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Everything should be made as simple 
as possible, but not simpler than that. 

Albert Einstein

Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk.
A.L. Snijders

Behind every great man 
there’s a great woman.
Feministische slogan

Wij maken eigen hemelen en eigen hellen.
Toon Hermans

Mensen worden niet ontwikkeld,
ze ontwikkelen zichzelf.
Prins Claus

You teach best what you 
most need to learn.
Richard Bach

Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?
Gerard Reve



Verbaasd, 
verwonderd, 
verbijsterd ga ik 
door het leven.
 Maarten (J.M.A.) Biesheuvel

Volkomen eerlijk zijn met jezelf is een goede oefening.
Sigmund Freud 

Jeder Mensch ist ein Künstler.
Joseph Beuys

Niemands meester,
niemands knecht.
Johan Anthierens

Er is niets nieuws onder de zon.
Prediker
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Alsjeblieft!

Dit is jouw boek
De titel zegt het al: dit boek gaat over vrijheid. Geen gemakkelijk onder-

werp. Irritant zelfs. Want de vrijheid lokt, en is tegelijkertijd eng. Dit 

boek gaat ook, en misschien wel vooral, over wat er aan vrijheid vooraf-

gaat: onvrijheid. Hoe herken je onvrijheid? Dit boek gaat ook over bevrij-

ding. Wat komt er kijken bij bevrijding? En bevrijding waarvan eigenlijk? 

Wat maakt je om te beginnen onvrij? Is vrijheid wel zo nastrevenswaar-

dig? Onvrijheid kan wel zo rustig en comfortabel zijn. Terwijl vrijheid 

soms juist leeg en kaal is. Zoals onvrijheid weer knellend en beperkend 

kan zijn. 

Over vrijheid schrijven kan alleen als je weet waar je het over hebt. Toch 

ken ik niemand die echt vrij is. En ik al helemaal niet. Dat zou betekenen 

dat ik er niet over kan, of mag, schrijven. Wat op zich weer onvrij is. Be-

schouw dit boek maar als een persoonlijke beschrijving van een zoektocht 

naar vrijheid. Een tocht die nooit ophoudt. Want altijd duikt wel weer er-

gens onvrijheid op. Steeds de ontdekking van (weer!) een onvrij stuk(je) in 

jezelf. Vermoeiend als je ermee bezig bent, en bevredigend als je weer ergens 

van bevrijd bent. Beter, je ergens van bevrijd hebt. (Of besloten hebt vrijwil-

lig onvrij te zijn.)

 Dit boek wil ik je in vrijheid aanbieden. Het zijn mijn observaties en 

mijn intuïties. Niets meer en niets minder. Dit boek is nadrukkelijk niet 

waar. Het is hoogstens mijn waarheid: de werkelijkheid zoals ik die beleef. 

Ik wil mijn belevenissen en ervaringen in vrijheid met je delen. Ik hoop 

dat ze je ideeën en inzichten brengen. Wat ik het liefst wil is dat er bij jou 

al lezende – ondertussen – van alles opkomt, bovenkomt. En dat je zo in ge-

dachten – parallel – je eigen boek maakt. Dan gaat dit boek niet meer over 

mijn kijk op vrijheid maar over jou en vrijheid. Over jouw vrijheid. Dan wordt 

dit boek helemaal jouw boek. 
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Ik wil anderen inspireren, 
het mooiste in de ander zien 
en dat naar boven halen. 
En ik raak daardoor ook 
weer geïnspireerd. En dat is 
waarom het in het leven gaat. 

Ramses Shaffy

Als God maar wil zorgen dat ik niet arm word,
dan zal ik er wel bliksems op passen dat ik niet rijk word.
Pisuisse

    

Je bent pas rijk als je mensen hebt die van jou houden, 
maar ook waar jij van houdt.
Lee Towers
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Routebeschrijving
Dit boek gaat over groei en ontwikkeling. Dingen die meestal 
niet vanzelf gaan. Daar moet je wel wat voor doen! Dat is een 
weg over bergen en door dalen.

Die weg omhoog en omlaag zit ook in dit boek. Het boek 
begint op de top en daalt af naar het dal. Om vanuit het dal 
weer naar de volgende top te klimmen.

Je hoeft dit boek niet van voor tot achter te lezen. En ook niet 
voorin te beginnen. Begin waar je wilt. Begin te lezen op de 
plek die overeenkomt met waar jij nu bent. Ga je op dit mo-
ment berg op of berg af? Zit je op een top of ben je in een 
dal? 

Je kunt instappen waar je wilt en dan aan het einde weer 
door naar het begin. Want het is een cyclisch boek. Het draait 
rond. En het spiraalt omhoog.

11



12



‘Ik maak muziek...’

Vrij schrijven
Maandag 21 januari. De eerste dag dat ik ga schrijven aan m’n nieuwe 

boek. Dit boek. ’s Morgens om zeven uur zit buiten een merel te zingen. 

In het donker, in januari. Is de natuur van slag? Is dit klimaatverande-

ring? Ik zet de deur open en de kachel hoog. Niet erg CO2-neutraal. Wel 

erg mooi. Ik geniet van de merel, midden in de stad, in de dakgoot van de 

achterburen. 

Een van de kinderen heeft een project voor maatschappijleer. ‘Help jij wel 

eens iemand?’ leest hij hardop voor. Ik zie hem denken: help, ik help nooit 

iemand! ‘Ik geloof het niet...’ zegt hij, een beetje beteuterd, ook wat ge-

schrokken. Want de impliciete boodschap is duidelijk: Gij zult helpen. Dan 

zie ik hem verder denken. En opklaren. ‘Ik maak muziek... En daar worden 

mensen blij van!’ Opgelost. 

 Let op. Hij zegt niet: ‘Daar maak ik mensen blij mee.’ Daar doet hij het 

niet voor. Mensen mogen zelf weten wat ze ervan vinden, en of ze er mis-

schien blij van worden. Er zijn mensen die er blij van worden. Maar hij doet 

het er niet om. Hij maakt muziek omdat hij dat wil, omdat hij graag muziek 

wil maken. Dat is alles.

 Even later lees ik iets dat Anselm Grün heeft geschreven. Over vogels die 

zingen. ‘Een vogel denkt niet aan de anderen voor wie hij zingt, en hij zingt niet omdat 

hij goed wil zingen. Hij zingt omdat het lied in hem is en naar buiten dringt. Zingen is 

een uiting van zijn innerlijke blijdschap. En juist omdat zijn manier van zingen geen 

bijbedoelingen heeft maakt het ons blij.’

 Dat lijkt me een mooie schrijfopdracht: vrij schrijven.

13



14



‘Meneer Konijn wil je spreken’

Hoe ik aan mijn
eerste baantje kwam
Over een paar weken ben ik afgestudeerd. Eigenlijk ben ik dat nu al, maar 

dan krijg ik m’n bul. Eindelijk voor elkaar. Met wat hulp van m’n vrienden. 

 Deze zomer is mijn afstudeerscriptie uitgelopen op een gezamenlijk project. Mijn ex-

vriendinnetje typt (ik ben er vast van overtuigd dat ik niet kan typen, zoals ik van wel 

meer overtuigd ben – daarover later meer), terwijl mijn beste kameraad de conclusies 

bromt (het is mij te complex geworden, ik zie door de bomen het bos niet meer). Mijn los/

vast vriendinnetje-tevens-huisgenootje zorgt voor koffie, thee en andere versnaperingen. 

Ik zorg voor de nodige stress, maar maak het ondertussen ook wel weer gezellig.

 M’n scriptie is een paar weken geleden goedgekeurd. Direct daarna op 

vakantie gegaan. De Mont St.-Victoire nog beklommen, hele hijs voor mij. 

Nu weer terug.

 Hier heb ik me op verheugd. Op het grote niets. Mijn studentenbaantje heb ik zo 

weten uit te breiden dat ik er precies van rond kon komen. Portier in een bejaardenhuis, 

voor de avonden en de weekenden. Heel relaxed. Avond- en weekendtoeslagen. En vrij 

als de meeste andere mensen werken: overdag en door de week. Want ik wil alles vooral 

anders. Niet als alle anderen. Stel je voor, dan zou ik net zo’n burger zijn. En dat is wel 

het laatste waar ik op betrapt wil worden: burgerlijkheid.

 Ik ben nu een dag thuis. Heb gedaan wat ik wilde doen: niets, in m’n 

eentje. Het is stil. Iedereen is bezig, met studeren of werken. Geen idee 

wat ik nu verder ga doen. 

 Dit wilde ik. Alle tijd van de wereld. Volop genieten terwijl de rest van de mensen aan 

het werk is. Niemand die in de weg loopt. Lekker mijn eigen gang kunnen gaan. Als ik me 

maar niet hoef aan te passen, als ik het maar op mijn manier kan doen. Ik wil er vooral 

niet bij horen. Wil me vrij voelen. Want ik leef mijn eigen leven. Los van anderen. Een 

parallel leven in een parallel universum. Ik leef op mijn eigen planeet. Ik kom erachter 

hoe die planeet heet. Lonely Planet.
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Ik zak door mijn stoel. Ik val. Niets onder me. Ik val, val verder. Het is 

zwart en leeg. Ik val, val verder, val steeds verder. Peilloos diep. Ik val in 

een zwart gat. 

 Dit is niet het grote niets waar ik me op verheugd had... ‘This ain’t no party, this ain’t 

no disco, this ain’t no foolin’ around!’ In deze leegte kan ik niet de vrijheid ervaren die 

ik zo graag wil. In dit niets kan ik niets ervaren. In deze ‘void’ wil ik niet zijn. Het is hier 

doodeng. Geen doel, geen richting. Hier wil ik uit. Hoe kom ik hieruit? Help! Dan kom ik 

ergens terecht. Verrassing! In de gewone mensenwereld. Welkom terug op aarde. 

 Morgenochtend ga ik naar Suus. Ik wil werken. Op normale tijden. 

Als anderen ook werken. Iets dat me ligt. Ik wil iets doen. Net als andere 

mensen.

 Suus werkt bij het studentenuitzendbureau. Zij heeft me aan het baantje in het be-

jaardenhuis geholpen. Misschien heeft ze wel wat anders voor me. Over Suus: overdag 

deelt ze baantjes uit. En ’s avonds en in het weekend zichzelf. Tientallen studenten delen 

Suus, en haar bed. Met haar vrijgevigheid voorziet ze in een grote behoefte, van anderen 

en van zichzelf. En voor alle duidelijkheid, denk niet dat je haar kunt versieren. Zij ver-

siert jou. Beter gezegd: ze neemt je gewoon mee. 

 Meneer Konijn wil me graag spreken. En hij neemt me aan. Hoewel ik 

geen verstand heb van auteursrecht. Hij wil dat ik meteen begin. 

 De volgende dag, het uitzendbureau aan de lijn. Ha, Suus! Maar nee, het is haar 

collega. Of ik ‘meneer Konijn’ wil bellen. Is dit een grap? Bij de Stichting Film en Weten-

schap. Bestaat dat echt? Ze zoeken een student rechten. Ben ik nog net! Om copyrights 

en contracten uit te zoeken. Ze hebben haast. Direct beginnen. ‘Meneer Konijn’ blijkt een 

interim-manager te zijn. Energiek type. ‘Als je er een lamp bij hield ging ie branden’ zeg-

gen ze later over hem. Hij is snel weer weg. Ik heb er zes jaar gewerkt. 

 Wist een week geleden niet dat ik dit leuk zou vinden. Dit werk, deze 

mensen. Meneer Konijn is er trots op dat hij mijn directeur is als ik afstu-

deer.

 In de loop van die zes jaar ga ik steeds harder werken. Ik vind het leuk, kan mezelf 

kwijt. Geniet. Ik krijg de ruimte om dingen uit te proberen, op mijn manier te doen. Ik 

ontdek kanten van mezelf die ik niet goed kende. Ambitie, doorzettingsvermogen. Crea-

tiviteit en inventiviteit. Krijg veel voor elkaar, maar maak niet altijd vrienden. Ga vaak 

door roeien en ruiten. Als het maar voor elkaar komt. Alsof een stroom van jaren opge-

hoopte energie er met steeds grotere kracht uit wil. Misschien heeft meneer Konijn dat 

gezien?
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Freedom’s just 
another word for 
nothin’ left to lose
And nothing ain’t 
worth nothin’ 
But it’s free 
Kris Kristofferson, Me and Bobby McGee

17



Transformatie voor dummies

Berg op, berg af 
De top van een berg bereik je vanuit het dal. Boven op de top kun je het dal 

waar je vandaan komt pas weer goed overzien. From deep down there. Dan 

zie je waar je doorheen bent gegaan. En op weg naar de volgende top ga je 

door het volgende dal. Soms kun je niet overzien hoe diep het dal is. Blijkt 

er ineens, vervelend en onverwacht, ook nog een grote kloof te zijn. Die kon 

je van bovenaf niet zien, maar je moet er wel doorheen. Tenminste, als je die 

volgende top wilt bereiken.

Groeien en ontwikkelen volgt een vast patroon. Een patroon dat je kunt gaan her-

kennen. Waardoor het makkelijker wordt om het dal in te gaan, erdoor te komen. 

Verlichting van je pad daar beneden kun je wel gebruiken. Dat maakt het minder 

eng en het geeft je meer vertrouwen in een goede afloop. Natuurlijk, het pad naar 

beneden is een avontuur maar soms ook wel erg spannend. Je weet niet waar je 

heen gaat en ook niet hoe lang het naar beneden door blijft gaan. Gaat het nou 

nog niet omhoog? Alweer een moeilijke oversteek? Wordt het nou nog steiler en 

donkerder? Hoe diep is deze kloof? 

ZING / Ontregeling
Het pad naar beneden begint boven, op een top. Je hebt alles goed op orde, het 

lijkt allemaal lekker voor elkaar. Het blijkt een tijdelijke top. Want terwijl je net tevre-

den achteroverleunt: ontregeling. De rust wordt verstoord. Het gaat ineens allemaal 

anders. Het zit zomaar tegen. Je begrijpt het niet. Het ging net zo lekker! ‘Waar heb 

ik dit nou aan verdiend?’

 Ontregeling verschijnt meestal in de vorm van een verandering waar je niet om 

hebt gevraagd. Stralend weer slaat zomaar om. Weg vakantie. Het bedrijf waar je 

werkt wordt gereorganiseerd. Weg leuke collega’s. De promotie waar je op rekent, 

die je is toegezegd, gaat niet door. Weg perspectief. Terroristische aanslagen aan 

de andere kant van de wereld kosten je hier je baan. Weg inkomen, weg bonussen. 
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Je partner blijkt een relatie te hebben. Weg vertrouwen, weg intimiteit. Je kinderen 

willen je niet meer zien. Weg verbondenheid, weg gezelligheid. Je ouders overlij-

den onverwacht kort na elkaar. Weg mogelijkheid om terug te vallen, even kind te 

zijn. Je blijkt chronisch ziek te zijn. Weg vertrouwen in de toekomst. Al die dingen 

die je kunnen overkomen in je leven. Dingen die je niemand toewenst, maar die 

elke dag overal met iedereen gebeuren. Waar we romans over lezen, waarvoor we 

naar de film gaan, en waarvan we hopen dat ze ons niet overkomen. Maar onder-

tussen krijgen we er allemaal ons deel van. Such is life.

VECHT / afweer
Je gebruikelijke reactie op ontregeling van je leven, op de verstoring van het ge-

vonden evenwicht is: afweer. Het liefst zou je het misschien willen ontkennen. Niks 

aan de hand! Gewoon doorgaan! Over tot de orde van de dag! Keep smiling! Niet in 

de put zitten! Always look at the bright side of life! Het liefst zou je zo snel mogelijk 

je comfortabele leventje weer oppakken. Natuurlijk, want wie zit er nou te wachten 

op ellende?

 Je zoekt vaak naar een snelle weg uit de ellende, een short cut. Of naar lapmid-

delen, een pleister, om er snel van af te zijn. Maar dat werkt niet, want zolang je de 

oorzaak niet aanpakt blijft het aanmodderen, en blijven de problemen terugkomen. 

Soms moet je grondig saneren, in een organisatie, of in je persoonlijk leven. En 

saneren betekent letterlijk: gezond maken.

 Afweer krijgt ook nogal eens de vorm van een beschuldiging. Het ligt allemaal 

aan anderen. Je zoekt iets of iemand om de schuld aan te geven. Je partner, de 

kinderen, je ouders, de buren, je chef, de directeur, je collega’s. Of de politiek, de 

media, ‘die zakkenvullers in Den Haag’, k-marokkanen, of gewoon de jeugd van 

tegenwoordig. Kort gezegd: ‘Hullie!’ Roept u maar! Zondebokken genoeg! Maar ja, 

het helpt niet... 

Datgene in onszelf wat we niet tot ons 
bewustzijn laten doordringen, doemt in ons 
leven op als het noodlot.
Carl Gustav Jung
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HUIL / crisis
Zolang je nog denkt dat het aan een ander ligt zit je nog in de afweer. Zolang je 

nog naar een ander wijst ben je nog niet op de bodem van het dal. Ondertussen 

raak je er wel steeds meer in: crisis. Groot woord. Gebruik je liever ook niet. Want 

niemand wil in een crisis zitten. Je wilt toch dat het goed met je gaat? Moet je dan, 

als iemand aan je vraagt: ‘Hoe gaat het?’, zeggen: ‘Ik zit in een crisis’? Nee toch 

zeker?! 

 Crisis drukt zich op de gekste manieren uit. Om te beginnen wil je er zo snel 

mogelijk uit. Dus ontkennen ligt voor de hand. Maar hoe langer je ontkent, hoe 

langer het duurt. Hoe groter de afweer, hoe groter de crisis. Dat is een vervelende 

wetmatigheid. 

 Zelfbeklag is dan een bekende reactie. ‘Kijk eens hoe erg ik het heb!’ Zielig 

doen. ‘Moest je huilen?’ kunnen kinderen dan treiterend vragen. Wachten op hulp 

van buiten. Je ellende breed etaleren. Je hulpeloos voordoen. Slachtoffer van de 

omstandigheden. De underdog spelen. Toch dwingt dat meestal weinig respect af. 

Eerder roept het gêne op, plaatsvervangende schaamte. 

 Schuldgevoel is er ook zo een. Je voelt je schuldig omdat het niet goed met je 

gaat. En het komt allemaal door jou. Dom, dom, dom. Je slaat jezelf voor de kop. 

En je gaat daar maar mee door. Het is allemaal jouw schuld. En je trekt je terug. Je 

durft de wereld niet meer onder ogen te komen. Want je hebt toch niets te bieden. 

You’re no good. Je voelt je leeg, lusteloos, moe, uitgeput. 

 Hoe diep kun je gaan? How low can you go?! Tot het diepste punt. En waar dat 

is weet je nooit tevoren. Dat weet je pas achteraf. Als je er geweest bent. Door het 

nulpunt bent gegaan. Maar hoe kun je nou weten dat je daar (eindelijk) bent aange-

land? Daar ben je als je jezelf hoort zeggen, in gedachten of hardop: ‘IK WEET HET 

NIET MEER!’ Dan ben je er. Dan is het op. Dan geef je je over. Dan kun je weer uit 

de put komen. Dan kan de weg omhoog beginnen. En dan mag je jezelf feliciteren. 

Want je hebt het uitgehouden. 

BID / loslaten
Tijd om afscheid te nemen van bagage die ballast is geworden: loslaten. Bagage uit 

het verleden. Dingen die je ooit hebt opgepikt, meegenomen, overgenomen. Vaak 

heel onbewust, omdat het nou eenmaal zo hoorde. Omdat het niet anders was, en 

jij het dus ook zo deed. Want iedereen deed het toch zo? Of manieren die je jezelf 

hebt aangeleerd omdat je merkte dat die goed werkten. Overlevingsmechanismen, 

met een groot woord. Je laat los wat niet meer voor je werkt, wat je steeds meer 
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energie kost. Zich tegen je aan het keren is. Zozeer dat je er ruzie door krijgt, men-

sen van je vervreemdt, misschien er wel ziek van wordt. En toch wil je er aanvan-

kelijk geen afstand van doen, want je bent er zo aan gewend. Het heeft je per slot 

gebracht tot waar je nu bent. Daarom mag je er ook dankbaar voor zijn. Het heeft 

je ver gebracht, maar nu is het mooi geweest. 

 Misschien kun je van het loslaten een dankbaar afscheid maken. Je kunt nog 

een keer in je bagage kijken en eruit halen wat voor jou nog de moeite waard is. 

Als souvenir. Een rimpel in je gezicht, een kromming van je rug. Of een bepaalde 

voorzichtigheid, of een voor jou gepaste afstand. Dat neem je mee. Misschien voor 

altijd, of nog een tijdje omdat je er nu misschien nog iets aan hebt. Bescherming 

bijvoorbeeld, of juist bruikbare bravoure. De rest kun je in je kluis op het station 

achterlaten. Of bij het huisvuil aan straat zetten. En als het heel veel is, bel je het 

grofvuil. 

 Je hebt ballast overboord gegooid. Je kunt de wereld weer aan. Je voelt je 

lichter worden, misschien af en toe wel een beetje zweven. Feeling ten feet tall. De 

opbrengst is voelbaar, voor jezelf en je omgeving. Want je bent minder boos, of 

minder bang, of minder scherp, of minder beschuldigend. Of je staat meer open, 

doet meer mee, hebt minder oordelen, sluit beter aan. Je geeft anderen meer ruim-

te, hebt meer belangstelling, bent prettiger gezelschap. Je laat anderen uitpraten, 

bent minder bang dat jij niet aan bod komt. Je durft je zegje te doen, rustig, in de 

wetenschap dat jij ook iets te vertellen hebt dat ergens op slaat. Je voelt je sterker, 

steviger, standvastiger. 

LACH / experimenteren
Nu komt een opgewekt stuk: experimenteren. Je voelt je energie weer stromen. 

Nieuwe energie. Waar komt het vandaan? Uit jezelf! Het zat er al die tijd, en je hield 

het zelf tegen. Stom? Hé, daar ga je weer! Ben je jezelf weer aan het beschuldigen! 

De schuld van je ouders? Hou op, die wisten ook niet beter! Of weet jij het nu zo 

goed dan? Je hebt nu de kans om allerlei nieuws te gaan proberen. This is the first 

day of the rest of your life! Het is jouw leven, van niemand anders. Geniet ervan. 

Der Mensch spielt nur, wo er in voller 
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist 
nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Friedrich Schiller
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WERK / vernieuwen
En als je dan van alles hebt uitgeprobeerd, en een beetje bijgekomen bent, dan 

wordt het tijd om keuzes te maken en weer wat structuur aan te brengen: vernieu-

wen. Kies wat je goed bevalt, wat bij je past. Creëer bewust een nieuw patroon, 

neem nieuwe gewoontes aan. Check steeds bij jezelf: Hoe voelt dit? Word ik hier 

blij van? Is dit hoe ik het wil? Valt er nog iets te wensen? Kan dit beter? En laat 

je complimenteren door je omgeving. Want die merken een verandering. Die zien 

jou tevoorschijn komen. Misschien zien ze wel degene waarvan ze altijd al wisten, 

of op z’n minst vermoedden, dat ie erin zat. Van harte, weer een stukje van jezelf 

veroverd! Misschien wel terugveroverd op jezelf.

BEWONDER / integreren
Dan kun je ook met andere ogen naar het verleden gaan kijken: integreren. Want 

je bent inmiddels op een volgende top. Je kunt terugkijken op een misschien wel 

barre tocht. You made it so far! Het is je gelukt, en daar mag je trots op zijn. Je ziet 

waar je vandaan komt. You’ve come a long way. Geniet ervan. Van het uitzicht. En 

van je nieuwe inzichten. Van het nieuwe perspectief. En op naar de volgende top.

 Het mooie is dat elke volgende top hoger is dan je vorige top. De weg gaat van 

laaggebergte naar hooggebergte. Dat heet ontwikkeling. Dat is vooruitgang. Met 

een moeilijk woord: transformatie. Dan zijn die wanhoop en angst ook te verdragen. 

Dan weet je waar je het voor doet. Steeds verder, steeds hoger. Daarvoor ga je 

steeds door een dal. En zoals bergbeklimmers weten: Kijk af en toe ook om en zie 

van hoe ver, en vooral hoe diep je komt.

 En voor wie het niet geloven wil: Waar ben je nu? Vergelijk dat eens met vier, vijf 

jaar geleden. Of met tien, twaalf jaar geleden. Mooi toch? Wat een tocht! 

Ik geloof in de vrije wil. Vreemde machten kun 
je aantrekken, maar ook bestrijden en verslaan.
Een mens kan zijn lot wel degelijk veranderen.
Marten Toonder
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Geen transformatie

zonder crisis!
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Mensen met een groot hart

Ik heb het geluk gehad 

mensen tegen te ko- men die het geduld 

hadden om zo’n eigenwijs stuk vreten als ik te begelei-

den en iets te leren. Natuurlijk, ik wilde ook leren. Maar dat kwam 

pas met de jaren. Toen tot mij doordrong dat het zo niet langer ging. 

En ik gelukkig nog net genoeg krediet had. Niet meer bij de bank, wel bij 

sommige mensen. Zulke mensen zou ik iedereen toewensen. En over de 

bank gesproken: instanties kunnen daarbij niet helpen, hoogstens – en 

vaak onbedoeld – voorwaarden scheppen. Soms door pijnlijke dingen 

te doen. De bank stopt je krediet, de overheid je uitkering. Dat kan 

helpen, het onomkoombare wordt pijnlijk duidelijk: het enige 

wat erop zit is een nieuwe, volgende stap maken. Dan heb 

je mensen nodig die belangeloos, zonder agenda iets 

voor je doen. Mensen die van je houden om wie je 

bent. Mensen die daar niets voor terug hoeven 

te hebben. Mensen die geen oordeel hebben 

over wat je nu weer hebt uitgespookt. 

Mensen die je niets verwijten en 

niets nadragen. Mensen 

die jou zien. Mensen 

met een groot 

hart.
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Voordat we in slaap vallen vraagt hij: 
‘Connie? Als ik één zeg, wat zeg jij dan?’
Ik zeg niks. 
‘Corinthiërs 13.’
Connie Palmen, I.M.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde. 
Apostel Paulus, Eerste brief aan de Corinthiërs
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Elk nadeel
heb z’n voordeel.
Johan Cruijff

De doop van een
nieuwe uitdrukking
Barend en Van Dorp interviewen Johan Cruijff ter gelegenheid van zijn 

vijftigste verjaardag. Het gesprek komt op geloof. 

Henk van Dorp: ‘Geloof jij in God?’

Johan Cruijff: ‘Op mijn manier wel, ja.’

Henk van Dorp: ‘Wat is dat?’

Johan Cruijff: ‘Nou ja, dat er in ieder geval iets is wat ergens rondzweeft. En wat ons 

allemaal een beetje in de gaten houdt. En zoals ik al eens gezegd heb: Elk nadeel heb z’n 

voordeel.’ 

(Gelach Frits Barend) 

Johan Cruijff (stoïcijns): ‘Ik ben dus twee vaders kwijtgeraakt en dat is natuurlijk 

een heel erg groot nadeel. Maar ik heb er nu wel twee die op me letten. En ik vermoed dat 

als er wat aan de hand is, dat die me wel zullen waarschuwen.’

26



En je mag erop vertrouwen: je 
krijgt nooit meer op je bordje 
dan je kunt verstouwen. Léonne

Gestoord?

Gun jezelf
de Grootste 
crisis...

Het klinkt misschien gestoord:
Gun jezelf de grootste crisis...
die je nog net aan kan –
Je leert nergens zoveel van!
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ZING / ontregeling 28 ‘Houston, we have a problem’

Denk je net dat alles
lekker gaat...
Een missie naar de maan is in 1970 al bijna routine geworden. De vluch-

ten van de Apollo 8 en Apollo 11 zijn succesvol verlopen. Een man op de 

maan is geen nieuws meer. Voor de Apollo 13 is weinig aandacht in de 

Amerikaanse media. Tot de vluchtleiding in Houston twee dagen na de 

lancering, aan een van de astronauten vraagt om nog even goed in een van 

de zuurstoftanks te roeren. Een laatste dingetje voor het slapengaan. Jack 

Swigert zet de schakelaar om... en zestien tellen later volgt een grote knal 

waarna het hele ruimteschip heftig begint te schudden: ‘A bang-whump-
shudder shook the ship.’ 

De astronauten kijken elkaar met grote ogen aan. Heeft een van hen een 

geintje met de besturing uitgehaald? Nee, een van de twee zuurstoftanks 

is ontploft. Het ventiel van de andere zuurstoftank is daardoor beschadigd. 

Die tank lekt nu en zal binnen enkele uren leeg zijn. Zuurstof wordt in de 

ruimte niet alleen gebruikt om te kunnen ademen maar ook om de motor te 

laten draaien en stroom te produceren voor de elektrische systemen. Als tot 

de bemanning doordringt wat er gaande is volgen de historische woorden: 
‘Houston, we’ve had a problem.’ Waarop Houston antwoordt: ‘We got more than a 

problem.’

 Vier bange dagen volgen. De ontploffing gebeurt op weg naar de maan. 

Aquarius, de maanlander, is er dus nog. Dat wordt nu het reddingsvaartuig. 

Want daar is waarschijnlijk (lees: hopelijk!) net wel genoeg stroom, water 

en zuurstof. De motor van de maanlander willen ze gebruiken om de draai 

terug naar de aarde te maken. Daarvoor moeten ze eerst nog wel om de 

maan heen vliegen. Want zonder de zwaartekracht van de maan kunnen 
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ze niet in een baan terug naar de aarde komen. Bijna een uur verdwijnen 

ze achter de maan. Als ze weer tevoorschijn komen liggen ze op koers. De 

motor heeft gewerkt. ‘We’re on our way back home.’

 Maar ondertussen is de temperatuur in de maanlander fors gedaald. En 

de lucht raakt vergiftigd door steeds meer kooldioxide, CO2, want de filters 

in de maanlander zijn niet berekend op de uitademing van drie personen 

gedurende langere tijd. Met plakband en kartonnen kaften van het vlucht-

plan worden (grotere, betere) vierkante filters uit de commandocapsule pas-

send gemaakt voor de ronde houders in het maanlandingsvaartuig. Knut-

selen in de ruimte. Bedacht in Houston waar iedere beschikbare ingenieur 

inmiddels is ingezet voor de reddingsoperatie. Want ‘Failure is not an option.’

 En zo koersen de drie mannen terug naar de aarde. Op elkaar gepakt in 

een ijskoude maanlander, met nauwelijks water. En wat heet koersen. Ze 

gebruiken de motor van de maanlander om achter de maan hun koers bij te 

stellen en in de nieuwe baan zo veel mogelijk te versnellen. Maar van dat 

versnellen gaat de kleine maanlander, met daarachter die grote zware cap-

sule, slingeren. Het lijkt nog het meest op het fladderen van een leeglopende 

ballon. Dat geslinger proberen de astronauten handmatig te corrigeren met 

stuurraketjes. En om hun koers te controleren gebruiken ze een sextant. Dat 

is nog eens back to basics.

Dan komt de laatste onderneming. Met een maanlander kun je niet op aarde 

landen. Want om veilig door de dampkring te komen heb je een hitteschild 

nodig. Dus moeten ze terug naar de cabine van de capsule, de Odyssey. Ze ope-

nen het luik en zien dat door de kou de panelen vol zitten met condens. Er is 

in de capsule waarschijnlijk net genoeg energie om het tot de aarde te halen. 

Eerst moeten ze de servicemodule met de tanks nog afstoten. Dan zien ze pas 

de omvang van de schade door de explosie. ‘It’s really a mess.’  Ten slotte stoten 

ze de maanlander af. Die nooit op de maan landde maar wel een maanman-

nenredder werd. Ze nemen afscheid met een welgemeend ‘Farewell, Aquarius, 

and we thank you. She sure was a great ship.’ 

  De astronauten kunnen er niet lang bij stilstaan. Ze hebben nu al hun 

energie en aandacht nodig voor het allerlaatste stukje van de reis. Ze moe-

ten met duizenden kilometers per uur precies onder de goede hoek de damp-

kring binnenzeilen. Anders verbranden ze. En het lukt ze. Op 17 april, vier 

dagen na de ontploffing en zes dagen na de lancering, maken ze, bungelend 
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aan parachutes, een veilige splash-down in de Stille Oceaan. Inmiddels kijkt 

en leeft de hele wereld mee, met de astronauten in hun capsule en met 

hun familie thuis. Marilyn, de vrouw van captain Jim Lovell, knijpt van 

spanning haar zoontje Jeffrey bijna fijn. Dan zegt haar man tegen zijn twee 

kameraden: ‘Fellows, we’re home.’

 De Apollo 13 werd bijna net zo beroemd als de Apollo 8, alleen anders. De 

belevenissen van de astronauten waren minder aangenaam maar minstens 

zo indringend – voor henzelf, hun families, de vluchtleiding. Ze wandelden 

niet op de maan maar hadden wel een onvergetelijke ervaring. Waarschijn-

lijk een die ze niet hadden willen missen. Wel toen ze er middenin zaten, 

maar terugkijkend niet. Ze zaten op het randje en ze hebben het overleefd. 

Een ware odyssee. Ze zijn weer thuis. Maar David Bowies Space Oddity had 

zomaar waar kunnen worden: ‘For here / am I sitting in a tin can / far above the 

world / planet earth is blue / and there’s nothing I can do.’

 Wat is er eigenlijk fout gegaan? Bij de montage van een voorganger, de 

Apollo 10, werd een defecte zuurstoftank vervangen. Die tank werd gere-

pareerd en later voor de Apollo 13 gebruikt. Hij werd uitgebreid getest met 

– naar achteraf bleek – ontoereikende apparatuur. Het isolatiemateriaal 

van de bedrading in de tank verbrandde zonder dat iemand het in de gaten 

had. De astronauten gingen op reis met een kapotte tank waarmee maar iets 

hoefde te gebeuren of hij zou ontploffen. En dat gebeurde. Een vonk van 

de open koperen draden zette resten isolatiemateriaal in vlam waarop alle 

zuurstof in de tank in een keer ontplofte. 

 Kort gezegd: het probleem leek opgelost maar de oorzaak was niet weg-

genomen. In werkelijkheid was het probleem alleen maar groter geworden. 

Het wachten was op een ontploffing. Een knal die uiteraard door niemand 

verwacht werd. Het is net het leven zelf. Denk je net dat alles lekker loopt. Dat je de 

boel goed onder controle hebt. Voldoende routine hebt opgebouwd. Krijg je dit. Loopt het 

zomaar mis. Waarom kan het nou niet gewoon lekker blijven gaan zoals het gaat?

Problems do not go away. They must be worked 
through or else they remain, forever a barrier to 
the growth and development of the spirit. 
M. Scott Peck 
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Zie de mens

Wouter Bos wil
premier worden
‘Sinds Wouter Bos partijleider is, vind ik hem niet 
meer zo leuk,’ zegt mijn oudste zoon (dan twaalf) 
een paar jaar geleden ineens. ‘Hoezo?’ vraag ik hem. 
‘Kweenie, hij doet zo ingewikkeld’ is het antwoord. 
‘Ik vertrouw hem niet,’ zegt een bejaarde vrouw op 
televisie als haar naar Wouter Bos wordt gevraagd. 
‘Waarom niet?’ ‘Z’n ogen staan niet goed!’
 Je zal partijstrateeg zijn, wat moet je ermee? Of 
je zal Wouter Bos zijn, en dat over jezelf horen. Wat 
doe je dan? Wat kun je ermee? Misschien wel niets 
op dat moment. Maar ondertussen ben je wel een 
middelbare scholier kwijt. En een bejaarde. En dat 
zullen niet de enigen geweest zijn. Dat blijkt op 22 
november 2006. Weg zijn de virtuele zestig zetels 
uit de peilingen niet lang daarvoor. Niks grootste 
partij, niks premierschap.
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‘Hij heeft geen vergezichten, en hij organiseert geen tegenspraak.’ Zo vat de 

presentator van Nova de kritiek op Wouter Bos samen. Kritiek die omhoog-

komt na uitzending van De Wouter Tapes. Kritiek, gevoed door Wouter Bos 

zelf, door wat hij insprak op de bandjes van de VPRO. Kritiek zoals die hoort 

te klinken in de politiek: beredeneerd, gerationaliseerd, koud en kil. De 

Wouter Tapes geven een indringend (volgens sommigen schokkend, ontluis-

terend) beeld van iemand die de weg kwijtraakt. Maar ook weer weet terug 

te vinden. En ondertussen de moed heeft om zijn zoektocht met anderen 

te delen. Luister mee naar wat hij inspreekt, ongeveer een week voor de 

verkiezingen:

 ‘Het is voor mij ook nieuw om te merken dat m’n intuïtie me in de steek laat. In 

vorige campagnes die ik gewonnen heb gingen heel veel dingen goed omdat m’n intuïtie 

klopte. Net de goeie reactie op het goeie moment, de juiste woorden. En nou maak ik 

fouten en ik weet niet goed hoe dat komt. Ik vermoed dat het komt doordat de campagne 

zo hard en zo persoonlijk is af en toe. Dat me dat toch meer van m’n stuk brengt dan ik 

wil. En dat ik dan te veel ga nadenken en onvoldoende op m’n intuïtie vertrouw. Wel heel 

merkwaardig, ik weet niet goed waar het aan ligt.’

 Wouter Bos spreekt snel, maar dit is het sleutelzinnetje: ‘En dat ik dan te 

veel ga nadenken en onvoldoende op m’n intuïtie vertrouw.’ Hij heeft zich 

omringd met veel adviseurs, heel veel. Hij wordt keihard aangepakt door 

zijn grootste concurrenten, CDA en SP. En hij raakt in een kramp. Hij is de 

gedoodverfde winnaar en hij moet winnen. En je ziet hem steeds meer doen 

wat hij vooral niet moet doen: nadenken. En hoe harder hij nadenkt hoe 

meer hij twijfelt, en hoe meer hij twijfelt hoe harder hij nadenkt. Een do-

delijke spiraal. Vlak voor de verkiezingen voelt hij z’n intuïtie verdwijnen. 

Dit spreekt hij in na de verloren verkiezingen: 

 ‘Mijn intuitie heeft me in de steek gelaten tijdens deze campagne. Dat is eigenlijk wel 

de meest verschrikkelijke ervaring. M’n intuïtie liet mij in de steek. Wat dat betekende is 

dat je dan dus ook wel aan jezelf gaat twijfelen.’

 Hij beschrijft zijn intuïtie als een opzichzelfstaand iets. Hij kan zijn 

intuïtie blijkbaar onderscheiden van zijn denken. Zijn intuïtie heeft hem 

verlaten, waardoor hij zich in de steek gelaten voelt. Zo zie je hem: alleen, 

onzeker, afgesloten. Gespannen als een veer. En je ziet wat het gevolg is: hij 

gaat meer en meer aan zichzelf twijfelen. Een dodelijke neergang die zich 

vertaalt en versterkt in de dagelijkse polls en de uiteindelijke verkiezings-

uitslag. Niet de grootste partij, geen premier. 
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‘Ik merk dat naarmate de onderhandelingen vorderen ik steeds beter in m’n vel zit. Het ge-

voel dat m’n intuïtie wat terugkomt. Dat ik de dingen weer wat meer meester ben. Dat ik 

eigenlijk aan het doen ben waar ik het beste in ben. Dat is niet alleen over dingen praten 

maar gewoon problemen oplossen. Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk ook.’

 Het is inmiddels drie maanden na de verkiezingen, aan het eind van de 

kabinetsonderhandelingen. ‘Het gevoel dat m’n intuïtie wat terugkomt, dat 

ik de dingen weer wat meer meester ben.’ Hij begint niet alleen zijn intuïtie 

terug te vinden, hij weet ook waarom: ‘Dat ik eigenlijk aan het doen ben 

waar ik het beste in ben.’ Hij verdenkt zichzelf van een rationalisatie. Wie 

weet is dat ook wel zo. De vraag die blijft hangen is: wil hij eigenlijk wel 

premier worden? 

 M, het maandblad van NRC Handelsblad, heeft vlak voor de verkiezingen 

als coverstory: ‘Ik wil een doodnormale premier zijn’. Wouter Bos is maan-

den lang gevolgd door een journalist. En die reportage biedt ook een kijkje 

in de keuken van Wouter Bos. En misschien een antwoord op de vraag: Wil 

hij echt premier worden? Dit is wat de man die premier van Nederland wil 

worden, zegt over in de schijnwerpers staan:

 ‘Ik zit liever aan de koffietafel met oude mensen te beppen, ik sta liever op een markt 

om campagne te voeren. Ik moet een paar drempels over om zo’n podium op te gaan, naar 

een eenzame lessenaar. Dat zal de oude calvinist in mij wel zijn. En ik kan niet goed tegen 

applaus. Dan hoor ik de stem van mijn moeder: je moet niet denken dat je belangrijk 

bent.’

 Hier kun je de spagaat van Wouter Bos meevoelen. Uit elkaar getrokken 

tussen zijn ambitie (premier worden), idealen (een betere wereld), karakter 

(verlegen) en achtergrond (‘doe maar gewoon’). Gevierendeeld, niet door 

het grauw maar door zichzelf. Hij heeft geen plezier in de schijnwerpers. 

Voelt zich niet vrij in the spotlights. Maar die aandacht hoort wel bij het pre-

mierschap. 

 Wouter Bos durft veel van zichzelf te laten zien. Waar veel van valt te 

leren. Hoe je de weg kwijt kunt raken. Hoe dat komt. Hoe het werkt. En hoe 

je de weg terug kunt vinden. Soms is dat een andere weg. Het kan iedereen 

overkomen. Misschien met minder heftige gevolgen. Maar hij doet het toch 

maar. Wat een moed. Ecce Homo. Zie de mens.
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Seven Years Itch

De plunjezak
De ochtend na ons huwelijk was ik al vroeg wakker. In de bruidssuite van 

het Hotel des Indes aan het Voorhout in Den Haag. Romantischer kun je 

toch het nauwelijks hebben. ’s Nachts hadden L en ik met een fles cham-

pagne nog samen in een groot bruisend bad gezeten. Met veel schuim en 

bubbels alle opwinding van onze trouwdag van ons afgespoeld. Het was 

waar: het was de mooiste dag van ons leven. Alsof de dag twee keer zo lang 

had geduurd. Zoveel indrukken, zoveel mensen, zoveel moois, zoveel liefs. 

Cadeaus, toespraken, sketches, liederen. Liefde hing bijna tastbaar in de 

lucht. We voelden ons gezien, gekend en geliefd. En we hadden het hele-

maal op onze eigen manier gedaan. Niks familie die alles bepaalt, niks 

vrienden die het overnemen. Het was ons feest, en iedereen had genoten. 

Juist van de eigenheid, van ons, van onze dag. En toen werd ik de volgende 

ochtend wakker. Ik keek naar buiten. Het mistte. Er kwam een bruidspaar 

aangelopen. Gek gevoel – die gaan ook trouwen. Ontbijt op bed. Nog een 

kop koffie in het grand café en toen de auto in. Op huwelijksreis. Over de 

Afsluitdijk, met de boot over het wad. Een week naar Schiermonnikoog. 

