ANC-leden, waaronder Nelson 

Mandela, opgepakt. Hoewel velen – 

waaronder de verdachten zelf – Fischer 

dringend adviseren de verdediging niet 

ter hand te nemen, omdat hij daarvan zelf 

slachtoffer zou kunnen worden, doet hij 

het toch. Door Fischers inzet wordt de  

geëiste doodstraf – tot ontzetting van velen – omgezet in levenslang – een unicum in 

het Zuid-Afrika van toen. Bram Fischer speelt zelf echter ook een rol in het groeiende 

verzet in Zuid-Afrika. Hij heeft een leidende positie in de South African Communist 

Party (SACP). In 1966 wordt hij om die reden voor de tweede keer gearresteerd en tot 

levenslang veroordeeld. Fischer krijgt kanker. Hij overlijdt in 1975.  

  

Ik zie twee mannen lopen, met een kruik tussen hen in. Ze staan stil bij de wand van 

een kloof. Die kruik, dat is een urn. Een van de mannen geeft een geweldige schop 

tegen de urn. Dan volgt de filmcamera de duikelende urn, de diepte in. Ik zie hun 

blikken – hij was veracht.2   

Die duikelende urn – ze tolt door mijn hoofd.  

  

Rassendiscriminatie, apartheid, de Holocaust, daaraan ligt ten diepste de verachting 

van mensen ten grondslag, de volledige ontkenning van de andere mens.  

En waar verachting van een mens met macht gepaard gaat, met het vermogen om 

over het leven van de andere mens te kunnen beschikken, rest slechts vernietiging.  

  

Deze weken is op de televisie de huiveringwekkende serie Himmlers 

hersens heten Heydrich te zien. We kunnen Heydrich volgen in zijn 

zeer intelligente doordenking van waanideeën. Niet Hitler is de 

uitvinder van de Holocaust, Heydrich met anderen. Bezoek de 

Wannsee-Villa, gelegen aan een van de mooiste meren van Berlijn. 

Lees en luister op die bijzondere plek naar wat zich tijdens de 

vergaderingen van de Heydrich-bende in de winter van 1942 

afspeelde. Wij waren er. We werden er koud van.   

  

De Holocaust en de apartheid waren ingebed in een systeem van wetten en een 

netwerk van regels. Om beiden te kunnen uitvoeren waren gigantische organisaties 

nodig. Het waren (dus) knappe koppen die leidinggaven aan de processen van 



 

ontmenselijking en vernietiging van groepen mensen. Met die constatering lijken we 

een alibi te hebben om te denken dat het verschrikkelijke kwaad van de apartheid en 

de Holocaust zich buiten het ‘gewone leven’ voltrok. Er zijn – in die denkwereld – 

gewone, goede mensen zoals wij en de beesten van de Holocaust en de apartheid; 

waag het dus ook niet om te zeggen dat de verachting van mensen nog steeds – al of 

niet onderhuids – in onze cultuur aanwezig is.   

  

Het is niet waar, dat de ‘gewone’ burgers in Zuid-Afrika en Duitsland wel móesten 

meewerken in het verschrikkelijke systeem van de apartheid en de Holocaust. De daad 

van verachting in de film Bram Fischer – het wegtrappen van de urn met de stoffelijke 

resten van een moedig mens – was een vrijwillige daad. Het moordwerk van de 

Einsatzgruppen in Polen – een bedenksel van Heydrich – was eveneens een daad 

van vrijwilligheid. De twee mannen in de film, de soldaten in Polen, zij zijn de 

verbeelding van het verschrikkelijke feit dat schijnbaar keurige burgers, liefhebbende 

ouders, kunnen vervallen tot de meest onmenselijke daad die denkbaar is: de 

verachting en de daardoor blijkbaar gelegitimeerde dood van mensen.    

  

Ik leef (nog) in een luxe tijd. Ik kan me permitteren om naar een film en televisieserie 

te kijken waarin het kwaad van de verachting zich voor mijn ogen voltrekt. Ik kan 

gewoon blijven zitten. Daar is geen moed voor nodig. Hoe anders was dat met Bram 

Fischer, die opstond, “who followed the most difficult course any man could choose to 

follow.”  

  

Er is geen enkele garantie: je kunt communist, jood, christen, liberaal, socialist, goede 

huisvader, liefhebber van klassieke muziek of wat ook zijn. Het kan zijn dat dit alleen 

maar buitenkant is.   

  

Himmler en zijn volgelingen lopen door onze tijd, zijn onder ons, ze hebben gewone 

burgerkleren aan. De kiem van verachting van mensen zit in mijzelf. Wie zich 

onschuldig waant, kan een handlanger, een dader worden.  

  

De film Bram Fischer, met zijn 

verachtelijke slot, heeft een bijzondere 

kwaliteit: Fischer vertelde mij: ‘Water is 

sterker dan steen, liefde is sterker dan 

geweld.’ Hij maakte het waar. Wat een 

morele moed.   

  

  

  

  

  
1     

zie de trailer bram fischer    
lees een filmrecensie: ‘Een held. Je kunt niet anders zeggen. Die de prijs betaalde.’  lees 

een gesprek met de filmmaker: ‘Over de zachte advocaat van Mandela’  

  
2   
In The Messiah van G.F. Händel klinkt de aria He was despised. lees 

daarover hier  
en hier kun je de aria beluisteren  

◄◄  

  

https://www.pathe.nl/film/22600/bram-fischer
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66 Nu is het stil   
  

Kranenburg. Het is enkele dagen nadat ons werk is voltooid door het verschijnen van 

het boek van Martijn. Hij die niet meer zichtbaar en tastbaar bij ons is, leeft door zijn 

taal en tekeningen, door de verhalen over hem, zichtbaar voort in het boek dat zijn 

naam draagt – Martijn Kroniek van een Asperger 1970-2014.  

  

We gaan het pad op en na enkele stappen staan we bij het graf. Iemand is, anderen 

zijn ons voorgegaan. Nadat we zelf met onze kinderen en kleinzonen al eerder – op 

14 mei, de sterfdag van Martijn – bloemen op het graf hebben geplaatst, zoals ook 

anderen deden, is er nadien nog een boeket bij gekomen. Er hangt een kaartje aan.   

   

  

  

  Er wordt altijd   in diepe liefde  

 over jou gesproken,   door 

iedereen die   die jou gekend heeft.  

 Ik prijs mezelf   gelukkig dat ik  

 daar een van ben.   

  

  

Geschreven door een anonymus, maar – weten we – de tolk van tallozen. Wij staan 

daar en onze harten nemen deze woorden tot zich. Nu is het stil terwijl het voorjaar 

om de graven bloeit.  

  

Nu is het stil. Wat zal ik dan nog schrijven op dit moment? Dit:  

  

In veel blogs werd geschreven over Martijn en over onszelf na het verlies van hem. 

Elke keer weer lazen vele honderden die woorden. Op soms raadselachtige manier 

werden de blogs op het internet ‘ontdekt’, niet zelden door mensen die ook zelf waren 

aangetast door het verlies van een kind of andere dierbare. De mooiste reactie die we 

bij herhaling kregen, was deze: ‘jij hebt woorden gevonden voor wat wij voelen en 

ervaren, maar waarvoor wij geen woorden konden vinden,’ of woorden met dezelfde 

strekking. Nu schrijven wij: juist júllie woorden hebben mogen bijdragen aan de heling 

van ónze wonden. Wij hebben daardoor geleerd: wie deelt in vreugde en verdriet, mag 

ontvangen. In veelvoud.  

  

In het boek hebben we geprobeerd Martijn te laten zien, een bijzonder mens. Een 

mens die werd en wordt bemind, zoals de anonymus zo prachtig verwoordt.  En hoe 

diep zijn we geraakt door reacties van mensen die Martijn niét gekend hebben en ons 

eerder, maar vooral nu schrijven in woorden als deze: “Martijn heeft een plek gekregen 

in vele harten. Zeker in die van ons!” Wij zijn gelukkig omdat deze Martijn ónze zoon 

is.   

  

We nemen over een aantal dagen een adempauze. Het zal wellicht even duren voor 

weer een nieuwe blog verschijnt.   

  

Nu is het stil in ons, terwijl het voorjaar om de graven bloeit.  

  

  



 
◄◄  

67 E pluribus unum   
  

Penn(sylvania) Station, New York. Wie na een vlucht van acht uur zich per trein naar 

Midtown Manhattan spoedt, stapt uit in het drukste verkeerspuntknooppunt van 

Amerika, oud, smerig, chaotisch. Ben je daarvan bekomen en wurm je je in de 

mensenmassa over uitgesleten traptreden naar de uitgang 8th Avenue, dan dondert 

New York over je heen. Wolkenkrabbers 

verbergen grotendeels de blauwe lucht, er is een 

kakafonie aan geluiden – van (toeterende) auto’s, 

vooral gele taxi’s, van airco’s (realiseer je je later), 

die dag en nacht een doffe dreun over de stad 

verspreiden. Je ziet mensen, mensen, mensen. 

Het is – alleen al door het verschil in snelheid 

waarmee ze zich verplaatsen – niet moeilijk om 

daarin twee grote stromen te onderscheiden: wer- 

kende New Yorkers en toeristen. Allemaal op 

weg, steeds op weg – rusteloos, zo lijkt het. En waar zijn toch de oudere inwoners van 

de grote steden in Amerika? We zagen ze niet.  

  

 We waren met zes: onze kleinzonen Jesper en Lennart, hun 

ouders (en dus onze kinderen) Robert en Jente, Louise en ik. Ja 

natuurlijk, Martijn was er ook – in zes harten trok hij met ons 

mee. We hadden een geweldige klus geklaard. Op 14 mei waren 

we met meer dan 90 mensen bijeen – verenigd rond Martijn, 

rond het toen gepresenteerde boek Martijn Kroniek van een 

Asperger 1970-2014. Nadien lieten zovelen ons blijken hoe ze 

geraakt waren door de inhoud van het boek. Reacties die onze harten vulden. We 

hervonden de rust en zo konden we Zwolle achter ons laten. In New York begon een 

unieke reis van bijna vier weken, een uniek samenzijn als familie.   

  

 We deden drie dagen Washington aan, brachten een dag door op en rond de National 

Mall met zijn indrukwekkende momenten en musea. We hadden een rondleiding door 

het Capitool, die begon met een film – E pluribus unum, Uit velen een. Ik moest steeds 

weer denken: Uit velen een – zou Trump deze film ooit gezien hebben?  

We wandelden naar Arlington National Cemetery met z’n meer dan 400.000 graven. 

We stonden stil bij die in steen gebeitelde woorden van John F. Kennedy: "And so, my 

fellow Americans: ask not what your country can do for you; ask what you can do for 

your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but 

what together we can do for the freedom of man." 1   

  

 Ik zou duizenden woorden kunnen schrijven over onze zwerftocht door de 

overweldigende Nationale Parken.2 We vertoefden zowel 57 meter onder de 

zeespiegel als 3.300 meter erboven, we bezochten helderblauwe meren en trokken 

door de woestijn; soms was het 17º, soms 45º, we zagen de meest fantastische natuur. 

We verbleven in miljoenensteden, maar zagen ook hoe mensen eenzaam in oneindig 

land woonden, tientallen kilometers verwijderd van de ‘bewoonde wereld’. In álle 

opzichten een land vol ongekende tegenstellingen. Hoezo, Uit velen een?  

  

http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/


 

 Naar één kleine plek in die 

oneindige wereld wil ik je graag 

meenemen. Glossy reisbrochures 

melden er niet veel over en het is 

zeker niet het drukste toeristische 

oord in Amerika. De Nederlandse 

Wikipedia besteedt er slechts tien 

regels aan. Maar wie via ladders en 

trappen is afgedaald in de spelonk 

Cliff Palace, de gave restanten van 

de grootste verzameling cliff 

dwellings  

in Mesa Verde, zal het levenslang niet meer vergeten.3 De klifwoningen zijn gebouwd 

door Anasazi-indianen, de waarschijnlijke voorgangers van de Pueblo. Zij leefden daar 

van AD 600 tot circa 1300. Zevenhonderd jaar later zijn er nog steeds alleen maar 

raadsels: hoe enwaarom bouwden ze deze woningen zo? Onze jongste kleinzoon (12) 

schreef daarover – en ook in zijn woorden klinkt de verwondering door die hij en zijn 

vier jaar oudere broer voelden: “Het is een steile klim van wel tien verdiepingen naar 

beneden. Toen we beneden waren kregen we uitleg over verschillende dingen en we 

vroegen ons af waar de Anasazi naar toe waren gegaan en waarom ze dat hadden 

gedaan?”   

  

 Eén ding is géén raadsel. De Anasazi leren ons met deze klifwoningen een levensles. 

De rangers die de bezoekers rondleiden laten niet na daarover met groot ontzag te 

spreken: De Anasazi hadden alleen maar stenen gereedschap. De meer dan 600 

klifwoningen in Mesa Verde, ze konden alleen maar gebouwd worden door de 

ongekende, gezamenlijke inzet van álle leden van de stam. E pluribus unum, Uit velen 

een.   

  

 Amerika – een land vol ongekende tegenstellingen én zonder een verbindend verhaal. 

Met een president die – volgens 72% van de bevolking! – niet verbindt maar 

verdeeldheid zaait. Dat was duizend jaar geleden bij Cliff Palace anders. De echo van 

wat de Anasazi toen en daar tot stand brachten, klinkt 700 jaren later nog door in de 

woorden van Kennedy: Ask not what your country can do for you; ask what you can 

do for your country. Welke beschaving had/heeft een hoger humanitair niveau?   

  

 We kunnen met elkaar delen, ons voor elkaar inzetten, maar ook ieder voor zich leven. 

Loyaliteit en vertrouwen kun je opbouwen en organiseren. Dat bewijst de 

geschiedenis. Zoals ze ook bewijst dat egoïsme gevoed kan worden door een gebrek 

aan een sociale, humane structuur en cultuur. Soms - wist Machiavelli al - moet je als 

overheid mensen dwingen om goed te zijn. Daarom is de neoliberale wens om de rol 

van de overheid zoveel mogelijk terug te dringen een uiting van de afkeer om 

solidariteit te organiseren: ikke, ikke, en de rest kan stikken, de wereld een jungle.  

  

 We waren in Amerika toen in Charlottesville het extreemrechtse racistisch geweld 

losbarstte. We hoorden de woorden van Trump én de afkeer die daardoor werd 

opgeroepen. Obama publiceerde daarna twee tweets waarin hij Nelson Mandela 

citeerde: "Niemand wordt geboren met haat voor een persoon met een andere 

huidskleur, achtergrond of geloof. Een mens leert haten, en als we kunnen leren om 

te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Want liefde is een natuurlijker 

aspect voor de mens dan haar tegenpool." Miljoenen, ja miljoenen lezers betuigden 

hun instemming en deelden de boodschap.   



 

  

 Er is in de wereld een verlangen naar leiders die ons een kompas voor een humane 

wereld aanbieden: E pluribus unum, Uit velen een.   

   

 
1. Kennedy, 20 januari 1961 – 33 seconden is genoeg; kijk en luister  hier  
2. Je kunt 100 foto’s van de plaatsen en bijzondere plekken die wij bezochten hier zien. De foto’s vergroten of 

verkleinen? Druk op Ctrl en scroll tegelijk met je muiswieltje.    
3. Wil je meer van dat wonderlijke Mesa Verde weten, korte filmpjes zien? Klik hier  
4. Lees hier meer over de woorden van Obama en wat hij losmaakte                              ◄◄  

68 Zur letzten Instanz  
  

 Berlijn, 3 januari 2005 – Het is de laatste dag van ons eerste camperbezoek aan de 

Duitse hoofdstad. Voor we afreizen moeten we toch ook KaDeWe – Kaufhaus des 

Westen – bezocht hebben, dat reusachtige kooppaleis bij 

de Kurfürstendamm, al was het alleen maar om erover 

mee te kunnen praten. Ja toch? Maar hoe gaat dat ... we 

ontdekken een heel mooi rood leren jasje, 50% korting. 

Een heel jasje voor de halve prijs, dat konden  

we daar toch niet laten hangen?! Een Frau van misschien 55 helpt en begeleidt ons 

naar de kassa. We wisselen enkele woorden. “Is het de eerste keer dat u Berlijn 

bezoekt?” Dat kunnen we alleen maar beamen. En dan is er – zo maar – die 

prangende vraag: “Hat das mit deiner Meinung über das deutsche Volk zu tun?” Hoe 

kwetsbaar kan een mens worden door het stellen van een vraag? Er ontstaat een 

bijzondere en vooral ook vrijmoedige gedachtewisseling.  

  

 Nieuwjaarsdag 2005 – Twee dagen eerder hadden we ook al twee bijzondere 

ontmoetingen in Berlijn. We wilden eten in de voormalige herberg Zur letzten Instanz, 

een gebouw dat 400 jaar geleden tegen de stadsmuur stond en dus de laatste Stube 

van de stad was; waar bovendien bezoekers van de naburige rechtbank nog even hun 

laatste ervaringen uitwisselden. Daarom: Zur letzten Instanz. We waren zo dom 

geweest om geen plaatsen te reserveren en zo 

kwam het dat ons nog ‘slechts’ een plaats aan de 

ronde stamtafel restte; overigens wel omgeven met 

foto’s van groten der aarde die ons waren 

voorgegaan. Twee bejaarde mannen dronken daar 

een borreltje en nadat wij ons glas wijn hadden 

gekregen, klonk het Zum Wohl. Het bleken twee 

broers te zijn die elkaar na de oorlog vele jaren niet 

meer hadden ontmoet. De één woonde in Oost-

Berlijn, de ander werkte in Noord-Duitsland bij de Navo, vandaar. Na de val van de 

muur en gepensioneerd, dronken ze elke nieuwjaarsdag samen een borrel aan deze 

stamtafel en wisselden ze – die middag in alle kwetsbaarheid ook met ons – hun 

levenservaringen en -wijsheden uit.  Hoe lang nog? Zur letzten Instanz.   

  

 Nadat de twee broers de stamtafel hadden verlaten, schoven – zo bleek al snel – twee 

echtparen aan, vijftigers. Ze hadden het bijna 

voltooide Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas (het Holocaustmonument) bezocht, die 

indrukwekkende vlakte van 2711 betonblokken in 

het hart van Berlijn. Terwijl wij Eisbein mit 

Sauerkraut aten, ontspon zich een intensief 

https://www.youtube.com/watch?v=PzRg--jhO8
https://www.youtube.com/watch?v=PzRg--jhO8
https://www.youtube.com/watch?v=PzRg--jhO8
http://www.roelsteenbergen.nl/gallery/13/AMERIKA-REIS-2017/
http://www.roelsteenbergen.nl/gallery/13/AMERIKA-REIS-2017/
http://www.roelsteenbergen.nl/gallery/13/AMERIKA-REIS-2017/
https://www.nps.gov/meve/learn/photosmultimedia/multimedia.htm
https://www.nps.gov/meve/learn/photosmultimedia/multimedia.htm
https://www.nps.gov/meve/learn/photosmultimedia/multimedia.htm
https://nos.nl/artikel/2188240-obama-s-tweet-over-charlottesville-meest-gelikete-ooit.html
https://nos.nl/artikel/2188240-obama-s-tweet-over-charlottesville-meest-gelikete-ooit.html
https://nos.nl/artikel/2188240-obama-s-tweet-over-charlottesville-meest-gelikete-ooit.html
https://nos.nl/artikel/2188240-obama-s-tweet-over-charlottesville-meest-gelikete-ooit.html
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/


 

gesprek tussen die vier: ja, geen twijfel, we mochten nooit vergeten en moesten blijven 

herdenken – daarover waren ze het eens. Maar  

moest daarvoor die enorme wond, zo midden in de stad, altijd pijnlijk aanwezig zijn? 

Ze durfden in hun kwetsbaarheid dáárover van mening te verschillen. Ik weet niet hoe 

het kwam, maar al spoedig werden ook wij in het gesprek betrokken. Zo ontstond ook 

daar weer een bijzondere en vrijmoedige gedachtewisseling.   

  

 34 Jaar eerder, 7 december 1970 – de Koude Oorlog woedt nog in alle hevigheid en 

toch begeeft Willy Brandt zich in het kamp van de vijand, hij bezoekt Warschau. De 

socialistische bondskanselier van (toen nog) 

West-Duitsland herdenkt daar – bij het 

monument van de opstand in het getto van 

Warschau, 1943 – de slachtoffers van Hitlers 

bewind. Voor iedereen volkomen onverwacht 

maakt hij een knieval. De wereld ziet het met 

een schok. Want het is alsof Willy Brandt zich 

door die knieval plaatsvervangend schuldig 

verklaart. Het is alsof door deze knieval van 

een onschuldige ook wij  

uitgenodigd worden om in de krochten van ons éigen geweten kijken als wij de door 

ánderen uitgevoerde Holocaust herdenken. Het is alsof hij ons door die knieval 

duidelijk maakt dat alleen dán vrede mogelijk is als wij bereid zijn door de knieën te 

gaan. Willy Brandt, de man die – meer dan wie ook in die tijd – vocht voor vreedzame 

co-existentie van volkeren en rassen. Juist hij, die grote man, laat zijn kwetsbaarheid 

zien; hij weet dat de zachte krachten zullen overwinnen. Een jaar later ontvangt hij de 

Nobelprijs voor de Vrede.   

