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“Waar is echte, diepe, tot de tenen reikende vreugde gebleven, zoals
we die als kind kenden? Nu zijn alleen de angsten intens en soms de
hoop op verlossing ervan door ‘de liefde’.”

Wat is oppervlakkigheid, levenzonderdiepgang?Bestaat er zoiets?
Gebruik van drugs, Prozac, valium, alcohol; de goeroes, de klach-
ten van kinderen in Achterwerk over gevoelens van zinloosheid
van het leven. Er lijkt tegenover de ellende in de wereld niets ten
diepste beleefbaars te staan.
Is er een gemeenschappelijke verklaring?
Bevrijdende vraag:“Wat bedoel ik als ik ‘Ik’ zeg?”

Teksten vanHenk Feltkamp.Een boek over zijn gedachtegoed.
Waarom?

Henk heeft een veelomvattende filosofie over de essentie van het
leven die iets wezenlijks toevoegt aan veel geluiden en visies van
deze tijd. Een filosofie die zijn hele levenshouding doordringt en
verre van vrijblijvend is.

Zijn filosofie is moeilijk en nooit echt uit te leggen bij een borrel of
een etentje.Daarmoet je je grondig in willen verdiepen.
Henk heeft dat twintig jaar dagelijks gedaan, een meter schriften
volgeschreven over de zin van het leven en hoe het komt dat we het
paradijs verloren hebben. Ook heeft hij veel gedichten en teksten
vertaald die herkenning boden voor waar hij mee bezig was.
Omdat zijn schrijven eenmix is van heel beeldend én zeer abstract,
zijn z’n tekstenniet zomaar te lezen.Vandaarmijn tussenkomst,een
bijdrage omhet leesbaar te laten zijn.



                         



Ik had ook een aantal meer persoonlijke redenen om met Henks
filosofie aan de slag te gaan:
– Ik trek inmiddels vijftien jaarmethemopalspartner endezewijze
van in het leven staan heeft ook een grote impact gehad op mijn
eigen leven.
–Voorts is er het mogelijke belang voor Hannah, onze dochter, om
zich later een beeld te kunnen vormen van hoe haar vader in het
leven stond.
–VoorDavid,Marja,WillemenAnnelies, zijn vier oudere kinderen,
kan het een verdieping zijn van wat ze al van hem kennen en met
hemmeemaken.
– Voor de mensen om ons heen: om iets meer te snappen van de
samenhang van zijn denkbeelden én zijn drang om die visie uit te
dragen.

Hoe hebbenwe het gedaan?

Ik heb Henk over een aantal onderwerpen geïnterviewd. Met die
teksten en een bergje van zijn geschriften heb ik me een maand in
een huisje in Callantsoog teruggetrokken en geprobeerd er een lo-
pend en leesbaar geheel van te maken. Bij het lezen zal ook blijken
dat sommige teksten eenweergave zijn vanmondelinge gesprekken
en andere niet. Ik heb bijna alleen gebruik gemaakt van zijn eigen
formuleringen.

Er is over de vorming van het Ik en alle uitwerkingen die dat heeft
heel veel te zeggen.We kwamen uit op de volgende hoofdstukken:
een algemene inleiding over het Ik (noodzakelijk voor het begrip
vande rest vande tekst); debetekenis vankunstenaars; omgaanmet
kinderen; gevoelens en relaties; de vrije keuze; een interview met
Henk over zijn leven; een kort nawoord over de toepassing van
Henks visie in het dagelijks leven.



          



Het is moeilijk om ermee te stoppen, het voelt nog zo incompleet,
het kannog veel beter gezegd enzovoort.Maar dan lees ik een gedicht
van LaoTse datHenk vertaald heeft:

Probeer het niet volmaakt te maken,
En kunst is ook:’t werk tijdig staken.
Nog een haaltje hier, een veegje daar –
Moet ’t eeuwigmee soms? Klaar is klaar.

Ook het voltooide conserveren
Kan iemand angst en starheid leren.
Wie denkt “ik ben wat ik bereik”
Is heel wat beter af als lijk.

Jezelf niet aan ’t gedane binden,
Dat is het pad des hemels vinden.

Tot slot een waarschuwing voor de lezer. Op mijn vraag aan een
vriend vanHenk of hij de concepten zou willen doorlezen reageer-
de hij na enig nadenken afwijzend, met als motivatie: “Ik duik er
dan weer zo intensief in. Ze brengen zoveel teweeg hè, die teksten
vanHenk; ik hebme daar een tijd rot bij gevoeld – dat wil ikmezelf
nu niet aandoen.”

Callantsoog, zomer 



                         



             

Zonder Angélique was dit boek er niet. Ondanks al haar twijfels
over de hier aande orde gestelde zaken,heeft zij het plan opgevat en
stappen ondernomen om een samenhangend geheel op grond van
mijn talloze schrijfsels te creëren. Ik ben daar heel blij mee.De eer-
ste maatregel, het verblijf in Callantsoog, was ook op zichzelf een
succes, een bevestiging van de stelling dat de weg het doel is. Het
daar ontstane product is nog door mijn handen gegaan en verder
aan de goede zorgen van Rolf enMarja toevertrouwd.Veel mensen
hebben bewust of onbewust een bijdrage geleverd,maar ik zal hun
ego niet grotermaken door naamnoeming.

Temidden van de filosofische schrifturen kwam er opeens een ver-
haaltje. Hoewel slechts zijdelings verwantmet het hoofdthema heb
ik het toch als dierbaar bijproduct opgenomen.

Watmoet ik verder vanditwerkje zeggen? Ik hebooit iets te zien ge-
kregen enmoet daar nu op soms hinderlijke wijze van getuigen.
Ik ben vaak niet zo helder als ik zouwensen,de lezer is kampioen in
het misverstaan. Een wonder als daar iets goeds uit voortkomt.
Soms gebeurt er eenwonder.



          





In de gesprekken zijn de vragen, gesteld door Angélique, weergegeven
in ‘halvet cursief ’. Henks antwoorden staan in ‘normaal romein’.
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Algemene inleiding
over het Ik







“Dewerkelijkheid als oneindig troostrijkmysterie is verloren gegaan.”
��

Ik-vorming vormt een centraal begrip in jouw levensvisie. Kun je
daar wat over zeggen?
Oorspronkelijk leeft de mens, net als de andere diersoorten, in een
directe relatie met de werkelijkheid, vanuit het levende besef dat hij
er zelf deel van uitmaakt. Zijn denken is niet meer dan een geavan-
ceerd stuk overlevingsgereedschap, vergelijkbaar met klauwen, tan-
den, spieren. Dat wordt anders vanaf het moment dat de mensheid
ontdekt dat men in het denken kan wonen. Dit hoofdstuk probeert
duidelijk te maken wat dat inhoudt. De moderne mens doet het
vrijwel permanent, waardoor het aan hem even moeilijk uit te leg-
gen is, als aan een vis wat water is. De moderne mens beleeft zijn
leven als denker. Belangrijk voor hem is niet de wereld zelf, maar
wat hij erover denkt. Zo belangrijk dat hij het verschil niet kan zien.
Hij beleeft ook zichzelf als denker. De Ik of Iemand die wij zijn is een
denkproduct.

Wat gebeurt er dan volgens jou?
Het is simpel, maar toch moeilijk, omdat we er zo aan gewend zijn.
We beleven niet de werkelijkheid, als het grote, concrete mysterie,
maar we destilleren er een levensverhaal uit waarin wij een promi-
nente rol vervullen 
Wij hebben een Ik, een persoonlijkheid, een hoe wij zijn bedacht en
dat heilige huis regeert de manier waarop we de werkelijkheid in-
terpreteren. Je wordt Iemand en bent de rest van je leven bezig om
die iemand waar te maken. Je leeft (gevoelsmatig) niet meer in de
werkelijkheid maar je gebruikt aspecten van die werkelijkheid om je
verhaal over jezelf en de wereld verkoopbaar te maken. Aan anderen
en aan jezelf. Als iemand dat even kan laten, zoals Kees van Kooten
toen hij Veertig schreef, is dat zo’n verademing. Heerlijk boek.
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De tragiek van de ego-centrische mens is dat hij zijn leven niet be-
leeft. Hij maakt zich druk over redenen, gevolgen, rechtvaardigingen
van zijn handelen, over wat hij had kunnen of zou moeten doen.
Soms strijkt zijn ego even neer bij zijn lichaam in het nu, om on-
middellijk daarop al weer weg te fladderen, de denkruimte in. Zijn
bestaan lost weer in gedachten op, in de spannendheid van zorgen,
hoop en wanhoop, of de veiligheid van gewoontes. Hierdoor wordt
ons leven kleinzielig en ten diepste zinloos.

Wat is nog meer kenmerkend voor die Ik-vorming?
Onbevangen kijken is geen haalbare kaart meer. We kijken niet om
te zien,maar ter wille van de verificatie van denkprocessen. Ook om
schijnbaar simpele waarneming hangt een wolk van willen, moeten,
beoordelen en vergelijken.We vangen de werkelijkheid in woorden,
namen.
In tegenstelling tot wat een vogelboekje zegt, namelijk dat we beter
kijken als we de naam kennen, zie ik het gevaar daarvan. We kijken
anders, als deskundige, niet met paradijselijke onschuld als op de
scheppingsdag. Het woord is als een buks waarmee het vogeltje uit
de boom naar de weitas van het denken, de herinnering, wordt
overgebracht, zodat de verrukking overgaat in egovoedsel: vertel-
baarheid, herinnerbaarheid, kennerstrots. We kunnen niet thuis-
komen met het verhaal dat we ‘een vogel’ gezien hebben, maar wel
met een ‘scholekster’ of een ‘watersnip’. Het woord heeft weliswaar
het voordeel dat het vogeltje blijft leven, maar het doodt wel met
grote trefzekerheid ons beleefvermogen, dat zich van de werkelijk-
heid afwendt en zich weer met het eindeloze thema van de eigen be-
staansrechtvaardiging gaat bezighouden.
In de woorden van Vroman:

“En met de dingen heb ik medelijden:/ ze zijn bedekt met korsten
knap bereide/ woorden (...)” 



                         



Rilke gaat nog verder. Het gedicht dat begint met de regel: “Ich
fürchte mich so vor der Menschen Wort” eindigt met: “Ihr bringt mir
alle die Dinge um.”

Ons waarnemen gaat over in oordelen, denken in goed en verkeerd;
we zijn het grootste deel van de tijd – bewust of onbewust – bezig
met het beoordelen van onszelf en de wereld om ons heen...
Belangrijke ingrediënten in de denkwereld zijn benijdenswaardig-
heid c.q. het beter af willen zijn dan een ander. En dat noemen we
vervolgens ‘ik ben blij dat ik...’
‘Blij dat’ is niet blij.

We laten ons wijsmaken dat er zoiets als morele rechten bestaan en
komen om van frustratie, wrok en wanhoop, als de werkelijkheid
daar nooit van gehoord blijkt te hebben. De goede bedoeling, in de
denkwereld hoog aangeschreven, maakt alle contact met het echte,
met de substantie van het leven, onmogelijk. Een van de wonder-
lijkste dingen aan de mens is, dat hij kans ziet om dit soort feiten ook
nog voor zichzelf verborgen te houden. 
In de woorden van Kierkegaard (vrij vertaald): 

“Maar ondanks het feit dat een mens op die manier een product van
zijn fantasie geworden is en daardoor vertwijfeld, kan zo iemand heel
goed verder leven, schijnbaar een mens zijn, bezig met de gewone
aardse zaken, kan hij trouwen, kinderen grootbrengen, eer en aan-
zien genieten, – en men merkt er misschien niets van dat hij in diepe-
re zin niet bestaat. Van zoiets maakt men in de wereld weinig ophef,
want innerlijke autonomie is een artikel waar in de wereld geen
vraag naar is en ook iets waarvan het erg gevaarlijk is, te laten mer-
ken dat men het heeft. De grootste ramp, het verlies van het autono-
me beleefvermogen, kan in de wereld zo stil passeren alsof het niets is.
Geen verlies gaat zo onopgemerkt voorbij; ieder ander verlies, van
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een arm, een been, vijf rijksdaalders, een echtgenote, wordt wel opge-
merkt.”        

Wanneer we vanuit een bedachte identiteit gaan leven, verandert de
aarde van een paradijs in een oord der verschrikking. In Genesis 
wordt dit mooi beschreven: de mens leeft in het paradijs, zolang hij
zichzelf niet beoordeelt. Wanneer God zegt dat de kenner van goed
en kwaad “voorzeker sterven zal” en de slang daarentegen verzekert:
“Gij zult geenszins sterven,” dan hebben beiden gelijk. De Ik-mens
leeft wel door, maar sterft als belever van het echte. Hij wordt een
robot, in de ban van de obsessie dat hij een succes, in enigerlei opzicht
‘goed’ moet zijn.
Ook de uitspraak van de slang “gij zult als God zijn” is juist. De mens
die zijn identiteit voor het bedenken heeft, doet het niet voor min-
der. Het zijn geen kleine krachten die ons uit het paradijs verdrijven
en de werkelijkheid onzichtbaar en onbereikbaar maken.

Waarom doen we dit, waarom leven we zo?
Zie de enorme voordelen ervan. Doordat we, zo levend, schijnbaar
zelf bepalen wat belangrijk is en wat niet, doordat we kunnen selec-
teren en interpreteren, krijgen we macht over ons leven. We kunnen
ons belangrijk gaan voelen. Zodra we onszelf als denker, als Ik erva-
ren, krijgen we de beschikking over een soort toverstaf, waarmee we
onze wereld in zeer veel opzichten naar onze hand kunnen zetten.
Juist omdat we onszelf voor het verschil tussen de werkelijkheid en
de denkwereld blind gemaakt hebben. De illusie dat deze twee sa-
menvallen weet zich snel onmisbaar te maken. Je kunt in je hoofd
allerlei dingen doen en op een heleboel plaatsen tegelijk zijn.

Het verschijnsel schuldgevoel laat zien hoe we het ego beschermen.
Je doet in de werkelijkheid het ene, en tegelijk probeer je ook nog
een alternatief in stand te houden door je schuldgevoel: “Eigenlijk



                         



ben ik ...” Op die manier bedenk je een persoon die alleen in je hoofd
bestaat. Hoe onaangenaam schuldgevoel ook is, deze mogelijkheid
om ons zelfbeeld intact te houden zouden we niet graag missen. De
wens om iemand te zijn, ijdelheid, kruipt door de kleinste gaatjes.  

Wat is er in de denkwereld te beleven?
Bar weinig. Een zo beleefd leven kenmerkt zich door angst en saai-
heid. Er moeten attracties komen. Het bedachte Ik moet waarge-
maakt worden. Deze attracties verzorgt het brein door de invoering
van goed-definities. Zodra aan mijn handelingen iets goed kan zijn,
valt er met mijn leven te scoren en wordt het verblijf in de denkwe-
reld spannend. Het denken leeft van zorgen en problemen en maakt
in het lichaam de bijpassende gevoelens van: vertedering, hoop,
wanhoop, frustratie, schuld, haat... Dat is uit het denken afkomstig
gevoel. Deze gevoelens verschillen fundamenteel van een ander
soort vreugde en lijden, gevoelens die bij een situatie als geheel
horen, niet op bestelling van het denken leverbaar zijn en het ego
niet profileren.

Maar in de denkende staat beleef je je eigen leven als een spannende
roman met een hoofdpersoon genaamd Ik. Als je hiermee begint,
als kind, lijkt het zo’n goed idee, jezelf bedenken. Maar al gauw blijkt
de duivelse afkomst van dit cadeautje. In plaats van de naïeve zelf-
verering van het jonge kind komen er al snel gedachten over eigen
tekortschieten. Meestal kom je tot de conclusie dat je niet deugt:
met een soort maniakale hartstocht stellen we vast hoe lelijk, dom,
niet-creatief etcetera we zijn. Zonder zelfhaat is het Ik niet te hand-
haven. De narcistische mens onttrekt dit onvermijdelijke inzicht
met een laagje zelfbewondering aan het oog. De bijbehorende angst
en wanhoop, die Kierkegaard ‘vertwijfeling’ noemt is een gevolg van
onze fantasieën over het zelf, over wat we zouden moeten zijn. 
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Ik zie de mensen
Als meubilair van mijn wereld
Ze schijnen het niet te merken.
Doen zij het soms ook?

Kun je zeggen wanneer dat Ik ontstaat in ons leven?
Nou, het frappeert mij dat het rond het vijfde jaar wel in een stroom-
versnelling komt. 
Als het kleine kind tekent, dan tekent het ook echt; het is niet via het
tekenen eigenlijk bezig met beoordeeld worden. Het kleine kind
treedt de werkelijkheid onbevangen en argeloos tegemoet, bereid
om van alles wat er is, zonder woorden, zonder redenen te genieten.
Als het vervolgens enthousiast zijn tekening laat zien, zijn de reac-
ties van de omgeving bouwstenen van een identiteit, een Iemand:
“Wat kan jij goed tekenen.” Kinderen groeien op in een cultuur van
vergelijken, van concurrentie. “Ik heb een lekker koekje” verandert
in: “Ik heb lekker een koekje.”
Wat er gebeurt is, dat het kind ophoudt op de werkelijkheid als ge-
heel te reageren, het gaat naar binnen kijken. Het kind ontdekt de
macht, de bewegingsvrijheid van de denkruimte, vooral als het leert
lezen. Het leert de geneugten, de spanning en opwinding kennen
van de denkmogelijkheden. Het gaat enthousiast aan de slag met dit
geschenk van de duivel, waarvan het de nadelen niet kan overzien.
De werkelijkheid als oneindig troostrijk mysterie gaat verloren.