Twee jaar waren we nu samen. We hadden allebei al het nodige aan relaties 

achter de rug. Gelukkig nog geen kinderen, nog geen verplichtingen. Tot nu 

toe hadden we ervan genoten hoezeer we elkaars taal spraken, hoe snel we 

elkaar begrepen. We waren afkomstig uit een vergelijkbaar nest. Opgegroeid 

in dezelfde traditie. Met min of meer vergelijkbare principes groot gebracht. 

En met vergelijkbare opvattingen over hoe wij het gingen doen. Anders. An-

ders dan onze ouders. Vandaar die aanpak van onze huwelijksdag. Onze dag. 

En onze tevredenheid daarover. Op onze manier. Twee jaar hadden we nu 

genoten van elkaar. Elkaar gesterkt, elkaar bevestigd. Met z’n tweeën kon-

den we de wereld aan. Twee jaar bijna alleen maar positieve kanten van 
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elkaar gezien. Soms even een blik op iets anders, iets donkerders, maar dat 

was meestal gauw opgelost. Plezier maken samen, genieten van elkaar. De 

wereld was mooi, en het leven was goed. Natuurlijk, dat houdt een keer op. 

Maar waarom eigenlijk? Misschien omdat je meer bent dan alleen maar die 

leukerd en die lieverd die je het liefst de hele dag zou zijn?

Een periode van zeven jaar begon. De eerste zeven jaar van ons huwelijk. En 

ja, die eindigde met de Seven Years Itch. ‘Itch’ is voorzichtig uitgedrukt. Het 

had meer van een Crash. Of Melt Down. Een periode waarin we drie kinderen 

kregen in vier jaar tijd. Mijn vrouw dus drie keer beviel. We harder werk-

ten dan ooit. Meer geld verdienden dan ooit. En het uiteindelijk meer fout 

ging dan ooit. Werk, relatie, familie. En dat begon op Schiermonnikoog. Gek 

genoeg. Maar een huwelijksreis is toch leuk? Sterker nog, hoort toch leuk 

te zijn? Moet leuk zijn! Niet dus. M. Scott Peck heeft gelijk als hij zegt: ‘The 

honeymoon always ends. The bloom of romance always fades.’ Naar maar waar. Je 

kunt niet altijd verliefd zijn. Wel weer worden. Maar nu even niet. Voor het 

eerst voelden we iets dat we bij elkaar nog nooit hadden ervaren. Eenzaam-

heid. Niet echt samen zijn. Geen verbinding. Je alleen voelen. De ander niet 

begrijpen. Niet aansluiten. Tegelijkertijd allebei zelf op zoek zijn naar, ja 

naar wat? Zingeving, met een groot woord. Werk dat zin geeft, relaties die 

zin geven. Een spirituele zoektocht. Boeken, gesprekken, workshops. Astro-

logen, healers en een heuse Amerikaanse goeroe. Waar half het Gooi over de 

vloer kwam, en hij bij hen. Veel van geleerd. De kracht van onvoorwaarde-

lijke liefde. En de valkuil van het ego.

Maar 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.
Willem Elsschot, Het Huwelijk
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Met de man kies je 
ook het verdriet waar 
je het meest van 
houdt. 
Ik sta niet aan de rand 
van de kuil om hem 
een hand te reiken. Ik 
zit er zelf in. Connie Palmen, I.M.
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In die zeven jaar kwamen we elkaar tegen. Op een manier waar we van 

tevoren geen voorstelling van hadden. Gelukkig maar, want dan waren we 

misschien wel nooit getrouwd. Ongelofelijk wat je bij elkaar op kunt roepen 

aan donkere materie. Ongehoord wat een ruzie je kunt maken als je van 

elkaar houdt. ‘Was sich liebt dass neckt sich’ was niet meer van toepassing. Dit 

ging verder, veel verder. ‘You hurt the most you love the most.’ En tegelijkertijd 

elkaar niet los kunnen, nee, niet los willen laten. Niet vanwege de kinderen 

– veel dieper, veel fundamenteler. Een diep – maar grotendeels onbewust 

–  weten dat je dit te doen hebt, dat je deze strijd te strijden hebt. En dat die 

strijd uiteindelijk over jezelf gaat. Je voert samen een schaduwgevecht. Je 

vecht met elkaars schaduw – denk je. Dat is op zich al een diepe gedachte. 

Maar het gaat verder, nog dieper: je vecht met je eigen schaduw. Die zie je 

overal. Overal om je heen zie je jezelf, zonder het door te hebben. Vooral in 

je partner. Die is er de belichaming van. Maar al die boze en nare dingen die 

je zegt, zeg je eigenlijk tegen jezelf. Want je vecht tegen jezelf.

‘Als je plunjezak erg zwaar is, steekt tijdens je huwelijksreis de eenzaamheid 

de kop al op,’ schrijft Robert Bly in Ontmoeting met je schaduw. Met ‘plunjezak’ 

bedoelt hij al onze oorspronkelijke energie die we in de loop van onze jeugd 

opbergen op een plaats waar we er niet zomaar weer bij kunnen. Die plunje-

zak raakt vol en de rest van ons leven zijn we bezig hem weer uit te pakken. 

In die plunjezak zit alles wat ‘vroeger’ niet kon en niet mocht. Daarin heb 

je opgeborgen wat in de ogen van je omgeving ‘niet hoorde’. Zeg maar alle 

onaangepastheid. En dat is overal en voor iedereen weer verschillend ge-

weest. Wildheid, verleidelijkheid, zachtaardigheid, opwinding, schoonheid, 

seksualiteit, gevoeligheid, spontaniteit. Wat dan ook en hoe dan ook, het is 

verplaatste energie. Levensenergie. Energie waar je wel behoefte aan hebt, 

maar waar je niet meer bij kan. Waardoor je je ook moe en leeg kunt voelen. 

Is het gek? Energie die een ander wel bij jou vermoedt maar niet aan je be-

leeft. Energie waar die ander naar kan verlangen. Misschien wel omdat die 

ander diezelfde energie ook mist. En dan begint het spel...

Beetje bij beetje zijn we onze plunjezak gaan legen. Tot de dag van vandaag. 

Ongelofelijk wat daar uit kan komen aan rotzooi. Hoezo, rotzooi? Het was 

toch je eigen oorspronkelijke levensenergie die op de een of andere manier 
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niet kon of niet mocht? Energie die niet gewenst was? In die dichte afgeslo-

ten plunjezak gebeurt er iets met die energie. Hij kan er niet uit en degene-

reert. In die plunjezak vindt een wonderlijk proces plaats. De opgeborgen 

energie neemt verwrongen vormen aan. Vormen waar je niet blij van wordt 

en die je toch maar beter onder ogen kunt zien. Want die energie wil vrij-

komen. En op een gegeven moment – meestal een onbewaakt moment – is 

het niet meer te houden. Zo zag het er bij mij uit: schijnheiligheid en valse 

schaamte. Niet kunnen toegeven, me groot houden. Angst om tekort te ko-

men, angst om uit te delen. Angst voor kwetsbaarheid, angst voor intimiteit. 

(Inderdaad, veel draait om angst.) De angst dat ik het gedaan heb, de schuld 

krijg. De angst dat ik het niet goed gedaan heb en ervoor op moet draaien. 

Behalve schuld ook schaamte. Bang om me te gaan schamen en me daar bij 

voorbaat al tegen indekken. Zielig doen, slachtoffer spelen – ik kan er niks 

aan doen. Het zijn de omstandigheden, de anderen. Kortom, alles wat je 

maar kunt verzinnen aan vervelende trekken en vermoeiend gedrag.

Al dat soort vervelendigheid kwam boven. Bij ons allebei, in meer of minde-

re mate en in heel verschillende vormen, afhankelijk van ons temperament 

en misschien ook wel van onze genen. We hebben het uitgeleefd, we doen 

het nog steeds. Want het is ongelofelijk wat er allemaal aan rotzooi uit zo’n 

plunjezak kan komen. Ik denk wel eens: Houdt het dan nooit op? Misschien 

niet. Misschien gaat dit je leven lang wel door. Elke keer betrap ik mezelf 

weer op een trek of een streek waarvan ik denk: ‘Ai! Au!’ Elisabeth Kübler-

Ross schijnt eens iets gezegd te hebben in de trant van: ‘De rest van je leven 

ben je bezig je eerste drie jaar te boven te komen.’ Wie weet. De relatie-

therapeut (gelukkig! heel regulier: gewoon een psychiater) waar mijn vrouw 

en ik uiteindelijk belandden – toen we onze Seven Years Itch, in gewoon Ne-

derlands: huwelijkscrisis, konden erkennen en herkennen – heeft ons het 

uitzicht van onze crisis duidelijk gemaakt, om ons een perspectief te geven. 

Ze zei: ‘Alles wat jullie nu met elkaar en bij jezelf weten op te lossen bespaar 

je je kinderen, omdat je het dan niet meer aan ze doorgeeft.’ Dat was een 

extra goede reden. Dan weet je waar je het (ook) voor doet.
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En als ik nu naar onze kinderen kijk, dan denk ik: ‘Ze zijn heel wat vrijer 

en creatiever dan ik.’ Maar ik ben ook vrij en creatief. Dat zijn we allemaal! 

Voor de meesten van ons is het dan wel nodig dat we eerst die plunjezak 

uitpakken. En met het uitpakken neemt onze energie weer toe. Minder mat, 

minder moe. Ondertussen schrik je van wat er uitkomt. Woede, angst. En 

met het erkennen ervan (Ja, ik ben razend! Ja, ik ben doodsbang!) voel je je 

vrijheid groeien en ontstaat er weer ruimte (Dat is lang geleden!) voor jouw 

hoogstpersoonlijke creativiteit. Dat is de opbrengst en de beloning voor heel 

hard buffelen. Want jezelf leren kennen is gewoon hard werken. Nog nooit 

zo hard gewerkt. En soms is het een eenzame klus. Maar van nietsdoen 

wordt alles erger. Dan ben je eenzaam, en ook nog alleen. Want je bent niet 

alleen je omgeving, je partner of je kinderen kwijt, je bent ook jezelf kwijt. 

Vaak zit het mooiste wat jij te bieden hebt nog in die plunjezak. Voorzichtig 

uitpakken. En laat je erbij helpen als het nodig is. Want je moet het wel zelf 

doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. ‘You’re not alone..!’

Toen mijn ouders kleiner gingen wonen kwam er van alles van zolder. Aller-

lei dingen uit m’n jeugd. Plakboeken, speelgoed, frutsels. En een hele grote 

stoere sterke donkerbruine canvas plunjezak. Van m’n moeder, uit haar tijd 

bij de Marva, ze was toen eerste helft twintig. Die kreeg ik mee. Gelukkig 

was ie leeg. Ik heb wel genoeg aan m’n eigen zak.

Als je bang bent, kun je niet vrij zijn.

‘Ik ben bang,’ zegt hij.
‘Dat kun je maar het beste laten zien, dan.’
‘Maar daar ben ik juist bang voor.’
Connie Palmen, I.M.
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jouw
plunjezak
Hoe ziet jouw plunjezak eruit?

Wat zit er in jouw plunjezak?

Wat kun je eruit gebruiken?

Wat wil je ervan weggooien?

Iemand vroeg: Hoe maak ik maak ik m’n plunjezak eigen- 

lijk open? Mijn ervaring is dat je die zak niet zelf 

openmaakt – die barst op een dag vanzelf open. En dat 

kan schrikken zijn! Daarna kun je hem zelf (voorzich-

tig!) verder gaan openmaken en uitpakken.

42



VECHT / afweer 43

Als je bang bent iemand kwijt 
te raken, raak je uiteindelijk 
jezelf kwijt. Léonne



Ein Abend in Wien?
Kein Abend in Wien!
‘We gaan je straffen,’ zei de baas van de baas tegen mij. Ik begreep er hele-

maal niets meer van. Mijn eigen baas dreigde gestraft te worden voor iets 

dat ik niet goed had gedaan, ik was met hem meegegaan naar zijn baas 

omdat het me niet eerlijk leek dat hij gestraft zou worden en nu was het 

eind van het liedje dat ik gestraft werd!

 Het zat als volgt. Begin jaren negentig was ik verantwoordelijk voor 

de sponsoring van PTT Telecom. Sponsoring betekende: voetbalsponsoring. 

Want de directie hield van voetbal. Wat gesponsord werd was de voorma-

lige eredivisie, voortaan de PTT Telecompetitie, een nieuwe cup, de PTT 

Telecom Cup, en Oranje, het Nederlands Elftal.

 Genoeg om je van de straat te houden, zou je zeggen. Maar ik vond het 

al snel toch wat saai, en eenzijdig. Dus toen ik bij een groot popconcert 

iedereen na afloop ‘Olee, olee, olee, oleeee’ hoorde zingen dacht ik: Dat 

klinkt net als bij het voetballen.. En dit zijn ook allemaal klanten van PTT 

Telecom! Dus… Popsponsoring!
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Zulke briljante associaties krijg je natuurlijk alleen maar als je zelf iets hebt 

met het onderwerp. Maar zulke diepe gedachten had ik toen niet. Ik ging 

er vol in. Popsponsoring om balans te brengen in het – volgens mij – toch 

wat eenzijdige sponsoringpakket van PTT Telecom. En natuurlijk mijn eigen 

weekendagenda.

 Zoiets was ook al gebeurd met kunstsponsoring. Met als gevolg dat bobo’s 

van PTT Telecom hoogst ongemakkelijk rondliepen op uiterst belangwek-

kende culturele evenementen waar ze niemand kenden of herkenden. Be-

halve Harry Mulisch. Dansvoorstellingen! Operapremières! De opening van 

het Holland Festival!

 Popmuziek dus. Vooral collega’s waren wel in voor leuke muziek en een 

gezellige avond. Toen dat liep dacht ik: Dit is toch vooral mainstream, wei-

nig risico, de gegarandeerde publiektrekkers. Moeten we ook niet wat al-

ternatievers doen, iets spannenders? Ik ging het randje opzoeken. Want ik 

verveelde me.

Hobbyen
Ondertussen had ik niet in de gaten dat mijn zoek-de-breedteaanpak zijn 

grenzen allang bereikt had. Dat de directie vooral dol was op voetbal, en dat 

daarna heel lang niets kwam. En dat mijn inspanningen voor fantastische 

sponsoringsacties rond, noem maar iemand: David Bowie (‘Hi David!’), toch 

vooral werden gezien als mijn hobby.

 Daar zat trouwens wel de kern van wat vervolgens het probleem werd: 

iedereen was aan het hobbyen. En ik dus ook. Na veel getouwtrek en gedoe 

kreeg ik toestemming om iets heel bijzonders te sponsoren: Ein Abend in 

Wien. Nee, niet het rondreizende operettecircus van Robert Stolz. Het was 

de voorloper van Lowlands.

 Ein Abend in Wien was op zichzelf ook al een hobbyproject, van een van 

de twee oprichters van Mojo Concerts. Die had iets prachtigs bedacht. Een 

festival van drie dagen, met louter alternatieve pop, rock en hiphop, met 

ook allerlei theatrale elementen en een geweldige, overrompelende aankle-

ding. Inderdaad, net Lowlands. Nirvana speelde er bijvoorbeeld.

 Het was ook een en al knipoog. Met heel veel humor, tenminste als je 

die erin kon zien. En daar begonnen de problemen. Bijvoorbeeld de naam. 

Er dreigden juridische procedures rond de naam. Want daar waren ze in 
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Oostenrijk natuurlijk niet blij mee. En een sponsor zit daar ook niet op te 

wachten. Kein Abend in Wien was al bedacht als alternatief.

Vette pech
Een andere knipoog was de persconferentie waarin het festival werd gepre-

senteerd. Er werd een Engelsman ten tonele gevoerd die aankondigde dat 

op het festival een nieuwe drug zou worden geïntroduceerd. En dat die door 

Prins Claus al gebruikt werd. Flauwe grap. Want hij had toen al de ziekte 

van Parkinson. Dat doe je niet. Heel stom.

 Maar laat Prins Claus nou ook commissaris zijn van de Koninklijke PTT 

Nederland, de moedermaatschappij van PTT Telecom. En toen waren de ra-

pen gaar. Want Het Parool schreef erover, vroeg zich af wat de PTT daar als 

sponsor te zoeken had. En een ijverige persvoorlichter wist niet hoe snel hij 

dat aan de directie moest vertellen.

 Er was geen houden meer aan. Paniek in de tent. ‘Stel je voor dat daar 

in de commissarissenvergadering…’ etc. En ik voelde maar niet hoe erg dit 

gevonden werd, wat een schrik er was, hield het van me af, kon niet zeggen 

hoe stom ik het zelf ook vond en bleef vooral vinden dat ik hier niks aan kon 

doen. Nee, natuurlijk niet!

 Maar daar ging het niet om! Aan m’n juridisch getrainde hoofd had ik 

even helemaal niets. Dit was niet rationeel. Het was domweg een bizarre 

samenloop van omstandigheden. Mojo wist niet dat Prins Claus commissaris 

was bij de Koninklijke PTT Nederland. En ik wist niet dat ze dit gingen doen. 

Kortom: Vette pech! Shit happens!

Straf
Er moest iets gebeuren. De persconferentie had plaatsgevonden op donder-

dagmorgen, het krantenbericht was van donderdagmiddag. Het was nu vrij-

dagmiddag. Toen zei de algemeen directeur tegen mij, in het bijzijn van 

mijn eigen directeur: ‘We gaan je straffen. We schorsen je voor het week-

end.’ Ik hoorde vooral ‘schorsen’, niet ‘het weekend’.

 Had ik maar begrepen wat een briljante move dit was. Dat had mij en 

anderen heel wat ellende bespaard. Had ik er maar om kunnen lachen. Had 

ik mijn baas maar niet zo laf gevonden. Dat hij erbij zat en dat ik de klos 

was. Had ik maar begrepen dat het maandagochtend opgelost zou zijn. Dat 

het dan was: over tot de orde van de dag.
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Die maandagochtend zat ik mokkend en boos bij mijn directeur. Ik vond het 

niet eerlijk. Ik vond hem een lafbek. Ik vond dat hij mij had laten vallen. Ik 

vond dat hij ten koste van mij zijn huid had gered. Hoewel ik niet wist wat 

hij allemaal over zich heen gekregen had. Maar dat boeide mij niet zo. Want 

mijn ego was gekwetst.

 Er begon een heel vervelende periode die voor mij uiteraard fout afliep. 

Want zo’n zuurpruim die maar niet ophoudt zijn eigen gelijk te willen halen 

wil je niet in je team hebben. En je collega’s hebben het op een gegeven mo-

ment ook wel gehoord. En het met je gehad, als je niet oppast. Het was voor 

iedereen een opluchting toen ik vertrok.

 Vanaf het ‘We gaan je straffen’ ben ik in een diep gat gevallen. En ik ben 

er erg lang erg onzeker door geweest. Helemaal van slag. Pas toen ik een half 

jaar later een klus kreeg waarin ik mezelf echt kwijt kon knapte ik weer op. 

Lekker pionieren, binnen de kortste keren iets neerzetten. Net als een paar 

jaar daarvoor met de voetbalsponsoring.

Leermoment
Vijftien jaar later kon ik de man die tegen mij had gezegd: ‘We gaan je schor-

sen’ laten weten dat ik nu eindelijk begreep wat een slimme zet dat van hem 

geweest was. Hij kon zeggen: Ik heb passende maatregelen getroffen hoor, 

hij is geschorst! En ik had kunnen weten dat bijna niemand hierover iets te 

weten zou komen. Want het was weekend.

 Hoe groot kun je iets maken? Tot welke proporties kun je iets opblazen? 

Hoe dramatisch kan het worden? Als je ego in het geding is kan het blijk-

baar hoog oplopen. Zeker als je ergens wel voelt dat je helemaal in het begin 

iets niet goed hebt gedaan. Want Kein Abend in Wien was natuurlijk beter 

geweest. Maar dan had ik mijn ‘Leermoment!’ wel gemist!

Kortom: door de afweer maakte je het erger 
dan het was, en kwam je precies daar terecht 
(crisis) waar je zijn moest. Dus ook de afweer 
hoort er echt bij. Léonne
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25th Hour
[Monty walks into the bathroom and looks in the mirror: in the bottom corner, someone has written 

‘Fuck You!’]

Monty: Yeah, fuck you, too.

Monty’s Reflection: Fuck me? Fuck you! Fuck you and this whole city and everyone in it.

Fuck the panhandlers, grubbing for money, and smiling at me behind my back.

Fuck squeegee men dirtying up the clean windshield of my car. Get a fucking job!

Fuck the Sikhs and the Pakistanis bombing down the avenues in decrepit cabs, curry steaming out 

their pores and stinking up my day. Terrorists in fucking training. Slow the fuck down!

Fuck the Chelsea boys with their waxed chests and pumped up biceps. Going down on each other 

in my parks and on my piers, jingling their dicks on my Channel 35.

Fuck the Korean grocers with their pyramids of overpriced fruit and their tulips and roses wrapped 

in plastic. Ten years in the country, still no speaky English?

Fuck the Russians in Brighton Beach. Mobster thugs sitting in cafés, sipping tea in little glasses, 

sugar cubes between their teeth. Wheelin’ and dealin’ and schemin’. Go back where you fucking 

came from!

Fuck the black-hatted Chassidim, strolling up and down 47th street in their dirty gabardine with their 

dandruff. Selling South African apartheid diamonds!

Fuck the Wall Street brokers. Self-styled masters of the universe. Michael Douglas, Gordon Gecko 

wannabe mother fuckers, figuring out new ways to rob hard working people blind. Send those Enron 

assholes to jail for fucking life! You think Bush and Cheney didn’t know about that shit? Give me a 

fucking break! Tyco! Imclone! Adelphia! Worldcom!

Fuck the Puerto Ricans. 20 to a car, swelling up the welfare rolls, worst fuckin’ parade in the city. And 

don’t even get me started on the Dom-in-i-cans, because they make the Puerto Ricans look good.

Fuck the Bensonhurst Italians with their pomaded hair, their nylon warm-up suits, and their St. An-

thony medallions. Swinging their, Jason Giambi, Louisville slugger, baseball bats, trying to audition 

for the Sopranos.

48



Fuck the Upper East Side wives with their Hermés scarves and their fifty-dollar Balducci artichokes. 

Overfed faces getting pulled and lifted and stretched, all taut and shiny. You’re not fooling anybody, 

sweetheart!

Fuck the uptown brothers. They never pass the ball, they don’t want to play defense, they take five 

steps on every lay-up to the hoop. And then they want to turn around and blame everything on the 

white man. Slavery ended one hundred and thirty seven years ago. Move the fuck on!

Fuck the corrupt cops with their anus violating plungers and their 41 shots, standing behind a blue 

wall of silence. You betray our trust!

Fuck the priests who put their hands down some innocent child’s pants. Fuck the church that pro-

tects them, delivering us into evil. And while you’re at it, fuck JC! He got off easy! A day on the 

cross, a weekend in hell, and all the hallelujahs of the legioned angels for eternity! Try seven years 

in fuckin Otisville, Jay!

Fuck Osama bin Laden, al-Qaeda, and backward-ass, cave-dwelling, fundamentalist assholes every- 

where. On the names of innocent thousands murdered, I pray you spend the rest of eternity with 

your seventy-two whores roasting in a jet-fueled fire in hell. You towel headed camel jockeys can 

kiss my royal, Irish ass!

Fuck Jacob Elinski, whining malcontent.

Fuck Francis Xavier Slaughtery, my best friend, judging me while he stares at my girlfriend’s ass.

Fuck Naturel Rivera. I gave her my trust and she stabbed me in the back. Sold me up the river. 

Fucking bitch.

Fuck my father with his endless grief, standing behind that bar. Sipping on club soda, selling whis-

key to firemen and cheering the Bronx Bombers.

Fuck this whole city and everyone in it. From the row houses of Astoria to the penthouses on Park 

Avenue. From the projects in the Bronx to the lofts in Soho. From the tenements in Alphabet City to 

the brownstones in Park slope to the split levels in Staten Island. Let an earthquake crumble it. Let 

the fires rage. Let it burn to fuckin ash then let the waters rise and submerge this whole, rat-infested 

place.

Monty: No. No, fuck you, Montgomery Brogan. You had it all and then you threw it away, you dumb 

fuck!

[He tries to rub away the words.]
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Fuck You!

‘Als je boos bent op een ander, ben je toch boos op jezelf?’ zei Nico tegen mij. 

Dat kwam zo. Nico is een van de mensen die er op de Baak in Noordwijk 

voor zorgt dat de zalen goed verzorgd en mooi aangekleed zijn. Hij kan al-

les. Hij is klusjesman, gastheer en filosoof ineen. Hij stelt je op je gemak als 

je gestrest binnenkomt of gespannen rondloopt. En hij is ontwapenend. Bij 

hem hoef je niets op te houden. Je kunt gewoon zeggen hoe het met je is.

Dus toen Nico een keer vroeg: ‘En, hoe gaat het?’ riep ik terug: ‘Klote, ik ben 

pissig!’ Ik vertelde dat ik het even helemaal gehad had met een collega. En 

toen sprak hij de gedenkwaardige woorden: ‘Maar joh, als je boos bent op 

iemand… dan ben je eigenlijk toch boos op jezelf?!’ Dat was een diepe… 

 Het was waar. Ik was boos dat ik niet bij machte was om met die collega 

om te gaan. Boos dat ik me machteloos voelde. Niet wist hoe ik het aan moest 

pakken. Hoe ik dat gesprek kon voeren. Boos dat ik me zoveel aantrok van die 

ander. Me er zo door liet raken. Dat het zoveel impact op mij had. Boos dat ik 

daar niet vrij van was. Boos over mijn eigen onvrijheid.

 In de film 25th Hour zit een beroemde scène, de ‘Fuck You’-tirade van Ed-

ward Norton. Hij speelt de New Yorkse drugsdealer ‘Monty’ (Montgomery) 

Brogan die op het punt staat voor zeven jaar de cel in te gaan. Hij denkt dat 

hij verraden is door zijn vriendin, en hij vertrouwt niemand meer. 

 Staand voor de spiegel in het toilet van zijn vaders Ierse brandweerman-

nenpub gaat hij (of zijn spiegelbeeld?!) helemaal uit zijn dak over alles wat hem 

dwarszit: alles en iedereen om hem heen – de stad, de mensen, zijn vrienden, 

zijn vriendin, zijn vader... Het maakt niet uit, iedereen behalve hijzelf. Veer-

tig keer ‘Fuck’ in vijf minuten. 

 Tot eindelijk het verlossende ‘No’ klinkt: ‘No. No, fuck you, Montgomery Bro-

gan. You had it all and then you threw it away, you dumb fuck!’ Kijkend in de spiegel 

ziet hij eindelijk zichzelf. Maar dat kan pas nadat hij helemaal is leeggelopen, 

iedereen die hij kan bedenken de schuld heeft gegeven van zijn eigen ellende. 

Boos! Maar op wie?
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wat is jouw
verhaal?
En nu jij! Laat eens een verhaal bij je boven komen

Een waargebeurd verhaal

Een belevenis uit je eigen leven

Waarvan jij weet dat je jezelf in de weg zat

Dat je gevangenzat in je eigen gelijk, anderen tot last was

Je eigen bewegingsruimte beperkte en je jezelf onvrij maakte

Omdat anderen het volgens jou gedaan hadden

Vertel het aan iemand die jij vertrouwt

En lach om jezelf

Lach er samen om 

De schaamte voorbij... 

Dan kun je zien hoe jouw afweer eruitziet

Je kunt het voortaan herkennen, steeds dezelfde Fuck You’s

Als je gaat ‘jijen en jouen’, anderen van alles gaat verwijten

Tegen wie je het ook denkt te moeten zeggen 

Hoeveel gelijk je ook denkt te hebben

Het zijn jouw Fuck You’s

You talkin’ to me?
Robert de Niro, Taxi Driver
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Hullie!

Alles wat je vindt dat een ander moet doen, 
is jouw persoonlijke recept voor geluk. 
Byron Katie

Ingezonden brief 
Ingezonden brieven. Je kent het: wel eens even laten weten wat jij ervan 

vindt. Want jouw mening telt, en die mag ook wel eens gehoord worden. 

Of je begint een weblog en becommentarieert de hele wereld om je heen. 

Gebeurt er iets? Dan is het bloggen geblazen! Favoriete onderwerpen zijn 

politiek en maatschappij, en vooral wat daar allemaal niet goed gaat. En 

dat is natuurlijk heel wat. 

Er zijn van die brieven en blogs waarin het de hele tijd over anderen gaat. 

Zeg maar: Hullie! Waarin precies verteld wordt wat er allemaal niet deugt, en 

wie er allemaal niet deugt. De regering heeft het gedaan, of het is de schuld 

van de media. Politici kunnen uiteraard geen goed doen, en ambtenaren 

krijgen er ook regelmatig van langs. Het beleid is helemaal fout, plannen 

kloppen voor geen meter. 

 Kortom, wat weten we het allemaal goed. Er is een aardig Nederlands 

spreekwoord voor: De beste stuurlui staan aan wal. Volop commentaar, erg 

goedbedoeld, en erg machteloos. Want als je erover zou gaan, dan hoefde je 

er geen brief of blog over te schrijven. Dan ging je er wat aan doen. Maar je 

gaat er niet over. Ondertussen weet je het wel beter. Tjonge, tjonge, wat weet 

je het weer goed. Eigenlijk ben je een ontzettende betweter.

 En wat wil het geval? Betweterigheid is een prachtige kwaliteit waar je in je persoon-

lijk leven veel aan kunt hebben. Je kunt het namelijk gebruiken door het op jezelf toe te 

passen. Want niemand beter dan jij weet wat het beste is voor jou. 
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zoek en vervanG
Neem een onderwerp dat je raakt, waar je je druk over maakt, 
dat je opwindt. Schrijf daarover een brief, mail of blog. Met veel 
‘Het is te gek voor woorden!’, ‘De maat is nu echt vol!’ ‘Zo gaat het 
niet langer!’

Wijs aan wie het volgens jou gedaan heeft of ervoor verant-
woordelijk is. En sluit af met een hartstochtelijke oproep. Met veel 
termen als ‘Het is hoog tijd dat we...’, ‘Laten we...’ en ‘Met elkaar 
moeten we...’

Zo, dat was lekker. Het kan er maar uit zijn. Nu weten ‘ze’ ten-
minste hoe jij erover denkt. Ook heel opbouwend om zo positief te 
eindigen met een welgemeende oproep!

Maak nu een print en pak een rode pen of stift. En vervang 
elke derde persoon enkelvoud of meervoud (‘hij / zij’, ‘zij’) en elke 
eerste persoon meervoud (‘wij’) door ‘IK’. 

Vanaf nu weet je wat je te doen hebt. Je kunt het probleem nu 
zelf aanpakken.

Ik heb dit principe ontdekt sinds ik samen met iemand een 

gloedvol betoog schreef dat als opinieartikel in de krant ver-

scheen. De titel luidde: ‘Laat ambtenaren leiding nemen!’ Het 

was een oproep aan ambtenaren om niet nog langer te wachten op 

de almaar uitblijvende vorming van het volgende kabinet. ‘Nu 

zelf aanpakken en doen wat nodig is!’ Dat bleek helemaal van 

toepassing op mijn eigen situatie. Een prachtige projectie...
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Je hebt groot gelijk!

Het verschil tussen
groot en klein gelijk
Op een dag kwam ik erachter dat je tegelijkertijd wel en geen gelijk kunt 

hebben. Ik ontdekte dat ik vanuit mijn gezichtspunt het grootste gelijk 

van de wereld had. Daarin beet ik mij ook vast, daarin volhardde ik. Ik 

had gelijk, kijk maar. Dat klopte ook. 

Wat ik niet zag, was de context waarin mijn gelijk zich afspeelde. Die om-

geving, die geschiedenis, die omstandigheden veranderden mijn gelijk in 

ongelijk. Ik had klein gelijk, binnen een groot ongelijk. Maar dat zag ik niet, 

kon ik ook niet zien – omdat ik alleen maar keek naar mijn eigen kleine 

gelijk. 

 Als ik gelijk denk te hebben kan ik daar nogal halsstarrig in worden. De 

wereld gaan waarnemen vanuit mijn eigen gelijk. En van daaruit hande-

len. Dan doe ik heel vriendelijk en redelijk maar heb ik niet in de gaten 

dat ik binnen de context van het grotere ongelijk ronduit onvriendelijk en 

onredelijk ben. Dan ga ik lelijk doen terwijl ik echt denk dat ik me neutraal 

gedraag. Daar kan ik echt in geloven.

 Sindsdien begrijp ik de krant en de televisie beter. Want zo vergaat het 

misschien wel meer mensen. Mensen die dingen doen waar anderen van 

zeggen: ‘Dat kun je toch niet maken? Snap je dat nou niet?’ Nee, inderdaad, 

dat snappen ze niet. Want ze zitten opgesloten in hun gelijk. En dat gebeurt 

in het groot en in het klein. Tussen levenspartners, tussen ouders en kinde-

ren, tussen broers en zussen, tussen collega’s. En tussen landen, culturen en 

geloven. 
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Mohammed B. was de rust zelve

De grootste strijd 
is toch tegen jezelf.
Salah Edin, Marokkaans-Nederlandse rapper

Vrijwel alle getuigen verbazen zich 

over de buitengewone tegenwoor-

digheid van geest die Mohammed 

B. tentoonspreidde. ‘Wat mij opviel, 

was de rust en de kalmte van de da-

der. Het was om het koud van te krij-

gen,’ zegt de Britse getuige tegen de 

politie. 

 Een andere getuige beschrijft hoe 

Mohammed B. een enorm mes op de 

keel van Van Gogh zet, en op een ‘ij-

zig rustige manier (...) snijbewegin-

gen’ maakte. ‘Het leek wel of hij een 

plak rosbief afsneed.’

 Verschillende getuigen verkla-

ren hoe Mohammed B. na de moord 

een passant aanspreekt die ‘gebiolo-

geerd’ staat te kijken als de schut-

ter het kruispunt oversteekt in zijn 

richting, vlakbij de ingang van het  

Oosterpark. ‘Wat kijk je,’ zegt B. te-

gen de man, terwijl hij kalm een 

lege patroonhouder met patronen 

bijvult, zijn pistool onder de arm.

 ‘Dat kan je toch niet maken,’ zegt 

de omstander. ‘Waarom niet?’ ant-

woordt B.: ‘Hij heeft het ernaar ge-

maakt.’ De verbouwereerde passant 

herhaalt zijn opmerking: ‘Dat kun je 

toch niet maken?’ ‘Dat kan ik wel,’ 

zegt B.: ‘En dan weten jullie ook wat 

jullie te wachten staat.’

Even later ziet een agent hoe B. ‘rus-

tig, met zijn handen in zijn zakken’ 

door het Oosterpark loopt, ‘alsof hij 

zijn hond aan het uitlaten was.’

Jaco Alberts en Steven Derix,

NRC Handelsblad, 8 januari 2005

56



Fear is the path to the dark side. Fear leads 
to anger; anger leads to hate; hate leads to 
suffering. I sense much fear in you.
Jedi Master Yoda, Star Wars
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Niet wettig gedeponeerd

Aan deze variant op het over de gehele we-

reld meest gespeelde spel kunnen in prin-

cipe een onbeperkte hoeveelheid personen 

deelnemen. De optimale omvang van het 

aantal spelers is echter vier tot acht per-

sonen per spel. Dobbelstenen, pionnen of 

een speelbord zijn niet benodigd. Slechts 

een tafel, bij voorkeur een keukentafel, met 

stoelen is voldoende. Bij een meer therapeu-

tische toepassing van het spel is een zgn. 

‘kringopstelling’ aan te bevelen. Hierbij is het 

raadzaam een dwangbuis achter de hand 

te hebben. Ook een emmer ijskoud water 

kan aanbevelenswaardig zijn teneinde over-

spannen zenuwen zo nodig, en onmiddellijk, 

te kunnen afkoelen.

Spelregels

De bedoeling van dit spel is dat elke speler zo 

veel mogelijk van zijn ergernissen uitdrukt. De 

ergernis dient een levend persoon te betreffen 

en mag in geen geval gespeeld te zijn. Degene 

die de ergernis betreft dient bekend te zijn bij de 

andere spelers. Het lijdend voorwerp mag zich 

echter niet onder de andere spelers bevinden. 

Bij voorkeur betreft het een algemeen bekend 

persoon uit bijvoorbeeld de politiek, van radio 

en televisie, uit de sport, het amusement of het 

koningshuis. Een zgn. bekende Nederlander (of 

Belg) geniet de voorkeur boven een persoon 

met een andere nationaliteit.

Het spel is begonnen zodra het zich ergeren 

van een van de spelers een duidelijk waar-

neembare aanvang heeft genomen. Let daarbij 

op uitingen van emoties zoals een rood aange-

lopen gezicht, vloeken en schelden, razen en 

tieren. De betreffende speler heeft dan de beurt. 

Vanzelfsprekend kan slechts één speler tegelijk 

aan de beurt zijn. Het is deze speler toegestaan 

zich zo lang en zo veel mogelijk te ergeren (wat 

voor optimaal spelplezier ook zeer aanbeve-

lenswaardig is). De speler mag daarbij onder 

geen enkel beding onderbroken worden door de 

andere spelers. Niet eerder dan nadat de spe-

ler zelf heeft aangegeven helemaal klaar te zijn, 

d.w.z. geheel en al zgn. ‘leeggelopen’is, mogen 

de andere spelers hun mond weer opendoen. 
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Opmerking: Degenen onder de medespelers 

die de emotionele uitbarstingen niet langer kun-

nen verdragen of de gebezigde teksten niet lan-

ger kunnen verenigen met hun politieke opvat-

tingen, religieuze overtuigingen dan wel morele 

maatstaven wordt ernstig aangeraden het einde 

van het zich ergeren door de speler af te wach-

ten in een andere ruimte, bij voorkeur de gang.

Waarschuwing: Het zogenoemde leeglopen is 

een essentieel onderdeel van het spel en dient 

met zorg bewaakt te worden. Ontijdig stoppen 

met leeglopen kan ernstig fysiek c.q. mentaal 

letsel ten gevolge hebben. 

Aanbeveling: De andere spelers kunnen be-

hoefte hebben lucht te geven aan hún emoties. 

Ervaring leert dat hier enige ruimte voor beno-

digd kan zijn, zowel in de letterlijke als figuurlijke 

zin. Neem aansluitend aan het ‘leeglopen’ hier-

voor de tijd. Spelers mogen opstaan van tafel en 

rondlopen, met hun voeten stampen en ook met 

hun vuist op tafel slaan. Echter met de deuren 

smijten en tegen de kasten schoppen is onder 

geen beding toegestaan. Dit zgn. ‘afreageren’ 

mag duren zolang als nodig. 

Aansluitend geven de andere spelers com-

mentaar op hetgeen zij vernomen hebben aan 

ergernissen van de speler. Daarbij geldt als 

belangrijkste regel dat zij alles wat genoemd 

is over de algemeen bekende persoon trachten 

toe te passen op de speler zelf. Dit dient met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in vol-

strekte oprechtheid te gebeuren. Het gaat hier-

bij om herkenning van karaktertrekken waarop 

de betreffende speler wellicht minder goed zicht 

heeft. Dit zijn zgn. ‘blinde vlekken’. Die kunnen 

zich buiten zijn beeld bevinden, in de zgn. ‘scha-

duw’. De opdracht aan de medespelers is deze 

trekken uit de schaduw in het licht te brengen. 

Hierbij dienen aan de speler zo veel mogelijk 

praktische en dagelijkse voorbeelden gegeven 

te worden. De bedoeling hiervan is dat hij zich 

op deze manier een zo concreet mogelijk beeld 

kan vormen van zijn eigen gedrag en zelf het 

verband kan leggen met de voor hem vaak on-

bekende en niet waarneembare trekken. Con-

crete voorbeelden van vertoond gedrag, liefst 

zo recent mogelijk, helpen de speler om de pa-

tronen te herkennen. 

Aanbeveling: Gebruik bij het in herinnering 

brengen zinnen en termen als ‘Weet je nog, gis-

teren...’, ‘Laatst hoorde ik je zeggen...’, ‘Kun je 

die ene situatie terughalen waarbij je...’ Probeer 

het bij voorkeur hartelijk en met een gemeende 

lach aan de speler te vertellen en toe te lichten.

Voor elk herkend voorbeeld van concreet gedrag 

ontvangt zowel de speler als de medespeler die 

het heeft aangegeven een punt. Een situatie 

die door de speler ook na uitgebreide toelich-

ting en uitputtende uitleg door de medespeler(s) 

niet herkend wordt maar door de medespelers 

wel, levert alle medespelers een punt op en de 

speler wegens halsstarrigheid een strafpunt. 

Bovendien mag de speler dan door de mede-

spelers goedmoedig toegeroepen worden: ‘Wat 

je zegt ben je zelluf..!’

Let op: De speler kan zich gebruuskeerd voe-

len. Houd daar rekening mee maar laat u er niet 

door afleiden! Want bij dit spel wordt de grootste 

opbrengst behaald met de grootste eerlijkheid. 

Nadat alle ergernissen van de speler de revue 

zijn gepasseerd en de punten zijn opgeteld en 

genoteerd is de beurt aan een van de andere 

spelers. Het spel is niet eerder uit dan nadat 

alle spelers al hun ergernissen hebben geuit en 

deze door de medespelers op hen zijn toege-

past. 

De makers van dit spel wensen u veel speel-

plezier toe en een sportieve strijd. Speel het 

spel eerlijk, en spaar elkaar niet!

Copyleft Vrij Spel – Den Haag
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Shit Song

Strontvervelend
‘Darling don’t give me shit ’cause I know that you’re full of it,’ zingt Kate 

Nash in haar Shit Song. En ze drinkt de fles wijn in haar eentje leeg. Weg 

gezelligheid. Is het toeval dat een meisje dit over een jongen zingt? Of 

hebben jongens hier nooit last van? Wat is dat toch?

Of het nou een mannending is of niet, bij mij gaat het als volgt. Ik heb het 

op de een of andere manier niet naar m’n zin. Dingen zitten tegen, ik krijg 

m’n zin niet, of het gaat het anders dan ik hoopte. Ik kan niet doen wat ik 

wil. Of ik wil niet doen wat ik kan. Maakt niet uit. Ik ben gestrest of ik ver-

veel me. Dat speelt zich allemaal in mij af. Vaak niet helemaal bewust. Of 

erger nog, helemaal niet bewust.

 En dan gebeurt het. Ik word vervelend. Strontvervelend. Tegen de men-

sen om me heen. Die daar niet om vragen, helemaal niets aan kunnen doen, 

geen bal mee te maken hebben. Maar ik vind van wel. Ik ben in mijn cate-

gorie (lichtgewicht, tot zeventig kilo) dan ook kampioen anderen vervelen 

en lastigvallen. Erger nog, anderen de schuld geven, van mijn ongemak en 

mijn ongeluk. Want het ligt niet aan mij!

