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1 Worden wie je bent                                                      ◄◄ 
 

 

Op 18 mei 2014 ontvingen Louise en ik een brief van Willem Driessen. Hij sloot die 

brief als volgt af: ‘Roel, uit je in poëzie en proza, want daarin ben je goed. Het geeft 

ruimte aan je rouwen. Tot morgen’. 
 

Op 19 mei was de bijeenkomst waarin we afscheid namen van onze Martijn. Ook 

Willem en zijn vrouw Hanneke waren aanwezig. Willem was toen al ongeneeslijk 

ziek. 
 

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

onbetuigd. Toen ik in juni 2014 onze dankkaart schreef, ontving ik per omgaande 

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

Willem Driessen ten voeten uit: drie woorden! Begiftigd met veel humor en een virtu-

oos taalgebruik had hij op de momenten waarin het er op aan komt weinig woorden 

nodig. Meer hoeft een verdrietig mens ook niet van een liefdevolle vriend. 
 

Willem was – als voorzitter van de medische staf – mijn maatje in het toenmalige Sint 

Joseph ziekenhuis in Eindhoven. We brachten het ziekenhuis uit een crisis naar een 

prachtig nieuw ziekenhuis met een zich vernieuwende cultuur. We werden en bleven 

vrienden, bijna dertig jaar. Jaren, waarin wij elkaar niet veel zagen, maar elkaar altijd 

weer vonden – alsof een jaar maar een dag had geduurd. 
 

Louise en ik bezochten Willem en Hanneke voor het laatst op 17 januari 2015, twee 

weken voor zijn overlijden op 1 februari 2015. Toen wij met ons vieren op die zater-

dagmiddag enkele uren samen waren, was dít wat mij het meeste trof: Willem had 

alle schijn verloren en was stilaan geworden wie hij is. Hij deelde in die uren met ons, 

wat voor hem de essentie van het leven was geworden. 
 

Ze hadden met hun gezin heel zware jaren achter de rug en juist daardoor had Wil-

lem met zijn Hanneke gevonden waarnaar niet te zoeken valt: de klaarheid, die on-

gelooflijke klaarheid over wat het is om samen mens te zijn en dat met elkaar te 

delen. 

Hij vond dat zijn leven voltooid was. Kafka schreef ooit, dat er slechts één moment is 

in een mensenleven waarin alles zijn plek en betekenis krijgt. Dan valt alle schijn weg 

en wordt ten volle zichtbaar wie je bent. Dan is er een voltooid leven. Daarover spra-

ken wij op die heldere, in de schemering wegglijdende wintermiddag. 
 

Een week na zijn crematie vond een herinneringsbijeenkomst plaats. Ook ik mocht 

daar spreken en ik begon mijn herinnering aan Willem met een gedicht, een bewer-

king van het in december 2009 door mij geschreven gedicht Nachtgedachten. De 

laatste strofe daarvan luidt: 
 

Wij leven voort met ons verleden 

en worden stilaan wie wij zijn, 

verliezen allengs alle schijn, 

tot wij de laatste ademplaats betreden. 
 

Wat was het mooi en ontroerend dat zoveel aanwezigen er nadien blijk van gaven in 

deze woorden hun eigen gedachten te herkennen. Mijn eerste blog is daarom in 

dankbaarheid gewijd aan Willem Driessen die mij in de moeilijkste dagen van mijn 

leven schreef: ‘Uit je in poëzie en proza, want daarin ben je goed!’ 



2 Goede machten – in Isala             ◄◄ 
 

 

Toen ik vorige week zaterdag het dagblad Trouw opensloeg, keek ik in de spiegel 

van ons eigen leven: Jan Greven verloor zijn 38-jarige dochter door een plotselinge 

hartstilstand en kon niet anders dan een boek over haar schrijven. Trouw berichtte 

daarover; ook over het verdriet dat nooit overgaat, onder de oppervlakte woekert en 

op verwachte, maar vooral onverwachte momenten een uitweg zoekt. Ook in ons 

leven is – toen Martijn vorig jaar overleed – die knik gekomen, waarover mijn lieve 

(schoon)zus Bep ons schreef, puttend uit haar ervaringen als verpleegkundige op de 

afdeling Longgeneeskunde van Isala in Zwolle: ‘De dood maakt een knik in het leven 

van mensen. Er is een tijd ervoor en er is een tijd erna. Nooit wordt dat meer anders, 

lees ik en weet ik. Regelmatig zie ik patiënten die afscheid van het leven moeten 

nemen, met hun geliefden om hen heen. Die momenten zijn heel vaak intens verdrie-

tig, maar ook vaak sterk. En altijd denk ik: dit is het begin van een leven zonder… 

nooit meer zoals voor de dood van de gestorvene.’ 

Ook de knik in ons leven is een knik voor altijd, maar daarbij weten wij ons wel om-

ringd door goede machten.1 

 

Binnenkort zullen verpleegkundigen, artsen en veel andere zorgverleners zich voe-

gen in die kring van goede machten. Ik ervaar nu al hoe zij toegewijd hun vakman-

schap inzetten om mijn hart te helen. Zoals de hartchirurg – een mensendokter – die 

in een mooi en intensief gesprek ons voorbereidde op wat staat te gebeuren. Wij 

werden deelgenoot van zijn toewijding en vakman-

schap. Aan het eind van het gesprek moest hij mijn 

risicoprofiel berekenen. Hij tikte een aantal gege-

vens in zijn smartphone. ‘Ja, COPD moet ik ook 

invullen.’ Na nog enkele vingertikjes klonk het: ‘Het 

risico dat u tijdens de operatie overlijdt is 0,91%.’ 

Geruststellend voegde hij er aan toe: ‘Dat is overi-

gens hetzelfde risico dat u ook liep tijdens de katheterisatie’. Dat had ik dan toch 

maar mooi overleefd, bedoelde hij vermoedelijk te zeggen en mijn aanwezigheid 

bevestigde zijn gelijk. Bovendien, denk ik nu, die 60 baantjes van 25 meter die ik 

momenteel elke werkdag zwem, komen in de risicoformule niet voor. Zou het daar-

mee 0,90% zijn geworden? 
 

In 2002 publiceerde Martijn een artikel met de titel ‘De dood is toch de schrik der 

natuur’, waaruit fragmenten zullen worden opgenomen in het boek dat ik over Martijn 

maak en wellicht in 2015, in elk geval ooit, zal verschijnen. Ik citeer en parafraseer 

hem hier: ‘Zoals de Verlichting van alles kon genezen, behalve van de Dood, zo kon 

de Natuur van alles verzachten, behalve de Dood. Zoals Gerard Reve ooit een 

doodskist in zijn werkkamer zette, in de hoop de dood zo zijn macht te ontnemen, zo 

zullen ook mogelijk geruststellende risicoberekeningen de dood zijn macht niet kun-

nen ontnemen, die deze onmiskenbaar had, heeft en voor altijd wel zal hebben.’ 
 

Ik vertrouw mij, weet hebbend van de risico’s in een ziekenhuis2, toe aan de toewij-

ding en het vakmanschap van al die mensen in het ziekenhuis Isala, die voor mij 

klaar zullen staan: ook daar en dan weet ik me omgeven door goede machten. 

 

 

 

 

 

 
1 Dietrich Bonhoeffer: ‘Von guten Mächten treu und still umgeben…’ (1944) 

2 Ik schreef daarover in 2005 het boek ‘Vacante verantwoordelijkheid in het ziekenhuis’  



3 Robert en Roel              ◄◄  
 

 

‘…Zijn bloedsomloop loopt nu via de hart-longmachine, zijn hart is stilgelegd en zijn 

lichaam wordt nu gekoeld tot zo’n 30ᴼ. De operatie verloopt tot nu toe voorspoedig.’ 

Nee, dit is geen verslag van mijn operatie, ik zit nu nog thuis achter mijn computer. Ik 

heb ook niet de gave van voorspellen, zeker niet als het om de toekomst gaat. 

Deze woorden klonken op dinsdag 2 november 2004 door de telefoon toen onze 

oudste zoon Robert op de locatie Weezenlanden in de Isala Klinieken in Zwolle een 

openhartoperatie onderging om een nieuwe aorta hartklep te krijgen. In dit geval is 

het dus: vader volgt zoon, ruim 10 jaar later. 
 

Het is één van de meest vervreemdende momenten in mijn leven geweest. Louise en 

ik waren die dag bij Jente – Roberts levensgezel – en zij had gevraagd of ik tijdens 

de operatie – die vele uren zou duren – de telefoon wilde aannemen. We wisten dat 

iemand van de afdeling Familiebegeleiding IC ons enkele malen zou informeren over 

de voortgang van de operatie. We waren goed voorbereid, maar toch. Met een schok 

realiseerde ik me op dat moment dat onze zoon Robert daar lag zonder een klop-

pend hart, volledig afhankelijk van de techniek van de hart-longmachine en van een 

aantal mensen die daarover waakten. 
 

Al vrij snel na zijn geboorte werd ontdekt dat zijn aorta hartklep niet goed functio-

neerde. Het was wel zeker dat hij daaraan ooit geopereerd zou moeten worden, 

maar uitstel zou alleen maar gezondheidswinst opleveren. Dat lukte tot Robert goed 

35 jaar oud was. Tot die tijd mocht hij alleen maar heel rustig sporten, maar dat was 

een slechte raad voor Robert, die heel sportief was, in ’t bijzonder met balsporten.  

Dat ging dus ook niet goed: op de middelbare school ontdekte hij hoe de sportleraar 

misleid kon worden. Als tijdens de gymles 2 kilometer hard gelopen moest worden, 

had Robert de opdracht om die afstand in een heel rustig tempo af te leggen. Maar 

wat deed die slimme jongen? Hij liep in een strak tempo helemaal voorop tot vlakbij 

school. Daar wachtte hij rustig tot de verre achterblijvers hem voorbij sukkelden en 

voegde hij zich in hun gezelschap. Totdat zijn list werd ontdekt. In overleg met de 

huisarts en cardioloog besloten we dat hij mocht gaan honkballen en we aanvaard-

den op dat moment de mogelijk daaraan verbonden risico’s. Honkballen en surfen 

werden zijn ding en wat kon hij daarin fanatiek zijn! 
 

Tot die bewolkte dinsdag in november 2004. Het was zo’n vervelende, grijze herfst-

dag die snel vergeten zou zijn geweest, ware het niet dat er die dag twéé ingrijpende 

gebeurtenissen plaatsvonden. Robert Steenbergen werd in Zwolle geopereerd aan 

zijn hartklep, Theo van Gogh werd in Amsterdam vermoord. Ook wij drieën keken 

verbijsterd naar de televisie. Hoe gek dat ook klinkt: het was wel een goede afleiding. 

Tot de thoraxchirurg zelf belde en meldde dat de operatie was geslaagd en zijn li-

chaam weer langzaam op temperatuur werd gebracht, ‘hij is nu onderweg naar de 

Intensive Care.’ 
 

Zie Robert tien jaar later: een mooie man met een getraind lichaam; roeien, zeilen en 

skiën zijn z’n fanatieke sporten. Is dat die jongen met die hartklep? Jazeker en dat 

kun je horen als je jouw hoofd op zijn borst mag leggen. Maar ja, dat is slechts voor 

een enkeling weggelegd. 

 

Zeer binnenkort zal een multidisciplinair team van thoraxchirurgen, cardiologen, 

anesthesiologen, perfusionisten, verpleegkundigen en operatieassistenten in Isala 

voor mij klaar staan. Louise zal zeker niet alleen thuis zijn. De telefoon zal gaan… 



4 Mens durf te leven              ◄◄ 
 

 

‘Ik wil zo even naar uw voet kijken.’ Een pees in mijn rechtervoet is al enkele weken 

gekwetst. Bij het lopen speelt een vervelende pijn op. Gek is dat, van dat kleine ge-

doe met die pees heb ik veel meer last dan van het grote probleem van mijn hartklep. 

‘Er is de afgelopen tijd nogal wat met u gebeurd.’ Mijn huisarts spreekt zachtjes, 

zoals altijd. In haar ogen zie ik haar oprechte betrokkenheid. Er kringelt dan binnen in 

mij onvermijdelijk iets van verlegenheid naar boven. 

‘Ja, dat is zeker zo.’ ‘U ziet er toch ontspannen uit.’ ‘Fijn dat u dat zegt. Louise en ik 

hebben geleerd om te durven léven, hoe moeilijk dat soms ook is…’ 
 

Nu ik terugdenk aan de daarop volgende korte gedachtewisseling en aan het ge-

sprek dat Louise en ik eerder met haar hadden over leven en dood, komt mij het 

boek ‘Verzet en Overgave’ voor de geest, een bundeling van de brieven vanuit de 

gevangenis, gedichten, toespraken van Dietrich Bonhoeffer. Hij stierf in 1945 aan de 

galg, een maand voor het einde van WO II, 39 jaar oud. Ik las dit boek voor het eerst 

toen ook ik 39 was en het heeft me nooit meer losgelaten. Mijn leven is ondenkbaar 

zonder dit boek. Bonhoeffer is mijn wegwijzer, juist door niet voor te schrijven hoe ik 

moet denken en leven; wel door zichtbaar te maken waarvoor en waartegen te kie-

zen valt, omdat we als mens genoodzaakt zijn om in eigen verantwoordelijkheid te 

denken, te kiezen en te handelen. 
 

Bonhoeffer heeft mij geleerd nooit slachtoffer te zijn, maar dader. Dader om bij te 

dragen aan het goede in de wereld, desnoods – en als het kan en mag – met verzet. 

Want wij zijn niet de speelbal van een deus ex machina, die met een goddelijke hand 

aan de touwtjes van ons leven trekt, maar verantwoordelijke mensen. En als het 

noodlot, het kwaad ons treft, kunnen wij – met vallen en opstaan – leren om uiteinde-

lijke te aanvaarden en in vertrouwen ons over te geven. Als een actieve daad en met 

een rechte rug, niet met de rug op de grond, niet als slachtoffer. 
 

Als gezin zijn we in de voorbije jaren geconfronteerd met nauwelijks te dragen zor-

gen, weer opflakkerende, blij makende hoop en diep verdriet. Onze gevoelens heb-

ben zich daardoor op een ongekende manier verdiept. Alles is intenser geworden: de 

ervaring van hoop én wanhoop, van liefdevolle en troostrijke nabijheid én van afstan-

delijkheid, van echtheid én schijn. Uitgerekend in de schoonheid van muziek ervaren 

we samen hoe de daad van de overgave kan leiden tot de overwinning van het le-

ven. Luister als je wilt naar deze paradox in het laatste deel van de Derde Symfonie 

van Mahler1. 
 

In ons treuren zijn wij het lachen niet verleerd. Wij drinken uit 

de bodemloze, bittere kelk van ons verdriet én eten ons voed-

sel met vreugde, drinken met een vrolijk hart onze wijn. We 

leven dubbelzinnig. 

Wij hebben in de voorbije tijd moed gekregen door onze onze-

kerheid en angst recht in de ogen te kijken, die te delen met 

liefdevolle mensen om ons heen. Zo willen wij dader van ons 

leven zijn. Steeds als wij wekelijks op Kranenburg samen zijn 

met Martijn – ja daar, te midden van de dood – roepen de 

intense, bewegende kleuren van zijn grafmonument ons toe: 

‘Mens, durf te leven!’ 

 

 
1 Gustav Mahler had in het laatste deel van zijn Derde Symfonie zo'n 23 - 25 minuten nodig om de overgave aan de liefde te 

verbeelden; een overgave die leidt tot aanvaarding van het leven en de dood, want niets is sterker dan de liefde. Hij schreef dan 

ook bij dit deel: ‘Ruhevoll. Empfunden. Wat de liefde mij vertelt.’ 



5 Vol verwachting              ◄◄ 
 

 

‘U heeft twee keer een niersteen gehad en ze zijn er allebei spontaan uitgekomen?!’ 

De hartchirurg keek me met een lichte verbijstering aan. ‘Ja, dat klopt. De eerste keer 

is misschien wel dertig jaar geleden, de tweede keer was in het voorjaar 2010.’ ‘Dan 

heeft u wel heel veel pijn gehad. Ik hoor altijd dat niersteenpijn de ergste pijn is.’ ‘Het 

is inderdaad vreselijk. Ik herinner me nog van die eerste keer, dat ik op een zaal was 

met brekebenen; mannen, wel geopereerd, maar niet echt ziek. Wachtend en ho-

pend op het moment dat de niersteen spontaan uitgeplast zou worden, moest of 

mocht ik toen bier drinken om de nier goed te laten werken. De mannen op de zaal 

maakten daar jaloerse grapjes over. Maar dat viel volledig verkeerd bij de – toen nog 

bestaande – hoofdzuster. Ze vroeg geërgerd of de mannen dan ook de pijn er bij 

wilden hebben.’ 

‘Als u straks geopereerd bent, zult u ook weer pijn hebben. Maar u kunt dan zelf 

aangeven hoeveel pijn u ervaart. Als we er nu vanuit gaan dat die niersteen een 10 

aan pijn opleverde, dan hoeft u straks niet meer dan 2 te voelen.’ 
 

Het wachten is voorbij, donderdagmorgen 12 maart word ik geopereerd. Elke don-

derdag hoopten we op een telefoontje. Als die verwachting niet werd gehonoreerd, 

moesten we weer even overschakelen: het wachten duurt nóg een week langer. 

Opvallend: ik had nog geen moment van onrust over de operatie zelf, maar toen ik 

ook op donderdag 5 maart niets hoorde, sloeg de onrust en spanning toe. Wachten 

gaat gepaard met verwachten en als die verwachting niet (tijdig) wordt gehonoreerd 

kan blijkbaar – in elk geval was dat nu bij mij zo – een onaangenaam gevoel ont-

staan. 

Door wat we gelezen, gehoord en besproken hebben, door onze eigen ervaringen 

met Robert (zie blog 3) zijn onze verwachtingen over mijn verblijf in het ziekenhuis 

steeds concreter geworden. Maar de verwachtingen zullen nu in belevingen worden 

omgezet. Worden de verwachtingen bewaarheid? 

Hoe het ook zal gaan, op één ding mag ik vertrouwen. Als ik daar na de operatie op 

de IC lig als een machteloze koning over een grondgebied van nog geen twee m2, 

zal ik het gezicht van mijn liefste levensgezel Louise ontwaren, haar in de ogen kij-

ken, haar handen voelen, haar lippen. Later, in elk geval op de verpleegafdeling, zal 

ik onze kleinkinderen weer zien, Jesper en Lennart, onze kinderen Robert en Jente. 

Ons kind Martijn zal er ook zijn en ik zal hem missen. 
 

Waar ik ook op vertrouw, is dit. Muziek zal via de draadloze headset door mijn hoofd 

gaan, de 99 vocale composities die op mijn website staan, en nog veel meer uren 

muziek. Daarvan zal mijn verwonde hart gaan zingen, mooier dan ooit. ‘An die Mu-

sik’ is misschien wel het mooiste lied dat Schubert componeerde. Als je wilt, kun je 

het horen (in een prachtige transcriptie voor orkestbegeleiding). 
 

Ik heb goede hoop, dat mijn verwachtingen zullen worden omgezet in déze belevin-

gen. Want ik vertrouw mij toe aan de mensen in Isala, die met hun toewijding en 

vakmanschap mij hulp zullen bieden. Ik weet mij omringd door goede machten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wachten 

 

Vanavond zal ik wachten 

tot ik de sleutel hoor, 

je voetstap op de trap. 

Buiten mag het stormen, 

slaat regen tegen ’t raam, 

als jij straks naast mij liggen komt, 

wordt het hier goed en warm. 
 

Want ik begeer je, 

ik begeer je zoals ik je ken 

en sluit je in mijn armen, 

omdat jij mij begeert zoals ik ben. 
 

Morgen zal ik wachten 

als ik de vogels hoor, 

tot jij je ogen wendt naar mij. 

‘k Zal de gordijnen opendoen, 

zodat het warme ochtendlicht 

zich nestelt in je haar, 

glinstert in je gezicht. 
 

Want ik bemin je,  

ik bemin je zoals ik je ken 

en sluit je in mijn armen, 

omdat jij mij bemint zoals ik ben. 
 

Later zal ik wachten 

als ik oud mag worden aan jouw zij. 

Maar misschien loop ik dan 

iets minder kwiek dan jij. 

Wanneer de zon schijnt schuifelen wij 

vast langs de Ijsselzoom. 

Maar als het regent gaan we terug 

in bed en koesteren onze droom. 
 

Want ik aanvaard je, 

ik aanvaard je zoals ik je ken 

en sluit je in mijn armen,  

omdat jij mij aanvaardt zoals ik ben  



6 Geen beter ziekenhuis dan thuis            ◄◄ 
 

 

Vorige week donderdag, 12 maart 2014, werd ik geopereerd. 120 Uur later was ik – 

met dank aan mijn buurman Arie en uiteraard Louise – weer thuis. Dinsdag 17 maart 

2014, rond de middag groette het Van Nahuysplein mij; de oude bomen knipperden 

even met hun heel jonge knoppen, de zon straalde: hè, is dat Roel Steenbergen? 
 

Ik vind het een wonder. Maandag al waren alle medische waarden binnen de daar-

voor geldende grenzen en dinsdagmorgen leverden ook de longfoto en het hartfilm-

pje mooie beelden op. Het medisch en verpleegkundig personeel was helemaal 

verrast door dit supersnelle medische herstel en wij nog meer natuurlijk. 

Maar… het is het begin. Ik ben nog een dweil. 
 

Voor de eerste revalidatie tot een beetje verantwoord niveau mag ik zes weken reke-

nen. Er zijn er die zich afvragen of ik dat wel kan, zo langzaam de natuur zijn werk 

laten doen met enige ondersteuning van mijzelf. 

Het is dan toch mooi dat er zelfs nu nog een nog niet ontdekt talent in mij schuilt. 

Zoals ik me met grote discipline heb voorbereid op de operatie (en dat heeft zonder 

meer bijgedragen aan dit verloop), zo zal ik me ook met grote discipline houden aan 

alle beperkingen die er zijn. Met een goed gevoel. Tijd om te denken, tijd om te min-

nen, tijd om te schrijven, tijd om te genieten van het ontluikende voorjaar. Alles heeft 

zijn tijd en ik geef me er heel graag aan over. Bovendien is Louise bij me en ja, ze zal 

me behoeden, in het geval dat... Zo zijn wij wel met elkaar – al bijna 48 jaar! 
 

In mijn vorige blog schreef ik dat de verwachting zou worden omgezet in beleving. 

Welnu, die heb ik in ruime mate en hoe! Wat heb ik 

het ongelooflijk goed in Isala gehad; wat een toewij-

ding, wat een vakmanschap. Daar laat ik het nu bij. 

Ik zal er de volgende keer graag meer over schrij-

ven. 
 

Velen van jullie hebben op zeer diverse wijzen jullie 

betrokkenheid getoond naar ons gezin. We wisten 

jullie dan om ons heen. Dank je wel. 
 

Isala is geweldig. Maar, er is geen beter ziekenhuis dan thuis. 



7 De moeder van             ◄◄ 
 

Op 12 maart 2015 werd mijn aorta hartklep vervangen. Op 17 maart gaven alle rele-

vante medische parameters een meer dan goed beeld van mijn fysieke toestand; die 

middag mocht ik Isala verlaten: geen beter ziekenhuis dan thuis. 
 

Maar ja, op 19 maart meldde mijn bloeddrukmeter een zeer onregelmatige hartslag 

van pakweg 150. Dat was goed schrikken. Aan het begin van de middag was ik op 

de Eerste Hulp Cardiologie. Onderzoek wees uit dat de stroomvoorziening van mijn 

hart danig was verstoord; er was sprake van én boezemfibrilleren én boezemflutter. 

Besloten werd een cardioversie toe te passen. Die verliep uitstekend, alleen het 

resultaat was nul. Na enkele seconden sloeg het hart weer op hol. Er volgde een 

heropname, nu op de afdeling cardiologie. 
 

Zondag 22 maart kende een voor mij slopende morgen. Eerst vond onder narcose 

een echo-onderzoek plaats via de slokdarm, direct gevolgd door een nieuwe cardio-

versie. Toen ook die niet baatte, volgde de plaatsing van een drain. Er was een lichte 

ontsteking van het hartzakje geconstateerd. Door de drain werd uiteindelijk 600 cc 

vocht uit het hartzakje verwijderd! Opnieuw volgde een cardioversie, weer zonder 

resultaat. Er wordt nu gepoogd met medicijnen de noodzakelijke normalisering van 

de hartslag tot stand te brengen en het lijkt in de goede richting te gaan. Sinds dins-

dagmiddag 24 maart ben ik weer thuis. Heerlijk! 
 

Ik wil het nu even niet meer over mijzelf hebben. Daar is voor mij ook alle aanleiding 

toe. Steeds meer mensen, nu al vele honderden, lezen mijn blogs. Ook een toene-

mend aantal lezers reageren daarop, soms via de website zelf, veel meer recht-

streeks per mail. Ik probeer alle reacties te beantwoorden, maar door de gebeurte-

nissen van de laatste dagen heb ik enige achterstand opgelopen. Dat vind ik jammer. 
 

Eén op mijn weblog geplaatste reactie heeft me wel heel bijzonder geraakt. Ik her-

haal ‘m hier: 

‘Beste Roel, Vorig jaar, het noodlottige jaar 2014, ben ik per toeval op je prachtige 

site gekomen. Toen heb ik je gemaild hoeveel herkenning ik daar las, hoe inspire-

rend en troostend de woorden voor mij waren toen ook onze zoon is overleden. Later 

nog ontroerende persoonlijke mail van jullie gekregen. Daardoor heb ik ook af en toe 

op je muzieklijst gekeken. Lees de anekdotes en de bijzondere kanttekeningen. Van-

avond dacht ik, misschien is er weer wat nieuws, wat moois te lezen op de Steenber-

gen-site. Daardoor las ik, dat je een grote operatie hebt ondergaan. Ik wil je beter-

schap wensen en een snel herstel, je zult ongeduldig zijn, maar toch lees ik weer hoe 

je een positieve draai geeft aan de gedwongen rust. 

Allerhartelijkste groeten, van Greetje van den Bosch, de moeder van Remco.’ 
 

Die laatste vier woorden…! Vaders en moeders verliezen kinderen. Ik probeer als 

vader te voelen hoe het moet zijn om als moeder een kind te verliezen… In jou als 

vrouw is een kind verwekt en gegroeid. Uit jou is een kind geboren. Je hebt het kind 

verloren. Hoeveel moeders hebben een in hun lichaam gegroeid en uit hun lichaam 

geboren kind verloren? 
 

* Louise, de moeder van Martijn    * Greetje, de moeder van Remco 

* Tine, de moeder van Jan   * Beatrix, de moeder van Friso  



8 Vertraagde tijd                                         ◄◄ 
 

 

2011. Het was nog te vroeg, maar ja, Martijn en ik wilden wel een mooie plek heb-

ben. Dus besloten we op de stoep van Konditorei Kandler op het Thomaskirchhof in 

Leipzig nog een kop koffie te nemen. Daar hadden we een mooi zicht op de zijingang 

van de Thomaskirche. Zo konden we als dat nodig was meteen aanschuiven in de rij. 
 

Op die vrijdagmiddag zou om vijf uur het Thomanerchor (in matrozenpakjes!) optre-

den, ‘in der liturgischen Form der Vesper, Dauer ca.1 Stunde.’ Dat wilden we natuur-

lijk niet missen. We hadden de kerk al bezocht, stilgestaan bij het graf van Johann 

Sebastian Bach, gelezen dat Luther hier had gepreekt en Mozart een orgelconcert 

had gegeven, Mendelssohn de Mattheus Passion nieuw leven had ingeblazen. We 

lazen in een zijzaal de op de wand geschilderde tekst uit de Cantate BWV 60, ‘Es ist 

genung’ (ja, met die g). We waren op historische grond – zoals elke plek die Martijn 

en ik tijdens die prachtige camperreis in 2010 bezochten, historische grond was. 

Dat alles en nog veel meer speelde zich in mijn herinnering af, toen gisterenavond op 

de muziekzender Brava de Matthäus Passion van Bach klonk – jawel, vanuit de 

Thomaskirche en met het Thomanerchor in Leipzig. Ik leefde in vertraagde tijd. 
 

Louise en ik hebben blijkbaar een geheim dat slechts weinigen kennen: vertraagde 

tijd. Velen kennen ons als nijvere bijen. Uit de vele reacties die ik tijdens mijn ziekte – 

en in het bijzonder op mijn blogs – mag ontvangen, blijkt dat er nogal wat zijn, die 

vermoeden dat het mij enige moeite kost de noodzakelijke rust in acht te nemen. Ze 

vergissen zich, niets is namelijk minder waar. 

 

Ja, Louise en ik hebben heel wat afgebuffeld in ons leven. Dat konden we echter 

alleen maar, doordat we samen de discipline hebben aangeleerd om rust te schep-

pen, vertraagde tijd. In de rust van ons huis als we – met een lekker glas wijn en 

mooie muziek – elke dag elkaar helpen om rust te vinden in ons hart. In de ontmoe-

ting met geliefden en vrienden, in de concertzaal, op een stille boerencamping. 

Hoe anders dan in die vertraagde tijd zou het voor mij mogelijk zijn gedichten en 

verhalen te schrijven, woorden te vinden voor het eigenlijk niet te beschrijven ver-

driet, in de nu ontstane leegte geborgenheid te ervaren? Alleen door die door onszelf 

gecreëerde rust zijn we in staat steeds weer de draad van het léven op te pakken en 

te genieten van de levenden om ons heen: Robert, Jente, Jesper, Lennart, al die 

mensen om ons heen die lief én leed met ons willen delen! 
 

Fysiek is mijn hart nog steeds onrustig, ik heb hartritmestoornissen als gevolg van 

atriumfibrilleren. Daarom moest ik na de zeer geslaagde klepvervanging toch weer 

vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Drie elektrische cardioversies (noem het maar 

het resetten van het hart) namen die ritmestoornissen niet weg. Met medicijnen kan 

de aritmische hartslag van 150 wel weer dalen naar zo’n 70 slagen, maar wellicht is 

dat toch niet voldoende en moet er nog weer operatief worden ingegrepen. Daarover 

hebben we woensdag a.s. een gesprek met de cardioloog. Maandag j.l. leidden die 

ritmestoornissen tot een kortstondige lichte tia. Na allerlei onderzoeken luidde de 

conclusie dat deze tia inderdaad het gevolg is van het atriumfibrilleren. 
 

Fysiek is mijn hart onrustig, maar de nu noodzakelijke rust ervaar ik als kostbare tijd. 

Soms zo traag dat het is alsof de tijd stil staat. Dan zitten Louise en ik op het bankje 

bij de grote vijver op Kranenburg. We treden terug in de tijd. De deuren van de aula 

gaan open, we duwen met Jente en Robert de baar naar voren. We betreden de aula 

en zien al die rouwenden, de ogen gericht op de kist en op ons.  

 



Daar, te midden van al die mensen die we dan weer voor ons zien, herinneren we 

ons Martijn. Hij had en heeft, hoe ook, een plaats in ons en hun bestaan. Zo leeft hij 

voort als we stil op die bank zitten. Nooit alleen, Martijn is altijd bij ons. Zo léven wij – 

in kostbare en daarom vertraagde tijd. 



9 Levensloop               ◄◄ 
 

 

In het voorbijgaan werd mijn blik onweerstaanbaar naar links getrokken en toen zag 

ik haar: een jonge vrouw, die aandachtig staat te lezen in het binnenvallende och-

tendlicht. Ze heeft haar blauwe nachtjakje nog aan. Alle haar omringende kleuren zijn 

ondergeschikt aan dit stralende lapis-lazuliblauw. De concentratie waarmee ze leest 

wordt zichtbaar in haar beide handen waarmee ze het papier omklemt. Het moet 

haast wel een brief zijn. Een brief van haar geliefde? Ziet 

ze uit naar zijn terugkeer van een verre reis? Wordt het 

verlangen naar hem gevoed door de verwachting van een 

kind? 
 

We liepen in de eregalerij van het een dag eerder her-

opende Rijksmuseum, op weg naar het alles overheer-

sende schilderij De Nachtwacht van Rembrandt. Het schil-

derijtje Brieflezende vrouw (slechts 46,5*38 cm) van Jo-

hannes Vermeer trok echter niet minder aandacht. Of je 

nu wilt of niet, je moet dat intieme tafereel met die prachti-

ge kleurenharmonie wel van heel dichtbij zien. Wat is daarvan het geheim? 
 

Steeds weer ontvangen we – al of niet naar aanleiding van mijn blogs – bijzondere 

woorden per mail of kaart. Ook een aantal neven en nichten laat zich daarin niet 

onbetuigd. Deze week ontvingen we onder meer van onze nicht Rachel Hilbers een 

kaart. Juist de woorden op die kaart deden me terugdenken aan die bijzondere ont-

moeting met dat intieme schilderij van die brieflezende vrouw. 

Op haar kaart herschrijft Rachel woorden van Marinus van de Berg: 

 

Levensloop 

 

Zoals de geboorte van een kind 

je anders laat leven, 

zo laat de dood van een kind 

je leven anders lopen. 

Je zult voor altijd anders 

je levensweg lopen, 

zwaarder dan vaak vermoed. 

 

Rachel voegt er op haart kaart onder meer de volgende woorden aan toe: ‘Met nieuw 

leven in mijn buik, stond ik stil bij jullie verlies, het missen van een kind, zoon, jullie 

Martijn. Ik wil het graag met jullie delen.’ 



10 Het voltooide leven              ◄◄ 
 

 

‘Ooit, later, zal ik naar Friesland gaan. Ik zal er kopen: een huisje. Een klein, afgele-

gen en eenzaam huisje. Als de avond valt zal ik mij een biertje inschenken, eentje 

maar, en ik zal mij in de werkkamer terugtrekken en dan zal ik, alleen achter mijn 

schrijftafel gezeten, schrijven het Boek aller Boeken.’ 
 

Martijn is 26 jaar als hij deze woorden schrijft in een artikel dat in 1997 werd gepubli-

ceerd in het tijdschrift Afslag Noord. Het is een artikel over het Friese land, zijn be-

woners én zijn doden. Het artikel zal zeker onderdeel zijn van het boek dat we over 

Martijn zullen laten verschijnen, met zijn tekeningen en een bloemlezing uit zijn bij-

zondere teksten. 
 

Zijn tekst kan je zo maar helemaal op het verkeerde been zetten. Het is proza én 

poëzie. 

Meent hij wat hij schrijft? Is het humor, zelfspot, sarcasme of ernst, tederheid, liefde 

die in veel van zijn artikelen doorklinkt? In de verwarring die zich van de lezer mees-

ter kan maken, weerspiegelt zich de ziel van Martijn. In veel van zijn teksten wordt zo 

zijn worsteling met het leven zichtbaar, zijn zoektocht naar een antwoord op de vraag 

‘wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de mensen en de wereld om mij heen?’ Toen bij 

hem in 2012 de diagnose Asperger werd gesteld, begon voor Martijn een nieuwe 

weg in het leven omdat hij (daardoor) een antwoord begon te vinden op die vraag. 

Tot hij – nu bijna een jaar geleden – werd geveld door de dood. 
 

In de zeventiger jaren maakten de schrijver Kafka en en de psychiater Viktor Emil 

Frankl een grote indruk op mij. De laatste schreef al in 1946 het boek Ein Psycholog 

erlebt das Konzentrationslager, pas in 1978 vertaald en uitgegeven als De zin van 

het bestaan. Ik noem Kafka en Frankl nu in één adem en daar is een goede reden 

voor. Frankl zegt (nu in mijn eigen woorden): het enige waarvan we in (de toekomst 

van) ons leven zeker zijn is ons verleden en hoe we daarmee zijn omgegaan. Als je 

ons leven vergelijkt met een scheurkalender, dan lijkt onze toekomst weinig zinvol: 

het aantal blaadjes wordt steeds minder. Maar dan kijk je verkeerd, zegt Frankl: elke 

dag komt er een blaadje bij met levenservaringen. Jouw toekomst bestaat uit een 

elke dag groeiende stapel levenservaringen, waardoor de bedoeling van het leven 

zichtbaar wordt. Totdat het laatste blaadje wordt afgescheurd. Dan is je leven vol-

tooid. En Kafka schrijft dat er één moment in je leven is, waarin alles uit het verleden 

zijn betekenis krijgt in het perspectief van dát moment: als je sterft en je leven vol-

tooid is! 

Het zijn gedachten die mij in hoge mate hebben gevormd: mijn toekomst bestaat uit 

een toenemende hoeveelheid levenservaringen en de manier waarop ik zelf – als 

dader – daarmee ben omgegaan. Totdat mijn leven voltooid is. 

Maar hoe zit dat dan als je – zoals mijn vader – sterft als je 45 jaar oud bent en een 

vrouw met vijf zonen in armoe achterlaat? En was het leven van onze zoon Martijn 

voltooid toen hij – druk bezig dat leven opnieuw uit te vinden – werd geveld toen hij 

43 jaar jong was? 
 

Wij drinken een glas op het leven, wetend dat we geen antwoord zullen krijgen op de 

vraag waarom Martijns droom niet mocht uitkomen: 

 

 

 

 

 



 

‘Ooit, later, zal ik naar Friesland gaan. 

Ik zal er kopen: een huisje. 

Een klein, afgelegen en eenzaam huisje. 

Als de avond valt zal ik mij een biertje inschenken, 

eentje maar, 

en ik zal mij in de werkkamer terugtrekken 

en dan zal ik, 

alleen achter mijn schrijftafel gezeten, 

schrijven het Boek aller Boeken. 



11 De ander en ik              ◄◄ 
 

 

Dinsdagavond, 21 april: een wonderschone aanval waarbij drie FC Bayern-spelers 

de bal slechts één keer raken, wordt afgerond met een zeer fraaie diagonale en doel 

treffende kopbal. Het in het hoofd van velen al uitgeschakelde Bayern heft zich op en 

het uitverkochte stadion staat op z’n kop. 

Ja, op zo’n moment houd ik van voetbal en deel die 

liefde met de theoloog Van Ruler, die enkele dagen 

voor zijn dood nog schreef: ‘Wezenlijk in de heili-

ging is: genieten van Ajax en Feyenoord!’1 

 

Maar gaande de wedstrijd drong zich die dinsdag-

avond steeds weer en meer een ander beeld aan 

mij op: Het is het jaar 2011. Martijn en ik zijn sa-

men, met de camper, op de camperplaats die ligt 

op het parkeerterrein van die imposante Allianz 

Arena in München. Als het donker wordt kleurt de 

buitenkant van het voetbalstadion om de twintig 

minuten wisselend rood en blauw, fascinerend. Het 

is – vind ik – de mooiste campertocht geweest die 

we als vader en zoon maakten, langs allerlei histo-

rische plaatsen die in het Duitsland van de eerste 

helft van de 19e eeuw zo’n belangrijke rol hebben 

gespeeld en waarover Martijn zulke mooie artikelen heeft gepubliceerd.2 München 

wilden we aandoen vanwege de mislukte putch van Hitler vanuit de Bürgerbräukeller. 

Maar meer nog om een bezoek te brengen aan de Ludwig-Maximilians-Universität. 

Daar immers studeerden Hans en Sophie Scholl. Met vier anderen vormden ze de 

verzetsgroep Weisse Rose. Ze werden op 18 februari 1943 betrapt bij het versprei-

den van Flugschrifte waarin ze opriepen tot geweldloos verzet. Op 22 februari 1943 

werden Sophie (21 jaar oud) en Hans Scholl (24) door middel van de guillotine ge-

executeerd. 
 

We bezochten de universiteit, dwaalden door het monu-

mentale trappenhuis. Op verschillende manieren werd de 

herinnering aan deze dappere enkelingen levend gehou-

den. Het meest werden we – sprakeloos – getroffen door 

de in steen uitgehouwen Flugschrifte die op meerdere 

plaatsen op het terras voor het universiteitsgebouw als 

monument waren aangebracht. 

Terug in de camper bij het voetbalstadion wisselden we 

nog van gedachten. We stonden stil bij de ultieme en nau-

welijks te bevatten consequentie van een keuze voor een 

levenshouding die ervan uitgaat dat je niet alleen voor 

jezelf leeft, dat je onderdeel bent van een ge-

meenschap, en dat alleen de gerichtheid op de 

ander betekenis aan je leven kan geven. 

Zo’n moment van het bij elkaar herkennen van 

een gekozen levenshouding ervoer ik met Martijn, 

daar in München. Zo’n moment ervoeren Louise 

en ik ook op die avond, toen Robert zijn einddi-

ploma van het Atheneum kreeg uitgereikt De 

conrector gaf iedere leerling enkele woorden mee, 

waarop hij ook verder reflecteerde. Tegen Robert zei hij: ‘Wees niet al te rechtvaar-



dig.’ Dat moment is al lang geleden, maar het staat me ook nu nog scherp voor ogen. 

Ik was trots, omdat die woorden duidelijk maakten dat ook Robert sterk gericht is op 

de ander en zoekt naar eerlijkheid en rechtvaardigheid. 

Als ik dan nu kijk en luister naar onze kleinzonen Jesper en Lennart en veel van hun 

klasgenoten, vriendjes, buurtkinderen, hun omgang met en zorgzaamheid voor el-

kaar, dan word ik blij omdat ik weet dat ook zij – nu onbekommerd – zó willen leven. 
 

Na de voetbalwedstrijd wisselden Louise en ik nog verder van gedachten. Hoe wij – 

Louise, Robert, Jente en ik – in het voorbije jaar die liefdevolle betrokkenheid in 

overweldigende mate hebben mogen ervaren: mens ben je als je sámen leeft, als je 

gericht bent op de ander – dát geeft aan het leven zijn betekenis! 
 

Waartoe het kijken naar een prachtig moment in een voetbalwedstrijd al niet kan 

leiden: heiliging van het leven, Van Ruler heeft dat begrepen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1971, Ultra-Gereformeerd en Vrijzinnig, essay in het blad Wapenveld 

2 Voornamelijk in het magazine Wereld in Oorlog, 2008 t/m 2014  



12 Unschuld               ◄◄ 

 

 

‘Maar ik moet je wel laten delen in mijn gedachten, want dan pas worden ze me zelf 

duidelijk.’1 Het zijn woorden van de theoloog Dietrich Bonhoeffer, geschreven in de 

gevangenis Tegel, 5 mei 1944. Ze staan in een brief waarin hij – zo lijkt het – ver-

trouwde waarheden ter discussie stelt. 
 

Hoe zijn denken uiteindelijk zou zijn uitgekristalliseerd, weten we niet. Hij had geen 

tijd meer, want de wreedheid van het Nazi-regime haalde hem in. Terwijl de natuur 

tot nieuw leven kwam en de bevrijders nog drie weken nodig zouden hebben om het 

concentratiekamp Flössenburg te bereiken, sterft Dietrich Bonhoeffer nog geen jaar 

later, op 9 april 1945, aan de galg. 
 

Bonhoeffer heeft mij lessen voor het leven meegegeven. Niet door mij voor te schrij-

ven hoe te leven, wel door met mij te delen wat volgens hem de essentie van mijn 

bestaan is. Soms is het maar een enkele zin: ‘Het is veel gemakkelijker in principe 

een zaak trouw te blijven, dan in concrete verantwoordelijkheid.’2 Bonhoeffer stelt de 

vraag wie stand houdt als het kwaad zijn verleidelijke masker afzet en om bestrijding 

vraagt. Zijn antwoord is: die man of vrouw die in eigen vrije verantwoordelijkheid durft 

te handelen, niet vanaf de zijlijn vertelt hoe het (beter) moet, maar morele moed toont 

en zélf handelt. 
 

Daarbij is domheid volgens Bonhoeffer een heel gevaarlijke vijand. Maar wat is dom-

heid? Er zijn mensen met een buitengewoon groot verstand die dom zijn en er zijn 

mensen met een traag verstand die allesbehalve dom zijn. Domheid is voor Bonhoef-

fer geen gebrek aan intelligentie maar een moreel tekort. De domoren zijn – denk ik – 

in 2015 onder meer die mensen die met een al of niet grote mond via Twitter of goed 

gebekt in een tv-programma, maar hoe dan ook áltijd vanaf de zijlijn, weten hoe het 

moet. Maar ze hoeven en durven zelf geen concrete verantwoordelijkheid te nemen 

voor noodzakelijke beslissingen. Ze wassen uiteindelijk hun handen in onschuld en 

wijzen naar de ander. 
 

In ons huis bevindt zich een bijzonder kunstwerk. Het is een zwart zeepdoosje van 

kunststof, met een wit stukje zeep. Op het zwarte deksel en in de witte zeep is het 

woord UNSCHULD gedrukt. 
 

Onze zoon Martijn kocht het in Nürnberg, de stad waarin de kunstenaar Ottmar Hörl 

nu Präsident der Akademie der Bildenden Künste is. Er zijn inmiddels circa 45.000 

exemplaren van verkocht. Nürnberg deden we aan tijdens onze 

camperreis waarover ik vorige week schreef, een reis waarin we 

ook Dachau bezochten. 
 

De herinnering aan Dachau brengt een indrukwekkende bijlage 

van het dagblad Trouw op mijn netvlies - 21 januari 1995, nu dus 

al weer 20 jaar geleden: Auschwitz, het geweten oog-in-oog met 

onze afgrond. 
 

Wij zijn – zo schrijven de journalisten Willem Breedveld en Johan ten Hove – zélf die 

afgrond. De mens is een èn-èn wezen, niet goed of slecht maar goed en slecht. 

Zittend in de stront en starend naar de hemel. Vandaar Auschwitz met zowel een 

vraagteken als een uitroepteken. Tussen die twee zullen we voortdurend heen en 

weer geslingerd worden. Het vraagteken is de erkenning dat we de afgrond vooral in 

onszelf moeten zoeken. Het uitroepteken staat voor de hoop die we mogen putten uit 

de wetenschap dat er ook enig zicht bestaat op de hemel boven ons. 
 

 



 

Maar dan komt die vraag van Bonhoeffer terug. Bonhoeffer die de hoogste prijs – de 

galg – betaalde: wie toont morele moed en neemt verantwoordelijkheid? Dan kijk ik 

opnieuw naar dat kunstwerk dat Martijn ons naliet: wie wast zijn handen in onschuld? 

Wat doe ik op het beslissende moment? Ik weet het niet zeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Dietrich Bonhoeffer, Verzet en Overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis, verzameld en 

ingeleid door Eberhard Bethge, blz. 240  

2 Onder meer Bonhoeffer’s gedachten over verantwoordelijkheid vormden voor mij de basis voor mijn boek 

‘Vacante verantwoordelijkheid in het ziekenhuis’, 2005, twee drukken en uitverkocht. 



13 Een lach, geboren uit een traan                 ◄◄ 

 

 

Zo maar een stip in het heelal; klik maar: N 51.96679, E 

05.78773. Een plein, een voormalig koetshuis, nu restaurant. 

Zo maar een stip? Nee, een herinneringsoord voor ons, onze 

kinderen, familie en vrienden, omdat wij daar op 4 juli 1992 en 

30 juni 2007 twee prachtige huwelijksfeesten vierden. 

Klik, nog zo’n stip: N 52.39688, E 06.05728. Een boerderij, 

verbouwd tot woning. Zo maar een plek? Nee, een herinne-

ringsoord. We leefden er met ons vieren – Louise, Roel, Ro-

bert, Martijn – van 1977 tot midden 1993. We bouwden daar 

aan ons leven en aan het huis en de 2.447 m2 sier- en moes-

tuin, vijver en boomgaard. Ons huis was een open huis. Ook 

nu nog is het een herinneringsoord voor de velen die met ons daar hebben vertoefd 

in goede en slechte tijden, een dag, soms weken, soms maanden. 

Louise en ik liepen maandag j.l. op het Landgoed Molecaten in Hattem, klik maar: N 

52.46480, E 06.05579. Nog zo’n herinneringsoord, met dichtbij de Leemcule. Vroe-

ger wandelden en fietsten we daar met Robert en Martijn en konden zij de aantrek-

kingskracht van de watermolen niet weerstaan. Zoals dat ook het geval was met de 

kleinkinderen, toen we er als grote families dineerden, een keer met moeder Steen-

bergen en haar nakroost, een keer met vader en moeder Hilbers en hun nageslacht. 
 

Herinneringen – We bladerden diezelfde maandagavond door de foto- en tekstboe-

ken van vakanties en van het ‘gewone’ leven – vele jaargangen, ons samenleven in 

retrospectief. We dachten samen hardop na over wat is geweest en zal komen. De 

wijn was goed, er was vreugde en troost. Het werd laat en we sliepen daarna ge-

rust. Als wij onze blik op de toekomst richten, weten we niet wat ons staat te wach-

ten. Wat we wel weten is dat we dan herinneringen zullen hebben. Herinneringen die 

zich vermengen met het leven van dat moment; het leven zal er zelfs mogelijk door 

overheerst worden. 
 

Wij staan als gezin voor onafwendbare, kwade dagen. We zullen ons 10 mei 2014, 

de laatste dag met Martijn herinneren, blij omdat Louise jarig was, 70 jaar werd. Het 

rode hart dat hij aan Louise gaf, gevuld met heerlijke chocola. 's Avonds ons meer 

dan gezellige samenzijn in een Japans restaurant. Zijn laatste groet op het plein, 

terug naar zijn ‘huisje’ in Emmen. 

Wij zullen ons 14 mei 2014 herinneren, hoe we hoorden dat hij was gestorven, waar 

we waren, wat we deden. Herinneringen rijgen zich aaneen. 
 

Op verwachte en onverwachte momenten zijn er de tranen. Maar ook steeds vaker 

helpen de herinneringen ons om te weten en te voelen hoeveel mooie en blije tijden 

en gebeurtenissen we met onze kinderen Robert én Martijn hebben gehad, hoeveel 

plezier we hebben gehad, hoeveel we samen gelachen hebben. 
 

Hoe gek het wellicht ook klinkt, zo zijn ook een aantal achtereenvolgende auto’s 

mooie herinneringsoorden geworden. Daarin werden de bandjes afgespeeld als we 

met Martijn en Robert op vakantie gingen. Honderden kilometers muziek: Kinderen 

voor kinderen [‘Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd’], Elly en Rikkert met het 

Oink-beest [‘Kijk uit voor systemen, de systemen’], Robert Long [‘Want 't leven was 

lijden, als je danste een heiden’], Herman van Veen [‘De dwaze moeders op het 

plein’], Conny vanden Bosch [‘Hij was misschien net achttien jaar’], Het Goede Doel 

[‘Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie’], Simon & Garfunkel ['Brid-

ge over troubled water'] en nog heel veel meer en vooral ook Liselore Gerritsen! Hoe 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/Doorwerth%20blog%2013.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Doorwerth%20blog%2013.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Boerderij%20blog%2013.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Molecaten%202015.pdf


jong ze ook nog waren, Robert en Martijn vonden het mooi! Vooral toen haar bundel 

Oktoberkind uitkwam. Want Martijn was een oktoberkind. 

Ach, lieve jongen – herinneringen, jongen, 

allemaal herinneringen… 

 
Zo herinneren we ons Martijn: met een lach, geboren uit een traan. 

 

 

Een traan die altijd in je ogen staat 

En die niet langs je neus je leven uit gaat 

Is een traan die een gegeven is 

Is een traan die een deel van je leven is 
 

Maar een lach die uit zo’n traan geboren is 

Is een lach die van verre te horen is 

Is een lach die van binnen naar buiten is 

Is een lach die nooit meer te stuiten is 

 
Tekst: Liselore Gerritsen, Oktoberkind, 1982 



14 14 mei – elke dag            ◄◄ 

 

 

 

Soms, in het donker van de avond, voordat de slaap mij 

overmant, hoor ik een motor afslaan, daarna gestommel op 

het plein. Dan dringt zich aan mij op: zou jij, Martijn, daar 

alsnog zijn? Of heb ik me vergist en kom je morgen? 

