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Voorwoord

Lijfspreuk

“If you eliminate al possibilities,
whatever remains,

however improbable,
must be the truth”

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930)

Voor een ieder die bereid is zonder vooroordeel voor alles in de we-
reld open te staan, geen oordeel velt dat gestaafd is op ideologieën 
van anderen of wordt afgedaan als onmogelijk, omdat het niet in de 
hedendaagse denkwijzen past, zijn deze columns soms controversieel, 
soms ietwat sarcastisch maar altijd boeiend, amusant, interessant en 
stemmen tot nadenken. 

Tiberius Black

TiberiusBlack.com
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Blind vertrouwen

Welke machine of welk programma kan zichzelf repareren en ca 100 
jaar ‘lopen’ zonder storingen?

De laatste weken zijn we opgeschrikt door bugs in de maatschappij. 
Steeds meer vertrouwen wij computers allerlei werkzaamheden toe en 
laten wij steeds meer over aan een virtuele wereld waar wij zelf niet 
meer de baas over zijn.
Regelmatig kampen de grote banken met storingen, deels veroorzaakt 
door hackers maar ook deels veroorzaakt door ‘gewone’ storingen, die 
ervoor zorgen dat de burger plotselinge bijschrijvingen of afschrijvin-
gen op hun rekening krijgen en aankopen niet meer kunnen betalen 
in de winkels. Er werd geadviseerd toch ook maar altijd wat contant 
geld thuis te hebben liggen voor het geval dat dit zich voordoet. 
Vervolgens is ook Digid meerdere malen in het nieuws geweest. Plot-
seling konden ook de gekoppelde systemen van de overheid niet meer 
bereikt worden. UWV werd onbereikbaar. 
Tenslotte werd ik zelf laatst getroffen door stroomuitval waardoor ik, 
volledig onthand, mijn werk niet kon afmaken.
Onze maatschappij drijft op een blind vertrouwen dat alle systemen 
die wij om ons heen hebben gecreëerd, eeuwig goed horen te functi-
oneren. 
Hoe goed wij ook denken te zijn, geen enkele computer, geen enkele 
machine of apparaat kan daaraan voldoen. (NASA met haar Voyagers 
misschien uitgezonderd die, na bijna 40 jaar werk in de ruimte, haar 
reizen tot ver buiten ons zonnestelsel nog steeds voortzet.) 

Binnenkort heeft mijn zoon examens. Stel dat op het moment su-
prème de rekenmachine uitvalt tijdens het wiskunde-examen of dat 
de rekenmachine door een programmafoutje toch een verkeerd ant-
woord geeft…. Ik moet er niet aan denken, maar onmogelijk is het 
niet. Het gevolg is een gefaalde test en mogelijk een jaar opnieuw in 
de schoolbanken alles overdoen. Nu hangt een examen niet alleen 
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meer van jouw eigen kennis af, maar ook van de kunde van de pro-
grammeur die de rekenmachine heeft uitgedacht, maar dit terzijde.
Zelfs met dubbel en driedubbel beveiligde systemen zijn storingen, 
die een heel land kunnen platleggen niet uit te sluiten. Kijk maar naar 
Amerika waar een aantal jaren geleden de stroom rondom New York 
uitviel door slechte weersomstandigheden. Volgens de failsafe proce-
dure schoten andere elektriciteitscentrales te hulp, maar die werden 
daardoor overbelast, waardoor in een nog groter deel van Amerika 
het licht uitviel. Het heeft dagen geduurd om alles weer op gang te 
krijgen.

Wij zijn te afhankelijk geworden van allerlei systemen om ons heen 
in ons dagelijks leven. Niemand is zich er meer van bewust dat deze 
systemen uit kunnen vallen, totdat je er ineens mee geconfronteerd 
wordt. Dan is het al te laat. Je bitcoins zijn verdwenen, je identiteit 
is niet meer te achterhalen (Digid) of je toets is al naar de knoppen.

We vertrouwen de banken ons geld toe, maar een fout in het compu-
terprogramma kan ook voorgoed je geld laten verdwijnen of te veel 
vertrouwen in de automatische piloot laat het toestel toch neerstorten.

De kwetsbaarheid die we onszelf geven, is enorm. En toch vertrouwt 
iedereen liever een computer dan een medemens. En hoe vaak is jouw 
computerprogramma weer eens gecrasht? Gek genoeg gebruikt men 
liever een elektronische agenda dan een papieren. Terwijl die laatste 
geen last heeft van lege batterijen. (Je kan hem verliezen, maar dat kan 
ook met je elektronische zakjapanner.) Men heeft meer vertrouwen in 
het elektriciteitsnet bij het zetten van de wekker dan een ander te vra-
gen je wakker te maken, terwijl de kans dat je partner uitvalt kleiner 
is dan de kans dat de stroom uitvalt..

Zelf denken en doen blijft toch de beste wijze van werken en houdt 
je lichaam en geest in conditie. Ik ben minder afspraken en telefoon-
nummers vergeten toen ik ze nog op een papiertje schreef dan nu ik 
ze ‘vast’ zet in mijn mobieltje.
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Misschien toch iets om over na te denken. Ik heb namelijk meer ver-
trouwen in mijn eigen geheugen dan in een machine. En ja… De 
mens is de enige machine die zichzelf in goede staat weet te houden 
gedurende zo’n 100 jaar, uiteraard mits hij zichzelf onderhoudt! 
Daar kan vooralsnog geen machine tegenop!
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Creatief

Terwijl ik op het moment dat ik dit schrijf in de trein zit, kan ik even 
op mijn laptopper deze nieuwe column maken. Het is zo ongeveer het 
enige uurtje per dag dat ik onderweg naar huis even niets anders kan 
doen. Het is ook het moment waarop mijn gedachten even de vrije 
loop krijgen en ik de kans heb om iets creatiefs te produceren, in de 
vorm van een schriftelijk epistel over mijn gedachtekronkels. 
Soms zijn daarbij de reizigers om mij heen aanleiding voor een nieuw 
artikel. 
Dit is weer zo’n geval waarin ik om mij heen kijk en zie hoe reizigers 
zich gedragen. Velen stoppen zichzelf weg in een onbeduidend e-book 
of puzzeltje in een krant. Anderen hebben een headset en duiken met 
gesloten ogen in de muziek. Enkelen kijken dromend uit het raam.
Alle reizigers lijken zich te berusten in het lot, dat de reis een dage-
lijkse verplichting is die hen naar hun werk brengt en weer naar huis. 
De uren die zij doorbrengen, lijken nutteloos. De routinematige han-
delingen wijzen op de terugkomende sleur die zij al lange tijd hebben 
moeten doorstaan.
(Dit is overigens ook voor de liefhebber van literaire hoogstandjes in 
de Nederlandse taal onder ons, heel mooi beschreven in ‘De trein der 
traagheid’ van Johan Daisne. Zeker het lezen waard.)