  

 Twaalf jaar geleden, daar aan de stamtafel in Berlijn, realiseerde ik me indringend dat 

ons leven in Europa is gebouwd op de puinhopen van vele oorlogen, het gevolg van 

‘sterke mannen’, van haat, van uitsluiting – tot uitdrukking komend in autoritaire 

systemen. Ik ervoer hoe de Duitsers die we in het KaDeWe en aan de stamtafel in 

Berlijn mochten ontmoeten, genoten van hun vrijheid én zich bewust waren hoe 

kwetsbaar die vrijheid is en misschien juist daarom zelf ook kwetsbaar durfden zijn.   

  

Het thema van het Holocaustmonument in Berlijn is een tekst van de Italiaanse 

schrijver Primo Levi, zelf overlevende van het vernietigingskamp Auschwitz: 'Het is 

gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen 

hebben.'   

Hebben wij – en ik doel met het woord ‘wij’ uiteraard op mijzelf én op mijn generatie – 

hébben wij wat te zeggen? Dat was en is wat mij daar twaalf jaar geleden in Berlijn het 

meest raakte: ‘gewone’ mensen die niet zwegen, die vrijmoedig durfden spreken en 

vragen – niet als schuldigen maar als mensen met een vrij en verantwoordelijk 

geweten. Ze hadden in hun kwetsbaarheid wat te zeggen!  

  

 Waarom lijkt onze generatie zo vaak te zwijgen, niet te durven spreken over wat voor 

ons van betekenis is, over onze maatschappelijke waarden en keuzes? Verstoppen 

wij wat wij denken? Wat hindert ons daarin kwetsbaar te zijn?  

  



 

 Hoe kunnen wij van betekenis zijn? Door de kracht van onze 

kwetsbaarheid, door onze januskop af te zetten – zoals die 

mensen in Berlijn, zoals Willy Brandt die niet anders kon dan 

door de knieën gaan, zoals de machtige Barack Obama die 

alleen nog maar Amazing Grace kon zingen na een vreselijke 

moordpartij.   

  

 Knielen, zingen ... als wij die kleine daden, woorden en vragen nalaten, als wij geen 

kracht ontlenen aan onze kwetsbaarheid, als wij zwijgen, zullen we alleen nog maar 

het geschreeuw horen van autoritaire leiders en van mensen met een hang naar 

overgave aan autoriteiten en autoritaire systemen. Is dat wat wij willen? De grootste 

maatschappelijke kracht gaat uit van onze kleine daden, van kleine woorden, die 

geboren zijn in onze kwetsbaarheid. Henriëtte Roland Holst dichtte het: “De zachte 

krachten zullen zeker winnen in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren” – In ’t eind, 

zur letzten Instanz.  

  

  

  

                       ◄◄  

  

69 Kwetsbaar en krachtig – een pleidooi   
  

  

“Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.”   

  

Het zijn de laatste woorden van Eberhard van der Laan als 

burgemeester van de stad Amsterdam, geschreven op 18 

september 2017. Hoe krachtig kan een kwetsbaar mens zijn?!  

  

Er ging zó’n kracht uit van de woorden van Eberhard van der Laan, dat ruim drie weken 

later, op vrijdagmorgen 13 oktober op de Van Baerlestraat in Amsterdam en de 

omgeving daarvan als vanzelfsprekend een verkeersblokkade ontstond.   

Om 08:25 uur kwam een rouwwagen aanrijden. Hoewel de twee verkeersbanen en de 

fietspaden vrij bleven, stopten trams en auto’s, stapten scholieren en mensen op weg 

naar hun werk van hun fiets. Het was een onwerkelijk gezicht: geen enkele beweging, 

midden in de ochtendspits bij het anders altijd levendige Museumplein. Even later 

zetten zes dragers de kist op hun schouder. Ze gaan de oude hoofdingang van het 

Concertgebouw binnen, gevolgd door de vrouw en kinderen van Eberhard Van der 

Laan – Amsterdam stond daar zes minuten stil.1  

  

In onze huidige cultuur worden wij vooral gestuurd door krachtwoorden. We worden 

opgeroepen krachtvol te zijn, een krachtmens te worden, er worden heel wat 

krachttoeren verwacht waarvoor enig krachtvoer noodzakelijk kan zijn. Velen schuwen 

krachttermen in het publieke domein niet. In de politiek hebben we krachtdadige 

mannen (ja, vooral mannen) nodig met een krachtige geest, we hebben krachtsteden 

en krachtdorpen bedacht. Achterstandswijken worden krachtwijken – althans dat is de 

belofte. Kortom, nog even en dan staan we allemaal ‘in onze kracht’.   

  

Met dat alles is toch niet zoveel mis? Ook ik vind dat we onze beste krachten mogen 

inzetten, dat we ook anderen op hun kracht mogen aanspreken. Maar toch: als kracht 

http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/


 

een essentiële waarde in onze cultuur is, is dan kwetsbaarheid een zwakte, een 

onwaarde? Of heeft kwetsbaarheid zijn eigen kracht? Toen Eberhard van der Laan 

over zijn ‘lieve stad Amsterdam’ en zijn inwoners sprak en schreef, was dat geen 

krachttaal; het waren zachte woorden, uitgesproken door een zeer kwetsbaar mens – 

maar wat ging van die zachtheid en kwetsbaarheid een geweldige kracht uit.  Wat een 

paradox: krachttaal bijt zichzelf vaak in de staart en leidt niet zelden tot onmacht; 

kwetsbare woorden kunnen een vele harten veroverende kracht hebben.  

  

Krachtige mensen hebben in de loop van de geschiedenis krachtige, levensreddende 

daden verricht; ze hebben een eind gemaakt aan barbarij, volkerenmoord, de 

holocaust – ik hoef het niet allemaal op te noemen. Maar we hebben ook heel veel te 

danken aan breekbare, kwetsbare mensen – poëzie en proza, muziek, beeldende 

kunst –  wat zou ons leven arm zijn zonder de werken van hun kwetsbare geest.  

  

Op 29 september was ik gast op een congres van 

Dimence Specialistisch Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen. De begrippen autisme en 

kwetsbaarheid stonden centraal. Er was ook een door 

Dimence georganiseerde expositie van 12 tekeningen in 

grootformaat van onze zoon Martijn, tekeningen uit het boek van/over hem. Wat een 

voorrecht was het dat ze getoond werden en dat ik zovelen daarover mocht vertellen.   

Er waren goede sprekers2, maar voor mij waren het vooral de twee 

‘ervaringsdeskundigen’ die mij raakten. Hoe één van hen in alle onbevangenheid 

vertelde hoe hij nog die morgen, op weg naar het congres, in paniek raakte toen hij 

moest constateren dat er een treinstoring was en hij door zijn vrouw weer ‘op het goede 

spoor’ was gezet. Hoe de ander vertelde hoe ook zijn vrouw hem ondersteunde: “Ook 

als je strompelt kom je vooruit.” Hun levensverhalen, hun – niet zelden humoristische 

–  manier van vertellen, hun begaafdheid, de ongelooflijke opgave die het voor hen 

was om te leven met kwetsbaarheid zonder zich als slachtoffer te gedragen –  ik zag 

en hoorde Martijn voor me.  Wat ging er juist van déze mensen een geweldige 

levenskracht uit. Maar ik dacht ook: waarom is kracht in onze samenleving de 

vanzelfsprekende norm; waarom moet steeds weer uitgelegd worden hoe het komt dat 

kwetsbaren zijn zoals ze zijn en waarom hoeven ‘gewone’ mensen hun gedrag niet uit 

te leggen? Waarom zitten de kwetsbaren in de hoek?  Waarom worden ze – ook in de 

wereld van volwassenen – gepest en vernederd? (Nu ik dit opschrijf hoor ik in mijn 

hoofd de prachtige aria uit de Messiah van Händel – ‘He was despiced en rejected’ 3; 

ik hoor Nick Cave met de voor Martijn zo troostende woorden ‘Bless his ever loving 

heart’ 4.)  

  

Vandaag ben je krachtig, morgen mogelijk kwetsbaar – het leven heeft ongewilde 

wendingen. Of is het toch anders? Ben je niet altijd én kwetsbaar én krachtig? Dat 

kwetsbare houden we mogelijk graag verborgen, onze buitenkant is niet onze 

binnenkant.   

  

Mijn pleidooi: laat je zien zoals je bént, kwetsbaar en krachtig, je wordt er mooier van. 

Gebruik niet de taal van macho’s, niet de taal van de economisch machtigen die 

dorsten en hongeren naar nog meer geld in plaats van naar gerechtigheid, niet de taal 

van autoritaire mensen noch de taal van de straat; spreek en schrijf een taal waarin 

kwetsbaarheid en kracht elkaar niet uitsluiten maar insluiten. Weet je, als je investeert 

in liefde word je kwetsbaar. Liefde is teer, is breekbaar – liefde is krachtig.   

  

Zorg goed voor jezelf, voor onze wereld en voor elkaar.  



 

  

  

  

  

  

  

  
1 Ik was er niet bij, daar in de nabijheid van het Concertgebouw in de Van Baerlestraat, Amsterdam. Ik heb 

mijn beschrijving ontleend aan de woorden van een journalist van het Parool  

  

2 Ik dank de hoogleraar Andries Baart, de geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering, voor zijn 

prachtige lezing over kwetsbaarheid. Iets van zijn woorden vind je in deze blog.  

  

3. Luister, als je wilt,  hier naar deze prachtige aria.  

  

4. Nick Cave zong dit ontroerende lied van de liefde – vermoed ik – toen Martijn ’s nachts zijn Dagboek van 

een vermoeide Asperger schreef – je kunt hem nu hier horen.   

  
Reageren? klik hier                 ◄◄  

  

70 Dresden – ‘een modern wonder’  
  
Een modern wonder met een lange voorgeschiedenis, een vreselijk begin en prachtig 

slot – daarover wil ik je nu graag vertellen.  

  

Warschau, 16 oktober 1940. Het getto van Warschau wordt opgericht. Tijdens het 

driejarig bestaan van het getto zorgden ondervoeding, ziekte en deportaties naar 

concentratiekampen en vernietigingskampen voor een daling van het bevolkingsaantal 

van een geschatte 450.000 tot 37.000 mensen. In 1943 vond hier de opstand in het 

getto van Warschau plaats, een van de eerste massale opstanden tegen de nazi's.  

  

Dresden, de nacht van 13 op 14 februari 1945, Operatie Thunderclap. Meer dan 1000 

bommenwerpers voeren drie aanvallen uit. Het ‘tapijtbombardement’ van (brand- en 

brisant-)bommen veroorzaakt een keten van brandhaarden. De oplaaiende branden 

stuwen hete rookgassen omhoog en zuigen daardoor lucht uit de omgeving aan. Zo 

ontstaat een ongekende vuurstorm. Inwoners die zich naar buiten wagen om aan hun 

brandende onderkomens te ontsnappen, worden door die vuurstorm meegezogen tot 

diep in het inferno. Ontsnappen is niet mogelijk. Zij die in de schuilkelders zijn gevlucht 

komen door verstikking om.   

De schattingen over het aantal doden lopen ver uiteen: tussen de 30.000 en 100.000 

mensen. Dit opvallende verschil wordt vooral veroorzaakt door een onbekend aantal 

Duitsers die vóór de oprukkende Russen de barokke binnenstad van Dresden waren 

binnengevlucht, in de verwachting dat die zeker niet gebombardeerd zou worden.   

  

De beroemde Frauenkirche, de hoogbarokke kerk die na de eerste twee aanvallen nog 

overeind stond, was wel vanbinnen volledig uitgebrand. Door de verzengende hitte 

waren de buitenmuren poreus geworden. Daardoor stortten in de ochtend van 15 

februari deze muren alsnog in en kwam de koepel omlaag. Overigens bleef de sokkel 

met de naam van Maarten Luther overeind – een bijzonder symbool voor deze 

Evangelisch-Lutherse kerk.  

http://www.roelsteenbergen.nl/files/08%20H_ndel%20-%20He%20was%20despised.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/08%20H_ndel%20-%20He%20was%20despised.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/08%20H_ndel%20-%20He%20was%20despised.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/08%20H_ndel%20-%20He%20was%20despised.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=saJLgdreC8g
https://www.youtube.com/watch?v=saJLgdreC8g
https://www.youtube.com/watch?v=saJLgdreC8g
https://www.youtube.com/watch?v=saJLgdreC8g
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/
http://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/


 

De DDR-autoriteiten lieten de kerk 

als ruïne voortbestaan, ter 

herinnering aan de in hun ogen grote 

schanddaad van de Amerikanen en 

Engelsen. Tegenwoordig overheerst 

ook in het Westen de opvatting dat 

dit vreselijke bombardement militair 

gezien niet (meer) nodig was.   

  

Uiteindelijk werd de Frauenkirche  

toch herbouwd. Daar gingen wel twee essentiële gebeurtenissen aan vooraf. Sterker, 

het lijdt weinig twijfel: zonder die twee gebeurtenissen zou de kerk waarschijnlijk ook 

nu nog een ruïne zijn, er in elk geval niet zo uit zien als thans het geval is. Dat zit zo.  

  

Als Willy Brandt op 7 december 1970 zijn ‘Kniefall von Warschau’ maakt, laat dat een 

diepe indruk achter bij veel Polen – en niet alléén bij hen. De symboliek is dan ook 

overweldigend: Brandt, de ijveraar voor herstel van de Duitse eenheid, maakt – als 

vertegenwoordiger van een land dat Polen in de jaren ‘40 met terreur overweldigde – 

zijn knieval te midden van de Russische overheersers in uniform van dát moment. Er 

zijn Polen die deze indrukwekkende daad 25 jaar later niet zijn vergeten.  

  

Soms kan één mens door één daad het leven van velen ingrijpend veranderen. Dat 

geldt zeker voor de conservatieve CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl. Hij was – net als 

de socialist Brandt – een groot voorstander van een herenigd Duitsland en zei na de 

val van de muur op 19 december 1989 – o symboliek! – bij de ruïnes van de  

Frauenkirche:  ‘Vanaf Duitse bodem mag in de toekomst 

alleen nog maar vrede komen.’ Zijn droom van een 

verenigd Duitsland werd door weinigen in eigen land én in 

Europa, Amerika en Rusland gedeeld. De Franse schrijver 

François Mauriac drukte hun gevoelens zo uit: 'Ik houd 

zoveel van Duitsland, dat ik blij ben dat er nu twee Duitslanden zijn om van te houden". 

Maar Kohl zette eigenzinnig door en zo werd de DDR op 3 oktober 1990 door de 

Bondsrepubliek Duitsland geabsorbeerd. Na zijn overlijden zei Angela Merkel in 

Speyer dat het leven van miljoenen mensen, ook het hare, zonder Kohl totaal anders 

was verlopen. ‘U heeft er een beslissend aandeel in gehad dat ik hier sta.’  

  

Na de Wende werd in 1994 met de wederopbouw van de Frauenkirche begonnen. Met 

steun van burgers – vooral ook uit Amerika en Engeland –  van steden en landen, was 

het mogelijk de kerk te herbouwen. Op 30 oktober 2005 werd de kerk weer in gebruik 

genomen.  

  

‘Laat deze kerk, die zo lang een symbool van de verwoesting van de stad is geweest, 

nu een symbool van verzoening tussen Groot-Brittannië en Duitsland worden’, schreef 

de Britse ambassadeur in Duitsland in de Süddeutsche Zeitung. Negenenvijftig jaar na 

het geallieerde bombardement werd door de zoon van een piloot die aan het 

terreurbombardement deelnam, een verguld kruis vervaardigd. Op 23 juni 2004 werd 

dit kruis, samen met de koepel, op de kerk gehesen.  

  



 

Maar er is een nog groter wonder. Daarvan vertelde een gids toen wij met het Zwols 

Vocaal Ensemble in Dresden en omgeving waren.1 Het ZVE had op zondag tijdens 

een Gottesdienst in de Frauenkirche gezongen – een onvergetelijke gebeurtenis. 

Staande op de Neumarkt vertelde 

deze gids een dag later dat veel 

Dresdenaren zich bewust waren van 

het feit dat al in 1933 de kiem was 

gelegd voor die vreselijke vuurstorm in 

1945: ‘Wie wind zaait zal storm 

oogsten.’ Daarna vertelde ze over wat 

Dresdenaren ‘das moderne Wunder’ 

noemen: hoe rooms-katholieke Pool- 

se arbeiders vrijwillig hadden 

geholpen bij het vervaardigen van stenen ‘vazen’ op de hoektorens van de lutherse 

Frauenkirche, 60 jaar nadat Duitsers het getto van Warschau hadden vernietigd.   

  

Het moderne wonder – het bestaat: het slachtoffer biedt de dader verzoening aan.  

Dat is zichtbaar voor wie naar de ‘vazen’ op de hoektorens van de Frauenkirche kijkt.  

Het kan blijkbaar: ‘Hebt uw vijanden lief’.2  

  

  

  

  

1. Het Zwols Vocaal Ensemble gaf, met zijn dirigent Martien Hovestad en de twee organisten Adriaan Koops 

en Mannes Hofsink, drie heel succesvolle concerten in Dresden en omgeving en trad op in de Frauenkirche. 

Op zondag 5 november geeft het ZVE om 15:00 uur een concert in de Dorpskerk (op het Kerkplein) te Bathmen. 

Op zaterdag 25 november geeft het ZVE om 15:30 uur een concert in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 

in Zwolle. De in Duitsland met zoveel succes uitgevoerde composities worden ook daar ten gehore gebracht.   

2. Mattheüs 5:43    
Reageren? klik hier                   ◄◄  

  

71 ‘De kunst van bij me horen’   
  

Hoe aangenaam en betekenisvol is het om als geliefden, als vrienden samen 

te zijn. Samen te genieten van elkaar, van de zon, de natuur, van muziek, 

een feestelijke maaltijd, van de (klein)kinderen. Wat is er mooier dan samen 

een heerlijk feest te vieren. Een gulle lach, een goede conversatie – samen!   

Ramses Shaffey zong het vol blijdschap – het geluk kon niet op:  

Samen, waren wij niet altijd samen Voor 

eeuwig met elkaar vergroeide namen Zo 

samen, zo samen, door de jaren heen.  

Kan de liefde mooier omschreven worden dan met de woorden die Joost van 

den Vondel in 1737 schreef? ‘Twee zielen gloênde aen een gesmeed’.   

  

Liefde! In onze cultuur domineert één beeld van de volkomen liefde. Daarin 

vergroeien namen met elkaar, daarin worden twee zielen samengesmeed tot 

één ziel. Bestaat díe vorm van de volkomen liefde wel? Is die volkomen liefde 

niet meer dan een prachtig romantisch tijdverdrijf voor goede tijden, voor 

heerlijk warme dagen waarin je in elkaars armen ligt op het warme strand – 

lieve woorden, een kus op je zachte lippen? Wat zou je meer verlangen?  
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Maar ja, je bent niet elke dag op het strand. Het kan je zomaar overkomen dat 

de huisarts het belangrijk vindt je ’s avonds nog te bellen dat-ie langs wil 

komen, want het bloedonderzoek ...  

Het kan zomaar gebeuren dat het langzaam tot je doordringt dat de wereld 

van je partner zich steeds meer versmalt tot het hier en nu.  

Soms gebeurt het dat je lieve woorden niet meer zo goed landen in het hart 

van je kind omdat het zich, naar het lijkt, omringt met een ondoordringbaar 

pantser.  

Hoe vaak gebeurt het niet dat twee politieagenten voor een deur staan, 

waarna levens door slechts enkele woorden veranderen in een eenzame 

nachtmerrie?  

  

Ons leven speelt zich niet altijd af op zonnige, warme stranden. Het leven is 

vaak grillig, het leven kan heel lelijk zijn, gemeen, oneerlijk. En je kunt dan 

ineens ervaren dat het gesprek stokt, dat de ontmoeting niet meer 

vanzelfsprekend is, dat die volkomen liefde opeens in scherven lijkt te liggen. 

Als het leven je gul toelacht, wil je wel met anderen delen, want gedeelde 

vreugd is immers dubbele vreugd! Maar als je wat verliest en juist daardoor 

ontdekt wat je bezat, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je de 

gevoelens die jou overspoelen met een geliefde of dierbare vriend kunt delen. 

Je zult misschien zelfs ervaren dat die lelijke dingen van het leven het liefst 

worden weggemoffeld, niet mogen bestaan.   

  

Juist als het leven lelijk is, als je bij de grenzen van het bestaan komt, als in 

het leven van twee mensen de één getroffen wordt door een ernstige ziekte, 

als de naderende dood geliefden dwingt om verschillende wegen te gaan, 

wordt pijnlijk zichtbaar dat er in de relatie met je geliefde grenzen zijn die niet 

overgestoken kunnen worden: de ánder is ernstig ziek, ik niet; de ánder sterft, 

ik leef verder.    

  

Wat ik probeer te zeggen is dit: als je denkt dat die volkomen liefde er uit 

bestaat dat de ander net zo is als jij bent, dat je één bent van gedachten, 

ontken je dan niet de eigenheid van de ander? Is het juist niet de rijkdom van 

de liefde, dat je er in de relatie met de ander voortdurend weet van hebt, dat 

de ander en jij niet gelijk zijn in hun ervaringen en gevoelens? Zou het kunnen 

zijn, dat je juist door de erkenning van dat verschil liefdevolle betekenis voor 

de ander hebt, het verdriet van de ander kent, de pijn? Dat je juist daardoor 

bij elkaar hoort, dat je juist zó bij elkaar kunt schuilen, licht in het nachtelijk 

duister kunt ontsteken?   