 

Soms, als een nieuwe dag begonnen is, na het ontbijt, de 

krant, zet ik mijn laptop aan, wacht op de post die binnen-

komt. Dan flitst het door mijn hoofd: zou jij, Martijn, van-

daag een antwoord geven op mijn vraag? Of komt dat mailtje 

morgen? 

 

Soms, als de telefoon mij meldt dat iemand één van ons 

wil spreken, denk ik: zou dat soms Martijn zijn? Jij zou dan 

op de vraag hoe ’t met je gaat, in 't Gronings zeggen: ‘Goud 

mams,’ en dan ‘maak je geen zorgen!’ Of bel je morgen? 

 

Vandaag, Martijn, nu ik aan je denk, noem ik je naam, 

zoek ik in ons gedeeld verleden. Want zal ook morgen nog 

bestaan, wat wij in nu vervlogen tijden deelden? 

 

Vandaag, Martijn, ons kind, wacht in óns huis je Rietveld-

stoel op jou. Daarop ligt nu jouw rode hart, het laatste ge-

schenk dat jij Louise gaf. Zo zie ik door mijn tranen elke dag 

je liefde, hoor ik steeds je gulle lach. 

 

Martijn, zoonlief, de tijd staat stil vandaag. Ik heb een 

plek waar ik je draag. Rust daar in vrede, want ik ken het 

antwoord op de vraag: wanneer wordt het ooit morgen? 



15 Voorbij, voorgoed voorbij            ◄◄ 
 

 

Voor de derde – en voor nu, laatste – keer neem ik je mee in onze wereld van herin-

neringen aan het sterven en afscheid van Martijn. 

Het is alsof ons verdriet nu intenser is dan toen. Het slaat harder toe, heeft een grote-

re lichamelijke impact. We hebben geprobeerd te doorgronden hoe dat kan. Was het 

omdat het toen nog nauwelijks te begrijpen viel? Was het, omdat we zó in beslag 

werden genomen door het moment van toen, de hectiek van die tijd, de voorberei-

ding en het regelen, de sterke wil om het goed te doen voor Martijn, voor ons als 

gezin, voor allen rond Martijn? Was het omdat we toen nog niet zijn dood en zijn 

bijzondere leven met elkaar konden verbinden? Was het omdat het gat in ons leven 

toen nog nauwelijks werd gevoeld? 
 

Ik heb al schrijvend, met woorden en beelden, geprobeerd het gat te vullen dat niet 

meer te vullen is. De dagen met onze levende Martijn, ze zijn voorbij, voorgoed voor-

bij. 

Maar wat zijn we verrijkt en getroost door de zeer talrijke reacties die we ontvingen; 

op de weblog zelf, per mail, brief, kaart, telefoon, thuis. Velen hebben willen delen in 

onze herinnering en verdriet, we ontvingen prachtige gedichten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag koesteren en delen we onze dankbare herinneringen aan de uren die Mar-

tijn op 19 mei 2014 bij ons thuis was, ons intense én intieme afscheid, die avond in 

de overvolle aula van Kranenburg. De intocht, de woorden en muziek; aan het slot 

óns lied voor Martijn en voor ons als gezin, voor allen. Wij stonden daar, verenigd 

met Martijn: zijn ouders Louise en Roel, zijn broer Robert en zus Jente, Jesper en 

Lennart, zijn neven – Verdriet zoekt zingend zich een weg. 
 

We zingen het ook nu, in ons hart, met de muziek van Gabriël Fauré, de inleiding van 

zijn Cantique de Jean Racin. 

 



16 I have a dream             ◄◄ 
 

 

28 augustus 1963. Martin Luther King Jr. staat voor het Lincoln Memorial in Washing-

ton D.C. Hij vertelt zijn droom voor meer dan 200.000 mensen. Een citaat: ‘I have a 

dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor hav-

ing his lips dripping with the words of ‘interposition’ and ‘nullification’ – one day right 

there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little 

white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today!’ 
 

Steeds weer – ook nu, na 52 jaar! – als ik 

King’s woorden lees*, zijn stem hoor**, krijg ik kip-

penvel. ‘I have a dream today’: vijf woorden die de 

marsroute aangeven voor een betere toekomst! 

Maar King betaalde voor het realiseren van zijn 

droom met zijn leven. De dreamworld van King is 

wereldwijd helaas nog niet gerealiseerd, integen-

deel! 

De Dream van King is geen gewone droom, geen 

nachtelijke fantasie die ver verwijderd is van de problemen in 

het dagelijkse leven van zijn toehoorders. Nee, de speech is gevuld met vlijmscherpe 

maatschappijanalyses (zoals het citaat hierboven) en hij draait er niet om heen wie 

de verantwoordelijken zijn. Zijn droom kan slechts werkelijkheid worden als de door 

hem genoemde maatschappelijke misstanden verdwijnen en deze mensen hun 

macht verliezen. 

De droom van een betere wereld kan dan ook slechts functionele betekenis hebben 

als ze gebaseerd is op een ethisch waardeoordeel over de huidige samenleving en 

daarvan is afgeleid. King is ook daarin kraakhelder: ‘Ons leven eindigt op de dag, dat 

we zwijgen over wat er mis is’. Dromen, los van de problemen die er zijn? Dat kan 

niet. Precies daarom was die droom van King over de nieuwe wereld zo praktisch! 

Het kan echter ook helemaal verkeerd uitpakken met dromen, omdat ze ronduit ge-

vaarlijk zijn. Neem nu de volgende uitspraak: ‘Don’t be pushed by your problems. Be 

led by your dreams.’ Toch prachtig, nietwaar? Het is een blijkbaar geliefde uitspraak, 

je vindt hem heel vaak, met plaatjes, op internet. Bijvoorbeeld met zwarte mensen op 

weg … naar een betere toekomst? Dat is maar zeer de vraag. Want de uitspraak lijkt 

wel mooi, maar deugt niet volgens het criterium van King. Ene Ralph Waldo Emmer-

son schreef deze spreuk op. Ook hij had een droom; hij behoorde tot de Transcen-

dentialisten, een Amerikaanse stroming in de 19e eeuw; zij droomden van een we-

reld die zou bestaan uit mensen die geheel zelfvoorzienend zijn. In zijn dreamworld 

was dus geen plaats voor mensen die niet helemaal of helemaal niet zonder hulp van 

anderen kunnen leven. 
 

Waren het vroeger dominees als Martin Luther King, politieke leiders als Mandela, 

Ghandi, Havel en noem maar op, die droomden van een betere wereld én daarvoor 

zeer grote persoonlijke inspanningen pleegden en risico’s namen, nu zijn het de 

Happies die ons naar een nieuwe wereld willen leiden. De Happies? Ja, zo noem ik 

ze maar, consultants die voornamelijk profit bedrijven adviseren over en ondersteu-

nen bij de implementatie van hun strategie, marketing, pr en reclame, hun klanten-

contacten. Op internet vind je commerciële bureaus waarvan alleen al de naam een 

belofte voor een betere toekomst inhoudt, bijvoorbeeld: Beautiful Lives, Better Futu-

re, Fresh Forward, Reset Your Brand, maar er zijn er veel meer en Customer Love 

en Dreamworld zouden als naam ook niet misstaan. Deze Happies, ze hebben een 

dream. Van zo’n Happy wordt bijvoorbeeld op een website verteld dat hij organisaties 

op weg helpt naar een ‘next level’, naar ‘strategische innovatie vanuit een creatieve 



invalshoek’. Dat gebeurt door middel van ‘dreambased innovation.’ Een andere Hap-

py meldt: ‘Ons uitgangspunt is niet de kanalen en touchpoints van de marketeer, 

maar de beleving en behoeften van de gebruiker in alle facetten van de customer 

relation. Op basis hiervan definiëren wij de optimale customer experience en vertalen 

die door naar een succesvolle invulling van relevante kanalen, touchpoints en mo-

ments of truth.’ Pardon, begrijpt u het? 

Er is een Happy die zijn lezers uitdaagt: Je moet ‘wel een sprong met ons durven 

maken; een creatieve sprong. Deze sprong maken we met wat wij een ‘dreamteam’ 

noemen. We verzamelen […] de nieuwe zaadjes voor toekomstige groei.’ Tja, je 

gelooft natuurlijk direct dat dit de taal is die mij buitengewoon inspireert! Je bent als 

organisatie wel mal als je niét met zo'n man of vrouw in zee gaat! 

Eén Happy citeert, opvallend genoeg, die gevaarlijke dromer Emmerson: ‘Don’t be 

pushed by your problems. Be led by your dreams.’ Verlangt deze Happy soms ook 

naar een wereld van geheel zelfvoorzienende mensen? Is dat wat deze Happies in 

hun dromen gemeenschappelijk hebben? 
 

Ze dromen van de ‘data samenleving’ met een economie die gebaseerd is op ‘cus-

tomers love’. Ja, je leest het goed: klantenliefde, de liefdevolle verbinding tussen de 

klant en de producent. Inderdaad, een dreamwereld waarin de individuele mens 

centraal staat en wordt omgeven door netwerken van andere mensen en van organi-

saties, die producten en diensten leveren waarmee het geluk van die mens wordt 

gediend. 
 

Zou het kunnen zijn dat Happy1 en Happy2 en Happy3 en die bureaus met die belof-

tevolle namen nú al in een droomwereld leven? Hun wereld is er immers één van 

schone schijn: er is geen milieu- en duurzaamheidsproblematiek, geen economisme 

en narcisme, geen groeiende vluchtelingenstromen, geen terroristisch geweld. Het is 

een wereld zonder armen die armer worden, zonder mensen die om welke reden ook 

niet zelfvoorzienend kúnnen leven. Pijn, leed, eenzaamheid, behoefte aan troost, 

zorgzaamheid voor de zwakkere, je hoort er niets over als ze het hebben over hun 

droomwereld. Dat komt omdat daar sprake is van een ‘gezamenlijk DNA’ dat bestaat 

uit ‘levenslust, plezier, leven in het nu, creativiteit, het zoeken naar inspiratie, leven 

op het gevoel, beleven en ervaren, gemak en luiheid: chillen!’ 

Wat een heerlijke wereld! En wat jij, beste lezer, waarschijnlijk ook nog niet weet: 

‘Bijna iedereen doet (al) mee!’ Toen ik dát las, was dat misschien wel het grootste 

nieuws. Had ik dan toch een volkomen verkeerde kijk op onze huidige samenleving? 

Al die miljoenen, die achterblijven in de economische ratrace? Zovelen, die alleen 

niet staande kunnen blijven, doen die ook al mee? Ik ben zo vrij het toch maar te 

vragen: wie helpen – als dat nodig is – in de dreamwereld van deze Happies eigenlijk 

de mensen die even anders zijn, niet zelfvoorzienend? Mensen, wellicht aangetast 

door de klappen van het leven? 
 

Zijn de dromen van deze Happies een voorproefje van de toekomst? Als dat waar is, 

ziet het er niet zo goed uit voor heel wat mensen, vrees ik. Want als we in deze we-

reld door middel van ‘dreambased innovation’ beter in staat zijn de ‘customerslove’ te 

bedrijven, is daarmee dan ook het antwoord gegeven op dé vraag voor nu en de 

toekomst: hoe borgen we het recht op (het goede) leven van de mensen die niet 

(geheel) zelfvoorzienend zijn, die om te overleven maar weinig aan chillen toekomen, 

omdat ze zo vreselijk druk zijn met het steeds opnieuw uitvinden van het soms moei-

lijke, soms nauwelijks leefbare leven? Hallo Happy, hoe zit dát in die dreamwereld 

van jou? Droom je wel eens van mededogen? 



17 De bouwvakker             ◄◄ 
 

 

Ik had het voornemen in deze blog 17 een aantal gedachten rond het thema Verlan-

gen naar volkomenheid op te schrijven. Dit als vervolg op mijn blog 16 I have a 

dream en de ongekend vele en positieve reacties daarop. Wie overigens nog mee wil 

doen: mijn mailbox staat open! 

Maar ik wil nu liever eerst een kort verhaal opschrijven, dat schijnbaar heel ver weg 

staat van het thema Volkomenheid. Of toch juist niet? 
 

Onze badkamer had hier en daar nog wat herstelwerk nodig, de nasleep van een 

volledige renovatie vorig voorjaar, toen geluk in 

ons huis nog heel gewoon was. Het verantwoor-

delijke installatiebedrijf had daarvoor een speciale 

klusjesman ingehuurd. Ik weet niet of jij het weet, 

maar dat zijn mensen die beschikken over een 

ongekend breed vakmanschap: kitten, timmeren, 

metselen, tegels zetten – gouden handen! Het 

resultaat van een evolutieproces van – bij hem – 

eenenveertig jaar; hij moest nog elf jaar en zag 

daar wel tegenop, hoe graag hij zijn werk ook deed. Dat lichaam, meneer! 
 

Het kwam mooi uit: toen hij zijn klus in hoog tempo en heel fraai had geklaard, liep 

het tegen half tien, voor mensen in de bouw de eerste koffietijd. Vraag niet of een 

bouwvakker om negen uur een kop koffie wil. Nee, meneer, half tien, vaste prik! In 

ons dertiger jaren huis is al menig klusser over de vloer geweest – er zijn immers 

grenzen aan mijn (ver)bouwliefhebberij en kunde op dat gebied – en we hebben de 

goede gewoonte ontwikkeld, dat we (als het maar even kan) samen in de eetkeuken 

in ons souterrain een kop koffie drinken. Of liever twee, want daar draait het vrijwel 

altijd op uit, als je twee, drie boterhammen eet! De koffie bijna altijd mét melk en 

suiker, en het liefst veel! Het lepeltje mag er rechtop in staan. 
 

Aan de overkant van de gracht (voor wie het niet weet: onze achtertuin grenst aan de 

stadsgracht) zagen hij en wij het sloopafval het voormalige ziekenhuis Isala Weezen-

landen zich opstapelen. Het geronk van de sloopshovel klonk beschaafd door de 

ramen met dubbel glas in de grote openslaande keukendeuren. ‘Een dochter van mij 

heeft daar gewerkt,’ begon hij en hij knikte met zijn hoofd richting de gracht. Aan zijn 

dialect was te horen dat hij uit een streek boven Zwolle kwam. 
 

Er volgde een lang verhaal, waarbij wij volstonden met het zo nu en dan stellen van 

een vraag. Over drie dochters die alle drie verpleegkundige waren geworden, van 

hun werk hielden en er trots op waren; die ene dochter werkte nu in de nieuwe Isala 

kliniek en ze had het geweldig naar haar zin! Over een zoon die manager was in een 

zorginstelling. Wat een trotse vader zat tegenover ons.   

Hij vertelde ook over hun dochtertje dat – al weer dertig jaar geleden – was overle-

den toen ze drie jaar oud was. Ze had een bloedziekte waardoor haar weerstands-

vermogen vrijwel volledig ontbrak. Ruim twee jaar was ze in een isoleerkamer van 

het Wilhelmina Ziekenhuis in Utrecht behandeld en 

verpleegd. 
 

Hij vertelde over hun bezoeken, over hun onver-

mogen hun dochtertje te helpen, over de pijn, over 

het verdriet. Daar zat hij, die stoere bouwvakker, 

zijn gouden handen rustten op de tafel, zijn ogen 

glinsterden van tranen. 

Toen vertelde hij over die ene kinderarts. Hij had 



hun dochtertje die twee jaar behandeld, had veel met de ouders gesproken. Hij 

noemde hem bij zijn voornaam, want er was een band ontstaan. 

Een band waarin voor deze kinderarts professionele afstand en menselijke nabijheid 

blijkbaar in een volkomen evenwicht met elkaar waren. Op de dag waarop hun doch-

tertje werd begraven, was de arts gekomen en de hele dag bij het gezin gebleven. 

Om zijn taak naar het gezin te voltooien. 
 

Het was ruim na tienen toen de bouwvakker zijn broodtrommel dicht deed en op-

stond. Hij had de tijd genomen om te vertellen, wij om te luisteren. We liepen samen 

naar zijn auto, we gaven elkaar een hand en voelden ons – daar twijfel ik niet aan – 

met elkaar verbonden. 
 

Ik durf de vraag nauwelijks te stellen, maar toch: 

Zou het kunnen zijn dat soms – ja, soms – het menselijk geluk en vrede in het hart tot 

volheid kunnen groeien, juist als ook ooit – ja, ooit – intens verdriet zich daarin heeft 

genesteld? 



18 Wat plankton ons vertelt             ◄◄ 

 

 

Plankton, inderdaad, baleinwalvissen eten zich er vol mee. Dat was ook wel onge-

veer het enige dat ik er van wist. Maar ik was wel heel verbaasd, toen ik las dat ik 

niet de enige ben, want wereldwijd weten (cel)biologen en andere wetenschappers 

nog heel weinig over plankton. 

Dan verwondert het ook niet meer, dat op Wikipedia 

maar zeven regels aan plankton worden besteed. 

Dat, terwijl de 35.000 soorten van deze microsco-

pisch kleine wezentjes maar liefst de helft van de 

zuurstof op aarde produceren, door hun koolstofop-

slag een essentiële rol spelen in de klimaatcycli en 

aan de basis staan van onze voedselketen! Als er 

geen plankton was, zouden wij in ademnood zijn. 

Daarom is het verbazingwekkend dat we vrijwel niets afweten van de mogelijke ge-

volgen van de klimaatveranderingen voor het leven van deze celdiertjes: zij zijn o zo 

belangrijk en wij zijn o zo dom. 
 

Hoewel, dat is veranderd sinds tientallen biologen en oceanografen van over de hele 

wereld deelnamen aan een tocht over alle wereldzeeën en 35.000 zeewatermonsters 

namen op 210 verschillende plekken, steeds aan de oppervlakte en 2000 meter diep. 

Allemaal reuze interessant, maar ook als onderwerp voor mijn blog 18? Jazeker! 

Want de wetenschappers zijn weliswaar nog jaren druk met het analyseren van de 

monsters, maar één studie leidde al tot een heel interessant wetenschappelijk ver-

moeden. 

De biologen ontdekten dat de relaties tussen verschillende organismen (die als soor-

ten samenleven in één ecosysteem) in 72 procent van de gevallen voor ten minste 

één van de twee gunstig is. En nu komt de voorzichtige, maar o zo interessante en 

belangrijke conclusie uit dit onderzoek: ‘Hierdoor krijgen we steeds meer het idee dat 

samenwerking, en niet competitie, de drijvende kracht achter ecosystemen is.’1 Ja, 

samenwerking en niet competitie! Hoe meer samenwerking in een ecosysteem, hoe 

beter het zal overleven, dát is het idee. 
 

Stel je nu eens voor dat dit klopt. Waarom zou dit dan ook niet (kunnen) gelden voor 

sociale en economische systemen: waar samengewerkt wordt is er een grotere kans 

op overleven dan waar concurrentie en competitie het leidend principe zijn. Nog wat 

grootser geformuleerd: de ontwikkeling van de mensheid is meer gebaat bij samen-

werking dan bij concurrentie. 

Stel nu eens dat dit klopt. Allerlei economische theorieën die, vrijwel zonder uitzonde-

ring, uitgaan van concurrentie als leidend principe moeten dan meteen de prullenbak 

in. Het neoliberalisme, het kapitalisme, het vrije markt denken, weg ermee. De Autori-

teit Consument en Markt, de waakhond die toezicht houdt op mededinging, weg 

ermee; die moet omgevormd worden tot de waakhond die er op let of er wel vol-

doende wordt samengewerkt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die onder meer 

toezicht houdt op de naleving van de Wet marktordening gezondheidszorg en moet 

voorkomen dat er al te intensieve samenwerking tussen b.v. ziekenhuizen komt, weg 

ermee! Of beter: de NZa zet alle kaarten op een optimale samenwerking in de ge-

zondheidszorg en daarvoor komt een nieuwe wet! Stel je voor! Wat zal het een ze-

gen voor patiënten zijn. 
  

Stel je voor dat het ook geldt voor de wetenschap in z’n algemeenheid: niet de we-

tenschappelijke concurrentieslag vormt de drijvende kracht van de wetenschap, maar 

intensieve samenwerking. 



Weet je, als ik naar een talkshow keek en kijk, zie ik ze weer op de beeldbuis, de 

zichzelf het meest respecterende economen, futurologen en andere -omen en -ogen 

die met grote regelmaat aan het volk vertellen wat er met de wereld aan de hand is. 

Nodigen ze zichzelf soms uit? Met grote stelligheid en vol zelfvertrouwen hadden ze 

elk afzonderlijk de oplossing voor de economische crisis. Dat ze vóór het ontstaan 

van de crisis niet over de kennis beschikten waardoor ze in een tv-programma had-

den kunnen vertellen dat de toekomst er eventjes heel slecht zou uitzien, het deerde 

hun zelfvertrouwen niet. Ze kunnen zich elke dag uitleven in het uitdragen van hun 

individuele opvattingen en hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen voor de ge-

volgen als hun opvattingen echt zouden worden omgezet in beleid. En het aardigst is 

misschien nog wel: zoveel -omen en –ogen op de beeldbuis, zoveel verschillende 

opvattingen. Dat moet wel, want in de wetenschappelijke ratrace val je alleen op als 

je niet denkt zoals je collega of – het omgekeerde – het meest geciteerd wordt. 
  

Ik heb – als ik weer een -oom of -oog had gezien en gehoord – vaak gedacht: waar-

om worden al die knappe koppen aan het begin van het academisch jaar niet samen 

in conclaaf gezet (als voorwaarde voor bekostiging van hun leerstoel) en mogen ze 

er pas weer uit als de witte rook het signaal geeft dat ze het samen eens zijn gewor-

den over de aanpak van een echt maatschappelijk probleem. Wat moeten we toch 

met die multinationale banken of hoe lossen we de jeugdwerkloosheid op of hoe 

bestrijden we de in alle welvaart toenemende armoede of hoe gaan we om met de 

grenzen van de zorg? Ach, ze kunnen jaren vooruit! Waarom kunnen biologen, oce-

anografen en andere ‘soorten’ wetenschappers door zeer intensieve samenwerking 

wel tot voor de mensheid nieuwe en wellicht helpende inzichten komen? Waarom 

zouden andere wetenschappers dat bij fundamentele vragen voor de mensheid niet 

kunnen en moeten? Voorbij de vrijblijvendheid van de beeldbuis? Probeer het je nog 

maar eens voor te stellen dat niet concurrentie en competitie maar samenwerking en 

cohesie de drijvende krachten zijn voor de kwaliteit van ons bestaan, dat we alleen 

daardoor een betere ….. Zou dat niet de nieuwste revolutie moeten zijn, nog veel 

belangrijker dan de ICT-revolutie? 
  

Is dat wat plankton ons vertelt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voor het prachtige artikel over plankton verwijs ik graag naar het dagblad Trouw, katern de Tijd van zater-

dag 20 juni 2015. 



19 Een hand die aanraakt             ◄◄ 

 

Ze was, zo had Cathelijn me verteld, al in de negentig. Toen ik in de deuropening 

stond, zag ik aan de contouren van haar lichaam, dat ze een kleine vrouw was. Ze 

lag in een foetushouding met haar rug afgewend van de deur, haar gezicht verbor-

gen. Afgesloten voor en van iedereen. Twee dagen eerder was ze geopereerd. Haar 

linkervoet en een deel van haar onderbeen waren verwijderd als gevolg van de 

voortschrijdende diabetes. Elk uur sterft in Nederland een mens aan deze slopende 

ziekte, maar deze vrouw leefde nog. 
 

Een maand voor deze confrontatie met een ernstig lijdende vrouw op zeer hoge 

leeftijd, had ik Catheliijn uitgenodigd voor een gesprek op mijn werkkamer. Ik had de 

maandelijkse column in het ziekenhuisblad geschreven, dit keer over mijn waardering 

en zelfs bewondering voor verpleegkundigen. Hoe zij zo vaak enkele kwaliteiten in 

zich verenigen tot een unieke mix: vakmanschap, nabijheid en distantie, mededogen 

en praktische doenerigheid. Maar ik had ook geschreven dat ik het zo jammer vond 

dat de verpleegkundigen als groep, als discipline, zo vaak afwezig leken en in de 

schaduw van de medisch specialisten leefden. 
  

Dat had Cathelijn zich niet laten zeggen! Ze stuurde me een mail waarin ze me be-

dankte voor mijn waarderende woorden over verpleegkundigen. Maar ze vroeg me 

ook dringend of ik wel voldoende wist van de dagelijks terugkerende dilemma’s van 

verpleegkundigen op de chirurgische afdeling, zeker in de wisselwerking met artsen. 

Of ik wel in de gaten had hoe de verpleegkundigen zich dan weerden, maar nauwe-

lijks gehoord werden. 
 

Nadat ze bekomen was van haar verbazing over mijn uitnodiging voor een ontmoe-

ting op mijn kamer, ontstond een heel aangenaam gesprek. Het maakte zoveel in-

druk op mij, dat ik met haar afsprak de afdeling te bezoeken om daar met haar en 

haar collega’s het gesprek voort te zetten. Cathelijn ging de vragen over de grenzen 

van de zorg én dus ook de grenzen van het leven niet uit de weg. Was het wel zinvol 

deze mevrouw nog te opereren met het volgens haar welhaast zekere risico dat ze 

na veel lijden alsnog binnen korte tijd zou overlijden? Zou de zorg niet veel meer 

gericht moeten zijn op een vredig sterven dan op behandeling aan de gevolgen van 

een voor deze mevrouw uitzichtloze ziekte? Dat waren de vragen waarmee de jonge 

verpleegkundigen op deze chirurgische afdeling worstelden. Het waren vooral vragen 

waarvoor ze bij de chirurgen niet of nauwelijks gehoor vonden, zo ervoeren ze. 
 

Ik heb de verpleegkundigen op die afdeling nog meermalen mogen ontmoeten. Het 

tweede thema dat daarbij grote indruk op me maakte, heb ik nadien samengevat met 

de woorden ‘de prijs van troost’. Toen ik in 2008 met pensioen ging, zei ik het in mijn 

afscheidstoespraak zo: 

‘…ik aanvaard geen markt, waar de patiënt is verworden tot een zorgcon-

sument. Want daarin is geen plaats voor de menselijke ontmoeting, voor 

een troostvolle hand. Want hoe is er in die markt plaats voor de verpleeg-

kundige die een verdrietige patiënt wil troosten maar daarvoor geen tijd 

meer heeft? Jazeker, 20 Euro kosten die tien minuten misschien wel. Jam-

mer hoor, maar troost en menselijke ontmoeting zitten niet in onze DBC-

prijs! Als we het ziekenhuis uitsluitend zien als een zorgwinkel, is dat onver-

enigbaar met hoe burgers ons ziekenhuis beleven. Zoals een bezoeker mij 

schreef: ‘Altijd als ik hier ben en rondloop, in het huis van de diakonessen, 

Hotel de Dieu, realiseer ik mij dat dit een plaats van heling is, van hoop, van 

verdriet ook, bovenal van vertrouwen’. Zó wil ook ík dit huis in mijn herinne-

ring laten voortleven.’ 
 



Een troostvolle hand! Een hand die niet alleen de haren wast, de wonden verzorgt, 

misschien daardoor wel pijn veroorzaakt. Maar ook: de aanraking als wellicht de 

meest essentiële mogelijkheid om nabij de ander te zijn. Met mijn ogen mag ik de 

ander zien, met mijn uitgestrekte hand mag ik de ander (aan)raken en voelen. 
 

Is er in het verpleegkundig handelen nog tijd voor een troostvolle hand? Cathelijn en 

haar collega’s wisten het me wel te vertellen: ‘Als wij de verpleegkundige zorg beter 

organiseren, als we doelmatiger werken, is er meer tijd voor de echte zorg!’ De in 

onze samenleving vaak gecreëerde tegenstelling tussen kwaliteit en doelmatigheid is 

heel vaak niet terecht. Sterker: meestal zijn ze dienstbaar aan elkaar. Maar daarover 

een volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hand die de ander aanraakt. De grote schilder Michelangelo begreep als geen 

ander de betekenis daarvan. Toen hij liggend op zijn rug de fresco’s in de Sixtijnse 

Kapel schilderde, was daaronder ook De schepping van Adam. In dit meters grote 

fresco is Adam al wel een krachtige jonge man, maar hij heeft nog een slappe vinger. 

Adam ontvangt levensadem als de energieke, dynamische, vliegende God hem aan-

raakt, waardoor Adam tot leven komt en zich opricht. Dat is de kracht van de aanra-

king, Michelangelo wist het. 
  

Mocht het fresco van Michelangelo je niet (aan)raken, dan is er ook de bijzondere 

song van Roosbeef die ze schreef voor en zong tijdens de Nationale dodenherden-

king op 4 mei 2013. Het gaat over een meisje in de oorlog. Ze is misschien niet bang 

om dood te gaan, wel om niet aangeraakt te worden: 

Raak mij aan 

Raak mij met alles aan 



20 Muizenissen               ◄◄ 
 

 

Wie op een boerderij op het platteland of in een oud huis in de binnenstad woont, 

kan paradijselijke ogenblikken beleven. Een zonsopgang terwijl de nevel optrekt 

boven de weilanden, verse blauwschokkers uit de eigen moestuin, een paard dat 

uitgerekend op Sinterklaasmorgen hinnikend voor het open slaapkamerraam staat. 

De zachte koelte op het terras aan de gracht, een diner met vrienden in het kaarslicht 

in de eetkeuken, een vlucht gakkende ganzen die luid-

ruchtig vertelt dat de zomer terug komt. Het geluk kan 

soms niet op. 
 

Maar vergis je niet. Soms verkeert de romantiek van dat 

wonen op een boerderij of in een grachtenhuis in een 

ware nachtmerrie. Er zijn mensen, naar het schijnt 

vooral vrouwen, die vanwege de kans dat ze met die 

nachtmerrie worden geconfronteerd alleen maar in een 

modern huis willen wonen. Wie in een gesprek met hen 

het m-woord gebruikt, kan rekenen op een hevige pa-

niekaanval. Inderdaad, ik spreek over muizen. Nu moet 

meteen gezegd: hoewel ik in het geheel niet bang ben 

voor muizen (blijf ik beweren), is Louise in ons gezin 

altijd de grote held geweest en nu nog. Wat er met haar 

gebeurt als er weer eens muizen door de woonkamer of 

over de zolder lopen weet ik niet goed en het is ook niet 

goed bespreekbaar.  Dat hebben we wel eens: er is bij 

ons heel veel bespreekbaar, maar dit nou net niet.  

Want hoe het ook komt, als een muis in beeld komt  

toont Louise een onverschrokkenheid en komt er een 

energie vrij waardoor muizen direct het ergste zouden 

moeten vrezen om vervolgens meteen het hazenpad te 

kiezen. Niets is echter minder waar. Het gevecht tussen Louise en de muizen kan 

dagen, ja weken duren. Ze zijn gewaagd aan elkaar. De middelen die Louise inzet 

worden daarom steeds zwaarder: gif, muizenvallen, ja zelfs een poes. Dat laatste is 

wel heel bijzonder: je vijand met een vijand verslaan. Louise en een poes, nee, liefde 

voelt anders! 
 

Soms kan het helemaal uit de hand lopen. We lagen in bed. In de stilte van de late 

avond hoorden we voortdurend getik boven ons; het leek ook wel of er iets over de 

vloer werd gesleept. Toen gebeurde het weer met Louise: ze kwam overeind, deed 

het licht aan en sprak bijna blijmoedig: ‘Een muis!’ Ze kende geen aarzeling of 

schroom, ik hoorde het kraken van de trap, enig gerommel op de zolder. Het werd stil 

boven mij. Toen ze weer in bed kroop zei ze alleen maar: ‘Een muis – hij zat met zijn 

staart in de klem van de muizenval’. Ze deed het licht uit en sliep binnen enkele mi-

nuten, mij wakend achterlatend: wat is er met die muis gebeurd? 
 

Dit alles en nog veel meer schoot mij te binnen toen onze nicht Jenneke – die met 

ons kroost Robert, Martijn en Jente in ons huis in Groningen heeft gewoond – ons 

een mail stuurde. Ze was gezellig bij ons langs geweest, we hadden heerlijk op het 

tuinterras gezeten en Louise had haar ook in alle rust verteld dat er weer minstens 

één muis in de woonkamer was gesignaleerd. 

Enkele dagen nadien mailde ze ons – ze woont met man en kroost ook in een be-

jaarde woning – dat een muizenfamilie bezit had genomen van hun zolder. Ze had-

den hun Utopia gevonden met een berg walnoten die daar lag te drogen. Het was 



een tragische toestand: de walnoten lagen overal op zolder – achter de luiken, in de 

boekenkast – het is blijkbaar geen luie familie! Babykleertjes waren aangeknaagd en 

ook veel foto’s en papierwerk, jakkes. Het is natuurlijk heel naar als zoiets je over-

komt. Maar het kan toch ook weer een mooie herinnering oproepen, zo blijkt uit het 

vervolg, dat ik hier met haar instemming vrijwel letterlijk overneem: 
 

‘Terwijl we vanavond een laatste doos aan de kant 

schoven en ook daar weer noot- en poeprestjes vonden, 

schoot me het volgende voorval te binnen. Ergens in 

een zomer [rs: in het huis in Groningen] kreeg ik het op 

mijn heupen: alle ramen open, keuken goed schoonma-

ken! Martijn kwam uit zijn bed en zocht naar eten, geen 

eten in huis, dus eerst maar koffie en een peukie. We 

dronken even koffie en toen Martijn onder de douche dook, ging ik door. Ik schoof de 

zwarte kist die onder de eettafel stond aan de kant. En daarachter: een dode muis! 

Met een gil stond ik in de gang – kokhalzend conform mijn aard. Martijn kwam uit de 

douche, informerend wat er aan de hand was. Een heel dode muis! 

Martijn haalde het beestje weg en merkte heel droog op ‘zie Jen, zelfs muizen ster-

ven hier van de honger!’’ 
 

Mensen zeggen vaak dat Martijn op mij lijkt. Dat zal zo zijn, maar dan toch gelukkig 

niet alleen op míj – in elk geval niet als het om muizen gaat! 

 



21 De genade van een moeder                                      ◄◄  
 

 

Hij liep voor de pastoor het kerkzaaltje binnen, een grote kaars in zijn handen ge-

klemd. Zijn diepzwarte krullend haar en zijn glimmende, heel donkere ogen staken 

schril af tegen zijn bleke, bolle gezicht. Het kon niet anders of hij moest al lange tijd 

de zon niet hebben gezien. Hij hield zijn pas in, draaide een halve slag linksom en 

liet de pastoor aan zich voorbijgaan. Met een voorzichtig oplossende dissonant sloot 

ik mijn orgelspel af. Even heerste stilte, totdat de pastoor met één opgeheven hand 

ons begroette. We waren met z’n achten, allemaal mannen. 
 

Ik had dit tafereel al zo vaak meegemaakt en toch trof mij elke keer opnieuw de de-

votie waarmee die zesentwintig jarige Emile1 gedurende de dienst zijn taak als mis-

dienaar vervulde, zijn blik onafgebroken op de pastoor gericht. Maar het hoogtepunt 

kwam voor Emile aan het einde van de dienst. Het gebeurde elke dienst weer, zon-

der enige aankondiging. Nadat de pastoor ons zijn zegengroet had gegeven, begon 

ik meteen met het voorspel. Als daarna het eerste akkoord van het lied klonk, zette 

Emile met een volle, diepe basstem in: ‘Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de 

zon nog onder.’ Als de eerste vier regels hadden geklonken, zetten we met z’n allen 

het refrein in: ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. 
 

Soms haalde Emile het vierde couplet niet. Dan biggelden tranen over zijn wangen 

en brak zijn stem. Niemand keek daar meer van op en de pastoor nam dan vloeiend 

zijn zang over. Als we uitgezongen waren, had Emile zich meestal weer bijeenge-

raapt en liep hij voor de pastoor het 

zaaltje uit, met zijn diepzwarte krullende 

haren en zijn weer glimmende, heel 

donkere ogen, de grote kaars in zijn 

handen geklemd. Voor even getroost. 
 

Hij was klein, amper 1,70 meter en 

watervlug. De bewaarders hielden hem 

extra in de gaten, want hij wekte de 

indruk dat hij als een vlieg tegen de 

muur van de luchtplaats op kon lopen. 

Niet dat hij het overigens ooit had geprobeerd. Als hem dat al zou lukken, dan zou hij 

zeker niet door het prikkeldraad op de muur komen, maar toch. Op de één of andere 

manier hadden de bewaarders groot ontzag voor zijn acrobatische kunsten die hij in 

de gymzaal uithaalde. Iemand die dát kon… Die Emile, de tegenstelling tussen de 

misdienaar in de kerkzaal en de acrobaat in de gymzaal kon niet groter zijn. Wie was 

hij wel? Ik schrijf 1967. Emile was in de loop van dat jaar in de pas heropende ge-

vangenis opgenomen, waar ik op 1 januari van dat jaar was begonnen als assistent-

bejegeningscoördinator. Daarnaast had ik nog een onbetaalde vrijwilligersfunctie in 

die gevangenis: autodidactisch organist, op zaterdagmorgen met de pastoor, op 

zondagmiddag met de predikant, eenmaal per veertien dagen. 
 

Gevangenis Noorderschans in Winschoten was met zijn 26 plaatsen een nieuw soort 

gevangenis: al veroordeelde gedetineerden werden daar maximaal zes maanden 

geplaatst. De staf onderzocht welk gevangenisklimaat het meest geschikt was en 

hoe de daar aanwezige gedetineerden het best bejegend konden worden. Want ze 

hadden allemaal één ding gemeen: een lange gevangenisstraf. De nieuwe Gevan-

geniswet was net in werking getreden, waardoor naast het strafelement ook aan-

dacht kwam voor de vraag hoe detentieschade voorkomen kon worden waardoor 

deze mensen na de straf niet afgestompt en voor de samenleving ongeschikt de 



gevangenis zouden verlaten. Het antwoord vinden op die vraag, dát was onze op-

dracht. 

Nooit en nergens heb ik zoveel over menselijk gedrag geleerd als toen, in die kleine 

gevangenis in Winschoten, waar ik moordenaars, doodslagers, brandstichters, bero-

vers, verkrachters, oplichters en nog veel meer bijzondere en vaak ook beruchte 

mensen heb ontmoet. Daar hoorde Emile ook bij. Emile kwam uit een zigeunerkamp 

in het zuiden des lands. Hij was heel gelovig, zoals hij me zelf vertelde. Hij had met 

een makker een bankoverval gepleegd in een provinciehoofdstad. Die overval was 

helemaal uit de hand gelopen. Ze hadden met scherp geschoten en een man en 

vrouw waren uiteindelijk aan hun verwondingen overleden. Ik had het dossier gele-

zen en de foto’s gezien. Emile, een moordenaar. 
 

Ik moest onmiddellijk aan Emile denken toen ik het indrukwekkende en ontroerende 

verhaal2 las van Oshea Israel en Mary Johnson-Roy. Hij een moordenaar, zij de 

moeder van de vermoorde jongen. Ze bezocht hem 12 jaar na de moord, hij was toen 

28. Tijdens dat gesprek sloeg haar haat om. Tot haar eigen verbazing omhelsde 

Mary de moordenaar van haar zoon bij het afscheid. ‘Onmiddellijk wist ik dat alle 

boosheid en vijandigheid, alles wat ik twaalf jaar lang voor hem voelde, was verdwe-

nen. Het was over, ik had hem volledig vergeven.’ Mary en Oshea wonen nu, weer 

12 jaar later, naast elkaar. Hij worstelt nog met haar vergiffenis: ‘Soms kan ik het niet 

goed plaatsen, want ik heb mezelf nog niet helemaal vergeven.’ Toen kwam de brui-

loft van Mary. Haar zoon was daar niet meer bij, zijn moordenaar wel. Hij begeleidde 

Mary naar het altaar: Oshea, die ze nu haar zoon noemt, een moordenaar. 
 

Ik weet niet wat er van Emile is geworden. Hij kon als geen ander boeten3: ontroost-

baar in zijn cel, omdat hij zichzelf niet kon vergeven. Als hij nog leeft, is hij inmiddels 

ook in de zeventig. Zou er ooit in het leven van Emile een moeder zijn gekomen, een 

begenadigde vrouw die het bovenmenselijke en voor zichzelf ook onbegrijpelijke 

deed, die hem bij het afscheid omhelsde, die hem genade verleende? Emile, eens 

een moordenaar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Emile is een gefingeerde naam 

2 Mijn schoonzus Alice Hilbers gaf me een tekst van Pia de Jong, een prachtige column in NRC Handelsblad 

van 21 juli 2015. Pia de Jong schrijft eerst over het bezoek van president Obama aan de El Renogevange-

nis in Oklahoma. Dan volgt in haar column het verhaal van Oshea en Mary waaruit ik in deze blog put. 

3 Boeten in de betekenis zoals hier gebruikt is typisch gevangenisjargon, gebruikt door gedetineerden en 

gevangenispersoneel 



22 Martijn en Friesland – Onvervuld verlangen               ◄◄ 
 

 

Op weg naar Moddergat. We beklimmen de immense zeedijk. Daar ontvouwt zich 

voor onze ogen een prachtig panorama. Een groot 

schorrengebied en daarachter de Waddenzee die 

er roerloos bij ligt. 

Nog meer naar het noorden is een vage streep 

zichtbaar. Dat moet Schiermonnikoog zijn. Op het 

water witte en zwarte vlekken – zeilboten die 

nauwelijks lijken te bewegen. Na een paar kilome-

ter fietsen zien we een dorpje tegen de dijk ge-

plakt. Moddergat! Toch een merkwaardige naam 

voor een plek die ons Nederland bijna op z’n 

mooist toont. Alleen het gebied de Weerribben 

scoorde in 2004 in een televisiewedstrijd om het 

mooiste plekje van Nederland nog hoger. Mod-

dergat in Friesland. We gaan voorzichtig op een vervallen dijkbankje zitten. Een weg 

loopt naar het water. Het lijkt alsof je zo naar 

Schier kunt lopen. 
 

Hier moet vroeger een vissershaven zijn geweest. 

In 1883 werd het dorp door een ramp getroffen: 

tijdens een zware storm vergingen maar liefst 17 

blazers en aken, 83 inwoners van de dorpen 

Moddergat en Paesens kwamen om het leven. 

Moddergat alleen telt amper 200 inwoners. Er wonen nog steeds vissers. Hun boten 

liggen nu in Lauwersoog. We fietsen verder en worden opnieuw getroffen door het 

prachtige landschap. Schier oneindige velden, doorsneden door akkermaalshout, 

een meanderende brede sloot vol bloeiende waterplanten en prachtige fietspaden 

die hun weg vinden langs die sloten. 
 

Wie – wellicht zonder er ooit geweest te zijn – zich het oordeel aanmeet dat Friesland 

behalve voor botenbezitters toch wel een saai land moet zijn, raad ik aan de fiets te 

nemen. Je rijdt vervolgens langs de Waddenzee, je fietst rond in de Noardlike Fryske 

Walden. Doe eens het rondje Lauwersmeer, pakweg 45 kilometers, of fiets langs de 

Dokkumer Ee. Stop zo nu en dan om naar de stilte te luisteren, alleen in de verte een 

gakkende gans te horen en te genieten van bermen en velden gevuld met een onge-

kend kleurrijk boeket van bloeiende planten. 

Laat ook eens je vermoeide lichaam en wellicht ook verwarde geest tot rust komen 

door een bezoek aan een van de vele, vaak op een terp gelegen oude kerkjes met 

hun rustieke kerkhoven.* 
 

Dit alles overpeinsde ik, gelukkig gezeten op een bankje, zoals er zoveel uitnodigend 

langs de Friese fietspaden staan te wachten op de vermoeide fietser. Ik dacht aan de 

mannen met grote namen die in Friesland hebben gewoond: de dichters Slauerhof, 

François HaverSchmidt (inderdaad, een hoofdletter S) en Fedde Schurer, de schrij-

vers Simon Vestdijk en Gerard Kornelis van het Reve, de schilder Lourens Alma 

Tadema. Terwijl ik nog steeds op dat bankje zat, verscheen als in een droom het 

bijzondere artikel voor m’n ogen, dat onze zoon Martijn ooit publiceerde over deze 

kunstenaars en hun (in de meeste gevallen niet blijvende) verbondenheid met Fries-

land. Want hoe merkwaardig: geen van hen liet zich begraven in Friese grond, terwijl 

juist de kerkhoven rond die vele terpkerken een grote vredigheid, ja zelfs schoonheid 



tentoonspreiden. Het moet daar toch goed rusten zijn, verenigd met hen die eerder 

waren, te midden van hen die nu zijn! 
 

We fietsten na een lange tocht terug naar onze camper die in Anjum stond. Toen 

gebeurde iets bijzonders. Enkele honderden meters voor de camperplaats, aan de 

rand van het dorp, zag ik dat ene huisje. Het kon niet missen: dát moest wel het 

huisje zijn waarvan Martijn had gedroomd toen hij zijn artikel over Friesland als volgt 

beëindigde (en lees het maar hardop om de cadens te ervaren): 
 

‘Ik hou van Friesland. Met heel mijn hart en ziel hou ik van Friesland. ‘Er is 

een liefde die heet leven en er is een liefde en die heet dood’, schreef wijlen 

J.W. Schulte Nordholt ooit en zo is het, en anders niet. 
 

Ooit, later, zal ik naar Friesland gaan. Ik zal er 

kopen: een huisje. Een klein, afgelegen en 

eenzaam huisje. Als de avond valt zal ik mij een 

biertje inschenken, eentje maar, en ik zal mij in 

de werkkamer terugtrekken en dan zal ik, alleen 

achter mijn schrijftafel gezeten, het Boek aller 

Boeken schrijven. Ik zal er, in alle stilte, schrij-

ven Het Grote Honderd-Duizend Doden Boek, het boek dat, naar nog weer 

later zal blijken, alle andere boeken overbodig heeft gemaakt. En daarin zal 

ik, schrijvend over Friesland, schrijven van Ulbe van Houten, us leave man, 

heit en pake, die in St. Anna Parochie ligt.2 En van Paulus Akkerman, die in 

Drachten ligt en dat de Heare is syn hoeder. Van Obe Postma ook, natuur-

lijk, die ‘Dichter fan ’t Fryske lȃn’, die in Cornwerd ligt. Van Nico Verhoeven, 

die, in Bolsward, een vaas is en alleen wil zijn. Van Onno Zwier van Haren, 

dichter en edelman en dood en begraven. Van de Halbertsma’s, die in 

Grouw, maar ook in Deventer liggen. Van de rêstplak fan Eeltsje Boates 

Folkertsma, stoarn to Frjentsjer, 1-1-1968. Van Tjibbe Geerts van der Meu-

len, die in de Nederlands Hervormde kerk van Bergum begraven ligt, maar 

die een grafsteen buiten de kerk heeft. Want dat kan in Friesland. Van Ger-

ben Brouwer ook. Van Douwe H. Kiestra, boer-dichter, die een o zo sober 

maar o zo mooi grafmonument heeft. Van de ‘Friesche Dichter’ Jan Ritskes 

Kloosterman en van zijn dochter Simke, die beide in Twijzel liggen, naast el-

kaar, al leefden zij in leven gescheiden. Van Jan Cornelis Pieters Salverda, 

wiens graf in Wons onvindbaar was tot men een plaquette met zijn graf-

nummer in de kerkmuur inmetselde. En van alle grote grafbeitelaars zal ik u 

de namen geven, en de werken. En waar die te vinden, natuurlijk, dat ook. 

En van de klokkestoelen zal ik vertellen. En van de Friese begraafceremo-

nie, dat ook. En van de melancholie natuurlijk, die des avonds komt, wan-

neer men slapen gaat en die niemand kan verklaren. 

Een motto heb ik al. Het is van Ida Gerhardt: 

‘Ik heb dit donkere boek geschreven, 

want God heeft het mij opgelegd. 

Geen uur ben ik alleen gebleven 

dat het mij nièt werd aangezegd.’ 

Dat u zich daar dus geen zorgen meer over maakt.’ 
 

Aan Martijn en zijn bijzondere dagdroom over de schrijftafel in zijn huisje in Friesland 

moest ik denken, toen we op het kerkhof rond de Petruskerk in Twijzel stonden, toen 

we door die eindeloze velden fietsten over paden met bermen vol bloemen, toen we 

op de dijk bij Moddergat zaten, toen ik gelukkig wegdroomde op dat bankje, toen ik 

dat huisje zag dat stond te wachten op z'n nieuwe bewoner: Martijn en Friesland – 

een onvervuld verlangen. Alleen daarom al is Friesland een land om van te houden, 

een land om naar terug te keren! 



 

Het bijzondere is: het gaat hier niet om gefingeerde namen of teksten. Deze mensen hebben geleefd en deze 

teksten zijn op graven te vinden. Hoe Martijn dit alles wist? Wij weten dat niet 

 

Op de foto’s hieronder: de Petrus Tsjerke en het daarbij horende kerkhof in Twijzel, Tsjerkebuorren 15. 

Prachtig gerestaureerd. 

De keramist Jettie Holwerda 

maakt prachtige keramiek, 

zoals de ‘Tranen’ in ver-

schillend formaat. In 2014 

ontdekten we met broer 

Arjan en zus Bep deze 

tranen al op een kerkhof in 

Groningen. In het voor ons 

zo bijzondere jaar 2014 

maakte Jettie er enkelen 

voor ons. Maar ze staan niet alleen voor leed, ook voor blijdschap. In de kerk zelf (zie foto hiernaast) liggen 

zeven heel bijzondere keramiekvormen, met als titel ‘De steppe zal bloeien’, naar het lied van Huub Ooster-

huis. Zowel het dorre, droge en dode als het levende en bloeiende wordt in elke vorm uitgebeeld. Ze zijn te 

koop. Jettie werkt ook in opdracht en geeft workshops in haar fraaie atelier in Twijzel. Zeer aanbevolen! 



23 Het levensgevoel              ◄◄ 
 

 

Het is 21 augustus 2015. Louise en ik staan met onze camper aan de Bretonse zuid-

kust, honderd meter van de zee, bij de doorgang naar Golfe du Morbihan. De zon 

straalt, de lucht is volkomen blauw, de temperatuur is zoals die voor oudere mensen 

het prettigst is, althans voor ons. We gaan 

fietsen naar St. Jacques, veertien kilometer 

naar het oosten, over heel mooie fietspaden, 

want die hebben ze hier. St. Jacques, voor ons 

een oord met herinneringen. Als gezin waren 

we hier ooit met vakantie op een prachtige 

camping aan zee. Gisterenavond hadden we 

met Robert gewhatsappt: of hij zich dat nog 

herinnerde? Jazeker, hij hield er zulke goede herinneringen aan over, dat hij met 

studievrienden in 1988 daar opnieuw kampeerde. Met dank aan zijn moeder, van wie 

hij het Peugootje mocht lenen. Bretagne, we zijn er zeker 28 jaar niet meer geweest. 
 

Louise ruimt eerst nog even wat op, ze ordent de inhoud van de kastjes. Dan ontdekt 

ze opeens een notitieboekje. Gek hoor, dat waren we kwijt. We hebben uit nood 

maar een nieuw, goedkoop ding gekocht, want er is niets zo handig als dat: om iets 

noodzakelijks niet te vergeten, om boodschappenlijstjes te maken, om de scrabble-

punten te noteren en weet ik al niet waarvoor. Ze bladert er even door, blij dat ze het 

boekje terug heeft. Dan valt haar oog op een tekst, onmiskenbaar het handschrift van 

Martijn. Ze roept me. Samen lezen we de tekst. 