Uit het Thomas Evangelie :

Zijn discipelen zeiden tot Hem:
Wanneer zal het Koninkrijk komen?
Jezus zei:
Het komt niet door het te verwachten;
zij zullen niet zeggen: Zie hier, of: Zie daar.



                         



Maar het Koninkrijk van de Vader
is verspreid over de aarde
en de mensen zien het niet.

De mensheid is tot denken gedoemd in onze cultuur. Toch lijkt het
alsof je een alternatief ziet?
Ja, er is een ander soort beleven. Vroeger, als kind, hebben we dat ge-
daan. Het is een zegen als we ons daar iets van kunnen herinneren.
De sfeer van levensintensiteit en echt ingaan op de dingen. Wij vin-
den die kinderlijke verwondering mooi in anderen, in kinderen of
kunstenaars, we vangen iets van die warmte ervan op. De wereld van
het echt bestaande is een groot wonder; de dingen zien staan, dat is
de grootste kunst.
Vraag het een druggebruiker, of iemand die een bijna-dood-ervaring
heeft meegemaakt. Die beschrijven hoe alle gangbare waarderingen
van een gebeuren hun geldigheid verliezen, en er een soort waan-
zinnige volheid van beleving optreedt, zodat er ineens geen twijfel
meer is aan de zin van het leven. Overal waar delen van de hersenen
die aan de omzetting in gedachten meewerken worden aangetast,
vindt men dit soort getuigenissen.
Dit is ook de beroemde inspiratie waarvan kunstenaars getuigen,
een zieleroersel met ongelooflijke kracht. Het is uit de mode, de kun-
stenaar rept er zelden meer van, en dat is aan zijn producten dan ook
goed te merken.

Iets voor een elite?
Het geheel, het echte, beleving van de werkelijkheid overkomt ie-
dereen. Maar als het gebeurt, is ons denken er als de kippen bij om
het als ‘onbelangrijk’ te verwerpen. Het denken schakelt gedachte
aan gedachte om ons Iemand-zijn op de voorgrond en het werkelij-
ke onzichtbaar te houden.
Maar er blijven altijd spleten over, waar het licht van het echte, on-
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bedachte doorheen schijnt. We zien een plantje, een stoplicht bij
avond, een wolkenlucht. We leren zien waar schilderkunst en litera-
tuur over gaan. Mits het probleem voor ons gaat leven.
Uit I.B. Singer, The Letter Writer:

Door het raam werd een grauw licht zichtbaar. Er viel sneeuw, een
vroege-ochtendsneeuw. Plekken waar het al dag was en waar het nog
nacht was begonnen buiten in elkaar over te vloeien. Er verschenen
wolken. Ramen, daken en brandtrappen doken op uit het duister.
Lichten gingen uit. De nacht was als een droom geëindigd en werd
opgevolgd door een raadselachtige realiteit, in zichzelf gekeerd, ver-
zonken in het mysterie van het bestaan. Een duif vloog door de val-
lende sneeuw, vervuld van het uitvoeren van zijn missie. In de radia-
tor floot de stoom al. Uit de appartementen van de buren waren de
eerste kreten van ontwaakte kinderen te horen, het geluid van radio’s
en geteisterde huisvrouwen die schreeuwden en vloekten in het
Spaans. Opnieuw was het hemellichaam genaamd Aarde om zijn as
gewenteld. De ramen kleurden roze— een teken dat in het Oosten de
lucht niet helemaal bewolkt was. De boeken werden een tijdlang in
een purperen gloed gedompeld, die de oude ruggen en de overblijfse-
len van goudgestempelde en halfleesbare titels verlichtte. Het had al-
lemaal het karakter van een openbaring.

Alleen echte hartelijkheid kan de individuele mens en de mensheid
redden. En die hartelijkheid kun je niet op het programma zetten.
De ‘transformatie’ is dat je jezelf (je zelfbeeld) niet meer aan een
ander wilt verkopen, dat je een onpartijdige belangstelling hebt
voor de waarheid. Dat betekent ook bereidheid om je echte gevoel te
voelen.

Als het nou zo heerlijk is om iets te beleven en te voelen en te kijken:
waarom doen mensen dat dan niet gewoon?



                         



Omdat het ontzettend veel angst oplevert. Niet toevallig loopt de
gebruiker van bewustzijnsverruimende middelen het risico van een
‘bad trip’, van een activering van zijn angsten doordat de ontrem-
ming een verkeerd gebiedje heeft uitgekozen.
Als mensen in een gekkenhuis komen omdat ze iets gevoeld heb-
ben, zoals bijvoorbeeld Biesheuvel dat beschrijft, dan is er altijd veel
angst.Van pure paniek hebben ze de neiging de boel kort en klein te
slaan. Het zijn onze angsten en wanen die zij voelen en die wij ver-
dringen, ten koste van alle echte gevoel. Het is ontzettend eng om
met de werkelijkheid in een direct contact te komen.

Wat is daar zo eng aan?
Je gelooft dat je al die trucjes, al die denk-dingen over jezelf, dat je
die echt nodig hebt, dat het veel te gevaarlijk is om je zonder dat har-
nas van gedachten over hoe je bent zomaar in de wereld te wagen.
Het doet denken aan vrouwen die zonder make-up de straat niet op
durven. Het is een soort harnas. En je bent je grandeur kwijt, je
wordt een heel gewoon beestje, heel onbeduidend. Dit simpele in-
zicht moet tegen iedere prijs buiten de deur gehouden worden,
tegen alle dagelijkse evidentie in. Anderen, die hetzelfde belang
hebben, steunen ons hierin.
Op nul gaan staan, als niemand zijn, alleen leven van wat de situatie
in het Nu te bieden heeft, daar beginnen we niet aan. De Ik-mens is
soms wel bereid zich schuldig te voelen dat hij niet of nauwelijks in
het Nu verkeert en maakt daar vervolgens een toekomstplan van.
Ooit zal het hem lukken. Maar nu even niet. 
Met deze verwachting gaan we de kist in.

Wanneer is de mens op het idee gekomen, zichzelf te bedenken?
Waarschijnlijk rond  voor Christus, in Mesopotamië en het is
omstreeks het jaar  voorlopig afgerond. Hiervoor zijn diverse aan-
wijzingen, waarvan voor mij de meest directe en overtuigende te
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vinden zijn in de Egyptische beeldhouwkunst. Men ziet hier een to-
tale onbevangenheid en noblesse in de begintijd, die ongeveer ten
tijde van de achttiende dynastie voor een duidelijk zuiniger soort
knapheid plaatsmaakt. Een ander kenmerk van Ik-ontwikkeling is
zinloze wreedheid, die je een paar honderd jaar voor Christus ziet
ontstaan. Er zijn veel meer aanwijzingen.

Mozes heeft met zijn Tien Geboden gezorgd voor algemeen geldige
spelregels, een soort standaardisatie van goed-definities. Niet lan-
ger bepaalde ieder voor zich waarmee gescoord kon worden, maar
de spelregels werden vastgelegd, zoals dat bij nieuwe sporten ge-
beurt. Een logisch vervolg op het eten van de boom der kennis van
goed en kwaad.
De Joden gingen hierin nog veel verder, met hun honderden wetten
en voorschriften – allemaal mogelijkheden om ‘het goed te doen’.
Het merkwaardige is, dat ze door deze overdrijving juist weer wat
vrijheid gered hebben. Waarmee ze weer de haat opwekten van vol-
ledig doorgeprogrammeerde mensen als de nazi’s.
De Ik-kijkwijze heeft zich als een olievlek over de aarde uitgebreid.
Daarbij bleven bepaalde gebieden door ontbrekende communicatie
voorlopig buiten schot. Getuigenissen over de Noord ameri kaan se
Indianen tot halverwege de negentiende eeuw maken gewag van
een gemakkelijk als Ik-loosheid herkenbare, argeloze noblesse. Tot
in het begin van de twintigste eeuw is typisch Ik-loos gedrag bij de
Eskimo’s waargenomen, met als vaste symptomen: gastvrijheid,
groot incasseringsvermogen voor pijn en een ontspannen houding
tegenover de dood.

Kom je deze filosofie ook tegen bij andere filosofen?
Als reactie op de vroege Ik-ontwikkeling staan er profeten op die
min of meer in de gaten hebben wat er zich afspeelt en daartegen
waarschuwen: Zoroaster, Socrates, Jezus, Buddha, Lao Tse.



                         



Ook de meest hemelse bloem
Haalt zijn sap uit de grond.
Slechts die actie heeft zin
Die uit stilte ontstond.
Wie leeft moet bewegen,
Maar blijft in het nu,
Als een wandelaar in de regen
Onder zijn paraplu.
De edelste doelen,
De fraaiste resultaten
Verleiden hem niet
Het Nu te verlaten.

Maar een glorieus heerser,
Gelukkig, tevreden,
Zegt die niet: “Ik bén er,
En niet slechts in het heden?”

Zo’n woord is lichtzinnig
En klinkt te luid:
Het verstoort de grond van stilte
Waaraan noblesse ontspruit.

Op een gegeven moment begint het allemaal op zijn plek te vallen.
Er zijn sleutelpassages in de bijbel, bijvoorbeeld, waarbij je denkt:
dat zegt Christus, dat zegt zo iemand, dat klopt.

Zoals?
Zoals: “Hij heeft het voor de wijzen verborgen gehouden en aan de
kinderkens geopenbaard.” Een denker, een filosofische denker, die
verzint dat niet. 
Het authentieke geluid klinkt ook in: “Zalig zijn de zachtmoedigen
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want zij zullen de aarde beërven.” Zachtmoedig zal hier ongeveer
hetzelfde als nederig betekenen. Dit is waar dit stuk over gaat. Let
op: zij beërven de aarde. Ook opmerkelijk is het verhaal waarin
moeder en broers van Jezus arriveren en met hem spreken willen.
Jezus’ antwoord is compromisloos: “Wie zijn mijn moeder en mijn
broeders?” Familiebanden zijn denk-banden die met echte liefde
niets te maken hebben. Het is vermomde angst, behoefte aan veilig-
heid.

Een heel ander type profeten identificeert zich juist wel met het zelf-
bedachte Ik en werpt zich op de formulering van de spelregels.
Hieronder vallen Confucius, Mozes en Plato.

En in deze tijd?
Voor de moderne mens is de werkelijkheid wat hij over de werke-
lijkheid weet. Zijn gevoelens ontleent hij aan gedachten over de
werkelijkheid. Sommige filosofen zoals Hegel, hebben dat gemerkt
en de conclusie getrokken dat ze de werkelijkheid bedacht hebben
of hadden kunnen bedenken. Ook de meeste moderne, vooral Fran -
se filosofen beschouwen het als een vorm van realisme om geen
rekening te houden met de substantiële realiteit. Wat we niet be-
denken kunnen is volgens deze denkers niet relevant. Op zichzelf is
de waarneming dat die structurering door de hersenen ontzettend
belangrijk is en praktisch de hele werkelijkheid maakt, volkomen
juist, maar de conclusie is de verkeerde, namelijk dat je daar dan
maar mee moet werken en het daarvoor moet doen. Wie wel eens
een mystieke ervaring heeft, die weet dat zo’n realiteitsmoment qua
‘zinvolheidservaring’ een factor duizend verschilt met die slimmig-
heden van de denk-mens. 
Kierkegaard, filosoof en dominee, was voor mij een belangrijke
steun in mijn visie op de wereld. Ook al kan ik met zijn oplossing:
geloof en zondebesef, niets beginnen. Wie zichzelf veroordeelt,



                         



speelt voor God. Alle geloof is vrijwillige onmondigheid. Maar het
volgende fragment had ik zonder Kierkegaard nooit geschreven.

Een mens die zich met zijn zelf geïdentificeerd heeft, die theoretisch
geworden is, heeft geen ontzag voor de realiteit.
Hoe men het noemt is niet belangrijk, wel de sfeer waarin men leeft.
Men kan God zien als de werkelijkheid, het enige apparaat dat alle
informatie bevatten kan, dat alles weet en alles onthoudt en op het
enig juiste moment in actie laat komen.
Lieflijk is de realiteit en onverbiddelijk, almachtig en alomtegen -
woor dig, onomkoopbaar en vergevingsgezind, beschermend en ver-
nietigend, openhartig en ondoorgrondelijk, dus zo ongeveer met alle
eigenschappen die godsdiensten aan God plegen toe te schrijven.
Allemaal krijgen we de doodstraf, die geen straf is en soms een zegen.
Er bestaat zoiets als amor fati, de liefde voor het echte die van alle be-
oordeling afstand doet.

Krishnamurti is de complete filosoof.

Krishnamurti ? 
Dat is een man uit India die een hele vreemde opvoeding heeft
gehad. Die moest de redder van de wereld worden en kwam op een
gegeven moment tot de ontdekking dat hij dat niet kón worden
omdat iedereen alleen zichzelf kan redden. Wat voor goeroes een
hele zeldzame stap is. Hij ontvouwt met een zeldzame compleet-
heid de manier van leven waar dit boekje ook van getuigen wil.
Maar ik maak er vaak nog een soort abstracte theorie van en dat is
een fout die hij eigenlijk niet maakt. Hij heeft het voortdurend over
het directe en over het nu. En zijn boeken zijn ook voor de helft ge-
vuld met natuurbeschrijvingen, die niet bedoeld zijn om de natuur
te beschrijven, maar om de aandacht erop te vestigen hoe mooi en
hoe belangrijk de wereld is. 
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Is er nog hoop voor de moderne mens? Kunnen we wat doen?
Nu moet ik zo’n irritant antwoord geven... Van hoop moeten we het
nu juist niet hebben. Hoop is de essentie van wat het denken te bie-
den heeft. Er zit toekomst in en ‘weten hoe men het hebben wil.’
Hoop zuigt onze beleving uit het Nu weg. Waarom zou je je tijd met
hopen verdoen? Kijk naar die vogel, luister naar dat kind, voel de
wind in je haren, als je nog haren hebt. De toekomst bestaat uit be-
dachtheden met wisselende waarschijnlijkheid. Het wonder is eruit
weggelaten. Het is niet van belang of je morgen in Madrid bent of in
Timboektoe. De vraag is: komt het binnen wat je ziet, betekent het
iets voor je? 

Hoop niets, maar begin meteen met kijken, en zie dat je niets ziet.
Dat is het evangelie van de werkelijkheid.

��
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De betekenis van 
kunstenaars





“Een luciferdoosje schilderen is niet moeilijk, de kunst is, een
luciferdoosje belangrijk te vinden.”
�� 

In jouw visie op het leven nemen kunstenaars een heel belangrijke
plaats in. Je zegt in de inleiding dat de wereld van het echt bestaande
de inspiratiebron is waarvan kunstenaars getuigen.
Kunstenaars zijn de bondgenoten van iedereen die verder wil kijken
dan zijn (denkende) neus lang is. Zij getuigen van de werkelijkheid
als wonder en hebben  beleving nog niet ingeruild voor beheersing.
Als ze tenminste nog een beetje in leven zijn, wat in deze tijd weinig
meer voorkomt. Kunstenaars zijn een uitstervende diersoort.
Echte kunst werkt altijd Ik-verkleinend, slimme kunst en snobis-
tisch beleefde kunst is Ik-vergrotend.

Credo

De dichters weten wat zij niet weten.
Zij spreken in hun vreemde taal;
zij gaan de dood in tot het begin;
zij ontdekken leven –
en zien de wereld aan met hun
hartstochtelijke onschuld
en veranderen de aarde
in de werkelijke aarde.

‘Kijken’ neemt een grote plaats in je leven in, je spreekt vaak over de
ziende staat.
Ja, in die staat is de werkelijkheid een wonder. De gewoonste dingen
brengen je in verrukking. En kunstenaars getuigen daarvan. Wij kun -
nen van hen leren een simpel ding, een ui of een appel, als een won-
der te zien. Als het wonder dat het is.
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Ik heb ook het idee dat de kunstenaars uit de Gouden eeuw met hun
werk de boodschap uitdroegen: de werkelijkheid bestaat echt, de din-
gen zijn echt.Zonder dat ze dat bewust deden, natuurlijk, is hun werk
één grote getuigenis hoe mooi de simpelste dingen zijn, een vrucht,
een mandje, een wiel in een stal. Bij Willem Kalf van een ‘pronkstil-
leven’ spreken is een uitnodiging tot misverstand. De boodschap,
goed verstaan, is niet pronken, maar verwondering, in nederigheid.

Der Schauende       

Wie ist das klein, womit wir ringen,
was mit uns ringt, wie ist das groß;
ließen wir, ähnlicher den Dingen,
uns so vom großen Sturm bezwingen,
wir würden weit und namenlos.                                     

Was wir besiegen, ist das Kleine,
und der Erfolg selbst macht uns klein.
Das Ewige und Ungemeine 
will nicht von uns gebogen sein.                                                                         

R.M. Rilke

Zeg je dat Van Gogh op het moment dat hij een ui schildert in de
‘ziende’ staat is en niet in de denkende?
Ja, zonder enige twijfel.

Hoe weet je dat?
Nou, als je die twee staten zelf meemaakt is er geen twijfel mogelijk.
Je ziet dan ook waarom een andere schilder die ook een ui of een
aardappel voor zijn ogen heeft en over evenveel techniek beschikt, er
een doodsaai schilderij van maakt. Die heeft niet die sense of reality,
die stelt feiten vast over een aardappel en gaat proberen die feiten



                         

De  Ziende

Wat is het klein waar wij op uit zijn,

wat op ons afkomt, wat is dat groot;

konden wij, net zoals de dingen,

ons door die  storm laten bedwingen,

Dan stierf ons ik de ruimtedood.