Mensen, die bij de perrons instappen, kijken grotendeels niet eens 
op de informatieborden, wetend dat hun trein elke dag op hetzelfde 
tijdstip en van hetzelfde perron vertrekt.
Een enkele keer merk je dat dit automatisme leidt tot het instappen 
in een verkeerde trein. Dan zie je de geschrokken gezichten en de pa-
niek omdat men ineens moet gaan nadenken hoe men via een andere 
route, of via een station weer terug moet komen naar de oorspron-
kelijk plaats van vertrek. Dat is het moment dat men even wakker 
is geschud uit de surrealistische wereld van de ‘normale’ dagelijkse 
gang van zaken. Plotsklaps wordt men zich even bewust van wat er is 
gebeurd.
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Ook op andere plaatsen, als ik langs de snelweg kijk, of bij een tank-
station, zie je de dromende meute onderweg van A naar B, emotie-
loos, onnadenkend en volledig op de automatische piloot onderweg 
naar het werk of naar huis, reizen.

Er zijn maar zeer weinig mensen, die zich realiseren de hele dag besef-
fen wat zij doen en waarom zij dit doen. Ik denk dat velen zouden 
schrikken als zij met een camera de hele dag gevolgd zouden worden, 
zonder dat zij dit merken, om hen ‘s avonds dit stukje van hun leven 
op een beeldscherm te tonen.
Wellicht zouden zij schrikken van alle zaken die zij gedaan hebben, 
zonder zich hier ook maar iets van te herinneren. ‘Heb ik dit gezegd? 
Heb ik dat gedaan?’
Bewustzijn is een hoog goed dat slechts op weinige momenten tot ons 
mensen doordringt en een voor een moment doet ‘ontwaken’. Ook al 
denken wij, dat wij de hele dag allerlei zaken met ons hoofd, met ons 
bewustzijn doen.
Gelukkig maar. Als je je beseft hoeveel tijd je in de file, in de rij bij 
de kassa, of aan nutteloze zaken hebt besteed en er dan achter komt 
dat je inmiddels de helft van je leven kwijt bent geraakt aan werken, 
eten, slapen en zaken die je eigenlijk niet had willen doen, maar de 
maatschappij van je eist, zou je waarschijnlijk gaan huilen.

Dit besef komt ook bij mij pas op het moment dat ik hier in de trein 
niets anders kan doen dan hierover te schrijven. Nu zie ik in dit schrij-
ven nog enige creativiteit en is dus mijn tijd niet helemaal nutteloos 
besteed.
Tegelijkertijd zou ik aan iedereen die in deze trein zit, willen zeggen 
dat dit verplicht stil zitten in de trein, gesteld dat men geen staan-
plaats heeft, bij uitstek een moment is om zijn of haar bewustzijn te 
laten ontwaken en gebruik te maken van het moment om een aantal 
creatieve ideeën te ontwikkelen.
Een moment van bewustzijn kan leiden tot een eureka-moment, een 
idee of inzicht waarvan je nooit had gedacht dat je het in je had.
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Gebruik daarna dit idee, voer het uit. Veelal zal het een positief gevoel 
kunnen geven op de reden van ons bestaan. 
Want voor alléén drinken, eten, slapen, werken en voortplanten zijn 
we toch niet enkel geschapen?
Wat het wel is, is ook moeilijk te zeggen, maar geloof mij, bewust 
bewustzijn leidt tot creatie. Of het nu een schilderij, een boek of een 
mooi sonnet wordt, het ontspruit uit bewustzijn, het diepere gevoel 
van het leven.
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De belangrijkste uitvinding van de mensheid