‘Voordat je door de oude stadspoort het 

marktplein opgelopen bent, lijkt het een wat 

ingeslapen stadje, het D-O grensdorpje 

B.a.I.. De meeste winkels zijn nog dicht of 

hebben nog geen klandizie, de rondtrek-

kende evangelist kijkt wat verloren om zich 

heen, het geldbakje van de straatviolist is 

nog leeg en op de parkeerplaats van de 

plaatselijke afhaalchinees staat alleen de 

auto van de glazenwasser die eerst nog 

maar even een sigaartje rookt. Hier is men op zijn rust gesteld. De poort door is dat 

anders: woensdag marktdag blijkt een levendige bedoening, kaas – vlees – brood – 

groente – plantjes.’ 

Proza van zo maar een wandelaar, die met enkele pennenstreken een mooie waar-

neming aan het papier toevertrouwt? Nee … Martijn 

dus! 
 

15 juni 2011, 09.59 uur. Martijn en ik staan voor de 

stadspoort van Braunau am 

Inn, een Oostenrijks-Duits 

grensstadje. Niet zo maar 

een stadje, want het is de geboorteplaats van Adolf Hitler. 

Toen deze op 12 maart 1938 Oostenrijk annexeerde, reed 

hij door deze poort richting Wenen om op 15 maart op het 

balkon van de Hofburg op de Heldenplatz van Wenen een 

uitzinnige menigte toe te spreken. Martijn maakt foto’s. Mar-

tijn verricht dan al intensieve studies en publiceert met enige 

regelmaat over de periode rond de Tweede Wereldoorlog, 

Hitler, Goebels, enz. Ik help hem daarbij, door materiaal te 



verzamelen, uittreksels te schrijven, de lijn van zijn verhalen te bespreken, de con-

ceptteksten kritisch te lezen. Het zijn zeer lezenswaardige artikelen, altijd met een 

oog voor bijzondere feiten en feitjes, zoals over het lievelingsboek van Hitler. In het 

jaar 2011 ‘doen’ Martijn en ik onze jaarlijkse vakantietocht – geïnspireerd door Geert 

Mak – langs (in dat perspectief) bijzondere plaatsen. We hebben ons samen heel 

goed voorbereid, veel gelezen, belangrijke plekken gemarkeerd. Martijn is op z’n 

best, we praten samen veel en hebben een geweldige week. Het jaar daarop zullen 

we de reis voortzetten. 
 

In het notitieboekje volgen na de door Martijn geschreven schets van het stadje nog 

een flink aantal lege blaadjes. 

Nee, toch niet. Als Louise de blaadjes nog eens tussen haar vingers door laat gaan, 

ontdekt ze helemaal achterin opeens nog een geschreven tekst van Martijn: 

‘Hoe moet ik uitdrukking geven aan het 

levensgevoel dat mij deze week overmeesterde?’ 
  

Dingen krijgen hun betekenis door de geschiedenis die ze met zich meedragen. Het 

notitieboekje, het ligt al zeven jaar in de camper. Eerst niet meer dan een handig 

boekje om van alles en nog wat in op te schrijven, meer niet. Martijn pakt in 2011 

tijdens onze camperreis zijn pen en schrijft er enkele teksten in. De woorden zijn 

jaren aan ons oog onttrokken geweest. Nu, in 2015, een kostbare ontdekking, een 

levensteken van Martijn: ‘Hoe moet ik uitdrukking geven aan het levensgevoel dat mij 

in de eerste week van de reis overmeesterde?’ 

 

Morgen vertrekken we richting Tours, de Loire lokt ons. Zo vervolgen we onze weg. 

Het leven voelt goed. 



24 Morele moed               ◄◄ 
 

 

Het was een gelukkige vakantie in 1982, zoals we er zoveel mocht beleven met onze 

zonen Robert en Martijn. In de auto wisselden Herman van Veen, Liesbeth Liszt, 

Boudewijn de Groot, Robert Long, Simon & Garfunkel en onze klassieke muziek 

elkaar af. Het Oink beest van Elly en Rikkert Zuiderveld was razend populair. Ram-

ses Shaffy zong – op onze weg naar Zweden – Zing, vecht, huil, lach, bid, werk en 

bewonder, misschien wel hét motto dat ons leven kenmerkt. In de caravan lag een 

voor mij nieuw boek van Dietrich Bonhoeffer te wachten op het moment dat ik het ter 

hand zou nemen om te gaan lezen. 
 

Zweden lag drie weken te blakeren in de zon die nauwelijks onder ging. De dagen 

waren heel lang, de nachten heel kort. De bossen 

zongen ook toen al eeuwig. Ik schrijf over 1982 en ik 

ben 39 jaar oud. Is die leeftijd belangrijk om hier te 

vermelden? Jazeker! 
 

Nu, 33 jaar later, ligt op mijn bureau dat boek van 

toen, Verzet en overgave, brieven en aantekeningen 

uit de gevangenis. Auteur: Dietrich Bonhoeffer, mens, theoloog en predikant in de 

Bekennende Kirche. Losse teksten, nogal eens zelfs maar flarden van gedachten, 

brieven, gedichten, geschreven in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, 

nadat hij was gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij een aanslag op Hitler. 

Het boek ligt vele dagen van het jaar op mijn bureau. 

Het kan na een poosje weer opgeborgen worden in de 

boekenkast, maar dan haal ik het toch weer tevoor-

schijn om er even in te lezen. Ik wist toen nog niet dat 

de ontwikkeling in mijn denken en mijn doen en laten 

door Bonhoeffer beslissend zou worden beïnvloed. 
 

Wie zichzelf de vraag durft stellen wat het betekent om 

mens te zijn in deze wereld, vindt bij Bonhoeffer geen 

pasklare antwoorden, wel de goede vragen en de es-

sentiële overwegingen, die je kunnen helpen om zelf – 

in verantwoordelijkheid – je eigen antwoord te vinden. 

Want ‘burgerlijke moed kan alleen groeien uit de vrije 

verantwoordelijkheid van de vrije mens’. 

De eerste woorden van het boek zijn daarom zo opval-

lend: ‘NA TIEN JAAR - Verantwoording bij de jaarwisseling 1942/43’. Tien jaar nadat 

Hitler aan de macht is gekomen schrijft Bonhoeffer in de gevangenis: ‘De volgende 

bladzijden wil ik proberen mij rekenschap te geven.’ 

Moest híj zich rekenschap geven van verzet tegen het kwaad van Hitler of de men-

sen die hem dit aandeden? Bonhoeffer wist: wie verantwoord wil leven, is bereid zich 

rekenschap te geven. 
 

Ik las daar in Zweden, in 1982, al op de eerste bladzijden van het boek een mij toen 

volkomen onbekende gedachtegang. Hé, wat is dát nu? Wat zegt Bonhoeffer daar 

toch?! 



‘Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid. Tegen het kwade 

kun je protesteren, je kunt het ontmaskeren, desnoods met geweld verhinderen.’ 

‘Tegen domheid zijn wij weerloos.’ ‘Nooit zullen wij proberen de domme met argu-

menten te overtuigen; dat heeft geen zin en is gevaarlijk. Om te weten hoe wij dom-

heid moeten benaderen moeten wij proberen haar wezen te 

begrijpen. Vast staat, dat domheid geen gebrek is aan intelli-

gentie maar een moreel tekort. Er zijn mensen met een bui-

tengewoon snel verstand, die dom zijn en mensen met een 

traag verstand die allesbehalve dom zijn.’ ‘Bij nadere be-

schouwing blijkt dat iedere sterke machtsontplooiing, politiek 

of religieus, een groot deel van de mensen met domheid 

slaat.’ 
  

Van Bonhoeffer heb ik geleerd dat domheid een moreel 

tekort, een gebrek aan morele moed is. Wie de andere kant op kijkt en meent dat hij 

daardoor gevrijwaard wordt van verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en het 

kwaad om ons heen, is dom, houdt zich bewust dom. ‘We moeten het riskeren om 

aanvechtbare dingen te zeggen als daardoor maar vitale vragen worden aangeroerd. 

Niet spreken is ook spreken. Niet handelen is ook handelen.’ 
 

Ik las de meer dan 300 bladzijden met duizelingwekkende, nieuwe, veelal nog onaffe 

gedachten, twijfels, vragen, overtuigingen. Ze verwarden me, maar hielpen me uit-

eindelijk mijn weg in dit leven te gaan en keuzes te maken, als het resultaat van het 

zoeken naar niet vanzelfsprekende antwoorden op de vragen waarmee het leven ons 

confronteert. 

Ik ben Bonhoeffer dankbaar dat zijn boek zoveel op mijn bureau ligt, dat ik er zo vaak 

even in mag lezen, ter overdenking. Zijn woorden zijn voedsel voor mijn ziel. 
 

Het was in 1982 een gelukkige vakantie met Louise, Robert en Martijn én ik moest 

vaak denken aan wat bekend is over de prijs die Bonhoeffer betaalde voor zijn more-

le moed. Op 6 april 1945 stierf hij. De kamparts in het concentratiekamp van Flos-

senbürg vertelde er later over: Diettrich Bonhoeffer knielde op de terechtstellings-

plaats voor een kort gebed. Daarna beklom hij moedig en kalm de trap naar de galg, 

de dood volgde na enkele seconden. 

Dietrich Bonhoeffer was negenendertig jaar toen hij stierf – net zo oud als ik toen ik in 

1982, tijdens die gelukkige vakantie in Zweden, voor het eerst in mijn leven zijn on-

vergetelijke woorden las. Ik zal ze blijven lezen zolang ik lezen kan! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitgever omschijft het boek 'Verzet en Overgave' als volgt: 'Een indrukwekkend document over de strijd 

van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen 

halsstarrig verzet en laffe overgave. Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in 

staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter door veroordeelde denkt hij na over 

de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-

religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.' 

Dat is wel goed getypeerd, vind ik. 



25 Zachte krachten              ◄◄ 
 

 
 

Het was helemaal niet onze bedoeling om van onze ‘grote vakantie’ een herinne-

ringstocht te maken. Louise had wél de wens uitgesproken om terug te gaan naar 

Ladenburg, het prachtige Romeinse stadje bij Heidelberg. Daar verbleven we op 14 

mei 2014 op een camperplaats, toen Robert ons belde om te vertellen dat Martijn 

was gestorven. Maar ik was wat huiverig geweest en we hadden elkaar beloofd dat 

we tijdens onze camperreis daarover een beslissing zouden nemen. Niettemin waren 

er twee onvoorziene ervaringen waarin Martijn indringend aanwezig was. Ik schreef 

er – ook niet voorzien – twee blogs over. Friesland bracht de herinnering boven aan 

een prachtig artikel van zijn hand, over een huisje dat hij ooit daar zou kopen, om 

vervolgens het boek aller boeken te schrijven over de Friese doden, hun begraaf-

plaatsen, hun grafzerken, de grafbeitelaars en zeker ook over de melancholie die ’s 

avonds komt en niemand kan verklaren.1 

 

Aan de zuidkust van Bretagne vonden we in de camper het notitieboekje waarin 

Martijn, in 2011,  tijdens een vakantiereis met mij die onvergetelijke zin schreef: ‘Hoe 

moet ik uitdrukking geven aan het levensgevoel dat mij in de eerste week van de reis 

overmeesterde?’2 

Maar we hadden tijdens onze vakantiereis ook honderden andere ervaringen en 

herinneringen, we genoten van cultuur en natuur, van de zon; we lazen prachtige 

boeken – hoeveel blogs zou ik met dat alles niet kunnen vullen? 
  

En nu we weer thuis zijn, realiseer ik me hoezeer dit alles een goede afspiegeling is 

van het leven zoals we dat nu elke dag mogen leven. In de vanzelfsprekende dingen 

van elke dag, in alles wat we doen, in onverwachte momenten – altijd heeft Martijn 

daarin een plaats. Zoals ook Jente, Lennart, Jesper, Robert daarin altijd aanwezig 

zijn en vele anderen. 

En welke herinnering aan Martijn dan ook boven komt, we kunnen die herinnering 

een mooie plek in ons leven van dat moment geven. Dat geeft ons rust en misschien 

mag ik dankbaar constateren dat die stille kracht ons in onze vakantie ten deel is 

gevallen, over ons is gekomen. We zijn in staat in harmonie te leven met wat over 

ons is gekomen en ons overkomt, maar ook met wat wij zelf teweegbrengen. Straks 

stappen we op onze e-bike en beginnen we onze fietstocht met een kort verblijf op 

Kranenburg; 
 

We zullen bij het graf van Martijn 

staan, we zullen zitten op de bank 

die uitzicht biedt over de vijver, op 

de aula waarin we – met velen om 

ons heen – ons afscheidsuur met 

Martijn doorbrachten. Nergens is die 

stille kracht van het overleven ster-

ker voelbaar dan juist daar, tussen 

de doden. 
 

Gisterenavond brachten we enkele uren door bij vrienden met wie we al meer dan 40 

jaar het leven delen. We genoten van een heerlijke maaltijd en herinnerden ons hoe 

wij alle vier, individueel en als afzonderlijke echtparen in de voorbije jaren grote klap-

pen hebben gekregen, lichamelijk en geestelijk. En we konden elkaar blij laten erva-

ren hoezeer we daaruit gesterkt tevoorschijn zijn gekomen. 
 

 



Onze toekomst is inmiddels wat korter geworden3, we leven nu – zoals Louise deze 

week zei – in het laatste kwartier van onze speeltijd, en we ervaren hoe daarin zach-

te krachten steeds meer de overhand krijgen en zeker zullen winnen.4 

O ja, ik wil jullie nog vertellen, dat we aan het eind van onze vakantie twee nachten in 

Ladenburg verbleven, op die camperplaats waar we ook op 14 mei 2014 waren. Dat 

was goed, voor ons werd zo de cirkel rond. Daarom konden we ook welgemoed naar 

Heidelberg fietsen en van die stad genieten. Daarom ook eten we vanavond samen 

met onze kinderen en kleinkinderen om het afscheid van een goede zomer te vieren 

en te genieten van elkaars nabijheid. Zo leven we ons rijke leven waarin verdriet en 

vreugde aanwezig zijn en zich in harmonie met elkaar hebben kunnen verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Zie mijn blog ‘Friesland, Martijn – onvervuld verlangen’ 

2 Zie mijn blog ‘Het levensgevoel’ 

3 Een uitspraak van Paul van Vliet, bij zijn 80e verjaardag 

4 De dichteres Henriëtte Roland Holst (1869-1952): ‘De zachte krachten zullen zeker winnen’ 



26 De mooimakers – de achterblijvers           ◄◄ 
 

 

Maandag 7 september, 06:54 uur. Een zwaar motorgeluid dringt onze slaapkamer 

binnen. Ik kijk uit het raam en zie een grote 

shovel langskomen. Even later rijden bestel-

busjes met aanhangers het plein op. De 

grote renovatie is begonnen. Het met grote 

gaten getooide asfalt en de stoeptegels 

worden door klinkers vervangen, er komen 

prachtige trottoirbanden en afscheidingspaal-

tjes, de beplanting wordt vernieuwd. 

Het Van Nahuysplein, met in het gras z’n 

zeer zeldzame stinsplantjes, z’n monumenta-

le en soms heel exclusieve bomen, wordt 

weer het mooiste plein van Zwolle, mis-

schien wel het mooiste plein van Nederland 

met in elk geval de oudste poort. Je zult er 

maar mogen wonen. 
 

Het Van Nahuysplein kent – als voormalig 

bolwerk – grote hoogteverschillen. Vanaf de 

achterzijde van de Sassenpoort waar zich in de muur het 0 NAP-punt bevindt, wor-

den die hoogteverschillen uitgemeten. Koorden 

worden gespannen. De stoep voor ons huis ligt 

zo’n 2.20 mtr boven NAP, goed voor droge voeten, 

zelfs als de gracht achter ons huis enkele meters 

zou stijgen. 
 

Nadat het asfalt en het daaronder liggende puin is 

verwijderd en zand is bijgestort, begint het zetten 

van de trottoirbanden. Op de millimeter nauwkeurig 

komen die in een betonmortel te liggen, een heel 

zwaar werk want zo’n band weegt 90 kg. Maar de 

mooimakers hebben er plezier in. Dit is wel even wat 

anders dan het ‘meters maken’, wat het geval is bij een 

vlakke, recht toe recht aan straat. Er wordt zand bijge-

stort, de trilmachine komt in actie. Dan moet er nog 

uitgevlakt worden, een wonder om te zien. Met een 

heel lang waterpas wordt het zand geschoven en ge-

schoven totdat het er volledig glad en vlak bijligt. Dan 

worden de klinkers gelegd en in wat voor een tempo! 

Eén van de mooimakers is bekwaam in het knippen 

van de stenen waardoor het wegdek en trottoir bij de 

trottoirbanden en de muren van de huizen passend 

worden gemaakt. Zo moeten op het hele plein zo'n 

60.000 klinkers worden gelegd en geknipt! We zijn dan overigens al weer aardig wat 

dagen verder en de gepensioneerde buurmannen en ik volgen de activiteiten met 

grote interesse en bewondering. De mooimakers genieten daar zichtbaar van. Louise 

levert elke dag een belangrijke bijdrage aan het goede werkklimaat op het plein. Ze 

heeft het al vaak bewezen talent om met haar charme gesprekken aan te knopen, nu 

met de mooimakers. Die gesprekken gáán ergens over! Als ze dan elke dag ook nog 

verse koffie aanlevert, is het feestje compleet. Tijdens die koffie komen de verhalen 

van de mooimakers los, mooie verhalen. Maar ook vertellen de mannen hoe ze door 



mensen afgepoeierd worden, hoe het verkeer voor bijna-ongelukken zorgt, hoe 

schade wordt toegebracht aan het werk in opbouw. Waardering? Nauwelijks of niet! 
 

Als ik de mooimakers elke dag zo vol energie aan het werk zie en hun verhalen hoor, 

dan bekruipt mij toch ook een gevoel van onbehagen. Dat zit zo. 

Wij, onze generatie en onze kinderen, althans de ‘slimmeriken’ onder ons, boften in 

alle opzichten. Toen deze kinderen konden gaan studeren werd de onderwijsbegro-

ting de grootste van het land, het nieuwe onderwijsstelsel leidde aantoonbaar tot een 

veel betere doorstroming. Er werden minder kinderen geboren; in 1964 kreeg een 

Nederlandse vrouw gemiddeld 3,1 kinderen, in 1975 was dat gedaald tot 1,7! De 

ouders konden – en wilden – daardoor financieel meer investeren in hun kinderen, 

ook omdat in korte tijd de lonen explodeerden. Bovendien was het studiebeurzen-

stelsel belachelijk luxe. 

Toch blijft de niet welgestelde onderlaag, ja, die van onder meer nogal wat mooima-

kers, nog steeds achter. Dat effect is zelfs in de voorbije decennia versterkt! Het 

aantal uitvallers is in de armere sociale milieus veel groter dan in de meer welgestel-

de, waarvan meer hoog opgeleide ouders deel uitmaken.  

Ik zeg niet dat die mooimakers allemaal superintelligente mensen zijn die ten onrech-

te de onderwijsboot hebben gemist. Maar het is nog steeds wel waar, dat Nederland 

een ‘erfelijke meritocratie’ is: Geslaagde, welgestelde burgers krijgen veel vaker weer 

geslaagde, welgestelde kinderen. 
 

En de mooimakers? Ze zijn nog wel even bezig op het plein, maar wat hebben we in 

de voorbije weken – zeker niet voor de eerste keer – al ervaren wat een prachtige 

mensen zich onder hen bevinden. Wat werken ze hard, wat brengen ze met liefde en 

vakmanschap wat moois tot stand. Wij 

profiteren straks elke dag van wat zij nu 

presteren, we kunnen ze in ons landje niet 

missen! Maar waarom krijgen ze maat-

schappelijk zo weinig waardering? Waarom 

telt hoofdarbeid meer dan handenarbeid? 

Waarom worden ze voor hun belangrijke 

werk zo slecht beloond? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



27 Retrospectief               ◄◄ 
 

 

Hij was ronduit egoïstisch, tenminste zo oordeelden velen over hem. Het was boven-

dien niet zijn enige onaangename eigenschap. Mensen die hem – vooral in zijn jeugd 

– goed hebben gekend omschreven hem als babbelziek, brutaal, onstuimig. Hij ver-

toonde soms een ernstig gebrek aan respect, hij kon rampzalig tactloos zijn, had een 

grote behoefte om op te vallen en bij tijd en wijle was er echt sprake van een falend 

beoordelingsvermogen. Zijn depressies maakten hem eenzaam en zijn soms ernsti-

ge tactloosheid deed hem nogal eens vervreemden van zijn beste vrienden. Zeg het 

zelf, niet bepaald een jongeman waarvan je hoopt dat je dochter er mee thuiskomt. 

Maar gelukkig werd hij vanwege andere persoonlijke kenmerken ook geprezen. Hij 

was maatschappelijk ambitieus, had durf, en hoewel hij op school zeker geen uitblin-

ker was, toonde hij zich snel van begrip; hij had het vermogen greep te krijgen op 

ingewikkelde onderwerpen. Boven alles beschikte hij over een tomeloze energie. 

Blijft de vraag: een aangename schoonzoon? 
 

Als de hoofdpersoon van deze blog na zijn jeugd ondanks alles toch gelukkig zou zijn 

getrouwd om vervolgens in de maatschappelijke vergetelheid onder te duiken, zou-

den velen hem mogelijk alleen maar zijn blijven herinneren als een weliswaar opval-

lende, maar vooral niet al te aangename jeugdvriend of studiegenoot. Zelf zei hij 

daarover: ‘Ik was wat volwassenen nogal nonchalant een ‘lastige jongen’ noemen.’ 
 

Het zal duidelijk zijn, het is met deze man anders gelopen dan op basis van zijn jon-

ge jaren door velen zal zijn vermoed. In het menselijk leven is de toekomst zelden 

alleen maar het dwingende resultaat van het verleden. Er zijn wellicht velen die ons 

dat wel willen doen geloven of het zichzelf wijsmaken. Maar zou dat wellicht het 

gevolg kunnen zijn van het feit dat deze mensen door hun gefixeerde blik op het 

verleden geen oog meer kunnen hebben voor de nog onbekende mogelijkheden van 

de toekomst? Ons verleden dicteert niet onze toekomst. 
 

Ik heb het over Winston Churchill. Met groot plezier en soms 

ook ontroering las ik dit jaar tijdens onze grote camperreis 

de meest recente en alom geprezen biografie over hem van 

Geoffrey Best. Ik lees graag een goede biografie. Het mooie 

daarvan is, dat wij – zeker als het om een bekende persoon-

lijkheid gaat – de uitkomst van het verhaal kennen of althans 

menen te kennen. En toch, als het leven zich – hoofdstuk na hoofdstuk – ontvouwt, 

zijn er vele momenten waarin we – verrast – gedwongen worden onze wellicht ge-

stolde opvattingen over de persoon bij te stellen. Om uiteindelijk tot de conclusie te 

komen dat het voltooide leven het resultaat is van een onontwarbare kluwen van 

feiten en fictie, van talloze onvoorziene gebeurtenissen, van vergissingen, van durf 

en een gebrek aan moed, van trouw en ontrouw, van 

onverwachte ontmoetingen en wendingen en, wie weet, 

mogelijk ook nog één briljant moment. 

Alleen een goede biografie stelt me in staat te ontsnap-

pen aan die kluwen en leert mij steeds weer verwonderd 

te zijn over het feit dat het voltooide leven meer is dan 

de optelsom van brokjes verleden. Wellicht is dat de 

uniciteit van het mens-zijn. Dat geldt zeker voor het 

leven van Winston Churchill. 
 

 

 

 



Al 11 jaar voor zijn dood is hij uitgeput. Hij schrijft dan: ‘Ik voel me als een vliegtuig 

aan het eind van zijn vlucht, in de avondschemering, terwijl de brandstof bijna op is, 

zoekend naar een veilige plek om te landen.’ 

Uitgeleefd sterft Winston Churchill op 90-jarige leeftijd. Op zaterdag 30 januari 1965 

vond zijn staatsbegrafenis plaats waarbij – een unicum – koningin Elisabeth het volk 

voorging in een bewogen vaarwel. Honderdduizenden mensen stonden lang de rou-

te; naar schatting 350 miljoen televisiekijkers in Europa zaten gekluisterd aan de 

buis. Ik volgde alles bij de buren van Louise. 

 
Voor die miljoenen kijkers was wellicht het ontroerendste moment toen de barkas 

met het lichaam van Winston Churchill over de grijze, woelige Thames voer. Daar, 

tussen Tower Bridge en Londen Bridge, lieten de grote havenkranen langs de rivier 

langzaam hun giek zakken, ‘als reuzen die bezorgd en bedachtzaam bogen’.  

Die wellicht ongepolijste havenarbeiders deden dat uit dankbaarheid en eerbied voor 

die o zo lastige man, voor die o zo grote man die – daarover is onder historici veel 

eenstemmigheid – Europa leidde uit de barbarij, naar de vrijheid, terug in de bescha-

ving. 
 

Alleen retrospectief kan van een voltooid leven de balans worden opgemaakt. 



Kunst 

 

Wat we willen:  

Momenten van helderheid  

Of beter nog: 

Van grote klaarheid  

 

Schaars zijn die momenten 

En ook nog goed verborgen 

 

Zoeken heeft dus  

Nauwelijks zin, maar 

Vinden wel 

 

De kunst is zo te leven 

Dat het je overkomt 

 

Die klaarheid, af en toe  

 

 

28 Die klaarheid af en toe             ◄◄ 
 

 

Maandag, 26 oktober 2015. We waren die avond nog in het souterrain bezig toen de 

bel ging. Dan duurt het zeventien treden voordat de voordeur is bereikt. Toen ik de 

deur opende, stond ze met haar lichaam naar het zijraam links van haar gewend – in 

haar rechterhand een collectebus. Ze keerde haar ogen naar mij. ‘Mag ik de tekst 

nog een keer lezen?’ vroeg ze met een glimlach en wachtte mijn antwoord niet af. 

Even later: ‘Wat is dat mooi: die klaarheid, af en toe!’ 
 

Het was niet de eerste keer dat een bezoeker onder de indruk raakte van de tekst die 

inmiddels acht jaar op deze plaats hangt; een kostbaar cadeau van neef Hans en 

nicht Hermien. Zelf heb ik de woorden al ik weet niet hoe vaak gelezen en toch blijf 

ook ik regelmatig weer even stilstaan om ze opnieuw tot me te laten komen. 
 

Het gedicht Kunst van Martin Bril is het eerste gedicht in zijn bundel Verzameld werk, 

Gedichten, die in 2002 verscheen. In 2001 was bij hem darmkanker gediagnosti-

ceerd. Hij was toen 41 jaar. Acht jaar later stierf hij. 
 

Stel je voor, een ernstig zieke jonge veertiger, die – 

sterk verslaafd geweest – heeft ontdekt dat het de 

kunst is zo te leven dat het je overkomt: die klaar-

heid, af en toe. Het wordt je gegeven, zegt hij, 

maar je moet er wel wat voor doen: zó te leven… 

Resoneren in die gedachtegang nog woorden uit 

de gereformeerde traditie waarin hij is opgegroeid? 
 

Mijn blog 14 had als titel: ‘14 mei – elke dag’. Over 

Martijn, een jaar na zijn sterven: onbereikbaar 

nabij. Vandaag, op zijn geboortedag, schrijf ik: ‘Die 

klaarheid, af en toe’. Want soms vertraagt de tijd, 

vallen redeneringen weg, houdt het vragen niet op, 

maar is er die helderheid van geest, nee, beter 

nog: die grote klaarheid – het is goed, af en toe. Er 

zijn vragen waarop geen antwoord komt! 
 

 

We mochten de voorbije week met Robert, Jente, 

Jesper en Lennart heerlijke dagen doorbrengen in 

Andalusië. We bezochten Sevilla, Cordoba, Can-

diz, Cramona: schitterende steden, indrukwekken-

de cultuur. Er was ook een stranddag, zoals elk 

jaar. De zon scheen volop, het was 26º. We geno-

ten en er was herinnering. 
 

Zaterdagavond kwamen we weer thuis. Het licht 

van de lantaarnpaal brandde niet, maar het ge-

dicht Kunst van Martin Bril was toch goed te zien. 

Op de deurmat lag een envelop met een kaart van 

haar: ‘…Goed weekend samen, terugkijkend op 

afgelopen week en vooruitkijkend naar maandag, 

Martijn zijn geboortedag… Liefs’. 

 

Die klaarheid, af en toe. Daarmee valt te leven, dat is nu genoeg. 



29 Moeder               ◄◄ 
 

 

Hoeveel uren ze op de grond had gelegen, weten we niet. Die zondagmorgen, er-

gens in de negentiger jaren, belde een verpleegkundige van het verzorgingshuis dat 

mijn moeder een CVA, een beroerte, had gehad. Toen Louise en ik bij haar kwamen, 

lag ze in bed, rustig, haar spraak ernstig verstoord, haar linkerzijde verlamd; ze sprak 

ook wartaal waar ze overigens zelf om moest lachen. 

Die avond zaten we naast haar aan de rand van het ziekenhuisbed. Moeder dom-

melde. De deur van de kamer stond open. Een man kwam langs op de gang, keek 

naar binnen, hield zijn pas in, keerde zich om en stapte de kamer binnen: ‘Daar ligt 

een heldin. Wat heeft jullie moeder iets groots verricht.’ 
 

Hij had een groenten- en fruitzaak in de Diezerstraat, de hoofdwinkelstraat van Zwol-

le. Maar hij was geen gewone groenteboer, daarvoor vonden we hem als kind te 

deftig en zijn klanten behoorden niet tot ons soort mensen – die rijkdom begrijpt u?! 

Hij was wel een collega van mijn oom en vader die een winkel en ventwijk hadden, 

maar die bedienden eenvoudiger mensen: aardappelen, groente en fruit. Bovendien 

was hij gereformeerd en wij christelijk gereformeerd – toch andere mensen, niet-

waar?! 

Maar toen mijn vader in 1950 overleed, was deze groenteman ons gezin nabij en dat 

is hij gebleven. Hij wist waarover hij het had toen hij mijn moeder een heldin noemde. 

Mijn ouders trouwden in 1932. Mijn vader was 45 

jaar jong toen hij op 3 januari 1950 – 17,5 jaar 

later – in het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk* 

te Ermelo overleed. 

Hij leed jaren en stierf aan de gevolgen van 

frontotemporale dementie. Mijn moeder was toen 

46 jaar en bleef achter met vijf zonen – 15, 12, 9, 

6 en 4 jaar oud. We woonden in een volksbuurt, 

letterlijk straatarm. Moeder was volledig afhanke-

lijk van de al of niet gulle hand van de kerkelijke 

diaconie én van enkele liefdevolle en soms niet 

geheel onbemiddelde mensen om haar heen. Zo 

stond elk jaar – tegen alle verwachtingen in – op 

5 december een jute zak voor de huisdeur; een 

communistische – jazeker – aannemer speelde 

onzichtbaar voor Sinterklaas. Toen in 1957 de 

AOW werd ingevoerd en ze daarvan moest leven, was ze – zo ervoer ze dat – rijk. 
 

Moeder was een intelligente, eigenzinnige en niet zelden moeilijke vrouw, maar ja – 

vrouwen (zeker uit haar ‘stand’) speelden in het maatschappelijk én vooral kerkelijke 

milieu niet mee! Ze was ook heel taalgevoelig, hield van poëzie, waarbij Nel Ben-

schop haar grote favoriet was; ze schreef bladzijden vol met gedichten, die ze ook 

voordroeg op kerkelijke bijeenkomsten. Haar eigenzinnigheid bleek wel uit het feit dat 

ze zeer gesteld was op de zeker niet minder eigenzinnige Hoogtezondominee, die 

met zijn radiolezingen haar op woensdagmorgen aan de radio gekluisterd hield van-

wege zijn voor haar revolutionaire bijbeluitleg in combinatie met prachtige klassieke 

muziek. Haar omgeving begreep haar daarin niet. 

Het zou me geen enkele moeite kosten om veel blogs te vullen over het bijzondere 

leven van deze bijzondere vrouw, die – de groenteman had gelijk – een topprestatie 

heeft geleverd door haar vijf zonen richting de volwassenheid te brengen, hoezeer  

 



 

Jennigje Gerharda Steenbergen–Nijland 

- Jenny –  

 

▌ Moeder  
 

Toen ik haar die kerstdag zag –  

Eindigde tóen al haar leven  

in een segment van de tijd 

dat zich naar alle zijden  

begon te sluiten 

om ten slotte te versmallen tot  

een heden zonder terugblik 

een hier zonder uitzicht 

een nu zonder toekomst? 
 

Werd ze tóen al verlost 

van haar aardse last 

en zag ze toen al het licht 

waarop ze slechts schijnbaar nog 

tien maanden moest wachten? 
 

Tien maanden stille 

zwijgende ingetogenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat soms ook – voor ons maar zeker ook voor haar – met pijn en dwarsigheid ge-

paard ging. Maar bovenal: ze heeft mij opgevoed – en dat is zeker in dit geval aan-

zienlijk meer dan: grootgebracht – en wie ik mag zijn heb ik mede in niet geringe 

mate aan haar te danken. Alleen al daarom herdenk ik haar in grote liefde. 

Trouwens, haar opvoedkundige inzichten leverden ook enige ‘Moedertaarten’ op. Het 

toenmalige blad Moeder publiceerde elke maand een opvoedkundig probleem. Leze-

ressen konden daarop hun visie geven die door de toen beroemde pedagoog prof. 

Waterink werden beoordeeld. Het beste antwoord leverde die Moedertaart op. 
 

Moeder was altijd ook zeer betrokken op wat in de wereld gebeurde, zelfs toen op 

hoge leeftijd haar horizon versmalde. Haar gevoel van eenzaamheid nam wel toe en 

in de tweede helft van 1994 werd ze ook angstig. Nu, achteraf, moet ik spijtig genoeg 

onderkennen dat ik haar regelmatige telefoontjes in de avond niet heb herkend als 

signalen van toenemende angst omdat ze wist of kon vermoeden wat zich in haar 

lichaam voltrok. Op Tweede Kerstdag 1994 zochten we haar – zoals zo vaak op 

zaterdag of zondag – op in haar bejaardenappartement. Toen we binnenkwamen zag 

ik volledige afwezigheid. Er was geen herkenning meer. Op het feest van de wijken-

de duisternis, was bij haar het licht juist geweken. Of toch niet? Ze stierf tien maan-

den later, op 19 oktober 1995. Enkele dagen daarvoor was ze gestopt met eten en 

drinken. Na bijna 93 jaar hoefde ze niet meer, ze was oud en van het leven verza-

digd. 

Ik noem haar naam – de naam van mijn moeder, een niet te vergeten heldin: 

 

 

 

 

 
       

                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



30 Ik heb een steen verlegd             ◄◄ 
 

 

Ons leven vindt zijn weg in een wereld vol tegenstrijdigheden: een wereld van orde 

en chaos, van planning en toeval, van bedreiging en ontspanning, van maken en 

verzaken. Hoe houden wij ons daarin staande? Welke keuzes maak ik? Wat dóe ik? 

De zoektocht naar het antwoord op die vragen kan onzekerheid opleveren, ambiva-

lente gevoelens over wat te doen of juist na te laten. Dat kan zulke grootse vormen 

aannemen dat wij blijkbaar kunnen vervallen in ongekend fanatisme in woord en 

daad of volslagen inertie. 

Is de wereld dan maakbaar? Zie Europa: het werelddeel dat een overweldigende 

cultuur tot stand heeft gebracht, alle vormen van kunst, filosofie, religie, wetenschap, 

architectuur, techniek. In diezelfde cultuur werd echter ook racisme, vervolging, on-

derdrukking, barbarij en vernietiging gebaard. Allemaal mensenwerk! Wij kunnen dat! 
 

We maken plannen, we maken rijkdom en armoede en vergroten de kloof daartus-

sen, we maken ongelijkheid. We hebben internet gemaakt en de vele toepassingen 

daarvan hebben het gedrag van vele miljoenen mensen sterk beïnvloed. We hebben 

democratieën en dictaturen gemaakt. We maken geloofsgemeenschappen die be-

vrijding en geborgenheid teweeg hebben gebracht, maar in hun sociale structuur en 

theologische dogmatiek ook de vrijheid van de menselijke geest in de tang kunnen 

nemen en zelfs misvormen. We maken mensen gelukkig, we maken mensen beter, 

we maken mensen kapot door onze taal en daad. 

In al deze zinnen staat het woord maken centraal. Dat is geen woordspelletje; ik geef 

daarmee uitdrukking aan ons menselijk vermogen om vorm en inhoud aan het leven 

te geven, met goede en kwade effecten. 
 

Maar wacht even, er is toch ook onvoorstelbaar veel chaos en leed dat ons over-

kómt, waar we niets aan kunnen doen? Er zijn toch tal van momenten waarin ons 

levenspad ons brengt waar we niet willen? Nou en of! Hoewel…roep het niet te snel! 

Heel veel leed is (direct of indirect) het gevolg van menselijk handelen, van roeke-

loosheid, van onachtzaamheid, van verkeerd gedrag, van lichamelijke en geestelijke 

terreur door misvormde lieden. Juist veel van wat ménsen maken speelt de chaos en 

het toeval in de kaart. 

Dat wij leven in een gemaakte wereld beschermt ons uiteindelijk niet tegen toeval en 

chaos en de bedreiging die daarmee gepaard gaat; ze raken ons ongewild. En hóe, 

zie wat is gebeurd in Beiroet en Parijs. Hoe gaan we daarmee om? 
 

Ik parafraseer graag enkele van de door mij uitgesproken woorden toen ik, 65 jaar 

geworden, na een arbeidzaam leven van 49 jaar afscheid nam als bestuurder van 

het Diakonessenhuis in Utrecht: ‘Ik wil mij blijven verzetten tegen de chaos, tegen de 

gemakzucht, tegen het toeval dat ons dagelijks achtervolgt. Ik wil niet aanvaarden 

dat het toeval de regisseur is in mijn leven, zelfs als we zeker weten dat het toeval 

niet uit te bannen is. Het toeval kan barmhartig zijn, het kan een verwarrende charme 

vertonen, maar vaak is het ook ongenadig.’ 

Dát was in 2008. Nadien heeft het toeval zich in ons leven inderdaad van zijn gena-

deloze kant laten zien. Wij waren machteloos en ons leven werd zó ingrijpend aange-

tast toen de dood en het toeval vrienden werden en onze Martijn met vereende 

krachten genadeloos velden. Dát was in 2014. 
 

En toch, en toch… waar mogelijk moeten we door ons handelen het toeval sabote-

ren. Wij zijn niet machteloos als we de moed hebben om onze angst en onzekerheid 

recht in de ogen te kijken. Als we ons onttrekken aan de merkwaardige paradox dat 

onze vrees voor het toeval misschien juist groter wordt naarmate we meer zekerhe-

den in het leven hebben. 



 

Ik heb een steen verlegd, 

in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders dan voorheen. 

De stroom van een rivier hou je niet tegen 

het water vindt er altijd een weg omheen. 

Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 

neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. 

Om hem, dan glad, en rond gesleten, 

te laten rusten in de luwte van de zee. 

 

Ik heb een steen verlegd, 

in een rivier op aarde. 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 

Omdat, door het verleggen van die ene steen, 

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 

Bram Vermeulen 

Alleen wie verzet pleegt tegen de chaos en het toeval, kan uiteindelijk aanvaarden 

dat het kwaad goede mensen treft. 
 

Hoe komt het, dat zovelen roepen dat de wereld niet maakbaar is, terwijl ze niets 

anders doen dan maken? Wat weerhoudt ons om de chaos en het toeval met open 

vizier tegemoet te treden? 

Het is opvallend dat vooral mensen ‘aan de zijlijn’, de maatschappelijke toeschou-

wers roepen dat maakbaarheid een illusie is. Zij kijken dan wel met de handen in de 

zakken toe. 

We vinden het wel min of meer vanzelfsprekend dat in organisaties gewerkt wordt 

aan verbetering van de cultuur en van kwaliteit. Maar maatschappelijk zou dat blijk-

baar niet kunnen. Gelukkig getuigt de maatschappelijke werkelijkheid van veel voor-

beelden dat dit wel degelijk kan. In het klein en in het groot: nog nooit in de geschie-

denis van West-Europa is het zo lang vrede geweest als nu! Toeval? 

Is de wereld maakbaar? Enige relativering is belangrijk, dat wel. Maar wie zegt dat de 

wereld niet maakbaar is en dat chaos en toeval toch niet te bestrijden zijn, verschaft 

zichzelf bij voorbaat een alibi om niets te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ik leef in een wereld van orde en chaos, van planning en toeval, van bedreiging en 

geluk, van maken en verzaken. 

Als ik op enig moment niet meer tussen de mensen zal vertoeven, zal dan nog van 

mijn voorbije bestaan geweten worden door mijn verzet tegen toeval en chaos, door 

mijn vermogen mijn angst in de ogen te kijken, door iets goeds dat ik heb gedaan of 

gemaakt, hoe klein ook? Misschien door een steen die ik heb verlegd in de rivier? 

Zal ik dan ook herinnerd worden omdat ik uiteindelijk kon aanvaarden wat onaan-

vaardbaar was toen toeval en dood met vereende krachten onbarmhartig toesloe-

gen? 
 

 

 

 

 

 

 

Bram Vermeulen (1946-2004) zei: 

Wij zijn hier op aarde om bepaalde lessen te leren. 

Zolang je leeft, hebben je daden invloed om je heen. 

Bram Vermeulen schreef (1988) en zong: Ik heb een steen verlegd 



31 Na 13 november 2015: jezelf cadeau doen          ◄◄ 
 

 

Hij reed gewoon zijn hart achterna. In de nacht na de verschrikkelijke terroristische 

aanslagen in Parijs – op die avond van vrijdag 13 november 2015 – tweet Davide 

Martello: ‘Sorry Konstanz, ich kann heute nicht, ich muss nach Paris!’ Met zijn auto 

neemt hij heel wat mee: een aanhangwagen, vleugel en fiets. In Parijs laadt hij zijn 

vleugel uit, koppelt die aan zijn fiets en zo rijdt hij tot voor het theater Le Bataclan. 

Daar speelt hij het lied Imagine van John Lennon. Rouwende Parijzenaren vinden 

troost rondom de Duitser. Als je in rouw door muziek met elkaar verbonden bent, 

verdwijnt de pijn niet, maar vind je wel troost en word je weerbaarder! 
 

‘Dit was één van de bijzonder-

ste momenten in mijn leven. Ik 

moet nu even rusten en reflec-

teren over wat er in deze korte 

tijd gebeurde,’ vertelt hij nadien. 

Al eerder kalmeerde de 34-

jarige Duitser met zijn pianospel 

betogers én oproerpolitie in Istanboel. In Duitsland kreeg hij Pegida-nationalisten stil. 

In Kiev stopten revolutionairen spontaan met het in brand steken van autobanden. 
 

Hij was kapper in Konstanz maar volgde ook een muziekopleiding. Op enig moment 

koopt hij een oude vleugel, bouwt er een elektronisch klavier in en een krachtige 

versterker. Sinds 2011 leeft hij van donaties en de verkoop van zijn cd.’ Ik hoop een 

inspiratie te zijn voor anderen. Ik wil laten zien dat ieder op zijn eigen manier kan 

bouwen aan een wereld zonder geweld. Met vrijwilligerswerk in een gaarkeuken, 

door je aan te sluiten bij een boekenclub of mee te doen met een spelletje back-

gammon. Het idee is dat mensen zichzelf aan anderen cadeau doen. Ik doe dat via 

mijn piano. Míjn instrument van vrede.'' 
 

Is Marcello naïef? Je zegt het maar. Heb je weet van wat de moed en kracht van een 

enkeling kan betekenen in een wereld waarin chaos en toeval toeslaan? Die verdwij-

nen daardoor niet, daarvoor is veel meer nodig. Maar we kunnen juist dán niet zon-

der een gebaar dat ons overeind houdt, troost en weerbaar maakt. Zo is het in elk 

geval mij in mijn leven vergaan. 
 

Ook de beroemde Ierse rockband U2 – die wij vroeger thuis of in de auto tijdens 

vakanties menigmaal beluisterden omdat Robert en Martijn die muziek erg mooi 

vonden – zou die zaterdag na de aanslagen in Parijs optreden. Dat mocht niet van 

de autoriteiten; logisch! Ze legden die dag bloemen bij Le Bataclan, zo meldt het 

nieuws. 

Legden ze alleen maar bloemen? Wat zou het voor veel Parijzenaren fantastisch zijn 

geweest als ook U2 daar bij Le Bataclan had gespeeld. Hun lied uit de film Mandela 

bijvoorbeeld, met de woorden: de zee gooit stenen tegen elkaar, maar tijd geeft ons 

gepolijste stenen. Hadden ze op dat moment geen muzikale boodschap, geen troost 

zoals Martello? Konden zij zichzelf niet cadeau doen? Mocht dat commercieel niet? 

Ja, tijdens een betaald optreden, later in Belfast, gaven ze blijk van hun betrokken-

heid. Maar toch... 

Sinds ik in 1972(!) het indrukwekkende boek Strategie van de cultuur2 van Van Peur-

sen las, heeft vooral één gedachtegang daaruit mijn denken en doen beïnvloed. Een 

ook juist nu zeer actuele gedachtegang. Dat heb je soms met waardevolle gedachte-

gangen, die houden hun betekenis! 

Van Peursen toont aan en legt uit hoe het gedrag van een enkeling via het trek-

kermechanisme1 in een cultuur tot een groot effect kan leiden (een in deze context verve-



lend woord, maar zo heet het in de natuurkunde). Dat effect vloeit niet vanzelfsprekend of dwin-

gend voort uit de actie van die persoon, maar die actie kan wel aanleiding zijn voor 

een effect met heel grote gevolgen. Het gedrag van Davide Martello leidde tot zo’n 

effect in Kiev, in Berlijn, in Istanboel; kijk wat er gebeurde na zijn optreden, in Parijs 

en de (sociale) media. 

Drie andere voorbeelden van het trekkermechanisme: 

▪ 1930, 12 maart – Mohandas Karamchand Gandhi begint aan de beroemde 400 

kilometer lange Zoutmars naar de Indische Oceaan. Steeds meer mensen vol-

gen hem. Lord Irwin besluit namens de Engelse regering dan voor het eerst di-

rect met Gandhi te onderhandelen. 

▪ 1963, 28 augustus – De woorden I have a dream van Martin Luther King bekro-

nen zijn March on Washington for jobs en freedom. Het is de opmars tot de on-

dertekening van de ‘Voting Rights Bill’ door president Johnson (1965). Daarmee 

worden de meeste eisen voor gelijke burgerrechten ingewilligd. 

▪ 2010, 17 december – De zelfverbranding van de Tunesische straatverkoper 

Mohammed Bouazizi leidt tot grote protesten die in zijn woonplaats beginnen. Ze 

resulteren in het aftreden van president Ben Ali. Dit zorgt voor een kettingreactie 

van onrust in veel landen in het Midden-Oosten. 
 

Wij hoeven niet zulke grootse acties te ondernemen om – misschien onverwacht – 

voor anderen betekenis te hebben in hun houding en gedrag. We behoeven alleen 

maar onszelf aan anderen cadeau te doen. Een liefdevolle betrokkenheid, een attent 

gebaar, een lied, een gedicht dat troost. De schooljuf die je je leven lang blijft herin-

neren omdat ze bij jou en andere kinderen iets teweegbracht; de steen die jij hebt 

verlegd in de rivier. Het kan echt als we de moed hebben ons hart te volgen. 

We zijn daarmee niet bevrijd van de terreur en van onze angst daarvoor. Maar juist in 

tijden van catastrofen kunnen we elkaar helpen door onszelf cadeau te doen. 

Zoals Davide Martello deed – die dromer, weet je wel. Hij rijdt – die nacht na de ter-

reuraanslagen – bijna 700 kilometer. Alleen maar om Imagine te spelen voor het 

theater Le Bataclan in Parijs – 14 november 2015. 
 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will be as one  
(Uit: Imagine – John Lennon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. dr. C.A. van Peursen, Strategie van de cultuur – een beeld van de veranderingen in de hedendaagse 
denk- en leefwereld, 1970. Het is nu in vereenvoudigde vorm te koop en heet dan Cultuur in stroomversnel-
ling, Nu 13e druk en ook in veel talen vertaald. Nog steeds een ‘must’ voor wie probeert te begrijpen hoe 
veranderingen in een cultuur zich volttrekken! 
Het trekkermechanisme: als je de trekker van een geweer overhaalt, gebeurt er niets. Er gebeurt pas wat als 

er een ander ‘regelsysteem’ aanwezig is en daardoor in werking wordt gezet: een kogel met kruit en een 

slaghoedje. In culturen kan het trekkermechanisme op dezelfde manier werken. 

 

3-12-2015 



32 Omzien               ◄◄ 
 

 

‘Ik moet je wel laten delen in mijn gedachten, want dan pas worden ze mijzelf duide-

lijk.’ Het is een zin uit een brief van Dietrich Bonhoeffer aan Eberhard Bethge. Hij 

verblijft in de gevangenis in Tegel, het is 8 mei 1944.1 Bonhoeffer worstelt met essen-

tiële levensvragen en weet dat hij alleen antwoorden daarop zal vinden als hij zijn 

gedachten deelt met zijn vriend. 
 

Als ik aan een blog begin te schrijven is daar altijd al een langdurig en intensief 

denkproces aan vooraf gegaan. Heel vaak is een blog een reflectie op gedachtewis-

selingen met andere mensen, in het bijzonder met Louise. Daardoor is dat schrijven 

zélf meestal in enkele uren klaar. Als ik begin weet ik hoe ik zal eindigen. Vervolgens 

drijft de pen mij voort. Als ik de blog heb voltooid, volgt een tijd waarin de tekst rijpt: 

er verandert daarna meestal nog heel wat, zonder dat de essentie wordt aangetast.  
 

Nu is dat alles niet zo. Mijn gedachten tuimelen over elkaar heen, mijn schijnbaar 

stabiele stemming is aan voortdurende wisselingen onderhevig. Ik schrijf deze blog 

omdat ik je wel moet laten delen in mijn gedachten, want dan pas worden ze mijzelf 

misschien duidelijk. Ik weet niet hoe mijn blog zal eindigen. Ik zal het zien! 
 

Misschien is het ook de tijd van het jaar. Nog even en dan wisselt de tijd. Juist nu zijn 

er momenten van omzien naar wat is geweest, meer dan anders – voor wie niet? 

Voor Louise en mij zijn de uren waarin de nacht nadert heel vaak ook de uren waarin 

we samen omzien. We herinneren onszelf en elkaar er dan aan hoe we gelukkig 

mogen zijn met ons gezin, met Robert en Jente, Jesper en Lennart. Hoe we samen 

met hen kunnen genieten van het goede van het leven en er dan in slagen om goede 

herinneringen aan Martijn en verdriet omdat hij niet meer bij ons is daarin een plaats 

te geven. Het gemis in het heden maakt zijn verleden steeds betekenis- en waarde-

voller. 
 

Misschien is dát wel onze gezamenlijke levenskunst die we nu leren: het levensge-

voel waarin blijheid en droefheid, een lach en een traan, genieten van schoonheid en 

treuren om het gemis, om de verwoestende breuk in ons bestaan, juist sámen gaan 

en vormgeven aan ons bestaan. 