Triomfen vieren is het kleine  

en het succes zelf maakt ons klein.

Het eeuwige, van laagheid reine

Kan niet gewild of maakbaar zijn.



met behulp van zijn penseel mee te delen. En dat kan op een heel
knappe manier, dat is het verraderlijke. Er valt knap plaatjesmaken
te bewonderen. Maar de werkelijkheid is eerst in gedachten omge-
zet. Dat is een heel ander proces dan wanneer dat beeld op de weg
van de ogen naar de hand breed blijft, niet tot gedachten versmald.
Het kijken beperkt zich dan niet tot de vaststelling van feiten.

Nou ben jij geen schilder; hoe weet jij dit?
In alle bescheidenheid moet ik antwoorden: omdat ik die ziende
momenten zelf beleef. Minder intensief, moet ik aannemen, dan
een echte schilder, maar genoeg om over die twee manieren van kij-
ken geen enkele twijfel te hebben. Het zijn momenten van genade
waarover je ook anderen wel hoort. Virginia Woolf noemt het mo-
ments of being. Als Floris Verster een jaar lang naar dezelfde plek in
Leiden tijgt, om daar aan een tekening te werken, het hele jaar niks
anders doet dan aan die tekening werken, daar van ’s ochtends tot ’s
avonds zit, ziet hij een wonder. Zijn gedrag is alleen zo te verklaren,
anders zou die man van Lotje getikt zijn. En het is natuurlijk het
mooiste wat mij overkomen is, dat ik het eerst niet en daarna wél
zag. Dan zie je het verschil.

Kan je daar wat meer over zeggen?
Ik heb toen zo’n overgang gehad, begin , waarin er zoveel din-
gen veranderden en als een volkomen onverwacht bijproduct zag ik
ineens een schilderij hangen en dacht ik: “Nu zie ik waar het voor is.” 
En ik had vroeger moeite genoeg gedaan; mijn hele familie zat in de
schilderijen. Dus ik moest ook. Ik ging naar het Rijksmuseum, soms
elke dag, en maakte mijzelf wijs dat ik Tintoretto de mooiste schil-
der ter wereld vond, en daar ging ik dan in aanbidding voor staan...
en ineens was mij duidelijk dat dat volkomen flauwekul geweest
was. Dat ik niets gezien had... En toen zag ik het wel.
En als je het ziet, heb je geen argumenten meer nodig.
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En wat was het verschil, kun je dat beschrijven?
Ja. Het is het verschil tussen ‘wat doe ik hier eigenlijk’ in dat museum,
als grondhouding en ‘wat een verrukking, wat een feest, wat een on-
gelofelijke rijkdom’. Ik voel me, als ik een schilderij werkelijk zie, op-
eens op mijn plek in de wereld en in het leven, en kan daar echt ten
diepste blij van worden.

Kun je zeggen wat er nodig is om dat te kunnen beleven aan een
schilderij?
Wie je denkt dat je bent mag niet te belangrijk voor je zijn. Je moet
tot je door laten dringen dat wat jij over iets denkt, dat dat niet de es-
sentie van de dingen is. Dat er een andere vorm van perceptie is,
waarbij je het ding zelf direct tot je laat komen en niet via wat je er -
over vindt. De bordjes bij een tentoonstelling bieden gedachten aan
over het schilderij. Hetzelfde geldt voor de meeste uitleg. Kinderen
moeten tellen hoeveel schaapjes er op het schilderij te zien zijn; de
gedachte hierachter is: als ze maar kijken. Maar zo werkt het niet. Er
zijn echt twee manieren van kijken: belevend en informatieverza-
melend. En de mensen zijn blij met wetenswaardigheden. Zo kun-
nen ze onbedreigd in hun Ik, in de denkruimte blijven.

Als ik jou hoor dan denk ik: de musea kunnen de deuren wel sluiten,
want eigenlijk heeft het geen zin, dat mensen daar rondlopen.
Dat is ook zo. Je zou een aantal mensen een onaangename ervaring
besparen.

Want?
Omdat het een kwelling is, het idee te hebben: “Ik hoor hier iets te
zien, iets te beleven... maar als ik heel eerlijk ben heb ik vooral zin in
koffie of wil naar het winkeltje om ansichtkaarten te kopen.”



                         



Ik vermoed dat mensen vinden dat je ze erg tekort doet door te bewe-
ren dat zij níet genieten in het museum.
Nou, ze genieten op de egoverrijkende manier: ze willen erbij ho -
ren, ze willen het gezien hebben, ze verzamelen kennis over een
schilder en ze willen genieterschap aan hun ego toevoegen. De sfeer
wordt prachtig getroffen in Annie Schmidts Schaap Veronica:

Komaan, zo sprak de dominee, ik wil mijn geest verrijken.
Wie gaat er met me naar ’t museum? Naar de kunst van Nu?
Hè ja zeiden de dames Groen, gezellig plaatjes kijken,
Een beetje kunst zo af en toe, dat kan geen kwaad, wat u?

Henk, wacht even, want nou word je een beetje cynisch, maar vol-
gens mij, als dit echt tot je doordringt, hoor je daar heel verdrietig
van te worden. Klopt dat?
Nou, je wordt toch allereerst kriegel van de poppenkast. De kunste-
naar getuigt van een echtheidservaring waar ook het ego van de be-
schouwer kleiner van zou moeten worden, en die maakt er iets van
waardoor zijn ego juist groeit. Als je echt goed naar een Van Gogh
kijkt, dan word je nederig. En als je pronkt met je Van-Gogh-kennis,
dan gebeurt er dus het omgekeerde. Het belang van wetenwordt in
de slotregel van het vers aangegeven: “We gaan maar naar de Nacht -
wacht toe dan weet je wat je hebt.”

Zullen we de overstap maken naar andere vormen van kunst: schrij-
vers, dichters, musici? Eerst Nietzsche, voor jou een belangrijk den-
ker en geestverwant?
Nou, dat was ook heel verrassend, toen die omwenteling over mij
kwam – dat herinner ik mij nu weer – toen had ik al vrij veel
Nietzsche gelezen en ik vond alles van Nietzsche goed, behalve de
Zarathustra, die deugde volgens mij niet. En na die verlichting was
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het omgekeerd; toen vond ik niet alles slecht wat hij verder geschre-
ven had, maar toch vond ik de Zarathustra onbetwist het hoogte-
punt.

Waar gaat de Zarathustra over?
Ja de Zarathustra is eigenlijk een verrukking over het bestaande.
Nietzsche liep toen in de Engadin, in dat gebergte, en moest op een
holletje naar huis omdat de ideëen in zijn hoofd over elkaar heen
buitelden, van hoe de wereld in elkaar zat. Dat heeft iets heel feeste-
lijks, vrolijks, ironisch, ook lieflijks, terwijl hij vóór die tijd voorna-
melijk de slopershamer had gehanteerd. Nu dacht hij: Dit is het. Dit
is waar het om gaat.Hij had zelf heel sterk dat evidentiegevoel en ik
vind achteraf dat hij het enigszins overschat heeft, hij heeft meestal
de neiging om halverwege zijn toespraak weer in een lichtelijk mo-
ralistische houding terug te zakken, maar ja, het blijft een wonder-
baarlijk mooi werk. Volgens mij is Nietzsches probleem dat hij van
de moraal af wil, maar waarde blijft hechten aan scoren. Nede rig -
heid, daar heeft hij geen trek in. Hij hanteert taal als een hamer.Du
gehst zu Weibern? Vergiß die Peitsche nicht. Naar mijn idee is de
zweep van de leeuwentemmer bedoeld. Als hij die vergeet, wordt hij
opgegeten. Nietzsche kan ook ontroerend zijn:

“Maar, broeders, zegt mij, wat vermag het kind nog wat de leeuw niet
vermocht?Onschuld is het kind,en vergeten,een nieuw begin,een spel,
een vanzelf rollend wiel, een eerste beweging, een heilig ja zeggen.”

Rilke?
Rilke is net als Nietzsche een ideale dichter-filosoof. De beste illus-
tratie dat vorm en inhoud onscheidbaar zijn. Er moet meer over de
tafel gaan dan feitjes. Ritme en eventueel rijm getuigen hiervan.

– vervolg gesprek op pagina  –
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Nieuwbouwwijken, tuintjes, woninginrichting leren ons: schoonheid inte-

resseert de mensen geen klap. Reeds als kind verbaasde het mij: ‘echt antiek’

was vrijwel synoniem met ‘mooi’. Was de mensheid verleerd om mooie din-

gen te maken? Nu, zestig jaar later, meen ik dat het antwoord bevestigend

moet luiden. Sinds de ‘Entzauberung der Welt’, de door Max Weber gecon-

stateerde verdwijning van het gevoel voor het levensmysterie, is er voor ech -

te schoonheid geen belangstelling meer. Het ding hoeft niet mooi te zijn, als

het maar functioneel is, dat wil zeggen meehelpt om wensvervulling moge-

lijk te maken. We vinden het wel vertederend zoals die mensen vroeger nog

de behoefte aan ornamenten hadden, maar ook een beetje onnozel. Wij zijn

daaraan ontstegen, we zijn volwassen geworden. 

Maar onze partner, onze kleding, onze auto moeten wel mooi zijn. Nu ech-

ter betekent ‘mooi’ iets anders. De schoonheid van  jaar oude gebruiks-

voorwerpen heeft zijn wortel in de aandacht voor de materie, in het niet-

denkende contact ermee, in de niet-analytische intelligentie. Een antiquair

zei bij beschouwing van een moderne imitatie van oud vaatwerk: “Een pot-

tenbakker uit de zeventiende eeuw zou zo’n oortje er nooit zo dom aanzet-

ten.” Dit soort domheid kenmerkt alles wat de moderne mens doet, terwijl

hij in de waan verkeert juist in levensintelligentie uit te blinken. ‘Mooi’ be-

tekent voor hem dat er een uitstraling van begeerlijkheid moet zijn. Voor

dit soort mooi hoeven we de denkwereld (de Ik-ruimte) niet te verlaten, in-

tegendeel, onze wensen zijn de basis ervan... Begeerlijkheidsmooi en bele-

vingsmooi behoren tot verschillende werelden die niets met elkaar gemeen

hebben. “Het ruisen van de avondjurk klonk alsof deze voortdurend zijn

prijs fluisterde” (Erich Kästner). 

Dat moet ons toch verbazen: onze onverschilligheid voor de schoonheid of

het ontbreken daarvan in dagelijkse dingen naast de grenzeloze aanbidding

van een hoge koers op de relatiemarkt. De vrouw wil niets liever dan mooi





                         

zijn, waarbij ‘mooi’ op de keper beschouwd niets anders betekent dan dat

een neukpartij met haar de man aan sociaal prestige helpt. Schrikbeeld

voor beide partijen is het omgekeerde, namelijk dat men zeggen zal: “Kon

hij/zij niets beters krijgen?” Carmiggelt beschrijft een personeelsfeest waar

een tamelijk subalterne figuur toch hoge ogen gooit door de schoonheid

van zijn vrouw. “In bed was hij ze allemaal de baas en dat besef schonk hem

reuzenkracht.” 

Wat een mooie vrouw is, is ook allerminst duidelijk. Geloof in eigen aan-

trekkelijkheid lijkt het hoofdingrediënt. Verder moet ze vooral gewoon zijn,

zonder opvallende afwijkingen van de norm. Speciaal de neus mag niet op-

vallend groot zijn, en de borsten niet te klein, althans in de westerse cultuur.

‘Cultuur’ is trouwens een groot woord voor deze kinderachtige preoccupa-

ties. Gandhi reageerde op de vraag: “Wat vindt u van de westerse cultuur?”

met: “Westerse cultuur? Dat zou een goed idee zijn!” De scepsis lijkt me te-

recht. In ons leven als rat race is er geen ruimte voor noblesse, voor andere

waarden dan scoren. Wat wij ‘gevoel’ noemen, is een reactie op vaststellin-

gen of we onze zin krijgen of niet. Zowat al onze liedjes gaan over verwach-

tingen en teleurstellingen in de ‘liefde’. Nietzsche heeft dit type man zien

aankomen. “Hun hoogste ideaal is het, om bij een vrouw te liggen.”

Een dergelijk ideaal, en überhaupt het verwerven van sociaal prestige, kan

pas zoveel macht krijgen wanneer het vermogen om mensen, planten, din-

gen te zien staan verdwenen is en op tv komen (waar men niets van belang

te melden heeft) of het bed delen met een aantrekkelijke partner (die men

weinig te bieden heeft) als de zin van het leven gezien wordt.

Als je dit niet gelooft, of te ver vindt gaan, let dan eens op je gevoel ten aan-

zien van mensen die op deze punten niet scoren: oude mensen, lelijke men-

sen, kinderen, geestelijk gehandicapten. Fobisch ben je ervan, al weet je het

besef van die fobie aardig te verdringen. Het best lukt dat bij kinderen, het
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resultaat heet vertedering. We vinden het kind schattig, maar onze levens-

filosofie wordt er niet door beïnvloed.

Verbaas je eindelijk eens over het feit dat (echte) schilders betrekkelijk zel-

den mooie meisjes uitkiezen om te schilderen en een soort morbide voor-

keur voor het oude en vergane, voor sociale outcasts aan de dag leggen. Of

ze schilderen een mand uien, of drie appels op een schotel. Mijn God, wat

moeten we daarmee? Zolang we aan die vraag niet serieus begonnen zijn

(omdat begeerlijkheidsmooi alle mooi is dat wij kennen) hebben we in een

museum niets te zoeken. Klaarheid over dit verband is op zichzelf al vrij-

heid…

Kunst kan misschien een middel zijn om weer met de werkelijkheid in con-

tact te komen, een brug naar de niet-denkende staat. Kunst is uiteindelijk

niets anders dan een getuigenis van de niet-denkende staat. Maar wat er

meestal gebeurt is het omgekeerde: kunst en kunstkennerschap worden

ego-bestanddelen. De denkmens probeert dit gebied met zijn slimheden te

annexeren. Moderne kunst hangt van de slimme bedenksels aan elkaar. 

De treurnis hiervan inzien is feest.

HF
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Bij de afbeeldingen

           ,       

Pablo Picasso, Don Quichot en Sancho Panza

Wat een duivelse tekening! Waarom moet de Ridder van de Droe -
vige Figuur zo meedogenloos gepakt worden? Zien jullie dat, lieve
mensen, hoe iedere lijn hoon ademt? Die dwaze fierheid, zowel bij
het nobele ros (meer skelet dan paard) als bij zijn meester. Wat
moet die quasiheld bij Picasso veel losgemaakt hebben, dat hij er
zoiets prachtig-gruwelijks van maakt. Knullig zijn de zon en het
ezeltje van Sancho Panza getekend, maar ze scheppen juist daar-
door de juiste sfeer. Ik vind deze teke ning een feest om naar te kij-
ken, elk onderdeel is zo subliem raak, maar ik vind het oordeel te
onbarmhartig. De moderne mens leeft precies zoals Quichot, zijn
leven als verhaal belevend met een Ik als hoofdpersoon. We zien
niet dat er een geheel andere manier van leven mogelijk en heel
dringend gewenst is.

           ,       

Honoré Daumier, Don Quichot

Daumier, de schilder van afbeelding 2, ziet dat wel. Dat blijkt uit
de liefde die hij voor de dolende ridder voelt, zijn gevoel voor diens
tragiek, zijn mededogen. Ook hier zit dit in iedere streek; er wor-
den geen feiten meegedeeld, maar een visie, een sfeer. Picasso zal
ons moeten losschudden,maar Daumier laat warmte voelen, tra-
giek, verlorenheid.Hij heeft de ridder talloze malen tot onderwerp
genomen, steeds weer op een nieuwe manier gefascineerd, demon -
strerend dat men liefde voelen kan voor een mens of mensheid die
volledig de weg is kwijtgeraakt.



Todes-Erfahrung

Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das
Nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund
Bewunderung und Liebe oder Haß
Dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund

Tragischer Klage wunderlich entstellt.
Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.
Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen,
Spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.

Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
Ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
Durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,
Wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.
Wir spielen weiter...

We weten niets van dit heengaan dat niet met ons deelt. We hebben
geen reden bewondering, liefde of haat voor de dood te voelen, de
dood die er door ons treuren tragischer uitziet dan hij is. Wij spelen
allerlei rollen in het leven, in de hoop dat we in de smaak vallen.
Zolang we dit doen, leven we niet echt. Maar toen jij stierf, drong in
deze schijnvertoning een stuk werkelijkheid binnen, door de bres
die jouw weggaan had geslagen: groen dat echt groen was, echte
zonneschijn, een echt bos. Wij spelen verder...
En zijn achtste Elegie begint zo:

Met alle ogen zien de schepselen
Het opene. Alleen het mensenoog
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Kijkt andersom, zet alles vast
Als vallenrij die iedere vrijheid fnuikt.
Wat onbedacht is kennen wij 
Alleen uit ’t oog der dieren, want het kind,
Heel jong al, wordt gedwongen, 
Terug te kijken, naar ’t bekende,
Dat ingedeeld is en benoemd, en vastligt.
De dood, die gast zien wij alleen; voor ’t dier
Is hij verleden tijd, en paradijselijk
Wandelt het tijdloos als de beken.
Wij hebben nooit, geen enkele dag
De onbesmette ruimte voor ons, waar de bloemen
Zijn wat ze zijn, oneindig wonder.Overal
Is mensenland, nooit nergens zonder niet,
Het pure onoverdachte dat men ademt en
Oneindig weet en niet begeert.