  

Ik geloof dat díe liefde de onvermoede schat van ons bestaan is. Eigenlijk niet 

in woorden uit te drukken. Michel van der Plas probeerde het en hoe! Frans 

Halsema zong ze. Ik zing hem de woorden graag na.  

  

VOOR HAAR  

  

Zij verstaat de kunst van bij me horen  



 

In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee  

In mijn ogen woont ze, in mijn oren  

Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee  

Soms begint ze in mijn hart te zingen  

Waar het nacht wordt heeft ze lichtjes aangedaan   

En door haar weet ik dan door te dringen   

Tot de onvermoede schat van ons bestaan   

  

Zo alleen maar wil ik verder leven  

Schuilend bij elkaar  

En als ik oud moet worden, dan alleen met haar   

  

Zij kent al mijn dromen en mijn wanen  

Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt  

Als ik lach kent zij alleen de tranen Die 

daar achter liggen in de tijd  

  

Zij is meer dan deze woorden zeggen  

In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee  

Maar wie weet een wonder uit te leggen   

En een wonder draag ik met me mee  

  
  

  

* Frans Halsema zong Voor haar voor ’t eerst in 1977. Zeven jaar later stierf hij, 44 jaar oud. Nadien is het 

door menigeen nagezongen, maar – hoe mooi vaak ook – voor mij is er maar één mens die het kon zingen:  
Frans Halsema. Luister maar hoe hij het hier zingt: ongepolijst, puur, een live opname, 1978,      
* Michel Van der Plas bewerkte het lied Her song van de Amerikaan Jake Holmes, dat je hier kunt horen.  
* De afdruk achter het gedicht toont een beeld van Marinus Klap dat in onze tuin staat                  
◄◄  

                 

72 ‘Mijn stem hervonden’   
  

November, een maand van niks; slachtmaand, dat ene woord zegt toch 

genoeg! Nog even doorzetten en dan is-ie weer voorbij. Oktober, dát is 

tenminste een maand. De zon die de druiven rood kleurt, de beuken die als 

goud gaan blinken, de wind die de velden schoonveegt, klaar voor de winter. 

Je zult maar het geluk hebben een oktoberkind te zijn. Liselore Gerritsen wist 

het1:  

   

   Oktoberkind, oktoberkind, opdat jij niet vergeet.  

   De allerlaatste zoete braam is de eerste die jij eet.  

  Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag  

 En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag.  

 Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen  

 't zal een herfstdag als een lentedag bezingen.  

  

http://www.roelsteenbergen.nl/files/FRANS%20HALSEMA%20VOOR%20HAAR%201978%20LIVE.mp3
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Maar helaas, dan wordt het toch november, zo somber, nat, zo nutteloos – 

iedereen zit te wachten op december, al of niet met een prettig gevoel. “Als je 

wel van feestdagen houdt, zijn ze er nog niet. Maar hou je er niet van, kun je 

er vast tegenaan gaan hikken. Al die winkels die je opdringen dat je gezellig 

moet gaan doen.” Dat zegt psychiater Bram Bakker2 en zo zal het dus wel zijn.  

  

En dan was er in deze vervelende novembermaand óók nog Eva Jinek. Ze 

nam ons in een serie tv-programma’s mee door haar Verenigde Staten. Nu 

kun je het geloven of niet, maar ik werd op donderdagavond 16 november – 

het liep tegen halfelf en een glas rode wijn stond op me te wachten – echt blij 

van Eva! Want wat zag en hoorde ik? Wat Hillary Clinton niet lukte, 

veroorzaakte Donald Trump met zijn verkiezing: vrouwen mobiliseren zich 

sinds die verkiezingsdag, 9 november 2016, op ongekende wijze. Zo zie en 

hoor ik bij Eva die jonge Amerikaanse 

Anne: ze is nu voor het eerst in haar 

leven maatschappelijk/politiek  actief 

 en overweegt zich beschikbaar te 

stellen voor een publieke functie. Anne 

raakte geïnspireerd door de Women’s 

March3, die op 21 januari 2017 in 

Washington begon en zich over ruim 

300 steden uitbreidde;  het  aantal 

 deelnemers wordt geschat op 3,2 

miljoen – het was  

de op één na grootste demonstratie ooit in Amerika. Sindsdien weigeren 

duizenden om zich als slachtoffer te gedragen, ze nemen 

verantwoordelijkheid, ze stellen zich verkiesbaar voor het openbaar bestuur, 

lokaal en nationaal. Anderen sluiten zich aan bij actiegroepen of kiezen voor 

andere vormen van betrokkenheid. En vooral: ze doen het sámen, de handen 

uit de mouwen.  

  

Anne deelde een – lijkt me – belangwekkende levenservaring met ons, over 

een houding die ze achter zich had gelaten: ‘Het kwam niet in me op dat we 

zélf iets konden doen,’ zei ze. Toen ze voor het eerst in haar leven ontdekte, 

dat ze zélf zich kon inzetten voor een betere samenleving, werd ze weerbaar. 

En ze klonk alsof ze verbaasd was over wat er met haar gebeurde: ‘Ik heb 

mijn stem hervonden.’   

  

‘Mijn stem hervonden.’ Dat klinkt vreemd in een wereld waarin we via Twitter 

en soortgelijke media één kakafonie van stemmen kunnen horen. Maar het 

zijn vaak stemmen vanachter de computer, het mobieltje – vrijblijvend, zonder 

verantwoordelijkheid, niet zelden beschadigend en bedreigend, heel vaak niet 

over zaken die ertoe doen. Je stem hervinden betekent: verantwoordelijkheid 

nemen voor de wereld waarin je mag leven. Anne ontdekte dat ze weerbarstig 

kon zijn, dat ze niet met de stroom mee wilde deinen op de golven van het 

grote ongenoegen. Ze had in de voorbije maanden een voor haar heel 

belangrijke les geleerd: leer om je comfortabel te voelen in oncomfortabele 



 

situaties omdat het goed is wat je doet. Durf het gesprek aan te gaan als 

mensen om je heen onmaatschappelijke taal gebruiken, hun moraliteit lijken 

te hebben verloren. Zwijg niet.  

  

Ik werd die novemberavond echt blij van die weerbarstige Anne. Ik moest ook 

denken aan de grote joodse pedagoge Lea Dasberg, die in 1993 opriep, om 

in het onderwijs (en in gezinnen, voeg ik eraan toe) op te voeden tot 

weerbarstigheid.   

Weerbarstig jegens ...? Ik wil weerbarstig zijn als ik in gesprekken hoor dat 

mensen slachtoffer willen zijn in plaats van dwarsligger. Terwijl we nog nooit 

zo welvarend zijn geweest als nu, lijkt het er steeds weer op dat wij een 

slachtoffervolk zijn geworden en ons tegelijk onverschillig gedragen als het 

gaat om de toekomst van de aarde, de toekomst van ons nageslacht, om de 

toekomst van de wereld. Te druk met onszelf, als (quasi-)slachtoffer, badend 

in de zon? Zeker, in ons zo super welvarend land heerst nog steeds armoede. 

Laten we dan weerbarstig zijn om dát te hekelen, laten we dáárover onze stem 

verheffen. Laten we er verantwoordelijkheid voor nemen dat méer mensen – 

en vooral kinderen –  kunnen genieten van onze ongekende welvaart. Dan 

kom je als mens (vooral van 65+) die het goed heeft niet toe aan 

slachtoffergedrag.   

  

De jonge Amerikaanse vrouw Anne maakte me in deze natte, sombere 

novembermaand blij omdat ze me duidelijk maakte: wie zwijgt heeft geen 

toekomst, wie spreekt krijgt weer stem.  

  

En dan komt nu december. Wat dan? Als het leven onzegbaar is, is er muziek. 

Wie stem heeft kan zingen. Daarover vertel ik graag in mijn volgende blog; 

inderdaad, in december, de 14de om precies te zijn!  

  

  

1 Gedicht uit de gelijknamige bundel van Liselore Gerritsen, die met Paul van Vliet in het cabaret Pepijn 

samenwerkte. Geliefd toen wij – pakweg 55 jaar geleden! – jongvolwassenen waren, maar ook nog 

gewaardeerd door onze zonen Robert en Martijn (die trots kon melden dat ook hij een oktoberkind was). Tot 

die haar in hun pubertijd inruilden voor U2, Dire Straits en Nick Cave 😊. Het hele gedicht vind je hier  
2 Algemeen Dagblad 22-11-2017  
3 Deze mooie aflevering kun je hier zien (helaas moet je even een korte advertentie verdragen)  
4 Meer over de Woman’s March vind je hier  
5 Meelopers en dwarsliggers, lezing ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Trouw, 1993; ook als boek, 

meer informatie hier  

  

Reactie? klik hier                    ◄◄   
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73 Het grootste wonder – een eeuwig moment  
  
  

  

Bach, Schubert, Mahler, om er slechts enkele te noemen – ach, als hun muziek mij tot 

in mijn diepste vezels raakt, komt dat gewoon door “mijn onbewuste mathematische 

waarneming van voortdurend veranderende trillingsverhoudingen van noten.” Dát is 

het geheim van muziek – althans volgens de natuurkundige en filosoof Von Leibniz, al 

350 jaar geleden. De neurobioloog Dick Swaab was zeker niet de eerste die de mens 

probeerde te reduceren tot niet meer dan mijn brein. Bij mij is het hem niet gelukt.  

Wat is het dan wél waardoor muziek zo’n bijzondere impact op mij heeft? Ik weet het 

niet, ik moet er het zwijgen toe doen. Want is muziek uiteindelijk niet het zeggen van 

het onzegbare? Einstein had het over ‘verwondering en verbijstering’ die je in je leven 

ervaart en als je dat niet kent – schreef hij – ben je bijkans dood.  

  

Verwondering en verbijstering – het overkwam me, nu meer dan zestig jaar geleden. 

Het is adventstijd, de draadomroep laat de bekende kerstliederen door de woonkamer 

schallen. Tot het mij volkomen onbekende Die Köninge van Cornelius wordt 

aangekondigd. Ik hoor een tenor een prachtige, bijna recitatieve tekst zingen en een 

koor dat het bekende Wie schön leuchtet die Morgenstern daardoorheen zingt. Geen 

piano, geen orgel, geen orkest, alleen maar een wonderbaarlijk weefsel van prachtige 

mensenstemmen. Hoe kan dit – wie kon dit zó componeren?  

  

Internet moest nog worden 

uitgevonden en dus spelde ik 

elk jaar tijdens advent en kerst 

de radiogids, op zoek naar Die 

Köninge. Als ik ze vond was 

het feest en als het moment 

aanbrak dat ik weer dat 

stemmenweefsel hoorde, 

werd ik door verwondering 

overmeesterd. Nu, zoveel 

later, is het nog steeds mijn 

mooiste kerstlied, ik luister 

ademloos. Een eeuwig 

moment, steeds weer.  

  

  

In mijn jeugd heeft muziek zich in mijn ziel genesteld. Als het duisterde en ik niet meer 

buiten mocht spelen, was er het programma Te Deum laudamus met onder meer het 

Jo Vincent kwartet. Ik zong als jongenssopraan de Matthäus Passion. Bach, 

Beethoven, Mozart, Schubert – zij slaagden er steeds meer in om mij in stille 

verwondering aan de radio te kluisteren.  

  

Nog steeds ontdek ik voor mij ‘nieuwe’ muziek. Dan is er opnieuw die verbijstering en 

verwondering: had dat niet eerder gekund, waarom moest ik zo oud worden voordat ik 

dit ontdekte? Zo heb ik in de onrust van ons leven van de voorbije jaren een prachtig 

muzikaal geschenk mogen ontvangen, Cavatina, het vijfde deel uit het Strijkkwartet nr. 

13 van Ludwig van Beethoven. Hoe kan een dove man zoiets moois componeren? 

Steeds weer wil ik luisteren, die ruim zes minuten – een eeuwig moment, vervuld van 



 

heimwee over wat nooit zal terugkeren, vol verwondering over de troost die de 

schoonheid van deze muziek mij schenkt.  

Als ik het testament lees van mijn jeugd, lijkt het alsof het visioen van toen mij is 

ontnomen. Maar dan is er ook het wonder dat ik nog steeds leef van mijn muzikale 

kinderdromen. En nu, zoveel jaren later, overvalt het ons nogal eens: we lopen de trap 

op om te gaan slapen en beginnen zo maar te zingen – teksten uit onze jeugd of van 

later. Mijn vrouw Louise en ik, wij zingen!   

Wij hebben samen, in afwisseling met onze gasten en onder een heldere hemel, ons 

lijflied gezongen op onze huwelijksfeesten:   

Rond ’t middernachtelijk uur  Als 

sterren aan de hemel staan  

Klinkt blij ons lied ...   

We zongen, met onze kinderen en kleinkinderen, rond het lichaam van onze gestorven 

zoon Martijn:   

Wij staan hier rond Martijn  

Verdriet zoekt zingend zich een weg ...  

We werden omringd door de liefde van zovelen die met ons meezongen – die liefde:  

het grootste wonder, een eeuwig moment.  

  

  

  

  
* Wil je luisteren naar het lied Die Köninge? Klik dan hier voor een uitvoering (in de Engelse 

taal, maar o zo mooi) door The Cambridge Singers o.l.v. John Rutter  

* De twee hierboven geciteerde teksten zongen wij op de muzikale inleiding van het 

wonderschone Cantique de Jean Racin, gecomponeerd door de toen 19-jarige Gabriel Fauré 

dat je     hier kunt beluisteren (en mee kunt zingen)  

* Wil je luisteren naar dat wonderschone Cavatina? Klik dan hier voor een uitvoering door het 

Kodály Kwartet. Deze compositie is ook geëtst in een gouden grammofoonplaat die zich in 

het in 1977 gelanceerde ruimtevaartuig Voyager 1 bevindt, als één van de belangrijkste 

uitingen van de menselijke cultuur.  De gouden plaat bevindt zich sinds 2013 buiten ons 

zonnestelsel en heeft al 22 miljard kilometer afgelegd.  

* Een deel van de tekst van deze blog verscheen (ingekort en hier en daar enigszins afwijkend) 

ook in Gaandeweg nummer 5, december 2017, het kerkblad van de Protestantse Gemeente 

Zwolle.  

  
Reageren? klik hier                   ◄◄  

  

74 De helaasheid der dingen – levenskunst in 2018  
  

  

  

Het zal bij jou vast niet anders zijn: in de laatste dagen van het jaar vermenigvuldigen 

mijn gedachten zich. Hoe zal ik orde scheppen in die baaierd? Door te schrijven!  

  

 Het begon al drie weken 

geleden. Míjn werkkamer 

is omgetoverd tot een 

gezellig en functioneel 

werkdomicilie voor twee; 

in alle rust kunnen wij  

daar nu achter onze werktafels zitten. Daarbij ging ook een wens van mij in vervulling: 

een wisselgalerij van klassieke LP’s uit de fraaie collectie van Martijn. Ja, die jongen 
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had smaak, want naast Nick Cave c.s. ging hij steeds meer van klassiek houden en 

dan vooral op vinyl. Zie daar nu in het midden die prachtige kop van Arthur Rubenstein 

die Chopin speelt. Ik kan met grote vreugde naar die galerij kijken, steeds weer. Zo is 

Martijn ver weg en toch dichtbij.   

Deze foto staat ook op Facebook en riep mooie reacties op. Een fijne Zwolse neef 

verraste me met het bericht dat hij nog twee luidsprekers van Martijn had. Hij had zelfs 

nog een versterker. Stel je voor: Bach Messe in H Moll, Erstaufname mit 

Originalinstrumenten 1966, Nikolaus Harnoncourt... Wat een album, Bach herontdekt!  

Het bericht van neef Gerrit overrompelde me. 

Twee luidsprekers van Martijn?! Het lukte me 

niet ze in mijn geheugen op te diepen. Maar in 

mijn laptop vond ik foto’s van de woonkamer 

in Martijns ‘huisje’ in Emmen – o ja, díe 

speakers, ik wist het weer. Maar er gebeurde 

veel meer: ik was echt van slag – dít was de 

wereld van Martijn waarin hij drukdoende  

was zijn leven opnieuw uit te vinden –  gelukkig, op de Haagjesweg. Maar helaas ...  

  

Hoe kan het dat Louise en ik, als wij bijna wekelijks toeven bij het graf van Martijn, niet 

meegesleurd worden op golven van verdriet? Hoe kan het dat die foto van zijn 

woonkamer mij wél overrompelde? Ik heb geen antwoord en dat hoeft ook niet. Ik heb 

geleerd met vragen te leven en dat bevalt goed.   

Of misschien toch een antwoord in de vorm van een vraag: heeft het te maken met  

‘de helaasheid der dingen’ *, het niet te doorgronden mysterie van de vergankelijkheid 

van ons bestaan?   

  

In alle wereldgodsdiensten en wereldbeschouwingen is er het diepe besef dat al het 

bestaande vergankelijk is; het komt uit het niets, uit de chaos en zal tot het niets 

terugkeren – ‘Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan’, zong 

ik 65 jaar geleden al op de School met den Bijbel. En evenzeer is in alle godsdiensten 

het verlangen zichtbaar naar een vooral sluitend antwoord op de vraag hoe te leven 

met de tragiek van die vergankelijkheid. Dat antwoord richt zich echter veelal niet op 

het leven hier en nu, maar op een hiernamaals: als het bestaande vergankelijk is, dan 

moet er – zo wordt dan gedacht – toch wel voorbij de grens van het nu eindige bestaan 

een hemel, een paradijs, een nirwana, een eeuwigheid zijn. Of zoals Paulus schrijft: 

‘Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden.’** Word je door die 

verwachting van het hiernamaals verzoend met de nogal eens bittere werkelijkheid in 

het hier en nu? Alles is niet alleen vergankelijk, maar er is ook sprake van een 

ongekende onrechtvaardigheid waarmee de dood zijn slachtoffers uitkiest: kinderen 

en jonge mensen die moeten sterven terwijl hun voorgeslacht, soms zeer ouden van 

dagen door mogen of moeten leven. Waarom is dat?    

  

Hoe nú te leven met die tragische vergankelijkheid? Het is opmerkelijk dat wij in onze 

westerse (vaak ten onrechte joods-christelijk genoemde) cultuur díe vraag het liefst uit 

de weg gaan. Mijn moeder verloor haar man toen ze 46 jaar oud was en bleef arm met 

vijf jongens achter, tussen 4 en 15 jaar oud. Toen ze vroeg naar het waarom werd haar 

te verstaan gegeven dat dit een verkeerde vraag was. Ze moest vragen: waartoe? Het 

probleem was echter: dat hielp niet en de compassie van hen die dit antwoord gaven 

bleek ver weg!  

  

Waar onze cultuur géén antwoord heeft, is het opmerkelijk dat juist in de 

Japans/boeddhistische cultuur het besef van de helaasheid der dingen niet alleen heel 



 

diep is ingedaald maar ook heeft geleid tot een levenskunst van aanvaarding. Mono 

no aware (voor het geval je Japans kunt lezen: 物の哀れ) is de term waarmee het 

besef wordt aangeduid van de helaasheid, de vergankelijkheid van alles, maar óók 

van de melancholieke aanvaarding daarvan. En wat zo mooi is: die aanvaarding leidt 

juist tot genieten, tot het klassiek Japanse schoonheidsideaal.  

  

Zó wil ik wel leven in 2018, díe levenskunst mag de mijne zijn: wie de ‘helaasheid 

der dingen’ aanvaardt en integreert in zijn/haar bestaan, zal over de gevolgen 

daarvan soms verdrietig kunnen en mogen zijn, maar zal ook blij zijn, volop 

genieten van schoonheid, voorzichtig zijn met wat kwetsbaar is en compassie 

tonen met mensen die lijden onder de vergankelijkheid der dingen.               

 
  

  

  

  

  

  
* Het begrip De helaasheid der dingen is niet alleen de basis van de Japans/boeddhistische cultuur, maar ook 

de titel van een met een aantal prijzen bekroond (en ook verfilmd) boek van Dimitri Verhulst (2006). ** 1 

Korinthe 15:53  

  

Reageren? klik hier                  ◄◄  

  

75 Een beetje iemand zijn  
  
  

  

“Het is zo moeilijk een beetje iemand te zijn.” Ik zie haar voor me tijdens een 

groepsgesprek, ook al is het meer dan 45 jaar geleden: een mooie, lichamelijk al vrijwel 

volgroeide meid, 16 jaar, arbeidster in een kippenslachterij in Wezep, maar nog wel 

‘partieel leerplichtig’, een ‘werkende jongere’. Daarom kwam ze elke week op het 

vormingscentrum, waar ik vormingswerker was. Ze was op zoek naar wie ze was, naar 

haar identiteit en daar had ze het moeilijk mee. Ze leefde in een heel kleine wereld op 

het Veluwse platteland, met een grote achterdocht naar alles en iedereen buiten dat 

Sneeuw  –   op 11 december zagen wij   vanuit onze woonkamer deze  o  zo    
   vergankelijke schoonheid. Juist daarom konden we  er o  zo  van  genieten.   