Het verdriet slijt niet, de lach is niet minder dan voorheen. Ze kunnen het – geloof ik – 

sámen wel goed vinden in onze hoofden en harten. Zou het kunnen zijn dat wij meer 

dan ooit van schoonheid genieten, meer dan ooit gevoed worden door de inspiratie 

van andere mensen, omdat daarin oók ons verdriet om het gebroken leven zijn 

plaats heeft? 
 

Misschien schrijf ik wel onbegrijpelijke taal over ons levensgevoel, waarvan ik wel 

zeker weet dat velen die geplaagd zijn door een onherstelbaar leed, zich daarin toch 

herkennen. Hoe moet ik ánders uitdrukking geven aan ons dubbelzinnig bestaan? 

Schreef Martijn ook over dat dubbelzinnig leven van geluk en pijn tijdens een vakan-

tieweek met mij in 2011, zomaar in een notitieboekje dat in onze camper lag: ‘Hoe 

moet ik uitdrukking geven aan het levensgevoel dat mij deze week overmeesterde?’2 
 

Er is nog een wonder dat ik met je wil delen: hoe wij ervaren dat mensen in liefde 

naar ons omzien. Hoe we samen met hen momenten van grote nabijheid ervaren, in 

gesprekken, door te zwijgen omdat dan beter geluisterd kan worden, door samen 

naar muziek te luisteren, samen te eten en te drinken; door een mail, een telefoon-

gesprek, een hand, een kus. Het geheim van omzien is ook, dat het uiteindelijk niet 

aan plaats en tijd, noch aan direct contact gebonden. Wij zijn verbonden met al die 

mensen, waarvan we weten dat Martijn, ons gezin, wij een plek in hun hart hebben, 

en zij in het onze. Omzien naar de ander, het is een stille kracht die doet leven. 



In ons dubbelzinnig leven van geluk, vreugde, plezier en verdriet, is er nog een ge-

voel: onze onmacht. 

Ida Gerhardt vertelt daarover. 

 

 

DE GESTORVENE 
 

Zeven maal om de aarde gaan, 
als het zou moeten op handen en voeten; 

zeven maal om die ene te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zeven maal om de aarde gaan. 

 

Zeven maal over de zeeën te gaan, 

schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 

kon uit de dood ik die éne doen keren. 

Zeven maal over de zeeën te gaan –  

zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 

 

In het nauwelijks te vatten levensgevoel dat wij nu tot het onze leren te maken, willen 

wij in liefde omzien. 

Omzien naar hen, die getroffen zijn door pijn, door verdriet, door een levensbedrei-

gende ziekte, door onmacht; door angst voor de dood van een geliefde, voor de 

toekomst – want hoe?  

Niets is sterker dan de liefde. 
 

Dit – weet ik nu – wilde ik je vertellen, met je delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11-12-2015 



33 Tijd                ◄◄ 
 

 

MORGEN 

Het nu is niet meer dan een oogopslag, 

want morgen is vandaag al weer verleden tijd. 

Geen mens weet wat hem heeft gemaakt, 

geen kind wat het te wachten staat, 

geen sterveling wie zij nog worden zal –  

Zolang ik ben wil ik een mens 

met mensen in de wereld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middag 
Wij gingen tussen graven door, 

ik keek in ’t rond tot ik de dood ontwaarde 

die sprak: ‘wie jij daar zoekt, 

verhuld door aarde, 

liep achter je, maar ligt nu op je voor.’ 

 

 

Avond 
Als de dag zijn werk heeft gedaan, 

het duister de zon heeft verdreven, 

de maan zwijgend oplicht in de verte, 

klinkt ijl en tijdloos Bach: 

‘Schlummert ein, ihr matten Augen,’ 

‘süssen Friede, stille Ruh.’ 

Nog niet begonnen, kan alles nog 

 



NACHT 
Weet wel, in deze heldere nacht 

 - sterren werpen hun schaduw rond – 

zal liefde over ons waken, 

een nieuwe dag op ons wachten. 

Dan zal de zon naar ons lachen: 

de duisternis kan het niet aan. 

 

MORGEN 
Nog niet begonnen – kan alles nog 

 

2016 CARPE DIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jou levensmoed, liefde en gelu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Het monument voor Martijn is een schepping van Annemiek Punt 

*De foto op pagina 2: de Loire bij Sancerre, zomer 2015 

*Bach: Aria uit Cantate BWV 82, ‘Ich habe genung’. 

 Andreas Scholl zingt deze aria zó mooi, luister hier  

* Hierboven: Louise plukt de dag, bij Sevilla, herfst 2015            

https://www.youtube.com/watch?v=O_4T8MHLWUQ


34 Herinneringen aan de toekomst           ◄◄ 
 

 

9 januari 2016. Veertien dagen geleden was op de televisie een prachtige documen-

taire te zien over Hans Dorrestijn – cabaretier, vogelaar, maar vooral tekstschrijver. 

Met de helaas al overleden Willem Wilmink behoort hij tot de productiefste én ge-

liefdste schrijvers van onder meer een schat aan liederen voor kinderen en volwas-

senen. Een uniek mens, gekweld door chaos, depressiviteit en alcohol; maar ook 

gelukkig, vooral in zijn spel met taal en zoektochten naar vogels. Terecht beloond 

met een hoge onderscheiding en grote prijzen. 
 

Dorrestijn vertelde onder meer over zijn lied Oorlogswinter. Louise en ik hadden 

direct een herinnering aan het eind van de tachtiger jaren. We woonden op de boer-

derij in Heerde. Nou ja, wonen? We waren er gelukkig te midden van een, groten-

deels zelf uitgevoerde, verbouwing van boerderij tot huis – we waren er thuis. Robert 

en Martijn keken graag naar Joost Prinsen, die schitterde in het kinderprogramma 

J.J. De Bom voorheen De Kindervriend met teksten van – inderdaad – onder meer 

Hans Dorrestijn. 

Rond 1978 kwamen we in het bezit van de LP Liedjes Van De Koude Grond. Taal-

kunst van Wilmink en Dorrestijn, gezongen door Joost Prinsen. Eén van de liedjes is 

Oorlogswinter. Daarin vertelt een zoon zijn herinnering aan een hongertocht met zijn 

vader, met de verhullende maar alleszeggende laatste vier regels: 

Ik zat op vrede te wachten 

't Kwam niet in mijn gedachten 

Dat je me nooit meer zou halen 

Je hebt me enkel gebracht 

 

De tekst van Hans Dorrestijn, de droevige muziek van Harry Bannink, de brakke 

stem van Joost Prinsen – een unieke combinatie, die je ook nu nog niet onberoerd 

laat. Lees, luister en/of kijk naar de originele tv-track uit 1977 (toen je nog in het 

openbaar kon roken…). 
 

Op de voorgaande bladzijde werden drie herinneringen samengevoegd tot één ver-

haal. Daarmee zijn deze herinneringen deel van mijn leven geworden. 

Zo ontwikkelt ons leven zich tot een verhaal dat bestaat uit een onontwarbare kluwen 

van herinneringen, van feiten én van fantasie, verbeelding, dat alles ingekleurd door 

persoonlijke interpretaties en gevoelens. 

Dat grote verhaal maakt zichtbaar wie we (willen) zijn, zo verkrijgen wij identiteit. 

‘Alles waar geen verhaal van is, sterft in het tij van de geschiedenis.’ 2 

 

Herinneringen gáan over ons verleden, maar máken onze toekomst. Van de dag van 

morgen en overmorgen weten wij niets en kunnen wij niets voorspellen. Het enige 

dat wij over onze toekomst kunnen zeggen is dit: ze zal steeds meer gevuld worden 

met herinneringen en ze is eindig. Mijn leven lijkt weliswaar op een scheurkalender 

waar elke dag een blaadje afgaat, maar het is óók de stapel kalenderblaadjes die 

daarnaast ligt en die elke dag toeneemt, elk blaadje gevuld met herinneringen, sa-

men mijn levensverhaal. Mijn toekomst is geen bedreiging maar een belofte, omdat ik 

mijn herinneringen meedraag. Ik word niet minder maar meer. Totdat mijn leven 

voltooid is en ik – naar ik hoop – mag voortleven in de herinnering van ánderen. 
 

En de zwarte herinneringen? Herinneringen zoals de zoon die uitzingt in het lied 

Oorlogswinter? Herinneringen die gevormd zijn in een jeugd zonder liefde? Trauma-

tische herinneringen aan een verkrachting, aan een bermbom die een zoon doodde, 

aan de vlucht naar Europa? En dichter bij mijn eigen huid: de herinnering aan de 



zwarte periode in het leven van onze Martijn, het opnieuw uitvinden van zijn leven en 

zijn plotselinge dood? 

Als ik me beperk tot het laatste: ja, óók die maken deel uit van mijn groeiende toe-

komst. Ik zie Martijn in zijn duisternis, maar – zoals ik schreef in blog 33 – ‘de duis-

ternis kon het niet aan.’ Ik leer die duisternis een plaats te geven in mijn herinnering 

en dus in mijn toekomst. 
 

Wat helpt het mij als ik een zwarte herinnering in een doos op de zolder opberg of 

mét een overledene in het graf laat neerdalen? Wie een graf graaft voor zijn herinne-

ring, delft een kuil voor zijn toekomst. Want een begraven herinnering verandert 

uiteindelijk in een spook en zonder herinnering is er geen toekomst. Het vraagt wel-

licht moed om onder ogen te zien dat elke herinnering ons niet overkomt, maar het 

gevolg is van een ervaring én de betekenis die we daaraan zélf toekennen. Daardoor 

is die herinnering een aspect van onze zelf gekozen identiteit. Al of niet met hulp 

kunnen wij – met de moed der hoop – leren om zelf een andere betekenis te geven 

aan voldongen feiten. 

 

Aan het begin van het jaar 2016 loop ik zó mijn toekomst te-

gemoet, niet mijn verleden. Mijn horizon verruimt zich door wat 

ik vandaag onderneem, creëer, ervaar; dat alles is morgen al 

weer betekenisvolle herinnering geworden. 

‘Alleen op het terrein van de herinnering kunnen we nog ex-

panderen, rijker worden, toenemen.’ 

 

Wij leven voort uit ons verleden 

en worden daardoor wie wij zijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wie meent dat de eigen herinneringen bestaan uit feiten die waar zijn, gun ik graag het lezen van het nogal 

onthutsende, maar ook niet zelden humoristische boek van dé kenners: Crombag, H. & Merkelbach, H., 

Hervonden herinneringen en andere misverstanden. Ach, alleen deze titel al! 

2 Zie mijn gedicht Van Nahuysplein, klik hier 

http://www.roelsteenbergen.nl/pages/sub/3/4/Van_Nahuysplein.html


35 Het eeuwige moment            ◄◄ 
 

 

21 januari 2016. Vandaag schrijf ik je over bijna 25 jaar geleden, 14 maart 1991, 

schouwburg De Schalm in Veldhoven. Het Philips Symphonie Orkest zit klaar op het 

podium. Ruim drie maanden eerder, op 7 december 1990, werden bijna 300 patiën-

ten ‘verhuisd’ van het oude Sint Joseph Ziekenhuis in Eindhoven naar een nieuw 

gebouw in Veldhoven. Het concert was een onderdeel van de officiële feestelijkhe-

den die enkele maanden later volgden. De Feestouverture van Dimitri Sjostakovitsj 

zou weldra klinken. Maar zoals dat bij dit soort gelegenheden gaat, eerst moest een 

woordje gesproken worden door de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. De ruim 

500 aanwezigen en zeker de orkestleden zaten daar waarschijnlijk niet op te wach-

ten, maar ja, je weet: zo heurt het nou eenmaal! 
 

De spreker stond zijdelings van het orkest, zodat hij zowel de zaal als de orkestleden 

kon zien. Die laatsten leken niet echt geïnteresseerd. Maar twee minuten later, nadat 

hij hartelijke woorden tot de medewerkers, bouwers, de gemeentelijke politici en tot 

wie niet had gesproken, veranderde de sfeer snel. Het duurde niet lang of de orkest-

leden veerden op; de dirigent – toch al een enthousiaste, bevlogen man – keek blij 

verrast. Waarover sprak die man waardoor deze metamorfose zich voltrok? Ik kan en 

zal het je straks vertellen, want ik was erbij. Meer dan dat, je dacht of wist het waar-

schijnlijk al wel: die bestuursvoorzitter die daar sprak, was ik. Maar eerst nog het 

volgende. 
 

 Zaterdagmorgen, Tweede Kerstdag 2015, Radio 4. Jan Raes, de algemeen directeur 

van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam mag zijn favoriete muziek 

laten horen. Hij kiest onder meer voor het laatste deel uit de Symfonie 4 van Gustav 

Mahler, Das himmlische Leben.1 Ter inleiding vertelt hij over wat hij één van de 

mooiste momenten uit zijn leven noemt: dat moment tijdens het concert dat het KCO 

in 2010 gaf in de Carnegie Hall in New York. ‘Nadat het laatste muziekakkoord van 

die Vierde Symfonie had geklonken, was het lang stil. Daarna steeg een ovationeel 

applaus op. Ik keek om me heen en zag mensen met tranen in hun ogen – ik keek 

verder rond en zag: bijna de hele zaal weende.’ Ja, die Jan Raes is een Vlaming en 

kent de waarde van woorden: bijna de hele zaal weende. Het is niet ondenkbaar dat 

velen van die circa 2800 wenende concertbezoekers bij vooral dat laatste deel van 

die Vierde Symfonie een eeuwig moment beleefden. 
 

Het eeuwige moment, het kan je overkomen bij alle soorten muziek. Voor mij is dat 

vooral het geval bij klassieke muziek, maar zeker niet uitsluitend daarbij (zie op de 

website mijn 99 favoriete vocale composities, waarvan mijn hart gaat zingen – klik 

hier.) Bij het lezen van een gedicht, bij het zien van een schilderij kan het je ook over-

vallen. 
  

Maar wat is dan toch het eeuwige moment? Maarten ’t Hart schrijft er in 

1983 een meeslepend essay over. Hij tracht daarin te ontdekken hoe en 

waarom mensen naar muziek luisteren en waar nu precies dat 'eeuwige 

moment' van muziek, van kunst ligt. 

Stel je voor: je zit lui een boek te lezen of met je smartphone te spelen. 

Spotify of de radio laat muziek horen, maar je luistert niet echt. Tot-

dat…pats boem, je spitst je oren. Vanaf dat moment bestaat alleen nog die muziek, 

al het andere valt weg. Het raakt letterlijk je lichaam. Eenmaal geraakt, zal het je elke 

keer weer overkomen als je die muziek hoort. Steeds weer geraakt. Dát is een eeu-

wig moment. 

Het is natuurlijk een prachtige contradictie: een moment dat eeuwig is! Maar zo is het 

met ‘eeuwige moment’-muziek en kunst: je hoort, je leest, je voelt, het raakt je. Maar 

http://www.roelsteenbergen.nl/muziek-/


het is niet in woorden uit te drukken. Het is eigenlijk té mooi: de muziek is de essen-

tie, niet jij, jij wordt ondergedompeld want je hoort wat eigenlijk onhoorbaar is – zo 

mooi; je voelt wat onvoelbaar is – zo kwetsbaar ben je. Kippenvel, misschien zelfs 

geween. Schoonheid. 

In 1991 vertelde ik aan al die mensen in die volle zaal in Veldhoven over het eeuwige 

moment in de muziek, over mijn eerste eeuwige moment – althans in mijn herinne-

ring. 
 

Ik moet een jaar of acht zijn geweest toen ik in de spreekkamer van ds. Van Eizinga 

zat, een kleine, gebochelde, blinde man. Hij werkte als gevangenispredikant in het 

Huis van bewaring in Zwolle en voor Pro Juventute, toen een particuliere vereniging, 

opgericht aan het eind van de negentiende eeuw, die zich inzette voor bestrijding van 

jeugdcriminaliteit. Tja, daar zat ik... 

Wij spraken niet veel in die spreekkamer. Dat hoefde ook niet, want 

er was muziek. Ds. Van Eizinga leidde mij via de platenspeler in de 

wereld van de klassieke muziek: het begon met de Ouverture Eg-

mont van Ludwig van Beethoven, het eerste deel van het muzikale 

drama over het leven en de dood van de Nederlandse graaf van 

Egmont. Die muziek bij het verhaal van Goethe: voor mij toen en dus nog steeds het 

eeuwige moment.2 Op die bovenverdieping van dat huis in die deftige Veerallee-

buurt in Zwolle, schonk die kleine, blinde man mij een eeuwig moment. Vijftien jaar 

later zou hij grote invloed hebben op de levensloop van mij en daardoor ook van 

Louise. Maar daarover een andere keer. 
 

Op die 14e maart 1991 sprak ik in Veldhoven ook over Gustav Mah-

ler die schreef over het onzegbare, dat wat niet in woorden, alleen in 

muziek is uit te drukken. Ik probeerde daar in Veldhoven te zeggen, 

wat eigenlijk onzegbaar is. Maar ik acht het niet ondenkbaar dat er 

die avond mensen in de zaal waren, die voor het eerst of opnieuw 

een eeuwig moment beleefden, dankzij de muziek die ze hoorden. 
 

Als er eeuwige momenten zijn, is er dan ook zoiets als het eeuwigste moment? Her-

inneringen rijgen zich aaneen.  
 

30 juni 1992, middernacht. Louise en ik zingen op het plein bij Kasteel Doorwerth, 

aan het slot van een prachtige avond, met geliefden en vrienden om ons heen. We 

zijn 25 jaar getrouwd. Louise heeft weken daarvoor een operatie ondergaan omdat 

ze een levensbedreigend melanoom had. De toekomst is zeer onzeker. Maar toch: 

we zingen! 
 

Rond ’t middernachtelijk uur, 

als sterren aan de hemel staan, 

klinkt blij ons lied: 

wij vatten nieuwe moed. 

Het leven mag weer verder gaan, 

want liefde maakt het goed! 
 

Het orkest ondersteunt ons met het voorspel van Cantique de Jean Racine van 

Gabriël Fauré.3 Dat lied wás voor ons al een eeuwig moment, maar het voorspel is 

nu het eeuwigste moment. We herhalen ons lied op dezelfde plaats, ook weer om 

middernacht, als we 40 jaar getrouwd zijn! 
 

19 mei 2014, de zon gaat onder, de natuur zwijgt. We zijn in de aula van de begraaf-

plaats Kranenburg met geliefden en vrienden bijeen, we nemen afscheid van Martijn. 

We staan als gezin naast Martijn. Dan is er dat eeuwige moment, want door de aula 

en de geopende deuren klinkt – over de graven heen – dat voorspel en onze zang: 
 



Wij staan hier rond Martijn, 

verdriet zoekt zingend zich een weg. 

Toch klinkt ons lied: 

wij vatten nieuwe moed. 

Het leven mag weer verder gaan, 

want liefde maakt het goed! 
 
 

Eeuwigh gaat voor oogenblick, zo schreef Joost van den Vondel toen zijn dochtertje 

stierf.4 Wij hebben de rijke ervaring dat die twee in een eeuwig moment van de mu-

ziek kunnen samenvallen. Zéker als liefde – immers de meeste van de drie! – het 

leven goed maakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mahler schreef dit 4e deel in 1901; het bevat het gezongen gedicht Das himmlische Leben. Als je wilt, luister 

je hier naar een uitvoering door het Koninklijk Concertgebouw o.l.v. Ricardo Chailly, sopraan Barbara Bon-

ney. 

2 Jij kunt ook naar deze Ouverture Egmont luisteren, gespeeld door de Wiener Philharmoniker o.l.v. Leonard 

Bernstein, Kijk en luister hier. 

3. Cantique de Jean Racin van Gabriël Fauré kun je hier beluisteren. 

4 Dit is de laatste regel van het gedicht Kinder-lyck (1633?) 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/Chailly%20Royal%20Concertgebouw%20Orchestra%20Amsterdam%20-%204%20Sehr%20behaglich%20Das%20himmlische%20Leben%20(Barbara%20Bonney).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=7QY8G4OJG6c
http://www.roelsteenbergen.nl/files/39%20Faure%20-%20Cantique%20de%20Jean%20Racine.mp3


36 Loslaten: Einstein – Bonhoeffer – Churchill          ◄◄    
 

 

Een eindeloos woud van zeedennen, varens, mossen, het grootste aangelegde woud 

van Europa. Een woeste, onbetrouwbare maar prachtige zee op hoorafstand. Een 

helderblauwe lucht, stilte alom. Wíj wandelen, Robert en Martijn – zes en vier – dar-

telen zoals gebruikelijk en ze leggen daardoor zeker de dubbele afstand af. Robert 

raapt een afgebroken tak van de grond en dan klinkt het opeens: 
 

Zomaar te gaan met een stok in je hand, 

zonder te weten wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand; 

eindeloos ver is ´t beloofde land. 
 

Een kind dat, midden in die onbegrensde natuur, begint te 

zingen. Het is het lied dat hij op school leerde bij het verhaal van Abraham, die losliet 

en op weg ging zonder te weten waarheen. 

We zijn in een voor ons en de kinderen onbekende wereld, groots en meeslepend, bij 

St. Girons Plage, Les Landes, Frankrijk 1975, onze eerste buitenlandse gezinsvakan-

tie, met tent. 

Ik koester déze existentiële herinnering: hoe zich van ons zoontje 

Robert – weg uit de veiligheid van het vertrouwde Heerde – een bij-

zonder levensgevoel meester maakte. Daardoor durfde hij – terwijl hij 

zijn stok vasthield – die veiligheid in Heerde los te laten en in onbe-

kend land zijn weg te gaan. Dan kun je als kind blijkbaar zingen – 

zomaar te gaan! Een ijle kinderstem, maar met levenskracht! 
 

Wij volwassenen kunnen nu de sprong van dat kind naar die grote mannen Einstein, 

Bonhoeffer en Churchill rustig wagen – die sprong is kleiner dan misschien lijkt. 
 

Einstein wordt gezien als één van de grootste natuurkundigen uit de 

wereldgeschiedenis. Komt dat door zijn fenomenale natuurkundige ken-

nis? Ja natuurlijk, maar met kennis zonder inzicht kom je niet zo ver. Dát 

had hij: inzicht. En zijn belangrijkste inzicht gold niet eens de natuurkun-

de. Dat inzicht hád hij zeker, meer dan wie ook wellicht. Maar wij danken 

aan Einstein een nog veel wezenlijker, grootser inzicht over onszelf, over de mens: 
 

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze 

waardoor het probleem is ontstaan. 
 

Einstein leerde mij: als ik niet kan loslaten, kan ik niet – zoals Robert zong – vrij op 

weg gaan. Als ik mijn oude denken niet achter me durf te laten om nieuwe denkwe-

gen te onderzoeken, dan zal ik geen antwoord vinden op mijn vragen. Nieuw houvast 

vinden vraagt eerst om loslaten. 

Dat geldt in mijn persoonlijk leven, dat geldt voor organisatieproblemen, voor econo-

mische, politieke en ethische vraagstukken en ...vul maar in. 

Dat geldt voor wie vasthoudt aan zijn eigen stelligheid en gelijk op basis van bijvoor-

beeld zijn 'gezond verstand', dogma’s of vastgeroeste interpretaties van feiten. Pak je 

echter een stok, ga je op weg zónder zeker te weten, dán kun je een grote, vrije 

denkruimte binnentreden en vind je wellicht nieuwe, onverwachte antwoorden op 

oude vragen. 
 

Bonhoeffer heeft mij geleerd, dat niet anderen mij daarin hinderen, maar 

dat ík mij zelf daarbij lelijk in de weg kan zitten. Doordat ik denk veel ken-

nis te hebben, maar me toch dom gedraag. Eén van de grootste tragische 

misverstanden is dat kennis vanzelf tot goed handelen leidt. Kennis leidt 



heel vaak niet tot het goede inzicht dat voor ons handelen nodig is, als we de morele 

moed missen oude, niet effectieve opvattingen los te laten en nieuw inzicht toe te 

laten. Omdat ik alleen dáárdoor een nieuwe weg kan inslaan als de oude een dood 

spoor blijkt te zijn. 

Bonhoeffer durfde zichzelf en zijn zo vertrouwde theologische paradigma’s in de 

waagschaal te stellen, verbond daaraan maatschappelijke consequenties en aan-

vaardde de hoogste prijs daarvoor: zijn leven. 
 

Churchill leidde Europa naar de vrijheid – zo kort kunnen we zijn ont-

zagwekkende menselijke prestatie wel omschrijven. Dwars – vaak op 

het onaangename af, zonder masker, zonder een gewenste sociale 

façade. Zo groeide in de loop van de tijd bij hem het onvermijdelijke 

inzicht dat zijn levensopdracht alleen te realiseren was als hij uit zijn 

vastgeroeste kring zou stappen. Hij werd daarom bewonderd en verguisd. Maar juist 

hij toonde te beschikken over die kwaliteiten waarvan Einstein en Bonhoeffer spra-

ken: hij ontwikkelde nieuwe denkwijzen om bestaande, ongekend grote problemen 

aan te pakken. Hij had een helder moreel kompas en de daarmee gepaard gaande 

moed om te aanvaarden dat hij kon mislukken in zijn opdracht: Eindeloos ver is ’t 

beloofde land. Hij gaf niet om zelfbehoud. Hij durfde loslaten om vast te kunnen hou-

den. 
 

Betekenisvolle mensen – we hebben er hier drie in het vizier – zijn te herkennen aan 

hun moed om wijsheid te koppelen aan kennis en daardoor inzicht te verwerven. Ze 

zijn herkenbaar omdat ze een helder moreel kompas hebben en de morele moed 

bezitten om los te laten en onbekende (denk)wegen te betreden als het oude spoor 

niet helpt. Ze weten dat het niet zeker is dat ze zullen aankomen, maar gaan wel op 

weg. Ze hebben geen behoefte om een sociaal gewenste façade te handhaven, want 

ze zijn onbevangen en authentiek. Betekenisvolle mensen inspireren mensen die 

betekenisvol willen zijn en roepen weerstand op bij hen die aan hun huidige bestaan 

verloren zijn.  

**** 

In 1975 liep daar in Les Landes het jongentje Robert. Hij zong in die voor hem onme-

telijke ruimte onbevangen van een existentiële leerervaring: als je een stok vasthoudt 

kun je loslaten en als je hebt losgelaten kun je (nieuw) houvast vinden. In dat hou-

vast vindt de menselijke geest zijn vrijheid om het leven te leven, als het moet tegen 

de stroom op want alleen dan kom je bij de bron – zo maar te gaan! 
 

En ik, wij? Is het misschien zo dat ook ik beter kan vasthouden dan loslaten? 

Ik probeer mij zelf – in de mij gegeven tijd van leven – te vinden in woorden van 

Huub Oosterhuis. Tot ik wel los móet laten, maar het ook kán. Omdat ik het heb 

geleerd, hoop ik. 

Tijd van leven 
 

Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 
 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen 

wie niet geeft om zelfbehoud 

leven vindt hij honderdvoud. 
 

 

 

Het gedicht Tijd van leven van Huub Oosterhuis kun je hier geheel lezen 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/blog%2036%20BIJLAGE%20HUUB%20OOSTERHUIS.pdf


37 Met hart en ziel              ◄◄ 
 

 

Het is niet de eerste keer dat het me overkomt. Ik had een nieuwe blog geschreven, 

laten rijpen, hier en daar herschreven; maar uiteindelijk was de blog ruimschoots op 

tijd klaar. Een blog over een bankman die in 2008 – nog voor de bankencrisis – natte 

voeten kreeg toen hij een steen in de rivier wilde verleggen. Die het niet meer uithield 

bij de bank. Die, als in het kinderliedje dat mijn zoon Robert in 1975 zong1, zomaar 

op weg ging zonder te weten waarheen. Maar weg, weg uit het veilige land van de 

bank. Omdat daar zijn thuis niet meer kon zijn. 

Je houdt die blog te goed voor de volgende keer, het wordt nummer 38. 
 

Ik wil je nu wat anders vertellen, want alleen door het op te schrijven en het met jou 

te delen, komt er rust in de tuimelende baaierd van mijn gedachten. 
 

Sinds enkele weken heb ik de draad weer opgepakt. Eind 2014 begon ik aan de 

productie van een boek waarin Martijn zichtbaar wordt in zijn gedichten, citaten, 

verhalen, artikelen en tekeningen. Ook in teksten die niet ván hem zijn maar wel óver 

hem gaan. En teksten die veel voor hem betekenden. 
 

Ik had mensen om me heen verzameld om een bijdrage te leveren, om de productie 

mogelijk te maken. Ik had al veel verzameld en geschreven. Maar ik moest een poos-

je stoppen. Het lukte me onvoldoende om afstand te nemen, om kritische beschou-

wer van mijn eigen werk te zijn. Toen bovendien de hartoperatie en de forse nawee-

en daarvan mij in beslag namen, besloot ik een flinke tijd te wachten alvorens de 

productie te hervatten. 
 

Nu is het weer zover en het lukt. Sinds enkele weken werk ik weer aan het boek. Ik 

ben dankbaar voor al het moois dat Martijn ons heeft geschonken in zijn teksten en 

tekeningen. Het is heel bijzonder hoe hij niet alleen over boeken, schrijvers, anti-

quaars, over een handtekening van een dichter en over kinderkleertjes van een dich-

teres schrijft, maar ook over de Olympische Spelen van 1936 en het lievelingsboek 

van Hitler. Het is verrassend hoezeer zijn talent op dit gebied mede gevormd is door-

dat hij – zoals hij het zelf uitdrukte – ‘een Asperger’ was; hoe dat zichtbaar wordt als 

hij zichzelf laat zien in zijn teksten, bijvoorbeeld als hij in 2001 schrijft: 

‘Het heeft even geduurd voor ik het zelf besefte, maar wat ik zoek in 

een boek is herkenning. Misschien is dat te beperkt, en misschien zou 

ik mij meer open moeten stellen voor, bijvoorbeeld, verbazing of ver-

rassing. Maar helaas: ik houd er niet van om verbaasd te raken en ik 

houd er zeker niet van om verrast te worden. Elke surpriseparty is mij 

een gruwel en elke verbazing een hel. ‘Blijf zitten waar je zit, verroer je 

niet, houd je adem in en stik niet’ – dat idee. 

U raadt het al – ik ben boekverkoper. 

Ik slijt mijn dagen tussen de boeken, 

af en toe de Boze Buitenwereld bin-

nentredend voor heden mijn dagelijks 

brood, of zo u wilt, een in de schil 

gekookte aardappel, maar verder – ik 

dank u. Doet u maar waar u zin in 

heeft, maar laat mij alstublieft met 

rust. Noli me tangere, zou Jeroen Brouwers zeggen en ik zeg het hem 

na, met hart en ziel wel te verstaan.’ 

 

‘Met hart en ziel’. Hoe moeiteloos kan de geest zijn weg soms vinden in de oneindige 

baaierd van gedachten en ervaringen die deel van ons leven zijn! 



Want vorige week vrijdag hoorde ik op een studiedag meermalen diezelfde woorden. 

Toen vervolgens een aantal van de 100 miljard neuronen in mijn hersens met elkaar 

gingen communiceren, ontstond meteen een associatie met de woorden van Martijn. 

Zo werkt dat blijkbaar en daarom schrijf ik dit nu! 
 

Ik heb het voorrecht lid te zijn van de raad van toezicht van Isala – hét topklinisch 

ziekenhuis in Zwolle, dat gekend wil worden met de kernwaarden ‘professioneel, met 

hart & ziel, open & transparant.’ Het trof mij op die Isala-studiedag, dat ik die woor-

den ‘met hart en ziel’ enkele malen hoorde in presentaties van artsen en managers. 

Ik wist het zeker: ze spreken die woorden niet uit omdat het nu eenmaal in de missie 

van het ziekenhuis staat, maar omdat ze zo willen zijn, zichtbaar en voelbaar voor 

patiënten. 

Wel even wat anders dan die bankman in Londen. Hij had het over ‘die sukkels’ – en 

jazeker, hij doelde op klanten van de bank! Zij hadden veel geld verloren door zijn 

handelen – hij was inmiddels miljonair. 
 

Nu moet ik stoppen, want als ik niet oppas, plak ik hier alsnog de tekst van die klaar-

liggende blog. Maar dat moet ik niet doen, want dan wordt het te veel. Je houdt dat 

verhaal over die bankman met natte voeten – niet die uit Londen overigens – te 

goed. 
 

Net als dat boek over en van Martijn waaraan ik werk en dat ergens in 2016 – het 

jaar is nog lang! – zal verschijnen. Met hulp van anderen. Met hun professionaliteit, 

hun hart en ziel. 
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38  Natte voeten               ◄◄ 
 

 

Zwolle, Eindhoven, Pretoria, Washington D.C., Cludzj (Roemenië), Utrecht en veel 

andere plaatsen waar ik vanaf 1985 honderden lezingen en toespraken heb mogen 

houden. Van al die plaatsen noem ik deze zes, omdat de dáar door mij gehouden 

toespraken mijlpalen in mijn (arbeidzame) leven zijn geweest.  

Is het mogelijk (achteraf) daarin een rode draad te ontdekken? Die vraag heb ik me 

opnieuw gesteld naar aanleiding van een recente ontmoeting en een krantenartikel.  
 

In de circa 21 jaren dat ik ziekenhuis- en hogeschoolbestuurder mocht zijn, heb ik 

(schat ik nu) zo’n 20 mensen ontmoet die voor zichzelf ‘een steen in de rivier wilden 

verleggen’1. Allemaal afkomstig uit de wereld van de banken en accountancy. Ze 

hadden genoeg van de in hun ogen verkeerde cultuur die in die wereld volgens hen 

zou heersen, een cultuur volledig gedomineerd door verkeerde en nogal eens amo-

rele geldprikkels. In zo’n cultuur wilden ze niet meer werken en daarom oriënteerden 

ze zich op – vooral – de gezondheidszorg. Let wel, dit was nog voordat in 2008 de 

grote bankencrisis uitbrak. 
 

Onlangs sprak ik er weer één, die ik ook in mijn Diakonessenhuistijd (2005-2008) had 

gesproken, meerdere keren zelfs. We spraken toen over zijn wens om uit de bankwe-

reld te stappen, en wat dan? Hij had eind 2015 mij in mijn website hervonden, mijn 

weblogs gelezen en me gemaild. Tijdens de ontmoeting die daarop volgde, vertelde 

hij mij over een landelijke studiedag in het voorjaar 2008, enkele maanden voordat ik 

met pensioen ging. Ik hield op die studiedag een lezing over Vacante verantwoorde-

lijkheid in het ziekenhuis, ook de titel van mijn in 2005 verschenen en al lange tijd 

uitverkochte boek. Hij was ook aanwezig. In mijn toespraak zag ik terug op mijn leven 

als bestuurder van vier ziekenhuizen. Ik legde verantwoording af over een aantal 

ingrijpende keuzes die ik als ziekenhuisbestuurder had gemaakt. Keuzes waarin 

mensen soms in hun persoonlijk belang werden getroffen, maar die ik noodzakelijk 

achtte ter wille van de patiënten, de kwaliteit en veiligheid van hún zorg. Hoe nam ik 

daarin verantwoordelijkheid? Waardoor werd ik bij die keuzes gedreven? Hoe be-

streed ik de vacante verantwoordelijkheid, als gevolg waarvan niet zelden patiënten 

schade opliepen of zelfs het leven verloren? 
 

Hij vertelde mij – na bijna acht jaren! – wat die toespraak bij hem teweeg had ge-

bracht. Hoe hij na afloop nog even met me gesproken had. Hoe hij naar huis was 

gereden en niet los kon komen van de vraag wat mijn woorden voor hém beteken-

den. In de weken daarna groeide hij daardoor naar een beslissing die tot een ingrij-

pende wending in zijn leven zou leiden. Hij kwam uiteindelijk tot de klaarheid die niet 

te zoeken valt, alleen te vinden – af en toe.2 
 

Ik heb in mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid geprobeerd altijd (samengevat) twee 

uitgangspunten te hanteren: 

Organiseer zoveel mogelijk verantwoordelijkheid van onderaf, maar neem zelf van 

bovenaf verantwoordelijkheid voor een cultuur, waarin vacante verantwoordelijkheid 

zo weinig mogelijk voorkomt. 

Zo ontmoette ik, in de vier ziekenhuizen waar ik heb mogen werken, mensen die er 

primair voor zieke mensen waren; voor wie veiligheid, vakmanschap en humane zorg 

voor patiënten centraal staan, niet primair het eigen belang. 
 

Over dat alles sprak ik op die studiedag in het voorjaar 2008. Ik ben – met vallen en 

opstaan, ook door het maken van fouten – steeds meer gegroeid in mijn overtuiging, 

dat ik alleen maar anderen tot bewegen kan stimuleren als ik zelf toon wat mij be-

weegt. Ik zei – nu in geschreven taal – daarover onder meer het volgende in 2008: 



‘Het is niet toevallig dat juist de laatste jaren de discussie is losgebarsten over de integri-

teit van bestuurders van (grote) ondernemingen. Uitgerekend de organisatie-elite, de 

groep van bestuurders, lijkt zélf in veel gevallen geen binding meer te hebben met de 

doelen en het primaire proces van de organisatie en het welzijn van de medewerkers. 

Het beeld is ontstaan dat aan de top slechts graaiers, boekhouders en bureaucraten 

werken, die nogal eens een gebrek aan bestuurlijke visie en integriteit tonen. Waar visie 

ontbreekt, regeert de boekhouder, vooral over de eigen portemonnee.  

Het gaat er dus om dat een ziekenhuisbestuurder niet alleen zakelijk processen aan-

stuurt, maar vooral leiderschap ontwikkelt. Dit betekent dat hij een cultuur ontwikkelt 

waarin de medewerkers worden aangesproken op en erkend worden in hun existentiële 

behoeften.  

Dit is de kern van leiderschap! Want ook in het werk zoeken mensen naar zingeving en 

willen zij dat een beroep gedaan wordt op hun kwaliteiten. Mensen houden het meestal 

niet een leven lang vol om werk uitsluitend als een economische noodzaak te beschou-

wen, omdat de reikwijdte daarvan te beperkt is. Het is dus ook een welbegrepen eigen-

belang als mensen werk als meer dan een bijkomstigheid of noodzakelijkheid willen zien. 

Als werk zo wordt omschreven, gaat het erom dat in het ziekenhuis een cultuur aanwe-

zig is waarin allen die in het ziekenhuis werken zich aangesproken weten door begrippen 

als vakmanschap, verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid, dienstbaarheid, betrok-

kenheid, aandacht, zelfwerkzaamheid, creativiteit en integriteit. 

Ik blijf het verlangen koesteren, want ik leef in het besef dat het roer steeds weer om 

kan, dat ménsen het verschil maken; het besef dat we ons niet mogen laten ringeloren 

door toeval en de heersende feiten als die het gevolg zijn van vacante verantwoordelijk-

heid.’ 
 

Waarvoor leef ik eigenlijk, waarop ben ik in mijn werk gericht, welke doelen stel ik 

mezelf? Dát waren de vragen waarmee die bankman in 2008 worstelde.  

Hij verlegde in 2008 een steen in de rivier en verliet de 

bank in 2009. Hij had er natte voeten voor over, het te dure 

huis, de veel te grote lease-auto, de bonus. 

Je menselijke verantwoordelijkheid aanvaarden – in je 

werk, in je privéleven, dat gaat meestal niet vanzelf: natte 

voeten! 
 

Volgens mij las ik niet toevallig – juist toen ik mijn gedach-

ten ordende om deze blog te schrijven – in het dagblad 

Trouw een nogal schokkend relaas over de bankencultuur 

(‘Bankier, zonder moraal gaat het niet’3) en hoe bestuurders en medewerkers soms 

volledig blind geworden (lijken te) zijn voor het amorele karakter van de geldwereld – 

een wereld waarvan ze houden omdat daarin het eigenbelang wordt gediend, ook als 

dat ten koste van klanten (‘die sukkels,’ zei er één) gaat. 

Toen moest ik weer aan die ex-bankman denken. En aan zijn natte voeten. 

Maar ook aan de vraag wat ík zou doen als ik in zo’n cultuur al lang genesteld zou 

zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zie mijn blog 30 en daarin het lied van Bram Vermeulen 

2 Ik refereer hier aan de prachtige tekst van Martin Bril, die ik verwerkte in blog 28. 

3 'Bankier, zonder moraal gaat het niet' – klik hier 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/blog%2038%20bijlage%20De%20Bergrede%20van%20Luyendijk.pdf


39 Und verschied              ◄◄ 
 

 

‘De manier waarop we met kinderen omgaan heeft iets eenzaams’ [...] ‘Zelfs op de 

meest kindvriendelijke plekken heerst nog altijd een-ieder-voor-zich-mentaliteit.’ Het 

waren deze woorden van een jonge moeder in een column in het dagblad Trouw1 die 

in mijn hoofd waren blijven hangen. Zelfs op een kinderspeelplaats kunnen moeders 

– zo blijkt uit haar woorden – met de toekomst spelend om zich heen, blijkbaar ‘iets 

eenzaams’ ervaren. 
 

Ik ben op weg naar 73, heb wel groot groeiende kleinkinderen maar geen kind meer 

rondom mij in de zandbak. Toch vermoed ik het gevoel van deze jonge moeder wel 

te kunnen begrijpen. 

Want ik zie zo ontzettend veel mensen om mij heen, op de televisie, in de reclame-

spots, verzameld rondom een adhd-cabaretier en waar dan ook, die vooral ‘ieder-

voor-zich en ontzéttende lol’ in het leven hebben, je leeft immers maar één keer en 

wellicht nog kort ook, kom op nou! En toch misschien ‘iets eenzaams’? Zoals die 

veertiger, dus toch geen jongen meer, die – eveneens in Trouw – over zijn vrienden 

schrijft: ‘Het zijn heel fijne lui met wie ik al veel lol heb beleefd. Maar het zijn jongens 

van rond de veertig met zulke sterke meningen dat het bijna nooit komt tot een uit-

wisseling van standpunten. Zaken van het hart komen al helemaal niet aan de orde. 

Is het tij te keren?’ 
 

Ik herken dat gevoel van eenzaamheid dat je kan overvallen terwijl je in een in kring 

van bekenden, bijvoorbeeld een ‘verjaardagsvisite’, vertoeft. Hoe je kunt uitzien naar 

een – al is het maar heel kort – moment waarin een sfeer groeit van warme betrok-

kenheid. Een sfeer waarin het gesprek over onderwerpen waarover vooral gelachen 

kan worden (en ik doe graag mee!) even verder gaat reiken. Hoe je moet ervaren dat 

zo’n gesprek niet lukt. Uren bijeen, geen seconde samen. Ieder-voor-zich, dus ‘riva-

len’ zou de Deense filosoof, theoloog en cultuurcriticus Kierkegaard zeggen en is dat 

niet nog erger dan ‘iets eenzaams’? 
 

Soms denk ik: ben ik misschien van een generatie die niet meer zo goed mee kan en 

wil met dat ‘moderne levensgevoel’ met z’n snelheid, luchtigheid, oppervlakkigheid, 

hijgerigheid, schreeuwerigheid en rivaliteit? Of zegt dat toch iets over de tijd waarin 

we leven? 

Soms denk ik: zouden al die elke dag zo ontzettend vrolijke mensen, na weer zo’n 

fantaaaastische avond, voor het slapen gaan toch ook niet – al is het maar af en toe 

en maar één minuutje – even stil liggen peinzen over vragen en pijn in hun eigen 

leven of in dat van mensen in hun nabijheid? Zou het kunnen zijn dat ze zich daarin 

dan eenzaam voelen? 
 

Je vindt het misschien gek, maar dit alles overdacht ik vandaag opnieuw, op de mor-

gen nadat ik gisterenavond de Matthäus Passion mocht beleven. Je merkt het, mijn 

gedachten kunnen rare sprongen maken. 
 

We zijn daar bij die uitvoering met vier mannen, geen veertigers meer! We worden 

onderdeel van een prachtige gezongen uitvoering van het zo bekende lijdensverhaal. 

De tijd verglijdt, in het verhaal én in de zaal. Eerst is Jezus door zijn maat Judas 

verraden en gevangen genomen (‘Sind Blitze und Donner’), dan laat die grootspreker 

Petrus Jezus in de steek, maar huilt daarna van 

berouw (‘Erbarme dich’). 
 

Het kan nog erger: we zijn inmiddels op Golgotha en 

horen hoe Jezus aan het kruis de klacht ‘Eli, eli, lama 

sabachtani’ uitschreeuwt omdat hij zelfs door zijn 

Edvard Munch 



God is verlaten. Over eenzaamheid gesproken! De mensen in de zaal verstillen. In 

de grote ruimte klinkt alleen de stem van de evangelist: Aber Jesus schriee abermal 

laut – en steeds eiler – und verschied. 
 

Und verschied. Er is alleen maar stilte, een eeuwig moment van stilte. In die enkele 

seconden word ik door een baaierd van gedachten overrompeld:  

Louise en ik zitten met Martijn – in 2013 – in het Concertgebouw en we 

luisteren naar de Matthäus Passion. Martijn die van Bach was gaan 

houden. De vrouw, een grote liefde van Martijn van eertijds, die ons op 

26 oktober 2015 – zijn geboortedag – daaraan herinnerde: Weet je nog 

Roel dat Martijn niet van Bach hield en dat jij zei: ‘Dat komt nog wel 

jongen!’. Je hebt gelijk gekregen. Ruim een jaar na die Matthäus Pas-

sion in 2013 zakt Martijn bij zijn huis in elkaar ... und verschied.  
 

Een hand van rechts legt zich op mijn knie. Een schouder van links legt zich tegen 

mijn schouder. Na die eeuwigheid begint het koor te zingen: Wenn ich einmal soll 

scheiden. 
 

Dan keert de rust weer. Nog een aantal verzen uit Matteus, nog een enkele aria, het 

slotkoor. Dan stappen we de koude avondlucht in. Dat eeuwige moment heeft zijn 

plek in mijn hart gevonden. 

In de trein spreken wij met ernst en vooral ook met luchtigheid over het leven. En 

hoewel we niet meer de jongsten zijn is er zelfs sprake van enige onbezonnenheid in 

ons gedrag. Maar dat kan ik beter voor mezelf houden. 

Je begrijpt niet hoe dat kan? In blog 32 schreef ik: Het verdriet slijt niet, de lach is niet 

minder dan voorheen. Ze kunnen het – geloof ik – sámen wel goed vinden in onze 

hoofden en harten. [...] Misschien schrijf ik wel onbegrijpelijke taal over ons levens-

gevoel, [...] Hoe moet ik ánders uitdrukking geven aan ons dubbelzinnig bestaan? 
 

Wat is het bijzonder dat menselijke nabijheid, aandacht, troost kan worden ervaren, 

ook zonder dat een woord hoeft te klinken. Het zijn die momenten, steeds weer: 

Louise komt een winkel binnen en er is die oogopslag. We treden in het geroeze-

moes van het restaurant en er is die hand van de gastheer. Sprakeloos brengen die 

ogen, die hand, die schouder tot uitdrukking: ik zie je – ik ervaar je – ik weet van je 

verdriet – ik deel met jou. 

Zo gaat dat als rivaliteit ontbreekt en genegenheid bloeit. 
 

Als ik mijzelf over enkele ogenblikken heb leeg geschreven, zullen we naar Kranen-

burg fietsen. We zullen bij Martijn zijn. We zullen in de bijna-vrieskou, maar met een 

stralende zon, weer op ‘ons’ bankje zitten. Daar zien we dan opnieuw die opengaan-

de deuren van de kapel. Hoe gedempte trommels en trompetten in de Funeral March 

van Purcell ons vieren naar binnen begeleiden, met Martijn in ons midden, de dalen-

de avondzon achter ons. We zien dan opnieuw hoe de hoofden in de overvolle kapel 

zich opheffen, hoe onze blikken elkaar op afstand ontmoeten. Hoe in een ondeelbaar 

ogenblik een verbinding ontstaat met hen die in de aula op ons wachten. 

Toen konden we afscheid nemen – samen, niet eenzaam. 
 

Niet jong meer, niet ‘iets eenzaams’. Met opgeheven hoofd zien en voelen we, soms 

op heel bijzondere plekken en momenten, mensen om ons heen. Zoals die mannen 

naast mij, tijdens dat eeuwige moment in de Matthäus Passion: Und verschied... 
 

Liefde heet dat! Daar kan niets tegen op. 

 

 

 
 

 

1 Marjolein van Heemstra, theatermaker en schrijver, Trouw 27 februari 2018 



40 (On)gebaande wegen             ◄◄ 
 

 

Ze waren op doorreis uit het Noorden nog bij ons langs geweest. Daarna met het 

camperbusje via Maastricht naar Frankrijk. Ik legde ze nog even uit hoe ze op die 

mooie camping konden komen (‘pas op, niet op je TomTom vertrouwen, want dan is 

er een te lage tunnel; voor je het weet zit je klem!’). Drie dagen later kregen we deze 

geruststellende ansichtkaart. 

‘We hebben Maastricht gehaald! Nu op naar België.’ 

Ja, humor zit in de familie! 

Een ander familielid, ook uit het Noorden, ook veel 

humor. Met vrouw en kinderen verbleef hij enkele 

zomerweken op onze boerderij in verbouwing, in de 

idyllische omgeving van het dorp Heerde op de Velu-

we. Niet slecht dus, maar ja, geen Frankrijk. Hoe 

vertel je dat aan familie en vrienden die wél ver uitzwermen? ‘We gaan richting Parijs’ 

Daar is geen woord Frans bij! 
 

Je zult wellicht denken: dat is me de familie wel. Dat is ook zo en ik ben daar best 

trots op. Want met al die gekheid was hun boodschap helder: het is niet altijd dat wat 

je ziet – het zal ook zeker niet altijd zijn wat het was! Ze leefden voorbij de vanzelf-

sprekendheid van dat wat je meent te zien! Ze creëerden hun eigen wereld en daar-

mee weken ze – weet ik wel zeker – af van de ‘gebaande wegen’ die veel mensen 

denken te kunnen gaan.  
 

‘De gebaande wegen’, dat is: (willen) voortgaan op de vanzelfsprekendheid van het 

verleden. ‘De gebaande wegen’, dat veronderstelt: veiligheid, omdat heden en toe-

komst voortvloeien uit wat gisteren was.  
 

Dat is helaas een tragische vergissing. Het hier en nu, de gebeurtenissen van van-

daag werpen wel hun licht op wat daaraan voorafging, maar ze zijn niet het dwingend 

gevolg daarvan. Mensen geven zélf betekenis aan de geschiedenis, aan de loop van 

de gebeurtenissen. Dát bepaalt de weg die we gaan. 

Dáárom zijn wij – als het goed is – uniek. Omdat ieder mens een eigen betekenis 

geeft aan dat wat is gebeurd – het verleden. Het verleden en het hier en nu worden 

ingekleurd door wie wij zijn en willen zijn. Wij kunnen de toekomst slechts onder ogen 

zien, als wij de moed hebben om die toekomst zelf ter hand te nemen. Dat is mis-

schien een verontrustende gedachte want het leven kan dan wel eens onveilig zijn, 

maar een andere levenshouding is tragisch omdat dan uiteindelijk slechts het slacht-

offerschap rest. 
 