Ook heel mooi vind ik een brief waarin hij beschrijft dat hij ’s avonds
door een landschap rijdt in een auto (dat was toentertijd nog een
nieuwtje, rond ) en ze stoven door dat landschap, en toen stop-
ten ze ergens en daar was een klein meisje bezig iets te zoeken wat ze
uit haar handen had laten vallen, ik geloof kralen van een ketting of
zo. En dan beschrijft hij... hoe hij samen met dat kind die kralen
zoekt en dan echt contact met dat land heeft, dat wordt echt be-
staand voor hem terwijl hij daar, in die auto rijdend, eigenlijk hele-
maal niet echt was. Dan is hij ook dat meisje heel dankbaar.

Dit vertellen ontroert je opnieuw? 
Ja ik vind het ontroerend. Kan niet anders zeggen. Ik vind het ook
zo’n logica, ik vind ook die Rilke eigenlijk zo’n ontroerend mens.
Fantastisch. Zoals hij vertelt dat iemand een grote bos bloemen is
komen brengen en dat hij daar helemaal diep ongelukkig van



                         



wordt, want hij kan maar geen vazen vinden, het lukt allemaal niet
om die bloemen goed te verzorgen en die hangen er een beetje slap
bij en daar wordt hij dan helemaal panisch van. Dat is een soort pa-
niek zoals Maarten ’t Hart heeft als hij rijexamen moet doen. Dít
zijn kwetsbare mensen. Dat is toch eigenlijk waar het om gaat een
soort geraakt kunnen worden, door een kind of een schilderij, door
een stuk literatuur, door het leven... 

Je hebt Nietzsche genoemd, Rilke.
Nou ja, de grote openbaring is Virginia Woolf. Dat werk heeft een
onsterfelijke indruk op mij gemaakt. Jacob’s Room heb ik meer dan
twintig keer gelezen. Iedere keer weer met verbazing over wat ik de
vorige keer niet gezien had. 

Wat heeft zo’n indruk gemaakt?
Woolf zelf noemt als haar sterkste kant een ‘keen sense of reality’. Ze
brengt je dichter bij de werkelijkheid. Ze laat je zien hoe wonderlijk
het allergewoonste is. Maar hoe ze dat doet... Zij laat zien hoe con-
ventioneel we de realiteit benaderen door ongewone aspecten ervan
aan de orde te stellen.

Wat doet ze daarmee naar jouw idee?
Ze verhindert je om puur denkend door te gaan en in die denkwe-
reld te blijven. Ze doet in wezen hetzelfde als de schilders uit de
Gouden Eeuw. Dit is de werkelijkheid. Ze zet je voortdurend op het
verkeerde been, voor raadsels. Het boek begint zo: “Dus zoals je wel
begrijpt,” schreef Betty Flanders, haar hielen nog wat dieper in het
zand duwend, “zat er niets anders op dan te verkassen.” Vervolgens
wordt haar lekkende vulpen beschreven en de tranen die zij plengt.
Dan volgt: “She had the illusion that the mast of Mr Connor’s little
yacht was bending like a wax candle in the sun.” “Ze had de illusie dat
de mast van Mr Connors zeilboot krom stond als een waskaars in de
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zon.”Het is onduidelijk of deze Betty Mr Connor kent; in ieder geval
komt hij in het hele boek verder niet voor, dit is de enige vermelding.
De lezer die zo’n naam tegenkomt maakt braaf een concept waar la-
tere gegevens aan kunnen worden opgehangen. Hier wordt hij ge -
fopt. Woolf houdt zich niet aan de regels. 
Zulke dames en heren zijn er meer in het boek. De vraag waarom we
dat moeten weten, mag gesteld worden. Het antwoord: om onze
denkgewoonten op het spoor te komen.
Ander voorbeeld. Jacob heeft zojuist bij een professor geluncht in
een sfeer van door en door valse opgewektheid. Dan volgt:
“Mijn God, wat erg,” zei hij, de straat afspeurend naar sering of fiets,
het gaf niet wat, als hij maar weer een beetje vrijheid kon voelen. 
Sering of fiets: als het maar iets echts, bestaands is.
... Elke keer als hij op Zondag bij iemand gaat lunchen, bij elk diner,
elke cocktailparty voelt hij diezelfde schok, – afschuw – ongemakke-
lijkheid – en dan geamuseerdheid, want wanneer hij langs de rivier
loopt, zuigt hij bij elke stap zoveel vastheid en zekerheid in zich op, zo-
veel geruststelling van alle kanten, van de wiegende bomen, de grijze
kerktorens lieflijk in het blauw, stemmen in de wind die lijken te blij-
ven hangen in de lucht, de inspirerende meilucht, de springerige
lucht waar alles in rondzweeft, kastanjebloesems, stuifmeel, of wat
het dan ook is dat aan de meilucht zoveel potentie geeft, de meilucht
die de bomen in een waas hult, de knoppen doet glimmen en met
groene kleuraccenten strooit.

Haar oordeel over het universitaire bedrijf is kort en krachtig: 
“Teveel baksteen, misschien, voor een meinacht.”

Vasalis?
Ja, daar heb ik vandaag weer verbaasd over gestaan hoe goed dat is.
Bijvoorbeeld dat gedicht, waar dat fanfarekorps een ‘onverbloem-
de’ muziek speelt die ‘ieder gevoel met name noemde’. Ja hoe je daar



                         



opkomt, dat is zo’n raadsel. Het rijmt nog ook. Of De idioot in het
bad,dat is zo ongeveer haar beroemdste gedicht. Nou, als je dat écht
snapt en tot je laat doordringen, hoe zo iemand tegenover zo’n ge-
handicapte persoon staat... dat zie ik ook niet hoor, dat vind ik een
eng gedicht, maar ik zie dat ze gelijk heeft. Zij kan dat voelen en ik
niet. Dus dat is ook mogelijk, dat je ziet dat iets verdomd goed is,
maar je gaat toch niet echt mee. Ja, ik heb diep respect voor zo ie-
mand. Die gaat veel verder dan ik. Veel en veel verder in haar gevoel.

In welke zin verder?
In haar desinteresse voor dingen waar je ego mee kunt verzamelen.
Ik heb mijn leven lang de associatie met sterke, belangrijke mensen
gezocht, was gevleid als iemand mij voor belangrijk hield. Met een
idioot wilde ik niets te maken hebben, zeker niet in het bad. Ik zou
ook graag geïnterviewd worden. Helaas is daar geen belangstelling
voor. Maar Vasalis gaf nooit interviews, ze heeft nooit de publiciteit
gezocht, dat interesseerde haar allemaal geen reet. Dat hele literaire
bedrijf niet. Dat is nogal bijzonder. De meeste mensen willen wel
erg graag meetellen. Zij niet. En dat klopt met die idioot in het bad.
Zij houdt van die idioot en niet van die bewonderaar en niet van die
kunstcriticus en niet van de dans om die ene vlam ‘ijdelheid’.

Waterkant vroeger

Dichtbij mijn maagre en geschonden knieën zat ik
En keek over het langzaam stromend water uit,
Zonder te denken of te dromen.
Mijn hoofd stak nergens uit de tijd.
Ik zag en was hetzelfde; (...)
daar ging ik liggen en ik rook mijn eigen haren
en sterker gras en sterker nog de grond,
en merkte met gesloten ogen in de zon, dat ik bestond.
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Schrijvers en dichters, vangen die de werkelijkheid niet ook in woor-
den zoals je in de inleiding over woorden/namen aangaf?
Schrijvers produceren woorden, maar ze doen dat, als het goed is,
tegen de stroom in. Het is de wonderlijke krachttoer met behulp van
woorden de macht van de kale, truttige denkwereld te breken. 
Metaforen, dichterlijke vrijheden, paradoxen, rijm, ongerijmd -
heden, ritme, alles is welkom om door middel van de taaldaad zelf
de lezer uit zijn weethouding los te schudden en hem van de her-
kennende-denkende houding in de belevende te doen overgaan.

Hoe is het nou met Annie Schmidt? 
Ik vind Annie Schmidt een wereldwonder; een zegen voor de natie.
Een land met Annie Schmidt is beter af dan een land zonder.

Heeft zij het over het bestaande?
Ja. Als zij iets schrijft waar je makkelijk sentimenteel over zou kun-
nen worden, dan wordt zij onmiddelijk cynisch. Sentimentaliteit
verwijdert je van de werkelijkheid. Cynisme is misschien niet zo
mooi als wat Virginia Woolf doet, maar kan toch heel heilzaam zijn.
Ik vind Virginia Woolf verder gaan; die heeft eigenlijk helemaal
geen kritiek op de mensheid, die vindt het een curieus zooitje bij el-
kaar. Terwijl Annie vrij cynisch is, vrij fel, vrij gemeen. Maar alles is
beter dan zoetsappig. Woolf lijkt op Daumier, Annie op Picasso (zie
de afbeelding op bladzijde ). Het gedicht Aan een klein meisje is zo
lieflijk en tegelijk zo vuil. “Dat is de wereld van de grote mensen, wees
maar niet bang, je hoeft er nog niet in.”En: “Boze stukken staan in boze
kranten en dat doen boze mannen voor hun brood.”
En ze doet wel eens dingen helemaal verkeerd, vind ik. Is ook niet
vies van wat iedere verteller graag doet, namelijk het publiek bang
maken. Daar krijg je belangstelling mee en zij is vakvrouw genoeg
om dat te weten. Maar Jip en Janneke is nagenoeg angstvrij.



                         



Een heel andere categorie is Etty Hillesum hè?
Etty graaft dieper. Zij is wel de enige of de laatste Nederlandse mys-
tica genoemd en dat is inderdaad mystiek, die houding – dat je kíjkt
en niet denkt, dat je niet alles in gedachten omzet. 

Deed zij dat?
Ja.

Hoe weet je dat?
Nou, ja, dat merk je aan allerlei dingen, de manier waarop ze over
dat lupinenveldje en die jasmijn schrijft, de redenen waarom ze wei-
gert de Duitsers te haten, de waardering die ze heeft voor Lisl Levie
en dat ze ziet hoe wonderlijk wijs haar uitspraak is: “Es ist doch eine
Gnade, daß wir das tragen dürfen,” over het lot tijdens de Joden -
vervolging. Dat je dat een ‘Gnade’ durft te noemen, daar moet je
mysticus voor zijn. Anders dan snap je dat niet, dan denk je die is
knettergek.

En wat snap je dan, als je dat snapt?
Je ziet dat egocentriciteit niet de enige bestaansmogelijkheid is. Je
ziet een werkelijkheid die niet door het denken tot brandhout ge-
hakt is.

“De mensen versnipperen zich heel erg om de duizend kleine details,
die hier dagelijks op je afstormen, ze verliezen zich erin en verdrin-
ken. Daarom houden ze de grote lijnen niet meer in het oog, raken de
koers kwijt en vinden het leven zinloos. De paar grote dingen waar
het in het leven om gaat, moet men in het oog houden, de rest kan
men rustig laten vallen. En die paar grote dingen vindt men overal
terug, men moet ze iedere keer weer in zichzelf ontdekken om zich er
zelf weer uit te kunnen vernieuwen.” 
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Vergeten wij nog voor jou belangrijke schrijvers?
Ja, een heleboel. Ik heb D.H. Lawrence heel hoog zitten, die heeft
soms echt mensen beschreven in die zin... The lost Girl, dat gaat over
iemand die het contact met de werkelijkheid kwijt is. Dit contact
speelt eigenlijk altijd een rol, bijvoorbeeld in hoe hij zijn vader be-
schrijft die mijnwerker was en een soort echt, warm en woordeloos
contact met zijn collega’s had. Met zijn collega’s en met de realiteit.
Daar heb ik het eigenlijk van. Ik schrik er wel eens van hoeveel ik van
die man gejat heb, denkend dat ik het zelf bedacht had. Zijn opstel
over Melvilles Moby Dick is ook een wonder.

En dan hebben we in Nederland natuurlijk Maarten ’t Hart,
Biesheuvel, Bomans, Carmiggelt... Dat hoort er allemaal bij?
Ja, jazeker.

Zouden ze dat zelf ook zo benoemen?
Nou, Maarten ’t Hart had in die bundel korte verhalen een passage
waarvan jij toen zei: “Het lijkt wel of ik jou lees.” 
Ik citeer uit zijn verzamelde verhalen Het Muiderslot:

“Het was of ik iemand anders, die tijdelijk bezit had genomen van
mijn denken, hoorde opmerken: En dat is nu precies het moeilijkste
wat er is: goed waarnemen. Dat kan eigenlijk alleen een kind maar,
dat nog niet bedorven is door het bezit van ideeën. Want al wat je
denkt is alleen maar een soort BTW op zintuigindrukken, door het
verstand betaald, omdat je hersens nu eenmaal functioneren moe-
ten, maar waar het op aan komt is niet de werking van de hersenen
en de noodzakelijkerwijs altijd onjuiste, vervalsende, oppervlakkige
filosofie die ze voortbrengen, maar op het vermogen om beter te zien
en beter te horen en beter te ruiken en beter te voelen, op het vermo-
gen om al die overtollige ballast, dat stof in je hersenen dat het den-
ken voortbrengt, weg te werken en te vervangen door de unieke, altijd



                         



eenmaligeontvankelijkheidvooreenmalige zintuigindrukken omdat
er niets is, je leven lang niet, wat precies gelijk terugkeert, zodat elk
moment zijn eigen waarde heeft, en waard is met behulp van de zin-
tuigen geregistreerd te worden en er dus eigenlijk niet eens tijd over-
blijft om te denken.”

Het verhaal zelf laat zien hoe dit in de dagelijkse omgang werkt. De
reporter woont in zijn denken, terwijl Maarten en die rattenvanger in
de werkelijkheid zijn. Dat is nou net het hele verschil, dat brengt hij
schitterend tot uitdrukking in het verhaal. En of hij het zelf zo zou
noemen... Ja, ik denk het wel. Als ik de tijd krijg om het uit te leggen.

We hebben de schilderkunst, literatuur, de dichters, hoe zit het met
de muziek? 
Ja. Muziek, daarvoor hoef je niet over bepaalde ideeën te beschik-
ken. Ideeën zitten het kijken veel meer in de weg. Muziek dat refe-
reert nergens aan, dus je hoeft niks te veranderen. Je kan Bach mooi
vinden en verder kleinzielig je leven leiden...

Nee dat snap ik niet, probeer dat eens uit te leggen?
Nou als je echt kijkt naar de wereld, dan wordt het wel moeilijk om
te zien wat er goed is aan Rilke of aan Nietzsche en dan toch op de-
zelfde manier te blijven leven. Het heeft consequenties. Het zet ook
de rest van je leven op de kop. Het lukt niet meer zo goed om hele-
maal in je hoofd te wonen.

En waarom is dat bij muziek anders?
Nou, omdat daar in ieder geval schijnbaar geen banden lopen naar
ideëen, je bent juist vrij van ideëen. Daarom is muziek bij de jeugd
ook zo populair. Ze gebruiken het als een drug, kunnen eigenlijk
nauwelijks zonder muziek. 
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Mozart moest toch ook uit zijn denken om te kunnen maken wat hij
gemaakt heeft, of denk jij van niet?
Ja ja, dat denk ik wel. De componist wel hoor. Bach ook, die keek
breed tegen de wereld aan.

En de musici?
Jawel, maar het is nodig om niet-publiekbewust te blijven. En een
gewoon mens, die zit te diep in zijn ego, die bestaat daaruit, en die
kan dan niet meer op een zinvolle manier spelen. En dan krijg je
muziek, waarvan een oom van me, zelf een goede cellist, zei: “Ik
hoor die muziek, alle noten zijn er, maar waarom spelen die mensen
dit?”
Een schitterende vraag vind ik. En die moet gesteld worden, nu
meer dan ooit, omdat de cd-cultuur technisch volmaakte uitvoe-
ringen eist, wat het risico van gevoelsarme perfectie erg groot
maakt...

En toneel?
Écht goed acteren, dat vind ik toch wel een genot om naar te kijken.
Maar ook dat is zeldzaam. Iemand die werkelijk kans ziet om uit die
gevangenis van zijn eigen ego te ontsnappen en eens een keer een
andere gevangenis te betrekken, dat bestaat en daar heeft Arthur
Miller over geschreven. Zoals die de eerste uitvoering van De Dood
van een Handelsreiziger beschrijft, daar krijg ik altijd tranen van in
mijn ogen. Hoe dat ging. En dan zegt hij: “Ineens wist ik weer waar
toneel voor was.” En dat is zo’n authentieke ervaring. 

��
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Omgaan met 
kinderen





“Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het     
Koninkrijk der hemelen”
Matteüs :

�� 

Je beschreef in de inleiding over het ego dat de doorsnee opvoeding er
op gericht is de Ik-vorming te bevorderen. Kun je dat uitleggen?
Een kind staat de eerste jaren van zijn leven nog in direct contact
met de werkelijkheid en reageert op de situatie als geheel en niet al-
leen op gedachten. En als je daar gevoel voor krijgt, voor dat verschil
tussen die twee manieren van reageren dan word je vanzelf zuinig
met de gevoeligheid van het kind. Je moet dat zo lang mogelijk in-
tact houden.