Als je een willekeurig persoon op straat vraagt wat de belangrijkste 
uitvinding was voor de mens, dan zal als antwoord acht van de tien 
keer ‘de uitvinding van het wiel’ worden genoemd. Eén op de tien 
keer wellicht het vuur of misschien elektriciteit.
Al deze zaken zijn inderdaad belangrijke uitvindingen, die de mens-
heid verder hebben geholpen in de ontwikkeling van ons bestaan. 
Toch is er een uitvinding die ik boven alles vind uitstijgen en waar-
schijnlijk zelden wordt genoemd: de uitvinding van het schrift of let-
ters. Zonder deze uitvinding had onze kennis nooit het niveau gehad 
dat wij nu hebben. 
Zonder geschrift was veel kennis verloren gegaan en hadden wij uit-
sluitend kennis overgedragen via mondelinge overdracht van genera-
tie op generatie. Veel uitwisseling van kennis zou voor het grootste 
deel van de samenleving niet mogelijk zijn geweest.
Een deel is in de loop der eeuwen weliswaar weer verloren gegaan. 
Sommige gevonden papyrusrollen of stenen tabletten zijn totaal on-
leesbaar geworden, helaas. Maar zonder het kunnen opschrijven van 
tekens, letters of getallen was een wereld, zoals wij die nu kennen, 
onmogelijk geweest. Zonder geschrift waren we blijven steken in de 
middeleeuwen, toen 98% van de bevolking nog analfabeet was en uit-
sluitend kennis mondeling overging van vader op zoon en van moeder 
op dochter. We hadden niet veel meer gekund dan het bedrijven van 
‘oude’ ambachten.
Het geschrift en de boekdrukkunst hebben de mogelijkheid gegeven 
kennis te delen met iedereen die dat wil lezen. Nou ja, bijna iedereen. 
Er zijn nog wel wat analfabeten en er zijn ook zogenaamde verboden 
boeken en teksten, die alleen zijn voorbehouden een select gezelschap. 
Denk aan de CIA, (verboden) kerkgenootschappen en gecensureerde 
wetenschappelijke stukken.
Kennis geeft immers ook macht. En veel op schrift gestelde documen-
ten zouden, indien de ‘gewone’ mens daar notie van had gekregen, 
een ‘paniek’ kunnen veroorzaken of de wereld op zijn grondvesten 
kunnen doen schudden. De jarenlange indoctrinatie van bepaalde ge-
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dachtegoederen, opgelegd door enkele prominenten uit onze samen-
leving, zou dan plotsklaps verdwijnen en ‘verwarring’ veroorzaken bij 
de burger. Een samenleving zou uit elkaar kunnen vallen en dat is 
voor de wereldleiders natuurlijk niet aantrekkelijk.
Sommige documenten, eigenlijk zeer veel documenten, worden be-
wust buiten het bereik van ‘de wereld’ gehouden of volkomen bela-
chelijk gemaakt, opdat niemand meer aandacht schenkt aan dát stuk 
dat de wereld zou kunnen veranderen.
Gelukkig is er nu het internet. Ik vind het heerlijk om allerlei vooral 
wetenschappelijke rapporten, documenten en foto’s te vinden, die mij 
op z’n minst tot denken zetten.
Een voorbeeld dat velen aanspreekt is Wikileaks of Snowden. Zij ge-
ven veel verborgen documenten prijs. Zeker waardevol, maar eigen-
lijk niets waarvan we al niet wisten, dat het er ongetwijfeld al was of 
gebeurde.
Maar wie kent Piri Reis? Wat is bijzonder aan zijn ‘geschrift’?
Admiraal Piri Reis heeft in 1513 een kaart van de wereld getekend, 
die zo gedetailleerd was, dat het onmogelijk was, dat het in die tijd 
door mensen kon worden beschreven. Piri gaf aan dat deze kaart 
was samengesteld uit verschillende kaarten, die hij in de Oriënt had 
gevonden. Die kaarten zijn niet nader genoemd. De kaart van Piri 
Reis werd ‘per ongeluk’ gevonden in het Topkapi-paleis in Istanbul in 
1929, onder een dikke laag stof.
Op deze kaarten stonden delen van Antarctica, die nog niet waren 
ontdekt in 1513 en de details die op de kaart waren aangebracht, 
waren ongekend. Als je de kaart plat neerlegde, zag het er vertekend 
uit, maar als je rekening hield met de bolvorm van de aarde, waren de 
afstanden absoluut exact.
Deze nauwkeurigheid bereiken we nu, anno 2000, pas. En alleen 
slechts vanuit een grote hoogte, vanuit de ruimte kunnen wij deze 
details waarnemen.
Zoals Piri aangaf, had hij zijn kaart samengesteld uit andere, oudere 
kaarten die hij op zijn reizen in de Oriënt was tegengekomen. Wie ze 
oorspronkelijk had gemaakt werd niet vermeld, maar als de kaarten 
met de nauwkeurigheid, die we nu slechts vanuit de ruimte kunnen 
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bepalen, werden gemaakt, kan het bijna niet anders of deze kaarten 
zijn van origine niet van aardse afkomst. Althans moet degene die de 
oorspronkelijke kaarten heeft gemaakt, mogelijkheden hebben gehad, 
die we niet kennen. Het lijkt er op dat deze kaarten zijn gemaakt met 
kennis die niet van aardse afkomst is geweest.
Waarom wordt hier geen verdere aandacht aan besteed?
Tja, misschien zou dit het wereldbeeld verstoren, dat wij toch niet al-
leen zijn en wellicht de wereld met wat hulp van buitenaardse wezens 
tot stand is gekomen en deels door hen een maatschappij bereikt heb-
ben, zoals wij die nu kennen. Dat is voor verschillende godsdiensten 
niet verteerbaar en zou het geloof op zijn grondvesten doen schudden.
Gelukkig is er nu het internet en kan bijna iedereen zelf onderzoek 
doen en zijn eigen beeld vormen van wat waar is en wordt achterge-
houden om ‘paniek’ te voorkomen.
De uitvinding van het geschrift en daarmee samenhangend, de boek-
drukkunst en het internet geeft ons de mogelijkheid om de waar-
heid zelf te ontdekken, die door sommige doelgroepen jarenlang is 
onderdrukt, verboden of is omgebogen tot een verhaal dat hen beter 
uitkwam. Het is nu aan jou om deze kennis op te doen, te vinden en 
je eigen conclusies te trekken.
Voor wie tijd heeft: Zoek eens op Piri Reis of bekijk eens een verslag 
van Klaus Donna op Youtube en bedenk eens hoe de wereld eruit zou 
zien, als we wel erkennen wat aan bewijs is gevonden dat wij eerder 
zijn bezocht door buitenaardse wezens. Er zijn genoeg onomstotelijke 
‘verborgen’ bewijzen over geschreven en gedocumenteerd op het in-
ternet...
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Defensief of progressief

Mijn moeder was niet zo jong meer toen ik geboren werd. Toen ik 
goed en wel besefte dat ik leefde, had zij de middelbare leeftijd inmid-
dels overschreden.
Eén van haar uitspraken die ik toen veelvuldig te horen heb gekregen 
was: “Jongen, wat ben ik blij dat ik niet nu geboren ben!”
Ik weet niet of dat mij als jongen van een jaar of tien toen moest 
opbeuren. Ik had immers nog een heel leven te gaan en als zij mij ver-
telde dat zij blij was niet zo jong meer te zijn als ik, was dat toch eigen-
lijk wel wat demotiverend voor de rest van mijn toekomstige leven.

Vanuit haar perspectief kon ik het wel begrijpen. Ze was net na de 
Eerste Wereldoorlog geboren. Hoewel ze verschillende crisissen had 
meegemaakt, was het een relatief rustige tijd waarin zij leefde. Het 
leven was vrij eenvoudig. Als meisje ging je naar de huishoudschool 
en daarna ging je trouwen. De vrouw bleef grotendeels thuis en deed 
haar best om het huishouden zo goed mogelijk op orde te houden, 
terwijl de man zorgde voor het inkomen. Er was een duidelijke taak-
verdeling. 

In het begin van de zeventiger jaren hadden we een hoogconjunctuur, 
(die overigens wreed werd verstoord door de eerste echte energiecrisis) 
Bijna alles kon en mocht. Techniek ging met sprongen vooruit. De 
tijd van de handwas en radiohoorspelen was voorbij. Van kleurente-
levisie, vol-automatische wasmachines en van milieuverontreiniging 
had men nog amper gehoord.
Eigenlijk was het een supertijd. Waarom zei ze dan toch dat zij niet 
meer jong had willen zijn?