Over gebaande wegen gesproken. Ik weet niet hoe het jou vergaat als je jezelf vol 

vertrouwen overgeeft aan dat kastje met die mooie stem op (of in) het dashboard en 

je zo aan de hand van TomTom door onbekend land reist. Er is een flinke kans dat je 

geen flauw benul hebt waar je bent. Je ziet wel de wereld om je heen, maar bent 

daarin een vreemdeling. Dan valt opeens je navigatiesysteem uit. Je bent op weg 

naar Berlijn, je komt bij een splitsing in de weg, maar verdraaid – nergens staat ‘Ber-

lijn’ aangegeven. Had je nu maar een goede wegenkaart bij je, had je je maar even 

goed georiënteerd op de route voor je op weg ging. Ik bedoel: had je nu maar even 

zelf verantwoordelijkheid genomen voor je eigen weg in het leven in plaats van blind 

aan de hand van TomTom te lopen. 
 

Er zijn mensen die denken dat hun weg gebaand is, dat ze aan de hand geleid wor-

den. Zoals dat paard voor de Volkswagen geleid wordt, je ziet de leidsels. Er zijn ook 

mensen die leidsman of leidsvrouw van het eigen leven zijn, die de leidsels in han-



den nemen. Niet dat ze dán zeker weten dat ze veilig aankomen, zeker niet, maar ze 

zijn en voelen zich in elk geval geen slachtoffer van wie of wat dan ook, omdat ze 

verantwoordelijkheid hebben genomen. De weg die we zelf in verantwoordelijkheid 

kiezen leidt niet vanzelfsprekend tot het doel dat wij ons stellen. Dat weten wij pas als 

het doel is bereikt – of niet. 

Dan blijft het waar: soms is er geen vaste grond onder je voeten en val je. Wat dan? 
 

Het is winter 1958. Ik ben leerling in de 3e klas van de Marnix MULO te Zwolle, ruim 

14 jaar. We hebben een invalleraar Engels, gepensioneerd, wit haar, snorretje, klein 

maar voor ons jongens een man van statuur. We hebben een positief ontzag voor 

hem. Het is 13.15 uur geweest. We lopen naar huis, hij loopt 50 meter voor ons, 

aktetas in de hand, gleufhoed op. Er ligt sneeuw. Opeens, hij glijdt uit, probeert zijn 

evenwicht te hervinden, maar valt. We zien het gebeuren, een schreeuw ontsnapt 

aan onze lippen. Hij krabbelt overeind, pakt zijn hoed op, zet die weer op zijn hoofd, 

klopt zijn grijze lange jas af. Wij zijn inmiddels bij hem. Met zijn heldere glimogen kijkt 

hij ons aan. Dan neemt hij het woord: ‘Het is geen schande om te vallen, het is een 

schande om niet meer op te staan.’ Hij glimlacht, draait zich om en vervolgt zijn weg. 

Als hij wat afstand heeft genomen, vervolgen ook wij de onze – even stil.  
 

Dat gebeurde 58 jaar geleden, maar het is voor mij als de dag van gisteren. Steeds 

weer in mijn leven komt dit beeld mij voor ogen: Meneer W. Hij valt. Hij staat weer op. 

Hij spreekt. 
 

De toekomst? Een ongebaande weg. Soms val ik. Sta op! 

Maar als ik dat eens niet meer kan? Ik hoop dat er dan een liefhebbende, een zorg-

zame hand is die mij opbeurt – of aflegt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41  Als statistieken zwijgen             ◄◄ 
 

 

We wandelen over een pad van de 

Parnassusberg, een cirkelvormige heu-

vel, omgeven door beukenhagen. De 

lente is doorgebroken, het is 18 gra-

den. Zoals vroeger elk landgoed een 

verhoogd uitkijkpunt had om rond te 

kijken, zo zien ook wij uit over het 

voormalige landgoed aan de rand van 

Zwolle, vlakbij de plaats waar in de 

15eeeuw Thomas a Kempis leefde. 

Voor ons zien we het gerenoveerde 

koetshuis. 
 

De eerste bloesem laat zich uitbundig 

zien. Er heerst stilte, waardoor het 

voorjaarsgekwetter van elkaar achter-

volgende vogels luid opklinkt. Ze zien 

uit naar nieuw leven! Er zijn op dit uur 

nog weinig mensen. Alleen verderop 

het pad kijkt een man stil voor zich uit, het hoofd licht gebogen. 

Begin december 2015 was Louise hem tegengekomen op de markt, die kennis uit de 

tijd van voor ons trouwen, al weer zo’n 50 jaar geleden. Hij was ernstig ziek. Hij zou 

de Kerst niet meer halen – zo vertelde hij – maar was er klaar voor, ervan overtuigd 

dat hem dan een nieuw leven wachtte. Het werd een week voor Pasen. Op Stille 

zaterdag werd hij begraven op de Parnassusberg, in 2003 aangelegd op de begraaf-

plaats Kranenburg, tot 1933 een landgoed. De grafaarde ligt nog verborgen onder 

bloemen. 
 

Hij behoort tot een minderheid, want anno 2016 wordt in Nederland circa 65% van 

alle overledenen gecremeerd. Dat percentage neemt elk jaar toe, sinds in 1913 cre-

matie werd toegestaan. In 1914 werd één man gecremeerd: een hoofdbestuurslid 

van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Een sterk staaltje geslaagd 

voorbeeldgedrag! Want in 2015 vonden 93.160 crematies plaats, zo meldt de Lande-

lijke Vereniging van Crematoria. De dood heeft in 100 jaar een ware revolutie in 

Nederland veroorzaakt. 
 

Waarom wordt gekozen voor een begrafenis of crematie? Dat weten we formeel niet. 

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) rapporteert jaarlijks over duizenden onderwer-

pen, maar zwijgt als het graf als het gaat om informatie over ‘na de dood – wat dan?’ 

Het is haast niet te geloven – van overheidswege weten we niet hoeveel mensen 

begraven of gecremeerd worden!  

Religieuze en financiële overwegingen lijken een belangrijke rol te (kunnen) spelen 

bij de keuze van begraven of overlijden. Overheidsbestuurders zullen waarschijnlijk 

niet treuren om de nog steeds doorzettende stijging van het aantal crematies. Er 

dreigt anders immers een ernstig ruimteprobleem, zo wordt opgemerkt. In 2015 stier-

ven 141.740 mensen, in 2055 zullen dat er (zo luidt de prognose) 201.586 zijn. Daar-

van is maar liefst de helft ouder dan 90 jaar en dat is een verdrievoudiging ten op-

zichte van nu.1 

Wellicht wist u het nog niet: als het om asfalt en auto’s gaat hoor je nooit over een 

ruimteprobleem, als het om begraven van mensen gaat wel. Zo zijn wij in Nederland! 
 



Eén ding weten we niet uit statistieken en toch wel zeker: de leeftijd is van grote 

invloed op de keuze voor cremeren of begraven. Wie op de Parnassusberg rondloopt 

moet wel diep geraakt worden door het verdriet dat schuil gaat achter al die graven 

op de afdeling voor heel jonge kinderen, vol bloemen, speelgoed, molentjes, foto’s, 

geschreven herinneringen. En op de overige afdelingen is het aantal graven van 

jonge(re) mensen vele malen groter dan statistisch verwacht zou mogen worden. De 

beheerder van Kranenburg wist het en ook bij uitvaartondernemingen is het bekend: 

er worden relatief veel minder jonge mensen gecremeerd. In een onderzoek van een 

uitvaartorganisatie noemden jonge mensen begraven vaak wel ouderwets of zelfs 

oubollig, maar de harde werkelijkheid is anders: het merendeel van de overleden 

jonge mensen wordt begraven, niet gecremeerd. De ouderen gaan (als het henzelf 

betreft) dus na hun dood nog mee in de stroom van ‘de moderne tijd’, de jongeren 

veel minder. 
 

Als we verder lopen op het pad van de Parnassusberg, lopen we voorbij de man die 

er al stond toen wij kwamen aanlopen, zijn hoofd gebogen. We zien de leeftijd op het 

grafmonument: jonger dan 20 jaar. Het is alsof het verdriet zich in de genen van de 

man heeft genesteld en hij daar wel moet blijven staan nu hij treurt om wie na hem 

kwam maar voor hem ging. 
 

Worden jonge(re) mensen bij voorkeur begraven omdat dit ritueel beter helpt om de 

op dat moment onaanvaardbare vergankelijkheid van dat jonge leven te ervaren en 

te aanvaarden? Omdat het graf zichtbaar maakt dat de natuur behalve het leven ook 

de dood behelst? Wordt zo de natuur de gelegenheid geboden om te doen wat na-

tuurlijk is: het lichaam tot stof laten vergaan? Alsof daardoor het te vroege afscheid 

toch kan worden uitgesteld? Omdat het niet te verdragen valt dat het jonge lichaam 

door hitte wordt verteerd? Omdat de achterblijvers dan ook zelf nog díe pijn zullen 

ervaren? Omdat wie achterblijft iets van zichzelf verliest als een kind sterft? 
 

Begraven of cremeren? In hun burelen weten de beleidsmakers van niets. De statis-

tieken zwijgen. Het antwoord op al die vragen ligt in de doodse stilte van de Parnas-

susberg: Het hart heeft zijn redenen, die de rede niet kent.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ook zo verbaasd over de ‘prognoses overledenen’? Zie CBS 

2 Blaise Pascal (1623-1662) in Pensées  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82815ned&D1=0&D2=a&D3=0,121-130&D4=0-1,6,11,16,21,26,31,36,41&VW=T


42 Economische en financiële vluchtelingen          ◄◄ 
 

 

Laten we wel zijn, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met de economie wereldwijd. 

Voor de trouwe volger van het radio- of tv-journaal klinkt dit bekend, zoals alleen al 

blijkt uit twee nieuwsflitsen op 17 april j.l.: 

* Een aardbeving treft Ecuador, 40 doden. De autoriteiten vrezen voor de economi-

sche gevolgen.  

* Op Tenerife stort een appartementencomplex in. De autoriteiten vrezen voor de 

toeristenstroom. 

Ik weet niet hoe lang het bij jou duurde, voordat de portée van deze boodschappen 

tot je doordrong: zoveel mensen gedood en gewond, o wat slecht voor het toerisme, 

o wat slecht voor de economie! Mensenlevens worden vertaald naar economisch 

(on)nut. Geen aandacht van het journaal voor het menselijk leed dat door deze ram-

pen wordt veroorzaakt, wel aandacht voor de mogelijke economische gevolgen. De 

economische gevolgen, voor wie?1 

Misschien antwoord je: wel, in rampgebieden worden juist de slachtoffers dubbel 

getroffen door de economische gevolgen en hun leed wordt daardoor nóg groter! Dat 

is zo, maar is er niet meer aan de hand? 
 

Ik heb niets tegen de economie, integendeel: mijn leven is niet denkbaar zonder dat 

ik onderdeel ben van ‘het systeem van de productie, distributie en consumptie van 

schaarse goederen en diensten.’ Dat is wel een heel waardenvrije definitie, terwijl we 

heel goed weten dat het in de economie gaat om de keuzes die wij daarbij maken. 

Dat zéggen economen ook wel, maar wie ze hoort praten krijgt toch steeds weer de 

indruk dat de economie een soort natuurkracht is, helaas! Zoals de wind waait waar-

heen hij wil. 

We weten beter: de economische keuzes werken in het voordeel van de rijke landen 

en de rijke mensen, in het nadeel van de armen. Economie is geen onbeheersbare 

natuurkracht. De economische wind waait toch wel veel één kant op. Toon Hermans 

wist het al en ik met hem2: 

‘Ik zette m’n schoen ‘s avonds en ik was blij als-ie er ’s morgens nog stond. En 

zong u ook: ‘En strooi dan wat lekkers in de een óf andere hoek?’ Wat is dat 

voor waanzin. Waarom zegt-ie niet meteen in welke hoek hij de rommel gooit. 

Snieklaas, een oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden meccano en een 

autoped. Dat had ik ook wel gewild, maar ik had niks.’ 

Ach, 1974 – de werkelijkheid van de economie aan kinderen verklaard! Aan kin-

deren? 
 

Hoe lang weten we het al: er komt een moment waarop de armen op deze wereld 

niet meer zullen afwachten in welke hoek gestrooid wordt en in welke hoek de klap-

pen vallen. Ze komen eraan en eisen de goede hoek op. 

Wat zeg je? Die tijd is al aangebroken? 

Het merendeel van de mensen die proberen Europa binnen te komen is – volgens 

deskundigen – ‘economisch migrant’. 

Wat een vondst: we mogen ze geen economisch 

vluchteling noemen. Alsof je alleen maar vlucht voor 

oorlogs-, seksueel-, religieus- en natuurgeweld. Alsof 

je niet kunt vluchten voor honger, voor gebrek aan 

onderwijs en gezondheidszorg, weg uit de hoek waar 

de klappen vallen, weg uit de tergende onzekerheid 

over de dag van morgen. Inderdaad, migrant klinkt een 

stuk geruststellender en minder pijnlijk dan vluchteling! 

Migranten mag je weren. Toch zullen ze blijven komen, want onbetaalde rekeningen 



kun je niet terugsturen. 

Er is – zo weten we door de onthullingen van de Panama Papers – nog een heel 

ander type vluchteling dat om ons mededogen vraagt: de financiële vluchteling. Dat 

is een wel heel bijzondere vluchteling. Hij wóónt nog wel in het land waar het leven 

heel goed is (voor hem), maar zijn geld is op de vlucht – voor de fiscus! Deze vluch-

teling wordt namelijk heel verdrietig als hij aan zijn fiscale aanslag denkt. En verdriet 

... ach gattebah ... hij moet er niet aan denken.  
 

De kloof tussen arm en rijk neemt toe, in ons land, wereldwijd. Zij die minder inkomen 

hebben maar trouw belasting betalen, dragen meer bij aan de kwaliteit van de sa-

menleving, omdat anderen geld naar het belastingparadijs brengen – wat een eufe-

misme overigens. Maar juist deze financiële vluchtelingen profiteren het meest van 

onze welvaart. 
 

Bewust gecreëerde ongelijkheid – of het nu gaat over het verschil tussen arm en rijk 

of tussen man en vrouw, tussen wit en zwart – is een product van onze menselijke 

geest. Zoals het in luxe profiteren van de voorzie-

ningen in het eigen land, maar de fiscus ontwijken 

door geld te stallen in een belastingparadijs ook 

ontsproten is in de menselijke geest. Zoals een 

goede fiscale moraal ook zijn oorsprong vindt in die 

menselijke geest.  
 

’t Zit ‘m tussen de oren, zeggen we dan. Daar zit 

ons brein. Daar huist ook de moraal, de mogelijkheid en de wil om keuzes te maken. 

Daarmee maak je het verschil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mijn broer Bé maakte mij attent op deze berichtgeving en de moraal achter het verhaal 

2 Hermans nog eens zien met zijn Snieklaas uit 1974? klik hier  

https://www.youtube.com/watch?v=wX0lD34Mn5c


43 Geen tijd van leven              ◄◄ 

 
 
Martijn Steenbergen 
26 oktober 1970   14 mei 2014 
 

Die na ons kwam en voor ons ging, 

hij had geen tijd van leven 

om brood en spelen 

met ons te blijven delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ons leven is een oogopslag, 

want morgen is vandaag verleden tijd. 

Geen mens weet wat hem nog te wachten staat, 

geen sterveling wie hij nog worden zal – 
 

Zolang wij mogen zijn, willen wij mens 

met mensen in de wereld zijn. 



44 Kwaad toeval en goede mensen            ◄◄ 
 

 

Zomaar een dinsdagmorgen. De ambulance rijdt door de grote roldeur de ontvangst-

ruimte van de Spoedeisende Hulp binnen. Enkele seconden later is het ambulance-

personeel met de brancard op weg naar de lift die de vrouw en haar nog ongeboren 

kind naar het operatiecomplex zal brengen. Voor de liftdeur op de derde verdieping 

staat personeel klaar. De gynaecoloog is al in de operatiekamer. 

Dan gebeurt wat nog nooit in het ziekenhuis was gebeurd. Plotseling blijft de lift met 

een schok steken. Veertig centimeter te vroeg om de liftdeuren automatisch open te 

laten gaan staat de lift stil. Het ambulancepersoneel in de lift drukt de alarmknop in ... 

Het duurt zes minuten voordat de brancard met de vrouw de lift kan verlaten. Ze 

wordt naar de operatiekamer gereden. Zes minuten bleken te veel. 
 

Er ging een melding naar de Inspectie. Een onderzoek kwam direct op gang. Er werd 

een juridische procedure tegen het ziekenhuis aangespannen. De verzekering keer-

de uit. Er gebeurde van alles, maar dat was allemaal achteraf. 

Was dit drama niet domweg het gevolg van toeval? ‘Stom toeval’ zoals we plegen te 

zeggen? Waarom moest nu juist op dát moment de storing in het liftsysteem optre-

den? En die moeder? Als die...? De vragen en suggesties stapelden zich op. 
 

Het risico om in een ziekenhuis een te voorkomen dood te sterven is groter dan het 

risico om bij een vliegtuigongeluk om te komen. In de laatste vijftien jaar is er ontzet-

tend veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de ziekenhuiszorg. Met succes. 

Maar nog steeds sterven mensen door een toevallige samenloop van omstandighe-

den in een Nederlands ziekenhuis. 
 

Toeval? In de beschreven casus bleek naderhand, dat de communicatie tussen de 

verloskundige en gynaecoloog niet goed was geweest. Dat het liftonderhoud niet 

volgens schema was geweest en dat enkelen dat wisten maar niets hadden onder-

nomen. Conclusie: Bij een goede communicatie tussen de zorgbieders had de ambu-

lance niet hoeven rijden. Dat de lift op zo’n fataal moment haperde was inderdaad 

kwaad toeval. Maar dat toeval zou zich noch toen, noch op enig ander moment heb-

ben voorgedaan als het liftonderhoud goed had plaatsgevonden. De fatale gebeurte-

nis kan wel toeval genoemd worden, maar dat toeval vloeide voort uit competentie-

strijd en miscommunicatie, uit een tekort aan organisatie, een teveel aan gemakzucht 

en vacante verantwoordelijkheid. 
 

Wel eens geturfd hoeveel toevalsgebeurtenissen dagelijks in je leven plaatsvinden? 

We weten best dat ons leven voortdurend door een toevallige samenloop van ge-

beurtenissen wordt gekenmerkt, maar we doen vaak alsof dat niet het geval is. Tot-

dat een lift op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats stilstaat. Dan realise-

ren we ons dat het met dat toeval wat ingewikkelder is. Want ja, het was toeval dat 

het noodlot uitgerekend die moeder en dat kind trof, maar die onvoldoende commu-

nicatie en die weigerende lift waren geen toeval maar het gevolg van gedrag van 

mensen. Dáárdoor ontstond dat fatale moment. 

Het kwade toeval ligt op de loer en slaat toe als wij gemakzucht een kans geven, als 

we tekortschieten in goede organisatie, als we door vacante verantwoordelijkheid 

elkaar niet aanspreken als we zien dat er iets mis kán gaan of al niet goed gaat. Juist 

dan en daardoor staat het kwade toeval klaar en kraait zijn haan koning. 
 

We kunnen ons wapenen tegen kwaad toeval, dat hebben de dalende mortaliteitscij-

fers in de Nederlandse ziekenhuizen bewezen. Maar dat geldt niet alleen daar, maar 

ook voor het kwade toeval in ons dagelijkse leven. 
 



Maar het toeval is toch niet uit te bannen, juist omdát het toeval is? Dat klopt. Ster-

ker, het toeval kan ook een zegen zijn. ‘Juist op het moment dat mijn gedachten 

vervelend met me op de loop gingen, werd ik getroffen door die muziek.’ Of: ‘... belde 

mijn vriend op.’ Of ... Wie heeft er geen weet van? 

Het toeval kan barmhartig zijn, het kan een verwarrende charme vertonen, het kan 

een mens gelukkig maken, maar het laat zich ook vaak van zijn sléchte kant zien. 

Maar we zijn niet machteloos als we onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, 

als we doen wat van ons verwacht mag worden, als we door goed te handelen en te 

organiseren het kwade toeval waar mógelijk saboteren. We mogen niet aanvaarden 

dat het toeval de regisseur is van het kwaad dat ons overkomt in ons leven, zelfs als 

we zeker weten dat het toeval niet uit te bannen is. 
 

Weet je, ik heb dít in mijn leven geleerd. Wie verzet pleegt tegen het kwade toeval en 

het leed dat daarvan het gevolg is, kan uiteindelijk leren aanvaarden dat het kwaad 

goede mensen treft. En daarin toch gelukkig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De beschreven ziekenhuiscasus van jaren her vindt zijn oorsprong in feiten, maar is zo veranderd dat noch 

de gebeurtenis noch de betreffende personen herkenbaar zijn.  



45 Kind van de geschiedenis            ◄◄ 

 

27 mei 2016. Fietsend over de Puento Romano laten we de binnenstad van 
Salamanca achter ons. Als we de brug over zijn, stappen we af om nog één 
keer in verwondering om te kijken. Morgen trekken we verder. 
 

We kijken tot 2000 jaren terug in de 

tijd. De brug werd gebouwd in de 1e 

eeuw. Vijftien bogen staan nog fier 

overeind. In het midden de hoge 

Catedral Nueva (16e en 17e eeuw) en 

daarvoor de Catedral Vieja (12e 

en13e eeuw). Links de torens van de 

Universidad en daar tussenin de 

carillontoren achter de Plaza Mayor. 
 

Wat zou de wereld er desolaat uitzien 

als er niet zulke fantastische bouwers zouden zijn geweest. Stel je voor dat Sala-

manca, Amsterdam en Zwolle er zouden uitzien als Almere, om maar een voorbeeld 

te noemen. Kijkend naar al die eeuwen schoonheid van Salamanca, zie je niet alleen 

gebouwen met zeer verschillende architectuur – Romaans, Gotiek, Rococo, Renais-

sance, Barok. Het is veel meer: je ziet de weerspiegeling van de ontwikkeling van de 

menselijke geest, van de verschillende culturen door de tijd heen. Want hoe groot 

kan het verschil zijn. De Romaanse kerken met hun eenvoud en sereniteit, hun sim-

pele evocatie en daardoor hun ruimte voor de menselijke geest. En dan vijf eeuwen 

later: de bekoring van het primitieve en onbeholpene is verdwenen. De Barok met 

zijn kerken die tot berstens toe zijn opgevuld, omdat leegte bedreigend was; de bete-

kenis van de beelden kon er niet dik genoeg opgelegd worden: zo zult gij geloven. 

Helaas geldt ook voor het werk van 

de menselijke hand: alles van 

waarde is weerloos. Want de eeu-

wen door zijn mooie gebouwen en 

beelden, die representanten van 

de menselijke geest, weerloos 

gebleken tegen de slopers – onge-

acht of het eeuwen terug de Beel-

denstormers waren, of nu de ma-

nen van IS of ‘moderne’ stadsbe-

stuurders of wie en wanneer dan 

 ook. Ze hebben altijd hun legiti-

matie: ‘de herinnering aan die 

cultuur of dat geloof moet vernietigd worden’ of ‘de vooruitgang vraagt dat’, weet u 

wel?! 
 

Zoals Zwolle ooit acht stadspoorten had en nu nog slechts één, de Sassenpoort. En 

ook die is indertijd nog maar net gered van de slooplust van de toenmalige stadsbe-

stuurders. Jazeker, de vooruitgang ...! 
 

Bij het aanschouwen van tweeduizend jaar tijd, dwaalt mijn geest gemakkelijk naar 

een ervaring van tien jaar terug. Dat is immers een kleine stap in die onmetelijke 

baaierd van tijd. We maakten met Martijn vanuit de stad Groningen een tocht door de 

Groninger Ommelanden. Vanuit de Pekela’s reden we richting Winschoten. Aan de 

rand van dat stadje stond ‘onze flat’, gebouwd in 1966. Daar brachten we onze eer-

ste huwelijksjaren door, daar werd Robert geboren. Wat was dat een mooie tijd in 

Restanten van het in 1830-1835 vernielde deel van het Mo- 

nasterio de Piedra (uit 1194!) in Nuévalos, Zaragoza, Spanje. 



Winschoten, in die flat. Op kilometers afstand dachten we de flat al te zien. Totdat we 

dichterbij kwamen. Wat?! Gesloopt, al na minder dan dertig jaar. Ook een weerspie-

geling van de tijdgeest of alleen maar heel slechte bouw? Hoe ook, geen zichtbare 

herinnering meer! 
 

Als we binnenkort weer thuiskomen, is er een gerede kans dat die lelijke, nog maar 

een halve eeuw oude ziekenhuis-blokkendozen áchter ons huis zijn gesloopt. Maar 

vóór ons huis zal de eeuwenoude Sassenpoort nog staan te pronken, dat verwacht ik 

tenminste! Als ik dan vanuit onze voorkamer naar die poort en fontein kijk, zal ik me 

een kind van de geschiedenis voelen. Met af en toe een goedmoedig knikje uit 

grootmoeders tijd. 
 

▌     Van Nahuysplein 
 

de Sassenpoort – ooit vestingwerk – 

staat nu alleen nog mooi te zijn 
 

Eeuwoude bomen lijken onvermoeid 

hun armen in de lucht geheven 

met de geschiedenis te zijn vergroeid 
 

Mensen zijn hier hun weg gegaan 

de eeuwen door en even maar 

voeg ik mij in de loop van het bestaan 
 

Alles waar geen verhaal van is 

verdwijnt uiteindelijk in niets 

sterft in het tij van de geschiedenis 
 

Hoe kan ik, vragend zoekend kind 

mij wagen op de golven van de tijd 

als ik niet wist dat toch het leven wint? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 Een echoput vol gif              ◄◄ 
 

 

Hij had geen naam. Op zijn werk noemde men hem weliswaar Lucas en zo werd hij 

thuis ook aangesproken, maar als hij zich op ‘sociale’ media en in mails presenteerde 

was hij onherkenbaar, naamloos. Of toch niet: Fikkie. 

Ook die morgen was hij – zoals elke werkdag – om tien over acht op de fiets gestapt. 

Om precies halfnegen was hij achter zijn computer gaan zitten. Om halfeen had hij 

geluncht en om vijf uur was hij – zoals elke werkdag – weer naar huis gefietst. Hij 

had die dag zijn werk gedaan zoals van hem verwacht mocht worden, zonder ambitie 

maar wel met plichtsbesef en dat is toch al heel wat. 

Na de avondmaaltijd las hij – zoals elke dag – zijn dochtertje voor. Daarna trok hij 

zich terug op de zolderkamer, alleen met zijn laptop als trouwe vriend. Op verschil-

lende media van het internet verzond hij twaalf haatboodschappen en oproepen tot 

geweld. Hij las ook de boodschappen van zijn anonieme makkers en dat wond hem 

op. Toen zijn vrouw al in bed lag trok hij zijn jas aan. Hij verliet zijn woning en – voor 

het eerst in zijn leven – voegde hij samen met anderen een daad bij zijn woord. De 

politie sprak later van ernstige ongeregeldheden en brandstichting.  

In de stad Saintes, West-Frankrijk, ligt de Abbaye aux Dames. In het westelijk portaal 

van de daarbij behorende Eglise Sainte-Marie is een raadselachtige romaanse voor-

stelling te zien uit de elfde of twaalfde eeuw. Vijftien personages doden vijftien ande-

ren en steeds is een derde persoon daarbij. De slachtoffers zijn naakt, de beulen 

gewapend met stokken, zwaarden en zwepen. En de toeschouwers? Sommigen 

doen niets, anderen heffen de handen ten hemel, weer anderen houden de slachtof-

fers stevig vast. 
 

Wat bedoelde de beeldhouwer te zeggen? Dat weten we niet. Mij laat hij het oer-

beeld van het menselijk kwaad zien: mensen die onschuldigen afslachten terwijl 

anderen zich verlagen tot de rol van collaborateur of toeschouwer. De beeldhouwer 

van duizend jaar her vertelt mij dat er geen verschil is tussen de beul, de helper en 

de toeschouwer. Ze zijn allemaal daders. 

Voor onze onverschilligheid als toeschouwer hebben we tegenwoordig andere mooie 

woorden, eufemismen bedacht, want daar zijn we goed in: tolerantie, respect voor 

andermans zaken, vrijheid, privacy. Maar voor slachtoffers betekent onverschillig-

heid, hoe je het ook noemt, uiteindelijk de hel van de totale verlatenheid.* 
 

Ik stel mijzelf opnieuw de vraag: wat vertelt deze beeldhouwer uit de 11e eeuw mij? 

Als mijn geweten in de verschijningsvorm van welk nooddruftig mens ook aan de 

deur klopt, help ik die mens dan of laat ik hem buiten staan, sluit ik mijn voordeur, 

mijn grens en pleeg ik aldus verraad aan mijn moraal? 
  

Met de hel van de Tweede Wereldoorlog kwam een einde aan de humanistische 

cultuur van de burgerlijke elite (waarvan bijvoorbeeld Bonhoeffer – over wie ik al vaak 

schreef – een prachtig voorbeeld was). Tegenwoordig is voor ons het woord ‘burger’ 



beladen met een odium van benepenheid. Maar het is een geuzennaam want het 

burgerschap draagt prachtige deugden in zich: het besef deel uit te maken van een 

groter geheel, fatsoen, respect, redelijkheid, verantwoordelijkheid en vooral: aanleg 

voor mededogen, barmhartigheid. Zo wil ik een burger proberen te zijn! Misschien 

soms tegen wil en dank een democratisch burger van mijn Stad, mijn Land, mijn 

Europa – ja zeker!, onze  Wereld. Ik kan toch niet anders?! 
 

In onze samenleving lijkt de verzameling van de democratische burgers plaats te 

moeten maken voor een anonieme massa die kennis van de feiten verafschuwt, 

geen verantwoordelijkheid wil dragen voor zijn anonieme gedrag. Deze anonieme 

massa heeft geen leider meer nodig die tot actie oproept, want voor het eerst in de 

geschiedenis heeft deze massa zelf een ongeremde spreekbuis: het internet. Daar 

stinkt het en zo ruiken ze – in de beslotenheid van de zolderkamer – hun kans. Daar 

vinden ze een luisterend oor, daar telt hun mening. De sociale media werken als een 

echoput: alles wat je schrijft wordt door anderen opgepikt, het vermenigvuldigt zich 

en komt bij je terug. Zo ervaar je beloning voor het gif dat je verspreidt. Een deel van 

de media leent zich ook om dat gif verder te verspreiden. De bagger wordt dan ge-

presenteerd als ‘de mening van het volk waarnaar wel geluisterd móet worden.’ Maar 

de anonieme, niet verantwoordelijke massa is niet het volk.** 
 

De beeldenvoorstelling uit de 10e of 11e eeuw – van die zichtbare daders, helpers en 

toeschouwers die allen schuldig zijn – heeft niets van zijn actualiteit verloren. Het 

behoeft wél aanvulling. In de onzichtbaarheid van de zolderkamers is het prachtige 

internet met zijn sociale media óók een kweekplaats van anonieme immoraliteit, haat, 

geweld, xenofobie en racisme. De geschiedenis van de mensheid is vol met momen-

ten waarop de keurige, zwijgende, anonieme massa opeens bereid én in staat bleek 

op ongekende wijze afschuwelijk geweld toe te passen jegens onschuldige burgers, 

als ze door een demagoog daartoe werd opgeroepen. Dat laatste hoeft nu niet eens 

meer. Die massa heeft nu zijn eigen spreekbuis: het gif in de echoput doet feilloos 

zijn werk. 

 

Ik ben Roel Steenbergen, zo wil ik gekend worden, niet anoniem. Ik heb geen andere 

keuze dan – wellicht tegen wil en dank – te leven als een verantwoordelijke burger 

die niet zwijgt en zich niet afwendt. Want de vraag is prangend: Als de echoput met 

gif steeds bedreigender wordt, kijken wij dan in onverschilligheid weg – ook als 

nooddruftige mensen aan onze deuren kloppen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorbije weken werd ik aangesproken en geïnspireerd door het lezen van 

* het boek Pelgrim zonder God van Herman Vuijsje, zesde druk 2002, blz. 177 e.v., waarin hij mij confronteert 

met de beeldenvoorstelling in de Eglise Sainte-Marie te Saintes; 

** het artikel De lone wolf krijg je niet gemakkelijk in het vizier, waarin de terreurdeskundige Beatrice de Graaf 

haar – zoals zo vaak – indringende visie geeft; Trouw, 16 juni 2016 



47 Er is alleen maar buitenkant            ◄◄ 
 

 

Ze zijn weer thuis, in Amsterdam, Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Rembrandt 

schilderde ze in 1634. Door de minutieuze weergave van de rijke kostuums, de be-

weeglijkheid van de figuren én de genuanceerde lichtval, zijn deze twee schilderijen 

van de toen 28-jarige Rembrandt topstukken in zijn oeuvre. 

Marten en Oopjen zijn nog maar net getrouwd als ze zich levensgroot als de rijke 

Europese adel laten verbeelden. Dit glamourpaar begint aan een prachtig leven, zo 

lijkt het; Oopjen is hoogzwanger. Maar smoorverliefd zien ze er niet uit. Is het soms 

een ‘huwelijk om het geld’, omdat beide steenrijke families er financieel voordeel bij 

hadden? Hoe het ook zij, wie nú naar dit echtpaar kijkt, weet dat achter deze weerga-

loos mooi geschilderde schilderijen óók een gezinstragedie schuilgaat. Van hun – 

binnen vier jaar geboren –drie kinderen overleefde er slechts één de kindertijd. Mar-

ten stierf, 28 jaar oud, zeven jaar nadat ze samen geschilderd zijn.1 Wat de prachtige 

schilderijen ons laten zien is alleen maar buitenkant. Zeven jaar later is het sprookje 

uit. 
 

Opzij van Marten en Oopjen hangt in het 

Rijksmuseum dat andere immense schilderij 

van Rembrandt, de Nachtwacht, acht jaar 

later geschilderd. Veel meer nog dan in de 

schilderijen van Marten en Oopjen zien we 

daarin het fantastische spel van licht en don-

ker, waarvan Rembrandt niet de uitvinder, 

maar wel de grootste meester is. In het leven 

– zo laat Rembrandt ons zien – is er altijd sprake van licht en donker. De diepgang 

ontstaat als het licht het duister niet geheel verdrijft (want dan krijg je een akelig plat 

schilderij), maar elk zijn goede plaats heeft gekregen. Dan ontstaat een heel krachtig 

beeld. De wisselwerking tussen licht en donker geeft dynamiek aan het leven. 
 

Als ik Anselm Grün goed begrijp, ziet hij dat heel anders. Grün is een 71-jarige Duit-

se Benedictijnerpater die zijn honderdduizenden verslaat met meer dan 200 boeken 

(hoe doet die man dat – in 40 jaar? Hoep, tien weken, weer een boek klaar?) met 

titels als Het grote boek van Levenskunst. Ik weet niet aan welke levenservaringen hij 

zijn levenskunst heeft ontleend of getoetst. Wel weet ik dat hij een theoloog en filo-

soof is die als pater van zijn abdij een verzameling van twintig commerciële bedrijven 

met een miljoenenomzet heeft gemaakt. Hij móet dus wel over levenswijsheid be-

schikken. Blijkbaar zoveel, dat je daar 200 boeken voor nodig hebt en miljoenen mee 

verdient! 
 

‘Eén enkele vreugde verdrijft honderd droefheden’, zegt een Chinees spreekwoord 

en Grün beaamt dat graag, want – zo schrijft hij – een kleine vreugde kan de droevi-

ge stemming die de ziel van de mens somber maakt, verdrijven. De blijdschap is als 

een wig die in de muur van de droefheden wordt gedreven. De wig breekt de muur in 

tweeën. Er ontstaat een opening waardoor het leven kan doordringen tot de mens.2 

Grün plaatst dus blijdschap tegenover verdriet; als je blij bent, is je verdriet weg en 

pas dan kan het leven doordringen tot de mens. Blijdschap is een wig die verdriet 

verdrijft, zegt hij. 
 

Ons levensgevoel is geheel anders. Onze wonderlijke levenservaring is dat blijd-

schap en plezier om het goede leven en verdriet om verlies náást elkaar kunnen en 

mogen bestaan. Een leven met verdriet én vreugde, dát is aards leven. Ze zijn er en 

mogen er allebei zijn, het ene wordt niet verdrongen door het andere. Nee, dan houd 

ik het liever bij Ramses Shaffy. Hij schreef geen 200 boeken om zijn levenswijsheid 



over te dragen. Sterker, hij had maar één liedregel nodig om mij te vertellen wat 

ware, alles omvattende levenskunst is: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

– niet zonder ons.’ Streep daaruit geen woord weg, alleen zo is het leven echt léven. 
 

Niet zonder ons? Hebben opvattingen als van Anselm Grün ertoe bijgedragen dat 

verdriet in onze samenleving er eigenlijk niet mag zijn? Oh ja, wel als je toeschouwer 

op afstand kunt zijn. Uitgerekend programmamakers van de EO en NCRV weten dat 

andermans verdriet altijd goed is voor hoge kijkcijfers. 

Niet zonder ons? Alleen in de lichtheid van het bestaan lijkt het samenleven voor 

velen nog draaglijk te zijn, weg van het duister! Het geluk en het licht worden ge-

veinsd want uit angst voor de confrontatie met verdriet en het duister, wordt daarover 

niet gesproken. Ja, Anselm vindt zijn gelijk op het caféterras, het strand van Scheve-

ningen, op het familiefeestje, op de zakenborrel. Daaraan doe ik op z’n tijd graag 

mee. Maar daar lopen we wel het risico een eenzijdig leven met alleen maar lichtheid 

te zien. Een frisse blik, glimlach op de lippen. 'Met jou gaat het wel goed om zo te 

zien, je hebt de draad van het gewone leven al weer opgepakt, fijn joh!' en hup, op 

naar het volgende tafeltje en glas. Met iedereen een babbeltje om zo met niemand 

een gesprek te hoeven voeren. Maar in hoeveel hoofden en harten van de aanwezi-

gen is er náást de blijdschap ook het verdriet om een dementerende moeder, een 

hulpbehoevend kind, een gebroken huwelijk, een bedrijf dat failliet gaat, een gestor-

ven kind of levenspartner? Wij leven met de buitenkant en er wordt van ons verwacht 

dat we die binnenkant, die juist in díe situaties zo kan opspelen, verborgen houden. 

Soms lukt dat niet zo goed. Zoals bij onze zoon Martijn. Onlangs mochten we samen 

met twee hulpverleners van Martijn terug-

blikken op de jaren waarin zij hem hielpen te 

ontdekken wie hij was: een Asperger – zoals 

hij zichzelf nadien noemde. De jonge vrouw 

die als psychiater zoveel voor Martijn heeft 

betekend, vertelde ons: als wij over Martijn 

spraken, viel vaak het woord onbevangen. 

Dat herkenden we. Hij toonde zich zoals hij 

was. Puur, zonder franje! Zijn buitenkant 

toonde zijn binnenkant. Als je hem in zijn 

gezicht keek, als hij nog maar één zin voor de telefoon had gesproken, wist je hoe 

het met hem was. Die onbevangenheid maakt kwetsbaar en dat wist Martijn. Daarom 

wilde het niet zo goed in een gezelschap waar mogelijk alleen maar de buitenkant 

telde. Want je kon ontzettend met hem lachen, je kon met hem huilen, maar wat had 

hij een bloedhekel aan het masker waarachter een mens zich kan verschuilen, vooral 

in grotere gezelschappen. Als het toch moest, zocht hij zijn tafelgenoot graag zelf uit. 

Een tafelgenoot met gevoel voor de binnenkant. Dan had je het goed met hem. Die 

onbevangenheid liet hij ook in veel van zijn artikelen blijken. Dat als voorbeeld daar-

van in het boek Martijn – Kroniek van een Asperger ook zijn artikel wordt opgenomen 

over De handschoentjes van Boudewijn Büch met als titel Er is alleen maar buiten-

kant3 hoeft dan ook niemand te verwonderen. 

 

 

 

 

 

 
1 Trouw, 1 juli 2016 

2 Anselm Grün, Het grote boek van Levenskunst, Ten Have, 2015 

3 De laatste regel van een kwatrijn van Komrij. 



48 Een saboteur van het goede            ◄◄ 
 

 

1984. Het was de tijd van de grote revolutie is de psychiatrie. Ik had het voorrecht als 

organisatieadviseur te werken in het (toen nog) Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze 

en was de persoonlijk adviseur van Maarten Oosterlee, toen de Geneesheer-

directeur (want zo heette de functie in die tijd). We kenden elkaar uit de wereld van 

de regionale verslavingszorg en hij had mij gevraagd bij en voor hem te komen wer-

ken. 
 

In die tijd verlieten steeds meer psychiatrische patiënten het ziekenhuis; ze gingen 

wonen in zogenaamde sociowoningen in Arnhem, Ede en Tiel. Zij die wél in een 

paviljoen op het terrein van Wolfheze bleven, maakten ook een grote verandering 

mee: de gescheiden mannen- en vrouwenpaviljoenen werden opgeheven, het ge-

mengd wonen werd doorgevoerd. Het was wennen, voor patiënten én het personeel! 

Elke maandagmorgen werd in Wolfheze ‘het 

appèl’ gehouden. Leidinggevenden, artsen, 

verpleegkundigen, staffunctionarissen en de 

directie kwamen bijeen om de bijzonderhe-

den van het weekend te vernemen en waar 

nodig slagvaardig samen beleid te maken. 

Nadat op één van de paviljoenen het ge-

mengd wonen was ingevoerd, rapporteerde 

een paviljoenshoofd geschokt, dat hij ‘s 

morgens een mannelijke en vrouwelijke patiënt samen in bed had gevonden. Ooster-

lee repliceerde, hem met een glimlach aankijkend: ‘En, zagen ze er gelukkig uit?’ 
 

Maarten Oosterlee heeft een grote invloed op mijn leven gehad. Vooral door hem 

ben ik aangemoedigd om ziekenhuisdirecteur te worden. Maar misschien veel be-

langrijker: ik mocht, in de ontmoeting met hem, wijze levenslessen ontvangen. Hij 

was een uiterst deskundig man, maar vooral: hij was volkomen wars van de vanzelf-

sprekendheid. Regels waren er ten dienste van de mens en als ze niet strookten met 

zijn hoogstaande morele kompas, dan was het voor hem geen goede regel. Zo leer-

de hij mij en anderen: ‘Wie zich honderd procent aan regels houdt, is een saboteur.’ 

Hij hield van dit soort oneliners om daarna het vaak niet gemakkelijke gesprek aan te 

gaan. Niet het mogelijke verschil van inzicht, maar wel luiheid in het denken en ge-

brek aan moed om onbekende denkwegen op te gaan kon hij slecht verdragen. Ik 

ben hem daarvoor dankbaar! 
 

Na Wolfheze werd ik – via een interimbaan als ziekenhuisdirecteur in ‘het Slotervaart 

Amsterdam’ – directievoorzitter van het in crisis verkerende Sint Josephziekenhuis in 

Eindhoven. Ik mocht daar vanaf 1986 – 42 jaar oud – zes jaar mijn werk doen. Daar 

moest toen nog wel dispensatie van de bisschop aan te pas komen: ik zou namelijk – 

afkomstig uit een orthodox protestants milieu – de eerste niet rooms-katholieke direc-

tievoorzitter zijn. Het liep goed af, de dispensatie werd verleend. Die zes jaren zijn de 

mooiste werkjaren in mijn leven geweest omdat ik nergens zoveel heb geleerd als 

daar (zie ook blog 1!). Het heeft een ingrijpende, positieve invloed gehad op het 

leven van Louise en mij. Ook daarin speelde de omgang met regels een belangrijke 

rol. 
 

Ik koester in dat kader de bijzondere contacten met één van de ziekenhuispastors, 

Hans Slooff, afkomstig uit een erudiet en hooggeleerd Rooms-Katholiek geslacht. We 

lunchten regelmatig samen. Eens vertelde hij dat hij de voorgaande nacht naar de 

Spoedeisende Hulp was geroepen. Hij trof een huilende familie aan, vader had een 

zeer ernstig verkeersongeluk gehad. Ze hadden hem gevraagd om de ziekenzalving, 



het sacrament der stervenden toe te dienen. Maar er was een groot probleem: vader 

wás al gestorven. Ik voelde met Slooff mee: ‘En hoe heb je dat opgelost?’ Hij keek 

me blijmoedig aan: ‘Natuurlijk heb ik de zalving gedaan!’ ‘Maar krijg je daar geen 

problemen mee, want dat mag toch niet?’ Ik herinner me dat hij op dat moment echt 

triomfantelijk keek: ‘Luister Roel, als de bisschop in Den Bosch jachthonden, paarden 

en jagers zegent, en als wielrenners het heilig kruisje meekrijgen, zou ik dan aan 

deze mensen de troost van de zalving moeten onthouden?’ 

Maarten Oosterlee en Hans Slooff – rechtgeaard protestant en katholiek, vrije den-

kers en juist daardoor was hun moraal fijn geslepen. Ze hebben elkaar nooit ontmoet 

maar zouden het waarschijnlijk goed met elkaar hebben kunnen vinden. En op z’n 

minst genoten hebben van een spannende dialoog over het omgaan met regels. 
 

Er is een groot verschil in het omgaan met regels in de noordelijke en zuidelijke cultu-

ren van Europa. In gebieden waar de Protestantse cultuur zijn grote invloed heeft 

(gehad) is het uitgangspunt dat je je aan regels houdt, punt uit. Als je het niet met de 

regels eens bent probeer je ze met een onverdroten ijver te veranderen. Maar lukt 

dat niet, dan is de regel: regel is regel, je houdt je eraan. 

In de van oorsprong Latijnse culturen is de neiging meestal onbedwingbaar om te 

besluiten de regel ongewijzigd te laten, maar hem gewoon niet na te leven. De recht-

geaarde protestant, misschien beter: de noordeling, zal zijn afkeer van de regel 

doorgaans duidelijk en direct articuleren. De zuiderling daarentegen verpakt zijn 

opvatting door de regel mogelijk te prijzen, om hem vervolgens links te laten liggen. 

De zuiderling bestrijdt de regel niet, eerbiedigt hem, maar acht zich, als dat past, 

vrijgesteld van de naleving. Ik hoorde alweer een tijd geleden Antoine Bodar uitleg-

gen hoe dat zit. Ik citeer hem nu vrij, uit mijn geheugen. Kijk, zei Bodar, de kerk is er 

om de moraal hoog te houden. De kerk moet ons blijven vertellen wat ooit de bedoe-

ling is geweest – een leven zonder zonde, de wereld een paradijs. We weten natuur-

lijk dat we ons daaraan niet kunnen houden, maar daar moet je niet onder lijden, laat 

je eigen geweten zijn werk doen. De regel handhaven, doen wat jou goed dunkt! 
 

De Duitse filosoof Immanuel Kant formuleerde een basisregel (inderdaad: regel!), de 

zogenoemde ‘categorische imperatief’, die in eenvoudiger taal als volgt luidt: ‘ Richt 

je in je doen en laten uitsluitend naar gedragsregels waarvan je zou kunnen willen 

dat iedereen zich ernaar richt.’ 

Het vergt wellicht enige morele moed om op je eigen morele kompas te varen, een 

eigen verantwoorde invulling te geven aan die regel van Kant. Maar Oosterlee heeft 

me geleerd dat er situaties (kunnen) zijn waarin je je niet moet houden aan de opge-

legde regel, omdat je dan een saboteur kunt zijn van wat werkelijk goed is: ‘Wie zich 

honderd procent aan regels houdt, is een saboteur’, formuleerde hij prikkelend. 
 

Ik denk aan mijn eigen jeugd, ik zie ook nu (kleine) kinderen ondeugend de grenzen 

van de (ouderlijke en maatschappelijke) regels verkennen en ze overtreden. Een 

beetje ondeugendheid is geen ondeugd! Integendeel, het is nodig omdat je daardoor 

je morele kompas ontwikkelt; het leert je spelen met de schijnbaar onwrikbare werke-

lijkheid van dwingende regels. 

Ondeugendheid – ook van volwassenen – helpt om te voorkomen dat je ooit een 

saboteur van het goede wordt. 



49 Tijden van weleer             ◄◄ 
 

 

Zaterdag, 6 augustus 2016. Een zomerzaterdag, de piek van de Nederlandse vakan-

tieperiode. Onder een Hollandse, half zonnige hemel is het dan ook druk op de we-

gen met mensen die zich verheugen op het begin van hun vakantie, van vakantie 

naar huis terugkeren, of waar zich dan ook heen bewegen.  

Ook Louise en ik zijn onderweg. Bij Amsterdam verlaten we de A10 en rijden richting 

Watergraafsmeer, een voormalige polder, nu een wijk van Amsterdam. We draaien 

de Kruislaan op en na enkele honderden meters zien we het toegangshek van onze 

bestemming: De Nieuwe Ooster. 
 

In de poldergrond van De Nieuwe Ooster 

liggen tal van bekende, beroemde Neder-

landers begraven. Ik noem George Breitner 

(1857-1923), fotograaf en schilder; Feike 

Asma (1912-1984), organist; Herman Ba-

vinck (1854-1921), politicus en predikant; 

Majoor Bosshardt (1913-2007), lid van het 

Leger des Heils; Jos Brink (1942-2007), 

presentator; Josine van Dalsum (1948-2009), actrice; Albert Hahn (1877-1918), te-

kenaar en Cor van der Hart (1928-2006), voetballer. 
 

Wij zijn daar op zaterdag, 6 augustus 2016 om afscheid te nemen van Tomas Pieter 

Alexis Weterings, op 28 juli 2016 overleden als gevolg van een hartstilstand, 44 jaar 

jong. Hij behoorde tot de vriendenkring van leerlingen van de Scholengemeenschap 

De Heertganck in Heerde, waartoe ook onze Martijn behoorde, op 14 mei 2014 over-

leden als gevolg van een hartstilstand, 43 jaar jong. 
 

Vijf dagen eerder had Louise een envelop geopend. Ze riep me en we lazen de na-

men van Tomas. Het kon of wilde niet tot ons doordringen dat het Tomas was, To-

mas met wie ik in mei 2016 nog mailcontact had. Hij zou brieven van Martijn voor mij 

opzoeken, want dat was – nadat de vrienden indertijd uitgezwermd waren over de 

universiteitssteden van Nederland – een aspect van hun wonderlijke én bewonde-

renswaardige jongerencultuur: elkaar brieven schrijven. 
 

Toen tot ons doordrong dat het Tomas Weterings was – ‘hè... Tomas Weterings?!’ – 

sloeg de verbijstering toe. Louise belde in de loop van die dag ouders van die vrien-

denkring en zo hoorde ze in brokstukken het schokkende verhaal. ‘Tomas – ja, net 

als Martijn – ja, ook een hartstilstand.’ 
 

Zo zijn we – na enige aarzeling, want wat zou dit bij onszelf teweegbrengen? – sa-

men naar De Nieuwe Ooster gereden om afscheid te nemen van Tomas Pieter Alexis 

Weterings. Maar het was veel meer, het was opnieuw een ontmoeting met én af-

scheid van een prachtige levensfase. Voor Tomas, Martijn, voor hun vriendinnen en 

vrienden, voor de gezinnen waartoe ze behoorden. 
 

Terwijl we daar op De Nieuwe Ooster stonden te wachten tot de aula werd geopend, 

zagen we steeds meer mensen van die tijden van weleer. We ontmoetten één van de 

ouders van een vriend van Martijn. Ze vertelde ons over een door Martijn gemaakt 

schilderij, dat in één van de kamers van haar huis hing. Daar zaten ze indertijd met 

elkaar, die vrienden, daar werd het wereldgebeuren becommentarieerd, daar werd 

over de toekomst gespeculeerd – allerlei rond het schilderij opgeschreven opmerkin-

gen getuigden daar nu nog van. 