 

wereldje: “Geen mens is te vertrouwen, alle mensen zijn slecht,”* zei ze en daarom: 

“Het is zo moeilijk een beetje iemand te zijn.”   

  

Ik was toen 28 jaar, gehuwd, vader van twee zonen, vormingswerker én ik volgde een 

deeltijdopleiding aan de Sociale Academie. Ik nam inmiddels al 12 jaar deel aan het 

arbeidsproces. In het voorjaar 1955 had de directeur van de MULO – in mijn bijzijn – 

tegen mijn moeder de veelbelovende woorden gesproken waar ook wel alle aanleiding 

toe was: “Laat Roel maar gaan werken, dan komt er misschien nog iets van hem 

terecht.” Aldus geschiedde. Ik kwam te werken op het laboratorium van de 

Vocaleumfabriek in Zwolle, waar vloerzeil en pvc-doek (voor b.v. kinderwagens) werd 

gemaakt. We waren met z’n zessen, vijf volwassenen –  mannen die mijn vader 

hadden kunnen zijn, net getrouwde vrouwen of in elk geval hevig verliefd. Ik was de 

troeteljongen en vond het fantastisch. Het hoofd Personeelszaken had me op mijn 

eerste werkdag begroet met de woorden: “Nu stap je in de bruisende maatschappij” 

en zo voelde het ook. Ik mocht werken, ontdekte de wereld van de chemie, liep vaak 

en vol zelfvertrouwen door de fabriek om verfmonsters te nemen; ik voerde 

gesprekken met de mensen bij de door mij bewonderde grote machines die kilometers 

vloerzeil en doek produceerden. Ik gaf de uitslag van de laboratoriumonderzoeken aan 

hen door. Ik was 16 jaar oud, werd gezien en mocht iemand zijn. Althans, zo voelde 

het.      

  

De menselijk geest kan merkwaardige wegen afleggen. Daardoor kon het gebeuren 

dat dit alles weer in mijn gedachten kwam toen ik op 28 december 2017 opnieuw die 

immense foto van 43 * 27 cm zag in het dagblad Trouw: een wanhopige vader die 

honderden mensen bedankt die 

hun wil om steun te betuigen niet 

anders konden tonen dan door 

zich te verzamelen voor zijn huis. 

De armen gekruist op zijn borst, 

zijn betraande gezicht gericht 

naar de hemel, riep hij: “Appie 

houdt van jullie allemaal…” Er 

werd gezongen, geklapt, gehuild 

en gebeden. Abdelhak Nouri was 

zijn naam, als voetballer heette hij 

dan ook Nouri. Op zaterdag 8  

juli 2017 had hij in een oefenwedstrijd van het eerste van Ajax meegespeeld. In de 71e 

minuut zakte hij door een hartstilstand in elkaar.  

  

Vlakbij zijn huis ligt een plein, waar Nouri zichzelf had gekroond tot de ‘Koning van 

Geuzenveld’. Hij was een ongekend begaafde straatvoetballer 

en was in de loop der jaren een rolmodel geworden, altijd vrolijk, 

beleefd, sociaal, vooral ook dankbaar. De Nederlandse-

Marokkaanse Abdelhak Nouri was leerling op het Calvijn College 

(wat een combinatie!) waar hij in 2013 zijn mbo-diploma haalde. 

Maar daarna bleef hij als een echte ambassadeur van de school 

nauw betrokken bij allerlei gebeurtenissen. Op de website van 

het Calvijn College staat onder meer de volgende tekst: ‘In juni 

was hij hier nog een hele avond tijdens de introductie en 

kennismaking met de nieuwe leerlingen en hun ouders die via 

Ajax op het Calvijn  



 

instromen. Hij vertelde over hoe hij school en topsport heeft gecombineerd en hoe hij 

op beide terreinen succesvol kon zijn. Ook hierin was hij weer een voorbeeld. Het is 

verschrikkelijk dat zo’n jong iemand dit overkomt. We vinden het allemaal ook zo erg 

omdat iedereen weet dat Abdelhak een fijn mens is, positief en betrokken. Iemand die 

het beste uit zichzelf haalt en anderen in staat stelt dat ook te doen. Het feit dat de 

hele wereld van zich heeft laten horen over Abdelhak geeft ook wel aan hoe bijzonder 

hij is. En natuurlijk was hij een uitzonderlijk voetbaltalent die ons ook vaak heeft 

verbaasd met zijn acties en spelinzicht. Wij wisten altijd al dat Abdelhak de beste 

voetballer van de wereld was. We wisten nog niet dat hij de wereld voor altijd zou 

veranderen.’  

  

Wat is het geheim waardoor mensen als Nouri iemand zijn en daardoor betekenisvol 

voor andere mensen kunnen zijn? Hoe komt het dat deze mensen ook anderen in staat 

stellen het beste uit zichzelf te halen?  Status, een maatschappelijke positie, rijkdom, 

hoogbegaafdheid, Nederlander, Marokkaan – het is allemaal niet zo relevant om van 

betekenis te zijn. Maar wat dan wel?  

Het Leitmotiv van mijn scriptie die ik in 1972 over ‘Werkende jongeren – identiteit en 

vorming’ schreef, zijn woorden van Franz Kafka (1883-1924), de in Praag geboren 

joodse schrijver van onder meer Het Proces, Het Slot, Het Oordeel. Hij toont ons een  

beangstigende wereld waarin bureaucratie en een onpersoonlijke 

maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu. In één van zijn 

brieven** schrijft hij:   

‘... daarom moet je ieder individu, door het vertrouwen dat je hem 

schenkt, activeren. Je moet hem zelfvertrouwen en hoop en 

daarmee werkelijk de vrijheid geven ...’  

  

Dát is het geheim: in een wereld waarin mensen zó met andere mensen omgaan en 

vorm mogen geven aan hun eigen leven, kan een mens iemand zijn en betekenis 

hebben voor anderen. Het is zo mooi een beetje iemand te zijn.   

  

  

  
* Dit werd de beginzin van mijn eindscriptie voor de Sociale Academie  
** Uit Wikipedia: ‘Kafka schreef tijdens zijn leven veel brieven aan vrienden en familie. Aan zijn vader schreef 

hij een lange, niet verstuurde brief, die postuum werd uitgegeven als Brief an den Vater en een bijzonder goede 

bron is om Kafka's minderwaardigheidsgevoelens en zijn angst voor gezagsinstanties te begrijpen.’  

  

76 Passanten – veel meer dan dat  
  

Zo is het gegaan: Ze stormden het bankgebouw binnen en schreeuwden tegen de 

balie-employés dat ze het geld moesten hebben. Toen een van de medewerkers van 

zijn stoel overeind kwam, klonk een schot. De knal echode langs de muren, het hoge 

plafond. Er werd gegild. Toen was het stil. Tot Michel* door zijn knieën zakte, de 

revolver liet vallen en in een onbedaarlijk huilen uitbarstte. Tien minuten later vond de 

politie hem zo.   

  

Meer dan vijftig jaar geleden, begin 1967, kwam Michel mijn werkkamer binnen, 

begeleid door een bewaarder. Een kleine jongeman, een zeer atletische gestalte, net 

twintig jaar oud, een lefgozer met een guitig gezicht, prachtige zwarte krullen. Onder 

het personeel van de gevangenis Noorderschans in Winschoten ging het grapje, dat 

ontsnappen voor Michel geen probleem zou zijn: hij zou een flinke aanloop nemen, 



 

dan tegen de drie meter hoge muur omhooglopen om binnen enkele seconden 

voorgoed uit het gezichtsveld te verdwijnen.   

Met zijn Limburgse accent vertelde hij mij zijn levensverhaal. Weer kwamen die tranen, 

onbedaarlijke tranen toen hij hortend en stotend vertelde over de bankoverval.  

  

Gevangenis Noorderschans was op 1 januari 1967 heropend, met plaats voor 

maximaal 26 zeer lang gestrafte gedetineerden die daar – na hun definitieve 

veroordeling – een half jaar of korter verbleven.   

Enkele jaren daarvoor was door het parlement een wet over het gevangeniswezen 

aangenomen, waarin niet alleen aandacht was voor het strafkarakter van het 

gevangenisverblijf, maar waarin ook een nieuw uitgangspunt was opgenomen: de 

gedetineerden zouden een ‘bejegening’ ondergaan, die moest bijdragen aan de 

uiteindelijke terugkeer in de samenleving. Maar – zo was de vraag die leidde tot die 

bijzondere gevangenis Noorderschans – hoe doe je dat met gedetineerden die een 

wel héél lange straf moeten ondergaan? Het verblijf in de gevangenis Noorderschans 

moest daarop een antwoord geven. Een team van gedragsdeskundigen en speciaal 

opgeleide bewaarders trachtten uit te vinden welk gevangenisklimaat voor elke 

individuele gedetineerde het meest zou bijdragen aan die doelstelling. Dat team stond 

onder leiding van een bejegeningscoördinator (ja, toen een nieuw Nederlands woord!) 

en ik was aangesteld als assistent-bejegeningscoördinator. Het Ministerie had mij 

uitgekozen, mede op grond van een aantal psychologische testen – toen nog 23 jaar 

jong, zonder enige relevante vooropleiding, zo weggeplukt uit de Vocaleumfabriek 

(waarover ik schreef in blog 75) waar ik inmiddels afdelingschef was. Hoe dat kon? 

Mijn (arbeidzame) leven is vol (niet zelden zelf uitgelokte) verrassingen en dit was er 

één – een andere keer daarover meer.  

  

Schrijven, het was een van de mooiste taken die ik had! Van elke gedetineerde waren 

omvangrijke dossiers aanwezig, over zijn leven, zijn misdaad. Onderzoeksrapporten, 

gespreksverslagen van de gedragsdeskundigen, observaties van de bewaarders 

werden daaraan toegevoegd. Het was onder meer mijn taak om van elke gedetineerde 

uit al dat papier een soort ‘biografie’ te schrijven van maximaal 8 getypte A4tjes, die 

als basis zou dienen voor een stafbespreking. Ik vond het prachtig om al schrijvend 

een gedetineerde tot leven te laten komen. Na de vergadering werkte ik ‘de biografie’ 

weer bij en zo ontstond een steeds completer beeld op grond waarvan uiteindelijk werd 

beslist waar de gedetineerde zou worden geplaatst en welke specifieke bejegening hij 

zou krijgen. Zo had ik Michel leren kennen.   

  

Maar er was meer. Elke veertien dagen was er in de kleine kerkzaal op zaterdag een 

mis en op zondag een protestantse dienst. Ik speelde als vrijwilliger op het orgel en 

begeleidde het zingen van die mannen. Pastoor S. wist hun harten te treffen en het 

maakte niet uit of ze rooms of protestant waren, ze waren er altijd vrijwel allemaal. 

Michel assisteerde de pastoor als misdienaar. Het mooiste moment brak aan als aan 

het eind van de dienst een gedetineerde zelf een lied mocht opgeven. Michel was 

vrijwel altijd de eerste. Dan klonk het refrein “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw” 

en Michel zong het uit volle borst. Totdat de tranen hem overmeesterden, steeds weer.   

  

Michel, een moordenaar, net twintig. Hij schoot een bankemployé dood en zakte na 

zijn daad huilend in elkaar. Michel, een jongeman, vol levenslust, een verwoed sporter, 

een zeer aanhankelijke jongen die onvoorstelbaar verdrietig kon zijn, ontroostbaar om 

wat hij had aangericht.   

  



 

In de jaren die ik mocht werken in de gevangenis Noorderschans te Winschoten heb 

ik heel bijzondere mensen ontmoet. ‘Mijn gevangenistijd’ heeft een overweldigende 

indruk op mij gemaakt en mijn leven sterk beïnvloed. Ik heb daar levenslessen geleerd, 

vooral dankzij deze mannen. In hun gedrag – zo ontdekte ik – zagen we als door een 

vergrootglas ook aspecten van ons eigen gedrag. Bij hen had dat uitvergrote gedrag 

tot soms zeer ernstige misdaden geleid. Ik heb een niet gering aantal van deze 

mensen ook zien en horen boeten, intensief boeten. Dat woord boeten duidde in de 

gevangenistaal op het bijzondere gedrag van veel gedetineerden: een intensieve 

inkeer in zichzelf én een grote toegankelijkheid naar derden die daarvoor voor open 

stonden. Michel boette, boette veel!   

  

We waren passanten, zij en ik – maar ook veel meer dan dat. 

Hoe is het Michel vergaan – die moordenaar; hoe is het leven 

van Fred verlopen – de man die zijn vrouw en haar minnaar 

van de trap gooide met de dood tot gevolg, hoe zou het zijn 

met ...   

  

Ik leef voort met mijn verleden, ook van toen, vijftig jaar 

geleden. Er zijn duizenden passanten in mijn leven, met voor 

deze mannen een wel heel bijzondere plaats. Omdat ze – 

ongewild en onbewust – hebben bijgedragen aan wie ik nu mag 

zijn.   

Soms denk ik dat ik hem hoor zingen, die Michel: “Stil maar, wacht maar, alles wordt 

nieuw.”   
            Passanten...    

  

77 Gebroken en geheeld – met goud  
  

  

1983 – Hoe overleef je als gezin de dood van een zoon en broer? Dat was de 

indringende vraag in de film Ordinary People. Eén van de twee zonen van ‘een gewone 

familie’ komt door een zeilongeluk om het leven. Vader, moeder en de andere zoon 

zoeken, ieder met hun eigen persoonlijkheid en levensinvulling, naar herstel van hun 

gebroken leven. We zagen als gezin deze film in het Dorpshuis van Heerde – we waren 

gelukkig en hadden een mooie, onbekende toekomst voor ogen.   

Een ontroerende film die ons bovendien een cadeau voor het leven 

schonk: de beroemde compositie Canon van Johann Pachelbel – het 

muzikale hoofdthema in de film maar bovendien, voor koor bewerkt, 

gezongen door de overlevende zoon als lid van het schoolkoor. De 

Canon – het werd dé muziek van Louise. In een in 2002 gepubliceerd 

artikel van zoon Martijn klinkt zijn herinnering aan die ‘Canon van Loui- 

se’ door als hij schrijft: ‘Het prijsniveau van een Cd-speler was na een torenhoge inzet 

gedaald tot een niveau dat ook voor mijn ouders toelaatbaar was en om deze 

vreugdevolle aanschaf kracht bij te zetten mocht elk lid van ons gezin een cd uitkiezen. 

Mijn vader kocht waarschijnlijk Bach, mijn moeder waarschijnlijk Pachelbel. Van mijn 

broer weet ik zeker dat hij de cd Brothers in Arms van Dire Straits nam. lkzelf kocht 

U2: The Joshuo Tree.’ Martijn had gelijk, op onze eerste cd klonk de Canon van 

Pachelbel!  

  

Het is maar een kleine stap van de film Ordinary People uit 1983 naar mijn laatste blog 

van 2017: blog 75 ‘De helaasheid der dingen’ – levenskunst in 2018. Daarin schreef ik 

hoe in de Japans/boeddhistische cultuur het besef van ‘de helaasheid der dingen’ diep 



 

is ingedaald en heeft geleid tot een levenskunst van aanvaarding, ‘Mono no aware’.  

En juist daardoor is ook een cultuur van genieten ontstaan, met het Japanse 

schoonheidsideaal. Ik schreef hoe ik vorm wil geven aan mijn leven: ‘wie de 

‘helaasheid der dingen’ aanvaardt en integreert in zijn/haar bestaan, zal over de 

gevolgen daarvan soms verdrietig kunnen en mogen zijn, maar zal ook blij zijn, volop 

genieten van schoonheid, voorzichtig zijn met wat kwetsbaar is en compassie tonen 

met mensen die lijden onder de vergankelijkheid der dingen.’  

  

Er kwam een stroom van reacties op juist déze blog, tot vandaag toe. Instemmend:  

‘zo wil ik ook leven’; maar er waren er ook die over de ‘helaasheid’ in het eigen leven 

schreven: ‘het lukt ons regelmatig vrede te voelen. Het vernietigende verdriet wordt 

soms weemoed.’ Ook nu weer verwonder ik mij omdat mensen mij laten weten dat zij 

in mijn woorden hun eigen gevoelens herkennen, waarvoor zij nog geen woorden 

hebben: ’jij schrijft wat ik voel.’  

Er waren ook die bijzondere woorden van een voor ons heel waardevolle vrouw: ‘Kijk 

Roel, wat een interessante gedachte waaraan ik moest denken in verband met de 

helaasheid der dingen: in Japan repareren ze kapotte dingen met goud of zilver om zo 

ook de littekens onderdeel van de schoonheid te laten zijn.’ Ze voegde een link toe.  

  

Littekens als een onderdeel van de schoonheid. Nog voor ik ook maar iets had gezien 

op de website waarheen deze vrouw verwees, drong de diepe betekenis van deze 

woorden tot mij door: de kunst van het leven is om de littekens niet weg te stoppen 

maar ze te integreren in je beleving van schoonheid, van het goede. Ik moest 

onmiddellijk aan Martijn denken die – juist in een periode waarin hij van crisis naar 

crisis leefde – een week met mij genoot van de cultuur en natuur in het oosten van 

Duitsland – Leipzig, Dresden, Neurenberg, München. Bach was (zeker niet toevallig) 

ook in de Thomaskirche in Leipzig toen wij daar waren en we hoorden hem – samen. 

We dronken een donkerbruine pul bier op de Marienplatz in München. Hij was 

zichtbaar gelukkig en schreef – ongemerkt voor mij – die prachtige, misschien wel 

mooiste ooit door hem geschreven zin die we pas jaren later in een notitieboekje in de 

camper vonden: ‘Hoe kan ik uitdrukking geven aan het levensgevoel dat mij deze week 

overmeesterde?’ Ik weet het nu zeker: in die week gaf Martijn zijn door littekens 

gehavende levensperiodes een plaats in de door hem daar en toen ervaren 

schoonheid, samen met zijn vader. Als dát geen levenskunst is...  

  

Ik ging naar de website waarvan 

de vrouw me een link had 

gestuurd en las over de kunst van 

Kintsugi (‘gouden 

schrijnwerkerij’), ook bekend als 

Kintsukuroi  

(‘gouden reparatie’), de Japanse 

kunst van het repareren van 

gebroken aardewerk met lak, 

vermengd met goudpoeder,  

zilver of platina. Kintsugi hangt samen met de Japanse filosofie van wabi-sabi, een 

omhelzing van het gebrekkige of onvolmaakte. Japanse esthetiek waardeert slijtage 

door het gebruik van een object. De scheuren en reparaties zijn eenvoudigweg een 

gebeurtenis in het leven van een object. Je koestert het gehavende object, je geeft het 

nieuwe schoonheid en integreert het in jouw bestaan: het mag er zijn, het is waardevol. 
De kunst van Kintsugi geeft uitdrukking aan het besef van de breuken in ons bestaan. 

Zijn het niet juist de breuken in ons leven die ons zo scherp bewust maken van onze 



 

kwetsbaarheid? Is het geheim van echte schoonheid ook niet dat juist die schoonheid 

zo kwetsbaar is? ‘Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk,’ 

schreef Lucebert in het gedicht 'De zeer oude zingt'.*  

  

Ik ben aangeraakt door de filosofie die schuilgaat achter Kintsugi en ben daardoor 

verrijkt, zoals het aanvaarden van de helaasheid der dingen mij heeft verrijkt.   

  

Ik lees nog een keer een aantal mails die ik kreeg. Van die moeder, wier dochter 

geplaagd wordt door onbegrepen stemmingen, waardoor zij vol angst leeft. Van de 

breuken die daardoor in hun afzonderlijke levens en in hun relatie ontstaan. Ik lees de 

woorden van die ouders die leven met het litteken van de dood van een geliefde zoon, 

een dood in raadselen gehuld. Hoe ze worstelen om die dood te aanvaarden en te 

verbinden met de schoonheid die zij ook ervaren in hun leven. Hoe lukt dat?! Ik heb 

het antwoord niet. Ik weet wel, dat breuken geheeld kunnen worden met het goud van 

een oprechte compassie waarmee een mens zich verbindt met een ander mens die 

lijdt onder de helaasheid der dingen, die geconfronteerd is met een breuk in zijn en 

haar leven en wie het nog niet lukt om de scherven bijeen te voegen en met goud te 

helen. Dit is mijn levensgevoel: ik geniet van de goedheid en schoonheid van het leven, 

waarvan de breuken deel mogen uitmaken. Ze hebben betekenis. Al was het alleen al 

vanwege de aanraking door zoveel mensen die – op welke wijze ook – liefdevol bij ons 

waren, toen wij stonden aan de afgrond, veroorzaakt door een onherstelbare breuklijn 

in ons leven. Gebroken en geheeld, een litteken versierd met goud.    

  

  

  

  

  

  

  

* Meer weten over de kunst van Kintsugi? Klik hier  
* Het ‘de zeer oude zingt’ van Lucebert is hier te lezen – mét een prachtige toelichting; die je vast niet wilt missen!  

  

  

  

  

  

   

  

78 Groter dan ik   

  
  

Het regende flink en daarom deed de directeur van het Rijksmuseum die morgen iets 

wat hij zelden deed – hij nam de bus. Aan de overkant van het museum, links van de 

hoofdingang, stapte hij uit, zette zijn paraplu op, liep enkele meters en bleef toen staan. 