 Misschien kan ik het gewoon niet verdragen dat ik me niet gelukkig voel 

omdat ik ergens wel weet dat er maar eentje is die daar wat aan kan doen… 

Ik zelf! Misschien kan ik niet verdragen dat ik me niet bij machte voel te 

doen wat ik zou moeten doen om me gelukkig te voelen. Een ding begint me 

te dagen: ik ga shit uitdelen als ik me vervelend voel. Mijn eigen shit…

 Alsof iemand gevraagd heeft om mijn shit! Nee, die krijg je erbij, gratis 

en voor niets! Vaak vind ik dan ook nog dat ik alle reden heb om boos of 

vervelend te zijn. Want er is op die ander daar toch heel wat aan te merken. 

Die doet het niet goed, die deugt niet. Toch gek dat ik meer shit zie van een 

ander als ik me zelf niet lekker en op m’n gemak voel.
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Het begint me wel op te vallen dat die shit van een ander wel erg veel lijkt 

op mijn eigen shit. Da’s toevallig! Als ik zelf vol shit zit zie ik diezelfde shit 

overal om me heen. Ik zie boze gezichten, vervelende opmerkingen, naar 

gedrag. Ik denk de shit van een ander te zien maar ondertussen kijk ik naar 

mijn eigen shit. Erger nog, ik strooi mijn eigen shit rond. En dat verwijt ik 

die ander.

 Het ergste is, dat doe ik natuurlijk niet met mensen die ik niet goed ken. 

Of met m’n klanten. Nee, echte shit bewaar ik voor de mensen het dichtst 

om me heen. De mensen die het meest van me houden. Waarbij ik me op m’n 

gemak voel, vertrouwd. Die krijgen de volle laag. Die zullen het weten, die 

hebben het gedaan. Vreemde manier om je liefde uit te drukken…

 Dan mag je hopen dat je een partner, kinderen, vrienden hebt die je 

doorhebben. Die gewoon bukken als jij met stront gooit. Die het niet op 

zichzelf betrekken. Die er niet instinken. Die weten dat het jouw shit is. En 

waarvan je maar hoopt dat ze je dan toch nog darling blijven noemen…

Every judgement and 
criticism is the tragic 
expression of an 
unmet need.
Marshall Rosenberg
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Wat zijn jullie elkaar zat!

Wie mis je nou?
Die ander of jezelf?
Twee mensen. Ze houden van elkaar. Ze hebben kinderen. En ze zijn el-

kaar helemaal zat. Ergeren zich helemaal gek aan elkaar. Wat die ander 

ook doet, het is niet goed. En toch, gek genoeg, twintig jaar geleden wer-

den ze verliefd op elkaar. Ze hadden elkaar gevonden. Dit was de partner 

met wie ze hun leven wilden delen. Zeker weten. Dus gingen ze samenwo-

nen, trouwen en kregen kinderen.

En daar zitten ze nou. Ze proberen het naar buiten nog goed te houden. Voor 

de kinderen blijven ze bij elkaar. Denken ze, zeggen ze. Want gescheiden 

ouders schijnt voor kinderen erger te zijn dan overleden ouders. Maar als 

de relatie niet verbetert is het na de middelbare school over en sluiten. Het 

is nu een kwestie van uithouden, en hopen dat al dat geruzie en gedoe de 

kinderen niet te veel beschadigt. 

 Als je aan de een vraagt wat er aan de hand is, kan die jou dat precies 

vertellen. Die ander is inmiddels iemand anders dan twintig jaar geleden. 

Zelf is hij of zij nog dezelfde. Die ander was vroeger levendig en opgewekt, 

ondernemend en sportief. Of die ander was vroeger lief en sociaal, makke-

lijk en meegaand. En nu, moet je kijken, waar is dat gebleven? Waar is nu 

degene op wie je ooit verliefd werd?

 Vertel maar, waar werd je verliefd op? Dat was iemands rust en kalmte. 

En nu verwijt je hem dat hij ’s avonds als een aardappelzak op de bank hangt. 

Of het was op iemands gedrevenheid en betrokkenheid. En nu verwijt je 

haar dat ze overal bovenop zit en je nooit met rust laat. Wat je ooit heel goed 

kon ervaren als een bijzondere kwaliteit van de ander, kun je alleen nog 

maar zien als een karikatuur.

62



Zo trek je elkaar naar beneden. Roep je bij de ander juist hetgeen op waar je 

zo’n hekel aan hebt. Maak je elkaar zachtjes aan kapot. Ondertussen verlang 

je naar elkaar. Nog steeds. Want je houdt van elkaar. Nog steeds. Maar het 

gevoel dat daar bij hoort ben je helemaal kwijt. Het enige wat je voelt is er-

gernis en afstand. Kilometers afstand. En dat doet pijn. Want eigenlijk wil 

je niets liever dan samen zijn, je weer met elkaar verbonden voelen.

 Of zou het zo kunnen zijn dat je van die ander inmiddels iets verlangt 

dat je eigenlijk niet kunt vragen? Sterker nog, dat je wat je ooit bij die ander 

als grootste, meest bijzondere kwaliteit hebt gezien en ervaren, nu zelf gaat 

ontwikkelen? Je partner heeft het je jaren voorgedaan, misschien ben jij nu 

wel aan de beurt! Zou het zo kunnen zijn dat je ooit verliefd werd op een 

potentie van jezelf die je bij de ander in volle bloei zag?

 Je partner daagt je misschien uit om bij jou eruit te laten komen wat erin 

zit. Het zit daar waarschijnlijk heel diep opgeborgen, goed verstopt. En zeg 

eens eerlijk, ben je eigenlijk niet stilletjes jaloers op die eigenschappen van 

je partner waar je je zo aan ergert? Bijvoorbeeld zijn rust, of haar gedreven-

heid, of zijn kalmte, of haar betrokkenheid. Is dat nou niet precies waar je 

zelf wel wat van kunt gebruiken?

 Nee, natuurlijk niet in de vorm van de karikatuur die je er inmiddels 

van gemaakt hebt. Maar wel zoals je het oorspronkelijk zag, nog vrij van 

ergernis en teleurstelling. En als je je dat niet meer kunt herinneren, vraag 

dan aan iemand die jullie allebei kent naar diens zicht op de kwaliteiten 

van je vermaledijde partner. En vraag of dat nou toevallig kwaliteiten zijn 

die jij zou kunnen gebruiken.

 Vergelijk die kwaliteiten met wat je wel eens hoort op je werk of van je 

vrienden. ‘Je zou wel wat meer...’ Of met je persoonlijk ontwikkelplan. Of 

met feedback die je wel eens krijgt. Kijk er eerlijk naar. Dit is toch precies 

wat jij zou kunnen gebruiken? Waardoor jij meer voor elkaar zou kunnen 

krijgen? Wat meer vuur, of wat meer rust, wat meer lucht, wat meer nuch-

terheid, of wat meer meegaandheid?

 Je bent niet voor niets verliefd geworden op die ander. Je bewondert 

kwaliteiten in die ander. Kwaliteiten die je in potentie zelf ook bezit. En 

misschien juist wel wilt ontwikkelen. Je bent je gaan ergeren aan die ander. 

Je bent misschien zelfs wel jaloers op die ander. Inmiddels zie je vooral een 

karikatuur van die ander. Daarmee doe je die ander geen recht. En jezelf 

tekort. Want die ander kan iets voor je betekenen.
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De leraar die jij nodig hebt is degene 
met wie je samenwoont. Luister je?
Byron Katie

Die ander kan je leraar zijn. Jouw persoonlijke coach. Dat scheelt heel wat 

workshops, intervisie en coaching. Dat kan onder een voorwaarde: dat je 

ophoudt die ander als je tegenstander te zien. Als iemand die eropuit is om 

jou onderuit te halen. Je kunt ervoor kiezen naar je partner te luisteren. Die 

partner kent jou als geen ander. Kent je pijn, en je kwetsbaarheid. Mocht 

die ander daar misbruik van maken, dan kun je altijd nog scheiden. 

 Andersom doe je hetzelfde. Je gaat luisteren naar de verhalen, proble-

men en twijfels van de ander. Zonder je eigen verhaal daardoorheen te gooi-

en. Of wat de ander zegt op jezelf te betrekken. Je laat de ander voorzichtig 

vertellen over diens angsten en verlangens. Voor veel mensen is het leven 

doodeng. Misschien voor jou trouwens ook wel. Houd daar rekening mee. 

Hoor die ander, zie die ander – opnieuw.

 Je partner verlangt naar jou. En jij verlangt naar jezelf. Je partner wil 

niets liever dan dat jij tevoorschijn komt. Tot volle bloei komt. Je partner 

kent jouw potentie. Dat is namelijk een afspiegeling van diens kwaliteit. 

En je partner ziet jouw kwaliteit. Dat is weer een afspiegeling van diens 

potentie. Zo kun je veel voor elkaar betekenen. Je kunt genieten van elkaars 

kwaliteit en je kunt elkaars potentieel helpen ontwikkelen.

 Elkaar helpen lukt alleen als je ophoudt karikaturen van elkaar te ma-

ken. Ophoudt elkaar nodeloos en meedogenloos te bekritiseren. En dat je 

begint elkaar weer te vertrouwen. Weer probeert te voelen hoeveel je van 

elkaar houdt. En als het je niet lukt om dat te voelen, weet het dan in ieder 

geval van elkaar. Ga terug naar hoe het ooit begon. Voel weer op wie je ver-

liefd werd. Die ander, en een onbekend stuk van jezelf.

 Dat onbekende stuk van jezelf kun je nu gaan leren kennen. Daar kun je 

de ander goed bij gebruiken. Dat onbekende stuk zou precies wel eens kun-

nen zijn wat anderen dan je partner bij jou ook missen. Je partner het meest, 

maar anderen ook. En jij misschien nog wel het allermeest. Want het is niet 

leuk om een stuk van jezelf te missen. Hou om te beginnen op, je partner 

daarvan de schuld te geven. Die ander mist jou. En jij mist jezelf.
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jullie...
Hoe heb jij je partner ontmoet?
Wat maakte op jou indruk?
Waar is die gebleven?
Kun je daarnaar terug?
Kun je je partner weer zien?
Bezit je partner die kwaliteit nog?
Wat kun je daar zelf van gebruiken?
Hoe ga je die kwaliteit nu zelf ontwikkelen?
Op welke manier kan je partner jou helpen?
En wil jij – andersom – je partner ook helpen?

De hel, dat zijn de anderen.
Jean-Paul Sartre, Frans filsoof en schrijver, Nobelprijswinnaar Literatuur 1964

De hel dat ben je zelf!
Wislawa Szymborska, Poolse dichteres, Nobelprijswinnaar Literatuur 1996
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HUIL / crisis 66

You’d better...
Hold out when you’re in doubt
Question what you see
And when you find an answer
Bring it home to me
Roxy Music, Manifesto 



Net een mens…

Vakantiestress
‘Stop! Daar? Een plek?!’ Eindelijk, na kilometers rijden 
langs de Italiaanse Riviera, door stadjes en dorpjes die 
zich aaneenrijgen langs de SS-1 (het klinkt als een snelweg 
maar het is een bochtige provinciale weg) op zoek naar een 
parkeerplaats waar vele anderen ook naar zoeken – en die 
soms wel weten te vinden, door sneller te reageren, ertus-
sen te piepen, in een kleinere, handiger wagen te rijden 

– na een half uur wel strandjes maar geen parkeerplaats, 
voorbijrazende auto’s, slalommende scootertjes, overste-
kende badgasten, optrekkende bussen, walmende vracht-
wagens zien we iemand bij zijn auto staan – wat tot dan 
toe niets opleverde omdat de eigenaar iets uit zijn auto 
aan het pakken was, stond te lunchen uit de achterbak, 
net was aangekomen of de parkeerschijf aan het verzetten 
was – waarop ik tegen mijn vrouw roep: ‘Stop!’, de auto uit 
spring en op de Italiaan af stap terwijl ik ineens zie dat 
diens auto – net zo’n grote bus als die van ons – eigenlijk 
op twee krappe plaatsen staat waarop ik besluit hem in 
mijn beste handen & voeten-Italiaans te vragen zijn auto 
naar voren te zetten zodat die van ons erachter kan – de 
Italiaan begrijpt het, wil mij ter wille zijn, rijdt op aan-
wijzingen van mij zo ver als kan naar voren en zie daar… 

Eindelijk… een plek!
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‘Kom snel!’ Ik ben helemaal in een opgewonden stemming van regelen en 

aanwijzingen geven. Ik wil het graag erg goed doen, heb net mijn vrouw 

al een uur lang nadrukkelijk en uitgebreid de weg gewezen, en gebaar nu 

druk naar haar. Ik heb inmiddels goed gezien hoe groot de parkeerplaats 

is, beter gezegd hoe klein – de auto moet er precies in kunnen. Ik praat 

door het raampje tegen zijn vrouw, die inmiddels al meer dan een uur in de 

laaiende vakantiedrukte gereden heeft en zich nu probeert te concentreren 

op het indraaien. Het is inmiddels midden op de dag, steeds warmer in de 

auto en daarbuiten, het verkeer blijft maar langs razen. Zo, de auto staat 

bijna… maar toch net even anders dan ik gedacht had. Het kan echt beter 

en dat probeer ik mijn vrouw nu duidelijk te maken. In de hitte, boven de 

verkeersdrukte uit, en tot haar groeiende ergernis. Want volgens haar staat 

de auto helemaal prima. En inparkeren kan ze heel goed zelf. Ik krijg de 

indruk dat ze mij niet begrijpt, dat ik niet duidelijk ben en ga het haar al-

lemaal nog eens uitleggen. Nu op luidere toon. Een toon die ik zelf niet in de 

gaten heb. Ik denk echt dat ik rustig en vriendelijk doe, zoals net tegen de 

Italiaan. Maar wat ik zeg komt niet aan en daar kan ik niet tegen. Helemaal 

niet tegen. Sta ik hier m’n stinkende best te doen om het voor iedereen zo 

goed mogelijk te regelen, krijg ik dit. Ze luistert niet – ze hoort me niet, ze 

ziet me niet. Wíl ze me niet zien? Wíl ze me niet begrijpen? Heeft ze me niet 

nodig, kan ze het zelf wel? Ik voel me afgewezen, ik voel me genegeerd. Ik 

heb het helemaal gehad en ik ga he-le-maal uit m’n dak. Tegen mijn vrouw. 

Echt schreeuwen en tieren. In de volle overtuiging dat het terecht is dat ik 

zo boos ben. Mijn vrouw heeft het dan ook helemaal gehad, met mij welte-

verstaan. Ze hoeft me lang niet meer te zien, of te horen – met m’n grote 

bek. Zeker als het ook nog eens een tijd duurt voordat ik überhaupt doorheb 

dat ik die heb.

‘Net een mens!’ zegt mijn beste vriend met een grote grijns als ik hem na de 

vakantie het hele verhaal vertel. Beter gezegd, hem opbiecht. Want ik zit er 

vreselijk mee. Dat begrijpt mijn vriend (die met het geduld van een priester 

kan luisteren). Vooral omdat het wel erg lang duurde voordat ik kon erken-

nen dat zo razend worden echt niet normaal is. Maar mijn beste vriend 

moet er ook wel hartelijk (en hard) om lachen. Want ik ben er (eindelijk?!) 

achter gekomen dat ook ik heel erg boos en heel erg onredelijk kan worden. 

En dat kan niet, dat mag ik niet. Want dat past helemaal niet in het beeld 
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dat ik graag van mezelf heb en overeind houd. Ik ben toch een leuke man, 

aardige vader, vriendelijke buurman, attente collega? Een mens vol rede-

lijkheid en begrip? Ja, tot ik in de stress raak. In dit geval: vakantiestress. 

Dan word ik net als alle anderen, met alles erop en eraan. Leuk en minder 

leuk, aardig en onaardig, redelijk en onredelijk, lief en naar, vriendelijk en 

onbeschoft. Niets menselijks is mij vreemd.

Shit! Wel een vervelende ontdekking, als je zo graag gelooft in de hemel op aarde. Maar 

daar is meer dan geloof voor nodig. Bewustzijn. En dat is gewoon hard werken, elke dag 

weer. Ook op vakantie. Jezelf doorhebben. In de gaten hebben dat je in de stress raakt. 

En wat die stress dan met je kan doen: opwinding, boosheid, angst. Je wordt zomaar 

kortaangebonden, onredelijk, bang. Of koud, kil, hard. ‘Stop!’ zeggen – niet tegen een  

ander, maar tegen jezelf. Om weer tot jezelf te kunnen komen. Daar binnen, op je eigen 

parkeerplaats.
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Hoe was jouw weekend?

Lekker een dag voor mezelf
Zaterdagochtend. Ik wandel door Den Haag. Als een toerist in m’n eigen 

stad. Ik doe wat ik al lang van plan ben: Art-decogevels in het centrum 

bekijken. Alsof ik ze voor het eerst zie. Met m’n hoofd in de nek. Nu eens 

geen etalages, geen andere mensen, geen afleiding. Alleen maar omhoog-

kijken. Af en toe kijk ik om me heen. Ik zie een moeder met een kind. 

Ontroerend. Vreemd. Gekker nog, ik zie mezelf op het Buitenhof staan, 

als klein jongetje, en geef dat jongetje een hand. Rare gewaarwording, om 

dat kleine jongetje bij de hand te nemen. Als iemand die hem begrijpt en 

voor hem zorgt. ‘Kom maar, samen op stap.’

Zondagochtend. Het is donker. Nog steeds. Ik ben al een paar uur wakker. Te-

gen vieren opgestaan. L en de jongens naar Schiphol gebracht. Ze gaan in 

één dag op en neer naar Londen om daar een videoclip op te nemen. Met 

veel rode bussen. Op allerlei bekende plekken. Zo Engels mogelijk. 

 ‘Ben je dan de hele dag alleen thuis?’ had de middelste al gevraagd. ‘Maar 

dat is toch zielig?’ had de jongste nog gezegd. ‘Nee joh, lekker juist, een hele 

dag helemaal voor mezelf!’ Dat meende ik. Ik vind het heerlijk om in m’n 

eentje dingen te ondernemen, er alleen op uit te gaan.

 ‘Wat doe ik hier?’ vraag ik me hardop af. Dat begon al toen ik wegreed 

van Schiphol. Ik had ze door de douane zien gaan, zwaaiend uit beeld zien 

verdwijnen. ‘Waarom ben ik niet mee?’ Heel simpel, nergens voor nodig. 

De crew was groot genoeg. Niets toe te voegen. Weet ik. Maar het malen be-

gint. 

 Zes uur ’s morgens. Ik heb vannacht drie uur geslapen. Doodmoe en 

klaarwakker. ‘Wat ga ik nu doen?’ Een lange dag is begonnen. Een hele lange 

dag. Een dag alleen. Wat ik zo graag wilde. Een dag helemaal voor mezelf. 

Niemand om me heen. Doen waar ik zin in heb. Met niemand rekening hoe-

ven houden.
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Ik heb nergens zin in. Geen idee wat ik nu ga doen. Da’s gek. Ik ging toch 

van alles doen? Ik ben te moe. Loop te tollen. Maar kan niet slapen. Ik pak 

een stapel boeken over Ramses Shaffy. ‘We zullen doorgaan. Tot we samen 

zijn.’ Samen... Ik voel me doodalleen. Ik kan me niet herinneren me ooit zo 

alleen te hebben gevoeld.

 Naar buiten. Misschien helpt dat. Het is stil op straat. Kerkklokken lui-

den. Normaal gesproken geniet ik van het gebeier. Zo’n mooie trilling. Ik 

hoor de klokken en het doet me niks. Wil geen wierook en glas-in-lood. Wil 

geen Maria. Mannen lopen in de richting van de kerk. Polen zo te zien. Ze 

kijken somber, treurig. Naar de grond. 

 Vrouwen met sporttassen zijn op weg naar de sportschool. Dreunende 

bassen klinken door de deur. Ik loop door een heel ander stuk van de stad 

dan gisteren. De andere kant van het centrum. Dit is niet op het zand, dit is 

het veen. Rommelig, armoedig. Donkere kinderen, kleine broertjes en zus-

jes op sleeptouw. 

 Dwaal verder. Ziel onder m’n arm. Verborgen straatjes en hofjes. Af en 

toe een verloren junk. Schichtig op zoek. Sla hoekjes om, kijk in lege bin-

nenplaatsen. Schimmelende vloerbedekking, rottende matrassen. Weer een 

zijstraatje. Bewakingscamera’s, pisbakken. Het stinkt. Drentelende man-

nen. Ik sta in de Doubletstraat. 

 Wat een allejezusse triestigheid, hoor ik mezelf denken. Een grimassen-

de hoer. Loerende mannen. Ze kijken nors, leeg, donker. Het ziet er eenzaam 

uit. Troosteloos, verloren. Niemand praat met elkaar. De hoeren gebaren. 

De mannen lopen rondjes. Stil op en neer in het gekleurde tl-licht van de 

ramen. 

 Wegwezen hier. Aan de kant voor een Mercedes coupé. Dikke nek, leren 

jack. Verder. Waarheen? Ik vind een stuk chocola in m’n zak. Voel me even 

later zowaar even beter. Het is waar, chocola werkt. Zolang het duurt. En 

dat is kort. M’n lijf zit vol verdriet. Steeds sterker voel ik tranen. Maar ze 

komen er niet uit. 

 Na anderhalf uur ben ik weer thuis. Leeg huis. ‘Wat doe ik hier?’ Volgens 

de call sheet zitten L en de kinderen nu in het reuzenrad. Zijn lekker met 

elkaar bezig. Ik heb geen idee waar ik zelf mee bezig ben. Ik ben helemaal 

nergens mee bezig. Helemaal niets. Dit is leeg. Helemaal leeg. Wist niet dat 

deze leegte bestond.
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Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.

‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,

’s nachts, en ik vind geen rust.
Koning David, Psalm 22
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Dit heb ik nog nooit gevoeld. Zo alleen. Zoveel verdriet. En zoveel pijn. Ik 

begrijp er niets van. Helemaal niets. Wat is dit voor verdriet? Wat is dit voor 

pijn? Waar gaat dit over? Waar komt dit vandaan? Erover denken helpt niet. 

Dat loopt vast. Tranen willen eruit maar ze komen niet. Zolang ik denk. M’n 

hoofd houdt ze tegen.

 Eindelijk durf ik te voelen wat ik voel. En moet ik huilen zoals ik nog 

nooit gehuild heb. Janken. Ik denk er niet meer over na. Laat het maar lo-

pen. Het komt van ver. Van lang geleden. Diep opgeborgen. Het gaat over een 

klein jongetje. Dat z’n moeder mist. Dat is wat ik weet. Het gaat lang door. 

En het helpt. Huilen helpt.

Ik mag niet meedoen. Ik hoor er niet bij. Zij gaan, ik blijf thuis. Ik doe ontzettend m’n 

best, en niemand ziet het. Ik word niet opgemerkt. Ik word over het hoofd gezien. Nie-

mand heeft oog voor me. Niemand denkt aan mij. Niemand zorgt voor mij. Dat komt 

boven. 

Rust. Eindelijk rust. Ik hoef nergens meer heen. Ga in de zon zitten. Met 

een boekje van een wijs mens. Iemand die zichzelf kent. Wat een rust. Fiets 

naar het bos. In het ommuurde bos voel ik hoe kwetsbaar ik ben. Hoe het 

zo maar helemaal fout kan gaan. Nog nooit meegemaakt. Maar ik ben vast 

niet de enige.

 ’s Avonds haal ik L en de kinderen van Schiphol. Ze hebben een gewel-

dige dag gehad. Alles gezien, overal geweest. Stralend weer, het staat erop. 

‘Ingeblikt,’ zegt de cameraman. De regisseur glundert. Het wordt een prach-

tige clip. Misschien wel de doorbraak van de kinderen. Voor mijn doorbraak 

bleef ik thuis. 

Maar een man mag niet huilen
Ook al heeft hij verdriet
Nee, een man mag niet huilen
Als een ander het ziet.
Hij moet alles vergeten
En zich nooit laten gaan
Nee, een man mag niet huilen
Zelfs geen enkele traan.
Pierre Kartner
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Vogelperspectief

Jezelf zien
‘Wees gewoon maar jezelf.’ Hoor je als je aan jezelf twijfelt. Of: ‘Je hoeft 

alleen maar het knopje om te draaien en het licht gaat branden.’ Fijn ad-

vies als je er dwars doorheen zit. Was het maar zo simpel. Dan waren we 

allemaal ‘onszelf’. En gelukkig. Vergeet het.

Wat kan wel? Wat kun je doen als je je doodongelukkig voelt, als je er even 

geen gat meer in ziet? Misschien helpt het volgende. Naar jezelf kijken. Nee, 

niet in de spiegel, daar word je niet vrolijk van. Dan zie je alleen maar be-

vestigd hoe je je voelt: Klote!

 Probeer eens naar jezelf te kijken vanuit een hoger perspectief. Alsof je 

God bent. Of een engel. Of gewoon een vogel. Stel je voor dat je vliegt, hoog 

boven jezelf. Je kijkt naar beneden en je ziet ‘jou’ daar zitten, lopen of sjok-

ken. En tobben, misschien wel huilen. 

 Met het afstand nemen, erboven vliegen en naar beneden kijken kun je 

‘jou’ daar zien. Zien zoals je bent op dat moment. Iemand met z’n ziel onder 

z’n arm, die het niet meer weet, in de war is, niet weet wat hij hier doet. 

Zich verloren voelt. En doodalleen.

 Je ziet iemand die afgesloten is. Zichzelf niet kan helpen. Maar wel hulp 

nodig heeft. Hulp van boven. En dat kun jij doen. Dat begint met die mens 

daar beneden echt zien. Met hem meevoelen. Zien dat deze mens loopt te 

dolen. En weten dat hij de weg kwijt is. 

 Zie hoe klein die mens is. Voel ook hoe klein die mens zichzelf voelt. Hoe 

moeilijk hij het vindt om te leven. Hoe hij vaak niet weet waar hij goed aan 

doet. Wat anderen ervan zullen vinden. Hoe hij om moet gaan met alles wat 

op hem afkomt. Voel de vertwijfeling.

 Vanuit jouw hogere perspectief heb je overzicht. Je kunt als een vogel 360 

graden in het rond kijken. Je ziet dat die mens beneden juist geen overzicht 
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meer heeft. In een donkere tunnel kijkt, zonder licht aan het eind. En niet 

weet hoe hij hier nog uit kan komen.

 Daar boven weet jij dingen die degene beneden niet weet – of niet meer 

weet, vergeten is. Bijvoorbeeld hoeveel mensen van hem houden, of hoe hij 

gewaardeerd wordt. Dat kan hij niet meer voelen, maar jij weet het. En jij 

voelt ook hoeveel jij van hem houdt. Heel veel.

 Voel je liefde voor degene die daar beneden loopt te tobben. Voel hoe je hem wilt 

helpen. Voel dat jij dat kunt. Dat jij misschien wel de enige bent die dat kan. 

En ook degene die dat het beste kan, het allerbeste. Wie beter dan jij kan 

hem helpen? 

 Stel hem gerust. Laat hem weten dat dit ook weer overgaat. Deze dag gaat voorbij. 

Lichamelijke inspanning is nu goed, hoe moe en uitgeput hij zich ook voelt. 

En daarna rusten. Goed uitrusten. En proberen niet te denken. Want tobben 

begint in je hoofd.

 Wees aardig voor hem. Wees lief. Sla een arm om hem heen. Neem hem mee, naar 

buiten, de natuur in. Geef hem iets moois te lezen, iets waar hij stil van 

wordt. Breng zijn lijf in beweging en zijn hoofd tot rust. En laat hem voelen 

hoeveel je van hem houdt. 

Hoog Sammy,
kijk omhoog, Sammy, 
want er is er één
die van je houdt
Ramses Shaffy
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Opgeborgen kwaliteiten

Mag ik een plakje worst?
De essentie van een crisis is misschien wel dat je bang bent om afscheid 

te nemen van iets dat je niet meer nodig hebt omdat er iets tevoorschijn 

wil komen dat je ooit hebt opgeborgen. Kwaliteiten die je bij je hebt en die 

zich nu willen tonen, die gebruikt willen worden. Kwaliteiten die daar 

ongebruikt, onaangeroerd en onaangeboord liggen te wachten. Ze wach-

ten op jouw toestemming om zich te vertonen, maar dat kan pas als je het 

oude en vertrouwde loslaat.

Misschien besloot je ooit dat het verstandiger was om bepaalde kwaliteiten 

niet of niet meer in te zetten. Omdat je er geen leuke reactie op kreeg. Of 

omdat je werd uitgelachen. Of omdat het niet mocht. Kort gezegd: ‘Kan niet, 

mag niet!’ We hebben er allemaal voorbeelden van. Het volgende is misschien 

wel herkenbaar. 

 Als kind ga je mee naar de slager. Je weet: daar krijg ik altijd een plakje 

worst! Je bent er helemaal opgetogen over. Je bent de drempel nog niet over 

of je roept, vrij en blij zoals je nog bent op dat moment: Mag ik een plakje 

worst? En je leert binnen een paar tellen: Dit is niet de bedoeling! Vrij en 

blij werkt niet! Want je moeder of vader schaamt zich en zegt boos: ‘Daar 

mag je niet om vragen!’ De slager doet er nog een schepje bovenop en zegt: 

‘Jaha, want kinderen die vragen...’ Waarop een paar grotere kinderen, die 

al weten hoe de wereld in elkaar zit, pesterig roepen: ‘Haha, die worden over-

geslagen!’ Waarop de slager hun allemaal een stukje worst geeft en jou extra 

lang laat wachten. Daar moet jij om huilen en dan staat de hele winkel om 

je te lachen. Je vader of moeder weet zich geen houding te geven, terwijl 

je daar nou juist bij weg zou willen kruipen. Maar daar kun je nu dus niet 

terecht. Je voelt je doodalleen en wil het liefste... Ja wat? Van de aardbodem 

verdwijnen? 
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Zo, dat is dat. Je hebt een hoop geleerd. Jij weet voortaan: Het is gevaarlijk 

om blij te zijn, spontaan te zijn, ergens om te vragen, je ergens op te ver-

heugen. Het is ook gevaarlijk om verdrietig te zijn en dat te laten merken, 

te huilen als je iets niet begrijpt of niet eerlijk vindt. Maar dit gaat je niet 

nog een keer gebeuren! Voortaan ben je groot en flink, net als die andere 

kinderen. Dus je let goed op wanneer je ergens straf voor krijgt en wanneer 

je ergens voor beloond wordt. Want dan krijg je wel een plakje worst.  

 Je slaat alle boodschappen van alle grote mensen om je heen goed in je 

op. Boodschappen van je ouders thuis, de juffen en de meesters op school, 

de coaches en trainers op de sportclub, je muziekleraren en alle andere vol-

wassenen waar jij op de een of andere manier afhankelijk van bent of je 

afhankelijk van voelt. Je leert precies aan te voelen wat wel en niet werkt, 

hoever je kunt gaan. En zo neem je onbewust het patroon van waarden en 

normen van je omgeving over. Omdat je anders geen plakje worst krijgt. En 

je roept op jouw beurt tegen een ander kind, dat het nog niet weet, dat het 

overgeslagen wordt.

Hurt people hurt people.
Bill Cosby

Zo berg je ook langzaam maar zeker een heleboel kwaliteiten op. Opgebor-

gen zijn bijvoorbeeld: openheid, spontaniteit, onbevangenheid; en misschien ook 

wel gevoeligheid, hartelijkheid, verbondenheid; en misschien ook wel creativiteit, 

intuïtie, spiritualiteit. Kwaliteiten waarvan je later denkt: waar zijn ze geble-

ven? Je ziet ze bij anderen en je kunt er jaloers op zijn: Ja, die doen maar! 

Of je ziet ze bij kinderen en denkt: ja, kinderen, die kunnen nog zo open en 

spontaan zijn. Of mannen zien ze bij vrouwen: gevoeligheid, betrokkenheid, zorg. 

Of vrouwen zien ze bij mannen: zakelijkheid, gerichtheid, focus. Of je ziet ze bij 

kunstenaars en artiesten: creativiteit, vrijheid, lak aan conventies. Maar dat was 

jij ooit ook allemaal.

79



80



jouw verhaal?
We hebben allemaal zulke voorbeelden, groot 
en klein, meer en minder opzienbarend.
Maar die buitenkant van het verhaal doet er 
niet toe, vanbinnen speelt zich een drama af. 
Wat is jouw verhaal?
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Het plakjeworstcomplex
Goed opgeborgen kwaliteiten zijn precies de kwaliteiten die je gaat missen 

als je in de loop van je leven aanloopt tegen de grenzen van je verstand en 

je wilskracht. Als je wel heel slim bent maar er met alleen koppiekoppie 

niet meer komt. Als je wel een enorme ausdauer hebt maar toch vastloopt 

omdat niemand meer met je mee wil doen. Dan wordt er een beroep ge-

daan op je hart, je gevoel, je menselijkheid. En misschien ook op je schep-

pende vermogens, je verbeeldingskracht. Of misschien red je het juist niet 

meer met alleen maar sensitiviteit en betrokkenheid en wordt het tijd 

voor stevigheid en besluitvaardigheid. Kwaliteiten die je nog niet echt 

hebt ontwikkeld – misschien omdat er geen beroep op werd gedaan of om-

dat je merkte dat het je niets opleverde, of erger nog, dat je er last van had 

en ze opborg. Misschien omdat jouw betrokkenheid bij de wereld om je 

heen overdreven werd gevonden. Of omdat je werd uitgelachen om je fan-

tasie. Of omdat je niet zo direct mocht zijn. Of omdat je te ambitieus werd 

gevonden. Zo hebben we allemaal goede redenen gehad om allerlei moois 

op te bergen en te labelen als ‘Onbruikbaar’, of zelfs als ‘Gevaarlijk!’. 

We hebben allemaal wel slechte ervaringen met het tonen van onze kwali-

teiten. We hebben klappen op onze kop gehad, we zijn terechtgewezen, we 

werden teruggefloten, we zijn uitgelachen, we werden gepest enzovoorts. 

‘Kan niet, mag niet!’ Het plakjeworstcomplex. Je werd mischien ‘Jankplank’ of 

‘Watje’ genoemd omdat je je gevoel toonde. Je keek wel uit om nog langer gek-

ke dingen te tekenen of rare dingen te zeggen toen anderen daar een rode 

kleur van kregen of zelfs boos over werden. ‘Viezerik!’ kreeg je misschien wel 

te horen. Je moest stil zijn terwijl je zo graag wilde springen, zingen, dan-

sen. Kwaliteiten als onbevangenheid, gevoeligheid en verbeeldingskracht 

hadden blijkbaar nogal een negatieve impact op mensen. Vooral op volwas-

senen. 

Maar stel je nou toch eens voor dat die kwaliteiten vrij zouden komen. Als 

jij je onbevangenheid terugvindt, en precies en rustig zegt wat jij overal van 

vindt zonder bang te zijn, op je kop krijgt of niet meer mee mag doen? Als jij 
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je gevoel echt durft te tonen, om te beginnen aan degenen het dichtst om je 

heen, en niet meer bang bent om dan gekwetst te worden? Als je zo hartelijk 

durft te zijn als je eigenlijk zou willen, zonder bang te zijn om afgewezen te 

worden? Als jij je verbeeldingskracht aan het werk zet zonder bang te zijn 

om uitgelachen te worden? Als je zo druk en uitgelaten mag zijn als jij je 

voelt? Hoe zou jouw wereld er dan uitzien?

Dance like nobody’s watching;
love like you’ve never been hurt.
Sing like nobody’s listening;
live like it’s heaven on earth.
Mark Twain 

Een crisis is vaak een mogelijkheid om die vergeten kwaliteiten naar boven 

te halen. Misschien omdat je in een crisis het gevoel kunt hebben dat het 

toch niet meer uitmaakt. Niets te verliezen! Dan kun je net zo goed maar 

toegeven aan die onbewuste, onuitgesproken behoefte om je te uiten en te-

voorschijn te komen. Wat kan jou het schelen! Niets meer op te houden. 

Niet meer bang voor de reacties van je omgeving. En dan gebeurt vaak het 

omgekeerde van waar je bang voor was: je omgeving juicht het toe omdat je 

jezelf toestaat tevoorschijn te komen en je te laten zien.

Zo is een crisis niet alleen heel vervelend maar ook een kans, een mogelijkheid om een stuk 

van jezelf op te diepen dat je kwijt was en misschien ook wel miste. Zo kan het naar boven 

komen van die opgeborgen kwaliteiten het nut – de uitkomst en de opbrengst – zijn van 

een crisis. 
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Kan niet, mag niet!

de plakjeworstoefeninG

Haal jouw verhaal naar boven. 
Situaties waarin en momenten waarop je vroeger hoorde: 

‘Kan niet, mag niet!’
Wat was het effect daarvan op jou?
Wat heb jij daarvan opgeslagen, meegenomen als normen, 
en als waarden?
Wat ben je gaan beschouwen als ‘normaal’, als een gegeven, 
en als ‘zo is het nou eenmaal’?

Waarvan zou je afscheid willen nemen?
Schrijf dat heel precies op.
Dit wil je niet meer.

Wat kon niet, wat mocht niet?
Schrijf dat ook heel precies op.
Dit wil je weer terug.
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afweer kent vele vormen
Ooit ben je jezelf gaan beschermen.
Niet zonder reden, omdat je het nodig vond.
Je hebt een muur gebouwd om je achter te verschansen.
Dat is je afweermechanisme geworden, jouw bescherming.

Je afweer kan vele vormen aannemen. 
Hieronder een aanzet, om je op gang te helpen.
Voel je vrij de lijst aan te vullen en uit te breiden.
Welk gedrag herken je bij jezelf als je in de stress raakt?

verwijtend

BESCHULDIGEND

woedend
scheldend

slaand

ontwijkend

ongrijpbaar

oneerlijk

schijnheilig afhoudend

afstandelijk

slap

flauw

zielig

chanterend

HARD

KOUD

SCHERP
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lachen om je eiGen
onuitstaanbaarheid
Je afweer is heus niet alleen maar ellende. Wat zou het 
saai zijn zonder je afweer! Je kunt het ook je onuitstaan-
bare kanten noemen. 

Sinterklaas is altijd een mooie gelegenheid om iemand op de 
hak te nemen. Met name om diens onmogelijke kanten eens 
te belichten.

Stel, je trekt met Sinterklaas je eigen naam en je moet een 
gedicht en een surprise maken. Voor jou. Wat zou je dichten, 
wat zou je maken?

Dit is je kans om hartelijk om jezelf te lachen. Kijk naar jezelf, 
zie jezelf rondlopen, hoor jezelf praten. Het liefst in je meest 
onuitstaanbare bui.

Wat zie je voor iemand? Wat vind je daarvan? Bekijk diegene 
met milde spot. Lach er eens hartelijk om en maak een ge-
dicht dat helemaal raak is.

Als je er nog geen genoeg van hebt, kun je ook nog een sur-
prise maken. Misschien een masker, een pop: iets dat jouw 
onuitstaanbare kanten echt uitdrukt.
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Ik heb lang gedacht dat ik niet kan zingen. Tot ik 

me op een dag herinnerde dat ik op m’n negende in 

m’n eentje een liedje had gezongen: ‘Oud pastoor die 

had een koe’, in een volle (gereformeerde!) kerk. En 

dat ik in mijn studententijd zanginstructie gaf aan 

driehonderd eerstejaars. Toen ben ik op een koor ge-

gaan en heb jaren weer met veel plezier gezongen.
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Weet je er nog meer? 
Welke kwaliteiten ervaar je bij jezelf?
Kun je je herinneren welke kwaliteiten je nog meer had?
Weet je nog wanneer je welke kwaliteit bent kwijtgeraakt?
Welke kwaliteiten wil je weer oppikken?
Welke kwaliteiten wil je verder ontwikkelen?

kwaliteiten?
roept u maar! 

Noem alle kwaliteiten die jij belangrijk vindt of waardeert.
Hieronder een lijstje om je op gang te helpen:

enthousiasme

bevlogenheid

standvastigheid

betrokkenheid

vastberadenheid

zachtaardigheid

mededogen

creativiteit

openheid
onbevangenheid

spontaniteitvriendelijkheid

spiritualiteit

steviGheid

verbondenheid

gevoeligheid
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Schatgraven
Donker is spannend, trekt aan en kan bang maken. Zwaarte beklemt, 

drukt neer en kan toch aantrekkelijk zijn. Melancholie maakt droef en 

kan tegelijkertijd heel mooi zijn. Mineur klinkt stemmig en kan onder-

tussen toch opgewekt stemmen.

Heel wat kunst waar je elke dag van kunt genieten is donker, zwaar, me-

lancholiek en in mineur. Sterker nog, dit is de kunst die je misschien wel 

het meeste raakt, in ieder geval het meest ontroert. Een donkere toets, een 

duistere klank, een dreigende lucht.

 Daarvoor is wel een kunstenaar nodig die zich zo voelt. Vaak in een cri-

sis. Of aan het eind van zijn leven, kort voor zijn dood. Het Korenveld met 

kraaien van Vincent van Gogh, de laatste zelfportretten van Rembrandt, het 

Requiem van Mozart. 

 Eenzaamheid en verdriet zijn moeilijk te verdragen. Van jezelf en van 

een ander. Toch, via een omweg, is het aantrekkelijk. Want kijk maar, prach-

tig lichte musea hangen vol met donkere schilderijen, op de radio klinken 

droevige liedjes, ook ’s zomers.

 Wat is er aantrekkelijk aan? Waarom zou je ernaar kijken, luisteren? 

Misschien beter: waarom niet? Triestheid en je verlaten voelen horen bij het 

leven. Net als plezier en uitbundigheid. En al die stemmingen hebben hun 

eigen onvergelijkbare schoonheid. 

 Kijk eens rond in je platenkast, tussen je cd’tjes. Wat is je favoriete mu-

ziek? Wat zijn je favoriete schilderijen of beeldhouwwerken? Welke boeken 

neem je mee naar een onbewoond eiland? Het is vast niet alleen maar opge-

wekt, licht en in majeur.

 Als het niet goed met je gaat, kan dat ook zijn eigen schoonheid hebben. 

Eenzaamheid en verdriet kunnen creatieve krachten bij je vrijmaken. Ten-

minste, als je je er aan kunt overgeven. Wanneer je echt helemaal dat – ver-

schrikkelijke! – gevoel in kunt gaan.

90



De schat ligt op de bodem van het dal. Kunstenaars weten dat. Ze durven 

daarnaar af te dalen. Ze weten wat daar te halen valt. Nemen het risico. 

Kunnen vaak ook niet anders. Voelen zich er onwillekeurig toe aangetrok-

ken. Het is voor hen vaak een heilig moeten.

 Ze komen er meestal ook weer levend uit, met een schat. Oogsten dan 

bewondering. Voor hun moed om af te dalen in het donker. In de krochten 

van hun ziel. Voor wat ze daar tegenkomen. Achter het onbegrepen voelen, 

voorbij het onvervulde verlangen. 

 Ze worden er beter, wijzer en rijker van. Soms ook materieel. Ze diepen 

daar iets op dat anderen herkennen. Hoe meer herkenning, hoe meer er-

kenning. En succes. Hoe dieper ze zijn gegaan, hoe duurzamer het resultaat. 

Kunst van grote waarde voor een ander.

 Kun jij ook. Op jouw manier, in jouw leven. Welke schat ligt er op jou te 

wachten? Wat houdt zich verborgen op de bodem van jouw ziel? Wat is het 

mooiste wat jij te bieden hebt? Er is er maar één die jouw schat kan opgra-

ven. En dat ben jij. 
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Let my people go!