Eén van die vrienden van toen kwam aangelopen en zei ons: ‘Toen we na de Heert-

ganck gingen studeren en uitzwierven over verschillende universiteitssteden, dach-



ten we dat het nú wel zou gaan gebeuren, de ontdekking van de wereld. Maar het 

was anders, want juist toen bemerkten we dat we de wereld al veel eerder ontdekt 

hadden, daar op de Heertganck, in Heerde, op onze kamers van ons ouderlijk huis, 

in de bars. 

Hij vertelde van een cabaret dat Tomas, Martijn en hij hadden opgevoerd tijdens een 

schoolfeest. Nou ja, cabaret?! Ja, het was in elk geval avantgardistisch: de drie had-

den zwijgend een kwartier naast elkaar op het toneel gestaan. Deze schokkende 

voorstelling was geëindigd in een schijnbare moord op Tomas, met een aardappel-

schilmesje als moordwapen en een grote rode vlek in zijn hartstreek. 

Toen hij dit had verteld, aarzelde hij even: ‘Ja, en ik heb me gerealiseerd dat ik nu de 

enige ben die dit nog kan navertellen.’ 
 

Ik zag ze daar weer, de vrienden van weleer, nu mannen en vrouwen, nog vrienden. 

Ze waren er bij het afscheid van Martijn, ze waren er bij het afscheid van Tomas. 

Toen ik ze op De Nieuwe Ooster zag, dacht ik: wat is op die héle vriendenkring van 

toepassing, wat ook van Tomas werd gezegd: aardig, charmant, sociaal, intelligent, 

maatschappelijk betrokken. Die generatie leerlingen van de Heertganck uit de tachti-

ger jaren: toen en nu waardevolle mensen! 
 

Maar wat zijn ze ook getroffen door de gebroken herinneringen aan tijden van wel-

eer, door het verdriet dat de dood aanricht, nu al twee uit die vriendenkring niet meer 

leven. Hoe oneerlijk en onbarmhartig is het dat zij de macht van de dood in hun jon-

ge leven al zo hebben moeten ervaren. 
 

Al in 2002 schreef Martijn – 31 jaar oud – in het Tijdschrift Puntkomma een artikel 

over de ontwikkeling van de Nederlandse begraafplaats, met als titel ‘De dood is toch 

de schrik der natuur...’ Begraafplaatsen fascineerden hem van kinds af. Ik citeer – 

geparafraseerd – uit dat artikel: 

In alle verwarring gaat men back to nature, om vervolgens met een schok te 

ontdekken dat de natuur behalve Het Leven ook De Dood behelst. Maar zoals 

de Verlichting van alles kon genezen, behalve van de Dood, zo kan de Natuur 

van alles verzachten, behalve de Dood. Gerard Reve zette ooit een doodskist in 

zijn werkkamer, in de ijdele hoop de dood zo zijn macht te ontnemen die deze 

onmiskenbaar had, heeft en voor altijd wel zal hebben. 
 

De vrienden en vriendinnen, op 19 mei 2014 namen ze op Kranenburg afscheid van 

Martijn. Op 6 augustus 2016 namen ze afscheid van Tomas op De Nieuwe Ooster. 

Een afscheid van de tijden van weleer, van gestorven jeugd. 



50 De troost van schoonheid              ◄◄ 
 

 

Dit is blog 50, daarom een jubileumuitgave. Daarin wil ik graag enkele gedachten 

over schoonheid met je delen, over de troost van schoonheid. 
 

Ik heb het dan niet over de vermeende schoonheid die door mannen en vrouwen 

wordt nagestreefd door middel van de toepassing van botox en fillers. Ze mismaken 

hun ogen, verbouwen hun neus, vullen hun invallende wangen, vergroten hun lippen. 

Expressieloze, op elkaar lijkende poppen worden het. Ze herkennen zichzelf niet 

meer als ze in de spiegel hun misvormde gezicht zien. Ze weten dat ze ooit ontmas-

kerd zullen worden want de tijd kunnen ze niet misleiden, hun angsten niet verstop-

pen. Ze zijn een prooi voor hun eigen bedrog dat vanaf het begin de uiteindelijke 

ontmaskering in zich draagt. 

7 mei 2004, Pisa. Met ons – toen nog –  zevenen 

bezoeken we Pisa en dus ook het Baptisterium, 

gebouwd in de 12e tot en met de 14e eeuw, met 

een omtrek van 107,25 meter en een hoogte van 

54.86 meter de grootste doopkapel in Italië. Het 

interieur is van een overweldigende schoonheid, 

juist door zijn eenvoud en het vrijwel ontbreken van 

decoraties. 

Ik herinner me de kaartverkoopster; een charmante 

vrouw, gekleed in een grijsgroene blazer en dito broek met hoedje. 

Na een poosje verlaten we de begane grond en beklimmen de arcade met zijn ge-

weldige uitzicht op het grote doopvont. Maar hé, wat 

gebeurt daar? De lokettiste is binnengekomen. Ze 

neemt de hoed van haar hoofd, legt een hand op het 

doopvont. Het zachte geroezemoes valt stil. Dan 

gebeurt het wonder: ze begint te zingen! Maar ze 

zingt niet alléén, want haar stem klimt tegen de wan-

den op, wordt afgebogen door de koepel en daalt 

weer neer, klimt opnieuw. Zo zingt een heel koor. 

Wikipedia meldt droogjes: ‘Het [interieur] heeft een 

opvallende akoestiek.’ Wat?! Ik hoor klanken van een 

overweldigende schoonheid. De zangeres is geen 

diva, ze betreedt niet de podia van de grote concertzalen van deze wereld, ze heeft 

voor ons geen naam. Zij staat daar en ik mag daar staan, naar haar luisteren. Wat 

een schoonheid, wat een betovering! 
 

30 november 2015, Boedapest. Je kent hem waarschijnlijk 

niet, György Kurtág, maar dat hindert niet. Want vanaf nu is 

dat anders! Op de foto is Kurtág een krasse 77-er, maar die 

foto is van 2004. Hij is dirigent, componist, pianist. Wat vind 

je van zijn uitstraling? Volgens mij draagt deze man een 

geheim in zich. Neem, wil ik je vragen, twee minuten en tien 

seconden de tijd om naar hem en zijn vrouw Mártha te luis-

teren en vooral ook te kijken. Dan kun jij ook deelgenoot worden in zijn geheim. Klik 

eerst maar hier. 

Kurtág is, als hij dit speelt, inmiddels bijna 90 jaar, zijn vrouw twee jaar jonger. Hun 

gezichten, hun lichamen dragen de tekenen van de tijd. Ze spelen één van de mooi-

ste composities van Bach1 in een transcriptie van Kurtág zelf. Je ziet en hoort twee 

mensen in volledige harmonie opgaan, met hun lichamen, hun handen, de muziek.  

Dít is schoonheid. Zelfs als je niet van deze muziek houdt, kun je het zo ervaren. Ik 

https://www.dropbox.com/s/jw6njhrzyr0jeko/KURTAG%20GOTTES%20ZEIT.mp4?dl=0


weet niet of je de film Amour hebt gezien, maar zo ja, ervaar jij dan ook die grote 

overeenkomst van de beelden? Ik voeg er nog een schepje schoonheid aan toe: Ida 

Gerhardt dichtte het ultieme gedicht over ouderdom – Genesis2, volledig in harmonie 

met deze beelden:  Oud worden is het eindelijk vermogen 

 ver af te zijn van plannen en getallen; 

 een eindelijke verheldering van ogen 

 voordat het donker van de nacht gaat vallen. 
 

6 september 2016, Oosterhout, voordat 

het donker van de nacht gaat vallen.  

We staan met onze camper op een 

camping aan de oever van de Waal. 

Oostwaarts  ligt Nijmegen met zijn 

nieuwe bruggen en stadsstranden.  

Die middag hadden we gefietst langs 

de Waal en over de nieuwe spoorbrug 

waaraan een fietspad is opgehangen. 

De naam? De Snelbinder, prachtig, hoe 

bedenk je het! Onder de brug zijn in de uiterwaarden geulen gegraven en stads-

stranden aangelegd. Op de brug zagen we de uitbundige schoonheid van de jeugd, 

(niet altijd even veilig) dartelend op hun fietsen, in zomerse kleiding op weg naar het 

wachtende water onder hen. Die avond fotografeer ik: de zon zinkt in grootse 

schoonheid in het Waalwater weg. Het kan niet anders, de woorden van Hendrik 

Marsman3 vullen onze gedachten: 

Denkend aan Holland 

zie ik breede rivieren 

traag door oneindig 

laagland gaan 
  

22 augustus 2016. Toots Thielemans, ‘de man die de mond-

harmonica liet huilen, tintelen en flirten’, overlijdt, 94 jaar oud. 

Merkwaardig, de man die leed aan soms ernstige adempro-

blemen en zich de laatste jaren met pufjes en ‘pillekes’ op de 

been hield, blies ballades ‘van een hartverscheurende schoon-

heid’, zoals een recensent terecht opmerkte4. 

Wat was het geheim van Toots Tielemans? Hijzelf zei daar-

over: ‘Ik luisterde laatst op mijn iPod naar mijn oude werk. Zo rap ging het, al die 

nootjes! Dat kan ik niet meer. [...] Het zachte ligt mij nu het best.’ Hoe het kwam, die 

schoonheid in zijn ballades? TootsTielemans sprak heel beeldend over ‘de kleine 

ruimte tussen vreugde en verdriet’. Daar, zichtbaar in de kleine ruimte tussen zijn 

twee handen, ontstond de schoonheid van zijn muziek.5 
 

Geldt dat niet voor alle schoonheid? Als onze materiële wereld zich vult met verbeel-

ding, ontstaat er ruimte voor het beleven van schoonheid die zich een weg baant 

tussen vreugde en verdriet. Schoonheid die zichtbaar wordt in mensen, beelden, 

taal, vormen, kleuren, muziek en de verbondenheid daartussen. 

Zo ervaar ik troost. Omdat ik in vrede mijn weg ga in de wondere wereld van schoon-

heid, die niet te zoeken maar wel te vinden is in die kleine ruimte tussen vreugde en 

verdriet. 

 
1 György en Mártha Kurtág spelen het eerste deel uit Cantate 106 van Johann Sebastian Bach, Gottes 

Zeit ist die beste Zeit, in een transcriptie voor piano vierhandig. In de originele muziek van Bach spelen 

twee blokfluiten een hoofdrol. Als je dat wilt horen, klik dan hier 

2 De gehele tekst van het gedicht Genesis vind je hier 

3 De gehele tekst van het gedicht Herinnering aan Holland vind je hier 

4 Guus Ritzen, NRC, 22 08 2016 

5 Een van zijn bekendere nummers is What a wonderful world. Klik hier 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/BWV%20106%20Sonatina.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2050%20TWEE%20GEDICHTEN.pdf
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2050%20TWEE%20GEDICHTEN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vIuZ7FaMnrQ


51 Van wie is de aarde?             ◄◄ 

 

Van wie is de aarde? Valt die vraag te beantwoorden? Is de aarde van mensen? Van 

mensen zelf? Of van ondernemingen die weer eigendom van mensen zijn? Is de 

aarde van volken, van naties, van overheden? Of mag de mens zich geen eigenaar 

van de aarde noemen? Is de aarde van alles wat daarop leeft?  

Van wie is de aarde? De vraag lijkt onbeantwoordbaar. Mag 

en moet die daarom ook maar niet gesteld worden? Het kan 

bijna niet anders, of het stellen van de vraag brengt – zon-

der dat nog maar een begin van een antwoord geformuleerd 

is – een zeker onbehaaglijk gevoel teweeg. 
 

Waar komt dat onbehaaglijke vandaan? Ik vermoed: we 

voelen op onze klompen aan dat veel ellende op deze we-

reld te maken heeft met het antwoord dat we in de geschiedenis van de mensheid op 

déze vraag hebben gegeven: van wie is de aarde? 

Dat antwoord gaven en geven we veel meer door onze daden dan door onze woor-

den. Hoe welvaart in deze wereld tot stand komt en hoe deze verdeeld wordt, hoe 

armoede mensen uitsluit, vindt zijn basis in de verdeling van macht, in het bijzonder 

economische macht. Die macht wordt vooral bepaald door de wijze waarop het ‘ei-

gendom‘ van de wereld verdeeld is. Van wie is de aarde? Het is een vraag van de 

(economische) machthebbers, van overheden die er juridische procedures en oorlo-

gen over voeren. De vluchteling, de statenloze, de armoedige stelt de vraag ook wel 

maar heeft geen (machts)middelen om een antwoord af te dwingen. 
 

Er gaat een verhaal over een gebeurtenis in 1854. De territoriale 

gouverneur Isaac M. Stevens heeft namens de regering in Wa-

shington een toespraak gehouden. De regering wil het land van 

de Indianen kopen, als het moet met dwang. Het opperhoofd van 

de Indianen, de bijna 70-jarige Chief Seattle, legt dan zijn hand 

op de schouder van Stevens om hem er het eerste halfuur niet 

meer af te halen, want zo lang duurt het antwoord van Seattle. 

Over de exacte inhoud van de toespraak bestaan verschillende 

lezingen. Wat zeker is, is de strekking van het betoog. Ik citeer uit 

wat waarschijnlijk de meest betrouwbare tekst is: 

‘Wij weten dat de bleke man onze manier van leven niet begrijpt. Voor hem is het ene 

stuk grond gelijk aan het andere, want hij is een vreemde, die in de nacht komt en 

van het land neemt wat hij nodig heeft. De aarde is niet zijn broeder, maar zijn vijand! 

En als hij die veroverd heeft, trekt hij verder. De blanke trekt er zich niets van aan. Hij 

vergeet het graf van zijn vader en het erfdeel van zijn kinderen. Hij behandelt moeder 

Aarde en zijn broeder Lucht als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als 

goedkope bonte kralen. Zijn honger zal de aarde kaalvreten en slechts helse woes-

tenij en dorre woestijnen achterlaten.’ 
 

We kennen de afloop: de Indianen werden verdreven van hun grondgebied, hun 

aarde. Is het anno 2016 nog steeds waar dat ‘de blanke man’, de bezitter, zich niets 

aantrekt van het machtsspoor dat hij de eeuwen door heeft achtergelaten? En waar 

op aarde eindigt de trektocht van de niet-bezitters, de vluchtelingen, de ontheem-

den? Hoe kan de vluchteling een stukje op aarde hebben, waarop hij kan leven? Of 

is hij gedoemd nomade te blijven? 
 

Het spook van het nationalisme, dat een naïef antwoord geeft op de vraag van wie 

de aarde is, waart lustig door Europa, ook door Nederland. De nationalist denkt dat 

hij recht op een stuk van de aarde heeft als gevolg van zijn afkomst, zijn bloed. 



Daardoor meent hij verbonden te zijn met een stukje aarde en is de vluchteling een 

ongewenste indringer. De nationalist wil ‘gewoon onder elkaar zijn’. Maar hij vergeet 

dat wie anderen uitsluit, zichzelf opsluit.  

De nationalist maakt zichzelf wijs dat de tijd kan worden stilgezet, dat veranderingen 

ongedaan kunnen worden gemaakt, dat het verloren paradijs terug kan komen, als 

de vreemdeling maar buiten zijn grondgebied blijft. Er is een bijzondere paradox: wie 

de ander uitsluit en denkt daardoor veilig te zijn, 

creëert voor zichzelf juist een wereld van angst 

omdat steeds gevreesd zal worden dat de ander 

toch zal proberen binnen te dringen. De muur om 

het eigen grondgebied, het prikkeldraad om het 

eigen land wordt zo uiteindelijk de vijand van de 

bouwer ervan. De geschiedenis van de mensheid 

leert ons dat. 
 

Ik heb in mijn leven, in mijn werk, bij het maken van maatschappelijke keuzes, het 

volgende geleerd: 

Zoek bij het verkennen van een probleem naar de goede voorvraag. Die voorvraag is 

in dit geval geen juridische of machtsvraag, wel een vraag die gaat over onze moraal. 

De voorvraag geeft nooit een pasklaar antwoord op een reëel probleem, maar stuurt 

wel de richting van ons denken en dus de richting van de oplossing. 

De belangrijkste voorvraag is niet: van wie is de aarde? Die vraag gaat namelijk over 

bezit, over het recht en de macht om te bezitten! Welk antwoord ook op deze vraag 

wordt gegeven, dat antwoord leidt uiteindelijk (ook) tot uitsluiting. 

Mijn voorvraag is: voor wie is de aarde? Wie mag een plek hebben om te leven? Wie 

heeft nog een plek om te overleven? Het antwoord op die vraag leidt niet tot een 

pasklare oplossing van het reële vluchtelingen- en asielprobleem, de grote trek van 

mensen1, maar stuurt wel de oplossingsrichting. Het is de maatlat voor de keuzes die 

gemaakt worden. 
 

Ik ben erfgenaam van tradities, waarin gastvrijheid geworteld is: de abrahamitische, 

de Griekse. Die erfenis wil ik koesteren. Want een wereld zonder gastvrijheid is geen 

wereld voor mensen. We zijn geen wereld- en grondbezitters, maar allemaal gast op 

deze wereld. Allemaal, tijdelijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De huidige trek van (vluchtende) mensen krijgt een bijzonder perspectief als je die toetst aan de volgende 

spectaculaire informatie: Kort na de Middeleeuwen begon een trek van mensen uit Europa. ‘Honderdduizen-

den Europeanen vertrokken vanaf 1500 per zeilschip naar de Oost, de West, Afrika. De echt grote emigratie 

kwam op gang na de komst van de stoomboot. Tussen 1800 en 1914 lieten ruim 60 miljoen Engelsen, Schot-

ten, Ieren, Italianen Portugezen, Nederlanders en andere Europeanen het oude continent achter zich om 

elders in de wereld een beter bestaan op te bouwen.’  

Bron: Marli Huijers in Trouw, de Verdieping, pagina 6, 29 september 2016 



52 Van Martijn – een kleinood            ◄◄ 
 

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een 

tijd voor alles wat er is onder de hemel.  

 

26 oktober 1970 – de geboortedag van Martijn. Hij is altijd bij 

ons door een kostbare erfenis: zijn taal – het voertuig van zijn 

ziel.  
 

In zijn taal zocht Martijn voortdurend naar het geheim van het 

leven en dus ook van de dood. In die zoektocht getuigde hij 

van grote liefde voor en kennis van poëzie en proza en een 

bijzonder gevoel voor (taal)humor. Martijn liet ons bijna hon-

derd artikelen, verhalen, essays na, allemaal gepubliceerd in 

diverse tijdschriften en kranten.  

  Hoe kunnen we vandaag beter aan hem denken dan door te 

lezen uit wat hij ons naliet? Daarom volgt nu het kortste verhaal dat hij schreef. In 

429 woorden schetst hij trefzeker een bijzondere ervaring. Met in de eerste zin een 

vraag en aan het slot ... 
 

Ik nodig je uit dit verhaal te lezen: kort en kostbaar – een kleinood. Wat blijft na het 

lezen? Onze glimlach: zó was en is Martijn. 
 

 

 

 

 

Hoe onsterfelijk is een onsterfelijk dichter? Toen ik een jaar of twintig was 

kreeg ik van een Groningse uitgeverij de opdracht een 'dodenboekje' samen 

te stellen. Ik moest de graven van Nederlandse schrijvers (m/v) opsporen, 

deze bezoeken en daar wat anekdotes over de begrafenis, het grafschrift, De 

Dood bij vermelden. Ik zei ‘ja hoor, geen enkel probleem.’ 

 

Het eerste graf dat ik bezocht was dat van Gerrit Achterberg: ‘Van dood in 

dood gegaan, totdat hij stierf.’ Wat volgde waren heuse strooptochten. Zoals 

anderen nachten wakker bleven om De ontdekking van de hemel te lezen, zo 

puzzelde ik nachtenlang aan routes die nog meer dood in een dag zouden 

brengen. Na een maand of drie belde de uitgeverij. Of ik wat schetsen kon 

laten zien, dan kon de vormgeefster vast aan het denken gezet worden. Ik 

zei ‘ja hoor, geen enkel probleem.’ 
 

Een week later zat ze daar. Half lang zwart haar, zwarte kleren, felblauwe 

ogen. ‘O Dood, die waarheid zijt: nader tot U’. Of ik het graf van Bloem al be-

zocht had? ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.’ Ze zag het zo voor zich. 

Licht krullende letters in een wegzwevende regel.  

De volgende dag belde ik het gemeentearchief van Paasloo. Waar of dat 

Bloem nou precies lag. Kon niet missen. Paasloo had maar één begraaf-

plaats, met in het midden een kleine kerk, en dan een beetje schuin daarach-

ter. Of ik trouwens wist dat Clara Eggink naast hem lag. Ook een schrijfster 

geweest, vroeger. En zijn geliefde. Ik belde M., – zij zou de foto’s voor haar 

rekening nemen – huurde een auto en hop: op naar het kerkhof. Het was een 

zondag. Dag der doden. Dies lrae. ‘Blijf bij mij, Heer, verlaat mij niet’. Het 

kon, inderdaad, niet missen. We vonden Paasloo, we vonden het kerkhof. Ik 

parkeerde de auto, M. zocht haar spullen bijeen en zo wandelden we goed-



gemutst het kerkhofje op.  

lk nam het linker-, M. het rechtergedeelte. Geen Bloem. M. nam het linker-, ik 

het rechtergedeelte. Weer geen Bloem. We cirkelden samen om het kerkje 

heen. Nog steeds geen Bloem. Er was geen doodgraver, er was geen op-

zichter, er was, behalve onszelf, geen levende ziel te bekennen. En geen 

Bloem. Hoe we ook zochten, wat we ook deden: Bloem was er niet. We kui-

erden nog wat rond, bekeken wat grafstenen en besloten naar het dorpje te 

rijden om navraag te doen. Toen gebeurde het: teruglopend naar de ingang 

trok M. mij plots aan mijn mouw. Het was het een na laatste graf. Of het een 

na eerste, wat u wilt:  
 

HIJ IS HIER NIET 

WANT HIJ IS OPGESTAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kleinood: iets kleins en kostbaars – een oud woord; in de Statenvertaling van de Bijbel wordt van een aantal 

psalmen gezegd: ‘een gouden kleinood van David’. Martijn hield erg van dit soort mooie, oude woorden.  

* De woorden in de ondertitel staan in Prediker 3,1 (NBV) 

* De dichtregel van Achterberg staat op zijn grafkei op begraafplaats Rusthof in Oud-Leusden 

* De dichtregel ‘O Dood, die waarheid zijt: nader tot U’ is van Gerard Reve 

* C. Bloem is één van de belangrijkste klassieke dichters uit ons taalgebied. Zijn Verzamelde gedichten 

worden nog regelmatig gedrukt en uit deze verzameling wordt veelvuldig geciteerd. 

* De dichtregel ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.’ staat op de grafsteen van Bloem 

* Dit verhaal werd gepubliceerd in het tijdschrift Punt/Komma, januari 2002, #3 



53 Over een boom en vluchtelingen            ◄◄ 
 

 

De menselijke geest is een wonder van wispelturigheid of associatief talent, net wat 

je wilt. Want hoe valt anders te verklaren dat ik op zaterdag 5 november 2016, om 

11:09:45 uur die boom voor ons huis wel móest fotograferen? 
 

Ik was bezig met corrigeer-

werk. Nóg een keer met de 

fijne stofkam door de tek-

sten van Martijn die in het 

boek van, over, voor hem 

zullen staan. Ik las zijn arti-

kel Er is alleen maar buiten-

kant dat aldus begint: ‘lk 

werkte aan een artikel over 

Reve, ik werkte aan een 

artikel over Simon Finch, ik 

werkte aan een interview 

met Bubb Kuyper. ‘De tijd 

gaat voorbij met wikken en 

wegen / Van het voor en het 

tegen, gaat de tijd voorbij’ 

(Liselore Gerritsen). Het 

werd begin januari, het werd 

half januari en het werd – 

als elk jaar, zou je welhaast 

zeggen – weer verkiezings-

tijd.’ 
 

Opnieuw dacht ik – ja, juist 

dít artikel heb ik al meerma-

len gelezen: wat mooi dat 

Martijn hier Liselore Gerrit-

sen citeert en dan nog wel 

deze tekst. Het was ver voor de tijd dat onze zonen U2, Dire Straits en Nick Cave 

gingen bewonderen. Liselore was in ons gezin populair, thuis en in de auto, op weg 

naar verre landen. Haar lied Oktoberkind – Martijn vond dat het voor hém geschre-

ven was. Maar op zaterdagmorgen 5 november maakte mijn geest een heel andere 

sprong, naar haar lied De boom, een herfstlied. Met een prachtige pianopartij die 

enkele keren door ons werd gebruikt als we op feesten en partijen een lied zongen. 
 

 

De herfst, het jaargetijde van het vooruit verlangen: de zomer komt terug. De zomer 

en winter, de jaargetijden van het Zijn: de natuur is tot volle wasdom gekomen of juist 

Blaad‘ren vallen van de boom 

Nacht stormt wakker 

Dag wordt droom 

Leven zonder zomergroen 

Lijkt hem even niets te doen 

Zijn blaad'ren vallen als een zucht 

Maar hij strekt zijn armen naar de lucht 

In zijn hoop op straks weer bloeien 

Want de zomer komt terug 



tot stilstand. De lente – de tijd van het Worden; de herfst – de tijd van het Afsterven, 

maar juist daarin de tijd van het verlangen, de hoop. 

Het is niet verwonderlijk dat nogal wat dichters juist over de herfst zulke prachtige 

gedichten hebben geschreven – het zijn de dichters van het verlangen. Dat is heel 

anders met gedichten over de winter. Armoe troef. Zelfs door mij gewaardeerde of 

bewonderde dichters als Rutger Kopland en Ida Gerhardt lukte het niet goed. Van 

Gerhardt is bijvoorbeeld het volgende wintergedicht dat je snel weer moet vergeten:   
 

De sterren wintertintelen 

en de maan 

doorschijnt de melkwegnacht. 

Het kraakt van sneeuw op de aarde 

waar ik ga, 

een nieteling, een adem wit, 

een ademdamp van liefde en poëzie. 
 

Nee, dan maar snel terug naar de herfst, naar de herfstdichter bij uitstek, 

Rainer Maria Rilke. Hij schreef het mooist denkbare herfstgedicht: hij er-

vaart hoe de tijd is gekomen dat de natuur zich voltooit; nog twee zuidelijke 

dagen voor het laatste zoet in de krachtige wijn en dan … 
 

 

 

▌ Herbsttag  

 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.  

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,  

und auf den Fluren laß die Winde los.  
 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;  

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,  

dränge sie zur Vollendung hin und jage  

die letzte Süße in den schweren Wein.  
 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.  

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,  

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben  

und wird in den Alleen hin und her  

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

 

 

Toen ik dit gedicht las en herlas kwam er – ja, zo gaat dat – weer zo’n opvallende 

gedachtesprong. Rilke leefde sterk vanuit zijn beleving geen vaderland te hebben: 

Wie nu geen huis heeft zal er geen meer bouwen. 
 

In ons huis brandt de kachel. Ik kijk uit het raam, ik zie die herfstboom weer ‘in zijn 

hoop op straks weer bloeien’. Maar wat moeten die miljoenen vluchtelingen die nu 

geen huis hebben om in te wonen, misschien nog niet eens een tent om hun licha-

men te beschermen tegen kou en vocht? Wat moeten wíj? 



54 American Tune              ◄◄ 
 

 

Amerika, Amerika, ooit het land van de belofte. In 1620 zeilde de 

Mayflower vanuit Plymouth met 102 Engelse en Nederlandse 

‘kolonisten’ aan boord naar het land aan de overzijde van de 

oceaan om daar een nieuw leven te beginnen, vrij van religieuze 

vervolging. Na een reis van twee maanden kwamen de Pilgrims 

(of: Pilgrim Fathers) aan in de Nieuwe Wereld. Ze stichtten daar 

de Plymouth Colony. Nu nog zijn Amerikanen trots als ze een voorouder hebben die 

met de Mayflower naar Amerika kwam. 
 

Amerika, Amerika, ook in de 19e eeuw het land van de belofte. Omstreeks 1800 

woonden er in Amerika 5 miljoen mensen. Armoede en onderdrukking dreven steeds 

meer Europeanen naar de VS. Tussen 1810 en 1920 kwamen 28 miljoen mensen 

het land binnen, bijna allen Europeanen – Duitsers, Ieren en Italianen het meest. Nu 

zijn er 324 miljoen inwoners, waarvan maar liefst 65% van Europese afkomst. 
 

Amerika, Amerika, ook in het Interbellum, tussen WO1 en WO2, voor velen het land 

van de belofte. In zijn prachtige song American Tune zingt Paul Simon: And I 

dreamed I was flying, We come on the ship they call the Mayflower.1 Met deze meta-

foor van de reis uit 1620 roept hij zijn eigen voorgeschiedenis in herinnering. Zijn 

Hongaars-Joodse ouders Belle en Louis Simon waren vluchtelingen voor het in de 

jaren dertig van de vorige eeuw opkomende antisemitisme. Ze ontkwamen naar de 

Verenigde Staten. 
 

Amerika, Amerika, ‘I don't know a dream that's not been shattered, or driven to its 

knees’, zingt Paul Simon over de verbrijzelde droom in een opname uit 19752. Dat 

gold in 1939 zeker voor de Duits-Joodse vluchtelingen met hun tragische tocht van 

het schip St. Louis, dat onverrichterzake moest terugkeren naar Rotterdam, omdat 

Amerika zijn grenzen had gesloten. Ze werden over drie opvangplaatsen verspreid, 

waaronder het toen nog vluchtelingenkamp Westerbork. Uiteindelijk waren Frankrijk, 

Engeland, België en Nederland bereid hen met tegenzin op te nemen. Naar aanlei-

ding van deze Voyage of the Damned zou Hitler hebben opgemerkt: ‘Und ich setze 

die Juden auf Schiffe, aber keiner will sie haben.’ 254 Passagiers van de St. Louis 

zouden alsnog omkomen tijdens de Holocaust. 
 

Over een ‘dream’ gesproken! In 1963 hield Martin 

Luther King een toespraak, met de allermooiste 

retorica, met prachtige anaforen zoals het acht-

maal herhaalde I have a dream en de viermaal 

uitgesproken uitdaging Now is the time. Uiteinde-

lijk leidde de Civil Rights Movement in 1964 tot de 

Civil Rights Act. Maar was het genoeg? In 1968 

werd King vermoord. 
 

En nu? Paul Simon zong in 1975 van de verbrijzelde 

droom. Veertig jaar later – 2015, hij is dan inmiddels 74, 

een jaar ouder dan ik nu mag zijn – zingt hij het opnieuw, 

veel langzamer, met een duidelijk minder vaste stem, 

emotioneler misschien en juist daardoor indrukwekkender 

dan toen.3 Ook hij wist nog niet wat een jaar later zou 

gebeuren, maar zong wel die indringende metafoor: And I dreamed I was flying, and 

high up above my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. 



Amerika, Amerika, wat zal er van je worden? Is dát je toekomst: het 

Vrijheidsbeeld dat wegdrijft naar de zee – een land dat moreel op 

drift is? Met iets minder dan de helft van het aantal uitgebrachte 

stemmen werd Trump – een jaar na deze gezongen woorden – in 

het zadel van de machtigste man van de wereld gehesen. Trump, 

een seksist die geilt op macht en dan vrouwen schandalig bejegent, 

Mexicanen voor verkrachters uitmaakt en daarom een muur en hek 

wil bouwen aan de grens met Mexico. Trump, die oude isolationisti-

sche politiek wil herstellen. Trump, die gehandicapten kleineert. De man die de op-

warming van de aarde een fabel noemt en onder het wereldwijde klimaatakkoord uit 

wil. De man die een groot voorstander is van het ongebreidelde wapenbezit. Trump, 

die zégt de vergeten Amerikanen te steunen maar ze de Obamacare (grotendeels) 

weer wil afnemen en juist de rijken rijker zal laten worden! Trump die schaamteloos 

Obama – ja, een zwarte president – beschuldigde geen geboren Amerikaan te zijn.  

Een Amerikaanse commentator zei het goed op CNN: ‘De overwinning van Trump is 

een witte zweepslag, tegen een land dat aan het veranderen is en, deels, tegen een 

zwarte president.’ 
 

Wie zijn blij? In elk geval de Ku Klux Klan, die al eerder steun betuigde aan Trump. 

Begin december houdt de KKK een heuse overwinningsparade in North Caroline. In 

Nederland is de SGP blij; die partij roemt de gezinspolitiek en traditionele waarden 

van Trump. Welke traditionele waarden? Luister naar Trump over vrouwen: ‘Ik wacht 

niet eens. Als je een ster bent, dan laten ze het toe. Je kunt alles doen. (...) Grijp ze 

in hun poesje.’ ‘Sjirk Kuijper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, vindt de 

reactie van de SGP onbegrijpelijk: ‘Dat zijn schandalig misplaatste complimenten aan 

een vuilbekkende hork die tijdens zijn campagne beurtelings gehandicapten, vrou-

wen, migranten en andere groepen schoffeerde.’ Waren de reacties van andere 

politieke leiders in Nederland wel betekenisvol? Nee, helaas! Dan maar luisteren 

naar Angela Merkel die in haar telegram aan Trump wél morele helderheid verschaf-

te: 

‘Democratie, vrijheid, respect voor de wet en de waardigheid van mensen – onaf-

hankelijk van hun afkomst, huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie of poli-

tieke voorkeur. Op basis van déze waarden bied ik Donald Trump nauwe sa-

menwerking aan.’ 

En Barack Obama, die zwarte president, die machtige 

man? In juni 2016 kan hij – met ontferming bewogen – 

in zijn machteloosheid niet anders meer dan zingen.4 

Zingen op een herdenkingsbijeenkomst voor de 

slachtoffers van de schietpartij in Charleston. Een 

president die zingt? Soms helpt alleen zingen nog – 

Amazing Grace. De zaal valt hem al na twee woorden 

bij: Amazing Grace. Barack Obama, ik mis hem nu al. 
 

Amerika, Amerika, jij prachtig land, wat is je belofte voor de toekomst? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De tekst van American Tune vind je hier, zowel in het Engels als Nederlands 

2 In 1975 zingt Paul Simon, 34 jaar oud, American Tune; luister én kijk of luister alleen  

3 In 2015 zingt Paul Simon, 74 jaar oud, het lied opnieuw; luister én kijk of luister alleen 

4 President Obama zingt Amazing Grace; als je dit ziét, voel je wat dáár gebeurt 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/BLOG%2054%20BIJLAGE%203%20TEKST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AE3kKUEY5WU
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Paul%20Simon%20-%20American%20Tune%20(1975).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=pHZ72yHQ0K8
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Paul%20Simon%20-%20%20American%20Tune%20(2015).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64


55 Woorden met de kracht van een daad           ◄◄ 
 

 

‘Ik weet dat men mensen niet zozeer door het geschreven woord, maar veel meer 

door het gesproken woord voor zich kan winnen; ik weet dat iedere grote beweging 

op deze aarde zijn groei te danken heeft aan grote redenaars en niet aan de grote 

schrijvers.’ 
 

19-11-1863. De Amerikaanse Burgeroorlog werd beslist door de Slag bij Gettysburg. 

Circa 50.000 soldaten sneuvelden. Bij de opening van hun begraafplaats sprak pre-

sident Abraham Lincoln. Een toespraak van twee uur was in die tijd normaal. 

Lincoln begint zo: ‘[...] Zeven jaar geleden brachten onze voorouders op dit continent 

in vrijheid een nieuwe natie tot stand, gewijd aan de stelling dat alle mensen gelijk 

geschapen zijn.’ Hij wordt vijfmaal onderbroken door applaus. Maar als hij, al na drie 

minuten, klaar is blijft het stil. In die stilte dringt langzaam de diepere betekenis van 

Lincolns woorden tot de toehoorders door. Er volgt een staande ovatie. 

Lincoln was zich zeer bewust van de impact van het gesproken woord. Hij wist: door 

een zorgvuldige woordkeus kan deze impact worden gestuurd. Deze wijsheid kende 

Lincoln van de Romeinen, de grootmeesters in het houden van toespraken. 
 

Honderd jaar later, 26-06-1963. Kennedy bezoekt Berlijn. Er is achterdocht bij de 

Europese regeringsleiders; Amerika heeft in hun ogen slap gereageerd op de brute 

Sovjet-strategie die in 1961 had geleid tot de Berlijnse Muur. Zijn tekstschrijvers 

vrezen dat zijn toespraak niet goed zal worden ontvangen in Berlijn. Vlak voor Ken-

nedy aan zijn toespraak begint schrijft hij twee Duitse zinnen fonetisch op. Zijn advi-

seurs vinden het maar niks. Hij zet door. Als hij, vrijwel 

aan het begin van zijn toespraak, de woorden ‘Ich bin ein 

Berliner’ uitspreekt, reageert het publiek uitzinnig. Ken-

nedy ging in zijn speech bewust verder dan het afwerken 

van formele woorden en het alleen maar opsommen van 

feiten. Hij identificeerde zich met zijn toehoorders.1 

 

Er zijn mensen die dat allemaal flauwekul vinden. Het zijn de cynici en sarcasten die, 

al of niet door zachtmoedigheid en vriendelijkheid toegedekt, de grote kracht ontken-

nen die van het gesproken woord kan uitgaan. Waar de juiste woorden – op het 

goede moment en de juiste plaats uitgesproken – balsem zijn voor de menselijke 

geest, is cynisme en sarcasme gif voor het hart – dat van de cynicus zelf en van zijn 

toehoorders of lezers. 
 

20 april 1964. ‘Tijdens mijn leven heb ik mij gewijd aan deze strijd van het Afrikaanse 

volk. Ik heb gevochten tegen blanke overheersing, en ik heb gevochten tegen zwarte 

overheersing. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije maat-

schappij waarin alle mensen in harmonie en met gelijke kansen kunnen samenleven. 

Het is een ideaal waarvoor ik leef en dat ik hoop te bereiken. Maar als het moet, is 

het een ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven.’ 

Het zijn de slotwoorden uit een toespraak van Nelson Mandela 

voordat hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf 

op Robbeneiland. Toen hij in 1990 toch werd vrijgelaten, herhaalde 

hij ze. Nu staat deze tekst gegraveerd in de muur van het South 

Africa's Constitutional Court in Johannesburg. Toen Nelson Mande-

la in 2013 stierf, memoreerde Barack Obama deze woorden tijdens 

de herdenkingsdienst in het stadion van Johannesburg.2 
 

Er zijn gelukkig steeds weer mensen die woorden spreken, door miljoenen gehoord 

of door slechts enkelen in een besloten ruimte, die vibreren in de harten van de luis-

teraars en, later mogelijk, de lezers. Het zijn woorden die de kracht van een daad 



hebben. Woorden van mensen die autonoom durven denken, die niet bang zijn voor 

de hoon en het sarcasme dat hen mogelijk ten deel zal vallen. Want wie niet auto-

noom durft te denken verliest iets van de eigen kracht. Daardoor verlies je uiteindelijk 

vrijheid en het vermogen en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. 
 

Het is momenteel erg in de mode om te zeggen dat leiders moeten lúisteren. Dat is 

waar. Maar wie ‘het volk’ vervolgens naar de mond praat met een mooi statement dat 

echter geen enkel ander doel dient dan om ‘het volk’ te behagen is een populist. 

Het gaat erom dat leiders iets te zéggen hebben. Zij die de verantwoordelijkheid 

nemen om betekenisvolle woorden te spreken en in hun daden waar te maken, vra-

gen zich niet af of hun woorden ‘het volk’ wel behagen. Zij zoeken naar perspectief, 

zij weten ‘door gebrek aan visie gaat het volk ten onder.’3 Zij zeggen de woorden 

waarvan ze vinden dat die gezegd móeten worden. Ze hopen dat hun woorden im-

pact op de luisteraar zullen hebben – doordat die ervaart dat de woorden voor hem 

of haar betekenisvol zijn. King, Gandhi, Churchill. Vul maar aan, je weet er vast 

meer. 

Er zijn mensen, die meesmuilen bij de gedachte dat één mens de vlam kan ontste-

ken in het hoofd en hart van duizenden, miljoenen mensen. Maar kijken deze men-

sen mogelijk vanaf de zijlijn naar het schouwspel van het leven? Beseffen ze niet dat 

ze zélf speler zijn en daarvoor verantwoordelijkheid kunnen nemen? 
 

In april 1889 werden twee jongetjes geboren, die later door de hele 

wereld gekend zouden worden. Charlie Chaplin was één van de twee. 

In de film The Great Dictator uit 1940 speelt hij twee rollen. Het idee 

voor de film ontstond nadat hij de Nazi-propagandafilm Triumph des 

Willens (1935) had gezien. Chaplin maakte een vlijmscherpe satire op de werkelijke 

dictator van die tijd, Adolf Hitler. Met een inspirerende toespraak over democratie, 

naastenliefde en tolerantie eindigt de film hoopvol. 
 

Het andere jongetje dat ook in 1989 geboren werd, was die dictator Adolf Hitler. Hij 

schreef in 1923 Mein Kampf. 

Zoon Martijn schreef in een artikel over het verkoopverbod van Mein Kampf: 

‘Wie Mein Kampf eens rustig zou lezen, zou al in het voorwoord een potlood-

streepje bij deze zin hebben gezet: ‘Ich weiss, dass man Menschen weniger 

durch das geschriebene Wort als...’ 

Hé, komen deze woorden u bekend voor? Jazeker, zo begint deze blog – met woor-

den van Hitler! En dat potloodstreepje – Martijn heeft het zelf gezet. 

Toen hij en ik in 2011 samen op de vierkante meter stonden 

vanwaar Hitler zijn redes hield op de Parteitag in Nürnberg, en 

het voor ons was alsof die juichende massa daar stond, herin-

nerde Martijn mij juist aan dít citaat. Hij herinnerde me ook aan 

de talloze getuigenverslagen van redelijke mensen zoals van de grote schrijver Tho-

mas Mann, die aanvankelijk slechts met grote moeite weerstand had kunnen bieden 

aan de magnetische aantrekkingskracht die uitging van de sprekende Hitler. 
 

Er zijn gesproken woorden met de kracht van een daad. 

 

 

 

 

 

 
1 De toespraak van Kennedy is hier te beluisteren en te zien 

2 Mandela’s toespraak is hier te lezen 

3 Spreuken 11:14 

4 Zie hier de niet ondertitelde film. Vanaf 1:58 begint de scene met de toespraak 

https://www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc
http://www.historyplace.com/speeches/mandela.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yPQKFDf2BEM
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2017 

 

kijk om je heen 

zie wat er gebeurt 

zorg dat je wakker blijft 
 

 
 

Louise & Roel 

 
 

 

 

Motto van de gedichtenbundel Complete Chaos van Martijn Steenbergen   

1991 
 

 

 



57 Opgaan in het moment              ◄◄ 
 

 

Nu het jaar 2017 nog maar enkele dagen nieuw is, wil ik graag een bijzondere erva-

ring 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 Jeugdsymfonie-

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

Zwolle, bestaande uit leerlingen met het examenvak Muziek, voor dit concert aange-

vuld 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 eeu-

wen, 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 koorle-

den trouwens. We zagen ook die koor-

leden 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 

leefden 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 muziek-

stuk, een schilderij, een overpeinzing – of te verstillen op een plek, zoals voor gestor-

venen. 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 geba-

seerd. 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 vreug-

devol 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 concentre-

ren 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 levens-

perspectief – 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 sa-

menzijn, 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: 

 
 

 

Alles das Eilende 

wird schon vorüber sein; 

denn das Verweilende 

erst weiht uns ein. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



58 Honderd gezichten              ◄◄ 
 

 

Het kan je zomaar gebeuren dat je op een rustige doordeweekse morgen – wande-

lend 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 Zwol-

lenaar, jazeker! Als je op zo’n stille morgen alleen de 

buitenkant van de stad ziet, dan kan ik me dat ge-

voel 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 ke-

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

mij! Er was soms sprake van tweerichtingsverkeer – ja, ‘van aangezicht tot aange-

zicht’. 

Hij kijkt me aan of toch net niet? Felix Nuss-

baum, 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 dách-

ten 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 teke-

ningen. Zijn het – zoals iemand mij 

suggereerde – kindertekeningen of 

laat Martijn ons een wereld zien 

waarin de mensen inhumane objec-

ten voor elkaar zijn? Of…? 
 

De mens als object. Dat was pre-

cies het thema waarmee de filosoof 

Emmanuel Levinas in 1961 het 

Europa van na de Tweede Wereldoorlog confronteerde4. Hij was in WOII Frans mili-

tair. Hij overleefde zijn krijgsgevangenschap in Duitsland, ondanks zijn joodse af-

komst. 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 verantwoordelijk-

heid. 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 verlan-

gens 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 aan-

vaarden, 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) 

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


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 – van het einde van de Koude Oorlog, van glasnost en peres-

trojka. Het was een spannend decennium dat min of meer begon met de eerste uit-

zending 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 proefde 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 ‘filosofeer-

den over het leven.’ Zo werden ze zich bewust van hun maatschappelijke verant-

woordelijkheid. 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 Joods-

Amerikaanse 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 Eich-

mann 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 
 

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 meerder-

heid’ die zich zou storen aan volk van buiten. En die laatste groep zou de belangrijk-

ste 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 middel-

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

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

liteit 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 filoso-

feerden 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 Neuren-

bergse 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 dek-

sel 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 staat 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 

https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA
https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/
https://www.ottmar-hoerl.de/de/shop/artikel/71/Unschuld_1997.php


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 won-

der. 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 bood-

schappenboekje, 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 gele-

den!) 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 kas-

sière het bordje om. Het deed geen pijn en zij was zich niet bewust van wat ze aan-

richtte, 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 be-

doel’, 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 men-

senbestaan, ziehier een treffend voorbeeld. Voor Erich Fromm was deze ‘onbedui-

dende’ 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 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 auto-

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

twee belangrijkste onderscheiden karaktertrekken van de leden van een maatschap-

pelijke 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 vereenzelvigde 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 mee-

dogenloos 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 on-

middellijk het geweld tegen buitenlanders. Ook in Amerika stijgt, sinds Trump is ge-

kozen, 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 gebeurt er als mensen 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 daar-

tegen 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! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://www.gedichten.nl/nedermap/gedichten/gedicht/32123.html


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 ver-

wachtingsvol 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 turfde niet. 
 

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 verwach-

tingvol 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 benadruk-

ken dat ze ieder van ons persoonlijk wilde bedienen, alsof ze tot uitdrukking 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 chromo-

soom 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 moe-

der 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 won-

der. 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 noe-

men, 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 ove-

rigens 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 kun-

nen 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 

http://www.delangenhof.nl/langenhof/culinair-rustpunt.html
http://www.beleven.org/feest/wereld_downsyndroomdag


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 po-

ezie 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 me-

disch 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. 
 

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 menig-

maal 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 bele-

venissen, 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 de-

zelfde thematiek vind je hier: Als je van iemand houdt 

http://www.crematorium.nl/index/images/nieuws/nieuws_2011/persberichten/Herdenkingstbijeenkomst-Waalwijk.pdf


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 zorgver-

zekering 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 gezond-

heid(szorg)? De gemiddelde Amerikaan leeft drie tot vier jaar korter dan de gemid-

delde 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 gun-

ste 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, neolibera-

len, 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 wereldbur-

gers? 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 stel-

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

genoeg? 

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 uitgere-

kend 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 te-

kortschiet. 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 zegevie-

ren. 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 mede-

Amerikanen: 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 onethi-

sche 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 verantwoordelijk-

heid voor een samenleving waarin het zwakke wordt beschermd. 

Laten we ophouden om verkeerde scheidslijnen te trekken, bijvoor-

beeld 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 humani-

teit 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 gri-

busstraat1, 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 op-

schrift: ‘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 weten-

schap bracht ook verbondenheid! 
 

Het was de tijd, waarin de straat nog voor de kinderen was. Au-

to’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 jon-

gens. Maar er waren ook andere, spannender, activiteiten: belle-

tje trekken, al of niet met een met water gevulde fles op de deur-

kruk; 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 Warmoes-

straat, schuin tegenover ons huis, stond voor een klein win-

keltje een rode brandmelder. Die zuil was het verzamelpunt 

van oudere jongens uit de buurt, een hangplek dus. Daar 

mochten wij dan als jongetjes – even – 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: ‘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 

     zoiets was het 



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

ten 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, Ne-

derland – laten voortbestaan?! Dat de kloof tussen dat ene armoedekind en de ande-

re acht kinderen zelfs weer groeit. 

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

baan weer helemaal terug in mijn hoofd – én hart! 

 

        ▌     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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: het kleuren van de straat is nu in grote delen van het land verboden, zie b.v. hier 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/stoepkrijtverbod-in-den-haag-zelfs-6-jarige-moet-vooraf-toestemming-vragen~a4482528/


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 Fi-

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

caat, 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 lopen ... 
  

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 Himm-

lers 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 Ber-

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

vergaderingen van de Heydrich-bende in de winter van 1942 af-

speelde. 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 ont-

menselijking 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 – gewo-



ne, 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 ver-

achting 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, goe-

de 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 on-

schuldig 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 

https://www.pathe.nl/film/22600/bram-fischer
https://www.trouw.nl/cultuur/een-held-je-kunt-niet-anders-zeggen-die-de-prijs-betaalde-~a52c104b/
https://www.trouw.nl/cultuur/over-de-zachte-advocaat-van-mandela~a6309c20/
http://www.roelsteenbergen.nl/files/boek%20muziek%20hart%208%20Copy_1.pdf


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 heb ik 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 wa-

ren 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 voe-

len 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 heb-

ben 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 vanaf het 

vliegveld per trein naar Midtown Manhattan spoedt, stapt uit in het drukste verkeers-

puntknooppunt van Amerika, oud, smerig, chaotisch. Ben je daarvan bekomen en 

wurm je je in de mensenmassa over uitgesleten traptreden naar de uitgang 8th Ave-

nue, 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: 

werkende 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 blij-

ken 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 kun-

nen schrijven over onze zwerftocht door de overweldigende Nationale Parken.2 We 

vertoefden zowel 57 meter onder de zeespiegel als 3.300 meter erboven, we be-

zochten 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 te-

genstellingen. Hoezo, Uit velen een? 
 

Naar één kleine plek in die oneindige wereld wil ik je graag meenemen. Glossy reis-

brochures 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 ge-

bouwd 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 en waarom bouwden 

ze deze woningen zo? Onze jong-

ste 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 levens-

les. 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 onge-

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

een. 
 

Amerika – een land vol ongekende tegenstellingen én zonder een verbindend ver-

haal. 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 ge-

schiedenis. 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 op-

geroepen. Obama publiceerde daarna twee tweets waarin hij Nelson Mandela citeer-

de: ‘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 

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


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 ont-

moetingen 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 voorge-

gaan. Twee bejaarde mannen dronken daar een 

borreltje en nadat wij ons glas wijn hadden gekre-

gen, 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 nu 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 ermor-

deten 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 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 ont-

stond 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 plaatsver-



vangend schuldig verklaart. Het is alsof 

door deze knieval van een onschuldige ook 

wij uitgenodigd worden om in de krochten 

van ons éigen geweten te kijken als wij de 

door ánderen uitgevoerde Holocaust her-

denken. Het is alsof hij ons door die knieval 

duidelijk maakt dat alleen dán vrede moge-

lijk 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 verant-

woordelijk 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 vreselij-

ke 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 

kraveldwijkchten 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 hoofdin-

gang van het Concertgebouw binnen, gevolgd door de vrouw en kinderen van Eber-

hard 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 kracht-

toeren 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 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 holo-

caust – 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 Di-

mence Specialistisch Centrum voor Ontwikkelingsstoor-

nissen. De begrippen autisme en kwetsbaarheid ston-

den centraal. Er was ook een door Dimence georgani-

seerde 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 ‘ervaringsdes-

kundigen’ 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 constate-

ren 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 levens-

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

kende norm; waarom moet steeds weer uitgelegd worden hoe het komt dat kwetsba-

ren 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 bin-

nenkant. 
 