Is dat je taak als opvoeder?
Ja. Ja, het enige wat die kinderen nodig hebben is écht gevoel, con-
frontatie met échte liefde. Niet synthetisch, niet aan voorwaarden
gebonden, niet uit het verstand afkomstige liefde. Liefde is een an der
woord voor niet via het denken beleefde werkelijkheid.

Waar hebben die kinderen echtheid voor nodig?
Dat ze zich een beetje thuis gaan voelen in het leven en dat ze ook
iets voor anderen over hebben. Dat ze iets voor iemand durven voe-
len. Dat bepaalt álles. Dat bepaalt of ze mooi viool spelen, of ze op
school iets zinvols leren, of ze contact maken met anderen, het be-
paalt alles.

Wat probeer jij jouw kinderen bij te brengen?
Dat ze echt bestaan, dat ze een authentiek leven kunnen hebben, dat
ze zich niet aan alle regels hoeven te houden, dat er zoiets als de zin
van het leven bestaat, dat het geen onzin is om daarnaar te vragen,
ook als je dat aan het verstand niet kan uitleggen.
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Een mens z’n tenen beslissen of z’n leven zinvol is en z’n hele lijf en
niet z’n denken. En dat hoef je kinderen niet uit te leggen, je moet
het voordoen. Je moet zelf die warmte uitstralen die je van die kin-
deren ook krijgt. Echte liefde bestaat en hij is verdomde zeldzaam.
En hij is belangrijker dan alle andere dingen. 

En kinderen hebben het, zeg je?
Ja. Gedurende de eerste, zeg twee, drie jaar is het in ruime mate aan-
wezig als ze niet te veel pech hebben. En ja, dan begint die program-
mering. Dan gaan ze ook werkelijk het woord ‘ik’ gebruiken. Dan
reageren ze steeds minder op de situatie, maar op hoe zij die situatie
subjectief ervaren, wat hun interpretatie ervan betekent voor hoe zij
zijn. En door als volwassene allerlei redenen aan te voeren, of excu-
ses of voorschriften, maak je dat het kind in de denkwereld terecht
komt. 

Want opvoeden is gebaseerd op goed en verkeerd? De verdrijving uit
het paradijs door de kennis van goed en kwaad?
Heel sterk, ja. Dit mag wel en dat mag niet. Dit is goed, dat minder
juist. De werkelijkheid gaat dan op een bos lijken waar aan iedere
boom een prijskaartje hangt. Terwijl als je even de werkelijkheid kan
laten beslissen, dus wat je ook doet met kleding, dat je zegt: “Nou ja,
dan trek je maar geen jas aan, maar dan krijg je het koud.” Dat is on-
eindig veel didactisch beter dan: “Ik wil dat jij dat doet en je moet
leren gehoorzamen.”

Waarom is dat beter?
Omdat het kind dan in die brede, menselijk waardevolle staat kan
blijven, niet zo’n zielig hersenschimmetje wordt als de volwassene.
We zijn zo griezelig gehoorzaam.



                         



En vertellen hoe fantastisch zij iets doet?
Als dat enthousiasme gedragen wordt door een níet beoordelende
liefde, als dat kind zich voortdurend in contact met je voelt, onge-
acht of ie presteert of niet, dan kan het niet zoveel kwaad. Maar ja,
het is toch een soort automatische gewoonte bij volwassenen, je kunt
het gewoon niet laten om overal een wedstrijd van te maken. 

Een vriend zei gisteren tegen mij: “Misschien kunnen de kinderen
met elkaar viool spelen, want dan gaan ze met elkaar concurreren
en dan pept dat het enthousiasme nog meer op.” En toen zei ik: “Ja
maar dat is niet het goeie soort enthousiasme misschien.” En toen
zei hij: “O ja, ik zie wat je bedoelt.”

Opvoeding is toch ook bedoeld om kinderen bij te brengen wat hoort
en wat niet?
Kinderen staan bekend als fatsoensrakkers. Die weten veel te goed
hoe alles hoort en niet hoort. Ze leren het zichzelf aan en anders
horen ze het wel van leeftijdgenootjes. Dat is helemaal geen opvoe-
den, dat is vooroordelen bijbrengen. Dingen die meestal helemaal
niet nodig zijn. 
Ik word daar niet goed van: een kind krijgt een stukje worst bij de
slager en onmiddellijk roept de moeder “wat zeg je dan?” en dan
moeten ze “dank je” zeggen. Daar zie ik geen enkel heil in. Geen enkel.
Kinderen laten zich zó makkelijk in een keurslijf dwingen. Laten ze
maar een beetje stout blijven en een beetje niet zo goed weten hoe
het hoort. 

Waarom is dat zo? Wat bedoel je daarmee?
Dat netheid een hele enge drijfveer is voor mensen. ‘Net willen zijn’,
‘in de pas lopen’ is toch uiteindelijk het ideaal van een Hitler-leger,
de paradepas. Die netheid veronderstelt eigenlijk al dat je de échte
belangrijke waarden waar Virginia Woolf of Van Gogh voor staan,
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dat je die niet kent. Anders ga je niet over zoveel onbenulligheden
zoveel drukte maken. Je maakt kinderen kleinzielig door ze netjes te
maken.

Ben jij allergisch voor moeders?
Ja, als ze bestaan uit hun rol en vooral bezig zijn met goed zijn, met
het verdienen van hun bestaansrecht. Ze veranderen daardoor van
een mens in een zak vol argumenten, goede bedoelingen. De goede
bedoeling heb je alleen nodig als het simpele directe gevoel, de echte
liefde er niet is. 
Ouders putten zich uit in zorg en zorgen; de angst dat er iets mis zal
gaan, dat het hun kind aan iets zal ontbreken, is het vervangings-
middel voor dat ene, dat met hun levensstijl niet te rijmen valt: echte
liefde. “Mijn kind,” denken ze, en willen er trots op kunnen zijn.
Lao Tse:

Sinds de warmte van menselijke relaties
Geen vanzelfsprekendheid meer is,
Valt er lof te verdienen
Voor ‘zorgzame ouders’ en ‘plichtsgetrouwe zonen’.

En het bijbrengen van normen en waarden?
Leren dat het goed is om met anderen te delen, of dat pesten van
kinderen niet goed is, of dat je de natuur niet mag vervuilen, bevor-
dert alleen het leren denken in wat ik noem goed-definities. Het
kind ontdekt met welk gedrag het kan scoren. Het gaat als een soort
machine proberen het goede te doen. Van de opvoeding leer je voor-
al om je schuldig te voelen. Het autonome beleefvermogen gaat
voor de bijl.

Waar het om gaat is dat kinderen leren te merken hoe de sfeer is bij
een bepaalde zeurtoon, dat het niet prettig is om anderen te pesten,



                         



dat het heerlijk is om royaal te zijn, dat er geen redenen nodig zijn
om een ander lief te vinden. En als een kind dat nooit meemaakt, als
er altijd voorwaarden verbonden zijn aan liefgevonden worden en
redenen zijn en tijden en ‘nu even niet’, dan werkt dat ontzettend
ontmoedigend, ja. Dan wordt een kind lullig en gaat sarren. Dat is
niet natuurlijk. Katten en honden doen dat niet met elkaar. Die ge-
nieten er niet van om iemand te kakken te zetten. 

Het lijkt onvermijdelijk hè, dat kinderen dat leren.
In onze cultuur wel. Maar dat komt omdat de volwassenen ook geen
reet voelen. Hoe bruiner van huid hoe beter de kans dat ze iets van
dat kleinzielige missen, als hun ouders tenminste niet in Nederland
zijn opgevoed. 

Dan is er in het Westen geen sterveling die een kind kan opvoeden?
Niet die dat voortdurend op een goeie manier doet, maar er zijn wel
mensen die af en toe een leuk moment hebben. En ja, dan is het leven
even wel zinvol en dan voelt het kind zich ook even gelukkig. 

Zijn er nou dingen die wij als volwassenen kunnen doen of nalaten
om het een beetje intact te houden, een kind?
Ja, dat is eigenlijk maar één ding en dat is aandacht voor dit probleem
en geïnteresseerd zijn in hoe kleinzieligheid zich manifesteert.
Opmerken hoe slordig je met de ziel van het kind omspringt, altijd
onder het motto: “Dit moet gewoon even.” 
Er is gebrek aan diep respect voor de levendheid van het kind. Het is
heerlijk als je daar iets van snapt, want dan kan je het íets minder
bont maken dan de anderen. Veel meer zit er niet in, maar het is wel
de moeite waard. 

��
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Gevoelens





Niet bijzonder, wel een wonder
�� 

De door jou beschreven ego-vorming bepaalt ook onze gevoelens,
onze relaties. Wil je daar iets over zeggen?
Ja, de simpele beleving, die echt gevoel is en waar we geen macht
over hebben, is in onze cultuur in diskrediet geraakt. Wat wij ‘ge-
voel’ noemen mist alle simpelheid, alle argeloze directheid. Dat is
geen toeval: we moeten het zorgvuldig in overeenstemming bren-
gen met de persoon die wij menen te zijn en menen te moeten zijn.
Iemand zijn is een full time job.
Het prototype van echt gevoel is natuurlijk de simpele aanraking.
De bron van het gevoel is de werkelijkheid. Maar we gebruiken het
woord ‘gevoel’ ook voor heel veel dingen die niets met de werkelijk-
heid te maken hebben. Hieronder vallen seksuele fantasieën, maar
ook de zorgen die we ons maken, en de sensaties en sentimenten die
verhalen opwekken. We maken zulke gevoelens in ons eigen lichaam,
meestal uit de grondstof angst.Een verhaal moet spannend zijn. Wat
wordt er gespannen? Onze eigen spieren.

Een mens wordt niet onmiddellijk gevoelsarm als hij af en toe een
verhaaltje hoort. Maar wel als hij het leven als verhaal gaat beleven
en niet meer tussen de dingen, de mensen, de dieren en de planten,
maar tussen de feiten, de gedachten over de wereld leeft. Dit is bij
ons allemaal het geval.

Maar we voelen toch angst, verdriet, hoop, jaloezie?
Ja, we ‘voelen’ dus ook van alles als er in de situatie niets te voelen
valt, bij het lezen of voor de tv, als ons iets verteld wordt of als we aan
iets denken.
Vrijwel al onze gevoelens zijn variaties op het thema angst. Die ang-
sten worden in allerlei aardig ogende jasjes gestoken, zoals bezorgd-
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heid, trots, morele verontwaardiging over onrecht etcetera. De situ-
atie is te vergelijken met die van alcoholische dranken. Er is een on-
eindige variatie in de smaakjes, kleuren en flessen. Niet toevallig is
drank ook een geneesmiddel tegen angst. De echtheid van die angst
betwijfel ik niet. Maar er wordt onder valse vlag gevaren.
Er is soms nog een klein gebiedje waar nog iets van het oude aroma
te snuiven valt, in bed bij de geliefde, aan de piano, spelend met een
kind, of als humor raak schiet. Maar meer dan een vleugje is het
niet, ons iemand willen zijn houdt ons in een ijzeren wurggreep.
Rond het vierde of vijfde levensjaar ontdekken we, geholpen door
onze omgeving, de geneugten van leven in het hoofd met zijn ver-
haalgevoelens en we offeren hiervoor gewillig onze spontaniteit. 

Waarom verdedigen we onze authentieke beleving niet met hand en
tand?
De situatie is wel beschreven als een pact dat we met de duivel slui-
ten. Wij moeten onze ziel inleveren en krijgen daar schijnbaar on-
gelimiteerde macht en belangrijkheid voor terug. We geloven in de
geweten liefde van huwelijk en vaste relatie, van ouderschap. Liefde
als echte en dus tijdloze beleving heeft iets angstaanjagends omdat
eruit blijkt hoe weinig onze zekerheden waard zijn. 
Echte liefde heeft NU als uiterste houdbaarheidsdatum.
De toekomst van liefde is, als alle toekomst, iets bedachts, met als
hoofdbestanddeel de hoop op herhaling. We kunnen dan de exerci-
ties netjes uitvoeren, maar liefde is het allang niet meer.

Wat betekent dat voor relaties?
We zijn het lijden verleerd, en ook het liefhebben. Onze liefde ligt in
de machtssfeer, we hopen er beter van te worden. Dit geldt vooral
voor verliefdheid, erotische liefde. De medemens fungeert als red-
dingsboei. 
Zoals Krishnamurti het uitdrukt (vrij vertaald): 



                         



“De eis om veiligheid in een relatie te vinden leidt onherroepelijk tot
ellende en angst, ongeacht of het er leuk en harmonieus of rampzalig
uitziet. De meesten van ons willen de veiligheid van wederzijdse lief-
de, maar is het liefde wanneer elk van ons zijn eigen veiligheid zoekt,
via zijn eigen paadje?”

Het gaat in een relatie om wederzijdse ego-steun, om zelfverster-
king via associatie met een begeerlijke partner. Het geloof dat men
benijdenswaardig is, heeft de steun van een partner hard nodig, als
gelovige en uithangbord. Men zoekt het beste dat men krijgen kan,
vaak met een verbluffende trefzekerheid. 
Verliefdheid is de opwinding van het slaan van een enorme slag, van
spectaculaire Ik-verrijking. Aan onze identiteit wordt iets prachtigs
toegevoegd. De verliefde wil bij de benijdenswaardigen horen, dat
lijkt hem de oplossing van alle levensproblemen. Voel de stadia van
annexatie: de begeerte en later het bezitterschap. De meeste relatie-
ellende is op deze valse start terug te voeren. De verwachtingen deu-
gen al niet, er is geen nieuwsgierigheid naar het werkelijke zijn van
de ander. Dat kan niet goed gaan.
Uit Rilkes brief aan een jonge dichter:

Dat heb ik steeds weer gemerkt, dat liefde zwaar werk is. Zwoegen en
ploeteren, dat is het. En daar komt nog bij dat de jonge mensen op
zoiets niet worden voorbereid, want de gewone wijze van beschou-
wen heeft van deze uiterst gecompliceerde en meest vergaande relatie
iets gemakkelijks en lichtzinnigs proberen te maken, heeft de schijn
gewekt dat iedereen dat wel kan. Niets is minder waar. Liefde is iets
moeilijks en zelfs moeilijker dan andere dingen omdat bij andere
conflicten de natuur zelf de mens stimuleert, zo compleet en stevig
mogelijk te reageren, terwijl de liefde ons ertoe lijkt te verleiden, ons-
zelf weg te geven. (...) Jonge mensen die aan een liefdesrelatie begin-
nen dumpen bij de ander hun hele hebben en houden, in hun onge-
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duld, in de haast van hun hartstocht, en zij merken totaal niet, hoe-
veel gebrek aan waardering voor de eigenheid van de ander in dit
rommelige zoek-maar-uit-geschenk tot uitdrukking komt. Dat mer-
ken ze pas met verbazing en teleurstelling aan de conflicten die uit al
die wanorde tussen hen ontstaan. En als de onenigheid er eenmaaal
is dan wordt de knoop met de dag moeilijker te ontwarren; geen van
beiden heeft meer iets zonder barsten en scherpe kanten, iets zuivers,
onbedorvens om zich heen, en midden in de troosteloosheid van die
afbraakstemming proberen ze de schijn van geluk (want om geluk is
het immers begonnen) vast te houden. Ach, ze kunnen zich nauwe-
lijks meer herinneren wat ze met geluk bedoelden.

Velen voelen iets van de slopende uitwerking die een afhankelijke
relatie op hun vitaliteit heeft, een enkeling merkt hoe levensbedrei-
gend dit soort uitbesteding van het ego is, maar toch gaan we er
steeds weer naar op zoek.

Liefde

Liefde: zich aanmelden voor
inlevering bij
ja uitlevering aan.

In de hoop
en nooit meer dan de hoop:

Zal deze onvoorwaardelijke overgave
bij de enige andere
dezelfde inleveringslust
ontsteken?

J.B. Charles



                         



Zie je nog verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om 
gevoelens?
Het oorspronkelijke directe contact van de vrouw met de substan-
tie van het leven, met het onweetbare levensmysterie, lijkt tot het
verleden te behoren, met uitzondering wellicht tijdens en de eerste
tijd na de bevalling.

Lao Tse over dat oorspronkelijke verschil :

Ken het manlijke, maar woon in het vrouwelijke.
Wees het stroombed van het ondermaanse.
Als je het stroombed van het ondermaanse bent,
Blijft je oorspronkelijke karakter onverdeeld
En kom je steeds weer thuis bij wat je als kind al was.

Ken het beredeneerbare, maar woon in het intuïtieve.
Neem een voorbeeld aan al het bestaande.
Als je een voorbeeld aan al het bestaande neemt,
Gaat je diepste wezen niet verloren
En kom je steeds weer thuis in het onverdeelde.

Ken het glorieuze, maar woon in het roemloze warme,
Wees de vallei van het ondermaanse.
Als je de vallei van het ondermaanse bent,
Blijft je diepste wezen vol
En kom je steeds weer thuis bij de eenvoud van het onversnedene.