De farao wil niet buigen… 
Eind jaren negentig. De millenniumopwinding hangt in de lucht. En ik 

bevind me tien kilometer boven de Atlantische Oceaan. Met collega’s ben 

ik onderweg naar een beurs in Chicago. We vliegen businessclass. Want 

het ICT-bedrijf waar ik werk is zo groot en zo rijk dat op intercontinentale 

vluchten duur vliegen officieel beleid is. Anders zit je zo opgepropt tus-

sen de toeristen en kom je niet ontspannen aan. Vind ik ook. Want ik ben 

(alweer) een hele meneer.

Naast mij zit iemand die merkbaar een zeer ervaren zakenreiziger is. Hij 

weet precies waar alles te vinden is en hoe je je plek helemaal comfortabel 

in kunt richten. Hij is nog wat aan het bellen met mensen op de zaak en hij 

klinkt me als de baas. Als hij uitgeregeld en geïnstalleerd is raken we aan 

de praat. Hij vertelt dat hij in de ICT werkt. Hij heeft ook een broer, Paul. 

Langzaam begint me iets te dagen. Twee broers, in de automatisering. Ik zit 

naast Jan Baan.

 Jan en Paul Baan zijn de oprichters van Baan Company. In de jaren ne-

gentig hebben ze dit Veluwse bedrijf in een mum van tijd ongelofelijk groot 

gemaakt. In een streng gereformeerde omgeving stampten ze een sofware-

imperium uit de grond. Zesduizend werknemers, beurswaarde twintig mil-

jard. Ze concurreerden met hun software met de grootste internationale 

spelers. Nog nooit was een Nederlands bedrijf zo snel zo groot gegroeid.

 Ze waren een nationale trots en een voorbeeld voor velen. Inderdaad, 

waren. Want het ging fout. En niet een beetje. De beurskoers raakte in een 

vrije val. De waarde van het bedrijf verdampte binnen de kortste keren. Jan 

Baan was het ene moment Man van het Jaar, het volgende moest hij vertrek-

ken. Oorzaak: ‘Problemen met de boekhouding en onduidelijke relaties tus-

sen het bedrijf en de privé-bv’s van de broers’. Weg twintig miljard. En heel 

veel boze aandeelhouders.
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‘Maar dan bent u Jan Baan?!’ Het gesprek krijgt een andere wending. We 

hebben het over succes, en over trots. Over hoogmoed, die voor de val komt. 

Want we hebben een vergelijkbare ervaring. Ik had twee jaar daarvoor tien 

maanden geen werk en geen inkomen gehad, hij heeft geen bedrijf meer. 

Allebei diep gevallen. Allebei de indruk dat het niet binnen onze macht lag. 

Allebei het gevoel dat het pas ophield toen we opgaven. Een duur lesje in 

nederigheid.

 Als gereformeerde jongens onder elkaar komen we op het Bijbelse ver-

haal van Mozes. Het volk Israël wil weg uit Egypte waar ze door de farao 

worden gehouden als slaven. Dan verschijnt Mozes in het paleis met een 

boodschap van God: ‘Laat mijn volk gaan.’ Maar daar is de farao natuurlijk 

niet van gediend. Dat laat hij zich niet vertellen door een stotterende vluch-

teling die niet zonder z’n broer durft langs te komen. Hoezo God? Wiens 

God? Hijzelf, de farao is God!

 Tien plagen volgen. Het Nijlwater bederft en verandert in bloed, zodat er 

geen drinkwater meer is, het land raakt bedekt onder de kikkers, er komen 

muggen en steekvliegen, de pest doodt al het vee, noodweer verwoest de 

oogst, daaroverheen komt nog een sprinkhanenplaag, er breekt een vrese-

lijke huidziekte uit die iedereen gek maakt van de jeuk en dan volgen nog 

drie dagen duisternis. Na negen plagen is de farao nog steeds niet van plan 

zijn slaven te laten gaan. Soms belooft hij het, maar dan bedenkt hij zich 

weer.

 De farao is een diehard. Hij wil niet buigen, voor niets en voor niemand. 

Hij is tenslotte farao. Hij is boven alles en iedereen verheven. Dan volgt de 

laatste plaag Alle eerstgeborenen, de oudste kinderen, sterven in een nacht. 

Ook de zoon van de farao, zijn troonopvolger. Dan geeft hij het eindelijk op. 

Hij buigt. Hij geeft zich over. ‘Gaan jullie alsjeblieft weg!’

 Hoog in de lucht zijn Jan Baan en ik het er roerend over eens dat diep vallen een 

bijzonder louterende ervaring kan zijn.

Op mijn positie krijg je een stukje trots.
Dat is onnodig.
Jan Baan
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De wereld heeft mij failliet verklaard
het is een geschenk van God en niet van de 
maatschappij
Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei:
je moet weer werken
je moet weer zingen
je moet weer lachen
je moet weer spelen
je moet weer geven
en beleven
je moet weer stralen
de weg is vrij
de weg is open
de weg is mateloos van mij

Zonder bagage
kan ik weer lopen
want ik ben nu vogelvrij
Ramses Shaffy, Zonder Bagage
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AH-erlebnis
Eind 2006. Dick Boer, directievoorzitter van Albert Heijn, is te gast bij 

Pauw & Witteman. Hij is daar uitgenodigd om te praten over de spectacu-

laire prijsverlagingen die Albert Heijn heeft doorgevoerd. Bedoeld om de 

klanten weer terug te winnen. Wat AH gelukt is. En Dick Boer wil zo vlak 

voor kerst graag nog wat vertellen over het nieuwe feestdagenassortiment. 

Dat is nou juist weer duur, ‘maar dan heb je ook wat’.

Het gesprek is een onthullend inkijkje bij de grootgrutter. Over de pijn en 

het nut van crisis. En de opbrengst: transformatie van het hele bedrijf. Bij 

een organisatie werkt het net als in een mensenleven: je zit er niet op te 

wachten, je wilt er liever niet aan, maar achteraf ben je blij met de op-

brengst. Want als je echt aan de grond zit, kun je makkelijker ingrijpende 

veranderingen doorvoeren. 

Witteman: ‘Eigenlijk hebben wij als klant de prijsverlaging te danken aan 

de fouten van Cees van der Hoeven en Anders Moberg?’

Boer: ‘De escalatie van het feit dat er bij Ahold op dat moment veel meer aan 

de gang was en dus ook heel Nederland zeg maar in opstand kwam – zelfs de 

Volkskrant schreef ‘Je moet het bedrijf boycotten’ – dat heeft zoveel los ge-

maakt en zoveel ruimte gegeven... Om dan ook echt fundamenteel je bedrijf 

te veranderen. Dat heeft natuurlijk wel een beetje geholpen. De transformatie 

van een bedrijf met een crisis is tien keer makkelijker dan als die crisis er niet is.’

Witteman: ‘Dus de catastrofe veroorzaakt door Van der Hoeven en Moberg 

heeft het u mogelijk gemaakt om dat bedrijf met lage prijzen er weer bo-

venop te helpen?’

Boer: ‘Die crisis heeft ons heel duidelijk wel geholpen om door het moment of 

urgency grote veranderingen in een keer door te voeren die we wellicht, als 

je dat niet hebt, veel minder hadden kunnen doorvoeren. En dat is denk ik wel 

een groot voordeel geweest bij het nadeel dat we natuurlijk hadden als bedrijf. Want we 

zaten wel heel diep aan de grond.’

95



Nul Kelvin

Vlak boven het absolute nulpunt is
alles anders, en heel veel mogelijk

Het absolute nulpunt is 0 Kelvin, 0 K. Dat is in Celsius uitgedrukt 273 

graden onder nul. Dat is koud. Zelfs in de ruimte is het nog een paar gra-

den warmer. Vlak boven dat absolute nulpunt doet zich een wonderlijk 

verschijnsel voor. Atomaire en subatomaire (zeg maar de allerkleinste) 

deeltjes gaan zich anders gedragen. Een deeltje bevindt zich normaal ge-

sproken op de ene of de andere plaats. Maar bij een extreem lage tempera-

tuur kan het zich tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen bevinden. 

Een elektrisch stroompje gaat normaliter de ene of de andere kant op. Maar 

bij extreem lage temperatuur draait een stroompje in een ‘nanoscopisch’ 

(onnoemelijk klein) ringetje linksom, rechtsom of allebei de richtingen tegelijk. 

Elektronen houden zich niet meer aan de klassieke elektriciteitsleer maar 

voldoen aan de wetten van de kwantummechanica. Op nanoniveau steekt 

het allemaal anders in elkaar dan in onze ‘klassieke’ wereld. In het nanolab 

– heel koud, heel klein – gelden andere wetten.

 Van die wetenschap kun je gebruikmaken. Boven dat absolute nulpunt 

kun je ingrijpen, kun je op het allerkleinste niveau dingen veranderen. Je 

kunt er creëren. Er is geen weerstand. In die atmosfeer kun je energie an-

ders sturen. Je kunt er gedragsveranderingen van de kleinste deeltjes be-

werkstelligen. Dat is in onze gewone wereld, onze dagelijkse werkelijkheid 

niet mogelijk. Daar wel. Je kunt er kiezen, en de energie de kant op sturen 

die jij wilt. Klinkt dat mystiek? Het is gewoon wiskunde. En een creatief 

walhalla voor praktische natuurkundigen. 

 In je persoonlijk leven kun je ook vlak boven het absolute nulpunt te-

rechtkomen. Het gaat nog net, maar je zit aan het randje. Op dat niveau aan-

gekomen is alles anders. Daar gelden andere wetten. Bekende beperkingen 

zitten niet meer in de weg. Je kunt je leven opnieuw inrichten, je wereld 

anders vormgeven. Tot ingrijpende beslissingen komen, het fundamenteel 
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anders gaan doen. Ineens zie je dat je niet hoeft te kiezen tussen linksom of 

rechtsom, maar dat je het allebei tegelijk kunt doen. Je ziet wat je tot nu toe 

niet zag, je doet wat je niet voor mogelijk hield. 

 Vlak boven het absolute nulpunt heb je de kans om te kiezen en iets 

nieuws te scheppen. Je hebt er de vrijheid om het anders te doen, je hebt er 

de ruimte om andere keuzes te maken. Je kunt er fundamentele ingrepen 

plegen, je kunt het wezenlijk anders aanpakken. Op het allerkleinste niveau 

kun je ingrijpen in je eigen wereld. Gedragsveranderingen in gang zetten 

waar je normaal gesproken te veel weerstand tegen hebt. Die weerstand is 

nu verdwenen. Vlak boven het nulpunt kun je je energie een andere kant op 

sturen. De kant die jij wilt. Om te scheppen wat jij wilt.

Een voorbeeld? Pas toen mijn vrouw en ik op het absolute nulpunt waren aangeland 

en het woord ‘scheiden’ viel, drong tot ons door dat we een verdieping leeg hadden staan. 

Dankzij een belastingmeevaller konden we daar, in ons eigen huis, een appartement voor 

een van ons van maken. Daardoor hoefden we ons huis niet te verkopen en konden we na 

een paar jaar – in hetzelfde en toch veranderde huis – op een nieuwe manier met elkaar 

verder. Die fundamentele ingreep heeft ons huwelijk en ons gezin gered. Dat kon toen het 

‘ijs- en ijskoud’ was geworden.

When you get into trouble, keep 
going. To keep going in a crisis, 
do a 180 degree turn. Turn the 
situation half-way around. Don’t 
look for the secure solution. 
Don’t pull back from the passion. 
Turn it on full force.
Francis Ford Coppola
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Er. Door. Heen. Gaan
Je kunt eromheen draaien. Je kunt het ontkennen. Je kunt er niet aan 

willen. Je kunt het van je af houden. Je kunt je kop in het zand steken. Je 

kunt doen of je gek bent. Je kunt er niet in willen stappen. Je kunt uit-

vluchten verzinnen. Je kunt afleiding zoeken. 

Dat kan allemaal. Dat is heel gebruikelijk. We doen het allemaal. Elke dag weer. We ma-

ken ons druk over anderen die het niet goed doen. We winden ons op over onrecht in de 

wereld. We lopen te hoop tegen wat er allemaal niet werkt in de maatschappij.

 We zijn boos op de mensen om ons heen. Niemand doet het goed. We zullen wel eens 

even vertellen hoe het zit en hoe het moet. Machteloze woede. ‘Hullie’ hebben het ge-

daan. We gaan de politiek in, we gaan de straat op. Stemmen niet, of extreem. Sturen 

hatemail.

 Of we gaan shoppen. We kopen dingen die we niet nodig hebben. We snacken. We 

eten chocola. We gaan naar een pretpark. We nemen een cabaretabonnement. We willen 

vermaakt worden. We willen getroost worden. We willen de gapende leegte vullen.

Bang voor de leegte. Bang voor de verveling. Bang voor de stilte. Bang voor 

het niets. Bang voor de pijn. Bang voor het verdriet. Bang voor de ontrege-

ling. Bang dat het te veel is. Bang dat je het niet trekt. Bang dat je eronder-

door gaat. Bang dat je doodgaat.

 Durf je het aan te gaan? Durf je erin te duiken? Durf je kopje-onder te 

gaan? Durf je alles in de strijd te werpen? Durf je je volledig over te geven? 

Durf je jezelf helemaal bloot te geven? Durf je niets meer op te houden? Durf 

je jezelf helemaal te laten gaan?

Je gaat naar de bodem. Het is steeds donkerder. En het is steeds leger. Je gaat naar bene-

den tot je niets meer ziet, niets meer voelt. Tot je het echt niet meer weet. Tot het helemaal 

op is. Geen weerstand, geen verzet meer. Het is op. Je geeft je over.

 Je geeft je over aan je verdriet. Aan je boosheid. Je teleurstelling. Je geeft je over aan 

alles wat je voelt. Aan alles wat je dwarszit. Alle pijn. Je geeft je over aan alles waar jij je 

verschrikkelijk over voelt. Aan alles wat jij tekortkomt. Werkelijk alles.
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Dan komt er eindelijk rust over je. De rust die je zoekt. Rust die je niet kunt vinden in 

afleiding. In nog meer van hetzelfde. Of in boosheid en verzet. Diepe rust die voortkomt 

uit overgave. En met die rust komt inzicht. En vertrouwen. In jezelf en in het leven.

Je hebt het uitgehouden. Je hebt het volgehouden. Je hebt het niet opgege-

ven. Je bent erdoorheen gegaan. Je bent door je eigen angsten heen gegaan. 

Je hebt ervaren dat je dat kunt. Dat je de moed hebt in die leegte te zijn. Dat 

je niet bang bent in het donker. 

 Je voelt je een stuk beter. Je medelijden, met jezelf en met anderen, is 

verdwenen. Daar is mededogen voor in de plaats gekomen. Je voelt je niet 

meer zielig en tekortgedaan. Je boosheid is veranderd in betrokkenheid. En 

je bent niet doodgegaan... Dit kun je dus.

De schat ligt op de 
bodem van het dal. 
Loes van Loon, medium

There is no such thing as a 
problem without a gift for 
you in its hands. You seek 
problems because you need 
their gifts.
Richard Bach, Illusions
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Damascus. Met M op reis. We komen net door de woes-

tijn teruggereden uit het zuiden van Syrië. Daar heb-

ben we uren rondgedwaald in een oude Romeinse stad. 

En in een eethuisje samen een kip verorberd. De kip 

was eigenlijk op maar ze gingen er ergens speciaal nog 

een voor ons halen. Hadden ze dat maar niet gedaan. 

Het wordt een lange nacht. Hoe leeg kun je lopen? 

Heel leeg! Eerst ik, en M de volgende ochtend. Wij 

zijn leeg, maar er gaat bijna niets in. En wat erin 

gaat komt er direct weer uit. Ik zie steeds weer die 

twee mannen op hun brommer. Lachend komen ze 

eraan met die gebraden kip op schoot...

We kunnen niets meer. Ja, rustig lopen. Voorzichtig 

vooruit. Naar de Omajjadenmoskee. Daar heb je om 

de hoek een paar theehuizen. Glaasje thee, naar de 

wc, glaasje thee, naar de wc. Langzaam wordt alles 

rustig. We hoeven niets meer. Geen bezienswaardig-

heden, geen belevenissen, geen bijzonderheden. Ge-

woon zitten in de schaduw van dat terras. Verder 

helemaal niets. Alleen maar daar zijn. Eindelijk 

rust, eindelijk geland. Met een glaasje thee 

naast de moskee. We hebben het begrepen. 

Het is de mooiste belevenis van onze reis. 

Die kip was het beste wat ons kon overko-

men. Overgave komt toch van overgeven?

Overgave komt van overgeven

One thought interprets your experience 
as a problem; only another thought 
that recognizes and interprets your 
experience as happiness can stop that 
suffering, unhappy mind.
Lama Zopa Rinpochee
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wil je dan een ander zijn?

Als het een keer niet goed met je gaat, misschien erg 
slecht zelfs, stel jezelf dan eens de vraag: ‘Zou ik nu een 
ander willen zijn?’ De kans is groot dat je zegt: ‘Nee.’ 

Mocht je twijfelen of ‘Ja’ zeggen, denk er dan nog eens goed 
over na. Zou je echt een ander willen zijn? Een ander, met 
diens sores en gedoe? Waarschijnlijk niet. 

Je bent het liefst jezelf, en niet een ander. En daar hoort bij 
dat het soms misschien niet goed met je gaat. Hebben ande-
ren ook. Het is niet anders. That’s life.

De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat 
je wilt zijn wat je bent. En daar brengt mijn 
Eigenliefde je nou via de kortste weg heen, zodat 
niemand ontevreden is over zijn eigen uiterlijk, 
niemand over zijn eigen innerlijk, niemand over 
zijn afkomst, niemand over zijn positie, niemand 
over zijn opleiding, niemand over zijn vaderland, 
zodat geen IJslander met een Italiaan zou willen 
ruilen, geen Bulgaar met een Athener, geen Rus 
met de Eilanden der Gelukzaligen. 
Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid
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Vakantie op de Louteringsberg

Vakantie aan de Italiaanse Riviera. In de bergen boven Noli, een stadje 

vol historie. Met een strandje waar Christoffel Columbus nog scheep is 

gegaan, richting Nederland nota bene. En Dante Alighieri laat hetzelfde 

stadje en de berg waaronder het ligt figureren in zijn La Divina Comme-
dia – de Goddelijke Komedie, in het deel over het vagevuur. Het vagevuur, 

de plek waar je gelouterd wordt van je zonden – Purgatorio. Dante noemt 

het vagevuur de Louteringsberg: de berg waar je langs komt, langs moet 

op je weg van de hel – Inferno – naar de hemel – Paradiso. Dat had me te 

denken kunnen geven…
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Inferno
[Een doordeweekse middag aan de Italiaanse Riviera. Boven in de bergen is het mistig, 

maar beneden lijkt het op te klaren] 

 Als de zon eindelijk even doorkomt rijden we gauw de berg af naar de zee. 

Eerst van ons huis naar de weg over een steil, smal, bochtig bospad vol losse 

stenen. Dan een weg met onoverzichtelijke bochten naar het stadje beneden. 

Boven het stadje staan de resten van wat ooit een machtig kasteel was. Bene-

den is het druk, hoogseizoen. En iedereen wil daar naar het strand. Dat ene 

strandje…

 Het stadje was in de late middeleeuwen een trotse maritieme republiek. 

Het is nu een vissersstadje. Het is zes-, zevenhonderd jaar geleden niet ge-

bouwd op vakantiegangers, badgasten en dagjesmensen. Het enige strandje 

zonder parasols en stoelen – dus waar je niet hoeft te betalen om het strand 

op te mogen, dus waar gewone Italianen liggen, dus waar het we liefst naar 

toe willen – ligt pal aan het eeuwenoude centrum, tegenover de al even 

oude stadspoort. Bij de stadsmuur is een kleine parkeerplaats, verderop nog 

een grotere.

 Meestal rijd ik naar beneden. Mijn vrouw en kinderen kijken mee om 

een plekje te ontdekken. Inderdaad, plekje. Want de parkeerhavens zijn 

niet alleen erg schaars maar ook erg klein. Bedoeld voor Italiaanse auto’s, 

een Fiat Panda gaat er goed in. Een Franse bus is van een andere schaal. Ja, 

daar is er een..! We hebben geluk. Dit scheelt heel wat rondrijden. Met veel 

passen en meten, hangen en wurgen gaat de bus erin.

 De kinderen staan al achter de auto om de deur open te doen als mijn 

vrouw zegt: Misschien kun je beter nog wat naar voren gaan want we staan 

nu wel erg dicht op de auto achter ons. Nou had ik net ontdekt dat Italianen 

hun auto niet op de handrem zetten maar in de versnelling. Dan kan de 

auto een beetje meebewegen als een ander er bij het inparkeren tegenaan 

stoot. ‘When in Rome, act like the Romans.’

 Oké, denk ik als ik mijn vrouw hoor, ietsje naar voren. Ik wil per slot 

niemand klemzetten. Ik ben vol goede wil. Zonder verder na te denken (dat 

lukt me überhaupt niet meer zo, ik ben niet alleen gestrest van de drukte en 

de krapte en de schaarste, ik ben ook gewoon moe van maanden hard wer-

ken en wil nu eindelijk wel eens kunnen ontspannen) wil ik de auto starten. 

Automatisch trap ik de koppeling in… zonder me te realiseren dat de auto 

dit keer niet op de handrem staat.
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Dat dringt snel tot me door. Want hoor ik mijn oudste zoon roepen: ‘Pap, ga 

naar voren!’ De auto is naar achteren gereden. Tegen mijn kind aan, die met 

z’n onderbenen klemstaat tussen twee bumpers. Mijn vrouw grijpt de stijl 

van de auto en probeert die tegen te houden. Maar een auto van een paar 

duizend kilo, daar is geen houden aan. Ze schreeuwt naar mij: ‘Naar voren!’ 

Ik realiseer me wat er gebeurd is en weet niet hoe snel ik de auto moet star-

ten en naar voren rijden om mijn kind te bevrijden. Dat duurt verschrik-

kelijk lang naar mijn gevoel.

 Tot zover een vervelende gebeurtenis die iedereen kan overkomen. 

Straaljagerpiloten en diepzeeduikers uitgezonderd. Stress, moe, je kop er 

niet goed bij, vreemd land, warm, druk, roept u maar. Heel menselijk, en 

heel vervelend. Maar dan begint het pas. Want bij mij komt binnen een paar 

seconden – de seconden waarin ik de auto start en ietsje naar voren rijdt – 

alle frustratie over de dagelijkse auto/verkeer/parkeerstress naar boven.

 ‘Ik wil nooit meer op vakantie naar een plek waar je met de auto naar 

het strand moet!’ bries ik tegen mijn vrouw. Ik heb het helemaal gehad. Ik 

ben zo boos – op mezelf uiteraard, hoe kan ik zo stom zijn? – dat ik er niet 

eens aan denk om direct naar mijn zoon te lopen om te kijken hoe het met 

hem gaat. Bovendien is mijn vrouw inmiddels razend op mij omdat ik direct 

begin over ‘nooit meer zo’n vakantie’ in plaats dat ik me bepaal tot wat er 

gaande is, tot hoe het met m’n kind gaat en laat merken hoe naar ik het vind. 

 Mijn vrouw ervaart mijn uitbarsting als de zoveelste vorm van geen ver-

antwoordelijkheid nemen, van een ander of iets buiten mij de schuld geven 

van iets stoms wat ik zelf heb gedaan. Ze heeft het helemaal met me gehad. 

Mijn linkerhersenhelft werkt inmiddels weer helemaal en op volle toeren 

en ik probeer nog heel slim en heel logisch mijn gelijk te halen met ‘Op 

wintersport willen we toch ook niet met de auto naar de piste?’ Maar dat is 

beside the point...

 Want point taken is voor mij heel moeilijk. Daar verzet alles in mij zich 

tegen. Want ik mag het niet fout doen. Zeker niet tegenover mijn vrouw. 

Want ik wil de ideale man zijn. En de ideale vader. En de ideale collega. En-

zovoorts, vul maar in. Zo stres ik me door het leven. Dus als mijn vrouw iets 

zegt over de auto naar voren zetten, doe ik dat ogenblikkelijk. Want ik wil 

haar ook nog pleasen. En misschien ben ik ook nog wel bang dat ze anders 

boos wordt. En mama mag niet boos worden! Zeker niet op mij. Want ik ben 

ook nog de ideale oudste zoon, en kleinzoon. Daarbovenop wil ik me nog ook 
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aanpassen aan de lokale omstandigheden, vooral niemand tot last zijn en in 

de ogen van de locali liefst helemaal perfetto.

Ik ben een ingewikkelde man, met een ingewikkeld leven. En niet alleen ingewikkeld voor 

mezelf, vooral voor mijn omgeving.

Toen ik weer bij zinnen was gekomen, kon ik naar mijn zoon gaan en vragen 

hoe het met hem ging. Gelukkig, nu geen pijn, en later geen blauwe plekken. 

‘Met de schrik vrijgekomen.’ Pas na een tijd kon ik hem vertellen hoe onge-

lofelijk stom ik het vond van mezelf. En hoe erg voor hem. Dat duurde lang, 

want ik voelde me ontzettend schuldig, en ik schaamde me helemaal dood. 

Ik realiseerde me later dat schuld en schaamte het allemaal nog veel moeilijker maakt. 

Schuld, schaamte, het schiet niet op. Het blokkeert je gevoel. Je schiet ervan in je kop. Het 

leidt alleen maar af. Je kunt geen ‘sorry’ zeggen. Je krijgt er ruzie door, verwijdering, uit 

elkaar groeien. Het maakt het allemaal nog veel erger dan het al is. Alsof tegen je eigen 

kind aan rijden nog niet erg genoeg is...

Purgatorio
[Zondagmorgen aan de Italiaanse Riviera. In de dorpjes rondom luiden de kerkklokken, 

uitzicht over de bergen, in de verte de zee. Een voorzichtig zonnetje.]

 Tot dan toe zat het weer niet mee. Al een week een lagedrukgebied dat 

niet weg wil. Donkere luchten, mist. Geen weer waar je veertienhonderd ki-

lometer en veertien uur voor rijdt. Een zomervakantie waar het hele gezin 

zich op verheugd heeft en waar iedereen ook erg aan toe is. En dan valt het 

tegen, en niet een beetje: wolken, regen, hagel, er vallen zelfs stukken ijs uit 

de lucht.

 Er was een mooie dag geweest. Toen was ik bij het parkeren uit m’n dak 

gegaan tegen mijn vrouw. Een andere dag had ik bij het parkeren m’n eigen 

kind klemgereden. En nu was het eindelijk op. Ik gaf het op. Ik wilde niets 

meer ophouden. Ik hoefde me niet meer groot te houden. Mijn weerstand 

was op. Ik gaf me over. Op die ochtend was ik voldoende uitgeput van mijn 

eigen verzet. 

 Ik was buiten gaan zitten, in een tuin vol rozen en had naar mijn han-

den gekeken. Ik zag mijn handen – handen waar ik zelf van houd, die ik 

mooi vind – en ik dacht: ‘Hoe kan iemand met zulke mooie handen zo lelijk 
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doen? Nota bene tegen degene waarvan ik de handen ook zo mooi vind? Te-

gen degene waarvan ik het meeste houd? Hoe kan ik dat doen?’ 

 Eindelijk kon iets tot me doordringen: dat ik me niet lekker voelde, ge-

woon geen fijne vakantie had, dat ik dat van me af aan het houden was – het 

lag aan van alles en iedereen: het weer, het verkeer, de plek, mijn kinderen, 

mijn vrouw, als ik het maar niet gedaan had, met mij was er niets aan de 

hand, als het maar niet aan mij lag...

Alsof het aan iemand moet liggen!

Alsof iemand de schuld moet hebben!

Alsof iemand er ook maar iets aan kan doen!

Ik vroeg en kreeg van de Italiaanse buurvrouw een roos uit de rozentuin. Ik 

ging ermee naar mijn vrouw – die mij onderhand niet meer kon luchten of 

zien, die het helemaal zat was om nog langer te horen dat het allemaal aan 

haar lag, die geen zin had om nog ergens de schuld van te krijgen, waar dan 

ook van – die tegen mij gezegd had: ‘Ik weet niet of ik nog wel met jou op 

vakantie wil...’ Dat had geholpen, het begon tot me door te dringen dat het 

klaar was, dat ik nu kon kiezen: doorgaan en alleen overblijven, of bij zin-

nen komen, en naar mezelf kijken.

 Naar mezelf kijken... Ik keek naar mijn handen, omdat ik het ook niet 

meer wist. Toen ik mijn handen zag wist ik het wel: dit wil ik niet, zo wil 

ik niet omgaan met de mensen om me heen. Op hen afvuren wat mij alle-

maal niet bevalt: deze plek, dit weer, het verkeer, deze hele vakantie. Al die 

dingen die zijn zoals ze zijn, al die dingen waar ik niks aan kan doen, waar 

niemand iets aan kan doen, waar niemand schuld aan heeft... en waar ik 

ook niemand de schuld van hoef te geven.

 Omdat ik eindelijk begreep dat het niemands schuld was ontstond er 

ruimte, ruimte om me te gaan schamen, schamen voor wat ik allemaal ge-

zegd had, schamen voor hoe ik tekeer was gegaan, hoe onredelijk en oneer-

lijk ik geweest was, hoe ik me afgereageerd had op mijn eigen vrouw, hoe 

mijn frustratie zich langzaam maar zeker had opgebouwd, hoe ik die op 

haar had gericht, er echt van overtuigd was dat het allemaal aan haar lag, 

hoe ik geen raad wist met mijn machteloze boosheid, hoe ik geen zin had 

mijn ergernis over mezelf te voelen en me toen maar aan haar ging ergeren, 

hoe ik al mijn woede over zaken waar niemand iets aan kon doen maar op 
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haar richtte, hoe ik vond dat daar echt alle reden voor was, en dat zij daar 

ook alle aanleiding toe gaf, hoe ik het allemaal buiten mezelf hield, haar 

overal de schuld van gaf – alsof iemand de schuld moet hebben...

Ik schaamde me dood... en eindelijk kon ik huilen. Wat een ruimte, wat een opluchting. 

Eindelijk kon ik weer iets voelen... En ineens kon ik nog veel meer voelen – iets anders, 

daaronder, daarachter: mijn angsten, mijn twijfels.

Langzaam maar zeker drong tot me door hoe ik alleen was komen te staan: 

door alles wat tegenzat buiten mezelf te houden, door anderen daarvan de 

schuld te geven om zelf maar niet de pijn van de tegenslag te hoeven voelen! 

Dan ben ik bepaald geen prettig gezelschap, stoot ik anderen af. Dan is het 

onveilig in mijn buurt, kun je zomaar een veeg uit de pan krijgen, kun je 

het in mijn ogen zomaar gedaan hebben en krijg je het ineens voor je kiezen. 

Dan kun je mijn machteloze woede zomaar over je heen gestort krijgen, op 

een onvermoed moment, zonder aanwijsbare reden.

Ik voelde hoe bang ik kan zijn, hoe zwaar het leven me soms valt, hoe bang ik ben voor de 

verantwoordelijkheid voor een gezin, voor het verdienen van de kost, voor het grootbren-

gen van mijn kinderen – en vooral hoe alleen ik me daarin kan voelen... En huilend in de 

armen van mijn vrouw, begrijp ik eindelijk: Ik ben niet alleen.

Paradiso
[Een mooie zondagmiddag, in een al even mooi Italiaans stadje.]

 Vanmorgen heb ik het opgegeven. Mijn weerstand was op. Ik kon naar 

mezelf kijken, ik kon mezelf weer voelen. Eindelijk gehuild. Opgelucht, op-

geruimd.

 

Ontspannen... eindelijk! Ik voel geen weerstand. Geen boosheid, geen teleurstelling. Wat 

ik wel voel is een wonderlijke leegte, een grote ruimte.

Het dringt tot me door hoe gewend ik ben om iets negatiefs te voelen. Ik ben 

daar zo aan gewend dat ik het meestal niet opmerk. Een negatieve grond-

toon, een nare ondertoon. Een toon die m’n dag kleurt, m’n stemming be-

paalt, m’n handelen stuurt. Een toon die afhankelijk is van de omstandighe-

den. Omstandigheden die positiever, opgewekter, zonniger kunnen worden, 
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of juist niet. Ik ga daarin mee. Zodat ik bepaald word door de veranderende 

omstandigheden. Waardoor ik eigenlijk onvrij ben. Want ik bepaal dan niet 

zelf hoe ik me voel of wat ik wil. Het is de situatie die mij bepaalt. Dat wil 

ik toch niet?!

Toch gebeurt het je elke dag, dat je afhankelijk bent van de toevallige situatie. Een bijzon-

der frustrerende gedachte!

Ik loop zonder doel wat rond, slenter, sla een hoek om, klim een trap op. Ik 

verwonder me over de huizen die hier al eeuwen staan. Ik ervaar de opgesta-

pelde historie om me heen. Ik denk aan de mensen die hier geleefd hebben, 

die dit vormgegeven hebben. Die hier rondgelopen hebben, gewerkt, gedaan 

– net als de mensen nu.

 Ik zie de schoonheid van het stadje... en merk de vriendelijkheid van de 

mensen. De mensen kijken me aan, knikken me gedag. Da’s gek, of ze me 

kennen! Ik voel me welkom, ik voel me thuis – in een vreemd stadje, in een 

vreemd land, tussen vreemde mensen.

 Dan begint me te dagen dat er misschien een verband bestaat tussen de 

leegte en de ruimte, de lege ruimte die ik in me voel... en de schoonheid en 

de vriendelijkheid die ik om me heen ervaar. Zou het zo kunnen zijn dat ik 

ervoor opensta? Dat ik het schone van het stadje en het vriendelijke van de 

mensen kan ervaren... omdat ik niet meer boos of teleurgesteld ben? Mijn 

weerstand heb opgegeven? Heb ik door de leegte die ik vanbinnen voel nu 

de ruimte om de schoonheid en vriendelijkheid om me heen te ervaren en 

te ontvangen?

Deze schoonheid en vriendelijkheid, is die er eigenlijk altijd? Kun je misschien zoveel 

schoons en vriendelijks ervaren en ontvangen als je zelf wilt? 

La Divina Commedia
Vakantie op de Louteringsberg... Is het leven een goddelijke komedie? Valt 

hier iets te lachen dan? Bij Dante betekent ‘komedie’ dat het verhaal goed 

afloopt. Dat geluk had ik.
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Then...
Out of the blue
Love came rushing in
Out of the sky
Came the sun
Out of left field
Came a lucky day
Out of the blue
No more pain
Roxy Music, Out of the blue
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BID / loslaten 110

Je kunt iets pas loslaten als je 
het eerst hebt beetgepakt Léonne 

Wie met beide benen 
op de grond staat 
komt niet vooruit
Loesje



Een ander Evangelie van Judas

Vrijheid zit in jezelf
Judas is een verrader. Zo heb ik het geleerd. Op de School met de Bijbel. 

Nee, Judas is een held, Judas is cool. Dat kun je zien in Jesus Christ Super-

star. In het opgedoken Evangelie van Judas is het weer anders. Jezus en 

Judas lijken een bondje te hebben. Door Jezus te verraden helpt Judas hem 

een handje. De kus van Judas is afgesproken werk. Noodzakelijk om Jezus’ 

lijden, dood en opstanding uit diezelfde dood in gang te zetten. En zonder 

verraad geen kruisiging, zonder kruisiging geen opstanding en zonder op-

standing geen nieuw geloof. Judas bedankt!

Misschien zit het nog anders. Menselijker, complexer, minder bedacht, gek-

ker ook. Stel je het volgende eens voor. Judas zit in een boomgaard. De bo-

men hangen vol rijpe vruchten. Hij praat in op de mensen die in een kring 

om hem heen zitten. Zijn krullen schudden wild als hij hartstochtelijk ver-

telt over het nieuwe rijk. Hij is ervan overtuigd dat het er nu echt van gaat 

komen. Sterker nog, van moet komen. Want de verlosser is er!

 Judas is een vrijheidsstrijder. ‘We moeten het nu doen! Het is binnen 

bereik, nu in actie komen! Opstaan tegen de overheersing!’ En hij gelooft in 

Jezus. Jezus is voor hem de man die het verzet moet leiden, die het ideaal 

van vrijheid belichaamt. Maar Jezus wil niet vechten, gelooft niet in strijd. 

Hij wil niet opstaan tegen de Romeinen, wil Judea niet bevrijden. Want vrij-

heid zit volgens Jezus vanbinnen. Vrijheid zit in jezelf.

 Judas voelt zich steeds vaker alleen. Raakt meer en meer gefrustreerd. 

Voelt zich in de steek gelaten. Voor de gek gehouden ook. Want Jezus, de 

man met wie hij nu al een paar jaar optrekt, in wie hij gelooft, wil niet doen 

wat Judas wil. Judas is er heilig van overtuigd, het moment is daar! Maar 

Jezus gaat er niet op in. Judas voelt zich met de dag machtelozer worden, 

bozer. En ook militanter.

 Judas heeft grote idealen. Hij is ervan bezeten. Hij wil vrijheid. Vrijheid 

voor zichzelf, voor zijn volk, voor zijn land. Daar wil hij voor strijden. Jezus 
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Ben je voor of tegen?

‘Wat doen die mensen?’ vraagt een van de kinderen terwijl op 

het journaal een demonstratie te zien is. ‘Die demonstreren,’ 

antwoorden wij. ‘Wat is dat, demonstreren?’ is de volgende 

vraag. ‘Dat is de straat op gaan en laten merken dat je ergens 

tegen bent,’ leggen wij uit. Grote verbazing... ‘Je kunt toch 

beter bezig zijn met iets waar je vóór bent?’
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is voor hem iemand met dezelfde idealen, een broeder in de strijd. De strijd 

tegen onvrijheid en overheersing, door wie of wat dan ook. Joodse farizee-

ers of de Romeinse keizer, het maakt niet uit. Judas gelooft in een nieuwe 

wereld, een nieuw rijk. Daar heeft Jezus het toch steeds over?

 Judas’ hoop is aangewakkerd door die actie van Jezus in de tempel. Jezus 

was woedend en heeft dat laten merken ook. Hoogstpersoonlijk heeft hij 

de woekeraars de tempel uitgemept. Judas had nog nooit iemand zo kwaad 

gezien. En omdat hij het zo oprecht meende was het effect enorm. De geld-

handelaren vlogen de tempel uit. Dat maakte indruk, bij iedereen die erbij 

was en die het hoorde. Dat werkte! En nu doorpakken.

 Judas begrijpt niets meer van Jezus’ onwilligheid. Waar wacht Jezus nog 

op? Als Jezus zich dan ook nog met hele dure olie laat zalven door Maria 

Magdalena, is Judas helemaal met hem klaar. Hij is zo boos. Wat een geld-

verspilling, wat een onzin! Waar gáát dit over?! Of we niets anders te doen 

hebben! Of we dat geld niet beter kunnen besteden! Aan de armen bijvoor-

beeld?! Er is actie nodig in plaats van dit halfzachte gezalf. Allemaal senti-

menteel gedoe!

 Judas vindt ook geen aansluiting meer bij de andere discipelen. Dan, de 

wanhoop nabij, krijgt hij een driest plan. Hij weet een manier om Jezus 

wakker te maken, op te wekken uit zijn eindeloze passiviteit, zijn tergende 

lijdzaamheid. Jezus begrijpt domweg niet dat voor die hemel op aarde wel 

eerst de hel moet losbarsten. Daar gaat Judas hem een handje bij helpen. 

Judas heeft iets heel slims bedacht…

 Judas denkt: als de hogepriesters Jezus nou eens oppakken. En hem dan 

stevig aanpakken. Dan zal hij eindelijk wakker worden. En opstaan. Dan 

moet hij wel! Met de afgesproken kus levert Judas hem uit aan de hogepries-

ters. Maar dan gaat het tot zijn ontsteltenis heel anders dan hij bedacht had. 

Jezus doet niets! Hij geeft zich over. Hij laat zich ondervragen, geselen en 

veroordelen. ‘Gij zegt het’ is zijn enig verweer tegen alle aantijgingen.

 Judas gelooft z’n ogen niet. Daar ligt Jezus, bloedend, uitgelachen. Dit 

is niet de bedoeling! ‘Sta op!’ wil hij roepen. Maar Jezus staat niet op. Dan 

dringt tot Judas door dat Jezus al die tijd iets heel anders bedoeld heeft. En 

hij schrikt zich kapot. Maar dan is er geen weg meer terug. Het is inmiddels 

onbeheersbaar, onafwendbaar en onomkeerbaar. Judas kan niets meer doen. 

Zijn ideaal wordt voor zijn ogen vernietigd.
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Geld, drank en lekkere wijven!

The best way to avoid responsibility is to say, 
“I’ve got responsibilities.”

Richard Bach, Illusions

De Gouden Kooi
GSM: Geld, Status & Macht. Geen moderne verslaving. Het is van alle tij-

den. Het kent varianten. Bijvoorbeeld het jarenzeventig-voetbaladagium 

‘Geld, drank en lekkere wijven’. Net waar je voorkeur naar uitgaat. 

Veel mensen willen financieel onafhankelijk worden. Om zich vrij te kun-

nen voelen. Want dat willen ze: vrijheid. En geld gaat hun die vrijheid bren-

gen. Want dan hoeft er van alles niet meer. Werken bijvoorbeeld. 

 Vrij zijn... Er zijn mensen die zich op laten sluiten. Niet in een gekken-

huis maar in een televisiehuis. Dat doen ze omdat de hoofdprijs van het spel 

dat ze spelen dat huis is. Als ze dat huis winnen zijn ze vrij. Denken ze.

 Is het niet een ontzettend grappig idee dat mensen zich vrijwillig laten 

opsluiten omdat ze hopen daarna vrij zijn? Terwijl de naam van het pro-

gramma toch duidelijk is: de Gouden Kooi?! Je bent opgesloten. Ook daarna.

Want je zit opgesloten in materie. Je denkt dat je vrij bent. Vrij om niet te 

werken. Maar dat ben je al. Je hoeft niet te werken. Je kunt de bijstand 

ingaan en genieten van alle voorzieningen. Of dakloos worden en toch on-

derdak hebben.

 Maar dat wil je niet. Want die status wil je niet hebben: bijstandstrekker, 

zwerver. Je wilt het goed voor elkaar hebben. Voor jezelf en je omgeving. 

En per slot, je hebt verantwoordelijkheden. En bent verbintenissen aange-

gaan.
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Die verbintenissen krijgen in de loop van je leven vorm. Vaak een materi-

ele vorm. Financiële verplichtingen. Het begint met een studieschuld, een 

langlopend krediet, een hypotheek. En nog een hypotheek en een pensioen-

verzekering.

 En dan zit je vast. Vast aan financiële verplichtingen. Waar je over een 

tijd weer van af bent. Als je met pensioen mag, als je kunt gaan genieten van 

je oude dag. En tot die dag zit je gevangen. Gevangen in je hoogstpersoon-

lijke Gouden Kooi.