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.  

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


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 bevolkingsaan-

tal 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 oplaaien-

de branden stuwen hete rookgassen omhoog en zuigen daardoor lucht uit de omge-

ving aan. Zo ontstaat een ongekende vuurstorm. Inwoners die zich naar buiten wa-

gen 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 schuil-

kelders 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. 

De DDR-autoriteiten lieten de kerk 

als ruïne voortbestaan, ter herinne-

ring 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 gebeurte-

nissen 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 ko-

men.’ 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 hou-

den’. 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 lan-

den, 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. Negenenvijf-

tig 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 War-

schau 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 Bath-

men. Op zaterdag 25 november geeft het ZVE om 15:30 uur een concert in de Plantagekerk, Ter Pelkwijk-

straat 17 in Zwolle. De in Duitsland met zoveel succes uitgevoerde composities worden ook daar ten gehore 

gebracht. 

2. Mattheüs 5:43  



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 vergroei-

en namen met elkaar, daarin worden twee zielen samengesmeed tot één ziel. Be-

staat 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? 
 

Helaas, 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 le-

vens 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 vol-

komen 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 overspoe-

len 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 rela-

tie 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 

https://www.youtube.com/watch?v=8WXtu_yQ_Kc


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 okto-

berkind 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. 
 

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 feestda-

gen 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 verantwoordelijk-

heid, ze stellen zich verkiesbaar voor het 

openbaar bestuur, lokaal en nationaal. 

Anderen sluiten zich aan bij actiegroepen of kiezen voor andere vormen van betrok-

kenheid. 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 verantwoorde-

lijkheid, niet zelden beschadigend en bedreigend, heel vaak niet over zaken die ertoe 

doen. Je stem hervinden betekent: verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waar-



in 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 voe-

len 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 den-

ken aan de grote joodse pedagoge Lea Dasberg, die in 1993 opriep, om in het on-

derwijs (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 wel-

vaart. Dan kom je als mens (vooral van 65+) die het goed heeft niet toe aan slachtof-

fergedrag. 
 

De jonge Amerikaanse vrouw Anne maakte me in deze natte, sombere november-

maand 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 gewaar-

deerd 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  

https://www.flashlyrics.com/lyrics/liselore-gerritsen/oktoberkind-79
https://tvblik.nl/de-verenigde-staten-van-eva/16-november-2017
https://nl.wikipedia.org/wiki/Women%27s_March_2017
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.107681463.html/meelopers---dwarsliggers--lezing-van-lea-dasberg-ter-gelegenheid/


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 mathemati-

sche 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 woonka-

mer 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 prachti-

ge 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 over-

meesterd. 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 pro-

gramma 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 prach-

tig muzikaal geschenk mogen ontvangen, Cavatina, het vijfde deel uit het Strijkkwar-

tet nr. 13 van Ludwig van Beethoven. Hoe kan een dove man zoiets moois compone-

ren? Steeds weer wil ik luisteren, die ruim zes minuten – een eeuwig moment, ver-

vuld 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, staande rond het lichaam van onze 

gestorven zoon, broer en oom 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 Canti-

que 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 gelan-

ceerde ruimtevaartuig Voyager 1 bevindt, als één van de belangrijkste uitingen van de menselijke cul-

tuur.  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. 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/11%20Cornelius%20-%20Die%20K_ninge.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/39%20Faure%20-%20Cantique%20de%20Jean%20Racine.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/CAVATINA%20STRIJKKWART%2013.mp3


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 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 Origi-

nalinstrumenten 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 woonka-

mer 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 godsdien-

sten 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 verganke-

lijk 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 bitte-

re 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 Ja-

pans/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 

Sneeuw – op 11 december zagen wij vanuit onze woonkamer deze o zo  

  vergankelijke schoonheid. Juist daarom konden we er o zo van genieten. 



75 Een beetje iemand zijn             ◄◄ 

 

 ‘Het is zo moeilijk een beetje iemand te zijn.’ Ik zie haar voor me tijdens een groeps-

gesprek, 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 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 gesprek-

ken met de mensen bij de door mij bewonderde grote machines die kilometers vloer-

zeil 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 gaan. 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 begaaf-

de 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 am-



bassadeur 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 uit-

zonderlijk voetbaltalent die ons ook vaak heeft verbaasd met zijn acties en spelin-

zicht. 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 voor-

goed uit het gezichtsveld te verdwijnen. 

Met zijn Limburgse accent vertelde hij mij zijn levensverhaal. Weer kwamen die tra-

nen, onbedaarlijke tranen toen hij hortend en stotend vertelde over de bankoverval. 
 

Gevangenis Noorderschans was op 1 januari 1967 heropend, met plaats voor maxi-

maal 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 uit-

gangspunt 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 ge-

dragsdeskundigen 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-bejege-

ningscoördinator. 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 inmid-

dels 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 wa-

ren omvangrijke dossiers aanwezig, over zijn leven, zijn misdaad. Onderzoeksrap-

porten, gespreksverslagen van de gedragsdeskundigen, observaties van de bewaar-

ders werden daaraan toegevoegd. Het was onder meer mijn taak om van elke gede-

tineerde uit al dat papier een soort ‘biografie’ te schrijven van maximaal 8 getypte A4-

tjes, 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 speci-

fieke 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 spor-

ter, een zeer aanhankelijke jongen die onvoorstelbaar verdrietig kon zijn, ontroost-

baar 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 ge-

leerd, 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 uitvergro-

te 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 intensie-

ve 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.’ 



77 Gebroken en geheeld – met goud           ◄◄ 
 

 

1983 – Hoe overleef je als gezin de dood van een zoon en broer? Dat was de indrin-

gende 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 uitkie-

zen. 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 Ja-

panse 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 ge-

zien 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 toe-

vallig) 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 ge-

stuurd en las over de kunst van 

Kintsugi (‘gouden schrijnwerke-

rij’), 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 aan-

raakbaarheid 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 on-

herstelbare 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! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2077%20bijlage%20Alles%20van%20waarde.pdf


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 museumdirec-

teur. 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 

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 con-

ditie. 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 hier-

naast afgebeelde cultuurtempel gebouwd? Architec-

ten, 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 toe-

vertrouwde leerlingen, waaraan je samen met je collega’s een bijdrage levert. Een 

leerproces waarin jij – zoals een goede vriend en docent dat formuleert –  de adoles-

cent meeneemt in die grote wereld, op weg naar volwassenheid. Je kunt als bestuur-

der of manager van achter je bureau en met strakke regels medewerkers laten wer-

ken. 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 ka-

thedraal 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 verantwoordelijk-

heden, 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 ont-

wikkelen 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 ver-

telde 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 bij-

drage 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 Perscombina-

tie met ongeveer 1000 anderen, waaronder 850 abonnees, 

het 75-jarig bestaan van het dagblad Trouw. De bijeen-

komst 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 gedistribu-

eerd in een oplage van meer dan 250.000. Verstopt onder 

borstrokken en waar al niet vond de krant zijn weg. Onvoor-

stelbaar! 

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 erva-

ren 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 Zwol-

le. 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 peda-

gogische 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 ge-

waardeerd 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 ge-

schikt.’ 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 geslo-

ten 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 on-

derwijsinstellingen 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 ver-

antwoordelijkheid. Alleen zo voorkom je dat je als bestuurder, als manager een een-

zame 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 be-

landden 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 be-

zoeker losgelaten werd, kwam de douanier uit zijn stoel omhoog – de tien wachten-

den schoven een plek naar voren. De ambtenaar draaide zich om, verliet de loket-

ruimte 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 assisten-

ten 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: als die leidinggevende vanuit zijn bureaustoel opkijkt 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 Asper-

ger 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 jood-

se 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 min-

der 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 top-

drukte. En ja, hij bestaat nog steeds, de grote voorjaarsschoonmaak. Veel Nederlan-

ders 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 toehoor-

der 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 brok-

stukken 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 deel-

nemen aan de twee Passionen van Bach. Door Bach heb ik de brokstukken uit mijn 

jeugd als een aaneensluitend lijdensverhaal ontdekt, dat met een ongelooflijke, in-

dringende kracht de loop der gebeurtenissen vertelt. Het lijdensverhaal bestaat 

sindsdien niet meer uit brokstukken, waarvan je er één kunt oprapen om te overden-

ken. In de tweeëneenhalf uur waarin Bach ons gevangen houdt, worden we meege-



sleurd 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 kun-

nen 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 an-

dere, 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 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 herders-

dans – 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 mense-

lijk tekort: Erbarme dich! 



oktober 2017 

 

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 

elektrisch 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 weke-

lijks 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 tussen-

ruimte 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 naar hem 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 on-

kruid weghalen. 
 

De woorden van Louise resoneerden nog in mijn oren – 'Ze liggen vredig naast el-

kaar.'  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 na-

men 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 raak-

ten 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 wa-

ren. Daarna explodeerden de sociale media met 

woorden als ‘one of the most remarkable political moments I’ve seen.’ Emma Gonza-

lez 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 werke-

lijkheid 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 klein-

dochter van Martin Luther King.’ Het negenjari-

ge meisje krijgt een daverend applaus in Washing-

ton 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 kinde-

ren 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 honderdduizen-

den 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 bedrij-

ven 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 zo-

veel 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 pedago-

ge 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 genera-

tie niet voorbij, zijn we niet 

overjarig? Heeft de jeugd, 

hebben de niet-bezitters 

nog iets te verwachten van 

ons? Nooit in de geschie-

denis van de mensheid 

was er een zo welvarende 

generatie 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 kla-

gend over ‘s heren wegen trekken en, genietend 

van een zee aan vrije tijd, gods water over gods 

akker laten lopen? Keren we de Emma’s en Yo-

landa’s, de jeugd van tegenwoordig en de niet-

bezitters de rug toe of zijn we solidair met hun toe-

komst? 

 
 

 

 

 
 



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 sma-

kelijke ‘Kus van Thérèse’. Om maar wat te noemen. 

Toen ik daar als jongetje wandelde had nog niemand van 

De Librije gehoord, Jonnie Boer moest nog geboren wor-

den. Het voor mij mysterieuze gebouw was nog een Huis 

van Bewaring waar boeven van stad en platteland verble-

ven. 

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 ge-

noeg 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 nor-

maal. 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 afscheids-

ceremonie 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 verge-

zelt. 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 

2004 



die gebeurtenis, van de ontmoeting met deze unieke man alleen maar kleiner ge-

maakt 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 particulie-

ren, die zich inzetten voor bestrijding van jeugdcriminaliteit en zich bezighielden met 

voogdijzaken en vrijwillige ambulante jeugdzorg. De voorloper van nu Jeugdzorg! 
 

Zo’n dertien jaar later – ik was inmiddels gepromoveerd tot voorzitter van de kerkelij-

ke 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 

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 Tijd-

schrift 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 mogelijk-

heid 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 suc-

ces in de weg kan staan zoals in onze maatschappij in elk geval theoretisch het ge-

val 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 over-

eenstemming 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 voor-

recht. 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 



    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 

 

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 er-

vaart zichzelf als een outcast en weet zich 

vergezeld van dichters, schrijvers, componis-

ten 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. 

Martijn Roelant  

Steenbergen 
26-10-1970 14-5-2014 

Er wordt altijd in 

…in diepe liefde 

over jou gespro-

ken 

door iedereen die 

jou gekend heeft. 

Ik prijs mezelf 

gelukkig dat ik 

daar één van ben. 
 

Anonymus, tekst op het graf,  
14 mei 2017 

  
 gggg 

 
 
 
 

Bach Cellosuite 1 Prelude 

 

Nick Cave Bless his ever loving heart 

Uit een brief: 2013 

‘Eten valt niet door de brievenbus. Ja, zo werkt 

het. Helaas wel, zeg ik er dan meteen achter-

aan. Ik moet voor zoiets simpels als een be-

zoekje aan de supermarkt regelmatig moed 

verzamelen. Omdat je soms wel moet, eten 

valt niet door de brievenbus. Ik kijk in de spie-

gel, 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 ko-

men’ 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.’ 

84 …’in diepe liefde over jou gesproken’          ◄◄ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 

 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/6%20Cello%20Suite%20Prelude.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Blog%2084%20Nick%20Cave%20Bless%20his%20ever%20loving%20heart.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/BLOG%2084%20Gute%20Nacht.mp3


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 aange-

boden 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 schoon-

heid 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 eeu-

wenoude kunst, een moderne, eenvoudige beelden-

groep l’Annunciazione. Geen – al of niet zwevende – 

engel met vleugels die luidkeels roept dat Maria zwan-

ger 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 werkelijk-

heid te zien is. Ik heb clandestien enig sloop- en ver-

huiswerk moeten verrichten: pal voor het beeld staat 

een wit vel karton waarop een toelichting wordt gege-

ven, een felle lamp werpt een macaber licht; een cen-

timeters 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 omrin-

gen 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 vra-

gen 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 terug-

gaan. 
  

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 doorge-



maakt. Hoewel we uiteraard geen woord verstonden van wat de vijf met elkaar be-

spraken, 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 cultu-

ren 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 spre-

ken! 

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 gren-

zen 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 be-

merkte 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 overlo-

pen worden door de hordes uit andere werelden, die leven met een gesloten wereld-

beeld. 

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 verwar-

rende 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 verwar-

rend 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 ver-

smalt 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 bijzon-

dere 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 geweldi-

ge 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 eer-

ste 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 ge-

raakt. 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 ver-

volgens 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 herinnerin-

gen 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. Her-

inneren is her-inneren. Steeds opnieuw worden wij wie wij zijn door ons her-

innereningsproces. Onlangs schreef iemand: ‘Omzien helpt niet om vooruit te ko-

men.’ 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 Windes-

heim 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 feitelijk 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 ‘peda-

gogische 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 ma-

nagers 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 ant-

woord?’ 
 

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 ge-

sprek. 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 hoge-

schooljaar, een jaarlijks terugkerende bijeenkomst die zich in een grote belang-

stelling 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 beda-

ren 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 ‘vlie-

gers’ 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 bepa-

lend 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 studierich-

tingsleider 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 vloei-

de 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 overpein-

zing 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. 

https://www.dbnl.org/tekst/kort006isvo01_01/kort006isvo01_01_0169.php


88 Nachttrein naar Boedapest            ◄◄ 

 

 

‘Hoe sterk is de eenzame vlieger?’ Wellicht rinkelde er tijdens het lezen van deze zin 

een fietsbel bij jou.. Deze regel is immers bijna gelijk is aan de eerste versregels van 

het lied De eenzame fietser van Boudewijn de Groot: 

‘Hoe sterk is de eenzame fietser die 

Kromgebogen over zijn stuur tegen de wind in 

Zichzelf een weg baant.’ 
 

Maar nu toch meer over die vlieger: hoe eenzaam moet 

het zijn, als je – vastgesnoerd – 6-8 uur achterelkaar op 

kilometers hoogte met een snelheid van misschien wel 

meer dan 2000 kilometer per uur in een nauw om je heen 

gesloten cockpit van een F-16 straaljager door het lucht-

ruim suist, terwijl vele G-krachten op je lichaam kunnen 

drukken? Niet geheel gespeend van claustrofobie – en dat is eigenlijk een eufemis-

me – probeer ik me daar een voorstelling van te maken. Hoe sterk moet je zijn om 

dat te kunnen? 

Dit is het antwoord: ‘...Trauma’s heb ik 

dan ook nooit gehad; mijn ervaringen 

bij defensie waren alleen maar positief. 

Niet in de laatste plaats door de onge-

kende saamhorigheid. Als F-16 piloot 

leg je je leven letterlijk in de handen 

van je collega’s, en vice versa. Je bent 

van elkaar afhankelijk, steunt elkaar. 

Dat creëert een unieke band.’ 

Deze woorden ontroerden me: ‘leg je je leven letterlijk in de handen van je collega’s’. 

Je raast in een helse machine door het luchtruim en je ervaart dat je leven in handen 

is van je collega’s. ‘Ongekende saamhorigheid’ noemt Manja Blok (1964) dat. 
 

Manja Blok is uniek. Ze is de enige vrouw ter wereld die operationeel F-16 heeft 

gevlogen. Ze heeft samen met een Leeuwarder collega de eerste gevechtshandelin-

gen van de Luchtmacht sinds de Tweede Wereldoorlog op haar naam staan, rond de 

val van Srebrenica. In mijn verbeelding zie ik haar vliegen: ‘In een F-16 is het alsof 

de vleugels je armen zijn, je wordt één met het toestel.’ Ik zie het voor me: ‘Hoe sterk 

is de eenzame vlieger die, met haar armen als vleugels, zichzelf een weg baant...’ 

Nee, toch niet eenzaam – saamhorigheid! 

Manja Blok is nu gezagvoerder op een Boeing 737-800. Misschien wel tweehonderd-

vijftien mensen aan boord – hun leven in handen van de gezagvoerder en haar col-

lega’s. Nu ik dit allemaal heb geschreven, denk ik: Ik kan nu wel stoppen met deze 

blog. Genoeg geschreven; het is toch duidelijk?! Saamhorigheid, voorwaarde om te 

leven, te overleven! 
 

Was het maar zo simpel. Maar ik wil er toch nog meer over zeggen. Over eenzaam-

heid en saamhorigheid. Want hoevelen zijn niet eenzaam in hun beroep, eenzaam in 

de verantwoordelijkheid die daarin wordt gedragen. Hoeveel leerlingen zijn niet af-

hankelijk van de docent die, eenzaam in het gesloten leslokaal zijn lesuren ver-

zorgt?? 



89 Zoals misschien alleen een kind dat kan          ◄◄ 
 

 

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 
 

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 Boeda-

pest. 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 van-

zelfsprekend 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 eindig-

heid 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 uit-

eindelijk doen beseffen dat we eindig zijn? Meer dan twintig eeuwen geleden be-

schreef de Prediker (2:13-15) die ongerijmdheid onnavolgbaar én o zo herkenbaar: 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, dat éénzelfde lot hen allen treft. 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 onge-

rijmdheden 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 combina-

tie daarvan. Omdat het gaat om een alles verklarende ideologie, is twijfel niet toege-

staan. Wat nog veel erger is: niet zelden is er sprake van een verzengende onbarm-

hartigheid 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 ge-

schiedenis 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 onge-

rijmdheid 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 inte-

greren 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 Ma-

rijn. Dona nobis pacem. Harry Belafonte’s wereldhit Oh, island in the sun was de 

leadsong van de gelijknamige LP uit 1957. Belafonte is in 1927 geboren in de New 

Yorkse wijk Harlem, als zoon van een immigrantenechtpaar uit Martinique, en groeit 

op in bittere armoede. Als Harry acht jaar is, verhuist hij met zijn moeder naar Jama-

ica om bij zijn oma te gaan wonen. Na vijf jaar keert de dan 13-jarige Belafonte terug 

naar New York om een opleiding te volgen aan de George Washington High School. 

Aan het einde van de oorlogsjaren verlaat hij de middelbare school om dienst te 

nemen bij de Amerikaanse marine. Vastbesloten om het leven in het getto te ont-

vluchten, sluit Belafonte zich vervolgens aan bij het American Negro Theater. Hij 

treedt op in diverse toneelstukken en blijkt prachtig te kunnen zingen. Belafonte 

treedt later steeds meer op als vechter voor de onderdrukte zwarte gemeenschap in 

Amerika. Hij sluit zich aan bij Martin Luther King en onderhoudt tot aan diens dood 

een hechte vriendschapsband met hem. Halverwege de jaren zeventig trekt Belafon-

te zich terug uit de platen- en filmindustrie. Hij richt zich helemaal op de strijd voor 

mensenrechten, in het bijzonder die van kansarme kinderen. Een prachtmens, nu 91 

jaar! Muziek 12: 1. Harry Belafonte kun je hier zien en horen als hij Oh, island in the 

sun zingt. Misschien is dit voor jou voor het eerst, ik hoorde dit als jongen van 14, 60 

jaar geleden, toen de Calypso de wereld veroverde! 2. Dona nobis pacem. Het was 

het eerste muziekstuk dat ik in mijn blogs toevoegde (blog 75). Maar nu, een half jaar 

later, kan ik het niet nalaten: nog een keer dat prachtige gebed van Bach, sluitstuk 

van de Hohe Messe. Het begint ingetogen maar krijgt uiteindelijk een ongekende 

climax als het koor en de trompetten hoger en hoger richting hemel stijgen, onder-

steund door stevige paukenslagen. Je kunt het hier zelf beleven, vrede! 
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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 Italiaan-

se 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.’ Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen 

overlaten, zou ik zeggen. Het is een voor de hand liggende vraag: hoe is het moge-

lijk? 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 op-

trad. 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 wetenschap-

pelijk 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, al-

thans die indruk wekt hij. Je hebt zijn boek Singing in the brain nog niet eens aan-

geschaft? Dan laat ik hier enkele van zijn ‘wetenschappelijke gedachten’ volgen. 

‘Muziek geeft een beter leven’, zegt de bijzonder hoogleraar Scherder. ‘Muziek be-

luisteren, 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 daar-

door 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 communi-

ceren 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 ver-



telt over wat er met ons corpus callosum gebeurt als we muziek maken of naar mu-

ziek 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 ‘levens-

bevorderend’ effect heeft, dat ons leven beter, gelukkiger wordt. Kijk maar naar Ge-

sualdo. Er was bij hem vast een heel mooie samenwerking tussen zijn twee hersen-

helften. 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, ge-

lukkiger 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 con-

centratiekampen 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 ge-

nieten? Daarom gaan we zo graag samen met ons gezin, met geliefden, met vrien-

den 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. 
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De eerste woorden van deze blog 

schrijf ik terwijl we als gezin in San 

Francisco vertoeven. We fietsen door 

de stad en dat valt tegen. Terwijl mijn 

oudste kleinzoon ons vooruit snelt, 

hijgen Louise en ik tegen de wel heel 

steile heuvels omhoog. We vinden de 

boulevard die redelijk vlak is en berei-

ken zo de wonderbaarlijke Golden 

Gatebrug, half verscholen in de lang-

zaam optrekkende zeedamp. Wat een fantastisch gezicht. 
 

Wellicht heeft inmiddels verbazing jou overvallen: Hè, Amerika? San Francisco? Dat 

was toch in 2017? Hoorde jij toen ook bij de velen die ons avontuur – van New York 

en Washington via een aantal Nationale Parken naar San Francisco – via Facebook, 

WhatsApp of mail volgden? 
 

Voor ons ligt een dik vakantiefotodagboek (wat 

een woord!). Daarmee herbeleven we de reis. 

Elke dag herlezen we wat we toen deden, zien 

we de foto’s. Zo komt die onvergetelijke trek-

tocht weer tot leven, dag voor dag. Al meer dan 

35 jaar maken we zo’n boek. Louise schrijft, de 

meeste foto’s zijn van mij afkomstig en ik knut-

sel het boek met de daarvoor beschikbare soft-

ware in elkaar. Dan naar de fotocentrale en … 

genieten. 
 

De tijd vloeit, ze staat nooit stil, iedere dag vervluchtigt. Liselore Gerritsen zong*: 

De tijd gaat voorbij met zien en met horen 

De tijd gaat voorbij met honger en dorst 

De tijd gaat voorbij tussen dood en geboren 

Van bloesem naar koren 

Gebruikt of vermorst 

Maar er zijn ook dagen waarop de tijd lijkt stil te staan. ‘Een dag om nooit te verge-

ten’, zeggen we dan. Een dag die je wilt vasthouden, voor altijd in je herinnering 

woont. 

Tijdens onze reis door Amerika heeft de tijd ook minstens één keer stilgestaan. We 

waren in Monument Valley. Wie ooit de film Once Upon A Time In The West heeft 

gezien, zal zich de adembene-

mende beelden voor de geest 

kunnen halen. Het gebied is ook 

vandaag nog de woonplaats van 

Navajo’s, nakomelingen van 

oorspronkelijke inwoners van 

Amerika. We maakten met z’n 

zessen een trip in een open, 

nogal gammele pickup. Een 

bejaarde, mindervalide Navajo 

was onze gids. 
 

Dit gebeurde: het is avond, de zon zinkt weg achter de grillige rotsformaties, de lucht 

kleurt blauwpaars. We dringen steeds verder het onherbergzame gebied binnen en 



het wordt steeds stiller. De Navajo vertelt  veel, stopt regelmatig en roept ‘foto, foto’. 

Dan – als geen andere mensen meer zichtbaar zijn – stappen we allemaal uit. De 

Navajo pakt een soort trommel. Hij zingt. Hij zingt met een gebroken stem. We staan 

met z’n zessen voor hem, ontroerd. In de oneindige stilte van dit rode, grillige land-

schap klinkt zijn lied. We ervaren tussen de rode rotsen in die uitgestrekte woestijn 

de vaak pijnlijke geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Als het lied uit is, klap-

pen we – dankbaar dat hij ons dit bijzondere moment heeft geschonken. Een tijdloos 

moment. Dat blijkt als ik vraag hem hoe oud het lied is. ‘Meer dan zevenhonderd 

jaar.’ 
 

We hebben het vastgelegd op een foto in 

het dagboek – gestolde tijd. Onze twee 

kleinzonen zullen het zich hun leven lang 

herinneren – ook als wij al lang ‘uit de tijd 

zijn’. Maar is het ‘gestolde tijd’? Bestaat 

gestolde tijd wel? Als wij ons iets herinneren 

uit wat wij ‘vervlogen tijden’ noemen – onze 

eerste liefde, de zenuwen voor het school-

examen, de zingende Navajo – dan wordt 

de tijd opnieuw gevuld. Het toen herbeleven 

we in het nu, de ervaring van het toen krijgt zijn betekenis in het licht van ons leven in 

het heden. Zo gaat het nu, zo gaat het met de kleinkinderen later. 
 

De neiging bestaat om ons verleden te koesteren alsof alles wat is geweest  zich als 

een fotografische print in het brein heeft genesteld, zoals dat gebeurt op de harde 

schijf van de computer. Maar dat is niet zo. Ons geheugen heeft geen betrouwbare 

agenda. De foto in onze hersens wordt in de loop der tijd steeds opnieuw geretou-

cheerd en als we dus naar een moment uit het verleden kijken dan is dat een verle-

den dat bijgekleurd is door alles wat zich daarna in ons leven heeft voltrokken. 
 

In onze cultuur vindt een aanslag op het geheugen plaats. De tijd is instanttijd ge-

worden. Facebook, Twitter, Instagram zijn prachtige communicatiemiddelen, maar 

steeds meer worden de risico’s daarvan onderkend. Er ontstaat een cultuur van 

instantbeleving waarin beelden belangrijker kunnen zijn dan feiten; we worden over-

spoeld door nepfeiten die zekerheid lijken te geven tegen de onzekerheid van ons 

bestaan. 

Ook over de tijd bestaan al veel langer nepfeiten. De tijd vloeit, ja, maar het is niet 

waar dat de tijd daardoor alle wonden heelt. De tijd baart ook niet altijd rozen. De tijd 

vloeit en de kwade en goede herinneringen vloeien mee. Zoals een steen in de rivier 

de stroming kan veranderen, zo kunnen wij wat is geweest door het her-inneren een 

nieuwe plaats in ons leven geven. Juist daardoor gaan ze een leven lang mee. 

Zo kan een lied dat 700 jaar geleden klonk en in alle eeuwen daarna in het geheugen 

van een volk en in de harten van mensen is bijgeslepen, vandaag betekenisvol zijn. 

Het klonk daar in Monument Valley, we verstonden geen woord, maar dat korte mo-

ment … die man met zijn gebroken, schorre stem en wij bij hem – een eeuwig mo-

ment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voor de volledige tekst van het gedicht De Tijd van Liselore Gerritsen, klik hier 

https://muzikum.eu/nl/123-1646-82647/liselore-gerritsen/de-tijd-songtekst.html


92 Optimisme – belachelijk!?              ◄◄ 
 

 

1962. Zes maanden lang had Nelson Mandela als een vrij man geleefd, niet onder-

worpen aan de regels van de apartheid, zonder reisbeperkingen. Met een vals pas-

poort reisde hij door zestien onafhankelijke Afrikaanse landen. Ook bezocht hij Lon-

den. 
 

Maar dan is er die zondagmiddag 5 Augustus 1962, kort na zijn terugkeer in Zuid-

Afrika. Met een mede-antiapartheidsactivist rijdt Mandela op een landweg bij Howick, 

15 km van Pietermaritzburg. Later zou hij daarover schrijven: ‘…toen keek ik vanaf 

de achterbank in de achteruitkijkspiegel. Ik zag dat er twee auto’s achter ons zaten 

en toen dacht ik, nee, het zou belachelijk zijn om te proberen te ontsnappen, ze zou-

den me neerschieten. En we hielden halt.’ 

Zo komt een einde aan zijn vrijheid. In 1963 begint een 

acht maanden durend proces, The Rivonia Trial, dat 

eigenlijk alleen maar tot de doodstraf kan leiden. Mandela 

en zeven anderen besluiten dat ze in dat geval niet in 

beroep zullen gaan. Op 11 juni 1964 wordt het vonnis 

uitgesproken. Als Mandela al bang is, dan is daarvan niets te merken. Mandela zelf 

meende later dat juist rechter De Wet zenuwachtig was toen hij het vonnis voorlas. 

Dat luidt ‘levenslang’. In Zuid-Afrika betekende dit vonnis voor politieke gevangenen 

letterlijk: een leven lang. 

Op zaterdag 13 juni 1964 komt Mandela in alle vroegte aan op Robbeneiland. Daar 

heersen onmenselijke omstandigheden: een extreem klimaat, slecht eten, dwangar-

beid in de kalkgroeven of op de binnenplaats, geen bed, vrijwel geen contact met de 

buitenwereld. In 1968 overlijdt Mandela’s moeder – hij mag haar niet begraven. Een 

jaar later sterft zijn oudste zoon – dit keer wordt zijn verzoek om de begrafenis bij te 

wonen niet eens in behandeling genomen. 

Op 4 februari 1969 schrijft Mandela aan Zenani en Zindzi, twee van zijn dochters: 

‘Het kan lang duren voordat ik terugkom; het kan ook kort zijn. Niemand weet wan-

neer het zover is, zelfs de rechter niet die zei dat ik hier moest worden vastgehou-

den. Maar ik weet zeker dat ik op een dag weer thuis zal zijn om gelukkig met jullie 

samen te leven tot de laatste dag.’ Twaalf dagen later schrijft hij aan zijn oudste 

dochter Makaziwe (14): ‘Op een dag zal er een nieuwe wereld zijn waarin wij alle-

maal in geluk en vrede zullen leven. Die wereld zal door jou en mij worden gescha-

pen; door […] onze vrienden en landgenoten.’ En op 2 april 1969 schrijft hij in de 

eenzaamheid van zijn cel, met alleen maar ‘levenslang’ als perspectief, aan Winnie 

Mandela: ‘Vergeet niet dat hoop een krachtig wapen is, zelfs als al het andere is 

verloren.’ Hij moest nog 21 jaar hopen. 
 

Veel eerder schreef Dietrich Bonhoeffer zijn ‘NA TIEN JAAR Verantwoording bij de 

jaarwisseling 1942/1943’. Ik heb deze tekst misschien al wel twintig keer gelezen. 

Het is een levensles die voor mij ook vandaag nog even actueel is als toen ik ‘m voor 

het eerst las, Zweden 1986. Een van zijn levenslessen gaat over Optimisme. 

’Optimisme is in wezen geen houding tegenover de situatie van het ogenblik maar 

een levenskracht. Het is de kracht om te hopen als anderen het 

opgeven; de kracht het hoofd hoog te houden als alles fout schijnt 

te lopen; de kracht tegenslagen te dragen; de kracht die nooit de 

toekomst laat aan de tegenstander maar haar opeist voor zichzelf. 

Er bestaat natuurlijk ook een dom en laf optimisme dat ontoelaat-

baar is. Maar optimisme als geloof in de toekomst mag door nie-

mand belachelijk gemaakt worden, al vergist het zich honderd keer; 

het is de gezondheid van het leven en mag door de zieken niet 



worden aangetast. Er zijn mensen die het lichtzinnig en christenen die het onvroom 

vinden, te hopen op een betere aardse toekomst en zich daarop voor te bereiden. Zij 

geloven dat chaos, wanorde en catastrofes typerend zijn voor deze tijd en onttrekken 

zich door passieve berusting of vrome wereldvlucht aan de verantwoordelijkheid voor 

de komende generaties een toekomst te bouwen. Misschien breekt morgen de jong-

ste dag aan; dan zullen we graag het werk voor een betere toekomst neerleggen, 

maar eerder niet.’ 
 

In april 1943, enkele maanden nadat hij dit had geschreven, wordt Bonhoeffer gear-

resteerd. Men had ontdekt dat hij met geldtransacties bemiddeld had om joden te 

helpen ontsnappen naar Zwitserland. Hoogverraad luidt de beschuldiging. Als op 20 

juli 1944 een groep officieren een mislukte aanslag op Hitler pleegt, komt ook zijn al 

enkele jaren durende betrokkenheid daarbij aan het licht. Hij wordt ter dood veroor-

deeld. 

9 april 1945. Bonhoeffer verblijft in het concentratiekamp Flossenbürg. Als de morgen 

aanbreekt – zo weten we van zijn kamparts – krijgen de gevangenen het bevel zich 

te ontkleden. Langs een smal pad worden ze weggevoerd naar de executieplaats. Er 

volgt een pauze. De tijd staat stil. Dietrich Bonhoeffer staat naakt op het schavot, 

knielt en bidt. Vijf minuten later is zijn leven voorbij. 
 

Dinsdag, 10 mei 1994. We landen in de morgen op Wonderboom Airport Pretoria, 

Zuid-Afrika. Ik was – als voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool 

Windesheim te Zwolle – uitgenodigd om een toespraak te houden op de Universiteit 

van Pretoria en daarna zou ik ook een werkbezoek brengen aan (mijn collega van) 

de Universiteit van Johannesburg. 

Bij de uitgang staat een chauffeur, een Afrikaner, met zijn ‘Volksiebussie’ ons op te 

wachten. Als we op de M5 rijden, zegt hij opeens: ‘Ek is so baie blij’. Ik zit naast hem, 

kijk hem verrast aan. Dan vertelt hij waarom. Bij de eerste niet-raciale verkiezingen 

was al een nieuwe Nationale Assemblee gekozen. Op deze dag wordt Nelson Man-

dela gekozen als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Als we op ons gast-

adres zijn aangekomen gaat meteen de televisie aan. We zien Mandela, dertig jaar 

eerder tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.  Wereldwijd zien meer dan 

een miljard (!) televisiekijkers Mandela als hij spreekt: ‘Nooit, nooit, nooit meer zal in 

dit prachtige land de één leven onder de onderdrukking door de ander en lijden on-

der de hoon van de wereld. […] Uit de ervaring van een uitzonderlijke menselijke 

ramp moet een samenleving worden geboren, waar het hele mensdom trots op kan 

zijn.’ 

Mooie, optimistische  woorden. Vergiste Mandela zich toen hij deze woorden sprak? 
 

‘Optimisme als geloof in de 

toekomst mag door niemand 

belachelijk gemaakt worden, al 

vergist het zich honderd keer.’ 
 

 

Woorden van Dietrich Bonhoeffer 

 1942/1943 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De briefcitaten van Nelson Mandela komen uit het boek Nelson Mandela Brieven uit de gevangenis, 
2018 

• Teksten van Dietrich Bonhoeffer komen uit het boek Dietrich Bonhoeffer Verzet en Overgave, 1978 

• In 2017 verscheen de film Bram Fischer  over The Rivonia Trial, met een slot om nooit te vergeten. 
Bram Fischer was de advocaat die er in slaagde te voorkomen dat de doodstraf werd uitgesproken. 
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‘Vele wegen leiden naar Rome.’ Dat komt omdat de Romeinen, pioniers in de we-

genbouw, veel wegen van en naar Rome aanlegden. Zo konden ze met hun legioe-

nen alle uithoeken van het rijk bereiken. De Via Appia en de Via del Corso zijn  daar-

van beroemde voorbeelden. 
 

Al eeuwen lang trekken pelgrims over die wegen naar Rome. Goethe deed het en 

beschreef hoe hij vanaf de Pincio, een van de zeven heuvels waarop de stad is ge-

bouwd, Rome aanschouwde. De dichter Bertus Aafjes deed het hem bijna anderhal-

ve eeuw later na. Aafjes barstte in tranen uit toen hij de huizen en kerken van Rome 

eindelijk aan zijn voeten zag liggen: 

'Door gouden hemelen omgeven, 

zingt hel een engel op mijn pad:  

Dit is geluk. Ginds wil ik leven. 

Daar ligt mijn tweede vaderstad.' 

Het zijn regels uit zijn epische gedicht 'Een voetreis naar Rome' uit 1946. Alle roman-

tische beelden die met de eeuwige stad samenhangen, komen aan de orde, de grote 

Rome-thema's – liefde en de dood – leiden tot een groot visioen: 'Aanschouw het 

beeld uwer vergankelijkheid'. 

Nog steeds wandelen elk jaar duizenden pelgrims minimaal 150 kilometer naar Ro-

me. Meer dan vijfmiljoen mensen komen jaarlijks echter per vliegtuig en trein. Ook 

onder hen zullen velen zijn die hun bezoek aan Rome als een pelgrimage beschou-

wen, maar nog veel meer bezoekers zullen als toeschouwer, als toerist rondlopen in 

een stad die vol is met religie, cultuur én het lawaai van een oneindige stroom auto’s 

en bussen. 
 

Hoe anders is dat met de Spaanse pelgrimsstad Santiago de Compostella. De Cami-

no de Santiago kent weliswaar vertrekpunten in een aantal Europese landen, maar 

eenmaal in Spanje moet nog zo’n 780 kilometer gelopen (en tegenwoordig ook: ge-

fietst) worden. Het is een eeuwenoude traditie: in de Middeleeuwen ondernam een 

op de tien Europeanen de lange tocht. Dat verleidde Goethe ertoe om te schrijven 

dat ‘Europa als idee geboren is aan de pelgrimsroute naar Santiago’. Zó oud is Eu-

ropa. 
 

Dat gevoel van eenheid en verbondenheid overmeesterde ons toen wij nog maar 

enkele weken geleden in Santiago de Compostella verbleven en dat gevoel hebben 

we nog steeds. Wie geen toeschouwer blijft maar zich mengt tussen de pellegrino’s 

ervaart Santiago vooral als een blijde stad. 

In het grote wandelgebied – autoverkeer 

wordt op afstand gehouden – leiden vele 

steegjes uiteindelijk naar het Praza do Ob-

radoiro, één van de (volgens de Capitool 

reisgids) mooiste pleinen van de wereld. In elk 

geval – zo ervoeren wij – een plein van 

vreugde. Daar zie je pelgrims uitgeteld languit 

op de grond liggen, daar ontmoeten ze elkaar, 

daar wisselen ze hun verhalen uit. Daar geldt 

Finis Coronat Opus, nuchter vertaald: ‘Het einde bekroont het werk’. 
 

Waarom lopen de pelgrims deze tocht? Een pelgrimstocht is een weg naar een doel. 

Mensen lopen de route om tot rust te komen, zichzelf te hervinden – mogelijk na een 

smartelijk verlies, na een scheiding, na ontslag – maar ook om ‘gewoon’ een sportie-

ve prestatie te leveren; er zijn talloze aanleidingen. Maar altijd is er het doel, de vol-

tooiing, de bekroning. Daarom is het plein gevuld met blijde mensen, wordt er muziek 

gemaakt, raak je op een terras – als je dat wilt – zomaar in gesprek met mensen uit 

alle windstreken, daarom zie je hoe twee Japanners elkaar in de armen vallen en zijn 



ze je dankbaar als je dat moment voor hen vastlegt in een foto. Ja, wat een blijde 

stad! 

’s Zondags besluiten we naar de Pelgrimsmis te gaan in de prachtige kathedraal die 

gewijd is aan de apostel Jacobus. Als we het bij de klokkentoren gelegen Praza da 

Quintana betreden, zien we een rij van wel 200 meter 

staan. De kerk is afgeladen vol, oud en jong, het is een 

feest van mensen uit vele landen. Uiteindelijk rest ons nog 

een staanplaats. Een non vertelt iets over de liturgie en dan 

begint ze te zingen: Laudate Dominum. Het raakt ons in 

onze vezels, luister en kijk hier maar even met ons mee. 

Na een uur is er hét moment. De Botafumeiro, een in 1851 

gemaakt, 53 kilo zwaar wierookvat wordt gevuld met wie-

rook. Acht geestelijken trekken het vat tot bovenin de kerk 

en dan vult het vat met machtige zwaaien de kerk met de 

geur van wierook. Wat een indrukwekkende ervaring. Of is 

het een toeristische santekraam? Wie hierover met ironie 

of sarcasme wil oordelen, doet het maar. Direct daarna 

volgt de slotbegroeting. We schudden talloze handen, een 

jonge man en vrouw naast ons blijken landgenoten te zijn, 

anderen prevelen onverstaanbare woorden, een golf van 

vreugde en ontroering gaat door de kerk. 
 

Nu ik dit schrijf, veertien dagen later, is er nog steeds dat bijzondere, dat blijde ge-

voel als we aan Santiago de Compostella denken, er samen over praten, naar de 

zingende non luisteren, ons dagboek lezen, de foto’s bekijken. Santiago is vervuld 

met mensen die een reis hebben voltooid, mogelijk hebben aanvaard wat hen in hun 

leven trof en daardoor opnieuw kunnen beginnen. Want alleen wie wat is geweest als 

voltooid kan aanvaarden, kan vreugdevol de toekomst tegemoet treden. Dát is wat 

die pelgrims in Santiago de Compostella ons opnieuw deden beseffen. 
 

Het is nu herfsttij en niet weinigen ervaren deze tijd als een geleidelijke neergang die 

het definitieve eind van de zomer inluidt. Ze worden daar mistroostig van, ze ervaren 

vooral vergankelijkheid. Maar in de voltooiing ervaar ik de blijdschap over het nieuwe 

begin – in de vergankelijkheid van het herfsttij gloort de nieuwe zomer. 

 

DE BOOM                          
 

Blaad ‘ren vallen van de boom 

Nacht stormt wakker 

Dag wordt droom 

Leven zonder zomergroen 

Lijkt hem even niets te doen 

Zijn blaad'ren vallen als een zucht 

Maar hij strekt zijn armen naar de lucht 

In zijn hoop op straks weer bloeien 

Want de zomer komt terug... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetgedicht De Boom is van Lisselore Gerritsen en gaat nu al veertig jaar met ons mee, met onze kinderen, 

met veel geliefden van ons. Die boom geeft ons houvast. De fotocollage werd gemaakt door mijn schoonzus 

Bep van Mulligen.  Zomaar een prachtige herfst in haar stadstuin. 

https://www.roelsteenbergen.nl/files/2018%20SANTIAGO%20DE%20COMPOSTELLA%201.mp4
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We hadden ons al om 23:15 uur klaargemaakt voor de nacht en we sliepen nog snel 

ook. Eigenlijk niets voor ons, want daardoor misten we onze bijna dagelijkse gedach-

tewisseling rond het middernachtelijk uur – met mooie muziek al of niet op de achter- 

of voorgrond; de tijd om onze hoofden en harten op elkaar af te stemmen. Het helpt 

om rustig in te slapen. Maar deze avond was er alle reden om vroeg te gaan slapen: 

de wekker zou om half zes aflopen zodat we snel daarna ons vakantieverblijf zouden 

kunnen verlaten – op weg naar huis. 
 

Wat was het een prachtige ‘zuidelijke dag’ 

geweest, vrijdag 26 oktober. Toen we halver-

wege de morgen op het grote tuinterras geno-

ten van een heerlijk ontbijt met door zoon Ro-

bert gebakken ei met spek, lag het zeewater – 

tientallen meters onder ons – al blauw te glan-

zen en wierp de zon lange schaduwen achter ons. In de loop van de middag waren 

we naar Náfplion getrokken, aan de overzijde van de Golf van Argolis. Een elegante 

stad met zijn marmeren straten en pleinen, de meest Italiaanse stad van Grieken-

land, zoals een vriend die het kan weten ons meldde. Op het centrale Platía Syntág-

matos hadden we een mooie plek gevonden om samen te eten. Het afscheid van 

een heerlijke week. 
 

Maar we waren daar om veel meer dan dat. Want daar hief 

Robert het glas: ‘Op Martijn!’ 26 oktober – de geboortedag 

van Martijn. Zo waren we daar met acht in getal: onze zoon 

Robert en schoondochter Jente, onze kleinzonen Lennart 

en Jesper met  zijn vriendin Dafne, Louise en ik. Én Martijn. 

We vierden ons leven met hem, we treurden om hem en 

hieven het glas: ‘Op Martijn!’ Zo was Martijn de hele dag al 

bij ons, want in de morgen hadden geliefden, duizenden 

kilometers bij ons vandaan, ons al op het tuinterras weten 

te vinden met hun mailtjes en whatsapps: ‘Om te herdenken en bij stil te staan…’ 
 

Ik word heel langzaam wakker. Het is niet nodig op 

de klok te kijken hoe laat het is: zo rond vijf uur 

weet ik, voel ik. Nog een half uurtje doezelen…hoe 

lekker kan een bed dan zijn. 

Hoe het komt weet ik niet, maar ik moet toch op-

staan. Ik pak m’n mobiel om te kijken of mijn in-

schatting van de tijd klopt. Hé, er is een Whatsapp 

binnengekomen. En het is vijf voor één. Hè?! 

Ik zie dat Zij ons een berichtje heeft gestuurd om 

22:15 uur Nederlandse tijd. We hebben ‘t gemist 

terwijl we ons klaar maakten voor de korte nacht. 

Het is een krantenknipsel, een gedeelte van een 

tekst uit Trouw, het katern De Verdieping. ‘Stukje uit 

Achterop, Wim Boevink’, schrijft Zij en voegt er aan 

toe: ‘Bij de dag van vandaag’. 

Al bij het lezen van Boevinks eerste regel weet ik 

het: ‘Het is tijd’ – Rilke natuurlijk. Was er een dichter 

waarvan Martijn meer hield dan van Rilke? Diens 

mooiste gedicht op zijn geboortedag, wat een ge-



schenk! 

  Herbsttag 

 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren laß die Winde los. 
 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin und jage 

die letzte Süße in den schweren Wein. 
 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

 
Verdrietig én gelukkig ga ik weer liggen. Nog ruim vier uur. 

Hier had mijn verhaal kunnen eindigen, ware het niet … 
 

Mijn gedachten gaan terug naar najaar 2010. Martijn en ik beginnen aan een vijf-

daagse campertocht. In Leipzig staat Martijn vooraan in de rij bij de deuren van de 

Thomaskirche als daar een concert wordt gegeven door het Thomaner Chor. Hier 

heeft Bach geleefd. We wandelen door de smalle straten rond de Nicolaikirche. Mar-

tijn ziet een grote poster hangen in de etalage van een boekwinkel. We lezen de 

tekst: Herbsttag. Martijn is geraakt. Ervaart hij zichzelf in de woorden? 

Als Martijn in 2013 gaat wonen in zijn ‘huisje’ in Emmen, hangt hij daar een ingelijste 

tekst op: Herbsttag van Rainer Maria Rilke. 
 

In het duister wil mijn geest niet tot rust komen. Dan is daar opeens Bach, hij komt bij 

mij binnen, zijn muziek vult alle bloedvaten; die tere, weemoedige pulse, het is mijn 

hartslag. Luister mee als je wilt 

Ik herinner me de woorden die ik in blog 

93 schreef: Want alleen wie wat is ge-

weest als voltooid kan aanvaarden, kan 

vreugdevol de toekomst tegemoet treden. 

Ik hoef niet meer slapen. Zo is het goed, 

het zal vanzelf half zes worden. Dan zal 

ik opstaan en met Louise naar huis gaan 

– ons thuis. 
 

Wat blijft haken is die titel van Cantate 106: was het Gottes Zeit toen Martijn stierf? Ik 

geloof er niks van en vertrouw erop dat God en Bach (die volgens de theoloog Barth 

daarboven nog regelmatig van zich laat horen) hiervan niet schrikken. Integendeel. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een vertaling van en toelichting bij Herbsttag kun je hier lezen.  

• Wil je Herbsttag horen voordragen in de Duitse taal? Klik hier. 

• Wil je de Sonatine van Bach vierhandig op een piano horen en zien spelen? Klik hier. 

https://www.roelsteenbergen.nl/files/BWV%20106%20Sonatina.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/pages/sub/3/42/Herbsttag.html
https://www.roelsteenbergen.nl/files/herbsttag%20Rilke%20gedeclameerd.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=O85lwrca-_c
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Hij was vrouwonvriendelijk, macho, conservatief, politiek incorrect, grofgebekt en 

drankzuchtig. Alsjeblieft, dat liegt er niet om! Niet een man om een standbeeld voor 

op te richten! Maar wacht even… ik heb het over dezelfde man die – daarover heerst 

zeer grote consensus onder historici – de Tweede Wereldoorlog een beslissende 

wending heeft gegeven. Ik heb het over de schurkachtige man die op 13 mei 1940 

voor het eerst het Britse Parlement toesprak: ‘I say to the House, […], I have nothing 

to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most 

grievous kind. We have before us many, many months of struggle and suffering.’ 

Dit zijn de woorden van Winston Leonard 

Spencer-Churchill, over hem heb ik het. Die 

eigengereide man redde Europa, de democra-

tie. Zonder hem zou het Europa van nu er niet 

zijn. Eén mens bracht een wending in de 

catastrofale geschiedenis van de ook door 

één mens, door Hitler ontketende oorlog. 
 

Het zijn zelden heiligen die de loop van de wereldgeschiedenis ingrijpend hebben 

beïnvloed. Dat schurkachtige mensen daarentegen soms helden zijn die een be-

schaving redden, dat is wellicht teleurstellend voor mensen, die een zuiver en vroom 

leven als het hoogste goed beschouwen. De werkelijkheid is soms verrassend… 
 

Wat valt misschien nog wel het meest op aan die al of niet schurkachtige mensen, 

die in hun eentje een wending in de loop van de geschiedenis op gang brachten?  

• Ze doen door hun woord of daad een appèl – ja, meer dan dat – op de toe-

schouwer of luisteraar om die positie te verlaten en zélf in beweging te komen. 

Zo sloot Winston Churchill zijn toespraak tot het Lagerhuis af met de woorden: 

‘At this time I feel entitled to claim the aid of all, and I say: come then, let us go 

forward together with our united strength.’ 

Door hun woorden of gedrag veranderen toeschouwers en toehoorders in da-

ders. 

• Deze mensen hebben geen boodschap aan de opvatting dat je in je eentje niets 

kunt beginnen. Wie dat denkt verschaft zich zo een alibi om plaats te nemen op 

de tribune en toe te kijken – of, nog erger, hij/zij wordt meegezogen in het 

kwaad, de ondergang. Je kunt het niet alleen, maar je kunt wel alleen beginnen! 

• Ze voorspellen geen succes bij voorbaat. Ze spreken allereerst over hoe zwaar 

de beklimming van de berg zal zijn, niet over het uitzicht dat je daarna ten deel 

valt. Churchill, 4 juni 1940: ‘We shall go on to the end. [...] We shall fight on the 

beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in 

the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.’ 
 