Misschien was zij een visionair. Ze zag een tijd van drukte op haar af 
komen. Automatisering en vernieuwing waren aan haar niet besteed. 
Als alles was gebleven zoals het was, dan was het voor haar goed ge-
noeg.
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Nu vraag ik mij af: waarom denkt een groot deel van de bevolking zo? 
Is het niet geweldig, al die vooruitgang? Waarom wil men altijd alles 
behouden en heeft alleen de jeugd vernieuwende ideeën?
Ik denk dat er een kantelpunt komt op het moment dat een mens 
een gezin gaat vormen. Voor die tijd heb je het relatief eenvoudig. Er 
wordt voor je gezorgd en afgezien van het feit of je nu deze maand wel 
je mobieltje kan betalen, zijn er nog geen echte geldzorgen.
Dan komt er een moment dat het tweede deel van je leven begint en 
neemt je verantwoordelijkheid toe. Met het toenemen van je zorg-
verantwoordelijkheid neemt je bereidheid om risico’s te nemen af. Je 
brengt immers dan je gezin in gevaar.

Kijkend naar mijzelf, neem ik ook niet zomaar ontslag aangezien ik 
nu een vaste baan heb, verzekerd ben van een inkomen en met mijn 
dienstjaren het ontslag nemen nagenoeg onmogelijk maakt.
Helaas is de keerzijde van deze zorgverantwoordelijkheid dat er geen 
risico’s meer genomen durven te worden en zonder risico’s zie ik ook 
geen vooruitgang meer. 

Deze zorgverantwoordelijkheid zit ook in de regering. Het is na-
tuurlijk prima dat wij een stuk zekerheid hebben en we daar zuinig 
mee moeten omgaan. Maar tegelijkertijd is er bijna geen ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. Het vervelende is dat zonder nieuwe ontwik-
kelingen de wereld tot stilstand komt en in zekere mate alleen maar 
achteruit kan gaan. Ik bedoel met nieuwe ontwikkelingen niet een 
verbetering in de brandstofmotor of vermindering van energiebehoef-
te door betere isolatie. Die gaan wel door. Een huis in de toekomst 
zal, wat dat betreft, ongetwijfeld weer veel comfortabeler en energie-
zuiniger zijn dan nu. 
Nee, ik bedoel met echte nieuwe ontwikkelingen iets wat nog niet 
bestaat en waarin men het lef heeft om te investeren in dure projecten, 
die pas op de langere termijn hun effecten op de economie positief 
beïnvloeden. Een ruimtelift, een magneetzweeftrein, een thorium-
centrale, antigeluid of nulpuntenergie.
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Is het niet de angst die regeert? We zitten al in een recessie, er is geen 
geld voor innovatie. Maar het zijn juist dit soort innovaties, die ons 
hebben gebracht waar we nu zijn. Wie kan zich nu nog een wereld 
voorstellen zonder communicatiemedia en alleen een postduif of een 
paardenkar in plaats van een vliegtuig of een auto. Is de vooruitgang 
niet te danken aan innovatie?

Gebrek aan visie hoe de wereld er over vijftig jaar uit moet gaan zien, 
en het voorkomen van problemen, die we dán zullen hebben in plaats 
van problemen oplossen die we nu hebben, vereisen anders denken. 
Recessie of niet, investeer in innovatie. 

In dit geval is het toch echt de jeugd die de wereld heeft gemaakt en 
wij ouderen genieten er van. Dus geef speciaal nu ook de kans aan hen 
en betrek hen om na te denken over hun toekomst.

Met de kennis en het lef van de jeugd om te investeren in nieuwe 
technieken en denkbeelden, wordt de wereld niet alleen comfortabe-
ler, maar kunnen wij deze kennis ook gebruiken als exportproduct. 
Ook al zal het wellicht even duren voordat de ouderen van nu (lees 
politiek) zullen inzien dat de hele maatschappij op de langere termijn, 
dus buiten hun politieke carrière, in plaats van de huidige bezuinigin-
gen, door deze investeringen in innovaties beter wordt!
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Druk, druk, druk

Voor de ouderen onder ons, zijn er misschien nog lezers die de boeken 
van Simon Carmiggelt hebben gelezen of hem kennen van de televi-
sie: ‘Simon Carmiggelt leest voor uit eigen werk!’

Ik was in die tijd nog heel jong en het lezen van boeken zat mij, anders 
dan de comics en stripverhalen, nog niet in het bloed. 
Gelukkig las de man zijn verhaal voor en luisteren ging mij nu een-
maal beter af dan lezen.
Wat ik zo mooi vond was zijn observatie van mensen. Zoals hij voor-
las, zat hij op een bankje in het park en keek gewoon om zich heen. 
Hij observeerde de wandelaars, de schilder, de straatwerker. Noem 
maar op. De bijzondere ‘gewoonten’ van deze mensen vielen hem dan 
op en vervolgens schreef hij hierover.
Ik weet niet of ik in die tijd bewust naar zijn verhalen luisterde, of 
omdat ik meekeek met mijn ouders ,die toevallig deze zender op had-
den staan, maar nu ik zelf ben begonnen met schrijven, moet ik steeds 
aan deze geweldige schrijver denken.
Net als tekenen of muziek spelen, moet je voor schrijven veel tijd ne-
men. Je kan dat er niet even ‘tussendoor’ doen. Ja, misschien een no-
titie maken, maar geen mooie epistels schrijven in een zwoele roman. 
Je moet je kunnen inleven in de tekst en de personages en daarvoor is 
tijd, rust en fantasie nodig. 
Die krijg je niet als je nog allerlei zaken moet regelen zoals boodschap-
pen doen, de kinderen naar school brengen of de notitie van je baas 
nog moet uitwerken.
Gevolg is veelal dat een ieder zegt: “Ik zou wel eens willen leren schil-
deren of ik wil nog wel eens een boek schrijven, maar dáár heb ik nu 
geen tijd voor.”
En tijd maken is, in deze haastige wereld, vaak een probleem. Je tijd 
moet nuttig zijn, moet ‘geld’ opleveren. Dus denk je als je met pensi-
oen gaat, dan komt dat nog wel een keertje!
Helaas komt van uitstel meestal afstel. En dan komt de vraag: “Wat 
nou als ik, toen ik jonger was, wel harp had leren spelen, of portretten 
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schilderen, dan was ik misschien wel beroemd of was mijn leven totaal 
anders geworden.”
Die vraag wil ik mijzelf nooit gaan stellen. Omdat er domweg nooit 
een antwoord op kan komen. Je hebt dat immers niet gedaan.
Dan kan je jezelf nog voor de gek houden en zeggen: ‘Ik kan helemaal 
niet schilderen!’ Dan moet ik eerst lessen nemen. Ja. Dat kan. Maar 
als je het gevoel hebt dat je daar wel wat mee zou willen kunnen doen, 
moet je jezelf geen grenzen opleggen.
Als je eenmaal begint, komt de inspiratie vanzelf. En nog iets, uit 
eigen ervaring: kunst en creativiteit zit in ieders genen. Zodra je het 
de ruimte geeft en er tijd voor maakt, komt het vanzelf los. Sterker. Ik 
geloof niet in lessen. Ik heb nooit les gehad in hoe een goed verhaal 
geschreven moet worden met het maken van een heel planschema van 
begin, midden en einde van een verhaal. Dan ben je, naar mijn idee, 
al je inspiratie kwijt. Je verhaal is niet meer spontaan maar een geleerd 
kunstje. Je kunt gevoel niet in een muziekstuk schrijven. Het is de 
samenhang van tonen en klanken, die het gevoel en emotie geven.
Rembrandt en Mozart, kunnen leermeesters hebben gehad. De essen-
tie en creatie van het schilderen of de compositie van muziekstukken, 
voelden zij al in hun botten voordat het op het doek of papier stond.