Door hout te versnijden ontstaan nuttige werktuigen.
Onder leiding van een ten volle levend mens
Kan zo’n werktuig minister of rechter worden.
Maar die het beleid bepaalt moet onversneden zijn.
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De vrouw in onze (westerse) cultuur profileert zich als gevoelsdes-
kundige, wat een bedenkelijke specialisatie is. Voor vrouwen is het
gebruikelijk om gevoelens als machtsmiddel in te zetten of ermee te
koop te lopen. Echt vrouwelijk is het (in deze tijd) om bepaalde ge-
voelens te menen te mogen verwachten. Een man, speciaal de echt-
genoot, krijg je er meestal wel plat mee – vergeet niet hoeveel voor-
bereidend werk de moeder en de vorige partners al gedaan hebben.
Geen man die daar niet onder geleden heeft. Zullen we een vrouw
ooit horen zeggen: “Ik vind dat je dit of dat zou moeten voelen,
maar vertel eens, wat voel je werkelijk?” Ze kijkt wel uit. 
Mannen lijken er minder een verdienste in te zien dat ze iets voelen.
Zij hebben hun trotsbronnen elders, vaak in werk. Wel is de man ge-
neigd zich te schamen voor aanwezige of ontbrekende gevoelens.
Dit bewijst dat hij ook geen flauw idee van de ware aard van gevoel
heeft.
Mag ik Krishnamurti nog een keer citeren (vrij vertaald): 

Voor de meesten van ons geldt dat wel degelijk, is het een kwestie van
wensvervulling, in de sexuele sfeer en daarbuiten. Er is niets tegen
sex, maar zie wel hoe het werkt. Wat sex voor een ogenblik te bieden
heeft is het totale los van jezelf zijn. Maar even later ben je weer terug
bij je getroubleerde bestaan, zodat je steeds weer snakt naar die staat
waarin er geen zorg, geen probleem, geen zelf is. De armoe van je hele
dagelijkse leven moet door dat ene sexmoment worden goedgemaakt.
Heeft dit kans van slagen? Je zegt dat je van je vrouw houdt. Maar in
die liefde zit veel wat je goed uitkomt; de sexuele kant, maar ook dat
er iemand is die dingen voor je doet, jou belangrijk vindt, naar je
grieven luistert en door jou overschat wordt, etcetera. Ook van haar
kant is er afhankelijkheid, zij maakt je deelgenoot van wat in haar
omgaat, ze moedigt je aan, jullie geven elkaar een gevoel van veilig-
heid en tevredenheid. Het lijkt of hier twee mensen liefde voelen,
maar kijk eens wat er gebeurt wanneer ze zich van je afkeert; genoeg



                         



van je heeft, er met een ander vreemd gaat. Je bent de kluts kwijt, er is
weinig van de mooie gevoelens die je voor haar had over. Je voelt
angst, haat en wraakzucht. 

Een pleidooi voor vluchtige liefdesrelaties?
Nee. Wat het wel in twijfel trekt, is het idee dat langdurige relaties
meer diepgang zouden hebben dan kortstondige. Vaak is het tegen-
deel waar. De Gouden Bruiloft is in de regel een mijlpaal die ten
koste van alle diepere communicatie gehaald wordt. Alles is steriel
geworden, het mysterie van de onweetbare werkelijkheid krijgt
geen enkele kans meer. Men is tevreden (“we mogen niet klagen”),
maar het is de dood in de pot. Het is te gemakkelijk om dit aan ge-
wone slijtage te wijten.

Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd
In d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
Toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.
(...)
Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
En rennen door het vuur en door het water plassen
Tot bij een ander lief in enig ander land.
Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
Staan wetten in de weg en practische bezwaren,
En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
En die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Een modern huwelijk is een fusie van twee failliete firma’s waarin de
mogelijkheid tot echte kwetsbare opstelling ten enen male ont-
breekt. Er wordt vooral munitie gespaard om op het juiste moment
af te schieten.
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Ben je niet te somber? Er bestaan toch ook echt goede relaties?
Prettige momenten, ja zeker, als je iets voelt gebeuren dat op geen
programma vermeld is, als je merkt wat je blijkt te doen. Meestal zijn
de ‘goede’ relaties toch een vermomming voor het ‘goed’ met elkaar
getroffen hebben, een hoog gehalte aan dierbaarheid, verknocht-
heid en vooral veel goede bedoelingen om elkaar lief te vinden.
Maar er is een bodem van irritatie en teleurstelling. Zodra er rust over
de relatie daalt is het met de relatie-partners ook gedaan. Ze zijn ge-
zwicht voor het weten dat het goed is. En vergeet niet: als je niets an-
ders kent, merk je ook niet dat je in een gevangenis woont. 
Rilke vervolgt in zijn eerder geciteerde brief:
Leven is immers juist veranderen, en menselijke relaties, die gecon-
centreerd leven zijn, zijn het veranderlijkst van allemaal, stijgen en
vallen van minuut tot minuut. Bij echte liefde zijn de relatie en de
aanraking geen moment hetzelfde. Mensen die van elkaar houden
zijn mensen waartussen geen routine bestaat, waartussen zich niets
afspeelt wat ooit eerder gebeurde, maar louter nieuwe, onverwachte,
spectaculaire dingen. Er bestaan zulke relaties die een zeer groot,
bijna niet te dragen geluk moeten zijn, maar die kunnen alleen tus-
sen zeer rijke mensen optreden (...).

Maar meestal gaat het minder idyllisch:

Man müßte so sich ineinanderlegen
Wie Blütenblätter um die Staubgefäße:
So sehr ist überall das Ungemäße
und häuft sich auf und stürzt sich uns entgegen.

Doch während wir uns aneinander drücken,
um nicht zu sehen wie es ringsum naht,
kann es aus mir, kann es aus dir sich zücken:
denn unsre Seelen leben vom Verrat.



                         



Men zou zich om elkander moeten sluiten

Als bloesemblaadjes om de stuifmeeldraden:

Zo alomtegenwoordig is het kwade

Dat overal is, en niet meer te stuiten.

Maar als w’ ons aan elkander klampen,

om niet te zien de opmars van het kwaad,

zorgt ’t eigen innerlijk voor rampen,

want onze zielen leven van verraad.

Toch blijven we hardnekkig alle heil van de relatie verwachten. 

En in dit land zijn alle avonturen
Hetzelfde, van een man en van een vrouw.
A.M.G. Schmidt

I.B. Singer:
Every story is a love-story.

Proberen om minder afhankelijk te worden is zelfbedrog. We blij-
ken die afhankelijkheid te willen. Zie hoe je werkt, op het moment
zelf, zonder toekomst. Dat is vrijheid.

��
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Keuzevrijheid







“For all living creatures, except the human beings, it was a new day.” 
��

Binnen de egovorming heeft kiezen een belangrijke functie. Kun je
dat uitleggen?
Over het algemeen wordt kiezen met vrijheid geassocieerd, de zoge-
naamde vrije keuze, maar er is een andere visie waarin vrijheid en
keuze juist onverenigbaar zijn. Waarin vrijheid betekent dat je met
een volheid en een breedheid op de hele situatie reageert, waardoor
je je niet met argumenten voor je doen en laten hoeft te behelpen.

Wat bedoel je met ‘breedheid?’
Ja, dat is een centraal begrip. Alle diersoorten, behalve de mens, rea -
geren breed, met hun hele wezen. De mens blijft meestal niet breed,
maar reageert vanuit zijn Ik, zijn uit gedachten opgebouwde per-
soonlijkheid. Breed op de situatie ingaan geeft de zekerheid van ‘ik
kan niet anders’. En die zekerheid geeft een creatieve oplossing, iets
waar de mensheid en het leven bij gebaat zijn.

Ons bestaan is toch een en al kiezen? Kunnen we het nog laten?
Na het vijfde levensjaar wordt het moeilijk ja, heel moeilijk om an-
ders dan als denker op situaties in te gaan. En die momenten waar-
op dat gebeurt, die worden toch wel als genade gevoeld, door ieder-
een. Alleen in heldere, vrije, hartelijke situaties kiest de mens niet.
De een heeft het als hij muziek maakt, de ander als hij vrijt, de vol-
gende als hij een schilderij maakt...
Het moet als genade over je komen, niet-kiezen, anders is het niet
echt.

Waarom zijn mensen zo gehecht aan hun keuzemogelijkheid? De zin
“daar kies ik (niet) voor” zou menigeen niet graag missen. 
Deze visie hoort bij de egocentriciteit en heeft alle (schijnbare)
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voordelen daarvan. We beperken een situatie tot de door ons rele-
vant verklaarde denkbaarheden. De schijnmacht die we zo krijgen
lijkt heel aantrekkelijk.

Als iedereen dit doet en ook dezelfde dingen belangrijk vindt, dan
wordt die macht toch heel reëel? 
Die denkwereld wordt dan inderdaad de enige wereld. Maar het is
wel alleen de mensenwereld. En ook daar is het resultaat fataal. Deze
levensstrategie leidt onherroepelijk tot zelfhaat, wanhoop en zin-
loosheid. Al onze levensenergie moet besteed worden aan het klop-
pend houden van ons rekenwerk. We verpauperen emotioneel. De
Iemand die we in samenwerking met onze omgeving creëren moet
voortdurend met echte of fictieve successen gevoed worden. 
Het kan anders. Op een schilderij van Van Gogh is eigenlijk geen
streek goed, omdat hij op een niveau werkt waar goed niet bestaat.
De beginner hoopt dat het goed is wat hij doet en kijkt verwach-
tingsvol naar zijn leraar. Wanneer hij dat niet afleert, wordt het
nooit iets met hem. 

Wat zijn gevolgen van kiezen?
Mensen liggen voortdurend met zichzelf overhoop, wanhopig op
zoek naar het goede. We zoeken en vinden zekerheden in de vorm
van principes, idealen, plichten, zodat we weten wat ons te doen staat.
Vervolgens gaan zulke ideeën ons leven beheersen, angst en onzeker-
heid doen hun intrede. Ons contact met de realiteit gaat verloren.
Lao Tse:

Wie zich houdt aan hoe het is,
Behoeft niet naar vervulling te streven.
Als we wat we doen niet als vervulling beleven,
Kunnen we het werkelijk beleven:
Zonder gedachten aan herhaalbaarheid.



                         



Als er echt niets te kiezen valt, dan zijn er geen prestaties mogelijk.
En dat zie je ook bij de echte kunstenaars die zeggen: “Sorry. ik kan
het niet anders maken dan ik het maak.” Doordat er geen spelregels
zijn kan er niet gescoord worden en krijgt het Nu de kans om be-
leefd te worden, is het niet alleen toekomstbron.

Kiezen is voor de toekomst?
Kiezen doe je niet voor het Nu maar als investering voor de toekomst,
in het kader van doelen die bereikt moeten worden. Mensen willen
van alles en gebruiken het Nu niet, omdat dát hun leven is op dat
moment, maar om de vallen klaar te zetten waarin ze aspecten van
de toekomst willen vangen. “Life is what happens to you while you’re
busy making other plans” (John Lennon). Het is gênant, maar ook de
trots van de westerling, de wetenschap, is niets anders dan een mid-
del om je zin te krijgen.

Maar je moet toch vooruitzien, keuzes maken wat je deze week gaat
doen, naar welke school je kinderen gaan enzovoort?
Ja, natuurlijk, dat zou ik technische keuzes noemen. “Geef de keizer
wat des keizers is, geef Gode wat Gods is.” De schilder kiest zijn pen-
seel en zijn tubes, dat is wat des keizers is, het bedenkbare. Maar als
hij gaat schilderen moet het kiezen ophouden, moet hij in breed
contact met het beleefbare, het wonder staan. Dat geldt voor alles en
iedereen. Wat maken wij van ons leven een armzalig schilderijtje!
Als we willen of kiezen, dan identificeren we ons met die keuze, die
keuze moet bewijzen wie wij zijn. Waarom is wie wij zijn zo belang-
rijk? De situatie is er niet om ons te profileren maar om door ons
verrijkt en beleefd te worden. Wij zijn de situatie. Dit is geen we-
reldvreemd idealisme. Zolang je in de argumentensfeer blijft kom je
niet uit je dilemma’s, niet echt. Het blijven bedachte oplossingen.
Het woord ‘bedacht’ of ‘gewild’ heeft niet voor niets die negatieve
bijklank. Maar waarom bewonderen we wilskracht dan?
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Zie je nog verschil tussen kiezen en willen? 
Nee, dat is één pot nat. Zowel bij willen als bij kiezen reduceer je een
situatie tot iets wat je al of niet gewild of waar je voor gekozen hebt
en je reageert daar met tevredenheid of frustratie op. En vervolgens
geven je hersenen ook nog de opdracht aan je lichaam om de ge-
wenste bijpassende emoties te ‘voelen’. Alles is bedacht. Openstaan
voor eensituatie in zijn hele ingewikkeldheid is iets heel anders.
Iedere situatie is nieuw, heeft zijn eigen wonderlijkheid, zijn eigen
beleefbaarheid. Wanneer je nu geheel vervuld bent van iets dat je
bedacht hebt om te willen, dan wordt die wonderlijkheid onzicht-
baar en onbereikbaar. Je beleeft de situatie dan niet, maar gebruikt
hem voor wensvervulling. Het leven gereduceerd tot invuloefening. 

Geldt dit voor álle ‘willen’ en ‘kiezen’? Een kind dat zegt: “Ik wil een
koekje”?
Je moet de sfeer waarin dat willen gebeurt, kunnen aanvoelen. Als je
niet kleinzielig wordt bij je willen en je kiezen, dan is er niets aan de
hand, dan is er een groot ‘hier sta ik en dit is mijn leven’, waarvan een
klein detail door die keuze wordt bepaald. Maar meestal zijn we de
kiezer, en niets anders.
Juist een klein kind kan in zijn willen iets wanhopigs hebben, iets
dwingends, iets heel engs. Dat brede wat kinderen normaal als een
soort natuurlijke staat hebben, dat wordt dan ontzettend versmald
tot dat ene ding dat dat koppie bezet houdt. Als je ziet hoe die ver-
leidingen om het voor gedachten te doen van alle kanten op dat
kind afkomen. Zijn hele omgeving zendt die boodschap uit van ‘wat
wil je’ en ‘wat wil ik’. Ik heb het met jou regelmatig in de praktijk aan
de stok, omdat je vaak jouw wil tegenover die van Hannah zet. Ik
probeer dat bijna compleet te vermijden, dat lijkt bij mij van bin-
nenuit te komen. Ik vóel dat voor Hannah de werkelijkheid een
vriend is en je haar door de werkelijkheid moet laten opvoeden als
dat ook maar een beetje kan. De werkelijkheid heeft een heilzame



                         



onverbiddelijkheid. De verbiedende ouder heeft altijd iets willekeu-
rigs. Ouders die voortdurend aan het willen zijn vertonen en pro-
pageren egocentriciteit. Het Ik van ouder en kind wordt er sterk van.
Niet toevallig heet de beroemdste propagandafilm van de nazi’s
Triumph des Willens.

Lao Tse:

Zet de begaafde niet op een voetstuk,
Dat voorkomt ook – willen – kunnen.
Hecht geen waarde aan exclusief bezit,
Dat voorkomt ook – willen – hebben.
Als begeerte ons niet verwart,
Blijven we simpel en warm van hart.

Waar de levende regeert,
Toont hij
Dat waar een wil is geen realiteit is.
Hij zorgt dat de geest der mensen leeg
En hun buik vol is.
Hij houdt hun wil zwak
En hun spieren sterk.

Hij zorgt dat
Zij niet ‘weten wat zij willen’
En dat diegenen die de mensen
Op dit punt graag zouden voorlichten
Zich koest houden.

Daartoe onderneemt hij niets speciaals.
Hij geeft het goede voorbeeld.
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Als je hele leven om dat kiezen en willen gaat draaien en je jezelf tot
kiezer reduceert, dan houdt de wereld op een wonder te zijn. Dat is
de ergste consequentie, dat je een soort liefelijke relatie met de wer-
kelijkheid, die alle dieren hebben, dat je die kwijt bent. Je hebt die
ver nietigende uitspraak van Krishnamurti bij het aanbreken van de
dag: 

“For all living creatures, except the human beings, it was a new day.”

Voor ons is de dag nooit nieuw, wij leven verder in onze breikous
van plichten, plannen, zorgen en problemen. Virginia Woolf hoort
het in de klank van het klokje in Cambridge: het uur is al versleten
voor het ons bereikt. 

‘Ik kies ervoor’ betekent vaak ook ‘ik wil hier verantwoordelijk voor
zijn’, ‘ik kan hier op aangesproken worden’.
Ja, dat is ook zo’n typisch geval dat een fraai klinkend woord wordt
gebruikt voor iets wat helemaal niet prettig is, namelijk dat iemand
zichzelf tot hoofdpersoon van de situatie bombardeert en dan wel
aangesproken wil worden op de resultaten. Dat klinkt flink en voor
organisaties zijn zulke mensen waardevol, maar het is een enge le-
venshouding...

Waarom?
Omdat men uit gedachten een Iemand creëert die naast de werke-
lijkheid staat en zichzelf belangrijk maakt. We legitimeren er een ver-
zinsel mee. Een levend mens isoleert zijn eigen bijdrage niet. Als we
zien wat dat betekent, zijn we toe aan de volgende stap: een levend
mens isoleert ook zichzelf niet uit de situatie.

Heeft het ‘niet-kiezen’ nog andere gevolgen?
De schuldvraag verdwijnt. Als iemand een bepaalde handeling



                         



blijkt te doen, dan had hij daar altijd voldoende redenen voor. Het is
zo dwaas wanneer iemand over iemand anders (of zichzelf) beslist
dat hij iets anders had kunnen doen. De werkelijkheid bepaalt of ie-
mand het kan laten of niet. Als hij het kan laten laat hij het, als hij het
niet kan laten doet hij het. Eerbied voor de werkelijkheid zoals die
werkelijk is en geen willekeurig weglaten van factoren, dat brengt je
tot de conclusie dat schuld niet bestaat. Strafbaarheid en schuld
moeten losgekoppeld worden. Maar we willen zo graag een schuldi-
ge aanwijzen. Dat is geen goed idee.