 En niet te vergeten je op maat gemaakte Gouden Ketenen. Een lekker 

salaris, waar je heel veel mee kunt. En niet van af kunt. Want je kunt niet 

zonder. Tenminste, je kunt je domweg niet voorstellen dat je met minder toe 

kan.

You can check-out any time you like,
but you can never leave!
The Eagles, Hotel California

Je kunt je toch niet voorstellen dat je voor je kinderen geen merkkleding 

kunt kopen? Terwijl al hun vrienden daar wel in lopen? Trouwens, je hebt 

zelf toch ook allerlei uitgaven die echt gedaan moeten worden? 

 Helaas, je kunt er niets aan doen. Zo gaat het nu eenmaal. Je hebt ver-

antwoordelijkheden. Het leven is geen lolletje. Je zou het wel anders willen 

maar het is niet anders. Wacht maar tot de kinderen het huis uit zijn, en 

klaar zijn met hun studie. Straks.
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De Apenval

Weet je wat de gevangenis doet verdwijnen? Dat 
is elke diepe, ernstige genegenheid. Vrienden 
zijn, broeders zijn, liefhebben, dat opent de 
gevangenis met een soevereine macht, met een 
machtige betovering. Maar wie dat niet heeft, blijft 
in de dood. Daar waar de genegenheid herleeft, 
herleeft het leven. Ook heet de gevangenis 
soms: vooroordeel, misverstand, noodlottige 
onwetendheid betreffende het een of ander, 
wantrouwen, valse schaamte.
Vincent van Gogh

Gevangen in je eigen verlangen

Dorpelingen in Zuid-India hebben een even ingenieuze als eenvoudige ma-

nier ontwikkeld om aapjes te vangen. Ze doen wat rijst in een uitgeholde 

kokosnoot die ze ergens aan vastzetten. Het aapje kan de rijst zien (en rui-

ken) door een smalle spleet. Die opening is net groot genoeg voor het aapje 

om z’n gestrekte pootje door te steken. Maar te klein om zijn vuistje vol rijst 

er weer door terug te trekken. Nu heeft het aapje een probleem: hij zit vast 

zolang hij de rijst niet loslaat. Want om weg te kunnen moet hij zijn vuistje 

ontspannen en de rijst loslaten. Maar de rijst wil hij hebben en houden. Het 

aapje kan niet kiezen, sterker nog, hij heeft niet in de gaten dat zijn verlan-

gen naar het bezit (en het genot) van de rijst hem vasthoudt. Hij zit gevangen 

in zijn eigen verlangen. Vervolgens wordt hij gevangen door de dorpelingen. En 

misschien wel opgegeten. 
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Ben je niet tevreden? Ben je niet gelukkig?

1 Waar ben ik mee bezig?
 (Grrr...)

2 Word ik hier blij van?
 (Nou nee, niet echt...)

3 Maar... wil ik dit dan wel?
 (Eigenlijk niet...)

4 Van wie moet ik dit eigenlijk?
 (Uiteindelijk van mezelf...)

5 Wat gebeurt er als ik hiermee ophoud?
 (Ruzie, ongemak, gedoe met m’n omgeving)

6 Wat is het ergste dat me dan gebeuren kan?
 (Verlies, alleen overblijven... Dood? Nou, nee..!)

7 Zou het misschienhelemaal anders kunnen? 
 (Ja, dat kan..! Als ik eerst loslaat wat me nu bindt)

zeven vervelende
vraGen aan jezelf
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Downshifting

Rondkomen met de helft
‘Ik wil niet verwend worden, hoor, want dan word ik ook zo’n krengetje!’ 

zei onze jongste zoon toen hij tien jaar was. Hij bedoelde kinderen die 

hij kende en alles kregen wat ze wilden. Enig kinderen, of kinderen van 

ouders die allebei veel werken en weinig thuis zijn.

En dit had mijn vrouw een paar jaar eerder tegen mij gezegd: ‘Ga alsjeblieft 

iets doen waar je hart naar uit gaat. Ik heb liever een leuke vent die te 

weinig verdient dan een vervelende die genoeg verdient.’ Dat meende ze. 

Ze doet het zelf ook: alleen maar werk waar haar hart naar uitgaat. Ze kan 

niet anders. 

 Op een dag kwamen we erachter dat je met veel minder toe kunt dan je 

denkt. Tenminste, dan wij dachten. Daar kwamen we noodgedwongen ach-

ter want het zat helemaal tegen. Beter gezegd, we zaten onszelf helemaal te-

gen. We deden niet meer wat goed voor ons was. En dan kom je jezelf tegen. 

Tenminste, wij wel.

 We kwamen erachter wat er allemaal niet hoeft. Dat veel van wat we 

deden eigenlijk niet nodig was. Dat we veel van wat we aanschaften niet 

echt nodig hadden. Dat we heel veel misschien wel helemaal niet wilden. 

We leerden de waarde van zaken kennen. Wat echt waardevol is.

 We leerden dat minder jezelf kunnen veroorloven ook minder stress be-

tekent. Bijvoorbeeld niet op wintersport: wat een rust! Niet alles van zolder 

halen, controleren. Niet met z’n allen in die file. Niet in de rij voor de ski-

lift. Het betekent ook minder keuzestress: je hoeft niet naar kiesbewust.nl, 

want je hebt niets te kiezen... Niks plasmaschermstress!

 We kwamen erachter dat we toe konden met de helft. Een auto kon er-

uit, we namen een leenautoabonnement. We gingen enkel op zomervakan-

tie. Veel minder uit, veel minder kinderoppassen. De uitverkoop was al een 

hobby, daar kwam de kringloop bij. Eén krant is genoeg, magazines kun je 

los kopen. Een keer per jaar een pretpark, van de airmiles.
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We hebben er een sport van gemaakt. Ook toen het niet meer echt nodig was. 

Zo leerden we weer de waarde van dingen kennen. Werden we zuinig op 

onze spullen. Omdat we wisten dat ze nog lang mee moesten. Kreeg materie 

weer betekenis. Later begrepen we dat het heel hip is wat we deden. 

 Het heeft een naam: downshifting. Wij konden even niet anders. Maar we 

hadden het niet willen missen. Want wat bleek? Omdat we er niet geheim-

zinnig over deden, kwam er hulp van alle kanten. Mensen sprongen bij en 

redden ons regelmatig uit de brand. Op allerlei manieren, materieel en – 

minstens zo belangrijk – immaterieel: met begrip. 

hoeveel minder?
Met hoeveel minder zou je toe kunnen? Stel dat je met tien 
procent minder inkomen rond moest komen, welke keuzes 
zou je maken? En stel dat je met de helft zou moeten rond-
komen, wat doe je dan? Hoe zou je daarmee omgaan? Wat 
zou dat met je doen? Wat doet het met je relaties, zakelijk en 
privé? Hoe voelt dat?

-50%
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Volop verrrassingen

Leven zonder verwachtingen
De beste manier om ongelukkig te worden is zo veel mogelijk verwachtin-

gen te hebben. Want verwachtingen zijn ingebouwde teleurstellingen. Je 

kent het wel: ‘Ik had er toch wat anders van verwacht…’, ‘Het viel toch 

tegen…’ Teleurstelling gegarandeerd. Want het moet wel erg goed gaan of 

leuk worden, wil het niet tegenvallen.

Maar leven zonder verwachtingen kan toch niet? Waarom niet? Neem nou 

het weer. En de weersverwachting. Stel de weersverwachting is ‘mooi weer’. 

Je stelt je erop in, je verheugt je erop. En dan wordt het minder mooi weer. 

Of helemaal geen mooi weer. Dan baal je. En je bent teleurgesteld. Dus baal 

je extra.

 Andersom. Stel de weersverwachting is slecht. Dan baal je al tevoren. 

Bah, slecht weer op komst, helemaal geen zin in. Terwijl het helemaal nog 

geen slecht weer is. Je baalt dus al op voorhand. Je vergeet misschien wel te 

genieten van het mooie weer dat het ondertussen is omdat er slecht weer 

aankomt.

 In beide gevallen schiet de verwachting dus niet op. Bij een goede weers-

verwachting raak je teleurgesteld als het tegenvalt, en bij een slechte weers-

verwachting ben je al op voorhand teleurgesteld. Met verwachtingen creëer 

je teleurstellingen. Onnodige teleurstellingen. En je doet het zelf.

Je kunt dit ook toepassen op je werk, je collega’s, je vrienden, je kinderen, 

je partner. Verwacht veel van ze… en je wordt doodongelukkig. Want zij 

voldoen niet aan jouw verwachtingen. Stel je voor dat iedereen de hele dag 

huizenhoge verwachtingen van jou zou hebben. Hoe zou dat voelen? Wat 

doet zo’n hypotheek met je?

 Misschien heb je het als kind wel meegemaakt. Verwachtingen alom. 

Niet tegenop te leven! Het is niet goed en nooit genoeg. Het kan altijd beter, 

volgens die ander. En zo ga je leven naar andermans verwachtingen. Ga eens 

na bij jezelf. Laat je de mensen in jouw omgeving echt vrij? Mogen zij doen 

wat ze doen, zijn wie ze zijn?
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Of heb je ongemerkt allerlei verwachtingen over hen? Vind je eigenlijk dat 

ze van alles zouden moeten doen of laten? En laat je dat misschien wel op 

allerlei subtiele manieren merken? Dan loop je de hele dag rond met allerlei 

verwachtingen over anderen. Maar jij gaat er niet over. Net zomin als over 

het weer. Daar ben je ook niet de baas over.

Direct toegegeven: leven zonder verwachtingen is zo ongeveer het allermoeilijkste! Het 

lukt me af en toe. Wat mij helpt bij het niet hebben van verwachtingen over andere men-

sen – bijvoorbeeld mijn kinderen – is weten hoe ik zelf blokkeer als anderen van alles van 

mij verwachten. Wat me ook helpt is de wetenschap dat ik niet de baas ben van anderen. 

Hoogstens van mezelf, en aan mezelf verwachtingen opleggen werkt evenmin.

hoe dan?!

Inderdaad, leven zonder verwachtingen is ongeveer het aller-

moeilijkste wat er is. Al was het alleen maar doordat je vaak 

niet eens in de gaten hebt dat je ze hebt, die verwachtingen. 

Dat komt doordat verwachtingen samenhangen met overtuigingen 

en opvattingen, en die zijn meestal oud. Die zijn er met de 

paplepel ingegoten en zo vanzelfsprekend geworden, dat je 

niet meer in de gaten hebt dat je die dingen vindt.

 Je hoofd denkt de hele dag door, zonder dat je eigenlijk 

echt weet wat je zo op een dag allemaal denkt. Maar ondertus-

sen hebben die gedachten wel een grote invloed op je. Ik ben 

daar zelf mee aan de slag gegaan toen ik tijdens het mediteren 

ontdekte dat ik behoorlijk goed in de gaten heb wat ik voel, 

dat ik een redelijke hoeveelheid macht heb over wat ik voel, 

dat ik goed in de gaten heb wat ik wil en tamelijk bewust 

stuur in wat ik doe, maar... dat hoofd..! De ene gedachte na 

de andere kwam voorbij, en het ging maar door, met verbijste-

ring keek ik toe hoe mijn hoofd de ene na de andere gedachte 

produceerde, zonder dat ik daar invloed op had.

 Toen ik besloot met dat hoofd aan de slag te gaan, kreeg ik 

in een week tijd tot vier keer toe The Work van Byron Katie op 

mijn weg. Ik had dat boek al vaker in handen gehad maar het 
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altijd weer teruggelegd: ‘Veel te (makkelijk) Amerikaans, hou 

ik niet van.’ Met enige tegenzin begon ik er toch maar aan. 

En met groeiende tegenzin las ik het eerste hoofdstuk. ‘Ja 

hoor, lekker NLP, nog nooit gemerkt dat dat werkelijk helpt.’ 

En (bang): ‘Maar... als je alles accepteert, dan doe je toch 

niks meer?!?’ Toch doorgelezen en eerlijk is eerlijk: er is 

een wereld voor me opengegaan. 

 Ik ga hier niet uitleggen wat The Work inhoudt, daar heeft 

Katie zelf een boek over geschreven. Ik wil wel iets zeggen 

over wat het doet. Je krijgt om te beginnen in de gaten wat 

je allemaal denkt. En vervolgens: wat die gedachten met je 

doen. Wat er binnen in je gebeurt als je een bepaalde gedachte 

denkt, en hoe je je voelt als je die gedachte niet denkt. En 

dat is een tamelijk schokkende ervaring! Dat verschil is zo 

ontzettend groot... niet te geloven dat een gedachte zoveel 

met je kan doen! Een wereld van verschil, en dat allemaal door 

een gedachte die je zelf denkt! Door op deze manier met je 

gedachten bezig te zijn, word je je met de dag bewuster van 

wat je denkt (‘ha, daar is er weer een’) en door steeds The 

Work toe te passen (onder de douche, op de wc, in de rij bij 

de kassa, bij de bushalte), ga je als vanzelf andere dingen 

denken (zelfs ik, en mijn hoofd is behoorlijk stubborn). 

 Je kunt het toepassen als je je aan iets of iemand ergert 

(vaak – niet altijd – veroorzaakt door verwachtingen), maar 

ook op grotere thema’s, zoals ‘het leven’ of ‘werken’. Je kunt 

ermee onderzoeken wat je overtuigingen, aannames, oordelen 

zijn en het heeft effect op de meeste onverwachte hoeken en 

gaten in je leven. Mijn grootste ontdekking is wel geweest: 

als ik de werkelijkheid accepteer, weet ik ineens precies wat 

mij te doen staat.

 Je hebt er geen invloed op dat je denkt. Dus denk niet dat 

je je hoofd kunt laten stoppen met denken... dat is nu eenmaal 

wat het doet! En ook gedachten loslaten kun je niet... de ge-

dachten laten jou los. Als ze niet meer werken. 

Léonne
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Je bent gewoon jaloers

Ze doen maar!
Jarenlang heb ik me geërgerd aan motorrijders. 
Steeds vaker, en steeds meer. Want zeg nou zelf, mo-
torrijders: ze doen maar! Houden zich aan god noch 
gebod. Gedragen zich of de weg van hen is. Schie-
ten overal maar tussendoor. Halen in zoals hun 
goeddunkt: links, rechts, of door het midden. Het 
maakt niet uit, als zij maar komen waar ze willen 
zijn. En wel zo snel mogelijk! Ze doen of ze zich 
aan de regels houden die ze ondertussen aan hun 
laars lappen. Hun motorlaars. Ook zoiets: zoals ze 
eruitzien, in hun motortenues. Zogenaamd stoer. 
Wat een aanstellerij. Leernichten zijn het! Het gaat 
allemaal om hen. Als zij maar kunnen doen waar ze 
zin in hebben. Wat hun het beste uitkomt. Aso’s op 
twee wielen. En ondertussen lekker zwaaien naar 
elkaar. Mannen van het handje! Je hoort ze denken: 
Wij hebben het voor elkaar, hoor. Laat die sukkels 
in hun middenklassers en leasebakken maar voelen 
hoe braaf en dom ze zijn. Netjes ritsen. Niet rechts 
inhalen. Je aan de maximumsnelheid houden. Wat 
een benauwde burgers. Enzovoorts…
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Tot iemand op een dag tegen me zei: ‘Joh, je bent gewoon jaloers!’ Daar werd 

ik boos over. Helemaal niet! Het zijn toch aso’s? Enzovoorts. Inmiddels weet 

ik, dat dit het teken is: boos worden. Als ik boos word als iemand zegt dat ik 

‘gewoon jaloers’ ben, dan weet ik genoeg. Dan is het waar. En niet een beetje 

waar. Dan is het heel erg waar. Dan ben ik ontzettend jaloers.

Ik ben erachter gekomen door me te verplaatsen. Mezelf te verplaatsen in 

die ander waar ik me zo godsgruwelijk aan erger. Een motorrijder dus, op 

zijn motor. Het is druk, vol, file. En ik zit op een motor in plaats van in m’n auto. De 

auto’s kruipen voort, mijn motor rijdt. Ik ben op tijd op m’n bestemming, terwijl ik de 

automobilisten geërgerd ‘Ik ben wat later’ zie mimen. Ik voel me vrij, beweeglijk, onaf-

hankelijk. De bestuurders zitten stuurs achter hun stuur. Ik kan doen waar ik zin in heb. 

Ik kan heen waar ik heen wil. Ik kan gaan en staan waar ik wil. En ik kom nog op tijd 

ook. King of the road. Ik voel me vrij.

Het is een wonderlijke ervaring die mij in een klap veel duidelijk maakt. 

Motorrijders doen wat ik eigenlijk zo graag wil. Me helemaal vrij voelen. 

Motorrijden betekent voor mij blijkbaar vrijheid. Omdat ik het op de een of 

andere manier misschien niet voor elkaar krijg om me echt helemaal vrij te 

voelen ben ik jaloers op mensen die dat in mijn beleving blijkbaar wel zijn.

Natuurlijk heb ik geen idee of dat echt zo is. Of motorrijders zich echt vrij 

voelen. Misschien is het wel verschrikkelijk benauwd in zo’n motorpak. Of 

is om zo’n benzinetank geklemd zitten eigenlijk een heel krampachtige hou-

ding. En zou ik helemaal geen zin hebben om naar al die andere motorrij-

ders te zwaaien omdat dat onder motorrijders schijnt te horen.

Wie weet, maar daar gaat het niet om. Ik ben erachter dat mijn groeiende 

ergernis gewoon jaloezie is. Dat scheelt veel energie. Ik maak me sindsdien 

niet meer druk over motorrijders. Inderdaad, ze doen maar! En ik ook. Bezig 

met mijn eigen vrijheid. En die zit, geloof ik, vanbinnen.
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De strijd met de draak in jezelf

Mijn creativiteitsmonster
Op een dag kwam ik erachter dat niemand meer met mij wilde samen-

werken. Omdat ik onmogelijk was; niet te hebben, niet te doen. Collega’s 

bleven uit m’n buurt, partners meden me. Een echte professional: ik wist 

alles beter. Het kon op allerlei manieren, zolang het maar mijn manier 

was. Ik begreep er niets van. Waarom zag niemand wat ik allemaal kon? 

Waarom kreeg ik niet de kans? Ik was jaloers op degenen die wel succesvol 

waren. Ondertussen verveelde ik me suf en ik verveelde anderen. Ik kon 

mezelf niet kwijt. Voelde ook wel dat ik beter kon. En daar had ik dan 

weer anderen voor nodig. Maar ja, die wilden niet, want het moest altijd 

op mijn manier. Tot de liefste psychiater van het land (helaas, met pensi-

oen!) mij The Artist’s Way van Julia Cameron aanraadde.

Een periode van twaalf weken begon. Een kwartaal lang heel gedisciplineerd 

aan de slag met m’n eigen drempels. Minstens een dag per week intensief 

bezig met het opruimen van m’n persoonlijke blokkades. Op een manier die 

geïnspireerd lijkt door het afkickprogramma van de AA, Alcoholics Anonymous. 

Mijn verslaving was: problemen maken met anderen, om die van mezelf 

niet onder ogen te hoeven zien. Ik kwam erachter dat ik vol zat met aan-

names en opvattingen. Natuurlijk over anderen, maar vooral over mezelf. 

Hoe ik naar mezelf keek, mezelf tekortdeed en kort hield. Hoe ik mezelf 

van alles niet toestond en anderen dus ook niet. In hokjes dacht, vastzat in 

hoe het hoort. Ik ontdekte bij mezelf allerlei taboes en dogma’s. Begreep dat 

ik veel minder vrij was dan ik altijd had gedacht. En vanbinnen heel bang. 

Bang voor mijn eigen talent.

 In die tijd maakte ik mijn Creativiteitsmonster. Zeg maar de draak in 

mezelf. Het werd een fantastisch gedrocht: exotische bierblikken bijeenge-

bonden met ballerige stropdassen. Intuïtief maakte ik een beeld van alles 

wat mij ervan weerhield om mijn creativiteit te laten stromen. Mijn afge-

knepen-zijn, mijn ‘kijk míj eens’. Mijn geblaat en gebral. Mijn angst voor de 
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stilte. Eindelijk zag ik mijn buitenkant, mijn oppervlakkigheid. Zo ontdekte 

ik: echte creativiteit komt van binnenuit, heeft diepgang. Met mijn mon-

ster maakte ik de stap van ‘mezelf belangrijk vinden’ naar ‘mezelf serieus 

nemen’. Vanaf dat moment nam ik ook anderen een stuk serieuzer. Ik werd 

minder jaloers en was minder verveeld. M’n creativiteit begon te stromen, 

op een manier ik die nog nooit had toegestaan. Ongeremd en ongegeneerd. 

Eindelijk kon ik samenwerken, want ik had iets in te brengen: mezelf. 
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Kèk naah je ègûh..!

Blikvernauwing
Een collega zegt tegen me, na een training die we samen hebben gegeven: 

‘Heb je in de gaten dat je een paar keer de boel overnam? Dat ik er niet 

meer aan te pas kwam? Dat je het in je eentje aan het doen was?’ Ik schrik: 

Ai! Au! En ondertussen denk ik: Nee, natuurlijk heb ik dat niet in de gaten 

gehad! Anders had ik het toch niet gedaan?!
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M’n gebruikelijke reactie is om vervolgens te ontkennen: Helemaal niet! 

Hoezo?! Want ik mag niets fout doen, van mezelf. Ik moet het perfect doen, 

van mezelf. Ik stel huizenhoge eisen aan mezelf. En als iemand me dan at-

tent maakt op iets dat niet goed ging zegt zo iemand in mijn ogen (en oren!) 

al gauw: Fout! Mis! Niet goed!

 Wat scheelt is dat deze vrouw het zonder een spoor van verwijt weet te 

zeggen. Maar wat vooral scheelt is dat ik geen nauwe relatie met haar heb. 

Want daar begin ik achter te komen: hoe dichter iemand bij me staat, des te 

lastiger is het voor die ander om mij iets duidelijk te maken. (Inderdaad, je 

zult maar met mij getrouwd zijn!)

 Nog lastiger is iets aan mezelf duidelijk maken. Ik kan en wil niet of 

nauwelijks horen dat ik iets niet goed doe of gedaan heb. Omdat ik zo ont-

zettend m’n best doe om het zo ontzettend goed te doen. Me ook zo snel 

schuldig voel als ik iets niet goed doe. Bang ben om een fout te maken. Want 

ik mag geen fouten maken.

 En toch, ik heb de tegenwoordigheid van geest om niet direct iets terug 

te kaatsen (Hoezo?!) maar m’n collega te vragen: Help me even, wanneer 

gebeurde het? Kun je het voor me terughalen? Gelukkig is ze zo vriendelijk 

het geduldig uit te leggen, toe te lichten, zelfs haar eigen rol en plek erin 

toe te lichten. En ook gelukkig, ik kan het horen! M’n gevoel van schuld en 

schaamte even opzijzetten.

 Daardoor begrijp ik ineens iets. Wat ik doe (overnemen, in m’n eentje 

verder) is precies waar ik last van heb bij een andere collega! Die vind ik 

vaak overheersend, dominant, ik kom er niet meer aan te pas! Doe het lek-

ker in je eentje, denk ik dan. Zit jij daar lekker te kicken op jezelf. En nu 

blijkt dat ik het zelf doe, precies zo! Ik loop te hoop tegen gedrag dat ik zelf 

vertoon! Kèk naah je ègûh..!, zeggen ze dan in Den Haag.

 Ineens begrijp ik ook wanneer ik het doe: als ik in de stress schiet omdat 

ik bang ben dat het fout gaat; als ik het gevoel heb dat er nu iets moet gebeu-

ren en wel ogenblikkelijk. M’n blik vernauwt, geen contact meer, de tunnel 

in. Dan ga ik het in m’n eentje doen. En dan denk ik ook nog dat het maar 

goed is dat ik het gedaan heb. Want anders had toch niemand het gedaan?! 

En dat is nog maar de vraag…
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Is dit een commercial van de SP?!

Mijn Agnes Kant-kant
November 2006. Bijna verkiezingen. Ik ben onderweg naar een train-the-

trainer-training. Op de radio hoor ik Agnes Kant. Ze is in debat over de 

zorg. Veel zorgen over de zorg. Hoeveel zorgen kun je hebben? Hoe drama-

tisch kun je zijn? Het klinkt of de helft van bejaard Nederland aan het 

doorliggen is! Hoe groot kun je een probleem maken? Hoe hysterisch kun 

je worden?

Ik erger me wild. Aan zoveel gebrek aan nuance, zoveel opwinding. Aan 

haar stem, haar accent, haar intonatie. Aan haar schamperen, haar scherp-

te, haar... alles! Wat een fanatisme, wat een verbetenheid. En maar doen 

alsof ze het allemaal voor anderen doet. Ik geloof er helemaal niets van. 

Volgens mij is ze vooral met zichzelf bezig. Als zij maar gelijk krijgt, als het 

maar op haar manier gaat. Wat een verschrikkelijk mens, denk ik. Gelukkig, 

daar is de reclame en het nieuws.

 Het programma gaat verder. De plek van Agnes Kant is ingenomen door 

Jan Marijnissen! Is dit een SP-commercial?! Met gezonde tegenzin hoor ik 

de lijsttrekker aan. Hij heeft het ook over de zorg. Maakt zich ook grote zor-

gen. Hij klinkt betrokken, vol begrip. Dat kun je door de autospeakers heen 

voelen. Hij praat rustig en overwogen. Met oprechte zorg. Da’s gek… Jan 

Marijnissen kan ik wel horen, terwijl hij exact hetzelfde verhaal heeft als 

Agnes Kant. Met haar ben ik het sowieso oneens, wat ze ook zegt!

 Het wordt die dag een heftige bijeenkomst. Ik ben laat en kom opgewon-

den binnen. Eigenlijk heb ik niet zo’n zin, zit in de weerstand. Ik probeer 

mee te doen maar het klikt niet, ik raak niet echt aangesloten. Ja, wel met 

sommigen, vooral met degenen die me goed kunnen hebben. Die me kennen, 

doorhebben. Die mijn knuppels in het hoenderhok wel kunnen waarderen. 

Die om me kunnen lachen. Die weten dat ik het allemaal goed bedoel, al kan 

ik het er nogal uit knallen. En berg je dan maar.
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Het gaat over zaken waar ik me bij betrokken voel. Uitgesproken meningen 

over heb. Waar ik me zorgen over maak, maar ook oplossingen en moge-

lijkheden zie. Het duurt me allemaal veel te lang. Snappen ze er nou echt 

helemaal niks van? Ik word ongeduldig, ongedurig. Wat een gezeur, wat een 

gevoeligheden. Ben veel aan het woord. Word steeds heftiger, scherper. En 

harder, kouder. Ik vind dit, en ik vind dat. Heb niet in de gaten dat som-

mige collega’s me niet meer kunnen horen. Pik de signalen niet op (‘Wat 

een ego heeft die man’). Want ik heb gelijk, en ik heb een boodschap voor 

de wereld.

 De volgende dag legt een wijze professor me het verschil uit tussen re-

actief en responsief. Dat laatste is handiger, en verstandiger. Dan ga je op 

een ander in. Bij dat eerste ben je vooral met jezelf bezig. Hoor het met m’n 

hoofd, maar het dringt niet echt tot me door. Iemand vertelt me dat je bij 

alles wat je zegt jezelf steeds de vraag kunt stellen: Heeft het zin om dit te 

zeggen? Anders gezegd: Voegt dit iets toe? Of: Lever ik nu een bijdrage? Ook 

dat begrijp ik, maar het dringt in z’n consequenties niet tot me door.

 Een maand later. Ik volg een korte workshop over ergernissen. Vertel 

over een vrouw die ik goed ken en waar ik me vreselijk aan kan ergeren. 

Beschrijf haar uitentreuren, met alles erop en eraan. Weet wonderlijk veel 

van haar. Zie haar niet alleen voor me, kan me ook veel van haar voorstel-

len. Hoe ze haar dagen doorbrengt, wat haar bezighoudt. Haar belangstel-

ling, haar betrokkenheid. Dan wordt me gevraagd een stap verder te gaan en 

rechtstreeks antwoord te geven op vragen die aan haar gesteld worden. Ik 

stap in die rol, verplaats me in haar… en voel de antwoorden bovenkomen.

 Ik weet het precies! Hoor haar (mezelf) praten over wat haar bezighoudt, 

en vooral over al de zorgen die ze zich maakt. Ze is oprecht betrokken bij wat 

er in de wereld en om haar heen gebeurt. Nooit geweten! Ze wil zo graag dat 

iedereen het goed heeft en niemand tekortgedaan wordt. Daar had ik geen 

idee van! Ze heeft idealen, over een betere wereld waarin iedereen tot zijn 

recht kan komen. Daar word ik stil van.

 In die stilte moet ik onwillekeurig terugdenken aan mijn ergernis tij-

dens die autorit. Zou het zo kunnen zijn dat Agnes Kant misschien de beste 

bedoelingen heeft, gewoon enorm betrokken is? En ik moet ook denken aan 

die bijeenkomst met m’n collega’s. Heb ik me daar misschien – ook met de 

beste bedoelingen, vanuit grote betrokkenheid – onmogelijk gedragen? Heel 

voorzichtig durf ik naar mezelf te kijken. Naar wat anderen al lang aan mij 
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zien maar wat ik liever niet onder ogen zie. Hoe fanatiek en verbeten ik kan 

worden, hoe ik kan drammen en mijn gelijk wil halen. Anderen niet meer 

hoor of zie. Hoe scherp ik kan worden, koud en hard. Vanuit mijn verlangen 

naar een betere wereld…

Sindsdien maak ik me een stuk minder druk over Agnes Kant. Begrijp dat ik in de spiegel 

kijk. Een lachspiegel. Nu ik dat doorzie kan ik met andere ogen naar haar kijken, Toege-

ven dat ik zelfs wel iets zou willen hebben van haar doorzettingsvermogen. Dat ik af en 

toe zelfs wel jaloers op haar ben. Want ze gaat er toch maar voor, omdat zij erin gelooft. 

En ze gaat maar door, met grote volharding tegen de stroom in, omdat zij dat nodig vindt. 

Dat uithoudingsvermogen, die vasthoudendheid bewonder ik. Inmiddels kan ik om haar 

lachen – en om mezelf.

Onvermoede kracht in jezelf

de handrem eraf
Erger je je ook wel eens aan bekende Nederlanders? Dat treft, want BN’ers 

kunnen jou helpen om jezelf beter te leren kennen. Om in de stemming te 

komen kun je het alternatieve Mens Erger Je Niet!-spel spelen, hiervoor in 

het hoofdstuk Afweer.

Schrijf eerst op waar je je allemaal aan ergert bij die bekende Nederlander. 

Onderzoek dan of je zelf soms hetzelfde gedrag vertoont. Bijvoorbeeld als je 

gespannen of gestrest bent, of bang bent dat iets wat jij erg belangrijk vindt niet 

voor elkaar komt. Of wanneer je niet in je beste doen bent, gewoon een slechte dag 

hebt. Of niet alles meer onder controle hebt, bijvoorbeeld als je te veel gedronken 

hebt. Als je hier in je eentje niet uit komt, kun je het ook aan mensen om je heen 

vragen. Misschien schieten ze in de lach, omdat ze je goed kennen en je in hun 

ogen naar de bekende weg vraagt. Maar voor jou kan het een blinde vlek zijn. 
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Als je ziet dat je dit gedrag zelf ook wel kunt vertonen – en daar ook om kunt 

lachen! – komt er ruimte om achter je ergernis te kijken. Misschien ontdek je 

wel jaloezie. Iemand doet iets wat jij ergens ook wel zou willen, maar misschien 

niet durft. Of waar jij tegenop ziet, te veel moeite vindt. Of gênant of ongepast vindt, 

maar diep in je hart wel graag zou willen, al is het maar voor een keertje. Als je 

die jaloezie kunt toegeven, kan er ook ruimte komen voor bewondering. Want die 

ander doet het toch maar. Dan is de vraag: wat zou jij kunnen overnemen van het 

gedrag van die ander. Misschien iets van diens houding, of intentie. Je hoeft het 

niet te kopiëren (‘Nee, alsjeblieft niet!’) maar je kunt er iets uit halen waar jij mee 

verder komt. Iets wat jij misschien wel precies kunt gebruiken. Lef, doorzettingsver-

mogen, uitgesprokenheid, expressie... Vul zelf maar in. 

Check dat eens bij mensen om je heen. Vraag hun of ze jou een beetje meer 

van dat gedrag of van die houding zouden toewensen. Goede kans dat ze ‘Ja!’ 

zeggen. Blijkbaar is er iets wat jou tot nu tegenhoudt om te doen wat je zou kun-

nen doen. Er zit een rem op. Een handrem die je er waarschijnlijk zelf ooit op hebt 

gezet. Omdat dat handig of verstandig was. Maar je rijdt ondertussen wel met de 

handrem erop. Je hoeft niet direct uit te zoeken hoe die handrem erop gekomen is. 

Belangrijker voor nu is je te realiseren dat er een rem op je gedrag zit. En jezelf de 

vraag te stellen: Wil ik mezelf afremmen? Wil ik dat nog langer?

Als je wilt kun je de rem eraf halen, want je weet nu waar die zit. Doe het voor-

zichtig, anders schiet je ineens maar voren. Deel met je omgeving wat je ontdekt 

hebt en waar je mee bezig bent. Experimenteer met je nieuwe gedrag. Laat je door 

de mensen om je heen aanmoedigen. Het kan zijn dat ze eerst even schrikken, 

want zo hebben ze je nog nooit, of al lang niet meer, meegemaakt. Maar als ze van 

je houden zullen ze je toejuichen, want jij komt tevoorschijn. Je boort onvermoede 

krachten aan die je tot nu toe hebt teruggehouden. Misschien precies de krachten 

die je nu goed kunt gebruiken om een volgende stap te zetten. Krachten die je de 

moed geven je verder te ontwikkelen.

Wat je bij een ander niet kunt 
uitstaan, durf je jezelf vaak
niet toe te staan. Léonne
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Vraag het een ander!

doe de 360 Gradentest
Een welgemeend persoonlijk advies is snel te krijgen.
Je kunt het zelf organiseren, het gaat als volgt.
Maak op een A4-tje dit formulier:

Beste ...
Ga door met...
Hou op met... 
Begin met...
Succes!

Vul bovenaan je eigen naam in.
Deel het uit aan mensen in je directe omgeving.
Collega’s, vrienden, broers en zussen, partner, kinderen. 
Vraag hun dit zonder terughoudendheid in te vullen.
Laat de antwoorden tot je doordringen. 
Ontdek de rode draad. 

Dit is jouw persoonlijke opdracht voor de komende tijd.

Een aardige variant is deze vragen in een persoonlijk gesprek 

te stellen. ‘Waar moet ik volgens jou vooral mee doorgaan, 

waar kan ik beter mee ophouden en waar zou ik mee kunnen be-

ginnen?’ Dat betekent wel heel goed luisteren en niet protes-

teren of iets tegenwerpen als de antwoorden je niet zinnen!
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Je mag altijd alles vragen... 
als je ook bereid bent alle 
antwoorden te horen. Léonne



Ergert u niet, verbaast u slechts...

Leve het verschil!
Voor M en ik naar Egypte vertrokken kregen we van een ervaren Egypte-

ganger de volgende tip: ‘Dikke Egyptenaren kun je meestal wel vertrou-

wen, maar magere daar moet je mee oppassen...’ Dat paste niet helemaal 

in ons links-progressieve politiek correcte wereldbeeld. Hoezo, het ver-

trouwen van iemand laten afhangen van diens omvang en gewicht? Van 

zijn uiterlijk? Alle mensen zijn toch gelijk? Dat is toch discriminatie? Tot 

je in Egypte komt. Het klopte. Het was waar. Dikke mensen hoefden over 

het algemeen niet zoveel van ons. Ze waren vaak behulpzaam. Zonder 

bijbedoeling. Uit zichzelf. Wat ze zeiden klopte meestal wel. Ze hadden 

ons niet nodig, waren niet uit op ons geld. Magere mensen vaak wel. Die 

waren gewoon arm. Heel arm zelfs. Bij ons viel wat te halen. Neem het ze 

eens kwalijk. Je zult maar zo arm zijn. En geen idee hebben hoe je daaruit 

kunt komen. Dan is een toerist belazeren een snelle uitweg. Of boos doen 

tegen een westerling heel bevredigend. 

In Alexandrië treffen we een student medicijnen. We raken aan de praat. 

Dat kost geen moeite in Egypte. Over Egypte, over het Westen, over armoe, 

over rijkdom. Hij is niet veel jonger dan wij. Zo te zien en te merken uit een 

welgestelde familie. Goedgebekt (in het Engels) en goedlachs (zoals heel veel 

andere Egyptenaren). ‘Weet je,’ zegt hij schaterend, ‘jullie zijn rijk, maar 

wij zijn gelukkig.’ Zo, die zit. In één keer is het duidelijk. Wij zijn bezig met 

materie, daar hoeven zij niet mee bezig te zijn. Wij zijn bezig met alsmaar 

werken, alsmaar harder. Om een ticket naar Egypte te kunnen betalen. Hij 

is er al. In een prachtig land, tussen aardige mensen, altijd lekker weer. 

De Nijldelta is vlak. Rivier, slootjes, rietland, bouwland: net Nederland, 

maar dan met palmen. Fietsen dus. Kan het meer ontspannen? Op de fiets 

langs die majestueuze koningsbeelden. Lopend haal je het niet. Domweg te 

heet. Of je moet je laten brengen met een taxi. Te duur, te snel. Rustig pe-
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dalerend dus. Gegroet, gevolgd en toegeroepen door kinderen in de dorpjes. 

We zien Ramses en zijn vrouw al van verre staan. Alsof ze je daar in de 

verte staan op te wachten. Dat moet vroeger wat geweest zijn. Zeker bij de 

gedachte dat mensen toen de lengte hadden van een brugklasser. Wat een 

schaal! Koninklijk formaat. Daar worden we stil van. Onder de indruk, moe 

en dorstig komen we na een tijdje terug bij onze fiets. Lekke band. En ineens 

zijn daar allemaal jongetjes. Hé, die hadden we toch al eerder gezien? Of we 

soms een lekke band hebben? Nou, daar weten ze wel wat op! Toevallig ken-

nen ze een fietsenmaker in het dorp verderop. Die wil onze band vast wel 

plakken. Opluchting alom. In optocht naar het dorp, waar we worden ont-

haald bij een heel klein huisje. Dit is de fietsenmaker? Verwachtte hij ons 

soms al? Niet veel later fietsen we weer terug naar Luxor. Een paar pounds 

lichter. Foute handel of een aardige vorm van armoedebestrijding? In ieder 

geval leuker dan zomaar baksjiesh geven. Je moet tenslotte wel wat doen voor 

je geld! Tenminste, volgens onze opvattingen. Dat hebben die fietsenmaker 

en z’n familie toch maar goed begrepen!

Ergens aan de Rode Zee. Ineens vliegen de stenen ons om de oren. Daar 

liggen er nogal wat van. Maar ze gaan niet zomaar vliegen. We ontwaren 

opgeschoten jongens, jongetjes nog eigenlijk. We hebben ze nog niet eerder 

gezien, laat staan ontmoet. Blijkbaar vinden ze ons niet aardig. Of vinden 

ze dat wij hier niets te zoeken hebben. Of zijn ze bang voor ons. Of jaloers. 

Of... Weet ik veel. Wat kan mij het schelen, ze gooien stenen naar ons! En 

wij hebben geen zin om een steen voor onze kop te krijgen. Zomaar, om een 

reden die ik niet weet of van iemand die ik niet ken. Dan ontdekken we iets 

eigenaardigs. We hoeven geen steen terug te gooien om het te laten stoppen. 

We hoeven alleen maar zelf een steen op te pakken en in alles uit te drukken 

dat als het echt nodig is we ook echt zullen teruggooien. Dan is het klaar. Ze 

begrijpen dat het menens is. Misschien zijn we zo meteen wel ‘big friends’.

In Karnak komen we een Nederlander tegen. Meneer De Jong. We ont-

moeten hem in een opgraving. Midden op de dag, in de brandende zon. 

Daar staat hij op een oude tempelvloer foto’s van reliëfs langs de wand te 

maken. Hij blijkt voorzitter te zijn van een egyptologische vereniging in 

Nederland. Hij vertelt honderduit over zijn Egyptische belevenissen. Heeft 

echt hart voor de verloren oud-Egyptische cultuur. Hij is docent scheikunde 
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en kan prachtig vertellen. Over de doodsangst van de oude Egyptenaren. 

De behoefte om het leven mee te nemen het graf in. Vandaar al die volge-

propte graven. Waar wij weer plezier van hebben, want daarom weten we 

zoveel van het oude Egypte. Hij neemt ons mee naar een restaurantje voor 

een ontmoeting met een sjeik. Die blijkt handelaar in gestolen waar te zijn. 

Tenminste, in onze ogen. Hij biedt allerlei oud-Egyptische stukken aan. Echt 

mooi spul volgens de voorzitter. Hoge kwaliteit. Niet van die rommel die ze 

je vaak proberen aan te smeren. Nee, museumkwaliteit. Heeft die sjeik zelf 

hier gevonden. Er ligt nog zoveel onder het woestijnzand. Goed dat iemand 

het eruit haalt. Dan realiseer ik me ineens hoe verschillend je ergens tegen-

aan kunt kijken. En allebei gelijk kunt hebben. Of ongelijk. Want wat heet 

gelijk? En wat is waar? Of gestolen waar? Of gevonden waar? Wie het weet 

mag het zeggen.

We zijn vier weken in Egypte. De laatste dag. De eerste weken zijn we af-

gezet. Tenminste, toen hebben we toeristenprijzen betaald. Tot we in Luxor 

kwamen. Daar begon het ons te dagen. Dat ging zo. We begrepen dat er twee 

pontjes waren over de Nijl. Een grote dure voor de toeristen, en iets ver-

derop een kleine goedkope voor de Egyptenaren zelf. Wij naar de kleine. We 

hadden gehoord: dat kost tien dinar. Maar let op: ze vragen twintig. Wij 

naar de boot en geven ieder tien dinar. Een verbaasde blik, en toen een grote 

lach. Wij hebben het spel door... en zij worden niet boos. Sterker nog, ze vin-

den het leuk. Dat is nou een verschil tussen Nederlanders en Egyptenaren: 

ze kunnen er hartelijk om lachen als je ze door hebt. ‘Big friend!’ 

Nu zitten we in Caïro op een terrasje. Op ons tafeltje hebben we al onze 

souvenirs uitgestald. Een kleurrijk geheel. Net op de markt bij elkaar ge-

scharreld. Allemaal Egyptische waar, eindeloos over onderhandeld. Dan 

komt er een stel jongens bij ons zitten. Bij voorbaat lachend: wat zullen die 

domme toeristen daar nou weer voor betaald hebben? Van elk ding vragen 

ze: ‘How much?’ En wij vertellen van elk cassettebandje, sjaaltje, tasje enzo-

voorts wat het ons – uiteindelijk – gekost heeft. Langzaam wordt het stiller. 

Ze kijken elkaar aan, kijken ons aan. Dan worden we hartelijk gefeliciteerd. 