Terug naar Carmiggelt. Hij observeerde de mensen en zag dat ieder-
een altijd bezig was. Veelal onnadenkend een dagelijkse routine te 
beleven. Mensen die voor zich uit staarden in de file, zonder bewust 
de file op te merken vanwege allerlei gedachten die door hen heen 
gingen. Ze komen dan thuis zonder te beseffen dat de verlichting van 
de tunnel het niet deed, of zoiets.
Carmiggelt zag in dat ieder mens speciaal was. Hij zag dat in hen, 
terwijl zij zelf slechts routinematig hun dagelijkse, herhalende, werk-
zaamheden verrichten: Terwijl een mevrouw de hond uitliet, zag hij 
aan haar uitstraling dat ze de regen trotseerde om het gezeur van haar 
man uit de weg te gaan. Terwijl de jongeman in de etalage een pop 
nieuwe kleding aantrok, zag hij in het dromende gezicht van de man 
de wens om deze kleding aan zijn geliefde te geven.
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Carmiggelt stond daar bij stil en observeerde. Hij zag in iedereen een 
verhaal.

Observeer eens jezelf: ben jij iets aan het doen waar je je helemaal in 
kunt inleven of kom je straks tot de conclusie dat je slechts in een 
automatisme als een zombie tot je dood je dingetje doet. 
Maak je droom waar. Niét probeer je droom waar te maken! Maar ga 
er voor! Geef de drukte niet de schuld van het uitstel. Zodat je later 
niet zal zeggen:” Wat nu als ik het wél had geprobeerd….”
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Hallucinaties

Als mensen op hun pad iets tegen komen wat zij niet kunnen plaat-
sen, dan zijn zij al gauw geneigd het een en ander af te doen als hal-
lucinaties, het bestaan ervan te ontkennen of zich te distantiëren van 
de persoon die bepaalde uitspraken doet.
“Je ziet spoken!” “Ufo’s bestaan niet!” “Hij is niet goed wijs!” zijn 
geijkte zinsneden.
Maar wie kan met zekerheid zeggen dat deze mensen echt niet iets 
hebben ervaren wat niet direct verklaarbaar is? 
Stel dat ik mijn hand een tijdje tegen een muur aan houd. Als ik mijn 
hand weghaal is de muur iets warmer op de plaats waar ik mijn hand 
heb gehouden. Een gewone fotocamera legt dit niet vast maar als je 
een infraroodcamera gebruikt, zie je de contouren van de handafdruk 
in rood oplichten.
De ene camera neemt niets waar, de andere wel. Dat je het niet waar-
neemt, wil niet zeggen dat het er niet is. Radiosignalen horen of zien 
wij ook niet, maar we weten inmiddels dat ze overal om ons heen zijn.

Onze hersenen en ogen werken volgens de eerste camera. Maar er 
zijn ook dieren die infrarood kunnen waarnemen. Waarom zouden er 
geen mensen kunnen zijn die een enigszins afwijkend hersenpatroon 
hebben en daardoor gevoeliger zijn voor bepaalde impulsen die een 
ander niet opmerkt. Anders gezegd, de één hoort ook meer of andere 
geluiden dan de ander.
Het is heel gemakkelijk om de persoon direct van repliek te dienen en 
aan te geven dat hij ‘gedroomd’ heeft. Meestal met gevolg dat de an-
der maar geen uitspraken meer doet over wat hij heeft waargenomen 
om niet voor gek te worden verklaard.
Toch is dat jammer. Stel nou eens dat deze beperkte groep mensen wel 
zaken waarneemt die anderen niet kunnen zien. Zou dat ook niet een 
voordeel kunnen hebben. Zij kunnen ons informatie geven waar wij 
nooit achter zouden zijn gekomen.
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Neem nu eens kinderen. Regelmatig hoor je verhalen van kinderen 
die ‘spoken’ zien en door de ouders direct worden gecorrigeerd. “Spo-
ken bestaan niet, dat beeld je je maar in, ga nou maar slapen!”
Eigenlijk hoor ik weinig van ouders, die de moeite nemen om eens 
door te vragen en te luisteren wat hun kinderen hebben gezien en dan 
vooral met een open blik. Niet in de trend van ‘Ik hoor het aan en 
geef vervolgens met een vooringenomen standpunt aan dat dat niet 
juist is wat ze zagen.’ Als kind heb ik ook zaken opgemerkt of gezien 
waarvoor ik geen verklaring had. Ik heb het echter nooit ontkend. 
Ik heb ook niet mijn best gedaan hiervoor een rationele verklaring 
te vinden. Sommige zaken kunnen niet rationeel verklaard worden. 
Denk bijvoorbeeld aan dromen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen 
dat datgene wat ik gezien had, ook niet voor mij onmogelijk was te 
hebben gezien.

Iedereen kent het gevoel van déjà vu of het gevoel dat er iemand aan 
je denkt of dat je weet dat je gebeld wordt en een seconde later wordt 
gebeld door degene die je in gedachte had. Iedereen accepteert dat. 
Maar indien iemand opstaat en zegt zijn overleden vader te heb-
ben gezien of gevoeld, wordt hij minderwaardig aangekeken en men 
hoopt zachtjes dat deze persoon niet zijn verstand aan het verliezen is.
Ik wil ook die ruimte open houden. Stel nu eens dat het mogelijk 
is dat er wezens zijn die buiten ons gezichtsveld leven. Sommigen 
noemen dat spoken, andere astrale wezens en misschien kan je ze zelfs 
engelen noemen. What ever. Als je ook nog hoort van ‘echo’s’ in de 
tijd; geesten die op een bepaalde plaats steeds weer verschijnen, pol-
tergeists en voor hen eigenlijk de tijd dus stil staat, lijken deze wezens 
al buiten onze dimensies te staan. Waarom zou dat niet kunnen? We 
geloven in engelen, maar spoken bestaan niet????