Vernietigt onweer in de nacht,
Dan heeft die wolk dat niet bedacht.
Hoe schuldloos rollen golven aan
Al is het schip zojuist vergaan.

Ook als een automobilist je kind doodrijdt door veel te hard rijden?
Ja, ook dan, vooral dan is het noodzakelijk om te zien dat die man of
vrouw niet anders kon, en in die zin niet schuldig is. Dat kind komt
een automobilist tegen die om een mij onbekende reden een waan-
zinnig gedrag vertoont. Maar die redenen zijn er wel en behoren tot
de werkelijkheid en zijn niet te ontkennen en met een afwijzend oor -
deel verander je daar niets aan. Iemand zat zo in elkaar, zijn vrouw
heeft het net uitgemaakt of hij heeft net de honderdduizend gewon-
nen in de loterij of er was iets waardoor die man doet wat hij doet...
En dat moet je serieus nemen. Waarom zouden de mensen willen
geloven dat alles ook anders had kunnen gaan? Is dat troostgevend? 
Wat niet betekent dat zulk gedrag niet strafbaar is.

Zou je kunnen zeggen, Henk, dat het zou uitmaken, als ik met twee-
honderd een kind heb doodgereden en tien jaargevangenisstraf krijg,
dat ik dan anders in de gevangenis zit als ik voel dat ik moreel niet
veroordeeld word? 
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Ja, dat meen ik te zien. Nu hebben we het niet over dit nogal theore-
tische geval, maar over de gewone misdadiger, die een zekere trots
aan het feit ontleent dat hij ‘slecht’ is, dat hij niet deugt en dat hij de
burgerman die dat vindt aan zijn laars lapt. En die trots, die zou ver-
dwijnen bij een werkelijk liefdevolle en respecterende behandeling.
Wanneer hij voelt dat de rechter er ten diepste van overtuigd is ‘die
man die kan niet anders’, dan is de heroïek uit de misdaad. Er valt
geen ego meer mee te verdienen.

Nodigt jouw visie niet uit tot een gemakkelijke houding als je bij alles
kunt zeggen: ‘ik heb niets te willen, te kiezen’, ‘het overkomt me’?
Het blijkt helemaal niet makkelijk te zijn. In de praktijk is dít nu
juist moeilijk en maak je jezelf iets wijs als je zegt dat dit makkelijk
is. Mensen blijken het niet te doen. Láát ze maar zeggen: “Ik kon niet
anders,” en dat ook écht voelen. Er is een grote bescheidenheid nodig
om zo in het leven te staan. Je kunt het verschil voelen of het ont-
duiken van een keus iets lulligs heeft en als excuus gebruikt wordt,
of dat er sprake is van iets heel anders. Als je echt voelt ‘dit blijk ik te
doen’ of nog juister ‘dit blijkt te gebeuren’, dan wordt er uit het ge-
beuren geen Ik en geen daad geïsoleerd. Dat is afwezigheid van ego-
centriciteit, noblesse.

Wat in mij opkomt... Ik kan het volgen en ik kan het ook navoelen, en
tegelijkertijd denk ik: je beschrijft een wereld, een staat van zijn, die
we meestal kwijt zijn. En wat móeten we er dan mee in godsnaam.
Kunnen we dan maar niet beter fatsoenlijke keuzes maken, verant-
woordelijkheidsgevoel hebben en een beetje weten wat we willen?
Nou, er is niets in mijn systeem dat je, als je toch eenmaal in je den-
ken zit, verhindert om er het beste van te maken. Alleen het levert
heel weinig op. 



                         



De vraag naar de betekenis van kiezen hangt nauw samen met de
vraag “waarom doen we iets?” Zijn we bezig het leven te beleven of
zijn we een gedachte aan het waarmaken? Bijna altijd identificeren
we ons met de waarmaker, we zijn vervuld van ons doel. En dit is de
oorzaak van de ‘Entzauberung der Welt’, het onzichtbaar worden
van het wonder. We wonen in onze doelen. Dat is oppervlakkigheid.

Het inzien van de noodzaak van alles wat er gebeurt is ook van groot
belang bij de opvoeding. Ouders hebben vaak het idee dat ‘zo’n
kleintje maar wat doet’.
Maar dat kleintje leeft en wij niet.

��
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Autobio





Wil je wat over je jeugd vertellen?
Mijn vroegste jeugd kenmerkte zich door veel angst, nagelbijten en
hoofdpijn. Mijn moeder was wegens leed over de scheiding vermin-
derd beschikbaar. Ik adoreerde mijn twee jaar oudere zusje met wie
ik overigens veel ruzie had.
De momenten waarop mijn vader in zijn kano aan kwam varen, er-
voer ik als puur geluk; hij hoefde verder helemaal niets te doen, al-
leen aanwezig te zijn. Een mens die zijn leven durfde te leven. De
mythe van het verloren paradijs. Maar tegelijkertijd gold dat deze
vreugde streng verboden was. Mijn vader had mijn moeder schan-
delijk in de steek gelaten. Ik moest de partij van mijn zielige moeder
kiezen, en deed dat ook. Maar tegen welke innerlijke druk dat ge-
beurde bleek heel veel later uit een vreemd incident. Na de omme-
keer in mijn leven las ik voor de zoveelste keer een bepaald kort ver-
haal over een man die op papier ook zo dol op zijn moeder was. In
zijn geval werd dat twijfelachtig door zijn liefde voor de muziek van
zijn vader, die hij (zogenaamd) uit economische noodzaak in een
rokerige kroeg speelde. Bij de ontknoping van dat verhaal kreeg ik
een hevige huilbui. Uitgehuild zag ik dat er op die bladzijde ronde
bruine vlekken waren. Toen herinnerde ik mij dat ik de vorige maal
op dit punt een bloedneus kreeg. Maar dat was op een moment dat
ik nog geen oog voor dat soort verbanden had...

Mijn leven was gefrustreerd en kleurloos tot mijn twaalfde. Ook de
viool, daar zat geen vrijheid in, die hoorde bij het establishment.
Toen ik op diverse manieren Indonesië leerde kennen begon ik te
vermoeden dat er iets anders mogelijk was. De oud-Indië-gasten
straalden een soort vrijheid uit; ze speelden gitaar en ze maakten
hun lippen rood en ze dansten.

Heeft die benauwde jeugd invloed op je huidige opvattingen gehad?
Ik ben in extreme burgerlijkheid opgevoed, een keurslijf, en dat ver-
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klaart denk ik wel de enorme bevrijding toen er iets anders mogelijk
bleek. Op mijn vierenveertigste.

Wat gebeurde er na je twaalfde?
Ik begon een behoorlijk intellectueel narcisme te ontwikkelen; ik
ontdekte dat ik nogal goed was in allerlei dingen en kon me daarmee
handhaven op het Leids Gymnasium. Ik baseerde mijn hele existen-
tie op intellectualiteit, wat door mijn psychiater later het gymna-
siasten-syndroom genoemd werd. Ik was redelijk succesvol dankzij
mijn slimheid, had regelmatig zeer platonische liefdes. Ik vond het
heerlijk op school, ook al hoorde ik er niet echt bij.

Het belang van argeloosheid is me als eerste duidelijk geworden via
Winnie de Poeh. Als voorzitter van de schoolclub mocht ik dat
voorlezen aan de eerste en tweede klassen; dat was een hoogtepunt,
een openbaring. 

Het vertellen ontroert opnieuw?
Ja, toen was ik echt gelukkig denk ik.
Een andere openbaring in die tijd was de trompet die ik van mijn
moeder voor fl ,– mocht kopen. Jazz is wel het ontsnappingsluik
van de burgerjongen genoemd. Wat vond ik die muziek prachtig.

Je studententijd?
Eerst wiskunde in Leiden, waar ik met een schok ontdekte dat in het
studentencorps een dubbele naam (in mijn jaar bestond het be-
stuur uit De Savornin Lohman, Alberdink Thijm, Van Nispen tot
Sevenaar, De Mol van Otterlo), kind van een baron zijn of van een
bankdirecteur belangrijker was dan slimheid. Ik was niet heel aar-
dig of charmant en ook niet rijk of belangrijk. Met een vader met
een vaag beroep als estheticus viel je in Leiden buiten de boot.
Vervolgens Duits in Amsterdam; ik wilde Leiden uit en de enige taal



                         



die je niet in Leiden kon studeren was Duits, bovendien deed mijn
zusje al Engels. 
Een andere beweegreden voor die keuze was de zekerheid van het
vinden van een baan. Duits was erg impopulair en ik wilde leraar
worden. De toestand die ik op de middelbare school gekend had,
wou ik verlengen. Daar had ik me thuis gevoeld, dat wilde ik weer.

Andere belangrijke momenten in die tijd?
Ja, we kregen de familie Nagel als buren; dat was een verademing. De
hele sfeer in dat gezin, onburgerlijk, wonderbaarlijk prettig. Willem
Nagel was een heerlijk levend mens, ook zijn beroemd zijn (als
schrijver/dichter J.B. Charles) was aantrekkelijk. De manier waarop
hij in een weiland langs een bordje ‘verboden toegang’ liep, zal ik
nooit vergeten. Dat bordje had ongelijk.
Ik bracht veel tijd door in dat gezin, kon goed opschieten met de
kinderen, heb zes jaar een relatie gehad met de oudste.

Werk?
Eén jaar in Rotterdam lesgegeven op een lyceum, het zwaarste jaar
van mijn leven. Daarna begonnen als assistent op de universiteit
van Amsterdam en daar ben ik nooit meer weggegaan.
Ik kon in die tijd niet tegen alleen zijn, voelde dan een soort paniek.

Gezin?
De jaren daarna was ik geheel binnen dacht ik: getrouwd in het
Amstel Hotel met een toffe vrouw, drie prachtige kinderen (de twee-
ling Willem en Annelies en dochter Marja), twee auto’s in de garage,
een riante (deels zelf) verbouwde boerderij in Holysloot, veel klas-
sieke muziek makend (mijn vrouw Lies op de cello, ik op de dwars-
fluit), met als sluitstuk mijn promotie.
Redenen genoeg om erg tevreden te zijn; dat was ik dan ook. Een be-
nijdenswaardige situatie voor de buitenwereld. Ik had geen idee van
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echt bestaan, zoals ik dat nu noem. Wel herinner ik me dat ik op een
avond de buitendeur op slot deed en dacht: “Het kwaad is al bin-
nen.” Verwonderd.

Er stonden ingrijpende zaken te gebeuren?
Ja, de precieze volgorde weet ik niet, wel dat ik van november ’ tot
april ’ ziek thuis was.
Enkele maanden daarvoor had ik al een soort van hartaanval gehad
waarbij ik totaal verlamd in mijn auto zat. Naar het ziekenhuis,
maar verder zonder gevolgen. Ik ging weer aan het werk.
Belangrijke gebeurtenissen waren een clash in de Mo-A commissie
waarin ik zat, over de wijze van examineren. Ik had mijn kritiek
goed onderbouwd in een artikel en lezing; dit leverde ook veel bijval
op, maar ze waren razend dat ik de vuile was had buitengehangen.
Ik werd echt uitgestoten. In diezelfde tijd maakte ik kans op een pro-
fessoraat in Utrecht.
Ik vermoed dat ik innerlijk gigantisch in de war was, mijn zelftaxa-
tie had geen houvast meer...

Vervolgens vrij onverwacht toch ziek thuis: een soort migraine,
angstaanvallen, stotteren. Nadat ik de route van neurologen en in-
ternisten zonder resultaat had doorlopen, wilde ik uiteindelijk naar
een psychiater. Ik had eigenlijk geen idee waarvoor ik kwam, ik
dacht voor mijn werk. Ik bleek echter alleen maar over mijn huwe-
lijk en wat zich daar voordeed te praten. Toen ik daar drie keer ge-
weest was kwam er een kantelpunt: in mijn herinnering alleen door
de erkenning van de psychiater dat het niet vreemd was waar ik
thuis last van had. Met die erkenning dat ik niet gek was schoten er
meteen een heleboel andere dingen ook los. Het voelde als een enor-
me bevrijding. Ik was stralend.
Op de heenweg durfde ik nog nauwelijks door de tunnel en op de
terugweg scheurde ik er doorheen! Er waren allerlei bijverschijnse-



                         



len, zoals: ophouden met nagelbijten, ik kon veel beter tegen drank
(van hooguit één pilsje naar een halve fles wodka), mijn haar begon
te groeien en te krullen, mijn stem veranderde. Uiterlijk herkenden
mensen me bijna niet meer.
Ik kwam tot leven, mijn smaak in boeken veranderde, ik zag opeens
waar schilderijen voor bedoeld waren. Ik hield op een toeschou-
wersplaats in te nemen; mensen kwamen opeens naar me toe om
hun verhalen te vertellen.
Zonder precies de vinger te kunnen leggen op de redenen leidde dit
proces ook tot een echtscheiding.
Glimpen van moments of being en een enorm narcisme.
Ik onderschatte wat ik nog tegen zou komen. 

Welke ontwikkeling heb je daarna doorgemaakt?
Tien jaar bestuderen van Karen Horney: ik herkende mezelf in bijna
al haar beschrijvingen, vooral de ergste gevallen van neurose. Ik zag
dat ze gelijk moest hebben. Er ging voor mij zo’n nieuwe wereld
open dat ik me echt op haar werk stortte: ik heb twee boeken ver-
taald (Our Inner Conflicts en Neurosis and Human Growth) en haal-
de het te pas en te onpas erbij.
Nicoline, mijn tweede vrouw, werd helemaal gek van me. 
Zoon David geboren. 
De genezing van mijn neurose, waar ik vast op rekende, bleef uit.
Ook Horney zelf zette uiteindelijk de laatste stap niet.

Wat is de laatste stap?
Dat is eigenlijk de factor tijd, die is daar het belangrijkste in. Je kunt
niet geduldig door de jaren heen analyserend wijs proberen te wor-
den, je moet de wijsheid van het moment, van het Nu, meteen pak-
ken. Tijd is niet je bondgenoot, veranderen doe je op het moment
zelf of niet. Ja, daar wil jij ook niet aan. Het idee ‘we gaan geduldig
bouwen aan een mooiere toekomst’ is ons zeer dierbaar.
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Toen kwam Krishnamurti?
Ja, ook via Horney, want ik las al haar literatuurverwijzingen en een
van de laatste was naar een boek van hem... Dat was ook meteen
raak, dat was net zo ingrijpend als Horney destijds; een verplette-
rend evidentiegevoel. Wat ongelooflijk dat iemand zo helder kan
kijken, dit moet allemaal waar zijn, het heeft the ring of truth. Ik be-
greep zeker niet alles, en dat is nog steeds zo. 
De essentie van dit boekje komt ook bij Krishnamurti vandaan.
Ik ben ongeveer twintig jaar bijna dagelijks bezig te begrijpen waar
het om gaat en daar twijfel ik eigenlijk niet meer aan.

Theoretisch snappen of ook echt zien?
Alles draait inderdaad om het verschil tussen die twee dingen. Toen
ik hier in Callantsoog cursussen over deze onderwerpen gaf, zorgde
ik altijd dat ik te vroeg was en nog even buiten kon lopen. Dan wist
ik weer zeker dat wat ik ging vertellen ergens op sloeg. Ik had het niet
alleen van horen zeggen.

Eigen ‘moments of being’?
Ik ben blij en dankbaar wat ik krijg, en het is wisselend geweest in
mijn leven. Ik heb een tijdlang in een orkest gespeeld en als we uit-
gespeeld waren, dan legde ik mijn toeter in de auto en ging door
Amsterdam lopen. Want ik merkte dan dat alles wat ik zag een won-
der was, een ongelooflijk feest. Dan liep ik een uur door die donke-
re stad en dan kwam er een steegje naast me rechts en ik herinner
mij dat ik dacht: “O God en daar mag ik ook inkijken!” Dat ging heel
ver hoor, dat is echt een gevoel van totale genade. En dat was bijna
iedere week raak. 

Die periode van het woensdagorkest,dat was wel een heel rijkeperio-
de; ik hoefde eigenlijk maar bepaalde plekken op te zoeken en het
begon. Ik herinner me uit een andere periode ook dat ik ergens van



                         



narigheid naar buiten liep en dat ik de straat zo wondermooi vond,
tot de stoeprand toe.
Mijn avondfietstochten waren eigenlijk altijd wel raak. Ik herinner
me een keer dat ik met zoon Willem terugfietste naar Amsterdam en
ik ook zo verbaasd was dat hij dat wonder zo maar aan zich voorbij
kon laten gaan terwijl ik in opperste verrukking door dat landschap
reed.
Of dat ik met jou door Zuiderwoude reed en toen stond daar zo’n
randje gras, dat stond langs de sloot; en ik zei er niets over en dacht:
“Ik ga met mijn fototoestel hiernaartoe, dat moét ik fotograferen en
dat ga ik bij verrassing aan jou laten zien.” Dat heb ik ook gedaan en
het was natuurlijk niets bijzonders. Maar die eerste indruk was niet
een vaag soort gevoel ‘wat mooi is dat’, nee eerder een soort urgen-
tie, heel sterk.