‘You paid Egyptian price!’ Dankbaar nemen we dit enorme compliment in ont-

vangst. Geslaagd voor ons inburgeringsexamen. We doen mee. 
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‘Ergert u niet, verbaast u slechts,’ hoorde ik een keer van een vriendin. Die 

had het weer van haar oma. Het is niet moeilijk om je te ergeren. Aan het 

weer, aan het verkeer, en vooral aan al die mensen om je heen. Aan alles 

wat anders gaat dan jij gedacht had of anders loopt dan jij wilt. Of aan al die 

mensen die iets anders willen of het anders doen dan jij. Dan ben je binnen 

de kortste keren geërgerd. Je ergert je suf aan alles en iedereen. Tenminste, 

ik wel. Ik vind het een stuk lastiger om me niet te ergeren. Te accepteren dat 

de dingen gaan zoals ze gaan, zaken lopen zoals ze lopen. Me overgeven aan 

de gang van zaken, mee te gaan in de stroom. 

Verbazing helpt. Verbazing, en verwondering. Daar ga je ook vragen van 

stellen. ‘Hoe zou dat toch komen, hoe zit dat in elkaar?’ En stuk vruchtbaar-

der. Het vraagt wel dat je afstand neemt. Want ergernis schiet erin, komt 

snel op. Voor verbazing heb je meer tijd nodig. En ook rust. En enige afstand, 

distantie. Verbazing is leuk. In plaats van ruzie te maken ga je in gesprek. 

Verwondering geeft ruimte in zo’n gesprek. Verwondering valt nooit aan. 

Verwondering omvat vanzelf respect. Maar verbazing en verwondering vra-

gen bewustzijn en alertheid. In de gaten hebben dat je je begin te ergeren. 

En daar dan om kunnen lachen. Wil je leren lachen om jezelf? Ga een maand op reis 

in Egypte. Als je kunt lachen om jezelf, kun je ook lachen om het verschil tussen jou en de 

anderen. Dan blijkt de rijkdom van het leven juist te zitten in... het verschil. 

 

Huppelen
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Een ware smaakexplosie!

De winnende dadeltaart
Na de zomervakantie heb ik een voornemen: me verbinden. Met anderen 

wel te verstaan. Meedoen, aansluiten, opgaan. Dat is niet de eerste keer. 

Duidelijk een geval van Een Grote Opgave. De mensen om me heen lachen 

me er al jaren hartelijk om uit: altijd weer diezelfde voornemens, wan-

neer voer je ze nou eens uit? 

Met twaalf anderen heb ik net twee dagen scholing achter de rug. Erachter 

gekomen dat ‘tegen’ zijn heel onvrij is. (Dat schijnt iedereen te weten, be-

halve ik.) Na twee dagen met twaalf mensen diep gaan vind ik thuis een 

briefje onder de ruitenwisser: Zaterdag Straatfeest. Ook dat nog. Nog meer 

mensen om me heen. Praten met mensen, of ik dat nog niet genoeg doe! 

Gezellig doen!

 Behalve het vriendelijke verzoek om mee te werken aan het autovrij 

maken van de straat lees ik in de gauwigheid iets over een taartenbakwed-

strijd. Tot mijn eigen verbazing blijft mijn oog daarop hangen. Goh, wat 

leuk… Da’s jaren geleden, dat ik een taart gebakken heb. Dat deed ik toen 

de kinderen nog klein waren. Boterkoek, appeltaart, chocoladetaart… Als 

ik nou eens meedoe? Een competitief stemmetje wil gelijk al winnen. En 

een professioneel stemmetje herinnert me aan m’n thema ‘verbinden’. Ik 

moet onwillekeurig denken aan een heerlijke taart die ik een paar maanden 

eerder geproefd heb op een afscheidsavond van groep acht. Ik heb nog om 

het recept gevraagd, dat moet ik ergens in de mail hebben. En een lang ge-

negeerd, gezellig en gemakkelijk stemmetje zegt: Doe nou gewoon eens mee, 

bak een taart, man… doe niet zo moeilijk!

 De volgende dag een kilo dadels gekocht. En een zak gemalen kokos. Dan 

kom je nog eens ergens: bij de Turk, de Antilliaan. De dadels zelf ontpit (met 

m’n handen werken, wat een rust!). De kinderen kijken en doen mee, net 

als vroeger. Deze taart hoeft niet in de oven, gaat zo de koelkast in. Da’s 
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mooi, kan ik nog even naar de stad. Terwijl ik loop te dromen in de boek-

winkel belt mijn vrouw: Ze zijn de taarten aan het jureren! Hoe dom kun 

je zijn: een taart maken en die dan vergeten te brengen waar ie hoort: op 

het straatfeest. Op de fiets gesprongen om nog net op tijd mijn taart te zien 

proeven door een heuse, stralende kok met een glimmend hoofd en grote 

lieve, blauwe ogen. (Want mijn vrouw had de taart inmiddels naar buiten 

gedragen… Hoe afhankelijk kun je zijn van de goede wil van je omgeving?)

 Twee uur later. Ik heb gewoon gezellig gedaan. Beter gezegd: gewoon mee-

gedaan. Twee cadeautjes gekregen: een pak op m’n lazer van een buurman 

omdat ik steeds door hem heen praatte (Ik zou hem wel eens even vertellen 

hoe hij de bijzonder complexe politieke en menselijke problemen op zijn 

werk moest oplossen, terwijl dat het laatste was waar hij om vroeg, hij wilde 

er gewoon over vertellen – ik begin te begrijpen waarom ik zo moe word van 

gewoon gezellig doen) en door een andere buurman in drie compacte zinnen 

uitgelegd gekregen wat volgens hem mijn (nauwelijks bewuste) rol is bij de 

lol die onze kinderen hebben met de muziek die ze maken (Er is hoop! Ik doe 

veel domme dingen maar het is niet alleen maar ellende…).

 Even uit de drukte buiten naar binnen gegaan voor een kop koffie. Weer 

gered door mijn vrouw, die naar buiten kijkt en roept: De prijsuitreiking is 

begonnen! We rennen naar buiten waar het juryrapport wordt voorgelezen. 

Ik hoor de jury niet voorlezen wat de kok volgens mij over mijn inzending 

gezegd heeft, dus (!) roep ik dat zelf maar ertussendoor. Gêne bij mijn vrouw 

en kinderen (’Daar heb je papa weer’). Ik let niet goed op, want ik ben boos 

over de vermeende verminking van de gevoelige tekst van de kok, in mijn 

ogen natuurlijk inmiddels een topkok…

 Blijk ik ondertussen met mijn taart gewonnen te hebben! Ik hoor het 

niet goed (Luisteren! is al jaren mijn verbeterpunt), denk dat ze onderaan 

begonnen zijn (Ik denk überhaupt te veel…). Maar de dadeltaart is de win-

naar, en ik krijg de wisselbeker! Het doorslaggevende superlatief over de 

taart blijkt bewaard te zijn voor bij de uitreiking van de prijs: de winnende 

dadeltaart heeft niet alleen volop ’smek’ (een volle ronde rijke smaak in 

koksjargon), het is een ware smaakexplosie! Dat had ik dus niet zelf hoeven 

te roepen… Gewoon geduldig wachten, erop vertrouwen dat alles goed komt. 

Het was weer een leerzame middag… En de taart ging schoon op.

143



dadeltaart
 1000 gram ontpitte dadels in stukjes

 500 gram gezouten roomboter

 250 gram rietsuiker

 1 rol volkorenbiscuit, in stukjes gebroken

 2 geklopte eieren

 kokos

Boter in braadpan zachtjes laten smelten (pas op, niet bruin 

laten worden), suiker erbij en blijven roeren tot het geheel 

goed warm is en de suiker gesmolten. Geklutste eieren erbij 

en blijven roeren tot het doorgekookt is (het wordt pudding-

achtig). Dan de stukjes dadel erdoor roeren. Dit geheel een 

minuut laten koken, ondertussen blijven roeren (daar krijg je 

die toffeesmaak van, het karamelliseert). De biscuit erdoor-

heen scheppen tot de biscuit lekker nat is. Ondertussen veel 

proeven en je vingers erbij aflikken. Alles in de taartvorm 

(doorsnede 24 cm, kleiner kan ook) doen en gladstrijken. Ko-

kos erover strooien en niks bakken: de koelkast in. Minimaal 

anderhalf uur laten afkoelen. Voor daarna: Eet smakelijk! 

[Meer recepten met ‘smek’ vind je op www.bagelsandbeans.nl]
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Wat zijn jouw drijfveren?

Jongens waren we – maar aardige jongens. Al zeg ik ‘t 
zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve 
Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen 
opknappen. We zouden hun wel eens laten zien hoe ‘t moest.
Nescio, Titaantjes

Hoe formeer je een kabinet?
‘Wat zijn jouw drijfveren?’ vroeg Herman aan Jan Peter, Wouter en An-

dré. Midden in de winter, diep in Friesland. Aan een grote rondreizende 

ovale tafel. Herman Wijffels vertelde erover tijdens de persconferentie na 

de kabinetsformatie. De vraag naar de drijfveren gaf de opening voor de 

coalitiebesprekingen. De antwoorden waren de doorgang naar wederzijds 

begrip, onderling vertrouwen en uiteindelijk samenwerking.

Die gereformeerde jongens in hun nette truien bleken alle drie hetzelfde te 

willen: werken aan een betere wereld. Ze konden hun ego even laten voor 

wat het was. Ze hoefden even niet de slimste te zijn. Ze hoefden even geen 

weblog bij te houden, even geen dagboektapes in te spreken. Ze hoefden 

even niet te twijfelen aan zichzelf. Ze gingen even terug naar waar het hun 

ooit om begonnen was.

 En ze waren even niet bezig met wie de baas was. Want dat was Wijffels, 

zonder twijfel. Hij vroeg die drie jongens naar hun verhaal. En ze hadden 

allemaal een eigen verhaal, en tegelijkertijd hetzelfde verhaal. Ze hebben 

het beste voor met de wereld. Ze zijn gedreven om het beter te maken – op 

hun eigen manier, met hun eigen nadruk. Ze hebben heel veel gemeen.

 En ze wilden samenwerken. Ze konden normaal gaan doen. Gaan doen 

wat ze het liefste willen. Aanpakken, er wat van maken. Dingen voor elkaar 

krijgen.

145



146



Huppelen
‘Ga eens huppelen,’ zei de therapeut
‘Huppelen, huppelen?’ vroeg ik
‘Ja, kun je nog huppelen?’
‘Vast wel, maar...’ 
(Wat zullen de mensen er wel niet van denken?!)
‘Probeer het eens!’

Een uur later huppelde ik
Door een volle tunnel onder het Centraal Station
Ik kon het nog, en het was heerlijk 
(En wat ga je dan snel vooruit!)
Niemand keek vreemd op, en wat dan nog...
Ik huppelde!

Af en toe huppel ik over het plein
Zullen we huppelen? vroeg onze jongste vaak
Of alleen, gewoon lekker huppelen
(Net als toen ik klein was, nog onbevangen)
En wat de mensen denken...
Moeten zij weten!
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Fantaseren, of creëren?

There are those that look at things the way they are, and ask why? 
I dream of things that never were, and ask why not?
Robert F. Kennedy

‘Goh pap, dat zou toch wat zijn… als we over een jaar in Het Paard staan!’ 

Zei onze oudste zoon Camiel toen hij twaalf was. ‘We’ zijn All Missing Pie-

ces, de rockband die hij samen met z’n broers Wrister en Quinten vormt. 

Band of Brothers. ‘Het Paard’ is Het Paard van Troje, de rocktempel (zeg 

maar het Paradiso) van Den Haag.

 

Net op tijd kon ik het gebruikelijke – o zo volwassen! – afzwakken van te 

hooggespannen – pas op voor teleurstelling! – verwachtingen inslikken. ‘Ja, 

dat zou wat zijn,’ wist ik nog zo neutraal mogelijk terug te zeggen. De goden 

zijn gedankt. Want waar stonden die jongens van toen inmiddels negen, elf 

en dertien nog geen jaar later? Inderdaad, in Het Paard.

 Een tijdje later. Camiel fantaseert over een optreden in Café de Paap. The 

place to be voor elke jonge rocker in Den Haag en omstreken. Anouk is daar 

begonnen, en ontdekt, net als Di-Rect. ‘Fantaseert’ hij? Of creëert..? Je raadt 

het al: All Missing Pieces staat niet veel later te rocken in een bomvolle 

Paap. Met op de eerste rij twee van hun grootste helden: Bas en Spike, de 

bassist en gitarist van Di-Rect. Niet veel later tekenen ze een platencontract. 

 Daar in de Paap herinner ik me ineens de eerste aflevering van Beatstad, 

in 2005. Tienduizenden mensen op het Malieveld. Grootse optredens van de 

beste Haagse bands. Met als uitsmijter Golden Earring. We stonden er met 

ons vijven. De jongens hadden net hun allereerste optreden achter de rug, 

op het straatfeest. Je raadt al wat Camiel toen zei: ‘Goh pap…’

 Die droom komt uit, heel concreet: All Missing Pieces opent Beatstad 

2008. Ze spelen voor tienduizenden mensen op het Malieveld. Wie zegt dat 

dromen bedrog zijn? Hun dromen worden werkelijkheid. Misschien wel om-

dat het geen verwachtingen zijn. Nadrukkelijk niet. Ze rekenen nergens op. 

Dus ook geen teleurstellingen. Ze dromen des te meer. 
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I think there’s a world 
market for about five 
computers.
Thomas J. Watson, chairman of the board of IBM
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There is no likelyhood man can 
ever tap the power of the atom.
Dr. Robert Andrews Millikan, Nobelprizewinner Fysics 1923

Very dull, a dreary record of typical family bickering,
petty annoyances and adolescent emotions.
Alfred A. Knopf Inc., turning down Anne Frank’s Diary 

Impossible to sell animal stories in the U.S.A.
Alfred A. Knopf Inc., turning down George Orwell’s Animal Farm

640K ought to be 
enough for anybody.
Bill Gates, in 1981

There is no reason anyone would want a computer in their home.
Ken Olson, president of Digital Equipment Corp. in 1977

It will be gone by June.
 Variety Magazine, commenting on Rock ’n Roll in 1955

You ought to go back to driving a truck.
Concert manager, firing Elvis Presley in 1954

We don’t like their sound. Groups of guitars are on the way out.
Decca executive, after turning down the Beatles in 1962

You’d better learn secretarial skills
or else get married.
Modelling agency, rejecting Marilyn Monroe in 1944
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Armzalig gepruts,
of meesterwerk? 
‘Op ogenblikken van groot enthousiasme, schijnt het me toe, dat er nooit op 
de wereld, door niemand zó iets moois en belangrijks gemaakt is. Kort daar-
op – een kwestie van uren – zie ik er plotseling niets meer in en treft mij de 
volkomen nutteloosheid van al dat armzalige gepruts. Maar ik heb mij er 
nu eenmaal in vast-gebeten en de volgende dag ga ik er weer mee door, alsof 
mijn leven ervan afhangt en ben ik b.v. doodsbenauwd, dat ik zou kunnen 
sterven, vóórdat dit laatste, z.g.n. meesterwerk, klaar zou zijn.’

Schrijft M.C. Escher op zijn 58e. Maar ja, dat was ook ten tijde van het maken 

van een van zijn meest indrukwekkende prenten, ‘Prentententoonstelling’. In 

mei 1956 is Escher klaar met deze litho en in een brief aan zijn zoon Arthur 

schrijft hij: ‘Die gekke prent, waar ik je laatst over sprak, is af, maar nog niet gedrukt. 

Zoiets raars heb ik, geloof ik, van mijn leven nog niet gemaakt. Er komt onder anderen 

een jonge man op voor, die belangstellend staat te kijken naar een prent aan de wand van 

een tentoonstelling, waar hijzelf op getekend staat. Ra, ra hoe kan dat. Misschien ben ik 

niet ver verwijderd van Einsteins gekromde heelal.‘

Een man staat dus in een prentengalerij en blijkt naar zichzelf te kijken: op 

de prent die hij bekijkt ontwaart hij zichzelf, in een galerij, waar hij staat 

te kijken naar een prent met daarop zichzelf. ‘…kijker en bekekene vallen 

samen in één figuur. Het is niet de één of de andere, maar beiden tegelijk.’ 

zegt Escher er zelf over. Een prent met een wonderlijke vergroting, verklei-

ning en verdraaiing, met in het centrum een mysterieus wit gat. Daarin 

Eschers initialen, MCE, en het jaartal, 1956.

Boeddhisten zagen in het lege centrum een verbeelding van verlichting. 

Wiskundigen van de Leidse Universiteit (‘Twee geleerde heren’) probeerden Es-
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cher duidelijk te maken dat hij een ‘Riemann’s vlak’ had afgebeeld, een ma-

thematisch vlak met een leeg centrum. ‘Ik betwijfel of ze gelijk hebben,’ schreef 

Escher later. ‘Mij ging het slechts om een gesloten, ringvormige uitdijing die nergens 

begint en nergens ophoudt.’

Pas onlangs, dankzij de inventiviteit van weer Leidse wiskundigen (maar nu 

een nieuwe generatie, met krachtige computers) werd het geheim van ‘Pren-

tententoonstelling’ onthuld. Het blijkt om een draaiend Droste-effect te gaan. 

Ze hebben er een duizelingwekkende animatie van gemaakt.

Wist Escher misschien niet hoe hij de prent af moest maken? Vandaar die 

witte vlek? Ontbrak het hem aan de benodigde wiskundige kennis? Vandaar 

het lege centrum? We zullen het nooit weten. Wat we nu wel kunnen zien 

is Eschers ongelofelijke intuïtie. Hij wist wat zich in dat naar binnen spira-

lende centrum afspeelt: eindeloze beweging. En hij zag wat in die peilloze 

diepte te vinden is: oneindigheid. Misschien wel voorstelbaar dat je af en toe aan 

jezelf twijfelt als je de eeuwigheid in een prent probeert te vangen…
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Terug naar je bron

Ontsnappen uit je
eigen prentenkabinet
Op de prent ‘Prentententoonstelling’ kijkt een man naar een prent waar 

hij zichzelf naar een prent ziet kijken waarop hij zelf voorkomt, kijkend 

naar zichzelf... Die man blijft dus naar zichzelf kijken en ziet steeds weer 

hetzelfde. Hij ziet zichzelf, opgesloten in zijn eigen prentenkabinet. 

Misschien herken je het wel. Bezig met je eigen problemen, eindeloos... Je 

komt er niet uit, want je zit opgesloten in jezelf. Tollend, draaiend, door-

draaiend. Steeds verder naar binnen spiralend, zonder dat je ergens komt, 

alles blijft zich maar herhalen. Je blijft jezelf maar tegenkomen.

Wat helpt dan? Doen wat andere mensen op die prent doen. Naar buiten gaan. 

Loop de deur uit, ga de kade op. Kijk uit over het water. Water beweegt, wa-

ter stroomt. Rondtollen in je problemen stopt je levensstroom. Dan bestaat 

de wereld alleen nog uit jezelf. Geen verbinding met de wereld om je heen. 

Alleen jezelf zien is een ander niet zien. Je kunt het omdraaien. Door een 

ander te zien kun je jezelf weer zien. Door je te verbinden met een ander 

verbind je je met jezelf. Kom je weer in verbinding met jezelf, met je eigen 

bron. Dan ervaar je dat je bron niet in je hoofd zit. Je hoofd tolt. Je bron leeft.

155



156



Vage klachten

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet 
en vullen geen voorraadschuren. Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet.
Jezus van Nazareth

‘Je bent helemaal niet depressief. Je bent ongelukkig.’ Zei Els, een vrien-

din. En psycholoog. Fijn; denk je je net gelegitimeerd zielig te kunnen 

voelen, vertelt iemand je dat je alleen maar niet gelukkig bent. Erger nog, 

niet zomaar iemand. De partner van je beste vriend, die er nog voor door-

geleerd heeft ook. Die zelfs haar werk is gaan maken van het helpen van 

mensen met onbegrepen klachten. Waar er steeds meer van zijn. 

Zo erg was het ook weer niet. Geen onbegrepen klachten. Wel onbegrepen 

ongelukkig. Je loopt te balen en je weet niet waarvan. Er is niets aanwijs-

baar aan de hand en toch voel je je vervelend. Je hebt het zo goed, je hebt 

niets te klagen en toch voel je je ontevreden. Je begint je daar zelfs voor te 

schamen. Het is gênant dat je met al dat aantoonbare geluk ondertussen 

ongelukkig bent. Hoogstvermoeiend is dat. 

 Op een zaterdagochtend liep ik op het plein, op weg naar de Albert Heijn. 

Ik had een boekje gelezen. ‘De kracht van het NU’ van Eckhart Tolle. Het was 

me aangeraden door een andere wijze vrouw, Marijke, ook al een die weet 

waar ze het over heeft, de partner van een vermaarde psychiater. In tien 

dagen tijd had ik elke dag een hoofdstuk van zo’n tien of vijftien bladzijden 

gelezen. En tot me laten doordringen. Niet even samen te vatten.

 Of juist wel samen te vatten. In één korte vraag: Hoe is het nú? Dat is 

alles. En daarmee niets. Want in het nu is alles en is er tegelijkertijd niets. 

Stel jezelf maar de vraag: Hoe is het nú? Nee, niet toen net, ook niet zo met-

een, maar nú?! In het ‘nú’, in het werkelijke huidige moment, is het goed. 

En ook leeg. Het nu is altijd goed, en alles is er goed. Zelfs al ben je op weg 

naar het schavot, het ‘nú’ is goed. Vreemd.

157



 Ik vroeg me dus af op zaterdagmorgen, op weg naar de supermarkt: Hoe is 

het nú? Heb je nú een probleem? En eerlijk is eerlijk, ik had geen probleem. 

Al mijn problemen speelden zich in het verleden of in de toekomst af. Mijn 

problemen bleken uit teleurstellingen en verwachtingen te bestaan. Als ik de vraag 

eerlijk en echt vanuit mijn gevoel – en dus niet vanuit mijn hoofd – beant-

woordde kon ik niet anders zeggen dan: Ik heb geen probleem.

 ‘Ik heb geen probleem...’ Dat kan confronterend zijn. Vooral als je ge-

wend bent om problemen te hebben. Of ze denkt te hebben. Wat nu? Maar ja, 

je hebt net bedacht: Ik heb geen probleem. Dus het antwoord op elke vraag 

waar ‘nu’ in voorkomt is: Geen probleem. En zo was het ook. Ik kwam erach-

ter dat al mijn problemen reële problemen waren. Ik ontdekte ook waar ze 

zich bevonden. In mijn hoofd, en nergens anders.

Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, 
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. 
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Jezus van Nazareth

De vraag naar het ‘nu’ ging voorbij mijn hoofd. En daarmee voorbij het pro-

bleem. Probleem opgelost? Dat is te makkelijk. Want je hoofd is werkelijk 

een heel ingenieus en ook heel eigenwijs instrument. En het gaat maar door. 

Is ook beslist niet voor een gat te vangen. Je hoofd is heel creatief in moei-

lijk doen. Maar ja, wat zou jij doen als je ineens niet meer mee mag doen? 

Als je je buitenspel gezet voelt? Dan ga je toch moeilijk doen?

 Terwijl er juist voor je hoofd een glansrol weggelegd is. Dat kan als je 

hoofd begrijpt dat het geen problemen meer hoeft te maken om aandacht te 

krijgen (vergelijk je hoofd maar met een peuter of een puber). Dan krijgt je 

hoofd de ruimte om te doen waarvoor het bedoeld is. Nadenken, in plaats 

van tobben. Nuchter, objectief, verstandig.

 In die rationele ruimte kan je hoofd je bijzonder goed van dienst zijn. 

De werkelijkheid beoordelen. Zin en onzin uit elkaar houden. Scherpzinnig 

zijn. Helder argumenteren. Dat lukt als jij je door je hoofd niet meer gek 

laat maken. Dat gebeurt als het jouw hoofd volstrekt duidelijk is wie er de 

baas is. Als er een instantie in jou opstaat die zegt: Hou op, ík heb geen probleem, 

mijn hoofd maakt een probleem!
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stop! 
Wat is er NU aan de hand? 

niets!
159



This land is my land!

Landgoedeigenaar
Het gebeurde op een stille zaterdagmorgen in december. Ik liep onder een 

stralend blauwe lucht op een kronkelende dijk in de Betuwe. De natuur 

was wit: het had gemist en het vroor. Rijp op alle bomen en het riet. Alles 

was wit. Winter Wonderland. Overal ijskristallen, schitterend in de zon. 
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Ik wandelde een landgoed op. Ruim, groot, van mij... Da’s gek, het is hele-

maal niet van mij. Maar zo voelde het wel. Ik loop hier, en de wereld is van 

mij. Toen schoot me een heel oud liedje te binnen: This land is your land, 

this land is my land. Dat zongen we vroeger op school. Ik strekte m’n armen 

uit en dacht: Dit is van mij, dit is mijn wereld.

 Het bracht me op een gedachtespelletje. Terwijl ik hier loop ben ik de 

eigenaar van dit landgoed. Ik loop hier in de wetenschap dat dit allemaal 

van mij is, deze grond, dit bos, deze boomgaard, deze waterpoel. Alles wat ik 

hier om mij heen zie is van mij. Dat is mijn geboorterecht, ik heb het geërfd 

van mijn voorvaderen die hier ook leefden.

 Daar hoort ook een bepaalde houding bij. Bescheidenheid, nederigheid. 

Want ik heb er niets voor hoeven doen. Ik heb het ook maar in de schoot 

geworpen gekregen – toen ik uit de schoot van mijn moeder kwam. Ik hoef 

hier alleen maar goed voor te zorgen. Rentmeesterschap. En ik kan en mag 

ervan genieten, dat is absoluut de bedoeling!

 En een bepaald gedrag in mijn omgang met mensen. Vriendelijkheid, 

hoffelijkheid. Een besef van delen. Delen wat ik gekregen heb en waar an-

deren net zo goed van kunnen en mogen genieten als ik. Dus delen wat ik 

als mijn eigendom en recht beschouw. Delen wat ik heb. Beschikbaar maken 

wat ik bezit. Mijn landgoed openstellen.

 En gek genoeg een besef van gelijkwaardigheid. Dat ontdekte ik toen ik 

die zekerheid van het bezit voelde. Welkom op mijn landgoed! En het is 

evengoed jouw landgoed. Dus als je wilt kun jij mij welkom heten op jouw 

landgoed. Wat hetzelfde is. Dan staan we allebei sterk. Leven we samen van-

uit de zekerheid van een veilig bezit. 

 Gek genoeg werd ik niet hooghartig van de gedachte dat dit allemaal 

van mij was. Ik ervoer eerder dankbaarheid. ‘Adel verplicht’ was ineens een 

begrijpelijke uitdrukking. Niet veel later zag ik minister Piet Hein Donner 

in de hal van zijn departement. Bekend gezicht, en ik groette hem. In het 

voorbijgaan lachte hij vriendelijk en neeg licht zijn hoofd. Dat is adel.

Probeer het eens als je buiten loopt. Loop over straat of door de natuur en 
bedenk: dit is allemaal van mij. Ik bezit dit, dit is mijn eigendom. Kijk wat 
er met je gebeurt, ervaar wat die gedachte met je doet. Laat dat binnenko-
men en ga ernaar lopen. Hoe kijk je om je heen, hoe kijk je naar andere 
mensen? Wat doe je, en wat zijn de reacties?
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Zum Kotzen!

Verschrikkelijk jezelf zijn,
en je verschrikkelijke zelf zijn
‘Wees maar jezelf’ is een gebruikelijke en goedbedoelde aanmoediging. We 

bedoelen dan dat iemand zich niet anders voor hoeft te doen. Laat maar 

zien wie je bent en dat is goed. Authentiek, met een moeilijk woord. Dat 

is de moderne norm. ‘Gij zult authentiek zijn’ lijkt wel het nieuwe gebod. 

Want authentieke mensen zijn fantastische mensen. En dat is nog maar de 

vraag. Want authentieke mensen zijn vaak ook verschrikkelijke mensen. 

 

Tenminste, authentieke mensen kunnen zich verschrikkelijk gedragen. Zo-

als een coach een keer tegen een cliënt zei: ‘Jij kunt beter maar niet authen-

tiek zijn, want dan ben je een lul!’ Je kunt je er ook bewust van zijn. En het 

uitdragen. Zoals Henkjan Smits, de promotor van de mediaterm voor au-

thenticiteit, de X-Factor, een keer zei: ‘Ik kan er niks aan doen, ik ben nou eenmaal 

Henkjan Smits... Ik ben altijd al zum Kotzen geweest!’ Dan maak je er je handels-

merk van. Kun je er zelfs je geld mee verdienen en er succesvol in zijn.

 Mag jij verschrikkelijk jezelf zijn? Van je omgeving? En belangrijker: 

van jezelf? Verschrikkelijk jezelf zijn betekent ook: je verschrikkelijke zelf 

zijn... Je Verschrikkelijke Zelf. Want dat is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

Je bent niet alleen maar leuk en aantrekkelijk, je bent ook regelmatig verve-

lend en afstotelijk. Durf je dat ook te laten zien? En wil je daar ook verant-

woordelijkheid voor nemen? Trouwens, als je van jezelf weet, en laat weten, 

dat je ook een andere kant hebt, ben je al een stuk beter te verdragen. 

 Het wordt vervelend als je over jezelf denkt dat je leuk en aardig bent 

en anderen wel beter weten. Het beeld dat jij van jezelf hebt, komt dan niet 

overeen met het beeld dat anderen van je hebben. Dat kan veel verwarring 

veroorzaken. Wat kan helpen is dat je regelmatig aan je omgeving durft te 

vragen wat ze van je denken. En dat je dat ook aanhoort en inneemt. Zonder 

te sputteren en tegen te spreken, zonder je te willen verdedigen tegen al die 

onheuse aantijgingen. Het zijn hun beelden. Ze zijn waar.
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Verschrikkelijk jezelf zijn kan aantrekkelijk en schokkend tegelijkertijd 

zijn. Veel artiesten en kunstenaars leven op die manier. Op het randje. 

Daarmee krijgen ze vaak aandacht. En oogsten ze bewondering. Op afstand. 

Want je wilt waarschijnlijk liever niet naast Ozzy Osborne wonen. En in een 

vliegtuig kon je maar beter niet in de buurt van André Hazes zitten. Want je 

kon zomaar klappen krijgen als hij bijvoorbeeld vond dat jij vervelend deed 

tegen zijn kleine Dré. En toch werd het hem weer vergeven.

 De vraag is: kun je jezelf accepteren? Met alles erop en eraan? Dus ook je 

donkere kanten? Of andersom, ook je lichte kanten? Zoals in Apocalypse Now 

Roxanne tegen Captain Willard zegt: ‘There are two of you, don’t you see? One 

that kills... and one that loves.’ Er zijn bibliotheken over volgeschreven. Zoals 

Goethe al zei: ‘Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.’ Als je dat niet van jezelf 

kunt zien en accepteren, ga je het ontkennen en wegstoppen. En eindig je 

misschien als Dr Jeckyll and Mr Hyde.

 ‘We are all free to do whatever we want to do,’ schrijft Richard Bach in Illusions. 

Ga je goddelijke eigen gang. Dat geeft wel een enorme verantwoordelijkheid. 

Voor wat je aanricht. Nu hangt het van jouw bewustzijn af. Wat wil je doen? 

Tot hoever ga je? Wat vind jij verantwoord? Misschien ben je bang voor het 

beest in jezelf. Of kom je erachter dat je daar helemaal niet bang voor hoeft 

te zijn. Omdat je ook nog een dierentemmer in je blijkt te hebben. Een in-

stantie in jou die gaat over goed en kwaad. Je bewustzijn.

Je bewust zijn of
je niet bewust zijn,
dat is de vraag.
Theo Maassen, Tegen beter weten in
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Het kan zijn dat je anderen boos maakt. Dat anderen je niet begrijpen en 

zich van je afwenden. Omdat jij dingen doet die volgens hen niet kunnen of 

niet mogen. Kan zijn. Zolang jij maar weet wat je doet, waar jij mee bezig 

bent. Met vol bewustzijn. En neem dan ook de consequenties. Ga niet lopen 

mauwen of onbegrepen zitten doen. Zoals John Lennon in The Ballad of John 

and Yoko: ‘Christ you know it ain`t easy / You know how hard it can be / The way things 

are going / They`re going to crucify me.’

 ‘Zeur niet!’ zou Annie M.G. Schmidt zeggen. Neem de vrijheid om jouw 

leven te leven. Probeer het uit. Doe niet zielig als het niet werkt of fout gaat. 

Begin weer overnieuw. Stoot je neus. Loop risico’s. Ga bijna failliet. Krab-

bel weer op. Ontdek al die kanten van jezelf die je misschien wel vermoedt 

maar nog niet goed kent. Verras jezelf. En je omgeving. En misschien zeggen 

zij wel: Hee, daar ben je! Het kan zijn dat ze eerst nog even balen, want jouw 

zoektocht is misschien niet leuk om van dichtbij mee te maken.

Do not fear mistakes – 
there are none.
Miles Davis

Als je de moed hebt om te experimenteren met verschrikkelijk jezelf zijn – 

en onvermijdelijk daarbij ook je verschrikkelijke zelf te zijn – is het handig, 

misschien zelfs wel noodzakelijk om krediet te hebben. Misschien letterlijk, 

in ieder geval figuurlijk. Dan mag je hopen en bidden dat je mensen om je 

heen hebt die in je geloven en van je houden. Waar je een potje bij kunt bre-

ken, en meer dan dat. Je komt er in ieder geval achter wie je echte vrienden 

zijn. Voortaan weet je waar je altijd terechtkunt.

165



De schaamte voorbij

Je uitspreken
Wat is dat toch? Het allerbelangrijkste tot het laatst bewaren? Je spreekt 

iemand, je bent ergens op bezoek en als je vertrekt begin je eindelijk over 

wat je eigenlijk te vertellen hebt. Drempelgesprekken. Op de drempel naar 

buiten komt het hoge woord eruit. Of is dit je volwassen variant op ‘het 

lekkerst voor het laatst bewaren’? Maar dat was toen ook al niet zo han-

dig: je eten was dan wel koud. 

Nog zo een. Aan hen om wie je het meest geeft het moeilijkst kunnen vertel-

len wat je het allerbelangrijkst vindt. Vooral vervelende dingen. Je praat 

vaak makkelijker met een collega of een vriend over iets wat tegenzit dan 

met je eigen partner. Of je wilt je kinderen vooral niet laten merken dat je 

het ergens echt moeilijk mee hebt. Terwijl je partner en je kinderen natuur-

lijk wel aan je merken dat er iets aan de hand is.

 Het is paradoxaal. Juist aan degenen van wie je het meest houdt is het 

soms het moeilijkst je ware gevoel te tonen. Vooral je pijn en zeker je ver-

driet. Wat is dat toch? Je groothouden? Schaamte? Of is het voor de gek hou-

den? Om te beginnen jezelf. Kop in het zand. Want zolang je het hun niet 

vertelt komt het gevoel dat erbij hoort ook niet helemaal vrij. Als je het hun 

wel vertelt komt dat tevoorschijn. Niet fijn.

 Dat gevoel is nou net wat je niet wilt voelen. Dat gevoel doet pijn. En ze 

gaan er natuurlijk vragen over stellen. Au! Nog meer pijn. Maar ondertus-

sen houd je hen wel voor de gek. Want je probeert te doen of er niet zoveel of 

zelfs helemaal niets aan de hand is. En vervelend genoeg kom je daar thuis 

natuurlijk weer het minst makkelijk mee weg. Je kunt niet de hele avond 

achter je krant of het internet blijven zitten.
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Ergens mee rondlopen en er niet over praten werkt niet. Je krijgt er onher-

roepelijk gedoe door. Juist met degenen van wie je het meest houdt. Door 

niet te praten ontstaat er een onzichtbare kloof. Een onoverbrugbare ruimte 

die jou gescheiden houdt van degenen die je juist zouden kunnen helpen. 

En hulp is nou net wat je goed kan gebruiken. Het geluk ligt voor je voeten. 

Maar je ziet het niet. Je maakt omtrekkende bewegingen.

 Wat doe je? Je belt een coach... Hem vertel je waar je het moeilijk mee 

hebt. Na wat aanvankelijke gêne vertel je honderduit. De schaamte voorbij. 

De coach hoort het geduldig aan en stelt een paar verbaasde vragen. Na jou 

verbouwereerde antwoorden maakt de coach nog een kernachtige opmer-

king. Waarop jij reageert met: Maar dat zegt mijn vrouw ook altijd! Precies, 

zegt de coach, wat doe je hier? Naar huis jij!

 Thuis vertellen is het lastigst. En het werkt het best. Het lucht op. En het 

kweekt begrip. Je hoeft niet alles te weten. Overal perfect in te zijn. Je mag 

steken laten vallen. Je bent per slot ook maar een mens. Geen Superman, geen 

Wonderwoman. Je zult er versteld van staan hoe goed ze er thuis op reageren 

als jij durft te vertellen waar je mee zit. Wat je moeilijk vindt, wat je pijn 

doet of waar je verdrietig over bent.

 En dan wordt het leuk. Want wat blijkt? Zij hebben ook hun dingen. Jouw 

openheid en lef werkt als toestemming. Anderen beginnen ook te vertellen 

over waar zij mee zitten, of wat ze lastig vinden. Je blijkt allemaal je dinge-

tjes te hebben, allemaal net mensen te zijn. Je durft uit te komen voor waar 

je mee zit. En dat relativeert de boel ook weer enorm. En dan kun je elkaar 

ermee helpen. Even met een ander bezig zijn. Samen er ook om lachen.

Laatst zat ik ergens mee. Had het even moeilijk. Onzeker over opdrachten, gespannen 

over inkomsten. Ik was er chagrijnig over. Niet gezellig. ‘Jongens, ik heb het even moei-

lijk, ik maak me zorgen, voel me onzeker, ben snel van slag, dan weten jullie dat,’ lukte 

me tegen de kinderen te zeggen. Dat scheelde gezeur en gedoe. Ze begrepen het en hadden 

begrip. Daardoor kon ik mijn zorgen relativeren, ontspannen en weer meedoen. 
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Pas op, je bent zo minister-president!

Zeggen wat je te zeggen hebt
We noemen haar Simone. Ze werkt op een van de departementen in Den 

Haag. Net als haar collega’s is ze intelligent en goed opgeleid. Ze spreekt 

en adviseert de ambtelijke top en de bewindslieden. Over wat er gaande 

is in deze wereld, hoe daarmee om te gaan en hoe daar mogelijk op te an-

ticiperen. Ze is tweede helft twintig en vraagt zich net als veel van haar 

leeftijdsgenoten af: doe ik het wel goed, kan ik het wel? De bekende high-
potentialtwijfels. Veel behoefte aan feedback. Ondertussen wel iemand 

waarvan gedacht wordt: een aanwinst, daar verwachten we veel van, met 

wat begeleiding komt ze er wel. 

Maar voorlopig komt ze niet hogerop. Want ze gaat naar Afrika... en niet als 

diplomaat voor Buitenlandse Zaken. Ze heeft haar baan opgezegd en gaat 

emigreren. En sinds ze ontslag heeft genomen is er iets met haar gebeurd. 

Het gaat haar buitengewoon goed. Ze komt steeds meer tot haar recht. Ze 

wordt steeds meer gewaardeerd. Ze komt tot bloei en ontplooiing. Hoe komt 

dat nou? ‘Ik zeg tegenwoordig wat ik wil. En ik geef ongevraagd advies. Ik 

bemoei me met dingen waar ik vroeger van dacht: daar heb ik toch geen 

verstand van? Daar denk ik niet meer over na. Wat in me opkomt vertel ik. 

En het leuke is dat ik steeds vaker hoor: Wat een goed advies! Jammer dat je 

straks weg bent.’ 

Als je trouw bent aan jezelf 
verdwijnen je problemen.
Barry Long

168



Simone is niet meer bang om eruit te liggen, of om eruit gegooid te worden. 

Want ze gaat al weg. En vanuit die onafhankelijke positie is ze ineens van 

grote betekenis voor haar omgeving. Ze zegt waar het volgens haar op staat 

en dat is nou precies waar behoefte aan is. Dat zouden meer mensen moeten doen! 

Stel je voor, dat we de moed zouden hebben om ons echt uit te drukken. 

Volstrekt helder zouden durven zijn. Niets achterhouden, uitgesproken zijn, 

oprecht uitkomen voor wat we eigenlijk vinden. Ook onwelgevallige opvat-

tingen, politiek incorrecte meningen ten beste geven. Dingen die je omge-

ving liever niet wil horen, omdat het niet past, omdat het niet hoort. Omdat 

er een taboe op zit.

Denkspelletje: Wat zou er gebeurd zijn als Ad Melkert gezegd had wat hij van Wim Kok 

niet mocht zeggen, of dacht niet te mogen zeggen: ‘Er gaat iets niet goed met de muliti-

culturele samenleving. De spanning loopt ongemerkt op.’ Zou Pim Fortuyn dan ook zover 

gekomen zijn? Zo nodig zijn geweest? We zullen het nooit te weten komen. We weten wel 

dat Ad Melkert uiteindelijk de boeman werd en de verkiezingen nog een keer verloor. Op 

de avond van de moord op de man die vol bravoure had gezegd: ‘Vergis u niet: Ik word de 

nieuwe minister-president van dit land!’ ontvluchtte Melkert onderin een auto het Bin-

nenhof om aan een woedende menigte te ontkomen. Fortuyn-aanhangers waren boos op 

Kok en Melkert, en Melkert was al maanden boos op Fortuyn. Of was hij boos op zichzelf? 

Omdat hij niet had gezegd wat hij wist of vond. En Fortuyn nu wel zei.

We hebben het over vrijheid. Je vrij voelen om te doen wat jou goeddunkt. 

Ongehinderd, ongegeneerd. Niet meer onder de indruk van andermans po-

sitie. Vrij om te spreken, vrij om te vinden wat jij vindt. Geen angst voor 

repercussies, geen angst om niet meer geaccepteerd te worden. Niet bang 

om voor gek versleten of uitgelachen te worden. En ook durven vertrouwen 

op een dieper weten. Soms niet meer te beredeneren. Gut feeling. Maar ook 

intuïtie. En die serieus nemen. Niet meer luisteren naar die stemmetjes in 

je hoofd: ‘Kan niet, mag niet!’ Wat een ruimte, wat een vrijheid! En wat een 

rijkdom... 

 Hoe hoger op de ladder, hoe meer je te verliezen hebt (of denkt te heb-

ben) en hoe minder vrij je je voelt (of kunt voelen). Echte helden zijn men-

sen die op een spannende plek (macht en status), waar iedereen hen ziet (af-

breukrisico) hun eigen plan trekken. Mensen die niet alleen vrijheid willen 

maar vooral verantwoordelijkheid nemen, om te beginnen voor hun eigen 
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leven. De overtreffende trap daarvan is blijven waar je bent en je volstrekt 

vrij voelen en je vooral vrij weten. Want wie kan jou wat doen? Je baas? In 

Nederland? Wat kan je gebeuren? Ontslag? In Nederland? 