Er zijn heel veel mensen in gestichten opgesloten omdat zij dingen 
zagen die niet verklaard konden worden. Ongetwijfeld zullen er per-
sonen bij hebben gezeten die echt een ‘steekje los’ hadden; waarvan 
de hersenen door een ziekte o.i.d. zich anders gedroegen, agressief 
werden of volkomen wartaal spraken. Toch lijkt mij het overgrote deel 
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van deze mensen ten onrechte opgesloten. Als de insteek van de me-
dici nu eens het onderzoeken van deze waanbeelden was, in plaats van 
het uitsluiten ervan en proberen deze personen weer in het bekende 
hokje te duwen, zouden wij misschien van hen iets kunnen leren en 
belangrijke kennis op kunnen doen in plaats van het ontkennen van 
dit fenomeen, omdat we misschien wel bang voor het onbekende zijn.  

Misschien toch nog eens beter naar onze kinderen luisteren, mis-
schien hebben zij wel gelijk…
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Het nieuwe denken

Sommigen onder ons zijn al bekend met het fenomeen ‘Het Nieuwe 
Werken’. 

Binnen enkele grenzen promoot de overheid de werknemers om in dit 
kader de werktijden en plaatsen van tewerkstelling te verruimen en 
zoveel voor werkgever en werknemer een modus te creëren  waarbij de 
werknemer zijn werktijd en vrije tijd beter kan verdelen. De gedachte 
erachter is dat dit ook leidt tot een hogere productiviteit en mogelijk 
een verlaging van het ziekteverzuim.
Daarnaast is het dan mogelijk om een deel van het werk thuis te doen 
indien mogelijk door middel van telewerken.
Op zich een prima gedachte en wie weet lost het ook het fileprobleem 
en overvolle treinen op, omdat de werknemers zich wat meer versprei-
den door andere reistijden te kiezen verdeeld over de dag of die dag 
thuis kunnen werken.

Maar lost dit ook de recessie, de werkeloosheid en de staatsschuld op?
Daarvoor gaat het HNW niet ver genoeg. Daarom wil ik bij deze ‘Het 
Nieuwe Denken’ introduceren:
Het afschaffen van de Euro. Sterker, het afschaffen van geld als be-
taalmiddel.

Stel je eens een wereld voor waar geld niet bestond.
Er zou geen recessie zijn, geen staatsschuld, geen hypotheekschulden, 
en zelfs werkeloosheid zou wel eens uitgebannen kunnen worden om-
dat bedrijven niet meer op winstbasis bedrijf voeren.

Kan niet. Hoor ik je zeggen. Maar het kan wel. Drie decennia geleden 
was er een wijs man in Amerika die een stuk grond in de woestijn 
kocht. Althans kocht…. Het werd gegeven want het was een droog 
stuk land en er was volgens de plaatselijke bevolking niets mee aan te 
vangen.
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Deze man had een aantal aanhangers die geloofden dat die woestijn 
vruchtbaar te maken was en als iedereen eraan meewerkte, kon men 
van de opbrengst van het land goed leven. Vol energie begonnen ze 
het land te bewerken en te irrigeren. Na enkele jaren werd het land 
vruchtbaar, de koeien hadden genoeg gras en gaven melk, vlees en leer 
voor bijvoorbeeld kleding. De ene persoon maakte de kleding en een 
ander verzorgde daarvoor in de plaats de koeien of bereidde het eten. 
Geld kwam er niet aan te pas.

In een later stadium kwamen anderen ook naar deze plaats en waren 
onder de indruk. Men bleef en hielp mee het stuk grond verder op te 
bouwen. Van het woestijnzand was prima een baksteen te maken en 
men begon huizen te bouwen.
De kleine woestijngemeenschap werd een heuse stad met circa dui-
zend inwoners en vele toeristen, die hadden gehoord van deze bijzon-
dere gemeenschap, kwamen kijken. Het aantal inwoners bleef groei-
en. Er kwamen mensen die de leefgewoonten van de gemeenschap zo 
bewonderden, dat zij hun geld weggaven en zich bij hen aansloten. 
Er kwam een school, zelfs een ziekenhuis. En iedereen werkte voor 
elkaar, zonder ervoor betaald te worden.

Het systeem werkte zo goed dat de Amerikaanse overheid de gemeen-
schap als een bedreiging begon te zien. Men begon te vrezen dat zij 
het hele monetaire systeem, dat door de jaren heen zo ijverig was 
opgebouwd en waardoor vooral de rijken hun macht zagen afnemen, 
zouden afbreken.
Er werd een plan opgesteld door de overheid en de FBI werd inge-
schakeld om de wijze man van belastingontduiking te beschuldigen 
en te arresteren.
Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd hij stelselmatig een beetje 
vergiftigd. Toen hij ziek en zwak werd, is hem de keuze gegeven om 
terug te gaan naar zijn geboorteland, India, en het land terug te geven 
aan de Amerikaanse staat of zijn dagen in de cel te slijten onder valse 
beschuldigingen, wetend dat een proces nog maanden zou duren en 
hij voor die tijd al het loodje zou kunnen leggen.
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Met weinig andere keuze is de man terug naar India gegaan. De wer-
king van het langzame gif had echter zijn werk al gedaan en uiteinde-
lijk is hij ongeveer een jaar later gestorven in zijn vaderland.

Het experiment, zoals ik het noem, had wel degelijk een waarde. Het 
was mogelijk om met elkaar en voor elkaar te werken, zonder dat er 
geld aan te pas kwam. 
Logisch was dat de multinationals dit niet zouden toestaan. Zij verlo-
ren immers hun macht. En macht is al wat telt. 
Onderschat dat trouwens niet. Ieder mens heeft een zekere vorm van 
willen overheersen in zich. Alleen krijgt niet iedereen de kans. Maar 
dát is een ander verhaal.

Wat ik met deze column wil bereiken is dat je eens nadenkt hoe het 
leven eruit zou zien zonder geld en of jij denkt dat het mogelijk is. Ik 
ben van mening dat, als wij er echt voor willen gaan, dat het mogelijk 
is. 
In de dierenwereld kan het ook: zie bijvoorbeeld de mieren. Een hele 
gemeenschap die afzonderlijk allerlei taken voor de kolonie doet. En 
blijkbaar gaat het goed, want zo’n kolonie bestaat uit honderdduizen-
den mieren en zij zorgen voor elkaar.