Jij hebt het meegemaakt dat ik met Hannah ging wandelen, speciaal
ook op zondagochtend hartstikke vroeg, dan was er geen sterveling
op straat en dat Rode Dorp in Broek in Waterland, dat zal niemand
toch zien als toppunt van landschappelijke schoonheid, dat vond ik
ook allemaal even sprookjesachtig mooi. Als ik er nu loop vraag ik
mij ook af: “Hoe is het in godsnaam mogelijk,” want ik zie het niet
meer, of veel minder intens.

Geen permanente staat bereikt?
Nee, ik schrok me ook dood toen ik bij Van Kooten, Van Ostade en
Virginia Woolf merkte dat men het kwijt kon raken, die goddelijke
argeloosheid, terwijl men de vrijheid toch geproefd en gekend
heeft. Ik voelde me op weg naar die genade, was althans bereid er
mijn uiterste best voor te doen, maar dan moest die toestand wel
permanent zijn, een haven. Dat dit niet zo is, dat het moment als rea -
liteit openbloeit zonder garanties voor de toekomst, is de test voor
de echtheid van de realiteitservaring.
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Je kunt er niet voor kiezen?
Nee, je merkt dat dat niet werkt, dat leer je door schade en schande.
Alles wat je op die manier onderneemt... Dan loop je door de stad en
dan denk je: “Wat doe ik hier?”

Welk effect heeft die manier van kijken op je leven?
Op het eerste gezicht vrij weinig, dat is wat teleurstellend; je kan er
niet een garantie uit halen dat je fatsoenlijker in je menselijke rela-
ties wordt of zo. Het speelt wel als een soort grondakkoord een rol;
ik herken wat Van Gogh zegt, dat er door alles heen een soort per-
manente harmonie is, iets wat heel erg klopt.

Ja, dit beleven heeft toch wel heel veel invloed op mijn leven. Als je
die warmte uit de werkelijkheid niet voelt, word je cynisch of bitter
of venijnig of een zeur...
Ja, het kleurt alles, is eigenlijk de grote troost.

Hoe speelt dat in het omgaan met je Parkinson?
Ja, dat is de grote redding. De interpretatie van de werkelijkheid
biedt voor de Parkinson-patiënt uitvoerig gelegenheid om zich
gefrustreerd en ongelukkig te voelen; voor zelfverachting en zelf-
medelijden is alle aanleiding. En om van die aanbiedingen geen ge-
bruik te maken – dat lukt alleen als je af en toe werkelijkheid tegen-
komt.

Heeft het ook invloed op je omgang met kinderen?
Het vermogen om een kind – en het kind in jezelf ook vooral – tot
zijn recht te laten komen of daar eerbied voor te hebben, te zien dat
daar alle vitaliteit vandaan komt, dat is belangrijk, ja. 
Dingen beleven – daar zijn kinderen sterk in.



                         



Kun je zeggen dat je de oudste drie kinderen iets anders hebt kunnen
bieden dan de jongste twee?
Ja, bij de oudste kinderen had ik de instelling die volgens mij alle
jonge ouders hebben, namelijk: het is schattig, het is vertederend,
maar echt belangrijk ben ik zelf en mijn carrière. Dat kind is leuk,
het is leuk erbij. Je hebt er geen vermoeden van dat de wereld van het
kind misschien de hoofdzaak is en dat een kind je dat laat merken en
laat zien dat het met leven bezig is en jij met een hersenschim. Voor
de gewone ouder klinkt dit nogal dweperig, vrees ik.

Heb je het gevoel dat David en Hannah daar profijt van hebben?
Hannah zeker, ze voelt zich op een manier serieus genomen die niet
altijd aanwezig is bij andere volwassenen. Dat zij ook volledig in
haar Ikken gaat wonen, lijkt me onvermijdelijk. Maar misschien ziet
ze op een gegeven moment ineens dat er een andere manier van
leven mogelijk is, herinnert ze zich dat weer. En voor de oudsten kan
ik de laatste tijd ook meer betekenen in dit opzicht. Ik heb wat an-
ders te bieden dan wat ze traditioneel van een vader verwachten.
Daarop heb ik door buitenstaanders ook wel eens kritiek gehad: dat
ik me helemaal niet opstel als vader, dat ik me te kameraadschappe-
lijk, te veel op voet van gelijkheid opstelde.

Invloed op je relaties?
Ja, enorm. Dat scheelt een slok op een borrel. Als je gelooft dat er een
werklijkheid is, dan ben je nieuwsgierig. Dan maakt het ook niet uit
of jij gelijk krijgt of die ander. Je voelt de warmte van de waarheid.

Nu komt een boekje over jou en je visie op het leven, hoe vind je dat?
Nou dan word ik apetrots en... mijn ego wordt fantastisch opgebla-
zen. Maar dat was al heel groot hoor, ik wilde altijd graag weten hoe
het zit, maar stiekem flirt je ook met de wens om de mensheid te im-
poneren. 
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Wat kunnen de mensen ermee? Is je beeld van de mensheid niet te
somber?
Met de waarheid moet je iets kunnen. Nee ik vind het niet somber
als je je het intens wonderlijke van het bestaan realiseert.

Ben je een soort ‘laatste der mohikanen’?
Was ik maar altijd die mohikaan. Meestal ben ik dat niet en staan ar-
geloosheid en noblesse zwaar op de tocht.

Hoop je nog iets te bereiken als mensen dit lezen?
Ik vrees van wel. Maar ik kan het schrijven en praten over deze din-
gen gewoon niet laten. De laatste tijd wordt deze behoefte wat min-
der.

��
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toegift

          

Er zit een vriendelijke bedelaar op de trappen van het koninklijk paleis, waar

iemand woont en regeert die de echte koning niet is. Vroeger regeerde de

echte koning, maar er meldden zich regelaars, die alles beter konden dan de

koning en die voor alles in het land goede regelingen bedachten. De koning

was er erg blij mee en was bij iedere maatregel vol bewondering. Wat had hij

er vroeger een zootje van gemaakt, dit was pas echt regeren! Zo ging dat een

paar jaar en iedereen was blij met de veranderingen. Maar na enige tijd

merkte de koning dat er nog iets anders veranderd was, iets waar hij niet echt

de vinger op kon leggen, iets in de sfeer van het paleis en het land. Hij voelde

zich een beetje schuldig, want het ging juist allemaal zo goed, maar bij de

eerstvolgende gelegenheid stelde hij het toch voorzichtig aan de orde. Tot

zijn blijdschap luisterden de regelaars heel gewillig en gingen ze meteen een

vergadering hierover regelen, waar heel zinnige dingen besloten werden. Zo

kwamen er bijvoorbeeld overal bloemen in het paleis. Iemand stelde nog

voor liever plastic bloemen te nemen, want die blijven langer goed en heb-

ben vormen en kleuren die je precies kunt maken zoals je ze hebben wilt. De

koning vond dit wel een goed idee, omdat er zo ook geld bespaard zou kun-

nen worden om aan goede doelen te besteden. Maar vooral de vrouwen

onder de regelaars wilden hier niets van weten. “Bloemen moeten echt zijn,

dat is een gevoelskwestie,” zeiden ze.

Maar ondanks de bloemen bleef de koning ongelukkig in zijn grote paleis en

toen hij op een dag in een kast een achtergelaten pak van een tuinman vond,

trok hij het aan en verliet stiekem het paleis. Gek genoeg werd zijn afwezig-

heid niet eens opgemerkt! De regelaars hadden hun zaken zo goed in orde

dat alles gewoon doorging. Iemand vroeg wel eens: “Waar is de koning toch

gebleven?” maar dan werd er geantwoord: “O, die is zeker even weg, maak je

geen zorgen, alles gaat toch goed?” En het was zo, alles ging volgens plan, er

was helemaal geen koning nodig.
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De koning intussen had zich van zijn expeditie veel voorgesteld. Hij was heel 

blij met zijn regelaars, maar hij wilde ook wel weer eens gewone, wat dom-

mere mensen ontmoeten. Maar dat was een beetje een teleurstelling.

Domme mensen waren er haast niet meer. Zijn onderdanen waren de afge-

lopen tijd allemaal een soort regelaars geworden die wisten wat zij wilden,

en dat was nooit: dom zijn, dat snap je wel. De koning merkte dat hij het

leven op die manier een beetje saai begon te vinden en hij besloot weer naar

huis te gaan en deze kwestie ten paleize aan de orde te stellen. Net als bij de

kwestie van de sfeer waren de regelaars vol belangstelling voor dit vraagstuk

en maakten er ook tijd voor vrij, wat des te mooier was omdat ze het erg druk

hadden. Er werd een speciale vergadering over saaiheid uitgeschreven. De

regelaars zeiden: “Hé, kijk, de koning is er weer. Zie je wel, we konden hem

toch niet missen, nu heeft hij weer dat prachtige agendapunt over saaiheid

bedacht.” De koning was blij dat er zo gereageerd werd. Hij was bang geweest

dat de regelaars beledigd zouden zijn als ze te horen kregen dat ze misschien

een beetje saai waren. Maar dat viel mee. Geen enkele regelaar was beledigd,

omdat ze allemaal hoogstens de andere regelaars een beetje saai vonden. Als

ze zelf ook saai overkwamen was dat omdat ze het zo druk hadden, want echt

saai waren ze natuurlijk niet. Er werden ook allerlei maatregelen genomen.

Het aantal bloemen zou verdubbeld worden, er zou den advertenties voor

grappenmakers worden gezet, de vakanties werden ook verdubbeld en de

regelaars moesten allemaal in therapie. De koning was weer vol bewonde-

ring. “Dat zijn geen halve maatregelen,” dacht hij. De laatste maatregel, de

therapie, ging hem zelfs eigenlijk te ver, vooral omdat de regelaars alles al zo

goed wisten. Ook de regelaars zelf hadden hun twijfels. Maar, eenmaal in

therapie, waren ze toch heel enthousiast. “Ik heb mijn ge voels kant schande-

lijk verwaarloosd,” zei er een, “ik ben blij dat daar nu gericht aan gewerkt kan

worden.” Toen dit de koning ter ore kwam, was hij er erg blij over.

Maar twijfels bleven. Sommige regelaars werden door een somberheid, door

rare dromen of huilbuien gekweld die ze vroeger niet gekend hadden en die

hun regelingen er niet beter op maakten. En tijdens een grote algemene ver-



                         



gadering kwam de hoofdregelaar dan ook met een prachtig nieuw plan. “We

hebben de afgelopen tijd te weinig van de koning gemerkt”, zei hij. “We heb-

ben alles maar geregeld of er helemaal geen koning was. Maar we hebben ge-

lukkig een koning, en wel één die voortdurend goede, gevoelige ideeën aan-

draagt. Eerst dat idee over de sfeer, waar we die prachtige bloemen aan te

danken hebben. Toen over de saaiheid, waar we ook van alles in herkennen.

Ik stel daarom voor dat er van nu af aan geen besluit genomen mag worden

zonder dat we de koning om advies gevraagd hebben. Ik heb gezegd.” Met

deze woorden oogstte de hoofdregelaar een donderend applaus, want ieder-

een mocht de koning wel, al vond men hem soms wat onvoorspelbaar en

chaotisch.

De koning schrok. Wat moest hij tegen al die goed geïnformeerde regelaars

zeggen, wat voor inzicht had hij in hun ingewikkelde problemen? Hij zei dat

ook, en voor het eerst werden de regelaars een beetje kriegel. “Geven we hem

de kans er iets aan te doen, blijkt zo’n man geen inzicht in de problematiek

te hebben! Dan wordt kritiek wel erg makkelijk.” Ze durfden deze wrevel

niet echt te voelen, laat staan uit te spreken, maar toen nu op grote dienbla-

den de glazen champagne werden binnengebracht, sloegen ze die net een

tikje te haastig achterover. Er was er één die zei:“Soms heb ik de indruk dat

de koning maar het liefst zou zien dat we er een potje van maken,” en de an-

deren knikten instemmend. Hoewel dat niet de bedoeling was, bereikten

deze woorden toch het oor van de koning, die soms erg goed luisteren kon.

En hij werd heel verdrietig, en dacht: “Ze hebben gelijk, wat heb ik hier nog

te zoeken?” Gauw dronk hij zijn glas champagne leeg, en nog maar eentje, ze

stonden er tenslotte voor, en liep weg, de zaal uit en het paleis uit. Daar, op

de trappen van het paleis, zat een arme bedelaar. “Was ik die bedelaar maar,”

dacht de koning, met zijn dronken kop. Zijn wens werd verhoord. Nooit

meer hoefden de regelaars hun hoofd over onoplosbare kwesties te breken.

HF 



       :            



                

Dit boekje is (bijna) af. 
Wellicht heeft u zich al lezend afgevraagd wat deze filosofie betekent
in het leven van alledag. Bij Henk doordringt het bijna alles, zou ik
zeggen. Enkele voorbeelden.

Hoewel dat de laatste tijd veel minder het geval is (en hij liever vlie-
gert), wil hij altijd graag over deze zaken praten. Hij zorgt vaak dat
gesprekken écht ergens over gaan, ook als er maar tien minuten tijd
is en de conventie eigenlijk iets anders vraagt.

Zijn omgang met Hannah, onze dochter, ziet eruit als tussen twee
maatjes. Hij is niet bezig met opvoeden en gaat liefdevol op haar in,
geniet intens van deze kans om iets te beleven. Hij neemt het voor
haar op als ze niet doet wat ik wil: “Jij bepaalt toch ook zelf wat je wilt
eten of niet?” Of als ik vind dat ze me treitert en hij mij vervolgens
uitlegt: “Han nah moet al zo vaak buigen, jij bent al zoveel machti-
ger, hebt het al zo vaak te zeggen. Ze móet af en toe wat terug doen,
even de baas zijn. Haar terechtwijzen helpt niet, daar wordt ze hard
van en het veroorzaakt zelfhaat.” Opeens voelde ik dat hij gelijk had,
een heerlijk moment.
Hij wijst mij er telkens weer op dat het bij de opvoeding gaat om de
sfeer waarin Hannah en ik met elkaar omgaan. Dat die van levens-
belang is en niet of ze een half uur te laat naar bed gaat. “Hannah
doet het ons nu nog voor, zij trekt de kar van het echte beleven, zorg
dat jij dat kunt als zij het niet meer in huis heeft.”
Als Hannah een ijsje eet en praat over het ijsje van morgen vraagt
hij: “Geniet je van dit ijsje of van dat ijsje dat niet bestaat?”
Als ik op andere momenten zo’n soort tekst uitspreek reageert Han -
nah afkeurend: “Mám, dat is pappa-taal!”
In zijn relaties worden alle goede bedoelingen liefdevol én onver-



                         



biddelijk ‘ontmaskerd’ als zijnde niet ‘the real stuff ’. Hij blijft onver-
moeibaar wijzen op de noodzaak van autonoom bestaan en richt
zich altijd op wat de ander (en hijzelf) nou werkelijk voelt. Als ik
roep: “Ik haat je tot in mijn tenen,” reageert hij opgelucht: “Hè, hè,
dat hing al een week in de lucht, nu kunnen we weer zaken doen.”
Wars van gevoelens bijmaken. Machtig én lastig.

Ik zie hem toepassen waar hij het al die jaren over heeft gehad – met
nauwelijks een spoor van zelfmedelijden – in zijn omgaan met Par -
kin son en het grotendeels moeten opgeven van het spelen van dwars -
fluit, saxofoon en piano, zingen, lange wandelingen enzovoort.
Hij heeft weinig mogelijkheden meer om glamour te verzamelen.

Het belang dat hij hecht aan kijken uit zich ook heel concreet in het
alert zijn of de voorruit van de auto schoon is, of in zoiets simpels als
het kopen van een zonnebril waarbij hij het criterium hanteert:
“Wordt het licht er warmer door of juist harder?”

Omgaan met Henk heeft tot gevolg dat je ‘weet’ dat je bijna de hele
dag bezig bent met je leven proberen te beheersen, het ‘goed’ te doen,
bijzonder proberen te zijn. Ik heb het verschil leren merken tussen
de zogenaamde denkende en de belevende benadering. Daar ben ik
blij mee. 
Tegelijk is het bijna onvermijdelijk dat je er ook een politieagent bij
krijgt in je hoofd, een beoordelaar die bekijkt of je wel iets voelt, ziet,
merkt enzovoort.

Een dezer dagen wandelde ik hier door het Zwanemeer (een natuur -
gebied in Callantsoog) en was me erg bewust van die momenten dat ik
– zoals Henk zou zeggen – voedsel voor mijn ego verzamelde.
Een geel plantje waarvan ik inmiddels wist dat het de ‘grote ratelaar’
heette, had mijn kijken veranderd van verwonderd en genietend van



      



de schoonheid, naar deskundig en wetend; zeker toen ik wandelaars
pas seerde die “wat mooi” riepen en ik het nog nét kon laten om mijn
deskundigheid te etaleren (en hun daarmee het beleven af te nemen!).
Even later, zittend op een uitkijkpost met mijn verrekijker, hoorde ik
twee vrouwen zeggen dat het jammer was dat ze geen verrekijker bij
zich hadden, waarop ik ze de mijne aanbood en me realiseerde dat
mijn Ik hier notie van nam en het gebaar registreerde als ‘ik ben harte-
lijk...’
Ik liep verder in mijn eentje (en voegde bij mijn Ik-saldo ‘bijzonder om
hier als vrouw alleen te lopen’). De rest van de wandeling besteedde ik
voor het grootste deel aan denken overwerk dat nog gedaan moest wor -
den, aan hoe ik deze tekst zou opschrijven...
Gelukkig wist een enkel plantje, lukte het groene kleurvlekken af en toe
me uit mijn hoofd en in het Nu te brengen...

Angélique Bongers
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