Hij móest naar dat imposante gebouw kijken. Er 

kwam een man naast hem staan. ‘Ik denk dat ik 

weet wat u denkt,’ zei de man tegen Henk van Os, 

want zo heette de museumdirecteur. Die keek 

opzij, schudde heel even verbaasd zijn hoofd: ‘En 

wat zou dat dan wel zijn?’ De man wees naar dat 

imposante gebouw: ‘Dat daar en  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2077%20bijlage%20Alles%20van%20waarde.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2077%20bijlage%20Alles%20van%20waarde.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2077%20bijlage%20Alles%20van%20waarde.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2077%20bijlage%20Alles%20van%20waarde.pdf


 

wat daar allemaal binnen is, is groter dan ik.’ ‘Ja, zoiets is het wel,’ sprak van Os, ‘maar 

eh ... hoe komt u erbij dat ik dat denk?’ ‘Ik werk daar ook,’ sprak de man.   

  

Heel veel jaren geleden hoorde ik Henk van Os dit verhaal voor de radio vertellen. De 

essentie, het geheim van die woorden heeft zich op dat moment diep in mijn hart en 

hoofd genesteld: De medewerker denkt dat hij weet wat de ander denkt, omdat hij 

denkt dat de ander hetzelfde denkt als hij denkt. Zoiets moois kan alleen ontstaan als 

je bewogen wordt door iets dat groter is dan jezelf.  

  

Groter dan ik ben - Het besef dat jij, mens, deel uitmaakt van een groter geheel en 

daaraan een bijdrage levert, is een humane conditie bij uitstek. Onze samenleving, 

onze maatschappelijke instellingen, onze organisaties zijn afhankelijk van deze 

conditie. Zonder dit besef is onze wereld een wildernis. Wie kent niet het verhaal van 

de drie metselaars? Een voorbijganger ziet drie metselaars aan het werk en vraagt 

wat zij aan het doen zijn. De eerste zegt: ‘Ik ben stenen aan het stapelen’. De tweede: 

‘Ik ben een muurtje aan het metselen’. De derde zegt: ‘Ik ben een kathedraal aan het 

bouwen’. Alle drie hebben gelijk. Het is maar hoe je 

aankijkt tegen je werk. Het hangt niet af van functie en 

positie, iedere activiteit kan het karakter krijgen van 

‘bouwen aan een kathedraal.’ Wie hebben de hiernaast 

afgebeelde cultuurtempel gebouwd? Architecten, 

timmerlieden, loodgieters, metselaars en allerlei 

andere vaklieden, niet de bobo’s in onze maatschappij 

– alsjeblieft!   

  

Meer dan mijn taak –  Dat geldt voor elke taak, voor iedereen. Zo kun je als docent de 

deur van het klaslokaal achter je dicht doen voor een goede ‘onemanshow met 

gesloten deuren’ waarin jijzelf centraal staat. Je kunt jouw lesuur ook zien als een 

bijdrage aan het vele jaren durende ontwikkelingsproces van de aan de school 

toevertrouwde leerlingen, waaraan je samen met je collega’s een bijdrage levert. Een 

leerproces waarin jij – zoals een goede vriend en docent dat formuleert –  de 

adolescent meeneemt in die grote wereld, op weg naar volwassenheid. Je kunt als 

bestuurder of manager van achter je bureau en met strakke regels medewerkers laten 

werken. Protocollen en regels zijn belangrijk voor de veiligheid en kwaliteit, maar door 

achter je bureau de lakens uit te delen wordt de school of het ziekenhuis geen 

kathedraal en de medewerkers worden geen kathedraalbouwers.    

In de 21 jaren dat ik bestuurder mocht zijn van vier ziekenhuizen en een hogeschool 

was het periodieke overleg met de ondernemingsraad en medezeggenschapsraad 

steeds weer een hoogtepunt in mijn werk. Met onze onderscheiden 

verantwoordelijkheden, met humor en soms stevige woorden, was er de gezamenlijke 

wil om van het ziekenhuis of de school een organisatie te maken, groter dan onszelf. 

Hoe vaak heb ik niet met leden van deze raden van gedachten gewisseld over het zo 

bijzondere fenomeen, dat de participatie in de raad vrijwel zonder uitzondering ertoe 

leidt dat men op een andere manier gaat kijken naar de organisatie én het eigen werk: 

groter dan ik ben.    

  

Beter dan ik ben. Als je zo gelukkig bent geweest om je in je kinderjaren zo te 

ontwikkelen dat je geen narcist bent geworden, als je jezelf kunt zien als behorend tot 

een groter geheel, heb je zo goed als zeker ook een andere prachtige eigenschap: je 

kunt genieten van mensen die (al of niet op een deelgebied) beter zijn dan jij. Je vindt 

het fijn om die in je nabijheid te hebben omdat je hebt ontdekt dat je daardoor zelf 

beter wordt. Een narcist als Trump verliest alle mensen om zich heen die meer kunnen 



 

of beter zijn dan hijzelf; hij ontslaat ze of zij nemen ontslag. Wie van zoveel domheid 

en narcisme wat mistroostig wordt, kan zich laven aan de voor mij grote 

dichter/liedschrijver Willem Wilmink. Toen Wilmink, die zelf zulke prachtige teksten 

schreef als Frekie, een keer de zanger/tekstschrijver Stef Bos ontmoette, kon hij in zijn 

bewondering niet anders zeggen dan dat hij ‘positief jaloers’ was op de man die het 

inderdaad prachtige lied Pappa schreef en zong. Toen Stef Bos dit onlangs vertelde 

in DWDD, speelde een blijde glimlach om zijn lippen: hij was door de meester erkend. 

Zo voelde het voor hem.   

Ik denk dat veel bestuurders en managers, ja wij allemaal, wat kunnen leren van 

Wilmink. Wie in staat is betere mensen om zich heen te verzamelen en ze positief te  

‘labelen’, zal ervaren dat de ander groeit en meer in staat en bereid is zijn/haar bijdrage 

te leveren aan het grotere doel. Groter dan ik, beter dan ik.    

  

  

Groter dan ik. Vorige week vierden wij in de immense drukkerij van de Perscombinatie 

met ongeveer 1000 anderen, waaronder 850 abonnees, het 

75-jarig bestaan van het dagblad Trouw. De bijeenkomst 

begon – terecht – met een herdenking. Omdat 75 jaar 

geleden honderden (vooral jonge) vrouwen en mannen 

ervoor kozen om hun leven te riskeren en een verzetsdaad 

te plegen. Zij richtten het dagblad Trouw op, schreven en 

drukten de krant die tot aan de bevrijding werd gedistribueerd 

in een oplage van meer dan 250.000. Verstopt onder 

borstrokken en waar al niet vond de krant zijn weg. 

Onvoorstelbaar!   

Toen, in dat tijdsgewricht, in het bezette Nederland werden 

honderden van hen geëxecuteerd of vermoord. Vanwege 

een krant. Een krant ...?! Ik ben stil als ik denk aan onze  

toen herwonnen verworvenheden die we wellicht nu als vanzelfsprekendheden 

ervaren of zelfs van geen waarde meer vinden. Wat beweegt mij? Wat breng ik 

teweeg? Wat, wie is nú groter dan ik?   

  

79 Koning in Niemandsland   
  

  

  

  

Ze had een afspraak gemaakt en nu zaten we samen rond de tafel: ‘het gaat niet zo 

goed met mij.’ Daar schrok ik van, want ik had haar nog maar enkele weken eerder 

ontmoet, naar het toen scheen ’in blakende welstand’. Een jonge, spontane, ja ook 

mooie vrouw, net afgestudeerd en sinds het begin van het schooljaar als nieuwe 

docent werkzaam op een van de faculteiten van de hogeschool Windesheim in Zwolle. 

Ze was naar me toegekomen na mijn maandelijkse ‘zeepkistbijeenkomst’ waar ik, aan 

wie het maar wilde horen, vertelde over wat groter was dan wij zelf: onze pedagogische 

opdracht. Ik had haar tijdens mijn verhaal zien staan tussen de bijna 150 collega’s, 

want zo druk werden die bijeenkomsten bezocht; een wonderlijke ervaring: docenten 

die naar een bestuurder luisterden, het kan! Mijn woorden hadden haar goed gedaan 

zei ze, ‘dat is waarvoor ik hier ben!’ Ze had de toekomst, ik voelde het!   

  

Slechts enkele weken later was het heel anders: ‘het gaat niet zo goed met mij.’ Ja, ze 

vond lesgeven heerlijk, ze had de indruk – en meer dan dat – dat ze werd gewaardeerd 

door haar studenten. Maar ja, zo nu en dan had ze toch wel behoefte aan éven een 



 

babbel met een collega, even een goed advies. Maar haar collega’s gaven niet thuis. 

Toen zij een concreet probleempje aan ze had voorgelegd, hadden die haar met een 

glazige blik aangekeken. Ze voelde het feilloos aan. ‘Ze zien dit als een teken van 

zwakte. Je vráágt niet aan een collega om advies. Dan ben je niet geschikt.’ Hoe 

eenzaam was deze beloftevolle vrouw te midden van haar collega’s, velen een ouwe 

rot in het vak. En die nieuweling? Je komt van de universiteit en je doet het maar, 

alleen. Als je het niet redt: dikke pech.  

Hoe het afliep? Ze heeft het gered, met goede aandacht van een ingeschakelde 

begeleider van een andere faculteit. Ze was na een jaar wél vertrokken naar een 

andere hogeschool. Gedesillusioneerd, met ‘die machers’ wilde ze niet meer werken.   

‘Die machers’? Vriendelijke mannen waren het, althans velen van hen. Liefde voor het 

vak, bekwaam in het spel met de studenten, een goede ‘onemanshow met gesloten 

deuren’. Maar ook – daardoor – niet zelden eenzaam. Ze deden hun ding en dat was 

het. Ze waren koning in hun eigen rijk. Zo konden ze de ander bedremmeld laten staan.  

  

Ik heb in mijn werk als organisatieadviseur, als bestuurder van ziekenhuizen en 

onderwijsinstellingen ontdekt dat de kwaliteit van de zorg en het onderwijs wellicht het 

meest wordt beïnvloed door het vermogen van mensen om sámen te werken aan  

‘een doel dat groter is dan jij zelf’.   

Als mensen in hun beroep, hun functie – al of niet door henzelf gewild – eenzaam zijn, 

als ze niet omringd worden door solidaire mensen die echter geen jaknikker zijn, dan 

is het oppassen geblazen. Zeker bestuurders en managers lopen daarin grote risico’s. 

Want het is eenzaam aan de top als het gaat om de verantwoordelijkheid die je als 

bestuurder draagt: jij draagt een verantwoordelijkheid die niet deelbaar is. Maar dat 

betekent niet, dat je eenzaam moet zijn, want je kunt je omringen met mensen met wie 

je deelt wat je zorgen en vragen zijn, zonder ze te belasten met jouw 

verantwoordelijkheid. Alleen zo voorkom je dat je als bestuurder, als manager een 

eenzame koning in niemandsland wordt.   

  

Geldt die zorg alleen voor mensen in hoge(re) functies? Op woensdag 2 augustus  

2017 landde ‘ons’ vliegtuig op de luchthaven Newark (New York). Uiteindelijk 

belandden onze kleinkinderen, kinderen en wij in een kale, uiterst ongezellige hal met 

een groot aantal loketten. Drie daarvan waren gereserveerd voor onze vlucht. De 

passagiers verdeelden zich. Slechts langzaam werden de rijen kleiner, want er moet 

heel wat gebeuren voor je in Amerika losgelaten wordt. In de rij naast ons stonden 

nog zo’n tien mensen. Toen gebeurde het. Terwijl een uitvoerig gecontroleerde 

bezoeker losgelaten werd, kwam de douanier uit zijn stoel omhoog – de tien 

wachtenden schoven een plek naar voren. De ambtenaar draaide zich om, verliet de 

loketruimte zonder taal of teken, keek nog een keer achterom en verdween. Velen 

zagen wat zich daar voltrok maar het duurde even voordat de mensen in de rij echt 

beseften wat gaande was. Zo stonden ze daar ... bedremmeld, wat nu? In onze rij 

ontstond geschuifel en toen duurde het maar even of de mensen uit de andere rij 

hadden zich, nog steeds sprakeloos, in onze rij opgelost.  

  



 

Er gaat een grote bedreiging uit van mensen die zich kunnen permitteren om zich los 

te maken van andere mensen; die een ongecontroleerde eigen weg kunnen gaan 

waarin ze alleen op zichzelf zijn gericht en anderen al of niet moedwillig schaden. Ze 

zijn koning in niemandsland, anderen tellen niet. Je kunt ze overal aantreffen: de 

docent die vergeet dat een collega hem nodig 

heeft, de arts die zijn assistenten aandoet 

waaronder hijzelf tijdens zijn opleiding heeft 

geleden, de douanier die achteloos zijn post 

verlaat en mensen laat staan, de 

leidinggevende die denkt koning te zijn zonder 

medewerkers – o nee, het is nog erger: vanuit 

zijn bureaustoel opkijkend ziet hij de 

wandtegel met een tekst die anderen niet  

zien: Soli Director Gloria.   

  

Deze mensen kunnen zich zo gedragen omdat ze, meestal in stilte, gelegitimeerd 

worden in hun gedrag. Door toezichthouders, door leidinggevenden, door collega’s, 

door patiënten en studenten die allen zwijgen. Ze zijn koning in Niemandsland.  Deze 

mensen worden in hun waan gelaten door goede mensen die niets doen.   

  

  

  

  

  

  
* Dit is de tweede blog van een tweeluik; blog 78 Groter dan ik, blog 79 Koning in Niemandsland – twee 

kanten van één medaille  
* Ik was van 1992-1998 voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool 

Windesheim in Zwolle  
* De tekening van Martijn is een van de vele, die zijn opgenomen in het boek Martijn Kroniek van een 

Asperger 1970-2014   

  

  

  

  

  

80 Erbarme dich – de dans van een verrader  
  
  

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:  

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,  

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,  

In een oud stadje, langs de watergracht –   

    

Zo begint het stralende gedicht Mei van Herman Gorter (1864-1927). 

Wel vreemd overigens dat Gorter de komst van de nieuwe lente situeert in de maand 

mei. De lentenachtevening vindt immers op het noordelijk halfrond meestal rond 20 

maart plaats. Die dag wordt al eeuwen uitbundig gevierd. Zo is Pesach – ook bekend 

als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest – een van de belangrijkste feesten in 

het jodendom. Dan wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht, de 

uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van het joodse volk: een nieuw begin, 

lente! Het christelijke Pasen is geïnspireerd op dit joodse Pesach én op het vroegere 



 

lentefeest, maar dan met de nieuwe symboliek rond de kruisiging en opstanding van 

Jezus. Hoewel, in Europa kennen steeds minder mensen de christelijke duiding van 

Pasen. Het is een seculier feest geworden met vrije dagen en tradities zoals 

gemeenschappelijk eten, het bezoeken van familie en het zoeken van eieren. Graag 

met een lentezonnetje!  

  

 Wie krijgt bij het lengen van de dagen niet de lentekriebel? Tuincentra beleven 

topdrukte. En ja, hij bestaat nog steeds, de grote voorjaarsschoonmaak. Veel 

Nederlanders zetten – al of niet volgens een op internet te vinden stappenplan – het 

huis op z’n kop om de winter weg te stoffen en de lente te verwelkomen. De mode 

speelt er handig op in: met Pasen nieuwe kleren. Maar we kennen meer rituelen waarin 

we ons voorbereiden op het nieuwe lenteleven. Het carnaval was oorspronkelijk het 

feest waarin het verlangen naar de lentezon werd gevierd. Weg met de winterse 

grauwheid.  

  

 Behoren Bachs Passionen mogelijk voor veel mensen ook tot de voorjaarsrituelen – 

het afscheid van de grauwe winter? Alleen al in Nederland zijn meer dan honderd 

uitvoeringen van de Matthäus-Passion. We kleden ons op ons paasbest, we nemen 

samen nog een Passion – ‘o, kijk, wat leuk, daar zijn Jessica en Joost ook’ – en dan 

is de winterse grauwheid voorbij en kan het nieuwe lenteleven beginnen!   Ik weet het, 

met de voorgaande overweging doe ik natuurlijk helemaal geen recht aan de vele 

duizenden die de Passionen van Bach niet primair als muzikaal toehoorder ervaren, 

maar beleven als het – geraakt door de muziek – volgen van Jezus op zijn lijdensweg, 

welke betekenis daaraan vervolgens ook gegeven wordt.   

  

 In mijn eigen opvoeding namen de zeven lijdensweken die aan de Goede Vrijdag 

voorafgaan, altijd een bijzondere plaats in. Op school, in de kerk, thuis werden we 

langzaam maar zeker heengeleid naar Golgotha. Het lijdensverhaal kwam in 

brokstukken tot ons, soms met een preek over slechts één zin uit het lijdensverhaal. 

Ik wil graag erkennen dat ik niet ongevoelig was voor de mystiek van de lijdenstijd. Die 

bereikte een hoogtepunt toen mijn jongste broer en ik lid waren van het jongenskoor 

dat meezong in de Matthäus-Passion: ‘O Mensch, bewein dein Sünde gross ...’  

  

  In de zestig jaar nadien is er bij mij wel wat veranderd bij het luisteren naar, 

het deelnemen aan de twee Passionen van Bach. Door Bach heb ik de brokstukken 

uit mijn jeugd als een aaneensluitend lijdensverhaal ontdekt, dat met een 

ongelooflijke, indringende kracht de loop der gebeurtenissen vertelt. Het 

lijdensverhaal bestaat sindsdien niet meer uit brokstukken, waarvan je er één kunt 

oprapen om te overdenken. In de tweeëneenhalf uur waarin Bach ons gevangen 

houdt, worden we meegesleurd in het lijden van Jezus én in het leven van allen die 

daarbij op welke manier ook betrokken zijn. We worden geconfronteerd met het 

onvermijdelijke, door mensen teweeggebrachte lijden, we zien hoe die mensen 

daarin positie innemen en we kunnen niet anders dan daarin deelgenoot worden, met 

onze éigen keuzes. Trouwens, voor Bach zelf was dat niet anders. Ook hij vertelt het 

verhaal, dat muzikaal doet denken aan de Italiaanse opera uit die tijd – neem alleen 

al de muzikale aura die Bach weeft om de woorden van Jezus – zo werden in de 

opera uit die tijd ook de woorden van de keizer muzikaal ondersteund.   

  

 Wie de kracht van het lijdensverhaal heeft ontdekt, doet als vanzelf nog een andere 

ontdekking – althans, zo was het ooit bij mij! Want terwijl het grote verhaal steeds maar 

voortgaat met Jezus in het middelpunt, is er opeens die onderbreking, dat andere, heel 



 

korte verhaal in het verhaal. Jezus komt daar niet actief in voor. Als je die zeven verzen 

uit Mattheus 26* uit het grote Jezus-verhaal weghaalt blijft dát Jezus-verhaal volledig 

intact. Maar haal het niet weg, want het heeft een ontzagwekkende betekenis.    

  

Sindsdien snijdt dat verhaal over Petrus, het 

verhaal van het menselijk tekort door mijn ziel. Het 

verhaal legt genadeloos bloot hoe vriendschap die 

bloeit in tijden van goedheid en voorspoed, kan 

veranderen in verraad: hoe wij het bestaan van een 

vriend, een geliefde, van gewoon: een mens, 

kunnen ontkennen, ontrouw kunnen zijn als ons 

wordt gevraagd mee te lijden met de lijdende: ‘Is 

dat niet een  

 Rembrandt – De verloochening van Petrus  vriend van jou?’  

‘Ik ken hem 

niet ... ik ken hem niet.’ Als knaap in het jongenskoor zag ik steeds verlangend uit naar 

het moment waarop de evangelist het Petrus-verhaal vertelde en de haan liet kraaien. 

Ooooh!  En nu, als hij zingt over het bittere wenen van Petrus, gaat mij dat door merg 

en been.   

  

 Geen mens weet wat er met Bach gebeurde, toen hij tijdens het componeren op dit 

punt was aangekomen. Hij las die 17 woorden van de tekstschrijver Picander:  

Erbarme dich, Mein Gott, Um meiner Zähren willen,  Schaue hier, Herz und Auge weint 

vor dir, Bitterlich.  

Bach begon te schrijven, de noten stroomden uit zijn vingers. Het werd een dans!  

Wat zeg je, een dans? Dat kan toch niet: ‘Herz und Auge weint ...’ Ja, toch een dans, 

een Sicilienne, een herdersdans – voor als het voorjaar wordt in de bergen van Sicilië. 

Bach schreef een van zijn mooiste aria’s – de dans van een verrader, maar wel ná de 

grote schoonmaak, de catharsis, het berouw. Dan mag gedanst worden, vond Bach.  

  

 Bij Bach móet je wel luisteren naar de woorden, het is meer dan alleen maar mooie 

muziek. Het kan ook niet zo zijn, dat deze aria wordt beluisterd zonder het daaraan 

ten grondslag liggende verhaal in je op te nemen. Als ik luister naar dit intermezzo in 

het Jezus-verhaal wordt het stil in mij. In die stilte denk ik na over mijn eigen menselijk 

tekort: Erbarme dich!  