Dat moeten wij ook kunnen.  Bedenk je een een wereld in waar men 
alles voor elkaar doet, zonder geld. Er is dan geen inflatie, geen reces-
sie, geen hypotheekschuld en geen land meer dat failliet kan gaan.  Ik 
denk dat het kan. Zie jij dit ook als een mogelijkheid? Dan kunnen we 
werken aan een nieuwe toekomst op basis van Het Nieuwe Denken.
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Ik robot

Als auteur vind ik het belangrijk allerlei onderwerpen te kunnen aan-
snijden. Daarbij respecteer ik ieders gedachtegoed en is het nooit mijn 
opzet om mensen te beledigen. Wel vind ik het belangrijk dat elk 
onderwerp van verschillende kanten bekeken moet kunnen worden, 
zonder dat hierbij vooraf al een mening door de lezer wordt bepaald. 
Na het lezen van het artikel of de column, kan je je eigen oordeel 
vormen. Maar vooraf bij het horen van een onderwerp al de ‘deur 
sluiten’, vind ik niet objectief. Of het hier nu gaat om kernenergie, het 
perpetuum mobile of de evolutietheorie, er is altijd een groepering die 
bij voorbaat al de deur sluit en dat is jammer.

Hoe goed wij het ook bedoelen met het behouden van de wereld, 
het goed zijn voor het milieu, het voorkomen van het uitsterven van 
diersoorten en tegen genen-manipulatie zijn, ik denk dat de hele we-
reld vol oorzaken en gevolgen zitten die elkaar niet uitsluiten en in 
zekere mate zelfs elkaar versterken om de volgende stap in de evolutie 
verklaarbaar te maken.

Al zolang de wereld bestaat, sterven er diersoorten uit. De sterkste of 
aangepaste aan de nieuwe omstandigheden, overleeft. Daar is niets 
mis mee. Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot de vorming van de mens 
zoals zij nu is. 
Voor de gelovigen onder ons: ik heb het niet over ons ontstaan zoals 
beschreven in de bijbel, maar de veranderingen in de leefomgeving 
van de mens die gevolgen hebben gehad op de mens.
Sinds de middeleeuwen zijn we minstens veertig centimeter groter 
geworden, heeft betere (andere) voeding en hygiëne geleid tot het uit-
bannen van ziekten, worden we gemiddeld ook veertig jaar ouder en 
ja, toch wel, we worden ook slimmer.

Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat we straks een over-
bevolking krijgen en daardoor voedsel-schaarste en gebrek aan ener-
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giebronnen. Ook zal overbevissing en uitbating van onze grondstof-
fen uiteindelijk leiden tot ‘een gebrek aan alles’.
Of het nu door een natuurramp is, of door ons komt, uiteindelijk 
zullen nog vele dier- en plantensoorten uitsterven. Mogelijk zelfs alle. 
We kunnen het misschien tijdelijk uitstellen, maar op de wijze zoals 
wij omgaan met onze bronnen, komt dit moment er een keer aan.
De vraag is nu of dit erg is.

Soms vraag ik mij af hoe de wereld eruit had gezien als er geen mens 
had bestaan. Dan was er waarschijnlijk een ander organisme uitge-
groeid tot een reptiel met bewustzijn (denk aan de dinosauriërs) of 
een wereld van intelligente slakken. (De slak kan een hoge dosis aan 
radioactiviteit overleven) Zouden zij dan anders handelen dan de 
mens nu doet? Ik denk het niet. Het zit in de overlevingsdrang van 
ieder wezen. Als je beter bent dan een andere species, dan overleef 
je. Dat daarbij steeds inventievere manieren worden gevonden om 
te overleven, is ook logisch.Toch zal dit ook bij hen leiden tot een 
moment waarop de noodzakelijke levensvoorzieningen op raken door 
overbevolking, of een onvoorziene natuurramp die roet in het eten 
gooit.

Ook deze wezens zullen uitsterven en er zullen weer nieuwe, slim-
mere, levensvormen verschijnen.

Op dit moment manipuleren wij bacteriën om onze voedsel of ener-
gievoorraden aan te vullen. De bacterie zelf merkt hier weinig van. 
Die is zich van niets bewust. Ook wij mensen zijn ons niet bewust van 
veranderingen in ons lichaam, dat ook een samenspel is van miljoe-
nen cellen en bacteriën, die ons door de jaren heen hebben aangepast 
om plaatselijke omstandigheden beter te overleven. 
Als dat nog niet genoeg is, dan kunnen wij kunstmatige ledematen 
ontwikkelen en een deel van ons lichaam vervangen. Ons bewustzijn 
zit echter niet aan een ledemaat vast. Ons denken is een samenspel 
van elektrische stroompjes in ons lichaam, die net als in een computer 
oorzaken en gevolgen uitrekent. De grote hoeveelheid aan informatie, 
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die wij kunnen verwerken heeft ons uiteindelijk bewustzijn gegeven 
en zo een onderscheid gemaakt met de rest van de dierenwereld.
Het zal echter niet lang meer duren of een computer kan net zoveel 
informatie verwerken en zal een bewustzijn kunnen ontwikkelen. Nu 
al kan een machine zichzelf reproduceren. Bewustzijn is het volgende 
stapje in de evolutie van de kunstmatige intelligentie. Aangezien deze 
‘machines’ geen voedsel nodig hebben, wordt het ecologische systeem 
overbodig. Een ‘lege’ wereld; geen walvissen meer, geen bomen voor 
zuurstof, zelfs een vervuilde omgeving, zoals Chernobyl, is voor deze 
machines geen probleem.
Het is logisch te bedenken dat deze machines ons kunnen overleven 
en wij uiteindelijk in de kringloop van het menselijk leven aan het 
einde zijn gekomen van ons bestaan.
Ons bewustzijn en onze kennis gaat niet verloren en zal echter voort-
leven in deze machines, wij hebben ze immers in oorsprong gecreëerd. 
Misschien zelfs is dit al gebeurd!
Misschien word ik straks wakker als robot die droomde dat hij een 
mens was….misschien.



33

Leven  

Afgelopen week keek ik eens naar mijn vijver. Na de wintermaanden 
werd het echt weer eens tijd om hier aandacht aan te besteden. 
Ik had al het water uit de vijver gehaald voor de winter, maar door de 
regen in de afgelopen maanden lag het waterniveau er weer net zo bij, 
als voordat ik het eruit had gepompt. Het leuke is te zien dat de na-
tuur een enorme veerkracht heeft om van lege vijver na enkele regen-
buien een bron te maken met talloze organismen, die in uitsluitend 
een bak water goed kunnen gedijen. De afgelopen twee weken kon 
ik al twee maal met een schepnet alle ontstane algen weg scheppen.