Het ergste wat je kan overkomen is overweldigend succes. Omdat je eindelijk doet wat je 

goed kunt en waar je zin in hebt. Dat is meestal hetzelfde. Dan hoef je ook niet teleurge-

steld te raken. Anderen de schuld te geven. Boos te worden op je omgeving. Je hoeft jezelf 

niet zielig te vinden, je hoeft geen slachtoffer te zijn. Je kunt elke dag beslissen het anders 

te doen. Te doen wat jij het liefste doet, en vooral te zeggen wat jij op je hart hebt. Maar 

pas op, je wordt zo maar minister-president!

It’s not a question of breaking the rules, don’t you 
understand? I don’t break the rules, because I don’t 
see any rules to break. As far as I’m concerned, 
there aren’t any rules...
Bob Dylan
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Onweerstaanbaar en onverslaanbaar

Triktrak 
M en ik komen aan in Aswan, waar de Nijl binnenstroomt en Egypte begint. 

Ineens zie je ook een ander soort mensen. Nubiërs. Langer, slank, statig. 

Koninklijk, indrukwekkend. Minder uitbundig, meer ingetogen. Niet zul-

ke druktemakers als veel Egyptenaren. Maar volgens hen zijn de Nubiërs 

buitenlanders, vluchtelingen. Ze worden getolereerd, meer niet. Ze horen 

er niet echt bij. Ze doen niet mee, mogen misschien wel niet meedoen. 

 

Langs de stoffige hoofdstraat van Aswan staan theehuizen. Mannen spelen 

er wat ze overal rond de Middellandse Zee spelen, triktrak. Vooral ’s avonds, 

in het helle tl-licht dat weerkaatst op de blauwe en groene muren. Maar 

kijk nou, een vrouw! Midden in een grote kring zit een jonge vrouw. En ze 

is nog mooi ook. Dik blond haar. Ze speelt triktrak. Ze speelt tegen Egypti-

sche jonge mannen. Voor hen is ze onweerstaanbaar. Ze is jong, blond... en 

Israëlisch. 

 En ze is onverslaanbaar. Elke avond wint ze van alle jongens. En die wil-

len allemaal tegen haar spelen. Want het verhaal gaat dat wie van haar wint 

met haar mee mag. Ze is de koningin van het terras. Ze weet wat ze wil, ze 

weet wat ze doet. Ze is aantrekkelijk, niet alleen omdat ze mooi of exotisch 

is. Dat zijn die Nubiërs ook. Nee, er is nog iets. Ze is uitdagend. Kom maar op 

als je durft, lijkt ze te zeggen. Probeer maar van me te winnen, als je kunt. 

 Waarom is dat nou leuk? Waarom werkt dat nou? Het is aantrekkelijk. 

Iemand die jou vraagt, nee uitdaagt, om het beste van jezelf te laten zien. 

Echt te presteren. Verder te gaan dan je dacht dat je kunt. Het werkt. Ten-

minste, als je ertegen kunt om uitgedaagd te worden. Moet je wel sportief 

genoeg voor zijn. Dat waren die Egyptische jongens. Tegen je verlies kunnen. 

Elke avond probeerden ze het weer. En ze moesten er zelf erg om lachen als 

het weer niet lukte.  En of zij echt een jongen meenam? Dat weet bijna niemand.
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Thrill seeking

Allemaal perceptie! (Het is maar hoe je het bekijkt...)

Tomas Bata vraagt een paar scouts naar Afrika te gaan om los 

van elkaar de schoenenmarkt te verkennen. De een komt teleur-

gesteld terug en zegt: ‘Dat wordt niks, ze lopen allemaal op 

blote voeten...’ De ander komt enthousiast terug en zegt: ‘Dat 

wordt geweldig, ze lopen allemaal op blote voeten!

Elisabeth zet de wereld op z’n kop

In Luxor woont Elisabeth. Ze komt uit Engeland. Ze is al een jaar niet 

thuis geweest. Met een aantal reisvrienden huurt ze een huis midden in 

de velden net buiten de stad. Vanaf het dakterras heb je een schitterend, 

zo je wilt goddelijk uitzicht – over de rijstvelden, het riet, de palmen, 

de Nijl. Hier wil je wonen, hier wil je blijven, hier wil je misschien wel 

doodgaan.
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Elisabeth maakt zich ook grote zorgen: over een zieke buurjongen. Ze wil 

hem helpen, maar zij kán het niet, want hij wil het niet. Het lijkt wel of hij 

langzaam dood wil gaan. Zij is het tegenovergestelde van deze jongen. Ze is 

een en al levenslust, een wandelende energiebron. Ze was de winter ervoor 

in Oost-Turkije. In haar eentje. Thrill seeking? Enthousiast vertelt ze hoe ze het 

daar naar haar zin heeft gehad. Als vrouw, in je eentje, overwinteren, in het 

oosten van Turkije? Maar haar geheim is voor iedereen zichtbaar. Ze draagt 

een djellaba, wat wij ‘zo’n Arabische jurk’ noemen. Een jurk voor mannen 

welteverstaan. Ze draagt dus mannenkleren. En om het feest compleet te 

maken draagt ze over haar djellaba een gilet, zo’n vestje dat je onder die jurk 

hoort te dragen! Als een soort hemd, ondergoed dus. Ze zet de wereld op z’n 

kop: ze draagt de kleren van een man en dan ook nog verkeerd om.

 Veel Egyptenaren moeten er ontzettend om lachen. En het is in de ogen 

van de meesten zo way out dat niemand haar erover lastig valt. Sterker 

nog, niemand valt haar waar dan ook over lastig. Iedereen kent haar en ze 

wordt alom gerespecteerd. Zeker door mannen. Ze is zichzelf. Ze doet wat 

haar goeddunkt. Ze is onaantastbaar, lijkt het wel. Ze ontstijgt alle gezeur 

en gedoe. Ze houdt zich bezig met wat zij belangrijk vindt. Ze is niet bezig 

met tegenstellingen. Ze creëert ze ook niet. Ze is niet bezig met verschillen. 

Boeit haar niet.

 ‘Neem me zoals ik ben,’ drukt ze uit. Zonder dat ze daar een ander in 

betrekt, zich tegen een ander afzet en laat staan een ander mee wil kwetsen. 

Ze bepaalt zich tot haar eigen ding, op haar eigen manier. Ze laat anderen 

met rust en die laten haar met rust. Sterker nog, ze krijgt respect.

 Geen tegenstellingen oproepen, in verschillen geen probleem zien. Mis-

schien ben je dan wel vrij. Van alle succesvolle vrouwen die ik ken, heb ik er 

nog nooit een horen klagen. Als ze ergens niet konden krijgen wat ze wilden 

hebben (werk, functie), of niet kregen waar ze volgens zichzelf recht op 

hadden (geld, salaris), dan gingen ze ergens anders heen, of begonnen voor 

zichzelf. Het zijn ook vrouwen die een gelijkwaardige relatie hebben met 

hun partner. Ze hebben hun sociale leven op orde en in evenwicht: ik hoor 

ze nooit over hun work/life-balance. Ze maken welbewust keuzes en zeuren 

niet over de consequenties. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Ze nemen zich-

zelf serieus. Van het ‘glazen plafond’ schieten ze hartelijk in de lach. Doe 

als Elisabeth, zet de wereld op z’n kop. En daarvoor hoef je niet naar Luxor. 

Begin thuis. Creëer je eigen wereld.
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WERK / vernieuwen 174

en ze zeuren en schreeuwen
en je kop zit klem
en je kan echt geen kant op
en je lijkt wel gek
dat je daar achterin zit al de hele tijd
want
er is plaats in de cockpit
bij het raam
en wil je naar voren
dan moet je nu gaan staan
in de cockpit is alles wat je wil
alles wat je wil
alles wat je wil

Spinvis, Kom in de cockpit



Gevraagd: menselijkheid

Werkelijke betrokkenheid
Soms zie je op televisie de toekomst. Tenminste, dat hoop je dan. Kort voor 

de verkiezingen van 2006 was er zo’n moment. De NOVA-redactie heeft 

Pieter Winsemius en Jan Marijnissen uitgenodigd om met elkaar in debat 

te gaan. Een mooie optelsom van tegenstellingen: rechts / links, ratio / 

emotie, elite / volk, hoogopgeleid / laagopgeleid, randstad / provincie, 

regering / oppositie. Maar niks debat, niks discussie, er wordt een gesprek 

gevoerd.

Het onderwerp is de oude wijken waarover Pieter Winsemius als nieuwe 

minister van VROM net een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. De 

wijken die Jan Marijnissen zo goed kent en waar hij al jarenlang – tot dan 

toe vaak tevergeefs – aandacht voor vraagt. Marijnissen – aanvankelijk in 

de ‘debatstand’ – probeert Winsemius nog neer te zetten als ‘links’. We moe-

ten vooral niet denken dat we hier met een ‘echte’ VVD’er te maken hebben. 

Winsemius maakt duidelijk dat hij al jarenlang VVD’er is en bovendien lid 

van een ‘rechts’ kabinet. Marijnissen schakelt snel en geeft Winsemius de 

ruimte om te vertellen. Over de problemen in de oude wijken en over zijn 

zorgen daarover. Je hoort een minister rustig praten, geen clichés gebruiken 

en nadenken als het nodig is. Hij vertelt een warm verhaal over mensen die 

het niet redden, kinderen die er in uitzichtloze situaties opgroeien. Een 

begrijpelijk verhaal van iemand die echt betrokken is bij de wereld om zich 

heen. Een vertrouwenwekkend verhaal omdat het voelbaar van binnenuit 

komt. Kortom, een geloofwaardig verhaal. 

 Marijnissen lijkt dat ook te ervaren en gaat er op in. Geen discussie-om-

de-discussie, geen debattrucjes, geen gespeelde opwinding, geen veronge-

lijkte toon. Wat een verademing! Twee verstandige, levenswijze mannen 

die met elkaar pratend de partijpolitieke tegenstellingen overstijgen. Ze 

vinden elkaar in hun zorg over de achteruitgang van de oude wijken, in 

hun betrokkenheid bij de toekomst van de mensen die er nu wonen en in 
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hun inschatting van de desastreuze effecten ervan op de samenleving. Hier 

zie je gebeuren wat er mogelijk is als politici zichzelf kunnen wegcijferen, 

hun partijbelangen kunnen relativeren en kunnen teruggaan naar waar 

het allemaal om begonnen is: werken aan en voor een samenleving waarin 

mensen het morgen beter hebben dan vandaag, waar zorg is voor elkaar en 

ruimte voor het individu.

 Het kan dus. Ogenschijnlijk grote tegenstellingen kun je voorbijkomen. 

Sommige maatschappelijke problemen zijn onderhand (misschien) groot en 

(hopelijk) ook erg genoeg om de (partijpolitieke) belangentegenstellingen 

daarover te ontstijgen en de zaken op een nieuwe manier aan te pakken. 

Wat is de uitweg? Is er een sleutel naar meer verbondenheid? Ja, betrok-

kenheid. Werkelijke betrokkenheid bij de mensen waar het om gaat. Bij al-

leenstaande bijstandsmoeders met opgroeiende kinderen. Bij patiënten in 

niet goed georganiseerde verpleeghuizen. Bij kinderen met taalachterstand 

omdat hun moeder geen Nederlands spreekt. Bij mensen die dagelijks vieze 

lucht inademen omdat ze in een flat langs de snelweg wonen. Bij de dieren 

in de bio-industrie. Bij het leven op de opwarmende aarde. Bij vluchtelingen 

die geen kant op kunnen. Betrokkenheid kortom bij wat niet goed gaat en 

beslist beter kan. Daar geldt geen links of rechts, progressief of conservatief. 

Daar telt maar een ding: menselijkheid.

Als ik iemand met boze woorden en een vijandige 
blik tegemoettreed, zal ik in hem het boze oproepen. 
Hij zal mij net zo vijandig tegemoettreden. Maar 
als ik goedmoedig tegen hem ben en hem met 
vriendelijke woorden aanspreek, zal de ander in 
aanraking komen met het goede dat op de bodem 
van zijn ziel aanwezig is, maar dat maar al te vaak 
door beledigingen is ondergesneeuwd.
Anselm Grün, benedictijner monnik
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Duizend spiegels

Als wij in mensen het goede zoeken,
zullen wij het ook in hen vinden.
Koningin Juliana

Een hond hoort van de tempel met de duizend spiegels. Hij heeft geen idee 

wat spiegels zijn maar hij wil de tempel toch graag bezoeken. Na een tocht 

van een paar weken komt hij bij de tempel.

 De hond loopt de trappen op en gaat door de poort. Daar kijken duizend 

honden hem aan. Hij wordt er blij van en kwispelt met zijn staart. De dui-

zend honden in de spiegels zijn ook blij en kwispelen met hun staart. Als de 

hond de tempel weer verlaat weet hij: de wereld is vol vriendelijke honden. 

Voortaan gaat hij elke dag naar de tempel met de duizend spiegels.

 Op een middag komt een andere hond naar de tempel met de duizend 

spiegels. Als hij door de poort gaat, kijken duizend honden hem aan. Hij 

schrikt, laat zijn tanden zien en gromt. Duizend honden met ontblote tan-

den grommen terug. De hond loopt weg met de staart tussen zijn benen en 

weet: de wereld is vol boze honden. Nooit komt hij meer terug naar de tem-

pel met de duizend spiegels.

[Meer zinnige verhalen vind je op www.zinnigeverhalen.nl]
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Met welk been stap je uit bed?

Vijf minuten eerder opstaan,
en je kunt een andere dag hebben

Hoe je in elkaar zit kun je niet veranderen.
Wel hoe je ermee omgaat, met jezelf dus...
De vraag is: Hoe wil je met jezelf omgaan?
En de volgende vraag is: Wie wil je zijn?

Je kent het wel: tests en testjes. Je ‘bent’ een dit, of je ‘bent’ een dat. Klets-

koek! Je bent hoogstens wie je bent, en zelfs dat staat nog te bezien. Mis-

schien dat je op een dag wordt wie je zou kunnen zijn. Mensen zijn in-gewikkeld. 

Daarom willen ze zich ont-wikkelen. Zoiets. En verder? Je leven in eigen hand 

nemen, voor zover mogelijk. 

 Beroep je er niet op dat je nou eenmaal zo in elkaar zit. Dat is een zwak-

tebod. ‘Ja, echt een Negen hè?’ Of ‘ENFP’s hebben dat allemaal!’ Of ‘Het komt 

echt in alle testen terug!’ Het enige dat telt is hoe jij omgaat met die per-

soonlijkheid. Je bent niet een persoonlijkheid, je hebt een persoonlijkheid. 

Net zo goed als je een lichaam hebt. 

 Zoals je je lichaam in beweging kunt zetten kun je ook proberen je per-

soonlijkheid te laten bewegen. Dat vergt bewustzijn. Vergelijk het met be-

wust omgaan met je lijf. Dat voed je, je kunt het trainen, je kunt je bewust 

worden van de signalen ervan. En er last van hebben als het niet doet wat 

jij wilt. Afvallen bijvoorbeeld.

 Bewustzijn dus. Dat begint als je wakker wordt. Probeer dit eens. Word 

vijf minuten eerder wakker. Zet je wekker vijf minuten vroeger (of program-

meer jezelf daarop). Dat zijn jouw vijf minuten. Daar kun je de meest intens 

beleefde minuten van de dag van maken. Vijf minuten die kunnen bepalen 

hoe jij je die dag voelt, zelfs wat je meemaakt.

 Je wordt wakker en je denkt nog niet aan wat je die dag gaat doen. Niet 

direct je agenda voor je zien. Je kijkt ook niet naar buiten om vervolgens je 

stemming te laten bepalen door wat je ziet: zon, regen, mist, sneeuw, wat 

178



dan ook. En voor zover van toepassing draai je je ook niet naar je partner. Je 

denkt niet, je praat niet. Je doet helemaal niets.

 Op een ding na. Je voelt dat je in bed ligt. En je stelt jezelf de vraag: Wat 

voor een dag ga ik ervan maken vandaag? Los van alles en iedereen, wat wil 

jij er voor een dag van maken? Want dit is jouw dag. Deze dag is van nie-

mand anders dan van jou. Iedereen heeft een eigen dag. Op deze wereld zijn 

er zes miljard dagen per dag.

 Je beseft: ik kan kiezen. In welke spiraal wil jij vandaag zitten? Een ne-

gatieve of een positieve? Het is misschien een vervelend verhaal, maar jij 

kunt daarvoor kiezen! Vervelend omdat het verantwoordelijkheid inhoudt. 

Want jij kiest, jij gaat erover. Jij kunt kiezen hoe jij jouw dag gaat beleven, 

ervaren – elke dag weer.

 Op welk been wil je staan? Je kunt kiezen. Kies je vandaag voor teleurstel-

ling of voor plezier? Voor boosheid en woede of voor tevredenheid en trots? Voor 

angst voor het onbekende of voor ‘alles onder controle’? Voor verdriet of voor verbon-

denheid? Dit zijn vier basiskeuzes die je elke dag kunt maken.

 Nog eenvoudiger gezegd zijn de vier keuzes: somber of blij, boos of in je 

kracht, bang of zelfbewust, eenzaam of samen. Het is als een been waar je op kunt 

gaan staan. Het ene of het andere been. En de vraag is: met welk been wil je 

uit bed stappen? Toch niet met het verkeerde been? Want dan verpest je je 

eigen dag.
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Na vijf minuten heb je je basisstemmig bepaald. Kijk dan naar buiten. Merk 

dat donker en nat minder vervelend is als je gekozen hebt voor de positieve 

spiraal. Het wordt neutraler. Ja, het is donker en nat. Dat is. Dat is alles – in 

plaats van allesbepalend. En merk dat licht en zonnig minstens even leuk is 

als anders. Maar het bepaalt je niet.

 Denk dan aan je agenda voor vandaag. En wat jij van die afspraken gaat 

maken. In welke stemming jij mensen wilt ontmoeten. Terneergeslagen of op-

gewekt, teleurgesteld of tevreden, angstig of vertrouwend, verdrietig of verbonden? 

Jouw stemming heeft invloed op andermans stemming, dus jouw stemming 

gaat de algemene stemming meebepalen.

 Dit betekent niet dat jij voortaan alleen nog maar leuke dagen hebt. Of 

dat je niets vervelends meer meemaakt. Vergeet het. Dat is een hopeloze 

onderschatting van de complexiteit – en de schoonheid! – van het leven. 

Het betekent wel dat jij kunt kiezen hoe je het leven beleeft, andere mensen 

ervaart. Door welke bril je de gebeurtenissen ziet.

 Wat er wel gebeurt is dat jij minder kwetsbaar wordt voor alles wat er op 

een dag gebeurt en voor wat er allemaal op je afkomt. Je bent minder snel 

van slag. Het leuke was al leuk en wordt misschien zelfs wel leuker, het ver-

velende is al vervelend genoeg en wordt in ieder geval niet nog vervelender. 

 En wie weet dat je ook nog zaken verandert, of dingen in gang zet. Dat je 

iets voor elkaar krijgt omdat mensen jouw enthousiasme aanstekelijk vin-

den. Dat je stevig overkomt en mensen daarom ‘ja’ zeggen. Dat mensen posi-

tief op je reageren omdat je vertrouwen uitstraalt. Dat mensen met je willen 

samenwerken omdat je verbondenheid uitstraalt.

 Het klinkt misschien simpel. En dat is het ook. Maar er is een verschil 

tussen eenvoudig en gemakkelijk. Het is eenvoudig omdat de werking van 

het principe eenvoudig is. Maar het is niet gemakkelijk. Het is gewoon hard 

werken. Gelukkig levert het ook wat op. Het leven overkomt je minder. Je 

stuurt mee. Je neemt verantwoordelijkheid.

 Het is per slot jouw leven. En het is jouw dag. Elke dag weer. Als jij dat 

wilt. Vijf minuten eerder wakker worden. En je hebt een andere dag. Niet 

omdat jij ineens anders in elkaar zit. Wel omdat de eerste vijf minuten van 

jouw dag bepalend kunnen zijn voor jouw beleving van je dag. En misschien 

ook wel voor je belevenissen.
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het is jouw daG

Voor wat voor een dag kies je?
somber of blij?
boos of in je kracht?
bang of zelfbewust?
eenzaam of samen?

Hoe wil je jouw dag doorbrengen?
terneergeslagen of opgewekt?
teleurgesteld of tevreden?
angstig of vertrouwend?
verdrietig of verbonden?
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De definitieve competentie

Je inleven in een ander
Kun je het woord competentie nog horen? Kun je het eigenlijk nog wel 

over competenties hebben? So nineties... Al die tientallen voor de hand 

liggende kwaliteiten. Of zijn het toch eigenschappen? Kun je ze nou wel 

of niet ontwikkelen? Misschien kun je er in één reuzenstap voorbijkomen. 

Op zoek naar de definitieve competentie. De competentie die alle andere 

competenties overbodig maakt.

 

In een grote instelling in de zorg braken ze zich met z’n allen het hoofd over 

wat nou het allerbelangrijkste was dat iedereen zou moeten kunnen. Een 

competentie die ze allemaal moesten hebben, van de keuken tot de behan-

delkamer, van de tuinman tot de psychiater. Een doorslaggevende kwaliteit, 

voor elk moment en in elke situatie. Een wezenlijk talent, direct verbonden 

met het wezen van de organisatie. Waar alle patiënten, cliënten, leveran-

ciers en financiers, waar alle betrokkenen, buren en familieleden hen aan 

zouden herkennen. Uiteindelijk kwamen ze uit bij het meest voor de hand 

liggende dat je je kunt voorstellen: je inleven.

 Je inleven. Het klinkt zo eenvoudig. En is zo lastig. Want het gaat niet 

meer om jou. Het gaat om iets buiten je, een andere situatie, een ander 

mens. Je leeft je in... in een ander. Je verplaatst jezelf in die ander. En dan 

gebeurt het kleine wonder: die ander openbaart zich in jou, komt in jou te-

voorschijn. Je schept in jezelf ruimte voor die ander. Je geeft toestemming 

dat die ander in jou omhoogkomt. Je wordt even die ander, je bent even ie-

mand anders. Toch ben je nog jezelf. Want die ander komt in jou naar boven. 

In jezelf ontmoet je die ander. Door je in te leven in die ander, beleef je die 

ander en diens situatie. En door dat werkelijk te ervaren, door te voelen wat 

je dan voelt, weet je precies hoe die ander zich voelt.

Liefde en werk, werk en liefde – dat is alles wat er is.
Sigmund Freud
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Maar wat heb je daar nou aan, je inleven in een ander? Als we ons allemaal 

in elkaar gaan inleven, wordt het toch een zootje? Wie durft er dan nog een 

ferme beslissing te nemen? Want dat doet altijd wel ergens pijn. En je doet 

altijd wel iemand verdriet. En dat ga je dan allemaal zelf voelen! Of je niet 

genoeg hebt aan je eigen pijn en verdriet! Of... zou het zo kunnen zijn dat er 

dan minder stomme beslissingen worden genomen? Omdat je op voorhand 

de pijn en het verdriet van die ander voelt. En dus wel oppast. En andersom, 

dat je juist het plezier en het geluk gaat voelen van beslissingen die goed 

uitpakken. Want zo werkt ‘je inleven’ natuurlijk ook. Je kunt je evengoed 

voorstellen wat een ander blij maakt, wat een ander fijn vindt. Je bent geën-

gageerd: je kunt je inleven in de pijn en de blijdschap van de ander(en).

 Wat zou het concreet kunnen opleveren, je werkelijk kunnen inleven? 

Nooit meer een product waar niemand op zit te wachten. Nooit meer een 

bonus of incentive die veel te kort werkt. Nooit meer te hoge prijzen. Nooit 

meer obligate teksten over ‘luisteren naar de klant’, want je kent de klant, 

je bent de klant. Nooit meer aan medewerkers iets opdringen wat ze niet 

willen.

 Het kan nog meer betekenen. Mannen spreken hun vrouwelijke kant 

aan. En kunnen zich ineens veel beter voorstellen wat vrouwen willen. An-

dersom begrijpen vrouwen beter wat mannen drijft, en wat dat oplevert. 

Oordelen over en weer (‘Dat gezeik van die wijven...’, ‘Hij moet weer zo 

nodig z’n plasje doen...’) zijn niet meer nodig. Mensen laten het kind in 

zich naar boven komen. Volwassenen kunnen weer spelen, grote mensen 

durven te dromen. En niet alleen op vakantie, of tijdens een duurbetaalde 

workshop, maar elke dag. Ze worden ‘zomaar’ ondernemend, onderzoekend 

en creatief en blijken onverwacht grote economische waarde te hebben.

 ‘Je inleven’ betekent ook een ander serieus nemen. Het niet meer beter 

hoeven te weten dan die ander. Niet meer denken dat jij alles moet weten. 

Omdat je toevallig de baas bent, of de volwassene, of de ouder en daarom 

over en voor anderen denkt te moeten beslissen. Of juist niets denkt te we-

ten omdat je nog jong, een kind of ‘maar’ medewerker bent. Uiteindelijk be-

tekent ‘je inleven’ jezelf serieus nemen. Want door je in te leven in de ander 

boor je een enorme kracht in jezelf aan. Je blijkt het allemaal te kunnen, en 

alles te weten. Je inleven, de definitieve competentie.
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There’s nothing you can do that can’t be done.
Nothing you can sing that can’t be sung.
Nothing you can say but you can learn how to play the game.
It’s easy.

There’s nothing you can make that can’t be made.
No one you can save that can’t be saved.
Nothing you can do but you can learn how to be in time.
It’s easy.

There’s nothing you can know that isn’t known.
Nothing you can see that isn’t shown.
Nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be.
It’s easy.

All you need is love, all you need is love,
All you need is love, love, love is all you need.
Love, love, love, love, love, love, love, love, love.
All you need is love, all you need is love,
All you need is love, love, love is all you need.

The Beatles, All you need is love
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beGin met Geven
Geef een ander wat je zelf wilt krijgen
en je zult versteld staan wat je terugkrijgt...

Wil je liefde ontvangen?  Geef liefde!
Wil je aandacht krijgen?   Geef aandacht!
Wil je aardig gevonden worden?  Wees aardig!
Wil je gerespecteerd worden?  Wees respectvol!
Wil je geholpen worden?   Help een ander!
Wil je verzorgd worden?   Zorg voor een ander!
Wil je lief gevonden worden?  Wees lief!

En geef om te beginnen aan jezelf...
Geef jezelf de liefde, de aandacht en het respect dat je nodig 
hebt. Wees aardig voor jezelf! Help jezelf, zorg goed voor 
jezelf, wees lief voor jezelf. Want hoe kun je het anders voor 
een ander zijn? Hoe meer je van jezelf houdt hoe meer je 
van een ander kunt houden!

Heb uw naaste lief als uzelf.
Jezus van Nazareth
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Het lijkt wel goeie seks

Resoneren, een soort meebewegen

Als jongetje ontdekte ik hoe je een lantaarnpaal kunt laten zwiepen. Bij 

ons in de straat stonden grote donkergroen geverfde gietijzeren lantaarns. 

Geen idee waarom, maar op een dag ben ik daar met m’n wijsvinger te-

genaan gaan duwen. En tot m’n verbazing begon die hele grote zware 

lantaarnpaal te bewegen. Eerst heel langzaam te trillen, daarna zachtjes 

te schudden, tot hij stond te zwiepen. Dat spelletje heb ik vaak gedaan. 

Steeds weer verbaasd dat ik met mijn vinger die hele lantaarn in bewe-

ging kreeg.

Later begreep ik dat dit resonantie is. Het is hetzelfde principe als de opera-

zangeres die een kristallen glas uit elkaar laat spatten. Haar hoge stem heeft 

dezelfde frequentie als het glas, er ontstaat resonantie en daardoor begint 

het glas zo hevig te trillen dat het in kleine stukjes breekt. Ook een leuk spel-

letje. En hetzelfde kan gebeuren als mensen in dezelfde pas lopen. Daarom 

mogen soldaten nooit over een brug marcheren. Dan moeten ze juist uit de 

pas gaan om te voorkomen dat door de geforceerde trilling de brug instort.

 Resoneren, een soort meebewegen. Aanvoelen welke trilling iets in be-

weging zet. Op het goede moment een zetje geven. Net als bij het schom-

melen. Je voelt precies wanneer je zelf kracht moet zetten of de ander die 

duw moet geven. Met betrekkelijk weinig kracht en energie gaat het al gauw 

heel snel. Omdat je meegaat met de trilling die er al is. Hoe kun je dit in het 

dagelijks leven voor elkaar krijgen? Moeiteloos meebewegen, moeiteloos in 

beweging krijgen? Door aan te sluiten op de trilling.

 Aansluiten op de trilling. De trilling van de ander. Hmm... Dus ik moet 

aansluiten op de trilling van die ander? Laat die ander lekker aansluiten op 

mijn trilling! Tja, maar jij wilt toch iets met die ander? Of van die ander? 

Ja, dat wel... De keuze is eenvoudig, de oplossing is voor de hand liggend. 

Met naar verhouding weinig energie komt die ander in beweging als je op 

diens trilling aan kunt sluiten. Dan kun je samen gaan bewegen, samen in 

dezelfde trilling komen – door mee te bewegen. Het lijkt wel goeie seks...
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Voegt het iets toe?

Reageren, of responderen?
Misschien ken je het wel van het voetballen. Als je een bal direct terug-

schiet of doorschiet gaat hij veel harder dan als je hem eerst aanneemt of 

stillegt. Je gebruikt de snelheid – dus de energie – die de bal al heeft en 

daar voeg je je eigen kracht – ook energie – nog aan toe. 

Je knalt de bal twee keer zo hard terug in plaats van de energie eruit te ha-

len. Wil dat goed gaan moet je wel goed kunnen voetballen. Want de bal kan 

door de snelheid, door het effect dat hij al heeft en de manier waarop je hem 

raakt alle kanten op gaan. Ongecontroleerd heet dat. En dan kun je zomaar 

naast of hoog over schieten.

 Misschien ken je het ook wel uit gesprekken met mensen. Iemand zegt 

iets en je knalt direct iets terug. Zonder na te denken, hup, knal, eruit, te-

rug. Reactief. Dat levert vaak een reactie op, en die kan heftig zijn. Want zo’n 

gesprek gaat snel, en kan nogal een lading krijgen. Je moet wel een geboren 

communicator zijn wil dat goed gaan.

 Net zoals je er bij het voetballen voor kunt kiezen om de bal aan te ne-

men en te controleren, kun je in gesprekken ervoor kiezen om wat er gezegd 

wordt eerst eens binnen te laten komen, erop te kauwen en dan pas te be-

sluiten of je er iets mee doet en zo ja, wat dan wel. Responsief  te zijn, in 

plaats van reactief.

 Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Reageren is wat we gewend zijn. 

Responderen vergt heel wat meer bewustzijn. En moeite. Bovendien, lekker 

iets terugknallen is er dan niet meer bij. Heel saai. Net als voetbal heel saai 

is als de bal altijd eerst aangenomen en gecontroleerd wordt. Dan zouden we 

de meest spectaculaire goals mooi missen!

 Aan de andere kant scheelt het misschien veel energie. Heel wat misver-

standen en verwarring. En ruzies, en die weer bijleggen. (Hoewel dat ook 

wel weer leuk kan zijn, maar pas erna.) Je kunt het eens proberen. Kijken 

of het ook anders kan. Het is eenvoudig. Vraag je steeds af voordat je iets 

terugzegt: Voegt dit iets toe?
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Eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Het is hard werken. Het vergt veel be-

wustzijn om bij alles wat je zegt jezelf steeds eerst afvragen: Voegt dit iets 

toe? Anders gezegd: Schiet dit op? Of nog anders: Wordt het hier beter van? 

Daarmee neem je wel verantwoordelijkheid voor jouw deel van het gesprek. 

Saai hè?! Maar wat dacht je van gecontroleerd knallen?

Het kan wel, knallen en toch het gewenste effect hebben. Maar dat is wel een kunst. 

En alleen oefening baart kunst. Het verhaal gaat dat Marco van Basten eindeloos had 

geoefend op zijn ‘onmogelijke’ goal in de finale van het EK in 1988. Samen met Arnold 

Mühren, die hem de voorzet gaf. Een staaltje voetbalkunst. Dankzij heel veel oefening.

Niks de bal aannemen, in een keer door. Met een grote boog over de keeper, in de verste 

hoek. Wereldfaam. Maar dat lukt alleen als je weet waar je mee bezig bent. Misschien is 

dat de vraag waar het om gaat: weet je wat je doet als de bal op je afkomt? Ga je knallen 

of aannemen? Direct schieten of eerst controleren? Weet je waar je mee bezig bent?

Alles zeggen wat je vindt?!

De jongste van tien komt binnen van school. Hij vertelt over 

kinderen in zijn klas. Die reageren nogal eens negatief op 

dingen die hij juist leuk of belangrijk vindt. Toen hij tegen 

een van hen zei dat hij dat naar vindt was de reactie: ‘Ik mag 

toch zeggen wat ik vind?’ Hij zegt: ‘Ze snappen iets niet: Je 

hoeft toch niet alles te zeggen wat je vindt?’ 
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in je kracht Gaan staan

Een perfecte manier om de verantwoordelijkheid voor wat jou overkomt bui-

ten jezelf te leggen is klagen. Anderen de schuld geven van de ellendige 

omstandigheden waar jij het willoos slachtoffer van bent. Geen bonus, of ont-

slag. En andersom gebeurt ook: het is te danken aan anderen dat het goed 

gaat met jou. Je krijgt opslag of een bonus en je bedankt ‘je baas’. 

Hoezo klagen, hoezo bedanken? Het slaat allebei nergens op. En in beide 

gevallen schiet je er niets mee op. Je ziet je eigen rol niet. Want als je ontslagen 

wordt heb je het er misschien wel naar gemaakt. Net zo goed als je het aan jezelf 

te danken kunt hebben als je juist bevorderd wordt. Of wil je zeggen dat als het 

goed met je gaat dat aan jou ligt en als het niet goed met je gaat aan een ander? 

Nee toch!?

In beide gevallen, het gaat je goed of juist niet goed, maak je je afhankelijk 

van een ander. Andermans oordeel bepaalt hoe jij je voelt, een ander is bepalend 

voor jouw zelfvertrouwen. Die gaat dan over jouw leven. Terwijl het jouw leven is. 

Dat kan toch niet? Dan laat je je leven. En zo wil je toch niet leven? Dan doe je je-

zelf tekort. En niet alleen als het goed met je gaat, ook als het niet goed met je gaat. 

Vind je dat je een bonus of een promotie verdient? Laat dat weten! Krijg je 

die niet, en vind je nog steeds dat je dat wel verdient, laat dat ook weten. En doe 

iets. Kom in actie. Of ga weg. Zorg dat je op een plek komt waar je wel krijgt wat je 

volgens jou verdient. Zoek net zolang tot je die plek gevonden hebt. En kun je die 

echt niet vinden? Ga dan nog eens bij jezelf te rade of je nog steeds vindt dat je 

meer waardering verdient.  

Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is vrijblijvendheid.
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Handige man

Stel jezelf de volgende vraag:
Wil ik samen zijn met, samenleven met of houden van 
iemand die in een slecht humeur is, boos, rusteloos, 
aan het mokken, rancuneus of gedeprimeerd?
Als het antwoord ‘Nee’ is, dan is de volgende vraag: 
Waarom geloof ik dat iemand met mij zou willen 
samenleven als ik die emoties tentoonspreid?
Barry Long

Al jarenlang baalt zijn vrouw ervan dat hij zo weinig zin heeft om klusjes 

in huis te doen. Kapotte stopcontacten, loshangend kastdeurtje, loslig-

gende kabels enzovoorts. Van die mannendingen, net zoals de vuilnis bui-

ten zetten. Tegen vriendinnen mag ze daar, het liefst in zijn bijzijn, graag 

opmerkingen over maken: ‘Fijn, zo’n handige man.’ 

Maar ja, van cynisme word je niet gelukkiger. Dat begrijpt zijn vrouw ook 

wel. Je gaat je er nog machtelozer van voelen, nog afhankelijker. Tot ze op 

een dag denkt: ‘Bekijk het! Ik ga het zelf doen!’ En wat blijkt? Ze is een han-

dige vrouw! Ze kan het prima zelf. Sterker nog, ze heeft er lol in. Het blijven 

klusjes, maar ze is bijzonder handig. 

 Ze blijkt een stuk handiger dan haar man. Het geeft haar een goed gevoel. 

Heel bevredigend om het zelf te doen. Ze hoeft niet meer op een ander te 

wachten. Ze voelt zich niet meer afhankelijk van die ander. Maar nu moet 

haar man wel oppassen dat hij niet nog minder gaat doen. En alles aan haar 

probeert over te laten.
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verander de wereld... 
Hoe vaak vind je niet dat een ander vriendelijk moet zijn tegen jou. Dat een 

ander vriendelijk moet doen. Je partner, je kinderen, je vrienden, je buren, je 

collega’s. Maar ja, je gaat niet over die ander. En ondertussen heb je er wel 

last van. Want die ander doet nog steeds niet vriendelijk. Wat te doen? Mis-

schien kun je het volgende proberen. 

Dat een ander vriendelijk moet doen tegen jou is om te beginnen een opvatting. 

Jouw opvatting over hoe mensen met elkaar, beter gezegd met jou, om horen te 

gaan. Het is niet alleen een opvatting, het is ook een overtuiging. Het zit diep. Dit is 

hoe het hoort. Het gaat over jouw normen en waarden. Vaak goed geworteld, diep 

in de grond.

 Wat kan helpen is een spel met omdraaiingen. Het lijkt een taalspelletje maar 

dat is het niet. Je verandert het onderwerp van je gedachten door eerst alleen aan 

jezelf te denken. Pas daarna komt de ander tevoorschijn.

Het gaat in drie stappen:

1.  Jij moet vriendelijk zijn tegen mij

2.  Ik ben vriendelijk tegen mezelf 

3.  Ik ben vriendelijk tegen jou

Nu ben je niet meer het lijdend voorwerp. Je hebt jezelf het onderwerp gemaakt. Je 

bent niet meer afhankelijk van die ander. Je bent in je eigen kracht gaan staan. Jij 

bepaalt nu. Jij zit aan het stuur. Je hoeft niet meer te klagen of te zeuren. Je kunt 

niemand meer iets verwijten. Je doet wat binnen jouw macht ligt. Je bent de wereld 

aan het veranderen.

 Je kunt deze trits toepassen op allerlei overtuigingen die je hebt. En dat zijn er 

misschien wel meer dan je denkt. Elke keer als je denkt dat een ander iets voor 

jou moet doen of aan jou moet geven kun je ermee beginnen dat zelf te doen of te 

geven. Eerst voor en aan jezelf. Dan pas aan die ander. Geen ‘wij’ zonder eerst een 

‘ik’. Want dan weet je waar je het over hebt.
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Merkwaardig?

Be the change 
you want to see 
in the world.
Mahatma Gandhi

Michiel, op leeftijd maar nog altijd jong 

van geest, vertelt over de man van zijn 

peettante. Oom Gerard, een aimabele 

man, een beminnelijk mens. En een in-

spirerend voorbeeld. In hem kon je een 

glimp zien van het beste in jezelf.

Die man was mr. G.J. Wiarda. Jarenlang 

was hij hoogste rechter, eerst in Neder-

land, toen in Europa. Hij sprak in laatste 

instantie recht. Dagelijks was hij bezig 

met tegenstellingen die mensen creëren. 

Met wat mensen aan narigheid verzin-

nen en uitspoken. Met wat mensen in 

hun opwinding en boosheid elkaar aan-

doen. Hij bleef er kalm en vriendelijk on-

der. Hij kon geduldig luisteren. Ooit ver-

telde oom Gerard de jonge Michiel: ‘Is het 

niet merkwaardig? Ik ben nog nooit een 

onaardig mens tegengekomen.’
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Kein Keloel! 

Dat zouden meer mensen moeten doen! 
Cup-a-Soup

Net als de Haagse antroposofische huisarts die een paar Turkse mannen bij 

kop en kont pakt en hen zijn praktijk uit gooit als ze met veel kabaal zijn 

spreekkamer binnendringen omdat ze niet op hun beurt willen wachten.

Of de CEO die ondanks de torenhoge winsten van zijn bedrijf mensen durft 

te ontslaan omdat het werk dat ze doen er niet meer is en ze voor ander 

werk niet geschikt zijn. Tenminste, als hij het hun ook zelf durft te vertel-

len en uit kan leggen.

Of de showman en entertainer die alleen maar optreedt als alles tot in de 

puntjes geregeld is, er een echt groot orkest zit en de show er zo goed en 

mooi mogelijk uitziet.

Of de moeder die grenzen durft te stellen en tegen haar kind durft te zeg-

gen, of beter: met haar kind durft te bespreken hoe laat het thuis komt in 

het weekend. 

Vrijheid leven
De Goede Week begint op Palmzondag. Maandag is de dag van de tem-

pelreiniging. Op die dag smijt Jezus eigenhandig de geldwisselaars en de 

handelaren de tempel van Jeruzalem uit. Met hun handel binnen de tem-

pelmuren ontheiligen zij volgens Jezus de gewijde grond van deze heilige 

plaats. De man die vrede predikt en die liefde leeft doet wat er volgens 

hem gedaan moet worden: vertoornd gooit hij de commercianten eruit. 
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Of de manager die tegen iedereen dagelijks precies durft te zeggen waar het 

op staat – onder het motto: ‘Ik ben niet hard, ik ben duidelijk!’ – en daardoor 

nauwelijks functioneringsgesprekken hoeft te voeren. Want dat gebeurt de 

hele dag door.

Of de voetbalcoach die het aandurft om de publiekslieveling niet op te stel-

len omdat hij vindt dat de houding van de sterspeler niet past binnen het 

spelconcept dat hij voor ogen heeft.

Of de ambtenaar die ‘Nee’ durft te zeggen tegen zijn of haar minister die in 

de Kamer of bij de media wil scoren met onuitvoerbaar, maar politiek o zo 

correct beleid.

Durven zeggen hoe het zit. Confronteren. Op een eerlijke manier. Met res-

pect, liefdevol. Wel een opvatting, maar zonder te (ver)oordelen. En zonder 

(verborgen) agenda. 

Je bepalen tot jezelf. Doen wat jij te doen hebt. Je uitspreken, en een ander 

durven aanspreken – voor zover het jou aangaat. Je verder met je eigen 

zaken bemoeien. 

En nergens bang voor zijn. Niemand napraten. Jouw waarheid leven. Dage-

lijks, thuis en op het werk. Met je partner en je kinderen, als je zaken doet 

en terwijl je onderneemt. 

Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Sporen... Doorzichtig zijn, begrijpelijk 

en aanspreekbaar. Altijd bereid om toe te lichten, om uit te leggen. Dat 

maakt je betrouwbaar. 

En niet praten maar doen. Gerard Reve zei het al: ‘Geen gelul!’ Of op z’n voet-

bals, net als Ernst Happel: ‘Kein Keloel.’

Genoeg geluld over dit onzedelijk onderwerp! 
Wim T. Schippers
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opnieuw 
Geboren
Stel je voor...

Je wordt opnieuw geboren.
Maar dit keer bij vol bewustzijn.
Waarom zijn mensen blij met jou?
Wat maakt jou een bijzonder mens?
Schrijf dat uitgebreid op – voor jezelf.