  

  

81 Opgewekt Pasen!  
  

  

'Opgewekt Pasen!' Twee woorden die een voor ons betekenisvolle vrouw om 11:59 

uur via een whatsapp op Eerste Paasdag met ons deelde. Ze troffen doel. Met een 

glimlach genoot ik van de dubbele betekenis, een prachtige taalvondst: 'Opgewekt 

Pasen!'  

  

Enkele uren later fietsten we onze repeterende route naar Kranenburg, naar Martijn, 

naar zijn graf. Het was wel droog, maar de noordenwind was kouder dan we hadden 

gedacht. Met de handschoenen aan bewogen we ons daarom met een ferme trap 

electrisch voort, ruim vier kilometer.  

  

Toen we de statige oprijlaan van het voormalige landgoed Kranenburg opfietsten met 

rechts het Chinese deel van het kerkhof en links het grote parkeerterrein, zagen we 



 

dat het druk was. Zovelen die op deze dag even bij hun geliefde(n) wilden vertoeven 

– onbereikbaar nabij. 'Opgewekt Pasen' ging door mijn hoofd.  

  

Toen we de Parnassusberg naderden, de heuvel waar zoveel jonge mensen zijn 

begraven, zagen we achter de nog winterse beukenhaag een man staan. Het kon niet 

anders, hij stond naast het graf van Martijn.   

Dat verraste ons: al bijna vier jaar gingen we – als we in Zwolle waren – bijna wekelijks 

naar het graf van Martijn, maar nog nooit hadden we een bezoeker gezien bij het 

buurgraf. Ons was wel duidelijk dat er regelmatig bezoek kwam, want vaak was er iets 

geplaatst op het graf. Een brandend lichtje in glas, met kerst een bloemstukje, onlangs 

een polskettinkje. En ja, de laatste tijd stond er ook een beeldje van pakweg tien cm 

hoog, een uit het water opspringende dolfijn.  

  

Het is het graf van een vrouw, 72 jaar eerder geboren in Tanger, een stad van nu bijna 

1miljoen inwoners in Noord-Marokko. Overleden op maandag 12 mei 2014 in Zwolle, 

twee dagen voor die woensdag waarop Martijn stierf.   

  

 
    
Het gaf een bijzonder gevoel van nabijheid, toen we met hooguit een meter 

tussenruimte stil naast elkaar stonden – die man van misschien vijftig jaar voor het 

graf van zijn moeder, wij voor het graf van onze zoon.   

Ik kon het niet laten. Ik draaide me naar hem toe, strekte mijn hand uit, groette hem en 

schudde zijn hand. Zo deed ook Louise.  

  

Op een vraag van ons begon hij te vertellen. Hoe zijn moeder was gestorven, 'de dag 

na moederdag.' Hoe ze haar verdriet in het graf had meegenomen over haar andere 

zoon, zijn broer. Hoe die uit hun leven was weggegaan en onvindbaar bleef. ‘Dat is  

‘m,’ zei hij en wees naar het minibeeldje van die uit het water opduikende dolfijn.  

  

  

  

  

'Ze liggen vredig naast elkaar,'  zei Louise tegen hem en hij herhaalde die woorden, 

'ja, ze liggen vredig naast elkaar.'   

  

Je hebt het niet voor het uitkiezen, wie naast wie ligt in hun graven. Maar het was 

onmiskenbaar, het voelde bijzonder voor ons drieën: de 72-jarige vrouw uit Marokko 

en de 43-jarige Martijn zo naast elkaar.  

  

De man ging weg. Hij schudde ons de hand ten afscheid, we groetten elkaar. Wij 

bleven nog even staan en zagen hoe het leven begon terug te keren in de planten op 

het graf. We zeiden dat we de volgende keer een schuimmatje in de fietstas moesten 

stoppen. Konden we – geknield op de grond – het afgestorven plantenafval en onkruid 

weghalen.   

o ktober 2017   



 

  

De woorden van Louise resoneerden nog in mijn oren – 'Ze liggen vredig naast elkaar.'  

Ik draaide me om en keek onze buurman nog even na. Zoals hij daar liep – met een 

wat trage tred, zijn handen in de broekzakken, zijn schouders naar beneden.  

Terug naar de wereld van de levenden. 'Opgewekt Pasen'?   



 

82 Emma, Yolanda - de jeugd van tegenwoordig  
  

  

Hoe lang duren 6 minuten en 20 seconden? Lang genoeg voor een schutter om op 18 

februari 2018 met zijn halfautomatische AR-15 machinegeweer veertien studenten 

tussen 14 en 18 jaar oud en drie personeelsleden dood te schieten. Amerika van nu. 

Hoe lang duurden 6 minuten en 20 seconden voor de 19-jarige Emma González? Ze 

overleefde de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. 

Ze hielp met het organiseren van de March for Our Lives op 24 maart 2018, het 

grootste studentenprotest in de Amerikaanse geschiedenis. Honderdduizenden 

namen er aan deel in Washington en 800 andere steden. Emma González sprak in 

Washington. Ze stond 6 minuten en 20 seconden op het podium: “In iets meer dan zes 

minuten werden zeventien van onze vrienden van ons afgenomen. Vijftien raakten 

gewond en iedereen in onze gemeenschap werd voor altijd veranderd.” Ze noemde 

de namen van de 17 slachtoffers en somde dingen op die deze mensen nooit meer 

zouden doen. Ze zei nog: ‘Fight for your lives before it’s someone else’s  

job.’   

Toen zweeg ze. Ze zweeg minutenlang en in 

Washington, waar ooit Martin Luther King zijn droom 

met ons deelde, werd het doodstil. Minuten lang. Tot 

een alarm afging omdat de zes minuten en 20 

seconden voorbij waren. Daarna explodeerden de  

sociale media met woorden als ‘one of the most remarkable political moments I’ve 

seen.’ Emma Gonzalez reageerde op Twitter: ‘Mijn toespraak van vandaag was 

ongeveer 6 minuten & 20 seconden, inclusief mijn speech en mijn stilte. Het feit dat 

mensen denken dat de stilte 6 minuten was ... stel je voor hoe lang het zou hebben 

gevoeld als het in werkelijkheid 6 minuten zou zijn, of hoe het zou voelen als je je zou 

moeten verstoppen tijdens die stilte.’   

  

‘Mijn naam is Yolanda Renee King, de 

kleindochter van Martin Luther King.’ Het 

negenjarige meisje krijgt een daverend applaus in 

Washington DC. Ook zij hield een toespraak tijdens 

de March for Our Live, een toespraak geheel in de 

stijl van haar beroemde opa. “Mijn grootvader had 

een droom,” zegt ze. “Hij wilde dat mensen zijn 

kinderen niet op hun huidskleur zouden beoordelen,  

maar op hun karakter. Ik heb ook een droom, dat genoeg nu echt genoeg is. En dat dit 

een wereld zonder geweren is, klaar.”   

  

Twee voorbeelden van jeugd van tegenwoordig. Er is iets nieuws aan het ontstaan. Er 

staan jonge mensen, heel jonge mensen op die anders denken dan wij: Genoeg is 

genoeg. Of ze links of rechts zijn, christen, moslim of niet gelovig, zwart of wit, het is 

volstrekt irrelevant voor ze. In de kortst mogelijke tijd mobiliseren ze 

honderdduizenden anderen. Ze leven met de droom van Martin Luther King. Maar ze 

doen meer. Ze zijn heel duidelijk; ze vragen alleen maar dat problemen worden 

opgelost. Ze bedrijven nieuwe politiek. Ze accepteren niet dat alles maar gewoon 

doorgaat, dat er niets gebeurt. Ze vragen waarom de volwassenen in Amerika het 

gewoon vinden dat zoveel jongeren jaarlijks worden doodgeschoten terwille van hun 

vermeende vrijheid. Ze vragen waarom mannen vrouwen onderdrukken. Ze vragen 

waarom wij, de in welvaart levende volwassenen ánderen – de jeugd, de (nog) niet 

bezitters – de prijs laten betalen voor ónze welvaart.  



 

Is het niet ónze generatie die altijd de gedachte heeft gekoesterd dat jonge mensen 

door onze opvoeding meegenomen moeten worden om de o zo aantrekkelijke wereld 

van de volwassenen te ontdekken, zodat ze in staat zijn daarin verantwoordelijkheid 

te dragen? Vond ik het niet een prachtige beeldspraak toen de grote joodse pedagoge 

Lea Dasberg zei dat wij kinderen op de schouders moeten nemen om hen het 

lonkende perspectief van de grote mensenwereld te laten zien?   

  

Het lonkende perspectief? Wat zien ze als ze naar onze grote mensenwereld kijken? 

Is de tijd van 

onze generatie 

niet voorbij, zijn 

we niet overjarig? 

Heeft de jeugd, 

hebben de 

nietbezitters nog 

iets te 

verwachten van 

ons? Nooit in de 

geschiedenis van 

de mensheid was 

er een zo 

welvarende ge- neratie als die waarvan ik deel uitmaak.   

  

Staat onze samenleving op een keerpunt? Ik moet steeds weer aan die twee meiden 

denken. Ik zie steeds weer die jongeren die verlangen dat er ook voor hen een 

toekomst zal zijn. Maar wij hollen vooralsnog gewoon door en accepteren daarbij dat 

we een wereld in verval achter ons laten. Die is voor de jeugd van tegenwoordig. Maar 

wat als die jeugd ook opstaat en zegt: genoeg is genoeg?  

Zullen wij – de welvarende generatie – dan klagend 

over ‘s heren wegen trekken en, genietend van een 

zee van vrije tijd, gods water over gods akker laten 

lopen? Keren we de Emma’s en Yolanda’s, de 

jeugd van tegenwoordig en de nietbezitters de rug 

toe of zijn we solidair met hun toekomst?  

  
  

  

  

  

  

  

83 Ook toen was geluk niet gewoon  
  

  

De Menno van Coehoornsingel in Zwolle. Ik liep daar in mijn jeugdjaren elke zondag 

met mijn moeder en broers, op weg naar de kerk. Nooit van gehoord? Ik help je even, 

want daar bevindt zich nu De Librije (met de hoofdingang op het Spinhuisplein) –  het 

restaurant en hotel met wereldfaam, waar gasten genieten van Wiede lam met 

spinazie en mierikswortel, van Langoustine met lavendelmayonaise en sinaasappel, 

van Gebrande ananas, chocolade en roze peperijs. Dat alles afgerond met een 

smakelijke ‘Kus van Thérèse’. Om maar wat te noemen.  



 

Toen ik daar wandelde had nog niemand van De Librije 

gehoord, Jonnie Boer moest nog geboren worden. Het voor 

mij mysterieuze gebouw was nog een Huis van Bewaring 

waar boeven van stad en platteland verbleven.   

Omdat ook toen gedetineerden behoefte konden hebben 

aan geestelijke zorg, was daar een gevangenispredikant 

werkzaam. Dat was mij nog onbekend, tot ik hem – zo  

rond 9 jaren oud – in zijn werkkamer ontmoette.   

  

Dat was overigens korte tijd na mijn verblijf van zes weken in de – merkwaardig genoeg 

niet christelijke – Bio vakantiekolonie Russenduin in Bergen aan Zee. Een tijd om nu 

nog van te dromen, zo gelukkig, zo mooi! Waarom mijn verblijf zes weken duurde is 

me onbekend, want drie weken was normaal. Maar het 

betekende wel dat ik in de tweede periode een 

bevoorrechte jongen was. Ik werd in een oudere 

leeftijdsgroep geplaatst, hoefde daardoor na het 

middageten minder lang te slapen en mocht – een 

ongekend privilege – dagelijks wandelen met de hond 

van de directrice. Twee keer maakte ik de 

afscheidsceremonie mee, twee keer zong ik – staande 

op de  

grote, brede trap: “Directrice, wees gegroet, ’t spijt me dat ik scheiden moet, want u 

hebt in deze tijd zoveel goeds voor mij bereid.” De eerste keer was natuurlijk nep, er 

was nog geen sprake van een scheiding. De tweede keer rolden tranen over mijn 

wangen – “Directrice, wees gegroet!” Kan ook in verdriet geluk schuilgaan?  

  

Ds. Eizinga – want zo heette de predikant – woonde in de Wilhelminastraat, in een 

groot herenhuis in de wijk Veerallee. Huis, straat en wijk boezemden mij ontzag in, ze 

pasten niet bij ons soort mensen uit de Warmoesstraat. De 

eerste keer ging mijn moeder mee. We zaten in een te 

kleine wachtkamer tot hij binnenkwam, ons tastend een 

hand gaf en mij vroeg om met hem mee te gaan. Het kan 

niet anders: ik moet overrompeld zijn geweest door zijn 

gestalte – hij was klein en rond, hij had een bochel en droeg 

een dikke, donkerbeglaasde bril. Hij was blind.   

  

Mij rest nu nog slechts één andere indruk, een herinnering die mij sindsdien vergezelt. 

Waarover we spraken weet ik niet meer. Veel spraken we trouwens niet, want hij zette 

een grammofoonplaat op en nog één en daar bleef het niet bij. Ik hoorde mij 

onbekende muziek – later kon ik die muziek een naam geven: de Ouverture Egmont 

van Beethoven. Daar, in die kamer, met die kleine, gebochelde, blinde man, is mijn 

liefde voor klassieke muziek geboren. En meer dan dat. Daar was ik gelukkig.  

    

Waarom ik naar ds. Eizinga ‘moest’? Ik weet het niet. Hoe vaak ik daar ben geweest? 

Geen idee. Wellicht denk jij: ‘Maar heb je dat dan nooit aan je moeder gevraagd?’  

Nee. Ik heb daaraan ook nooit behoefte gehad. Met mijn psychologie van de kouwe 

grond denk ik: Roel, je wílde ook niet meer weten, want dat zou het unieke geluk van 

die gebeurtenis, van de ontmoeting met deze unieke man alleen maar kleiner gemaakt 

hebben.  

Later wist ik, dat ds. Eizinga meer was dan alleen gevangenispredikant. Hij werkte ook 

voor Pro Juventute, de verzameling van een aantal verenigingen van particulieren, die 

zich inzetten voor bestrijding van jeugdcriminaliteit en zich bezighielden met 

voogdijzaken en vrijwillige ambulante jeugdzorg. De voorloper van nu Jeugdzorg!  

2004   



 

    

Zo’n dertien jaar later – ik was inmiddels gepromoveerd tot voorzitter van de kerkelijke 

jeugdvereniging – heb ik ds. Eizinga nog een keer ontmoet. We kwamen met twintig of 

meer jongeren elke zaterdagavond bijeen. Op mijn initiatief hebben we hem toen 

uitgenodigd om te vertellen over zijn werk. Terwijl ik een mooie baan had op een 

chemisch laboratorium, versterkte zijn verhaal en persoonlijkheid bij mij de wens om 

niet meer met ‘dood materiaal’ te werken maar met ‘levende mensen’. Toen Louise en 

ik besloten om samen door het leven te gaan, kozen we er ook voor, dat ik een nieuwe 

werkkring zou zoeken. Hoewel ik geen enkele passende vooropleiding had, schreef ik 

in 1966 zeventien brieven naar organisaties die adverteerden in het Tijdschrift voor 

Maatschappelijk Werk. Ik schreef wie ik was en wat ik wilde, wie ik wilde worden. Eén 

man, van het Ministerie van Justitie, reageerde en zo kwam ik in de gevangenis 

Noorderschans in Winschoten terecht – mijn inkomen daalde aanzienlijk, mijn geluk 

groeide tot grote hoogte. Ik schreef er eerder over.  

  

Geluk – anno 2018 beschouwt zo’n 85% van de Nederlanders zichzelf als gelukkig. 

Dat blijkt dan vooral te komen doordat Nederlanders tevreden zijn over de mogelijkheid 

het leven naar eigen inzicht vorm te geven – je kunt zijn of worden wie je wilt zijn, 

niemand kan dat verhinderen. Maar juist die vrijheid lijkt een tegenhanger te hebben: 

veel jongeren – zo blijkt uit verschillende onderzoeken – leven op of over de grens van 

een burn-out.   

Zou dat komen doordat geluk aan succes gekoppeld wordt? Als niemand jouw succes 

in de weg kan staan zoals in onze maatschappij in elk geval theoretisch het geval is, 

dan kun je het toch niet maken om niet aan de maatschappelijke ratrace deel te 

nemen? Dan móet je er toch wel naar streven om – als het even kan – op z’n minst 

even slim, sterk, gezond, rijk en sexy (een gewilde combinatie) te zijn als … * Succes 

kun je najagen maar het lijkt me een onjuiste premisse dat je het hoogste geluk bereikt 

als je maximaal succes hebt. Geluk kun je niet najagen, dat maakt je juist ongelukkig. 

Wie geluk najaagt moet wel geloven dat hij morgen nóg gelukkiger wordt dan vandaag 

– hij zal dus nooit gelukkig zijn, morgen blijft altijd morgen.   

  

Als ik niet het hoogste succes nastreef maar het goede, als ik leef en werk in 

overeenstemming met mijn (zich ontwikkelende) talenten en persoonlijkheid, als ik kan 

zijn wie ik wil zijn, als ik mag leven in harmonie met de mensen en de wereld om me 

heen – is dát niet het gelukkige leven? Dat is niet gewoon, dat is een bijzonder 

voorrecht. Toen en nu.   

Geloof jij misschien ook dat het mogelijk is om door je tranen heen gelukkig te zijn?   

  

  

  

  

  

* Een gedachtegang van de filosoof Leonie Breebaart, in Trouw, 21 04 2018, katern Letter en Geest  

84 … ‘in diepe liefde over jou gesproken’ …  
  



 

Steenbergen  

 26-10-1970  14-5-2014  

      Queeste   

Ach wat ik ook   

Op deze tocht   

Ten grave zocht   

Was wind en rook   

En wie weet is   

Wel nooit geweest   

Wat ik het meest   

Van alles mis   

Maar vroeg of laat   

Verschijnt het land   

Dat elk verstand   

Te boven gaat   

Waar ik volmaakt   

Opnieuw ontmoet   

Wie ik voorgoed   

Was kwijtgeraakt   

  
Tekst: Jean Pierre Rawie   

  van Martijn voor Jenneke, 1993   
  

Martijn Roelant  
  

Er wordt altijd in  

diepe liefde over  

jou gesproken   

door iedereen die   

jou gekend heeft.   

Ik prijs mezelf   

gelukkig dat ik   

daar één van ben.   
  

Anonymus, tekst op het graf,  
  

2017  mei  14 
  

Bach Cellosuite 1 Prelud e   

  
t Nick Cave Bless his ever loving hear   

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

‘Het heeft even geduurd voor ik  
het zelf besefte, maar wat ik  

zoek in een boek is herken- 

ning. Misschien is dat te be- 

perkt, 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,  ver- 

roer je niet, houd je adem in en   

stik niet’  –   dat idee.’   

  
           uit een artikel in Puntkomma  2001   

Franz Schubert   Winterreise 1     

1989   
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Uit het boek: MARTIJN Kroniek van een Asperger:   

  

22 September 2012. Martijn is opgestaan en 

om 04:55 uur schrijft hij zijn ‘Dagboek van 

een vermoeide Asperger’. Eén A4, maar op 

dat ene vel overziet hij wel 25 jaar van zijn 

leven en schrijft: ‘Nu pas begrijp ik.’ Hij 

ervaart zichzelf als een outcast en weet zich 

vergezeld van dichters, schrijvers, 

componisten die allemaal – hoe ook – de 

beleving van een outcast in hun werk aan de 

orde stelden. In dat uur gaan zijn ogen open, 

Martijn weet wie hij is. Op 4 september 

schreef hij nog ‘ik heb Asperger’; in deze 

nacht, 22 september, weet hij: ik ben een 

vermoeide Asperger! Hij verzoent zich met 

wie hij is.   
  

Uit een brief: 2013  

‘Eten valt niet door de brievenbus. Ja, zo werkt 

het. Helaas wel, zeg ik er dan meteen 

achteraan. Ik moet voor zoiets simpels als een 

bezoekje aan de supermarkt regelmatig moed 

verzamelen. Omdat je soms wel moet, eten 

valt niet door de brievenbus. Ik kijk in de 

spiegel, check hoe ik eruitzie, weifel dan eerst, 

denk aan wat ik nodig heb, haal diep adem en 

ga dan toch maar. Dat ‘onder de mensen 

komen’ mij moe maakte, had ik pas door toen 

ik leerde over overprikkeling in combinatie met 

autisme. Met mijn eigen autisme viel de puzzel 

in elkaar. Ik raak snel vermoeid zonder enige 

fysieke inspanning en het was altijd één groot 

raadsel voor me.’                   

  

85 Een verwarrende droom  
  

Ze had ons verleid. Zo kwam het dat we op de laatste, minst warme dag van onze 

vakantie op haar terras zaten om een gutbürgerliche lunch te gebruiken. Ze had ons 

onder de luifel een mooie, beschutte plek tegen de muur van het restaurant 

aangeboden en een infraroodstraler aangezet. Zo werd het warempel nog behaaglijk 

ook!  Onze camperreis van vier weken was achter de rug. Ruim veertien dagen hadden 

we, met veel zon, volop genoten van de Italiaanse kunst en cultuur, met bezoeken aan 

onder meer Verona, Bologna, Assisi, Recanati en Sienna. Waar ik het meest van onder 

de indruk was? Hoe kun je een keuze maken uit de overweldigende schoonheid van 

eeuwen kunst die aan je ogen voorbijtrekt? Toch waag ik het erop.   