Niet alleen schurkachtige helden bedienen zich van deze technieken, misdadige 

schurken ook. Hitler was er een meester in. Bij alle drukte die er in de voorbije jaren 

was over de vraag of Mein Kampf wel in Nederland zou moeten worden uitgegeven, 

wordt blijkbaar gemakkelijk het kleine citaat over het hoofd gezien dat Hitler zelf in 

zijn voorwoord van dat boek schreef: ‘Ich weiß, dass man Menschen weniger durch 

das geschriebene Wort als vielmehr durch das gesprochene zu gewinnen vermag, 

dass jede grosse Bewegung auf dieser Erde ihr Wachsen den grossen Rednern und 

nicht den grossen Schreibern verdankt.’ 

Of hij gelijk had? Schrijven kon Hitler zeker niet, spreken des te beter. Verleiden ook. 

Tijdens onze camperreis door Spanje en Portugal las ik het imponerende, zeer ge-

prezen boek Duitsland, biografie van een natie van Neil MacGregor: Hoe Duitsland 



het Duitsland werd dat de westerse geschiedenis van de laatste 150 jaar in hoge 

mate heeft bepaald. 

Op blz. 459 e.v. bezoekt de schrijver het kamp Buchenwald met in de toegangspoort 

de woorden Jedem das Seine. Hij stelt de vraag: ‘Zijn er drie Duitse woorden met 

een nobeler herkomst? Drie Duitse woorden met een grotere lading aan artistieke, 

ethische, politieke en intellectuele ambitie en inspiratie? En toch zijn die woorden ook 

hier te lezen.’ Dan komt hij tot de vraag die in de moderne Duitse geschiedschrijving 

een centrale plaats inneemt: hoe heeft het kunnen gebeuren dat al deze beschaafde 

tradities in de eerste helft van de vorige eeuw bezweken?  De schrijver vindt geen 

sluitend antwoord. Dat kan ook niet. Juist goede vragen houden je scherp, onvolledi-

ge antwoorden zelden. Blijkbaar is één mens in staat ons tot dader te maken. Zowel 

de schurk als de held kan een 

beweging op gang brengen die 

de wereld naar de krochten van 

de onmenselijkheid leidt óf juist 

de beschaving redt. Dat lijkt 

onvoorstelbaar, maar het is 

werkelijkheid. 
 

Jedem das Seine? Willem Wil-

mink schreef het ontroerende 

gedicht over een goochelaar die 

in Sobibor werd vermoord. 

Je kunt toeschouwer zijn als 

Joost Prinsen dit gedicht uit-

spreekt. (zie bij overzicht Muziek, 

Willem Wilmink) 
 

Jedem das Seine. Is het niet zó: 

de held en de schurk zijn afhan-

kelijk van ons – de toeschou-

wers, de toehoorders. Wij be-

slissen wat de verleider bij ons 

teweegbrengt en wij zijn daar-

voor verantwoordelijk. Wie en 

wat beweegt mij en wat breng ik 

teweeg? 

ik kijk om me heen, zie wat ge-

beurt, luister, maak keuzes. Niet 

kiezen kan niet. 

 

 

 

 

 

En altijd als ik een schreeuwer zie… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Ali Libi 

 

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord, 

staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord, 

dus keek ik er vol verwondering naar: 

Ben Ali Libi. Goochelaar. 
 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos 

en een alibi dat-ie zorgvuldig koos, 

scharrelde hij zijn kost bij elkaar: 

Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost 

dat Nederland nodig moest worden verlost 

van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar. 

Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 
 

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, 

kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. 

Op straat stond een overvalwagen klaar 

voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

In 't concentratiekamp heeft hij misschien 

zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien 

met een lach en een smoes, een misleidend gebaar, 

Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

En altijd als ik een schreeuwer zie 

met een alternatief voor de democratie, 

denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar 

voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

Voor Ben Ali Libi, die arme schlemiel, 

hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel. 

https://www.youtube.com/watch?v=qE6wFs1GZQo
https://www.youtube.com/watch?v=qE6wFs1GZQo
https://www.youtube.com/watch?v=qE6wFs1GZQo


Buiten huilt de wind om het huis 

De kachel staat te snorren op vier 

Er hangt een touwtje uit de brievenbus 

En in de tochtige kieren zit papier 

We waren heel erg arm 
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De kachel in dit lied1 was nog een kolenkachel. Nu hebben 

we cv en vinden het heel gewoon dat-ie brandt. Zoals we 

het ook gewoon vinden, dat we in geïsoleerde huizen wo-

nen, dat de straatverlichting brandt, dat we geen poepton-

nen meer hebben, dat ons afval wordt opgehaald, kortom 

dat het leven geen chaos is. Dat dit zo gewoon is, danken 

we aan 'de gewone man' (toen de uitdrukking ontstond telde de vrouw maatschappe-

lijk nog niet mee). Zonder die 'gewone man' zouden we geen leven hebben; we zou-

den terugvallen tot een barbarij. We zijn als samenleving daarvoor dan ook zó dank-

baar, dat we ‘de gewone man’ een welvarend leven gunnen, geen gesappel, geen 

zorgen voor de dag van morgen; een goed pensioen lacht hem toe, zoals dat ook 

met andere welgestelde mensen het geval is! Ja, we zorgen goed voor 'de gewone 

man'. Zo zijn onze gewoontes, we zijn immers een beschaafd volk! 
 

Of toch niet? Die vraag drong zich aan mij op, toen ik onlangs op een zonovergoten 

herfstdag zo’n ‘gewone man’ ontmoette, die enkele schaafwonden van onze camper 

had geheeld. Nadat ik mijn bewondering over de mooie reparatie had laten blijken, 

rekenden we af en toen ik in het daarop volgende gesprek hoorde hoeveel uren hij 

aan de reparatie had besteed, viel verbijstering over zijn uurloon mij ten deel. 
 

Het was overigens een mooie gedachtewisseling tussen die ‘gewone man’ en mij. 

Ook nu trof het me weer hoe aangenaam en verrijkend het was om met deze vijftiger 

over zijn werk leven, dat van ‘de gewone man’, van ‘jan modaal’ van gedachten te 

wisselen. Die ervaring had ik al veel vaker, ook in mijn werk, en ik schreef er eerder 

over in mijn blogs over ‘de bouwvakker’ (blog 17) en ‘de mooimakers’ (blog 26). 
 

Deze mooimaker (zo noem ik ook deze autospuiter graag) was tevreden met zijn 

leven, zei hij. Maar toch… de hoge heren… ze werden steeds rijker. En dan hun 

arrogantie! Ze pingelden over de prijs en waren niet bereid  een vriendelijk woord te 

wisselen. Ja, die rijke onvriendelijke mannen konden fluitend de studie van hun kin-

deren betalen, zodat die geen geld hoefden te lenen. Zijn dochter had inmiddels wél 

een flinke studieschuld opgebouwd. ‘Het ís al sappelen meneer, en begrijpt u nu 

waarom mijn kinderen…’ Er volgde geen klaagzang, maar toch, ik hoorde wel teleur-

stelling. Want waren er geen gouden tijden beloofd? ‘Het was allemaal kletspraat 

voor jan in de overall.’ Het nooit gekomen paradijs, hij moest er zelf even om lachen. 

Maar dan: ‘Weet u wel wie de prijs van de crisis heeft betaald? Mag ik u vragen me-

neer, hebt u er wat van gemerkt? Is het niet zo, dat jan met de pet de bankencrisis 

heeft betaald?’ 

Toen we op die zonnige herfstdag afscheid namen, stak hij zijn hand uit. ‘U hebt 

geluisterd meneer, begrijpt u het een beetje?’ Ja, ik geloof dat ik hem begreep, d ie 

‘gewone man’, die mooimaker. Zonder wie we niet kunnen. 
 

Geld. We staan er misschien liever niet bij stil, maar geld is de allesbeslissende fac-

tor voor het leven dat we (kunnen) leiden. Hoe kan het dat het gewoon is dat rijken – 

waartoe ik mezelf ook wil rekenen – en zeer rijken en zeer, zeer rijken zich veel, nog 



meer dan veel, alles kunnen permitteren wat voor de ‘gewone man’ onbereikbaar is? 

‘Meneer, weet u wat we onszelf moeten ontzeggen voor die seizoenkaart van PEC 

Zwolle?’ Wij ons wat ontzeggen? Hoezo? Misschien wel vijftien keer per jaar naar de 

schouwburg of concertzaal – daar hoeven wij ons helemaal níets voor te ontzeggen. 

Is het niet te gek voor woorden dat de rijk(er)en zich dat kunnen permitteren omdat 

hun kunst en cultuur mede gesubsidieerd worden uit belastinggeld dat ook afkomstig 

is uit de portemonnee van ‘jan modaal’? En bovendien: waar geld geen ruilmiddel 

meer is (waar tegenover dus altijd een product of dienst staat) maar geld met geld 

verdiend wordt, wordt de rijke steeds rijker – rupsje nooit genoeg – en groeit de 

maatschappelijke kloof tussen de sociale lagen, nemen de schulden van de armeren 

toe. 
 

Wij weten heel goed dat we slechts kunnen leven op ons huidige welvaartsniveau 

dankzij de arbeid van uitgebuite mensen over de hele wereld, dankzij de ‘gewone 

man’ in eigen land, dankzij de minimumloners, de mensen die – letterlijk – bouwen 

aan ónze welvaart. Hoe kunnen we eigenlijk zo arrogant zijn dat we spreken over ‘de 

gewone man’? Wat is daar gewoon aan? 
 

‘Ieder het zijne’. Ik schreef er – in een heel andere context – over in mijn vorige blog. 

Ieder het zijne, ja dat vinden we vast allemaal, maar toch alleen maar als het wél 

ongelijk verdeeld is en blijft, want stel je voor ... Ja inderdaad, stel je eens voor wat er 

maatschappelijk gebeurt als wij alle uurtarieven en lonen van de gewone man en 

vrouw enkele jaren lang met 10% verhogen? Of vind je een bruto uurtarief van € 

30,00 incl. BTW voor bijvoorbeeld een vakkundig en goed opgeleide medisch pedicu-

re gewoon? 
 

Zijn we dankbaar, solidair? Luisteren we écht naar ‘de gewone man’? Heeft hij in-

vloed? Een wijsheidsleraar uit de oudheid vertelt daarover een verhaal2 dat wringt: 

 

‘Niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon.’ Wanneer zal die gewone, 

die kleine man zijn verhaal halen? Ons vragen waarom hij niet telt – behalve op het 

slagveld? ‘Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld,’ zong Louis Davids. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb onder de zon iets gezien, […] het was verbijsterend. Er was een kleine 

stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsin-

gelde het en bouwde grote belegeringswerken. Er woonde daar een man van 

lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar 

niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. Ik zei daarom tegen 

mij zelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage 

afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor.  



97 De aankondiging              ◄◄ 
 

 

De dagen worden kouder en korter, de lichten wordt steeds vroeger ontstoken, kerst-

bomen sieren woonkamers en steden, pleinen stromen vol met gele hesjes1. Maar 

ondanks dat is het nu – hoewel velen dat niet (meer) weten – ook de tijd van Advent, 

Komst. Daarin gaat het verhaal over Maria, de vrouw die – in het patriarchale tijdperk 

van toen – boven de mannen verheven wordt om een centrale rol te vervullen in het 

(geboorte)verhaal van Jezus. Het begint met de Annunciatie: de engel Gabriël gaat 

het huis van de aan Jozef uitgehuwelijkte maagd Maria binnen, groet haar en zegt: 

‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noe-

men…’2 

 

De dagen werden warmer en langer, het was 25 mei 2018, 

we waren in Verona, Italie. Niet bepaald de tijd om aan de 

Annunciatie te denken. In de loop van die dag betreden we 

de Chiesa de San Fermo Maggiore met een boven- en on-

derkerk. We dwalen rond door de immense ruimtes en dan… 

We zien een prachtige beeldengroep, een man en een 

vrouw. Wat jammer dat het zicht daarop geweld wordt aan-

gedaan door een dikke rode kabel, bedoeld om de mensen 

op afstand te houden.3 We lezen dat de groep de Annuncia-

zione verbeeldt. We worden gegrepen door de bijzondere 

zeggingskracht. Waarom plaatst de beeldhouwer de engel 

Gabriël achter Maria? Het is alsof hij afstand houdt, haar wat 

schuchter benadert, haar voorzichtig woorden influistert. 

Maria kijkt schuin weg, alsof ze denkt: wat gebeurt daar 

achter mijn rug, wie is dat, wat hoor ik? 

Het tafereel wijkt daarmee sterk af van andere verbeeldin-

gen van de aankondiging, zoals in het fresco van Fra 

Angelico4; het bijbelverhaal schetst ook een omgekeerd 

beeld: de engel die het huis binnenkomt, naar Maria loopt 

en haar toespreekt. Wil de beeldhouwer het geheimzinni-

ge, het onmogelijke van de boodschap van de engel ver-

beelden? 
 

Hoe de associaties in de voorbije dagen in mijn hoofd ontstonden weet ik niet. Mis-

schien kwam het door Jolande Withuis – de schrijfster van een geprezen biografie 

over ‘Juliana Vorstin in een mannenwereld’. Zij zei in een Trouw-interview5 dat je een 

biografie alleen maar kunt schrijven als de persoon in kwestie is overleden. Dat deed 

me herinneren aan de Brieven van Kafka die ik vijftig jaar geleden las; pas als een 

leven voltooid is – zo schreef Kafka – krijgt alles in een mensenleven zijn volle bete-

kenis. Zo realiseer ik mij nu: de Annunciazione en de Piëta markeren het begin en 

het einde van leven. Ze horen als begin en einde bij 

elkaar. In deze twee beelden wordt het hele mensen-

leven zichtbaar en krijgt het zijn betekenis. 

Circa zestig jaar nadat Fra Angelico zijn Annunciazio-

ne in een fresco verbeeldde, beeldhouwde Michelan-

gelo zijn Piëta, Maria met de gestorven Jezus op haar 

benen. Hoe opvallend: Niet de gestorven Jezus ligt 

centraal – zijn gezicht is voor de toeschouwer niet 

eens goed zichtbaar –, maar Maria trekt, met haar wel 

heel jeugdige gezicht, in eerste instantie de aandacht. 



Zij moet toch al (ver) in de vijftig zijn geweest toen Jezus stierf. Verbeeldt Michelan-

gelo Maria met haar veel te jonge gezicht alsof zij nog steeds maagdelijk zou zijn? 

In het verhaal van Maria staat de blijde aankondiging aan het begin van nieuw leven. 

Maar hoeveel moeders hoorden de aankondiging juist aan het eind van het leven van 

hun kind? Geen engel, maar de dokter die het kwam zeggen, de politieagent die aan 

de deur kwam, de zoon die belde naar zijn moeder en vader, ver weg op vakantie. 
 

Die aankondiging van de dood van een gestorven zoon overkwam ook de Duitse 

kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945)6. Ze woonde in Berlijn toen de Eerste We-

reldoorlog uitbrak. Haar jongste zoon Peter keerde terug van vakantie omdat hij als 

vrijwilliger dienst wilde nemen. Hij was eigenlijk nog te jong en had toestemming van 

zijn ouders nodig. Zijn vader weigerde, maar Käthe haalde hem over om toch ja te 

zeggen. Op 22 oktober 1914, acht dagen nadat Peter 

uit Berlijn was vertrokken, sneuvelde hij. Nadien heeft 

Käthe Kollwitz in tekeningen, etsen, litho’s en sculptu-

ren gepoogd haar pijn en wroeging te verbeelden. Op 

22 oktober 1937 schrijft ze in haar dagboek: ‘Ik ben 

bezig met een kleine sculptuur […] het is een soort 

Piëta geworden. De moeder zit, en haar dode zoon ligt 

tussen haar knieën, in haar schoot. Er is geen pijn 

meer, alleen reflectie.’ 

Ze schiep met haar Piëta schoonheid uit pijn en lijden. 

In dit beeld rust de zoon niet op de knieën van zijn 

moeder, zoals in de Piëta van Michelangelo. Hij ligt 

tussen haar benen, met zijn eigen knieën opgetrokken, bijna in foetushouding, vrijwel 

geheel door de moeder omhuld. Zijn hoofd neigt naar haar. 
 

In de Piëta van Kollwitz7 neemt de moeder haar dode 

zoon terug in haar schoot, want daarin kwam hij tot leven, 

daarin rust hij nu hij gestorven is. Ik ben als man niet in 

staat om te ervaren en te doorgronden wat de dood van 

een kind uit haar schoot voor een moeder betekent. 
 

Advent en Kerst, de tijden van verwachting en geboorte – 

voor veel moeders tijden, die ook verbonden zijn met pijn 

en reflectie vanwege hun gestorven kind.   

Zo – met deze blog – denk ik aan ze. 
 

Zo, met die gevoelens, zijn wij in deze tijd van advent en kerst – misschien beter dan 

ooit – in staat het leven te bezingen, vreugdevol, dankbaar voor wat ons daarin ge-

geven wordt. In liefde en vriendschap voor en van mensen met wie we verbonden 

zijn. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De gele hesjes: een gevaarlijke mix van vernielzuchtigen en ‘gewone mensen’; de laatsten verzetten zich – 

zoals beschreven in mijn blog 96 – tegen de zichzelf verrijkende rijken. Nalezen? Zie mijn website 

2 Het verhaal van de Aankondiging is te lezen in het bijbelboek Lucas 1:26-38, zie ook hier 

3 Ik heb stiekem eventjes de dikke rode kabel verwijderd om deze foto van de Annunciazione te kunnen 

maken. 

4 Het fresco Annunciazione van Fra Angelico, omstreeks 1440, bevindt zich in Museo di San Marco, Florence 

5 Het Trouw-interview over biografieën, groepsdwang en nog veel meer kun je hier lezen 

6 De tekst over Käthe Kollwitz ontleen ik onder meer aan het prachtige boek van Neil MacGregor: Duitsland, 

Biografie van een natie, hoofdstuk 22 De treurige getuige. 

7 Een grote kopie van Kollwitz’ Piëta staat in de Neue Wache – Unter den Linden, Berlin (zie foto hierboven) 

https://www.roelsteenbergen.nl/schrijf-weblog/
http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Luke.sec_3
https://www.trouw.nl/cultuur/succesbiografe-jolande-withuis-ideologische-groepsdwang-is-gevaar-voor-onafhankelijke-biografie~a13ff0aa/
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98  Dromen moet je wakker schudden            ◄◄ 
 
 

De deuren gingen open maar niemand stapte uit. 

Mensen drongen zich naar binnen, wilden blijkbaar ook 

nog verder. Ook ik stapte naar binnen, maar keek nog 

een keer om en zwaaide. Ik zat nog maar nauwelijks of 

de schrille fluit klonk langdurig. Een paar lichte schok-

jes en 2019 zette zich in beweging. Wat zou de vol-

gende halte zijn? Plaats van vrede, tijd van rust? 
 

Ik keek nog een keer om – ik zag mensen in Kringloopwinkels met hun in het verle-

den kapot geslagen dromen. Het was, tussen Kerst en Nieuwjaar, een programma-

reeks van de VPRO. In de beschutting van de winkel, het magazijn, de werkplaats, in 

de nabijheid van collega's – geen tweedeling van 'elite' en 'gewone man' maar alle-

maal 'mensen' – waren ze bezig scherven te lijmen, ontstonden nieuwe dromen en 

was het gewone geluk zichtbaar en tastbaar. Mensen die weer opkrabbelen – dat 

ontroert, daar leer je van. Wat een goede dingen gebeurden daar – tijd van vrede, 

plaats van rust. 
 

Ik keek nog een keer om – ik zag en hoorde 

Greta Thunberg, een 15-jarige klimaatactivist uit 

Zweden. Ze zegt zelf dat de verbetenheid 

waarmee ze strijdt samenhangt met haar autis-

me. Maar is dat relevant om te luisteren naar 

haar toespraak die ze namens Climate Justice 

Now voor de huidige wereldleiders hield tijdens 

de Klimaatconferentie van Katowice 20181? Ze verweet ze ‘de toekomst van jullie 

kinderen voor hun ogen te stelen.’ ‘Jullie zijn niet volwassen genoeg om de waarheid 

te zeggen zoals ze is. Zelfs die last laten jullie aan ons, kinderen, over.’ ’In 2078 vier 

ik mijn 75ste verjaardag. Als ik dan kinderen heb, zullen ze misschien die dag bij mij 

doorbrengen. Misschien zullen ze me vragen stellen over jullie. Misschien zullen ze 

me vragen waarom jullie niet in actie zijn gekomen toen daar nog tijd voor was. Jullie 

zeggen dat jullie kinderen boven alles gaan en toch ontnemen jullie hen hun toe-

komst voor hun ogen.’ 
 

Ik keek nog een keer om – ik zag Lea Dasberg, hoogleraar 

pedagogiek. Ze overleed in 2018, 87 jaar oud. Ze kreeg 

een verlicht joods-orthodoxe opvoeding en overleefde de 

oorlog in een Zwitsers sanatorium. Ze werd beroemd én 

berucht door haar in 1975 verschenen boek Grootbrengen 

door kleinhouden, Ze verzette zich tegen de anti-autoritaire 

opvoeding: het is noodzakelijk om kinderen normbesef bij 

te brengen. Het idee dat een kind de kans moet hebben 

een kind te zijn, verwierp ze. Kinderen moeten niet geïso-

leerd worden in een 'jeugdland'. Je moet ze op je schouders nemen en over de 

schutting laten kijken, laten zien wat ze nog niet kennen, het land van de toekomst. 
 

Ik keek nog een keer om – ik zag die paar honderd gezichten van jongens en meis-

jes, beter: jonge mannen en vrouwen die zongen en speelden tijdens de twee kerst-

concerten van het Meander College in Zwolle. Wat een indrukwekkende ervaring 

vanwege het programma met de mooiste kerstmuziek die Meander Vocaal en 

Jeugdsymfonieorkest ten gehore brachten – klassiek en modern, ingetogen, enthou-

siast, bewogen en met humor. Maar het was ook door een andere oorzaak indruk-

wekkend. Het was het laatste schoolconcert van Martien Hovestad, de muziekdocent 



en koordirigent die na bijna 20 jaar Meander College verlaat omdat hij met pensioen 

gaat. Martien stond voor het koor en Albert Dam voor het orkest. Over collegiale 

afstemming en samenwerking gesproken! 
 

Martien zelf vertelde hoe hij eertijds had ge-

aarzeld om met deze jongens en meisjes 

klassiek repertoire te gaan zingen. Zou dat wel 

lukken? Hij zei het niet, maar ongetwijfeld had 

ook hij naar de woorden van Lea Dasberg 

geluisterd. Martien was in zijn mooie toe-

spraak heel duidelijk: Elk kind is uniek. Je 

moet als docent je leerlingen in een andere 

belevingswereld plaatsen, een wereld die ze nog niet kennen en hen daarin laten 

excelleren. Iemand anders zei het in zijn toespraak heel beeldend én raak: dromen 

moet je wakker schudden. Wat in het kind, in de adolescent wellicht nog sluimert zal 

uitgedaagd moeten worden. 
 

Dat het mogelijk is – dromen wakker schudden, 

kinderen en jongeren meenemen naar het nog 

onbekende – werd die avond wel bewezen. 

Halverwege het concert kwamen tientallen oud-

leerlingen uit de kerkbanken naar voren en 

voegden zich – tot grote verbazing van Martien 

– bij het koor. Ze waren via een geheime Face-

bookgroep gemobiliseerd, hadden thuis inten-

sief geoefend en slechts één keer met Albert 

Dam gerepeteerd. En wie ze zag zingen... Gegrepen door het betekenisvolle mo-

ment. Leden van het koor hadden het over hun leertijd, hun muziekontdekkingen, 

hun dank aan Martien: ‘uw lessen, de koorrepetities, een geweldige ervaring die ik 

nooit zal vergeten.’ 

Levenslang dus. Jongeren kunnen ervaringen opdoen die levenslang bij hen blijven. 

Wat is het een voorrecht als je dát als volwassene helpt bewerkstelligen, als je dro-

men kunt wakker schudden. Dan heb je als docent ook levenslang – wat een geluk! 
 

Ik keek nog een keer om – ik zag tegenstrijdige beelden en ervaringen in 2018 en ze 

maakten veel indruk op me. Hoe kan het dat volwassenen, bestuurders en mana-

gers, docenten, geestelijken, zakenlieden, politici, wereldleiders, ouders niet doen 

waartoe ze op aarde zijn? Hoe bestaat het dat volwassenen door jongeren tot de 

orde moeten worden geroepen: ’Jullie zijn niet volwassen genoeg om de waarheid te 

zeggen. Jullie zeggen dat jullie kinderen boven alles gaan en toch ontnemen jullie 

hen hun toekomst voor hun ogen.’ 

Maar gelukkig, er zijn zoveel anderen: mensen zoals we ze zagen in de wereldwin-

kel, maar daar niet alleen, mensen die hun in duigen gevallen dromen weer proberen 

op te pakken; volwassenen die de moed hebben kinderen en jongeren mee te ne-

men naar onbekende vertes, die er in slagen om bij jongeren dromen wakker te 

schudden. 

Volwassenen die van betekenis zijn voor jongeren, jongeren die er voor gaan. Van 

díe mensen houd ik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Greta Thunbergs toespraak duurt 3:19 minuten. Het blijkt: de waarheid vraagt weinig tijd. Zie en luister hier 

2 De twee foto’s op deze pagina zijn van Joop van Putten; zie voor veel meer foto’s en informatie: www.ruilof-images.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=ujlG0YVr1jY&feature=youtu.be
http://www.ruilof-images.nl/


99 Geboren in kwetsbaarheid             ◄◄ 
 

 

Het duurde slechts vier seconden. Ze hadden al enkele minuten met elkaar staan 

praten in die overvolle huiskamer. Nou ja, huiskamer? Een ruimte gevuld met een 

tafel en enkele stoelen, kledingrekken en verder slechts stapels krantenknipsels, 

boeken en tijdschriften. Restanten van een spaarzaam leven, jaren redactionele 

arbeid, knippen en plakken. Hij, een nog niet echt oude man, immers pas 67 jaar, al 

getekend door de dood die op hem wacht. Zij een (vind ik) mooie jonge vrouw, 34 

jaar, met – hoop ik – nog een lang leven voor zich. 

Het is blijkbaar tijd om te beginnen, de inleidende verkenningen als aanloop naar het 

televisiegesprek hebben lang genoeg geduurd. Ze maken aanstalten om te gaan 

zitten. En dan: zij legt een hand hoog op zijn rug, ze streelt hem, misschien vier keer. 

Zij streelt hem slechts vier seconden, een eeuwigheid. 
 

Een journalist en journaliste, Max van Weezel 

en Dione Stax. Een televisiegesprek over zijn 

werk, leven en het einde daarvan. De vier 

seconden waren bij het monteren van de film 

niet weggeknipt. Maar was dat professioneel 

wel verantwoord? Ja, ze mochten er zijn, die 

strelingen, de tederheid, zichtbaar voor ieder-

een. Geboren in de kwetsbaarheid van dat 

moment. 
 

Maar is dat zo? Mag de streIing, de tederheid nog? Is het niet beter om een poosje te 

zwijgen over de tederheid, de handen maar helemaal thuis te houden, na wat er de 

laatste twee jaar over ons is heen gekomen? 

Het begon op 7 oktober 2016, toen in Amerika een video openbaar werd waarin – 

jawel – Trump het over zijn relatie met filmsterren heeft. Al opgenomen in 2006: ‘I 

don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Grab 

them by the pussy. You can do anything.’ Zijn evangelisch orthodoxe volgelingen 

brachten hem een maand later toch maar mooi aan de macht: 81% van hen koos 

voor Trump. De wereld was verbijsterd: hoe kan dat nou, gelovigen met zulke hoog-

staande ethische principes die een overspelige en vuilbekkende man aan de macht 

helpen? Negen maanden later, in augustus 2017, verschafte de top van deze evan-

gelische conservatieven met hun botte Nashville verklaring nog meer inzicht in hun 

hoogstaande ethische principes… En weer een maand later barstte op de sociale 

media met de hashtag #MeToo een storm los waarin aanvankelijk vrouwen, maar 

later ook mannen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag deelden.   

In de Verenigde Staten kwam er na de verkiezing van Donald Trump tot president 

een beweging van de grond om de rechten van vooral vrouwen meer onder de aan-

dacht te brengen (zie mijn blog 73). Ook bij een aantal evangelische denominaties is 

een zijtak van de # MeToo-beweging ontstaan, zoals blijkt uit de hashtag 

#ChurchToo die meldingen van kerkgerelateerd misbruik vergezelt. Er is over de hele 

wereld een storm losgebroken: de hashtag  #MeToo is inmiddels miljoenen keren 

‘gepost’. 
 

Het is ronduit schokkend om te ervaren, dat de vrouw voor heel veel mannen niet 

meer is dan een lustobject. Het schokt nog meer dat er mannen zijn in de kerken 

(van welke denominatie ook) die zondags Gods liefde verkondigen maar in de door-

deweekse pastorale praktijk hun macht misbruiken om vrouwen en jongens en meis-

jes te vernederen: ‘Grab them by the pussy. You can do anything.’ Het kan en mag, 

het gebeurt. 



Tegelijk klinken er ook kritische geluiden2. Gaat het terecht aan de kaak stellen van 

het schaamteloze gedrag van mannen niet gepaard met de ontmanteling van de 

tederheid? Durven wij elkaar nog te strelen? Mag strelen nog na #MeToo? Of is het 

nu ook echt waar dat ‘de tederheid is overleden’ – zoals Herman van Veen al in 1986 

de door Willem Wilmink hertaalde woorden van Jacques Brel zong?3 
 

Er gaat toch een ongelooflijke kracht van de tederheid uit!? Is het niet bijzonder dat 

menselijke nabijheid, aandacht, troost kan worden ervaren, ook zonder dat een 

woord hoeft te klinken? Ze zijn er steeds weer, die momenten: Louise komt een win-

kel binnen en er is die oogopslag. We treden in het geroezemoes van het restaurant 

en er is die hand van de gastheer over onze rug. Sprakeloos brengen die ogen, die 

hand, de aanraking tot uitdrukking: ik zie je – ik ervaar je – ik weet van je verdriet – ik 

deel met jou. Zo gaat dat als genegenheid mag bloeien. 
 

‘Goed leven is zorg dragen voor de ander. Nabij zijn. Dat is baatzuchtig, niet alleen 

maar altruïstisch, want het omkijken naar anderen geeft een heel vervullend gevoel. 

En natuurlijk, er is ook wel eens een tegenslag. En tristesse. Maar het dragen van 

verdriet kan óók vervullend zijn. Ge moet daarvan niet weglopen. Leef op de golven 

van het bestaan. Let it be, ‘zei Dirk de Wachter 4 en zo is het. 
 

In die zo totaal andere wereld waarin op de televisie mensen hun kwetsende taal 

blijven uitkraaien, op de sociale media de haat opbloeit en velen niet verder komen 

dan de ander kanker toe te wensen, is de behoefte aan het kleine, stille gebaar gro-

ter dan ooit. Zoals Max van Weezel – de man met een door kanker vernield lichaam 

– door het kleine gebaar, de streling werd uitgenodigd om zijn gedachten te delen 

met een jonge vrouw met nog een heel leven voor zich: ik zie je – ik ervaar je – ik 

ben je nabij. 
 

Vier dagen na dat gesprek zie ik Nando Liebregts en Rutger 

Messerschmidt, twee jonge mannen met het syndroom van 

Down, die de hoofdrollen hadden in de muziektheatervoor-

stelling 'drs. Down!' Alle vijftig voorstellingen zijn voorbij. Er is 

een nagesprek op de televisie5. Ze zitten met hun zussen en 

broers bij elkaar. Er is bewondering, er zijn tranen van blijd-

schap, er is nabijheid, er is die hand. De hand die het lichaam 

van zijn zus streelt, twee keer. Die hand van een jongeman met down, die streling – 

geboren in zijn kwetsbaarheid. 
 

Durf jij te strelen? Wil je het? Het maakt je wel kwetsbaar. Nee, niet als het geboren 

is in jouw menselijke kwetsbaarheid! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Je kunt het gesprek van Max van Weezel en Dione Stax (6 januari 2019, NPO2) ook nog hier zien 

2 Voor een grondige, doch gemakkelijk leesbare beschouwing over #MeToo verwijs ik graag naar wikipedia 

3 Zie mijn blog 98, muziek nr. 20 

4 Woorden van Dirk de Wachter, psychiater en hoogleraar (België), in het prachtige gesprek in Trouw, De 

Verdieping, 12 01 2019  

5 In het programma TV show op reis; 11 januari 2019, NPO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=6h_taHnA4lI
https://nl.wikipedia.org/wiki/MeToo_(hashtag)
https://www.roelsteenbergen.nl/files/blog%2098%20Dromen%20moet%20je%20wakker%20schudden.pdf


100 Dubbelzinnig leven - in de kleine ruimte           ◄◄ 
 

 

Voorjaar 2015 schreef ik mijn eerste blog Worden wie je bent. Na bijna vier 

jaar is dit de honderdste, Dubbelzinnig leven - in de kleine ruimte. Die hon-

derd blog vormen samen het verslag van onze pelgrimstocht in de kleine ruimte 

tussen vreugde en verdriet. Een tocht waarin anderen ons vergezelden om zo samen 

mens te zijn. Af en toe mocht ik woorden vinden voor het levensgevoel na een ver-

lies, woorden  waarvoor anderen – zoals ze me schreven – soms geen taal hadden. 

Mijn woorden werden zo hun woorden.  

Ik kijk nu terug en deel met jou teksten uit 100 blogs – een blik op ons dubbelzinnig 

leven in de kleine ruimte:  ‘Een tijd erna’. Maar ik laat ook zien dat alles wat wij mee-

maken een plek vindt in en beïnvloed wordt door de wereld om ons heen, de samen-

leving waarin ik thuis ben. Het is wél een ontwarbare kluwen: ‘Om mens te zijn’. 
 

1 Een tijd erna  
‘De dood maakt een knik in het leven van men-

sen. Er is een tijd ervoor en er is een tijd erna. 

Nooit wordt dat meer anders, lees ik en weet ik. 

Regelmatig zie ik patiënten die afscheid van het 

leven moeten nemen. En altijd denk ik: dit is het 

begin van een leven zonder… nooit meer zoals 

voor de dood van de gestorvene.’  
                                                        Bep van Mulligen, mijn schoonzus [blog 2]                                                      

De gestorvene 

Zeven maal om de aarde gaan, 

als het zou moeten op handen en voeten; 

zeven maal om die ene te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zeven maal om de aarde gaan.  

                                               Ida Gerhardt [blog 32] 

Herinneringen. ‘Ach, lieve jongen – herinneringen, jon-

gen, allemaal herinneringen…’ Zo herinneren we ons 
Martijn: met een lach, geboren uit een traan.               
[blog 13] 

Morgen. Soms, in het donker van de avond, voordat de 

slaap mij overmant, hoor ik een motor afslaan, daarna 
gestommel op het plein. Dan dringt zich aan mij op: zou 
jij, Martijn, daar alsnog zijn? Of heb ik me vergist en kom 
je morgen? [...]   
Martijn, zoonlief, de tijd staat stil vandaag. Ik heb een plek 

waar ik je draag. Rust daar in vrede, want ik ken het ant-

woord op de vraag: wanneer wordt het ooit morgen?                       
[14 mei 2015, blog 14] 

Soms, ja soms. Zou het kunnen zijn dat soms – ja, soms 

– het menselijk geluk en vrede in het hart tot volheid kunnen groeien, juist als ook 

ooit – ja, ooit – intens verdriet zich daarin heeft genesteld? [blog 17] 

Alles is intenser geworden. Als gezin zijn we in de voorbije jaren 

geconfronteerd met nauwelijks te dragen zorgen, weer opflakkerende, 

blij makende hoop en diep verdriet. Onze gevoelens hebben zich daar-

door op een ongekende manier verdiept. Alles is intenser geworden: de 

ervaring van hoop én wanhoop, van liefdevolle en troostrijke nabijheid 

én van afstandelijkheid, van echtheid én schijn. [ blog 4]  

In diepe liefde 
 

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.’ 
 

2017 – anoniem, op het graf 

[blog 66] 

 



Het levensgevoel. Het verdriet slijt niet, de lach is niet minder dan voorheen. Ze 

kunnen het – geloof ik – sámen wel goed vinden in onze hoofden en harten. Zou het 

kunnen zijn dat wij meer dan ooit van schoonheid genieten, meer dan ooit gevoed 

worden door de inspiratie van andere mensen, omdat daarin oók ons verdriet om het 

gebroken leven zijn plaats heeft? Misschien schrijf ik wel onbegrijpelijke taal over ons 

levensgevoel, waarvan ik echter wel zeker weet dat velen die geplaagd zijn door een 

onherstelbaar leed, zich daarin toch herkennen. Hoe moet ik ánders uitdrukking 

geven aan ons dubbelzinnig bestaan? […] Schreef Martijn ook over dat dubbelzinnig 

leven van geluk en pijn in die vakantieweek met mij in 2011, zomaar in een notitie-

boekje dat in onze camper lag: ‘Hoe moet ik uitdrukking geven aan het levensgevoel 

dat mij deze week overmeesterde?‘                 [blog 32] 
 

Troost Als onze wereld zich vult met verbeelding, ontstaat ruimte voor het beleven 

van schoonheid die zich een weg baant tussen vreugde en verdriet. Schoonheid die 

zichtbaar wordt in mensen, beelden, taal, vormen, kleuren, muziek en de verbonden-

heid daartussen. Zo ervaar ik troost. Omdat ik in vrede mijn weg ga in de wondere 

wereld van schoonheid, die niet te zoeken maar wel te vinden is in de kleine ruimte 

tussen vreugde en verdriet.                                                                                  [blog 50] 
                                                                                *** 

2 Om mens te zijn – woorden uit 99 blogs 

Ons leven is een onontwarbare kluwen van feiten en fictie,  

* van toeval, onvoorziene gebeurtenissen, herinneringen, 
dromen,  pijn en verdriet, hartstocht, schoonheid en vreugde 
* van onze durf, ons gebrek aan morele moed, ons van 

terzijde toeschouwen, ons zwijgen (in het publieke gesprek), 

ons ‘zitten in de stront, staren naar de hemel’ 

* van onze vergissingen, de lessen die we leerden – of niet 

* van ons – soms – spreken met woorden die er toe deden, 

de door ons aanvaarde verantwoordelijkheid en onze in 

onschuld gewassen handen, onze vragen en antwoorden  

* van de steen die we in de rivier verlegden – of niet  

* van onze toewijding, trouw en ontrouw, luiheid in denken 

* van onze eenzaamheid en geborgenheid, kwetsbaarheid,  

liefdevolle nabijheid, onze onrust, onze hoop en vertrouwen, 

ons verlangen, verzet en, zeker ook – momenten van over-

gave, stille vrede. 
 

 “We moeten het riskeren om aanvechtbare dingen te zeggen  

als daardoor maar vitale vragen worden aangeroerd.  

Niet spreken is ook spreken.  

Niet handelen is ook handelen.” 
                          Bonhoeffer [in 9 blogs toont hij zijn betekenis] 

Wij krijgen betekenis door de geschiedenis die wij zelf  

schrijven en met ons meedragen. Zo worden wij gekend. 

‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ – niet zonder ons. 

  ***    

                          Luister – in de stilte hoor je zingen:  

24 juni 2015, Bethlehemskerk, Zwol-

le. Zestien mannen van het Zwols 

Vocaal Ensemble o.l.v. Martien 

Hovestad zingen Die Nacht van 

Franz Schubert. Zo mooi kan een 

nacht zijn?! Alsof ze het voor ons 

zongen! Zo voelde het, zo was het. 

 

 

 

De eerste maten van de Sonatina 

waarmee Cantate 106, Actus Tragicus 

van de 22-jarige J.S. Bach begint, zijn zo 

vreedzaam dat het moeilijk is om niet weg 

te glijden in mooie herinneringen. Maar 

probeer ook te blijven luisteren; de steeds 

langs elkaar schurende fluiten zijn 

prachtig.  

 

. 

 

Rond de eeuwwisseling – een 

eeuwig moment van Martijn. Hij 

betreedt de woning van collega 

Jildou. Muziek dringt tot hem door: 

de Prelude uit de Cellosuite nr.1 van 

J.S. Bach. Vanaf dan vergezelt deze 

muziek hem, ook nadat hij gestorven 

is. 

 

 

 

Carpe diem 

https://www.roelsteenbergen.nl/files/14%20SCHUBERT%20-%20DIE%20NACHT.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/BWV%20106%20Sonatina.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/01-Cello%20Suite%20No.%201%20in%20G%20Major%20%20%20-%20%20%20Prelude%20(1).mp3


Trefwoordenregister              ◄◄ 
 

Met circa 450 trefwoorden biedt dit register een mooi zicht op de inhoud van 100 

blogs. Het leven, de wereld trekt voorbij. 

 

Ik kan echter niet garanderen dat alle waardevolle, nuttige trefwoorden in dit register 

terecht zijn gekomen en evenmin dat er geen fouten in staan.  
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houden. Dat komt ook omdat vrijwel alle door mij uitgekozen composities een relatie, direct of indirect, heb-

ben met de inhoud van een blog. Muziek wordt zo met het leven (en de dood) verbonden). 

 

Daarom is in de laatste kolom steeds de blog genoemd die bij het muziekstuk ‘hoort’. Wil je naar de blog? Klik 

op de pijltjes hier boven zodat je bij de inhoudsopgave komt, kies vervolgens de blog en (dubbel)klik met de 

linker muisknop op de titel. 
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Compositie / uitvoering  blog 

Adams  O Holy Night hier 98 

Bach, J.S. Cantate 82, Ich habe genung; Andras Scholl hier 33 

Bach, J.S. Cantate 106, Gottes Zeit ist die beste Zeit, Sonatine, piano  hier 50/94 

Bach, J.S. Cantate 106, Gottes Zeit ist die beste Zeit, Sonatine, orig. hier 50/100 

Bach, J.S. Cantate 190, Singet dem Herrn ein neues Lied, deel 1 (ZVE) hier 92 

Bach, J.S. Cellosuite nr. 1 - Prelude hier 86/100 

Bach, J.S.  Ehre sei Dir Gott, uit het Weihnachtsoratorium hier 97 

Bach, J.S. Hohe Messe, Dona Nobis Pacem hier 75 

Bach, J.S. Matthäus Passion; verraad van Petrus; aria Erbarme dich hier 80 

Bach, J.S. Suite IV Ouverture hier 83 

Beatles Nowhere Man  hier 79 

Beatles Nowhere Man; improvisatie Louis van Dijk; orgel hier 79 

Beethoven, L.v. Ouverture Egmont  hier 35/83 

Beethoven, L.v. Cavatina, uit Strijkkwartet 13 hier 73 

Beethoven, L.v. Symfonie 5, deel 1 hier 95 

Bernstein, L. West Side Story, Somewhere – opname van de wereldpremière hier 82 

Boccherini, L. La musica notturna della strade di Madrid – Ritrata (terugtocht) hier 82 

Brel, Jacques Mijn vlakke land (hertaling Ernst van Altena) Jacques Brel hier 78 

Brel, Jacques Mijn vlakke land (hertaling Ernst van Altena) Liesbeth List hier 78 

Bruch, Max Kol Nidrej, Joods gebed – cello en orkest hier 86 

Burgon, G. Brideshead Revisited – hoofdthema hier 87 

Cave, Nick Bless his ever loving heart hier 69/84 

Chopin, F.  Nocturne 1 voor piano hier 11 

Cornelius Drei Köninge hier 73 

Cox, Gerard Toen was geluk heel gewoon (met Rogier van Otterloo) hier 96 

Davids, Louis De kleine man hier 96 

Fauré, Gabriël Cantique de Jean Racin  hier 15/73 

Gerritsen, L. Charisma (De boom); Louis van Dijk, piano; Rogier van Otterloo hier 93 

Halsema, Frans Voor haar (live, 1978) (tekst: Michel van der Plas) hier 71 

Händel, G.F. The Messiah, aria He was despised. hier 65 

Long, Robert Vanmorgen vloog ze nog; uit: Tsjechov hier ? 

Mahler, Gustav Symphonie 4 deel 4 Das himmlische Leben hier 35 

Mahler, Gustav Symphonie 5 Adagietto; dirigent Claudio Abbado hier 91 

Mendelssohn Ave Maria   hier 97 

Mendelssohn Cellosonate nr 2 – Adagio hier 92 

Mendelssohn Lied ohne Worte opus 109 hier 99 

Mendelssohn Verleih uns Frieden hier 75 

Morriconi Harmonica say goodbye (uit film: Once upon a time in the West) hier 91 

Morriconi  Harmonica say goodbye (concertopname) hier 91 

Morriconi Man with the harmonica (idem) hier 91 

Mozart, W.A. Gran Partita voor blazers, deel 4 Adagio: o, o, wonderschoon! hier 81 

Mozart, W.A. Laudate Dominum; Bartholi hier 93 

Mozart, W.A. Laudate Dominum; Kathleen Battle hier 93 

Rameau, J-P. Les Boreades (met de prachtige slotmaten) hier 93 

https://www.roelsteenbergen.nl/files/10%20Adams%20-%20%20O%20holy%20night.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=O_4T8MHLWUQ
https://www.dropbox.com/s/jw6njhrzyr0jeko/KURTAG%20GOTTES%20ZEIT.mp4?dl=0
http://www.roelsteenbergen.nl/files/BWV%20106%20Sonatina.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/01%20Singet%20dem%20Herrn%20deel%201.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/01-Cello%20Suite%20No.%201%20in%20G%20Major%20%20%20-%20%20%20Prelude%20(1).mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/14%20Bach%20-%20Ehre%20sie%20dir,%20Gott,%20gesungen.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/19%20Bach%20-%20Dona%20Nobis%20Pacem.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/02%20Bach%20-%20Erbarme%20dich.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/SUITE%204%20BACH%20Ouverture.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/THE%20BEATLES%20-%20%20NOWHERE%20MAN.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/09-Nowhere%20man.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=7QY8G4OJG6c
http://www.roelsteenbergen.nl/files/CAVATINA%20STRIJKKWART%2013.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/03-Symphony%20No.%205_%20I%20Allegro%20con%20brio.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/85%20Bernstein%20-%20Somewhere.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/deel%20IV%20RITARATA%20uit%20Strkwintet%20opus%2060.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Jacques%20Brel%20-%20Mijn%20vlakke%20land.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/94%20Brel%20-%20Mijn%20vlakke%20land.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Kol%20Nidrej%20%20Bruch,%20Max%20opus%2047.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/01-Brideshead%20Theme.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=saJLgdreC8g
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Chopin%20Serenade%201.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/11%20Cornelius%20-%20Die%20K_ninge.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=CiHlrhFjNug
https://www.youtube.com/watch?v=osxwpqmabbo
http://www.roelsteenbergen.nl/files/39%20Faure%20-%20Cantique%20de%20Jean%20Racine.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/DE%20BOOM%20Charisma_Louis_van_Dijk.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/08%20H_ndel%20-%20He%20was%20despised.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/03%20Vanmorgen%20vloog%20ze%20nog%20.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Chailly%20Royal%20Concertgebouw%20Orchestra%20Amsterdam%20-%204%20Sehr%20behaglich%20Das%20himmlische%20Leben%20(Barbara%20Bonney).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=yeaCjyxrgGY
https://www.youtube.com/watch?v=bYRwj01QBDQ
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Mendelssohn%20Cello%20Sonata%202%20-%20Adagio.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Lied%20ohne%20Worte%20op.%20109%20%20(Felix%20MENDELSSOHN%20BARTHOLDY).mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/VERLEIH%20UNS%20FRIEDEN%20GEN_DICHLICH%20(Herreweghe).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=fHRP6gadDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=2uEY1NBIQE8
https://www.roelsteenbergen.nl/files/03-Serenade%20in%20Bb%20KV%20361%20_Gran%20Partita_%20-III-%20Adagio_1.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Laudate%20Dominum%20Cecilia%20Bartoli.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Laudate%20Dominum%20Kathleen%20Battle.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/09-Les%20Boreades%20Suite.mp3


 
 

Schubert, F. Die Nacht – gezongen door het Zwols Vocaal Ensemble hier 100 

Pachelbel Canon in D majeur; onze eerste Cd; ruim 7 min. hier 77 

Pachelbel Canon; nu door 5 blazers Baltic Brass uit St Petersburg; 4 min. hier 77 

Pachelbel Canon; uit de film Ordinary People, zang door schoolkoor; 2,5 min. hier 77 

Pachelbel Canon; 3 violen en basso contunio (instr. van Pachelbel); 3,5 min. hier 77 

Schubert, F. Die Nacht; mannen van het ZwolsVocaal Ensemble hier 100 

Schubert Ständchen; zang Thomas Quasthoff; Claudio Abbado, dirigent hier 76 

Schubert Ständchen, bewerking Frans Liszt; Láng Lǎng, piano hier 76 

Schubert Winterreise – lied 1: Fremd bin ich eingegangen  hier 84 

Sibelius Symfonie 5 deel 3; klapwiekende vogels boven het meer hier 87 

Simon, Paul American Tune uitvoering 1975 live  hier  54 

Simon, Paul American Tune uitvoering 2015 live hier  54 

Tielemans, T. What a wonderful world – bewerking mondharmonica hier 50 

Traditional O Danny Boy; zang Thomas Quasthoff hier 99 

Veen, Herman van  Een vriend zien huilen kan ik niet. hier 98 

Veen, Herman van  Signalen hier 95 

Vermeulen, Bram Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde hier 30 

Vivaldi Gloria RV 589, deel 1: Gloria (snel) hier 85 

Vivaldi Gloria RV 589, deel 2: Et in terra pax (zeer ingetogen) hier 85 

Vivaldi Vier Jaargetijden, Herfst – Adagio hier 96 

Wilmink, Willem Frekie; muziek Harry Bannink; zang Joost Prinsen hier 78 

Wilmink, Willem Hongerwinter, muziek Harry Wilmink zang Joost Prinsen hier 34 

Wilmink, Willem Ben Ali Libi, voordracht van Joost Prinsen. Daar word je stil van. hier 95 

https://www.roelsteenbergen.nl/files/14%20SCHUBERT%20-%20DIE%20NACHT.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/01-Canon.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/05-Pachelbel,%20Canon.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/ORDINARY%20PEOPLE%20-%20Canon%20in%20D%20-%20PachelbelMarvin%20Hamlisch%20-%20STEREO.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Various%20-%20Johann%20Pachelbel%20%20Canon%20a%203%20Violinis%20con%20suo%20Basso.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/14%20SCHUBERT%20-%20DIE%20NACHT.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/76%20Schubert%20-%20Standchen.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/SCHUBERT%20ST_NDCHEN.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Sibelius%205%20deel%203%20de%20zwanen_1.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Paul%20Simon%20-%20American%20Tune%20(1975).mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/Paul%20Simon%20-%20%20American%20Tune%20(2015).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=vIuZ7FaMnrQ
https://www.roelsteenbergen.nl/files/89%20Anoniem%20-%20Oh%20Danny%20Boy.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/02%20Een%20vriend%20zien%20huilen.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Herman%20van%20Veen%20Signalen.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Vermeulen-De%20Steen%20film%20zonder%20beeld.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/01-AudioTrack%2001.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/GLORIA%202%20ET%20IN%20TERRA%20PAX.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/08%20Vivaldi_%20Violin%20Concerto%20In%20F,%20Op.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=6fH-59ivr3U
https://www.roelsteenbergen.nl/files/blog%2034%20muziek.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/Joost%20Prinsen%20Ben%20Ali%20Libi.mp4