Je mag je dit keer je eigen geboortekaartje maken.
Wat zijn jouw intenties voor dit nieuwe leven?
Wat ga je doen om dat waar te maken?
Waaraan ga je vanaf nu werken?

Dit is wat je te doen hebt.
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BEWONDER / integreren 200

Wees niet bang
je bent één van de velen

en tegelijk
is er maar één als jij

Dat betekent dat
je vaak zal moeten delen

en soms zal moeten zeggen:
laat me vrij!
Freek de Jonge, Wees niet bang 



BEWONDER / integreren 200

Het verhaal van Patrick Schmitz, boardsurfer

Eén met het water, 
één met het leven
‘Ik zit op m’n surfplank in zee, deinend op de 

golven achter de branding, met het board tus-

sen m’n benen. Ik wil een golf pakken en kijk 

waar de golven het beste breken. Golven breken 

op een zandbank en elke golf breekt anders. Ik 

kijk hoe de golven over de zandbank heenrollen. 

Aan de achterkant van de wegrollende golf kan 

ik zien wat een golf doet, hoe hij breekt. Ik stel 

me voor, visualiseer wat ik op die golf kan doen. 

Als ik genoeg gezien heb peddel ik op m’n buik 

naar de piek van de zandbank, naar de plek waar 

ik denk waar de golf gaat breken. Daar wacht ik 

af. Op mijn board zit ik te wachten op de golf.
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Dan zie ik in de verte een golf aankomen. Ik kan ongeveer berekenen wat 

die golf gaat doen. Kan ik ’em pakken? Als ik het goed doe gaat die golf mij 

meenemen. De golf is nog tientallen meters weg als ik me omdraai en rich-

ting het strand peddel. Ik ga naar het punt waar ik ’em kan pakken, waar 

de golf de juiste vorm heeft om mij mee te nemen. Soms peddel ik vier, vijf 

keer aan. En dan, vlak voor de golf gaat vallen, net voor hij omslaat, spring 

ik omhoog en sta op m’n board. Dan tilt de golf me op en op dat moment doet 

hij alles voor me. Staand op m’n board is het of ik bovenop de golf even stil-

sta. Ik voel het maar je kunt het niet zien. Heel even voel ik me gewichtsloos. 

Dan duwt de golf me naar beneden en glijdend bereik ik het dal van de golf.

 Beneden bepaal ik wat ik boven ga doen. Ik doe dat op m’n gevoel. Wat 

moet ik nu doen om straks te kunnen doen wat ik daar graag wil? Ik leef een 

stukje naar voren. Ik blijf me ondertussen heel bewust van wat ik hier en 

nu aan het doen ben. Wat ik boven ga doen is er beneden al, het is er tevoren. 

De vloeiende beweging zorgt ervoor dat ik bovenop de golf doe wat ik bene-

den in het dal bedacht heb, daar voor me zag, toen ingezet heb. Zo ben ik be-

neden aan de golf in wezen al weer bovenaan om daar weer beneden te zijn. 

Wat ik beneden doe is bepalend voor wat ik bovenaan de golf doe en anders-

om. Ik ervaar dat als een twee-eenheid. Dan bestaat er voor mij geen boven 

of beneden maar enkel het moment. Ik ben dan op twee plaatsen tegelijk. 

Eigenlijk wisselt het af maar die afwisseling gaat zo snel dat het één wordt. 

‘Als je erover na gaat denken word je bang. Zo’n golf is 
groot en eng. Denk niet aan de golf, denk aan je truc! 
Denk aan wat je wilt, denk aan de volgende stap. Niet 
aan wereldkampioen worden. Dat is te veel, te ver weg. 
Wel aan je volgende truc. Steeds een stapje verder: nu 
wil ik bovenop deze golf komen. Vertrouw op je kennis 
en ervaring. Die zit in je systeem opgeslagen, die staat 
op je memory stick. Twijfel daar niet aan. Concentreer 
je op je volgende stap. Vertrouw op wat je geleerd hebt.’
Patrick Schmitz
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Peddelen, opspringen, naar beneden. Steeds weer, dat is surfen. Ik sta op 

en ga naar beneden, almaar diezelfde beweging. Het dal induiken, het naar 

beneden glijden, het ‘oké, ik ga erin!’ Dat is leven. Als ik weet: die golf kan 

ik hebben, gaat het goed. En als het toch niet goed gaat is er nog niks aan 

de hand. Dan kan ik gewoon weer overnieuw beginnen. Wachten op de vol-

gende golf die altijd weer komt. En op het moment dat ik me dan laat mee-

voeren met de golf, me overgeef aan de golf, bén ik de golf. Dan valt alles 

samen en voel ik me één: één met m’n board, één met de golf, één met het 

water. Dan ben ik één met de oorsprong van alle dingen.

 Ik heb geleerd om niet bang te zijn voor de golf (en die is soms groot!) 

die eraan komt rollen, maar er juist gebruik van te maken door het dal in te 

duiken. Ik moet eerst naar beneden om weer boven te kunnen komen. Want 

beneden in het dal kan ik een bottom turn inzetten waarmee ik de piek van 

die golf kan bereiken. Beneden kan ik steeds weer iets nieuws en iets anders 

verzinnen om boven een betere en mooiere truc dan de vorige te kunnen 

doen. Zo ontwikkel ik me als surfer, steeds beter en steeds verder. Nu weet 

ik dat als ik in mijn leven naar beneden ga, ik in het moment moet zijn 

om weer heelhuids boven te komen en zo een hogere piek te bereiken. Dit 

geeft mij een enorme vrijheid. Die vrijheid brengt me rust, maakt mij een 

dankbaar en blij mens. Het geeft me de kracht om er elke dag het beste van 

te maken. Uiteindelijk is een dal een piek en een piek een dal.’

Niet bang zijn

Wat ik leer van Patrick is dat het uiteindelijk niet uitmaakt 

of je boven of beneden bent, op de top of in het dal. Als je 

maar weet waar je bent. Op weg naar boven of op weg naar bene-

den. Dan kun je ernaar handelen. Dan kun je meegaan in de be-

weging omhoog of omlaag. Dan kun je ook even, uit jezelf tre-

dend, jezelf beschouwend, genieten van de weg. Ook al gaat die 

weg naar beneden, ook al ga je op dat moment het dal in. Want 

je weet dat je deze beweging naar beneden moet maken om weer 

boven te komen, iets nieuws te ontdekken, een volgende stap 

te maken, jezelf verder te ontwikkelen. ‘Wees niet bang...’ 
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Het zijn de kleine dingen...

Het geluk ligt voor je voeten
Wie wil er nou niet gelukkig worden? Ook de grootste cynici, ze willen 

uiteindelijk toch niets liever? Of slimme mensen die graag ironiseren: 

als je bij hen doorvraagt blijken ze ook op zoek te zijn naar geluk. En ook 

zwartkijkers zijn gelukszoekers. En iedereen wil ondertussen weten hoe 

‘het’ in elkaar zit.

Dat geluk vaak in een klein hoekje zit is voor veel mensen lastig te ver-

dragen. Want geluk is iets groots, dus de zoektocht naar geluk moet ook 

iets groots zijn. En bovendien: ‘Groots en meeslepend wil ik leven,’ zoals Hendrik 

Marsman al dichtte. Maar ‘geluk’ klinkt voor sommigen ook zo groot dat ze 

denken: Laat maar. 

 Je kunt hele tochten ondernemen om het geluk of de waarheid te zoeken. 

En het is van alle tijden. In de Ilias van Homerus trekt Odysseus na tien jaar 

vechten nog eens tien jaar door de wereld voor hij weer bij Penelope thuis-

komt. De Israëlieten zwerven eerst veertig jaar door de woestijn voor ze het 

beloofde land bereiken. 

Paolo Coelho laat de Andalusische schaapherder Santiago heel wat omzwer-

vingen maken voor hij op zijn zoektocht naar geluk de Alchemist tegenkomt 

in de Egyptische woestijn. Die leert hem: ‘Als je echt iets wilt bereiken, zal het hele 

universum samenspannen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.’

 En hij vindt het geluk... In zijn eigen hart. Moet je daarvoor nou zo lang 

op stap? Blijkbaar! Het zal wel louterend zijn. Je hebt er je best voor gedaan. 

Je hebt het veroverd. Het is je niet aan komen waaien. Je hebt je uitgesloofd, 

je hebt getwijfeld, je bent misschien wel uitgelachen, je hebt je eigen onge-

loof uitgehouden.
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Geluk is een seconde die 
eeuwigheid wil zijn.
Gerrit Komrij

En toch, al dat harde werken is niet genoeg, is niet waar het uiteindelijk 

om gaat. ‘Ik zoek niet, ik vind’ schijnt Pablo Picasso gezegd te hebben. En: 

‘Ik ontwikkel niet, ik ben.’ Het boven laten komen. Ertegenaan lopen. Je 

openstellen voor iets nieuws. Niet alles tevoren weten, of willen weten. Je 

laten verrassen.

 ‘Hij zocht het geluk, het grote “het’’ / hij zocht, maar vond het niet / en vele malen 

stond hij met een kluitje in het riet / hij zocht het geluk in het riet / hij zocht het geluk 

in het dal, aan de top / maar werd het zoeken moe / Pas toen hij zei: ik geef het op / toen 

kwam het naar hem toe.’ dichtte Toon Hermans. Zijn vrouw heette Rietje.

Opgeven, niet meer hoeven: de sleutel naar geluk. Stop met zoeken, begin 

met vinden. En doe daar niets voor, in de gebruikelijke zin, van duwen en 

trekken. Geef het op, laat het gaan. Poeh..! Da’s niet niks. Vergeet geluk... en 

je krijgt het, je ziet het. Alleen ziet het er heel anders uit dan je misschien 

dacht.

 Wat kan het zoal zijn? Een bedankje, een attentie. Een onverwachte ver-

rassing, iets krijgen waar je niet op uit was. Iemand die met je meeleeft, 

ongevraagd en niet verplichtend. Het besef dat je leeft, en hoe goed je het 

eigenlijk hebt. ‘Het zijn de kleine dingen die het doen.’ Nog steeds, en altijd weer.

There is no way to happiness.
Happiness is the way.
Boeddha
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onGelukkiG makende Gedachten

Met elke gedachte over jezelf die ‘moeten’ bevat, maak je 
het jezelf nodeloos moeilijk. En van het jezelf nodeloos 
moeilijk maken word je ongemerkt ongelukkig.

Misschien herken je een van deze ‘moetjes’:

 ‘Ik moet een zinvol leven leiden’
 ‘Ik moet altijd klaarstaan voor anderen’
 ‘Ik moet alles helemaal op orde hebben’
 ‘Ik moet in alles wat ik doe succesvol zijn’

En de meest ongelukkig makende: ‘Ik moet gelukkig zijn’
Want waarom ‘moet’ je iets? En van wie ‘moet’ dat? 
Er moet helemaal niets. Jij hoeft helemaal niets. 

 Niets moet, alles mag...

Komt een man bij de dokter... 
‘Dokter, sinds ik niet meer probeer gelukkig te 
zijn gaat het een stuk beter met me!’
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hoe dan?!

Ga er eens voor zitten en haal ze boven water, alle ‘moetjes’ 

die je hebt (het zijn er meestal meer dan je dacht). Schrijf 

ze op en bekijk ze stuk voor stuk: Wil ik dit wel? Dient het 

me? Ben ik er blij mee? Krijg ik er energie van? Past het bij 

me?

 Het ene ‘moetje’ zal misschien veranderen van ‘ik moet’ 

naar ‘ik wil’... dan drukt het niet meer op je, maar wordt 

het een bondgenoot (dan heb je een onbewuste programmering 

omgezet in een bewuste keus). Van een ander ‘moetje’ zul je 

je misschien afvragen hoe je er in godsnaam aan komt. Doe dan 

je ogen dicht en stel jezelf die vraag nog een keer. Acuut 

zal degene van wie je het gekregen hebt voor je geestesoog 

verschijnen (wonderlijk, maar waar). Kijk diegene aan, met 

begrip en liefde, want je weet: hij of zij heeft het ook maar 

van iemand gekregen en het aan mij doorgegeven. Niet expres 

of zelfs bewust, gewoon maar doorgegeven... omdat ie mis-

schien dacht dat het goed was. Bedank diegene voor zijn/haar 

goede bedoelingen, en vertel dat het jou niet dient, dat je 

er niets mee kunt, dat jij er niet blij van wordt en dat je 

het daarom terug wilt geven. Het maakt niet uit of diegene 

het in ontvangst neemt of niet, jij laat het los. Het kan ook 

gebeuren dat diegene naast je komt staan en het samen met jou 

teruggeeft aan degene van wie hij of zij het heeft gekregen. 

Maar dat maakt allemaal niet uit: jij laat het gaan.

 Dit lijkt misschien iets heel idioots om te doen, maar de 

werking ervan is wonderbaarlijk. Het is meer dan een ritueel: 

ik heb al heel vaak meegemaakt dat er ook in het leven van de 

persoon aan wie iets teruggegeven werd iets gebeurde, zonder 

dat die ervan wist. Hoe het precies werkt weet ik ook niet. Ik 

kan alleen maar zeggen: vraag niet hoe het kan, maar geniet 

ervan.

Léonne
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Ik hou van zonsondergangen

Hou van het warme licht 

Dat ergens op valt

Drie mannen geven commentaar

Bij een zonsondergang in de zomer

Op het havenhoofd van Scheveningen

Deze man bekijkt alles van de andere kant

Hij kijkt naar waar het licht op schijnt

Niet naar waar het licht vandaan komt

Warm licht kan iets mooi maken

Een betonzee aan een strandboulevard

Of massatoerisme op een gewijde stille plek
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Alle twijfel voorbij

Groter worden dan je denkt
Het begon met twijfel. En toen zorgen. Twijfels en zorgen. Over het boek 

dat jij nu aan het lezen bent. Maar ik durfde die twijfels en zorgen niet 

uit te drukken. Of te delen. Ik durfde niet te zeggen dat ik grote twijfels 

en nog grotere zorgen had. Steeds hoorde ik een stemmetje zeggen: Wie zit 

er op dit boek te wachten? Ik wilde het niet horen, ik duwde het weg. 

Sterker nog, ik ergerde me aan mensen die zich in mijn ogen negatief uit-

drukten. Het woord ‘jammer’ mocht in mijn buurt niet vallen. Als iets te-

genviel wilde ik dat niet horen. Kop op, flink zijn, niet zeuren! Blijven la-

chen en vooruit met de geit! Geforceerd optimisme. Niets mocht tegenvallen. 

Het is leuk! Always look on the bright side of life..!

 Het is afweer tegen het leven. Daar horen twijfels en zorgen bij. Het is 

weerstand tegen hoe het gaat. Ik mocht van mezelf niet twijfelen. Twijfel 

mocht er niet zijn. En daardoor ging ik steeds meer twijfelen. En me steeds 

meer zorgen maken. In grote stilte. Steeds weer die vraag: Wie zit hierop te 

wachten? En weer wegduwen, en maar doorgaan.

 Dat houdt een keer op. Wanneer? Dat hangt af van je weerstand. Hoe 

hardnekkig je bent, hoeveel verzet je in je hebt. Aanvankelijk werd ik boos, 

was ik bang. Maar ik vond de moed om hardop te zeggen: Ik voel me heel 

vreemd. Ik twijfel aan alles. Ik voel me ongelofelijk kwetsbaar. Ik voel me 

onbeschermd. Ik voel me ongeborgen... 

 Ik durfde te voelen hoe ik me voelde. Zo kwetsbaar. Al die twijfel: wie zit 

er nou op mijn boek te wachten? Ik vertelde erover, op een avond aan mijn 

vrouw, de volgende ochtend aan een collega. 

Even later vertelde een andere collega dat er veel met haar gebeurd was de 

laatste tijd. Dat ze het gevoel had opnieuw geboren te worden, een nieuwe 

huid kreeg. Ik zei nog: ‘Leuk voor een cosmeticacommercial.’ Ze lachte: ‘Het 

is of ik net de baarmoeder uit gekomen ben!’ 

 Het sloeg bij mij in als een bom. ‘Of ik net de baarmoeder uit gekomen 

ben...’ Ineens voelde ik al mijn kwetsbaarheid, in z’n volle omvang. Al mijn 

212



twijfel kwam in één klap boven. Niet alleen over het boek maar over alles 

wat ik aan het ondernemen was. Alle onderdrukte en onuitgesproken twij-

fel over mezelf. Dit knalde bij me binnen: Wie zit er op míj te wachten?

Mijn fundament schudde. De vraag ‘Wie zit er op mij te wachten?’ drukte 

heel precies mijn diepste twijfel uit. Basisonzekerheid. Wat kom ik hier 

doen? De vraag naar mijn bestaansrecht. Existentieel. Voel ik me welkom? 

Ben ik hier gewenst? Mag ik er zijn? Daar stond ik. Naakt, geraakt. Zo diep 

had deze vraag in mij nog nooit geklonken.

 Terwijl ik de vraag voelde, durfde te voelen, gebeurde er van alles te-

gelijk. Ik wist op slag: dit is waar het om gaat. Geen ontkomen meer aan. 

Tot nu toe had ik de vraag naar mijn bestaansrecht ontlopen door hard te 

werken, aardig te zijn en vrolijk te doen. Zo kreeg ik genoeg waardering en 

voldoende krediet om er te mogen zijn. 

 Ondertussen ben ik steeds meer gaan doen wat ik het liefste doe. Waar 

mijn hart naar uitgaat. Mooi gezegd, maar wie zit daarop te wachten? Dat is 

het enge van ‘je ding doen’. Jij kunt het zelf wel leuk en belangrijk vinden, 

maar wat vindt een ander? Zit iemand erop te wachten? Is een ander er 

ook blij mee? Waardeert die het? Heeft iemand er iets voor over? Wat is de 

waarde ervan? 

 Ik voelde de bestaansvraag diep vanbinnen. Hij ging aan mijn denken 

voorbij. De vraag ging niet naar mijn hoofd maar rechtstreeks naar mijn 

hart. Hij knalde mijn centrum in en bleef daar voluit resoneren. En toen 

gebeurde er iets wat ik niet verwachtte en nog nooit had meegemaakt. Diep 

uit mijzelf kwam een antwoord: IK zit op jou te wachten!

Even voelde ik hoe groot ik ben. Groter dan mijn hoofd, groter dan mijn lijf. 

Ik voelde mijn hart groot worden. Ik voelde: ik ben meer dan dit lichaam, 

meer dan wat ik denk. En ik besefte even, maar heel duidelijk: ik ben een 

grote creatieve geest, groter dan dit lichaam. Ik realiseerde me ook: ik zit in 

een kwetsbaar lichaam. 

 Als pasgeboren baby word je blootgesteld aan de elementen. Zomaar, in-

eens. Daar lig je dan. Uit het warme vocht van het donkere holletje ineens 

in de koude lucht en het helle licht. Je hebt een hulpeloos lijfje. Geen weg te-

rug. Weg is de bescherming. Afhankelijk van zorg en liefde. Ongeborgen... 
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Ik besef dat ik altijd bang geweest ben voor het ongeborgene. Er niet aan 

heb willen denken, daar vooral niet wilde zijn. Dat ik van alles gedaan heb 

om ervandaan te blijven. Afleiding en vertier gezocht. Maar het werd on-

ontkoombaar toen ik ging doen wat ik het liefste wilde. En wat blijkt? Het 

ongeborgene is niet eng. Er gebeurde me niets toen ik voluit de twijfel kon 

voelen over mijn bestaansrecht. Sterker nog, er kwam een antwoord. Wat 

bleek? Ik zit op mezelf te wachten... 

 Misschien is het ongeborgene vooral een herinnering. Iets engs waar je 

niet aan terug wilt denken. De schrik van het geboren worden. Koud, on-

beschermd. Door die opmerking ‘of ik net uit de baarmoeder kom...’ kwam 

ik terecht in een hele oude, allereerste herinnering. Midden in een drukke 

lounge vol mensen voelde ik opnieuw de schrik van het geboren worden. 

 Het was niet eng. Het was bevrijdend. In één klap begreep ik de oor-

sprong van mijn twijfels. Ik voelde hoe mijn twijfels mij beperken. Hoe ik 

mezelf in de weg zit door mezelf te betwijfelen. Dat ik door aan mezelf te 
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twijfelen mezelf ook terugwerp in oude hulpeloosheid en voorbije afhanke-

lijkheid. Dat ik mezelf bang maak en klein houd.

En het was mooi. Want ik kon me ineens, even maar en toch lang genoeg, 

herinneren hoe groot ik ben. 

 Met het geboren worden komen twijfels waar je de rest van je leven last 

van kunt hebben. Die ervoor zorgen dat je ontzettend je best gaat doen. Die 

je voortdrijven, tot grote hoogte. En je tegelijkertijd klein houden. Zolang je 

twijfelt houd je jezelf gevangen in een net van twijfels. Die twijfel erkennen 

en beseffen hoezeer je twijfelt is een eerste stap op weg naar bevrijding.

 Als je niet meer bang bent voor het ongeborgene kun je zo groot worden 

als je bent. Groter dan je je kunt voorstellen, tenminste zolang je twijfelt. 

Tot heel veel in staat. Veel meer dan je denkt, als je je twijfels voorbij kunt 

komen. Raar maar waar: vol in je twijfels gaan zitten lost ze op. 

 Twijfel, voluit en hardop. Hou je twijfel niet voor je. Druk je diepste twij-

fels uit. Stel je wezensvragen hardop. Er komt een verrassend antwoord. 
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Afdalen in je gevoel
Het schrijven van dit boek over transformatie werd voor mij een transfor-

matieproces. Ik kwam via grote zorgen terecht bij mijn diepste twijfels. 

Wat ik leerde was dat wanneer ik de moed verzamel om in mijn gevoel 

af te dalen (eng!), te voelen wat ik voel, er tot mijn verbazing niets ergs 

gebeurt. Het is doodeng, maar niet erg.

 

Sterker nog, het is veel erger om het niet te doen, om niet te voelen wat er 

wel degelijk is. Want dan blijf je hangen in boosheid of verdriet, in teleur-

stelling of geklaag, een grote mond of koude afstandelijkheid, of welke vorm 

je afweer en verzet ook mogen aannemen. Waar jijzelf en de mensen om je 

heen vaak niets van begrijpen maar wel last van hebben.

 Ik was bang voor de herinnering aan oude pijn. Om die opnieuw te zullen 

voelen. Tot mijn verbazing voelde ik opluchting. En blijdschap. Want door 

naar die pijn toe te gaan kreeg ik mijn herinnering aan mijn eigen groot-

heid terug.

 Nu weet ik: oude pijn voel ik vooral als ik die gevoelens ontken. Dan 

zeurt dat op de achtergrond. Een soort chronische ontsteking waar ik niet 

naar wil laten kijken. Wanneer ik durf te voelen wat er is daar op de achter-

grond, is dat niet leuk maar niet voelen is nog minder leuk. Bovendien houd 

ik mezelf voor de gek. Het lost zich niet vanzelf op. Het blijft in stand.

 Sterker nog, ik houd het zelf in stand. Dat heet weerstand.
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De moed om te voelen
Weerstand kent vele vormen. Je bent bijvoorbeeld geërgerd, stekelig, af-

werend, gepantserd, afhoudend, bijtend. Of juist stil en teruggetrokken. 

Misschien word je ziek, of voel je je slap of neerslachtig. Wat ook kan is 

dat je koel, kil, koud wordt. Of te luchtig, alles weglachend: ‘met mij is 

niks aan de hand!’ Allemaal weerstand is dat, om maar niet te hoeven 

voelen.

 

Uithouden is voor mij de sleutel geworden. Het uithouden in mijn gevoel. 

Omgaan met gevoelens die allerlei emoties oproepen. Lachen, huilen, lachen 

om niet te huilen, huilen van het lachen, lachen dat overgaat in huilen. Me 

overgeven aan dat gevoel. Zo somber durven zijn als ik me werkelijk voel, of 

zo eufoor als ik zomaar kan zijn. Toegeven aan de emoties die met het gevoel 

meekomen, ze niet langer afhouden, weglachen, ontkennen. 

 En dat uithouden gaat me veel beter af als ik in staat ben mijn gevoel 

te delen. Wanneer je je ware gevoel durft te tonen is er ook hulp en begrip, 

onmiddellijk. Want als je durft te laten zien hoe je je echt voelt – en dat is 

iets anders dan aandacht trekken, zielig zijn, je aanstellen of sentimenteel 

doen – staan er mensen voor je klaar. Echte vertwijfeling, oprecht verdriet, 

daar is aandacht voor. Een schouder, bemoediging. En het dwingt respect af. 

  Want er is moed voor nodig om je ware gevoel te tonen. En die moed wordt beloond.
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Wat voelen oplevert
Durven voelen brengt rust. Het klinkt misschien gek maar zo werkt het wel. 

Misschien associeer je voelen en gevoelens juist met onrust. Mij bracht het 

afdalen in mijn gevoel juist rust. Op de bodem van je ziel vind je rust. 

Het begint met acceptatie van wie je bent, en daarmee van wie anderen zijn. 

Meer focus op wat je wilt, en evengoed begrijpen dat anderen misschien iets 

anders willen. Meer relativering, minder duwen en trekken, meer overla-

ten, er minder bovenop zitten. 

 Minder onzeker, minder angstig, minder klein. Makkelijker in contacten 

ook, toegankelijker, meer benaderbaar. Meer open en expressief. Creatiever 

ook. En tegelijkertijd nuchterder, steviger – met je voeten op de grond. 

 En dat allemaal door meer te durven voelen?! Ik had van mijn leven niet gedacht dat 

zoiets softs me zoveel stevigs zou brengen. Niets is zo stoer als echt durven voelen. Hoe 

meer je durft te voelen hoe meer je kunt worden wie je bent: groot, heel groot.
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Geluk en ongeluk
Als je je echt klote durft te voelen is het ook gemakkelijker om blij en ge-

lukkig te zijn. Je durft gewoon meer te voelen en dat werkt twee kanten 

op. Je bent het ene moment gelukkiger en het andere moment ongeluk-

kiger. Wil je meer geluk? Dat betekent soms ook meer ongeluk. Is dat erg? 

Of is dat eigen aan het leven? 

Geluk en ongeluk gaan samen op. Gelukkiger worden betekent af en toe ook 

ongelukkiger worden. Je gevoel is een orgaan dat je kunt ontwikkelen. Je 

wordt gevoeliger, en daarmee ook kwetsbaarder. Je wordt eerder geraakt, 

vaker getroffen. Je kunt meer genieten, vaak van kleine dingen. Zaaigoed 

dat opkomt, een lelie die uitkomt, een zonnebloem die verwelkt. 

 Evengoed ken je meer pijnlijke momenten. Je leeft meer mee met pijn 

van anderen. Je bent vaker ontroerd, zowel door pijn als door schoonheid. 

Tranen van pijn, tranen van geluk, het ligt dicht bij elkaar. En dan kom je er-

achter dat het eigenlijk niet uitmaakt. Je bent geraakt, geroerd – ontroerd! 

Die ontroering kun je voelen omdat je geraakt wordt. Beter: je laat raken. 

 Wat je voelt is dat je leeft! Leven is voelen. Wil je leven? Durf te voelen!
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voelen,
hoe doe je dat?

Voel je gevoel
 Daal af in je gevoel
 Doorvoel je gevoel
Oordeel niet
 Accepteer je gevoel
 Omarm je gevoel
Hou vol – Hang in there!
 Deel je gevoel
 Praat over je gevoel
Blijf voelen
 Toon je gevoel
 Wees je gevoel
Je bent je gevoel

De schaamte voorbij
Ja, je mag verdrietig zijn!
Ja, je mag het niet meer weten!
Ja, je mag de weg kwijt zijn!
Ja, je mag ongelukkig zijn!

Net zo goed als je mag lachen en gelukkig zijn...
Net hoe je je op dat moment voelt...
Net hoe het dan is...
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Wie zegt dat het altijd goed met je moet gaan?
Wie zegt dat je altijd maar moet lachen?
Wie zegt dat het altijd leuk is?

Niet meer afhouden, ophouden, je groothouden... Wat een rust!
Toegeven, opgeven, je overgeven... Wat een ruimte!
Niet gemaakt doen... Wat een vrijheid!

Het leven nemen zoals het komt
Jezelf nemen zoals je bent 
Het is zoals het is... 
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Edele delen

Ultiem intiem
Jezelf nemen zoals je bent. Wat een rust. Ook voor je omgeving. Minder 

twijfel, minder verwarring. Toegegeven, ook minder omzet voor psycholo-

gen en plastisch chirurgen. Geen wekelijkse therapiesessies, en ook geen 

neus-, lip- of schaamlipcorrecties. 

Jezelf nemen zoals je bent. Mensen die zich zo gedragen valt vaak bewon-

dering ten deel. Maar alleen als ze zich ook echt zo voelen. Anders vallen 

ze zo door de mand. Dat voel je aan, daar prik je doorheen. Daar hebben 

we allemaal een goede antenne voor.
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Jezelf nemen zoals je bent. Het grappige is dat mensen die zichzelf lijken te ne-

men zoals ze zijn, vaak helemaal niet knap zijn. Ze zijn. Ze stralen iets uit. 

Ze lijken te zeggen: Dit ben ik. Neem me maar zoals ik ben. Ze drukken geen 

twijfel uit over zichzelf.

Jezelf nemen zoals je bent. Nou helpt het natuurlijk als je eruitziet zoals dat 

door veel mensen graag gezien wordt: knap. Maar zeg eens eerlijk: ken jij 

nou mensen die echt objectief knap zijn? In je eigen omgeving? En wat heet 

knap?

Jezelf nemen zoals je bent. Je komt wel mooie mensen tegen. Van binnenuit 

mooi. Hun schoonheid komt door hen heen, straalt van hen af. Soms zijn 

diezelfde mensen ook even minder mooi. Het kan erg schelen. En daar helpt 

geen make-up of kapper aan.

Jezelf nemen zoals je bent. Wat zou nou de ultieme test kunnen zijn om te kij-

ken of dat echt zo is? Of je echt van jezelf kunt zeggen: Dit ben ik. Ik neem 

mezelf zoals ik ben. Met alles erop en eraan. Wat anderen daar misschien 

ook van mogen vinden.

Jezelf nemen zoals je bent. Misschien is dit de ultieme test. Het is ook de meest 

intieme test. Kijk eens goed naar jezelf. In je blootje. Net als bij Anybody in 

de Viva. Ook naar dat wat je aan anderen het minst laat zien. Dat heten niet 

voor niets je edele delen.

Jezelf nemen zoals je bent. Kun je het meest intieme van jezelf zien? Kun je er 

tevreden mee zijn? Blij mee zijn? Dit ben jij. Je bent nog veel meer, maar dit 

ben jij zeker ook. En misschien is het ook wel een mooie afspiegeling van 

wie je bent. Mooi toch?!

Jezelf nemen zoals je bent. Als je het meest persoonlijke deel van jezelf kunt 

zien en daar tevreden en zelfs blij mee kunt zijn, kun je misschien ook wel 

hardop zeggen: Ik ben wie ik ben. En ik neem mezelf zoals ik ben. Daar ben 

ik fier op. Dit ben ik. Mooi.
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kijk eens in de spieGel...

En zing het refrein hardop mee!
Deze is voor jou! 

Every time I look into your lovely eyes,
I see a love that money just can’t buy.
One look from you, I drift away.
I pray that you are here to stay.

Anything you want, you got it.
Anything you need, you got it.
Anything at all, you got it.
Baby!
Roy Orbison, Anything you want

224



Ontdekking op zondagochtend

‘Ik vind je lief,’ zeg ik tegen mijn vrouw als opsta om voor 

ons koffie te gaan maken. ‘Ik jou ook,’ zegt ze terug. Op het-

zelfde moment beseffen we allebei dat we vooral uitdrukken hoe 

we ons voelen: goed. Ik voel me goed, goed over mezelf. Ik 

vind mezelf lief, en ik vind haar lief. Zij heeft hetzelfde, 

ze voelt zich goed, goed over zichzelf. En ze zegt: ‘Als je 

jezelf lief vind kun je een ander ook lief vinden.’ Iemand 

liefhebben begint met jezelf liefhebben. Zomaar een ontdek-

king op zondagochtend.
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echte vrijheid 
Ben je...
Niet boos?
Niet bang?

Voel je...
Geen onmacht?
Geen onvrede?

Leef je...
Zonder schuld?
Zonder schaamte?

Dan ben je misschien wel vrij...
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hoe Gaat het met je? 

Kun je iemand die vraag stellen? 
Zonder iets te willen? 
Zonder oordeel? 
Zonder iets te verlangen? 
Zonder op je horloge te kijken? 
Zonder iets terug te willen krijgen? 
Onvoorwaardelijk en ongedwongen, vrij?
Is echte vrijheid jezelf en een ander kunnen laten?
Niets van jezelf hoeven, en niets van een ander hoeven?

Het Koninkrijk Gods zal verrassend dorps zijn 
opgezet, en niet veel groter zijn dan Schoorl; 
windstil weer, babbeltje maken; man rookt pijp 
aan achterdeur, kijkt naar de lucht enzovoorts. 
Vrede, geen ruzie: er is al zoveel narigheid in de 
wereld. Ik bedoel maar.
G.K van het Reve, Op weg naar het einde
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Just a perfect day,
Drink sangria in the park,
And then later, when it gets dark,
We go home.
Just a perfect day,
Feed animals in the zoo
Then later, a movie, too,
And then home.

Oh it’s such a perfect day,
I’m glad I spent it with you.
Oh such a perfect day,
You just keep me hanging on,
You just keep me hanging on.

Just a perfect day,
Problems all left alone,
Weekenders on our own.
It’s such fun.
Just a perfect day,
You made me forget myself.
I thought I was someone else,
Someone good.

Oh it’s such a perfect day,
I’m glad I spent it with you.
Oh such a perfect day,
You just keep me hanging on,
You just keep me hanging on.

You’re going to reap just what you sow,
You’re going to reap just what you sow,
You’re going to reap just what you sow,
You’re going to reap just what you sow...
Lou Reed, Transformer
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What you give

is what you get
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een beetje verlicht

What you give

is what you get

Een laatste oefening. Om de hemel op aarde te ervaren. Want dat kan volgens 

mij. ‘Wat wil ik zien?’ is een belangrijke vraag. En: ‘Wat ga ik doen?’ En niet 

onbelangrijk: ‘Wat roep ik op?’

Vandaag...

ben ik vriendelijk tegen iedereen die ik tegenkom 

Iedereen! Dus niet alleen de mensen die je sowieso wel aardig vindt, maar ook de 

boze buurman, je altijd sjachse collega, die bitch aan de overkant, dat kreng van 

een buurjongetje, die zeikerige noem maar op. Laat je verrassen door de reacties.

trek ik het me niet aan als iemand niet vriendelijk terugdoet 

Die ander voelt zich misschien net als jij gisteren. Trouwens, die ander is waar-

schijnlijk helemaal niet met jou bezig, heeft wellicht niet zo’n goede bui als jij of 

vindt jou überhaupt raar en belachelijk. Het gaat niet over jou. Wel? Wat dan nog?

groet ik iedereen die ik zie in mijn straat en op mijn werk

Je zult vreemde gezichten krijgen, maar ook worden teruggegroet. Sterker nog, als 

je dit een paar dagen volhoudt gaan steeds meer mensen jou groeten, ook al voor-

dat jij ze groet. Mensen gaan je herkennen, en je misschien zelfs wel waarderen.

behandel ik iedereen zoals ik zelf het liefst behandeld wil worden

Je bent dus tegen – weer! – iedereen begripvol, betrokken, geïnteresseerd, toe-

schietelijk, warm, steunend, uitnodigend. Je geeft aandacht, stelt vragen, luistert 

naar het antwoord, gaat in op wat er gezegd wordt, je verdiept je in die ander.

betrap ik mezelf op nare gedachten en vervelend gedrag

Gedachten vol wantrouwen, vooroordelen, vooringenomenheid. Gedrag als bet-

weterigheid, ongeduld, wijsneuzerigheid, aftroeven, voordringen, bozig doen, snel 

aangebrand zijn. Alles waar je in het klein ruzie door krijgt en in het groot oorlog. 

ben ik vol vertrouwen en één en al geduld

Inderdaad, alsof je de dalai lama zelf bent. En waarom niet? Dat wil niet zeggen dat 

morgen de hele wereld anders zal zijn. Wel verandert jouw wereld. Dit is wat je kunt 

doen. Doe jezelf en de wereld een plezier. Probeer het. Een dag.
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Everyone is trying to get to the bar.
The name of the bar, the bar is called heaven.
The band in heaven plays my favorite song.
They play it once again, they play it all night long.

Heaven is a place where nothing ever happens
Heaven is a place where nothing ever happens.

There is a party, everyone is there.
Everyone will leave at exactly the same time.
Its hard to imagine that nothing at all
Could be so exciting, and so much fun.

Heaven is a place where nothing ever happens
Heaven is a place where nothing ever happens.

When this kiss is over it will start again.
It will not be any different, it will be exactly the same.
Its hard to imagine that nothing at all
Could be so exciting, could be so much fun.

Heaven is a place where nothing ever happens
Heaven is a place where nothing ever happens.
Talking Heads, Heaven
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Je bent vrij om te kiezen

De hemel op aarde
Geloof je dat het kan, de hemel op aarde? Ik wil er graag in geloven. En 

daardoor gebeurt het ook. Of zie ik het in ieder geval. Want dat is me wel 

gaan dagen in de loop van de jaren: de wereld is zoals je hem beleeft. Het 

leven is wat je eraan beleeft. 

Je bent vrij om te kiezen. Niet wat er allemaal gebeurt in je leven. Wel hoe 

je het leven beleeft. Je kunt kiezen, elk moment. ‘Je hebt het niet voor het 

kiezen’ is maar zeer ten dele waar. Het weer is een gegeven, maar hoe ik 

ermee omga is mijn keuze.

Ik ben onder de indruk van mensen die ook in de grootste ellende blijven 

ervaren dat je kunt kiezen. En ook willen kiezen. Zelfs de vraag durven stel-

len: hoe ben ik hierin terechtgekomen? En zo de sleutel naar een oplossing 

vinden. Daar gaat dit boek over.

Dit is ook weer een inleiding. Je kunt zo weer verder lezen, terug naar het 

begin. Hierachter nog een toegift. Zo eindigt dit boek zoals het begon: met 

een vogel. Nu geen merel maar een ijsvogel.

‘Zo vrij als een vogel.’ Dat gevoel van vrijheid, die ervaring van ruimte, die 
beleving van vertrouwen wens ik je van harte toe.
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Toegift

Een blauw vogeltje in het sprookjesbos

Een ijsvogel gezien! Wist ik veel... Loop te genieten in het bos, heb net de 

laatste woorden gesaved van de eerste versie van het manuscript van dit 

boek. Een boek over transformatie. Voel me tevreden, en opgelucht. Het is 

gelukt, de boog is gemaakt.
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Het is vrijdagmiddag 14 maart en ik slenter door Park Sorghvliet, een om-

muurde oase, midden in de stad. Zie het Catshuis liggen en denk aan de 

minister-president. Die is nog druk bezig, persconferentie en zo. Zo hebben 

we allemaal onze hobby’s.

 Sta voor me uit te dromen boven het water, op een bruggetje over de 

beek. Zoals wel vaker in dit sprookjesbos. Zie iets blauws in een boom. Aan 

iets groens ben ik onderhand wel gewend, dat zijn die krijsende papegaaien. 

Maar iets blauws?

 Pak m’n telefoon – die eigenlijk een camera is – en druk op de knop. 

Maar ik heb ’m net, en snap ’m nog niet. Hij staat op filmen. Resultaat: een 

vaag filmpje van een seconde. Gelukkig barst het op het internet van de 

scherpe foto’s van ijsvogels.

 Want dat kleine blauwe vogeltje blijkt een ijsvogel te zijn. Die naam schiet me 

te binnen, wel eens van gehoord, maar ik denk: dat kan niet, die zijn toch 

zeldzaam? Nog nooit een gezien, weet niet hoe ie eruitziet. Thuis biedt een 

vogelgidsje uitkomst.

 Maar voorlopig sta ik m’n ogen uit te kijken. Wat een prachtig beestje. 

En snel! Hij schiet onder het bruggetje door. Het zonlicht weerkaatst op z’n 

kop, rug en staart. Een blauwe pijl. Ik probeer hem te volgen. Steeds duikt 

ie weer op, ergens langs de waterkant.

 Als hij op een tak boven het water zit, zie ik dat zijn voorkant oranje 

is. Met de zon erop wordt het goud. Een oogverblindende combinatie: het 

blauwste blauw met glanzend goud. Een koninklijk vogeltje. Met een hele 

gekke hoge piep.

 Een paar dagen later geef ik een workshop ‘Storytelling over dagelijkse 

spiritualiteit’. Zeg maar over klein geluk. Vertel als afsluiting mijn ijsvo-

gelbelevenis. Wat dat met me doet, hoe het me op een wonderlijke manier 

raakt... Niet van deze wereld.

 Weer een paar dagen later krijg ik een mail van een van de deelnemers. 

Hij stuurt iets mee over de metafysische betekenis van de ijsvogel. ‘IJsvogel-

energie heeft een diepgaande, transformerende uitwerking.’ En: ‘herinnert 

ons aan ons niet-materiële doel.’

 Dat is grappig. Ik rond de eerste fase van dit boek af en zie voor het eerst van mijn 

leven een ijsvogel. Een dier dat staat voor transformatie, je dieper verbinden met je ware 

zelf. Waar dit boek over gaat. Alles is toeval. Of: Toeval bestaat niet? Wie het weet mag 

het zeggen.
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Niet zonder ons Niet zonder ons Niet zonder ons 
Niet zonder ons Niet zonder ons Niet zonder ons 
Niet zonder ons Niet zonder ons Niet zonder ons 
Niet zonder ons Niet zonder ons Niet zonder ons 
Niet zonder ons Niet zonder ons Niet zonder ons 
Ramses Shaffy
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Vrij! is een zoektocht naar vrijheid in het dagelijks leven. Het is 

persoonlijk en openhartig. Grote vrolijkheid en diepe ellende wisselen 

elkaar af. Lachen en huilen liggen dicht bij elkaar. Geschreven met 

humor en de nodige zelfspot. 

Het leven gaat bergop en bergaf. Die weg omhoog en omlaag zit ook 

in dit boek. Het begint op een top en gaat naar een dal. Om van daaruit 

naar een volgende, hogere top te klimmen. Voel je vrij om in te stappen 

waar jij wilt: het is jouw boek.

‘Beter nog dan het vorige boek. De schrijver had er duidelijk zin in. 

Het spelplezier spat van de pagina’s af. Een bevrijdend boek. Zinnig, 

en nergens zwaarwichtig.’ – Harry Starren, algemeen directeur de Baak, 

Management Centrum vno-ncw.

‘Zelden iets gezien dat zo overtuigend het hart van het leraarschap 

raakt. De tekst blijft boeien door de hoogst alerte en analytische geest 

van de auteur die eindeloos veel uitdagingen blijkt te kunnen vinden 

om zijn opdracht te vervullen: trachten het gewone leven te begrijpen.’ 

– Prof. Luc Stevens, oud-hoogleraar orthopedagogiek, directeur NIVOZ, denktank 

voor onderwijs.
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