Een beetje verstopt staat, naast de preekstoel in de 

Chiesa di San Fermo in Verona en omringd door 

eeuwenoude kunst, een moderne, eenvoudige 

beeldengroep l’Annunciazione. Geen – al of niet 

zwevende – engel met vleugels die luidkeels roept dat 

Maria zwanger is. Nee, je ziet een engel die ingetogen 

aan Maria, die zelf nog van niets weet, een geheim 

vertelt dat nog niet voor andermans oren bestemd is. 

Wat een vondst. De foto toont niet, hoe de beeldengroep 

in werkelijkheid te zien is. Ik heb clandestien enig sloop- 

en verhuiswerk moeten verrichten: pal voor het beeld 

staat een wit vel karton waarop een toelichting wordt 

gegeven, een felle lamp werpt een macaber licht; een 

centimeters dik rood kabelkoord rondom het beeld moet 

(tevergeefs) voorkomen dat bezoekers zich daaraan 

vergrijpen. Papier, lamp en koord heb ik laten verdwij- 

nen om de foto te maken. Het zij me vergeven; ik heb 

alles schielijk teruggezet, dat wel.  

Naast (en grotendeels na) die overweldigende cultuur gaven wij ons over aan de 

natuur. We vertoefden aan de twee zeeën die Italië aan de oost- en westzijde omringen 

en aan de Bodensee; we stonden aan de oever van de Neckar en de laatste 

tweeëneenhalve dag op een camping aan de Rijn bij Köln – naast kilometerpaal 681, 



 

tien meter van het water. We fietsten langs de oever zeven kilometer naar de stad en 

zo kwam het dat we door een vrouw met prachtig donkere ogen werden verleid.    

  

Twee meter bij ons vandaan zat een groepje van vier mannen, drie geslachten om zo 

te zien. Ze dronken een groot glas bier, hapten wat weg en waren vooral druk in 

gesprek. Nadat de gastvrouw onze bestelling had opgenomen, voegde ze zich in het 

gesprek van de vier mannen, waarbij de vrouw het hoogste woord voerde en de 

mannen vooral heel intensief luisterden. Wij dachten dat ze een Slavische taal sprak. 

Toen ze weer bij ons kwam, vroeg ik haar met enige schroom of ik haar mocht vragen 

welke taal zij sprak. Die vraag was het begin van een mooie, indruk makende 

gedachtewisseling. Nee, ze sprak Perzisch, kwam uit Iran, voor haar nog altijd Perzië 

en was, na de val van de Sjah en de uiteindelijke machtsgreep van de geestelijken, 

tijdens de daarna uitgebroken oorlog met Irak naar Europa gevlucht, 27 jaar geleden. 

Ze vertelde honderduit – hoe gelukkig ze was om in Duitsland te mogen leven, hoe 

haar moeder nog eenzaam in Iran leefde. Waarom ze nooit, nooit meer zou teruggaan.   

 We realiseerden ons naderhand, hoe dat gesprek van de vrouw met de vier Iraanse 

mannen voor ons wellicht de mooiste verbeelding was van de geweldige ontwikkeling 

die deze vijf van oorsprong Perzische/Iraanse mensen in Duitsland hadden 

doorgemaakt. Hoewel we uiteraard geen woord verstonden van wat de vijf met elkaar 

bespraken, was het prachtig om te zien met welke kracht van woorden deze vrouw 

sprak en hoe intensief deze mannen haar woorden tot zich namen. Zij had wat te 

zeggen!  

Onze ontmoeting met mensen uit andere landen en culturen 

beperkte zich overigens niet tot deze vrouw. Vooral Louise 

heeft een groot talent om mensen aan te spreken en een 

openheid die het aantrekkelijk maakt haar aan te spreken!  

Wie reist door ons Europa en daarbuiten en zich openstelt 

voor andere mensen, voor andere culturen, ervaart dat wij 

geen andere keuze hebben dan samen te leven, over 

grenzen heen.  

  

Toen wij donderdagavond, na een laatste tocht van 239 

kilometer weer in de vertrouwde omgeving van ons plein 

waren, keken we voor het slapen gaan – met een glas wijn – 

nog even naar Jinek. Gewoon even lekker uithangen. Het ging onder meer over het 

wereldkampioenschap voetbal, waarvan de eerste wedstrijd – tussen Rusland en 

Saoedie-Arabië – die middag was gespeeld. Maar wie goed keek en luisterde 

bemerkte dat het eigenlijk niet over voetbal ging. Een Russische, met een Nederlander 

gehuwde vrouw vertelde in vloeiend Nederlands hoe haar hart nog altijd met Rusland 

verbonden was. Maar er was tegelijk geen twijfel: ze leefde in Nederland en was 

Nederlandse. Enkele jonge Arabieren vertelden in mooi Nederlands trots hoe goed 

hun landgenoten konden voetballen, hoewel ze met 5-0 hadden verloren. Ze deden de 

medicijnenstudie in Groningen, ze namen volop deel aan onze cultuur.   

Ik werd daar blij van. Zoveel, vooral jonge mensen die willen leven in een wereld 

zonder grenzen. Je kunt van je (geboorte)land houden, je kunt chauvinistisch naar 

voetbal kijken en hopen dat ‘jouw’ land wint én je kunt tegelijk in een ánder land wonen, 

daarvan houden, Europeaan zijn, wereldburger. Je hebt geen keus en zo wil je het 

ook.   

  

Er is ook een andere kant. In diezelfde uitzending zagen we Philip de Winter, de 

kopman van Vlaams Belang in het Belgische parlement op een ophitsende manier 

racistische, xenofobe taal uitslaan. Hij stelt zich op als de vertegenwoordiger van 



 

mensen, die bang zijn voor een wereld met open grenzen, die vrezen dat ze overlopen 

worden door de hordes uit andere werelden, die leven met een gesloten wereldbeeld.   

Miljoenen mensen, vooral jongeren, dromen dat ze ooit zullen delen in de welvaart die 

nu al ons deel is. Dat is een legitieme droom want welke rechtvaardiging is er voor het 

feit dat grenzen medebepalend zijn voor jouw welvaart? Wij kunnen niet anders dan 

uitspreken dat die droom gerechtvaardigd is. Maar het is wél een verwarrende droom. 

Want wie de problemen bagatelliseert die samenhangen met deze droom, draagt niet 

bij aan het verwezenlijken van die droom en helpt bange mensen niet.   

Dat maakt ons leven zo fascinerend: mooie, legitieme dromen kunnen heel verwarrend 

zijn, maar ze mogen en moeten gedroomd blijven. ‘I have a dream!’  

   

  

  

  

86 Herinneringen, allemaal herinneringen  
  

  

De moeder de vrouw  

  

Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik 

zag de nieuwe brug. Twee overzijden die 

elkaar vroeger schenen te vermijden, worden 

weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag, 

in 't gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol 

van het landschap, wijd en zijd - laat mij daar 

midden uit oneindigheid een stem vernemen 

dat mijn oren klonken.  

  

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam 

langzaam stroomaf door de brug gevaren.  

Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, en 

wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.  

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.  

Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.  

  

Misschien is dit wel het bekendste gedicht van Martinus 

Nijhoff. Ik vind het in elk geval één van de mooiste en 

ontroerendste. Het is heel beeldend: je ziet de ik-figuur bij 

de brug zitten. Hij drinkt thee en kijkt rond. Zijn blik versmalt 

in de loop van de dichtregels – van het oneindige landschap 

(‘wijd en zijd’) met de brug, naar het schip – om  

uiteindelijk geheel gericht te zijn op een vrouw. Dan is er de 

omslag. Het gedicht gaat niet meer over ‘een vrouw’, maar over ‘mijn moeder’. 

Woorden van verlangen naar en herinnering aan de moeder die niet meer is: ‘O, dacht 

ik, o’. In de slotregel gaat het zelfs niet meer over de beeltenis van de moeder, maar 

over de woorden die zij zong. Terwijl de Ik daar in het gras ligt klinken diep in zijn 

herinnering die moederlijke woorden: ‘Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.’  

  

Het gedicht is een prachtig voorbeeld van een dubbele herinnering. In de eerste 

herinnering schrijft de Ik: ‘Ik ging naar Bommel’ om vervolgens te vertellen wat hij daar 

aantrof. Maar in en door die herinnering dringt zich de tweede herinnering op, aan zijn 

moeder. Het is een prachtige vorm van reminiscentie: het – als gevolg van een 



 

concrete beleving in het hier en nu – terugdenken aan, zich herinneren van een 

gebeurtenis uit het verleden. Om het wellicht nog duidelijker te maken: de herinnering 

aan de moeder kon slechts plaatsvinden door het beeld van de vrouw aan het roer. 

Had daar een man gestaan, dan zou de herinnering aan zijn moeder niet tot stand zijn 

gekomen.   

  

Wij kennen ons verleden niet uit de gebeurtenissen zélf, maar uit onze herinnering 

daaraan. En die herinnering wordt gevoed, medebepaald door andere herinneringen 

en door ons leven hier en nu. De blik op mijn verleden wordt medebepaald door wie ik 

nu ben en wat ik nu ervaar. Een gebeurtenis, een geur, muziek kan herinneringen 

oproepen én op een specifieke manier inkleuren, waardoor het verleden een 

bijzondere betekenis krijgt in het leven van heden. Ik vertel graag een eigen 

herinnering.  

   

De Prelude, het eerste deel van de eerste Cellosuite van Bach is voor mij van een 

ongekende schoonheid. Hoe de muziek in twee minuten (letterlijk) naar een geweldige 

hoogte stijgt ... Elke keer als ik deze muziek hoor worden herinneringen in mij levend.  

Lange tijd ging dat als volgt: Als ik deze cellomuziek hoorde, kwam onstuitbaar altijd 

weer de herinnering boven aan een glorieus moment in mijn leven. Ik had – al op 

middelbare leeftijd, ik werkte op Windesheim – celloles genomen en had na enige tijd 

de bundel met de zes Suites aangeschaft.  Ik had al vaak naar de noten van het eerste 

deel gekeken, maar mocht ze nog niet spelen van mijn cellolerares. Tot, na twee jaar, 

de laatste les voor de ‘grote vakantie’. Toen verraste ze mij door aan het eind van de 

les te zeggen dat ik in die lange vakantie maar eens die Prelude van Bach moest gaan 

oefenen. Ben ik in een waas naar huis gefietst? Is dat feit of ingekleurde herinnering? 

Zelden ben ik zo intens blij geweest – en ook wel trots op mezelf – toen voor het eerst, 

hoe gebrekkig ook, die climax uit mijn cello opsteeg. Die herinnering gaf betekenis aan 

wie ik ben.  

Dat veranderde na 16 mei 2014. Als ik daarna Bachs cellomuziek hoorde, gingen mijn 

herinneringen terug naar het moment waarop ik – na het sterven van Martijn – zijn 

‘huisje’ betrad. Op de wandkast lag een dikke cassette met langspeelplaten: de zes 

Suites van Bach, gespeeld door Pablo Casals. Zelfs na zijn dood verraste Martijn ons. 

Na 19 mei 2014 kon ik bij het horen van die muziek niet anders dan aan de 

afscheidsbijeenkomst denken – daar klonk die Prelude van Bach.   

Nog weer later verschuift de herinnering opnieuw. Dat gebeurt als 

in 2016 Jildou, Martijns collega-vennoot in het Veilinghuis Postma, 

mij vertelt over een bijzonder moment in zijn en haar leven, dat zich 

rond 2000 afspeelde. Zo staat het in het boek Martijn Kroniek van 

een Asperger 1970-2014: ‘Een mooi verhaal over Martijn in die tijd. 

Hij zoekt op een avond Jildou op, zijn collega. Doet-ie vaker, ze is 

een rustpunt in het team van het Veilinghuis, zeker ook in het leven van Martijn. Als hij 

de woonkamer binnenkomt, hoort hij cellomuziek. Wat is dát? Jildou memoreert: ‘De 

Prelude uit de Cellosuite nr. 1 van Bach, Pablo Casals, opnames uit 1936-1939, 

onvervalst krakerig mono. Maar wat een wereldse uitvoering.’ Martijn wordt in zijn 

diepste vezels geraakt. Dat is nooit meer overgegaan. Alle zes Suites komen aan de 

beurt. Zo groeit zijn liefde voor Bach, elke dag Bach, ook bij hem.’ Bij de presentatie 

van het boek, op 14 mei 2017, las Jildou onder meer dit verhaal voor en speelde Esther 

de Boer vervolgens de Prelude en de andere delen van de Eerste Cellosuite van Bach.   

Als nú deze Prelude door ons huis klinkt, kan ik niet anders dan herinnerd worden aan 

de verwondering, de ontroering van Martijn daar bij Jildou thuis en aan die vondst van 

de langspeelplatendoos in zijn ‘huisje’. Mijn herinnering wordt dan verrijkt omdat we 

ons omringd wisten door al die mensen, in de aula van Kranenburg bij zijn afscheid, 

tijdens de boekpresentatie 3 jaar later. Die inkleuring van mijn herinneringen bepaalt 



 

mede wie ik nu ben. Er is nauwelijks meer plaats voor dat stukje uit mijn eigen 

verleden, dat glorieuze moment waarop ík die Prelude voor het eerst speelde.   

  

Door onze herinneringen scheppen wij ons verleden en dat herinnerd verleden is aan 

verandering onderhevig, mede als gevolg van gebeurtenissen in het hier en nu. 

Herinneren is her-inneren. Steeds opnieuw worden wij wie wij zijn door ons 

herinnereningsproces. Onlangs schreef iemand: ‘Omzien helpt niet om vooruit te 

komen.’ Wat een vergissing. Want als wij niet meer in verwondering kunnen omzien 

en ons niet meer kunnen of willen her-inneren, komen wij niet meer vooruit. Dan staat 

ons leven stil. Ik leef dankbaar, want ik her-inner me, dus besta ik.  

  

  

87 Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren ...  
  

  

‘Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren, en wie 

niet vliegt ooit van zijn plaats?’  

  

Zomaar een zomerdag. Ik zit op ons tuinterras aan de 

stadsgracht, de laptop voor me en typ de dichtregels 

hierboven. Het begin van een nieuwe blog, het slot ken 

ik nog niet. Voor mij vliegen vlinders rusteloos af en 

aan. Ze strijken neer op de lavendel en zelfs dán kennen 

hun vleugels nauwelijks rust. Bijen gaan onverstoorbaar 

hun gang. Merels lopen rond. Onze tuin – een 

schatkamer.  

***  

Ze had me een brief geschreven. Mailverkeer was in opkomst maar zeker nog geen 

gemeengoed. Het was medio de jaren negentig. De inhoud van brief leende zich ook 

niet goed voor een mail op het werk. Hoe vertrouwelijk kon die blijven?  

Ze was studierichtingsleider op één van de faculteiten van de Hogeschool Windesheim 

in Zwolle. Acht jaar geleden was die faculteit nog een autonome hogeschool. 

Windesheim was een samenraapsel van voorheen tien hogescholen/academies. 

Inderdaad, een samenraapsel, niet meer dan dat. De fusie was mislukt: er was geen 

gezamenlijke cultuur, geen samenhangend strategisch beleid en vooral geen breed 

gedragen onderwijsvisie, de school had de luiken naar de samenleving aardig op slot. 

Een aantal faculteitsdirecteuren was koning in hun eigen faculteit, afgeschermd van 

de rest; niet zelden waren lessen van docenten een onemanshow met gesloten 

deuren. Ik was zes jaar na het ontstaan van de hogeschool benoemd als voorzitter 

van het College van Bestuur. Met een volstrekt heldere opdracht: zorg dat Windesheim 

één hogeschool wordt met een aantrekkelijke onderwijscultuur, waarin studenten zich 

kunnen ontwikkelen op basis van een breed gedragen ‘pedagogische opdracht’ van 

de school.  

  

Het veranderingsproces – dat buiten de hogeschool veel aandacht én waardering 

oogstte – had in de school zelf diepe sporen getrokken. Veel docenten waren blij en 

deden volop mee in de zoektocht naar de kernwaarden van het onderwijs, ze waren 

blij omdat de kwaliteit en waarde van hun opvattingen erkend werden, een erkenning 

die zo lang achterwege was gebleven. Maar er waren er ook niet weinig die zich al of 

niet publiek verzetten. Een enkele faculteitsdirecteur pleegde soms sabotage van het 

beleid, bang voor het verlies van de eigen autonomie. Maar er waren ook veel 

managers die zich met overgave inzetten om een vernieuwde cultuur vorm te geven. 

De briefschrijfster analyseerde in haar lange brief heel helder hoe in haar faculteit een 



 

steeds diepere kloof ontstond binnen de groep van docenten en tussen managers. 

Aangevoerd door een directeur die cynisch vasthield aan wat hij in stand meende te 

moeten houden en daarin door een niet gering aantal medewerkers werd gesteund.  

Ik was onder de indruk van haar analyse, van haar morele kracht waarmee ze zich 

overeind hield in het mijnenveld van haar faculteit. Maar het meest verraste me het 

slot van haar brief: “Roel, ik sluit af met twee dichtregels van Jan Emmens: ’Hoe komt 

wie vliegt ooit tot bedaren en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?’ Heb jij een antwoord?”  

  

Hoewel ik thuis enkele boekenplanken vol met gedichtenbundels had staan, kende ik 

de dichter Jan Emmens niet, laat staan dat ik het gedicht Vogel ooit had gelezen.  

Maar wat een poëzie! En dan die laatste twee dichtregels!  

  

Alleen al deze woorden waren voor mij aanleiding haar uit te nodigen voor een 

gesprek. Enkele weken later besloot ik om deze twee dichtregels van Jan Emmens te 

kiezen als hoofdthema van mijn toespraak bij de opening van het nieuwe 

hogeschooljaar, een jaarlijks terugkerende bijeenkomst die zich in een grote 

belangstelling mocht verheugen. Ik zou zo veel mensen met deze vragen bereiken.  

  

Nu, alweer meer dan twintig jaar later, weet ik dat mijn herinneringen aan de brief van 

en de ontmoeting met de studierichtingsleider, de toespraak die ik hield en de zeer 

diverse reacties daarop, ook nu nog van betekenis zijn voor mijzelf.  

De vragen die Jan Emmens in die prachtige dichtregels stelde, waren niet alleen 

vragen over anderen maar ook vragen aan mijzelf. Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren 

en wie niet vliegt ooit van zijn plaats? Wat was mijn antwoord?   

Aanvankelijk dacht ik dat de dichter het over twee groepen mensen had – de ‘vliegers’ 

en de ‘zitters’. Maar ik denk dat zijn vragen aan één mens gesteld worden, dat 

Emmens het heeft over twee gesteldheden van de mens. Niet voor niets noemt hij zijn 

gedicht Vogel (enkelvoud). Gaan zijn dichtregels niet over ons onrustige bestaan, heen 

en weer geslingerd door ons eigen doen en laten en alles wat zich aan ons opdringt? 

Ik wil graag met je delen wat ik geleerd heb.   

  

Het zijn de vragen die wij onszelf stellen en die aan ons gesteld worden, die bepalend 

zijn voor onze blik op ons bestaan. Vragen zijn het gevolg van verwondering, van 

twijfel, van een niet bevroren standpunt. Wie zichzelf geen vragen stelt en niet 

bevraagd wil worden, leeft in een cocon en komt niet meer van zijn plaats. De vragen 

die er echt toe doen kunnen wellicht beter niet beantwoord worden. De 

studierichtingsleider stelde aan het eind van haar brief vragen aan mij en wekte de 

indruk dat ze graag mijn antwoord wilde horen. Maar dat was niet zo. Haar morele 

kracht vloeide ook voort uit het feit dat ze zichzelf deze vragen stelde, daarover 

nadacht zonder een sluitend antwoord te verlangen. Als een vraag een open vraag 

mag blijven, die zo nu en dan opwelt in je herinnering, kan de overpeinzing van die 

vraag je helpen om je weg te gaan. Een antwoord is al snel een voldongen feit, maar 

een overpeinzing over een vraag houdt de toekomst open. Neem bijvoorbeeld de 

vraag: waarom houd ik van jou? Een antwoord? Nee, de vraag helpt mij om lief te 

hebben.   

  

Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren en 

wie niet vliegt ooit van zijn plaats?  

                                                                 ***  

Dagen later. Ik zit op ons tuinterras. De blog is klaar. De vragen van Jan Emmens hebben zich in mijn hart 

en hoofd genesteld – als vragen, dat is genoeg. De buren zijn niet thuis. Nu kan het: de muziek van Sibelius 



 

schalt door de tuin, weerkaatst op de lome golven in de stadsgracht. Een merel kan zijn snavel niet houden. 

Zomaar een zomerdag.    

  

  

* Het gedicht Vogel van Jan Emmens vind je in ’t Is vol van schatten hier, de prachtige verzameling in 

DBNL, de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.   
* Het is niet relevant wie, meer dan twintig jaar geleden, de briefschrijver in mijn verhaal was. Ik heb de 

context van het verhaal zo aangepast, dat de privacy gewaarborgd is en blijft.  

  

Jan Emmens schrijft over een ‘klapwiekende’ vogel. De componist Jean Sibelius schreef met zijn 5e Symfonie 

een gedurfd, feestelijk stuk dat een van zijn populairste werken werd. Net toen hij aan het slotdeel begon, 

landden twaalf witte zwanen op het meer bij zijn huis. Ze cirkelden vervolgens drie keer boven hem voordat ze 

weer verdwenen. Luister drie minuten,  

  

  

  

  

  
88 Nachttrein naar Boedapest  
  

  

Misschien overkomt het je in deze weken: je zeult met een grote reiskoffer over het 

perron; je hijst jezelf én die koffer in de trein, op weg naar een ver vakantieoord. Je 

neemt – waarom niet? –  misschien wel de Transsiberië Express naar Beijing.  Waar 

begin ik aan, denk je, hoe zal dit eindigen? Ach, wat zou het mooi zijn als je op dat 

moment van opperste vertwijfeling herinnerd wordt aan de Vlaamse dichter Jan van 

Nijlen. Zijn gedicht Bericht aan de reizigers (1931) begint zo: Bestijg de trein nooit 

zonder uw valies met dromen, dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.  

  

Hoe anders was dat 25 jaar geleden. Enkele dagen voor Pasen stapten twee mannen 

in de late avond in Mannheim op de internationale slaaptrein die Boedapest als 

eindbestemming had. Ze bleken dezelfde couchette te delen, waar overigens al twee 

andere passagiers, een man en een vrouw, zaten. De ene man was een grijzende 

zestiger, gekleed in manchesterbroek en dunne trui en het kon niet missen: hij had 

vooral met zijn lichaam, met zijn handen gewerkt. De andere man was een dertiger, 

slank sportief, goed gekapt, casual dress. Ze spraken – zo bleek toen ze de andere 

twee reizigers begroetten – beiden Duits, de zestiger overigens met een wat vreemd 

accent.   

  

Hoe de monoloog van de zestiger, gericht tot de dertiger, op gang is gekomen kan ik 

me na 25 jaar niet meer herinneren. [Jazeker, die twee reizigers die al in de trein zaten 

waren mijn vrouw Louise en ik. Op weg naar Boedapest, waar onze zoon Robert de 

laatste maanden van zijn economiestudie doorbracht. We hadden bewust voor de 

treinreis langs de Rijn gekozen en vooral het al achter ons liggende,  zeer bochtige 

tra-ject tussen Koblenz en Bingen was spectaculair geweest. Maar dat alles terzijde.]  

  

Het opvallende accent van de zestiger was al snel verklaard. Hij was opgegroeid in de 

nabijheid van Sarajevo, na de Tweede Wereldoorlog de hoofdstad van de Republiek 

Bosnië en Herzegovina, toen een deelstaat van Joegoslavië. In de jaren ’70, toen 

Duitsland dringend behoefte had aan buitenlandse arbeiders – omdat de toestroom 

van Oost-Duitsers na de bouw van de Muur stokte –  was hij naar Duitsland gemigreerd 

en bakkersknecht geworden. Zijn vrouw was hem enkele jaren later gevolgd.   

https://www.dbnl.org/tekst/kort006isvo01_01/kort006isvo01_01_0169.php
https://www.dbnl.org/tekst/kort006isvo01_01/kort006isvo01_01_0169.php
https://www.dbnl.org/tekst/kort006isvo01_01/kort006isvo01_01_0169.php
https://www.dbnl.org/tekst/kort006isvo01_01/kort006isvo01_01_0169.php


 

Hij was van Duitsland gaan houden, hij had hard gewerkt, hij had hard gespaard. Van 

dat geld had hij in 1990 een huisje buiten Sarajevo laten bouwen – voor als hij met 

pensioen kon gaan. Ja, Duitsland was een geweldig land – hij sprak er met hartstocht 

over – en hij had zijn bijdrage geleverd aan das Wirtschafswunder. Maar wat was zijn 

beloning geweest? “Warum behandelte Deutschland mich nicht als Deutscher? 

Warum durfte ich nicht wählen?” Vooral dát zat hem dwars, dat hij niet mocht 

stemmen! Het klonk als een aanklacht: het land dat wel van hem had geprofiteerd 

stond hem niet toe dat te doen wat de Duitsers wel mochten – stemmen!  Hij was op 

weg naar Sarajevo, de stad die tijdens de Bosnische Oorlog zwaar werd 

gebombardeerd. Zijn dochter had hem gebeld. “Mein Haus wurde bombardiert und es 

ist nichts mehr davon übrig!” Hij schudde zijn hoofd, zijn schouders schokten: 

Duitsland erkende hem niet, de oorlog in zijn vaderland had hem zijn huis ontnomen. 

Hij was ontheemd. Op weg naar wat niet meer was; in zijn bagage geen valies met 

dromen over de toekomst, maar een koffer vol nachtmerries vanuit het verleden.   

  

Louise en ik luisterden onthutst naar deze Bosniër, een zestiger, ruim tien jaar ouder 

dan wij. En de jonge Duitser? Toen de nacht was begonnen en de Bosniër vermoeid 

in slaap was gevallen, vertelde hij ons dat hij wetenschappelijke medewerker was 

aan de  Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Dat hij politiek actief was in de SPD. 

Maar eerder,  toen de zestiger was uitgesproken en verbitterd had gezwegen, had hij 

– evenals wij – geen woorden gehad. Want wat moet je als je zo direct en persoonlijk 

geconfronteerd wordt met de gevolgen van haat, van anoniem beleid? Want zodra 

dat beleid een mens persoonlijk raakt – “Warum durfte ich nicht wählen?”, “Mein 

Haus wurde bombardiert “ – kijken wij onthutst toe. De jongeman was opgestaan, 

naast de zestiger gaan zitten en had zijn hand op diens been gelegd.  Hij raakte de 

ander aan omdat hij geraakt was. Een heilzaam moment – ohne Worte.  

***  

De trein – er is waarschijnlijk geen enkel vervoermiddel waarin zoveel bijzondere 

ontmoetingen ontstaan, waarin liefdesrelaties ontluiken, waarin verdriet wordt geuit, 

maar waarin ook mensen zwijgend het voorbijsnellende landschap in zich opnemen. 

Voor mij had de trein als kind al iets magisch. Als wij op de warme zomeravonden die 

we nu meemaken op ons terras zitten, horen we met enige regelmaat in de stille 

avondlucht het zachte bonken van de trein, op honderden meters afstand. Mensen 

onderweg, met een valies vol dromen of … Soms komt dan die nachttrein naar 

Boedapest in beeld: die Bosniër, persoonlijk geraakt door de gevolgen van anoniem 

beleid; die jongeman die de ander aanraakte; wij, een echtpaar met een valies vol 

dromen, op weg naar onze oudste zoon Robert in Boedapest. In 1993.  

***  

Willem Wilmink dichtte:               Echtpaar in de 

trein voor Wobke  

  
Met de allerliefste in een trein             

kan aangenaam en leerzaam zijn.             De 

prachtig vormgegeven stoel             geeft 

allebei een blij gevoel.  

  

            Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar             

zit ik dus tegenover haar.  
            De trein maakt zijn vertrouwd geluid             

en zij rijdt vóór-, ik achteruit.  

  

            We zien dezelfde dingen wel,             

maar ik heel traag en zij heel snel.  



 

            Zij kijkt tegen de toekomst aan, ik zie 

wat is voorbijgegaan.  

  

Zo is de huwelijkse staat:  
de vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl 

de man die naast haar leeft slechts merkt 

wat zijn beslag al heeft.  

  

Van nieuw begin naar nieuw begin 

rijdt zij de wijde toekomst in, en ik 

rij het verleden uit. En beiden aan 

dezelfde ruit.  

  

Aan de ruit in de trein – een metafoor voor ons leven? We zien wat is voorbijgegaan, 

we kijken tegen de toekomst aan – of op.  

  

  

  

  

  

De blogtitel is afgeleid van de titel van het schitterende boek Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier.   
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Marijn – wat een jongen, alleen die mooie naam al! Corsica, eiland in de zon. Daar 

loopt hij, over een bergpad, met zijn vader, moeder en broertje, op weg naar de baai. 

Daar kun je ook met de auto komen, maar het avontuur lonkt. Er wordt gezwommen, 

gesnorkeld – wat een mooie visjes! Er is een restaurantje, vis en vlees op houtskool 

gegaard. In de baai varen sjieke zeilboten en even sjieke toeristen komen aan land.   

‘Oooh, kijk mam, mensen op een boot; vast vluchtelingen!’ roept Marijn, 9 jaar oud.   

  

Marijns moeder schreef me naar aanleiding van mijn blog 88 Nachttrein naar 

Boedapest. Ze vertelde over dit bijzondere voorval in de vakantie van 2018 en voegde 

er aan toe: ‘Eerst moest ik lachen, maar later dacht ik: dit is zijn wereld.’  

  

• In 1993: een door de ongerijmdheid van het leven getekende man in de nachttrein 

naar Boedapest, verdrietig omdat hij geen Duitser mocht zijn; zonder toekomst in 

zijn gedroomde, maar enkele maanden eerder platgebombardeerde huis in 

Bosnië.   

• In 2018: Marijn, een vrolijke Nederlandse jongen, 9 jaar oud, die blijkbaar als 

vanzelfsprekend de absurde beelden van opeengepakte mensen – hem door de 

(jeugd)media aangereikt – integreert in zijn leven van dat moment: zon, zee en 

strand én bootvluchtelingen. Wat een wereld, zíjn wereld!  

  

Kunnen wij leven met de ongerijmdheden van ons leven? Waarom rest er voor 

miljoenen niets anders dan te vluchten, terwijl wij mogen leven in één van de 

welvarendste landen ter wereld? Hoe is te aanvaarden dat er mensen zijn die heel, 

heel oud mogen worden, terwijl de man met de zeis niet zelden genadeloos en met 

willekeur toeslaat op jeugdige leeftijd? Waarom treft het kwaad – naar het lijkt door 

toeval – goede mensen, waardoor zij van de ene op de andere dag geconfronteerd 

worden met de onafwendbare eindigheid van hun bestaan? Waarom?  

Hoewel wij meestal op een ‘vanzelfsprekende manier’ leven en ‘gewoon doen wat we 

doen’, komt er altijd wel een moment waarop we geschokt stilstaan omdat we het leven 

als ongerijmd, als absurd ervaren. Welk antwoord vind ik dan, hoe kunnen wij leven 

met deze ongerijmdheden, die ons uiteindelijk doen beseffen dat we eindig zijn? Meer 

dan twintig eeuwen geleden beschreef de Prediker (2:13-15) die ongerijmdheid 

onnavolgbaar én o zo herkenbaar:   

Oh, island in the sun   

Willed to me by my father’s hand                

All my days I will sing in praise   

    Of your forest, waters, your shining sand   …   

  
  



 

Ik zag, ik,  dat de wijsheid zoveel vóór  

heeft op de dwaasheid, als het licht 

voor heeft op het duister: de wijze 

heeft zijn ogen in zijn hoofd  en de 

dwaas wandelt in het duister;   

maar ik heb ook moeten erkennen, 

ik,   

 En ik moest zeggen in mijn hart, ik:   

als het lot van de dwaas ook mij 

treft,   

waarvoor ben ik dan, ik, zo 

wijs geweest zonder baat?   

  

En ik sprak in mijn hart uit  

dat ook dat ijlheid is.  

  

• We kunnen deze ongerijmdheden ontkennen, negeren, er over zwijgen, we kunnen 

het hoofd afwenden en denken dat ze daardoor niet bestaan. We kunnen weigeren 

om vragen stellen. Want de vragende mens moet leven in een wereld die geen 

sluitende antwoorden kent en daarvan kun je bang worden. Er is moed nodig om 

de ongerijmdheden van het leven te erkennen. Moed: het vermogen je eigen 

angsten en onzekerheden onder ogen te zien.   

  

• Een andere mogelijkheid is om de ongerijmdheid te lijf te gaan door de vlucht in 

een alles verklarende ideologie, ongeacht of die nu zijn oorsprong vindt in 

fundamentalistische religie, filosofie of politiek of een combinatie daarvan. Omdat 

het gaat om een alles verklarende ideologie, is twijfel niet toegestaan. Wat nog 

veel erger is: niet zelden is er sprake van een verzengende onbarmhartigheid en 

van een gebrek aan mededogen met de mensen die lijden onder de ongerijmdheid 

van het bestaan. Wie op deze manier de ongerijmdheden van het leven wil 

gladpoetsen, loopt het risico ooit een genadeloze killer te worden. De geschiedenis 

van de mensheid toont daarvan door alle eeuwen heen schrikbarende 

voorbeelden.   

  

• Er is een derde mogelijkheid: we aanvaarden de ongerijmdheid van ons bestaan. 

Dat is niet hetzelfde als berusting. Toen ik het verhaal van Marijn las, ontroerde 

me dat omdat hij op zo’n prachtige, kinderlijke manier in één zin de ongerijmdheid 

van het leven niet wegstopt of ontkent, maar aanvaardt en integreert in zijn bestaan 

– zoals misschien alleen een kind dat kan: Zon, zee, strand … vluchtingen.  

  

Wij volwassenen hebben de onschuld van het kind al lang verloren. Maar hoe dán te 

leven? Ik wil die ongerijmdheden in mijn leven onder ogen zien, proberen ze te 

integreren in mijn bestaan. Dan kan ik in vrijheid en bewust het mooie leven liefhebben.  

Ik ben een verantwoordelijk mens, geroepen om ongerijmdheid te bestrijden waar dat 

kan. En als er op de ongerijmdheid van het leven geen antwoord te vinden is – laat 

dan vrede in mijn hart het winnen van boosheid. De vrede van een kind – zoals Marijn.  

Dona nobis pacem.  
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Op een avond, nadat hij zijn vrouw had verteld dat hij ging jagen met zijn vrienden, keerde 

hij onverwacht terug en vond haar met een andere lief in bed, waarna hij hen vermoordde 

door ze beide aan zijn zwaard te rijgen. Zo gaat het verhaal en het valt te begrijpen dat 

zijn omgeving daarop geschokt reageerde. 
 

Ik schrijf over de Italiaanse vorst prins Carlo Gesualdo. Hij pleegde deze dubbele moord 

in 1590. Hoewel, het is niet helemaal zeker dat hijzelf de moord pleegde. Wat wel zeker 

is: Gesualdo trouwde opnieuw en werd een verward en melancholiek mens. Zijn vrienden 

spraken erover dat hij zich regelmatig liet geselen. Hij leed aan hallucinaties en vlagen 

van waanzin. Zondebesef kwelde hem. Het vijfde gebod (‘Gij zult niet doden’) kwam hem 

voortdurend voor ogen.  
 

Waarom ik dit verhaal vertel? Wel, er is meer aan de hand met deze Gesualdo. Hij is 

namelijk ook één van de grootste componisten van vooral vocale werken uit de 16e eeuw. 

Al in zijn tijd snelde zijn roem hem vooruit en heden ten dage zeggen mensen die het 

kunnen (of menen te) weten dat hij ‘hemelse muziek’ heeft geschreven. Ik citeer één van 

hen: ‘Nauwelijks is de Prins klaar met het steken van zijn dolk in lijken of hij zit al weer 

achter zijn bureau de meest fantastische contrapunt te schrijven, het mooiste dat er is. Hij 

is onnavolgbaar.’ 1 Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, zou ik 

zeggen.  
 

Het is een voor de hand liggende vraag: hoe is het mogelijk? Hoe kunnen zijn 

weerzinwekkende daad, zijn melancholie, zijn hallucinaties, zijn zelfkastijding en wroeging 

én de ‘onnavolgbare’ schoonheid van zijn vocale muziek in één mens verenigd zijn? Het 

kan blijkbaar, maar hoe? Wie het weet mag het zingen.  
 

Hoe schril is het contrast met wat – als ik hem goed begrijp en daarvan ben ik niet zeker 

– de neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar Erik Scherder beweert. Je hebt wellicht 

deze adept van Dick Swaab ( je weet wel, de emeritus hoogleraar van ‘Wij zijn ons brein’) 

zien optreden in DWDD University: wat een enthousiasme, in drie kwartier zei hij wel vijftig 

keer ‘prachtig’ of ‘geweldig’. Misschien heb je hem zelfs mogen ontmoeten na een seminar 

waar hij als (zeer goed betaald) gastspreker optrad. Wat straalt hij uit dat hij het zeker 

weet. Ja, hij weet vast werkelijk álles over jouw en mijn brein: waarom vanillevla ons brein 

vernietigt,  waarom ‘niksen niet helpt’ bij stress. Hij weet ook zeker: ‘Geluk kun je niet 

afdwingen, je moet mazzel hebben’. Ja, inderdaad, het valt op dat hij zoveel 

gemeenplaatsen uitspreekt die – door zijn voortdurende verwijzingen  naar wat zich in 

onze hersens afspeelt – wel wetenschappelijk líjken, maar 

het niet zijn.  
 

Hebben Erik Scherder en Gesualdo ook iets met elkaar 

van doen? Jazeker, want Scherder weet ook werkelijk 

alles over de relatie tussen muziek en ons brein, althans 

die indruk wekt hij. Je hebt zijn boek Singing in the brain 

nog niet eens aangeschaft? Dan laat ik hier enkele van 

zijn ‘wetenschappelijke gedachten’ volgen.  

‘Muziek geeft een beter leven’, zegt de bijzonder 

hoogleraar Scherder.2 ‘Muziek beluisteren, en vooral zelf 

muziek máken, draagt enorm bij aan de ontwikkeling van 

het empathische vermogen. Bij kinderen die musiceren 

wordt de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, 

het corpus callosum, groter. Die hersenhelften gaan 

Ooit zong ik de gospel: He's got 

the whole world in His hands. Nu 

zien we Scherder … what’s in his 

hands? 



 

daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk.’ ‘Muziekmaken 

is dus op alle denkbare fronten levensbevorderend.’ 
 

Mijn cellolerares vertelde me meer dan twintig jaar geleden, toen ik van haar mijn eerste 

celloles kreeg, ook al over die twee hersenhelften die beter gaan communiceren als je 

cello speelt. Ik weet wel zeker dat ze daarin gelijk had en heeft. Zoals ik ook zonder enige 

terughoudendheid geloof wat Scherder allemaal weet en ons vertelt over wat er met ons 

corpus callosum gebeurt als we muziek maken of naar muziek luisteren. Maar hij maakt 

dezelfde denkfout als zijn grote roerganger Swaab: onze hersens omvatten meer dan ons 

corpus callosum en wij zijn meer dan onze hersens. Als onze hersens ‘het beter doen’ 

(wat is dat?) is er geen zekerheid dat dit een ‘levensbevorderend’ effect heeft, dat ons 

leven beter, gelukkiger wordt. 

Kijk maar naar Gesualdo. Er was bij hem vast een heel mooie samenwerking tussen zijn 

twee hersenhelften. Het kan haast niet anders dan dat hij daardoor zulke ‘hemelse muziek’ 

kon schrijven – ja toch…? Of is het ingewikkelder? Want ach, zijn leven! Een beter, 

gelukkiger leven? Een geweldig empatisch vermogen? – helaas, een man met een 

gegeseld lichaam, een gekwelde ziel, vol wroeging en melancholie. 

En hoe zat het met Schumann die in de Rijn sprong nadat hij zijn prachtige Geister 

Variationen had voltooid en ternauwernood door een Nederlandse schipper werd gered? 

Werd Nick Cave gelukkiger toen hij prachtig bleef zingen nadat zijn zoon gestorven was? 

‘People are strange, when you’re a stranger’. En al die muzikanten, zangers en -

zangeressen  zoals Simone Battle, Chester Bennington, Lil Peep, Chris Cornell, Herman 

Brood, tientallen anderen – ze leefden van muziek en pleegden suïcide.  
 

Ik maak ook nog even een sprong naar de wel heel duistere kant van het mensdom. 

Schreef Richard Wagner niet de mooiste melodieën voor zijn opera’s? Maar een beter 

leven? Hij was een rabiate Jodenhater. Om nog maar te zwijgen over Hitler, die Wagner 

bewonderde. Hoeveel moordende mannen en vrouwen in de hel van concentratiekampen 

luisterden mogelijk in hun ‘vrije tijd’ naar een troostrijke Kantate van Bach? 
 

Muziek kan wonderen verrichten, ook in een gekwetste ziel, een beschadigd brein. Ik kan 

me geen leven zonder muziek voorstellen, muziek verrijkt me, maakt me blij, troost me. Ik 

denk dat dit komt omdat ik meer ben dan mijn brein. Juist als ik de mooiste muziek hoor 

en me daardoor gelukkig voel, is er ook het gevoel van gemis, het verdriet om hem die 

niet meer bij ons is, Martijn – een groot muziekliefhebber, ook in zijn diepste crisissen – 

met de cellosuites van Bach, maar ook Nick Cave in de repeteerstand.  

Muziek is er voor mij alleen, maar wat is er mooier dan sámen van muziek te genieten? 

Daarom gaan we zo graag samen met ons gezin, met geliefden, met vrienden naar 

concerten.  De componist Gustav Mahler zei: ‘Het belangrijkste in de muziek staat niet in 

de noten.’ Het raadsel van muziek:  wat is de relatie tussen muziek, het empathisch 

vermogen, geluk en verdriet, het onvermogen verder te leven, het betere leven?  

Wie het weet mag het zingen. 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