Als je dan zo naar je vijver kijkt, ga je automatisch filosoferen over 
het ontstaan van het leven. Hoe is het toch mogelijk dat levenloze 
aminozuren op een gegeven moment zichzelf zo weten te groeperen 
dat het zich gaat reproduceren en van het ene op het andere moment 
beschouwd wordt als een levend organisme. Het organisme evolueert 
verder en begint te ‘denken’. Bewustzijn ontstaat.
Nu zal er in een alg nog niet zoveel bewustzijn zitten, maar het leeft 
wel! Hoe is dat in mijn vijver begonnen? Er zat alleen maar regenwater 
in. Op welk moment ontstond nu die eerste alg en waar haalt het ver-
volgens zijn mineralen vandaan om zich te ontwikkelen tot een groen, 
slijmerig, draderig en plantaardig gewas, dat mijn hele vijver vult?

Vanaf dat moment slaat mijn beredeneringsvermogen wat op hol en 
laat dat mij niet meer los. (maar ja, ik ben vast niet de enige. Toch?) 
Of de regenval van de laatste jaren zit verschrikkelijk vol rotzooi of er 
ontstaan uit het niets gewassen die waterstof en zuurstof om kunnen 
zetten tot de meest bijzondere mineralen. Dit laatste lijkt mij wat 
onwaarschijnlijk, dus voert de regen niet alleen H2O aan, maar ook 
allerlei mineralen en organismen in de kiem mee, die zich tot alg kun-
nen ontwikkelen.

Volgende vraag is dan: wanneer besluit deze kiem dat er ontwikkeling 
van leven mogelijk is en zich gaat ‘ontpoppen’ tot alg? Immers, op het 



34

moment dat het nog een kiem is, heeft het geen ‘bewustzijn’. Er is dus 
een chemisch proces van actie en reactie dat de basis van het leven in 
gang zet. De kiem ‘ontpopt’, een DNA-splitsing en celdeling komt op 
gang. Maar dat betekent dan weer dat het chemisch proces de oorzaak 
is geweest van het ontstaan van het leven.

Nu is een alg, een organisme in het water met weinig bewustzijn. 
Althans daar ga ik van uit. Misschien is het wel het meest intelligente 
wezen wat er is, maar zie ik dit nog niet als een ‘superieur’ wezen. 
Maar wij mensen dan? Met het voorgaande in gedachten, zijn wij 
slechts een toevallige samenwerking van een chemische reactie, die 
is gestart in de lichamen van twee andere mensen. En die reactie is 
voortgekomen uit een reactie van vier andere mensen die ooit eens in 
eenzelfde chemische reactie voor twee reproducties hebben gezorgd, 
die uiteindelijk ook weer zijn gaan reproduceren. Daarvoor waren het 
er acht, zestien enz. Allemaal chemische reacties. Niets geen emotie, 
niets geen bewustzijn. Slechts een gevolg van chemische acties en re-
acties.  Pure chemie.

Nu ken ik duizenden reacties met allerlei chemicaliën, maar dat levert 
geen leven op. Slechts een ander mineraal. Het deelt zich verder niet. 
Een steen blijft een steen. Het erodeert. Nou ja. Je kan zeggen dat 
mogelijk de ge-erodeerde steen weer mineralen bevatten, die uiteinde-
lijk ook in mij terecht zijn gekomen, maar de boodschap is: waarom 
worden wij mensen, opgebouwd uit vele mineralen, een bewust orga-
nisme, terwijl een zandkorrel een zandkorrel blijft.

Of… Een zandkorrel bestaat uit silicium. Van silicium maken wij 
computergeheugens en die computers kunnen weer steeds betere 
computers of machines ontwikkelen. Zou de computer op gege-
ven moment uit zulke complexe atomaire structuren kunnen gaan 
bestaan, dat zij zichzelf, zonder tussenkomst van de mens, zouden 
kunnen vermenigvuldigen en een bewustzijn gaan creëren? Zijn wij 
dan de oorzaak van de eerste ‘geboorte’ van de levende zelfdenkende 
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computer die zelf bewustzijn zal ontwikkelen en vervolgens ook niet 
meer weet hoe het oorspronkelijk is ontstaan? 

Als ik dit zo beredeneer, zijn wij ergens in de achtertuin van een an-
der heelal ontstaan. Na een heleboel chemische reacties, ontstaan van 
sterren en exploderen ervan, ontstond een planeet die uiteindelijk een 
chemische reactie ontketende, die de mens tot gevolg had en staan 
wij aan de vooravond van de creatie van een nieuw wezen: de bewuste 
computer, of robot, als je wilt. Niets geen bovennatuurlijke kracht. 
Gewoon actie en reactie in miljoenen jaren.

Wow. Eigenlijk zijn wij schepper geworden van nieuw leven en zijn 
wij een beetje God geworden. Zou dit miljarden jaren geleden ook 
gedacht zijn door onze voorloper, die het heelal creëerde?

Met deze gedachten pijnig ik mijn hersenen nu. Zo, ik heb nu wel 
weer genoeg aandacht aan mijn vijver besteed. Ik ga maar weer naar 
binnen...
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(Ont)-poldermodel

Het is inmiddels al weer enige tijd geleden, maar ik moet nu ineens 
aan de discussie over de Hedwigepolder denken. Voor wie het al weer 
vergeten is: het ging om ‘lek prikken of heel laten?’, oftewel het onder 
water zetten van een ingepolderd stuk Nederland waarop onze zuider-
buren aandrongen.

Dat zijn van die discussies die ik niet snap. Hoe kan het zijn dat een 
ander land, in dit geval België, ons op kan leggen om een stuk polder 
onder water te laten lopen? 
Hadden zij al niet wat ‘gewonnen’ met het uitbaggeren van de Wester-
schelde, bepalen zij ook nog dat dat met een stuk grond moet worden 
gecompenseerd vanwege de schade die is aangericht door het uitbag-
geren.
Mijn eerste indruk: graaf maar een stukje België weg. Zij hebben ook 
het voordeel van een betere bereikbaarheid van hun haven!

Maar alle gekheid op een stokje; Wat is het nu voor onzin om kost-
bare grond op te offeren voor de natuur. Er is 5.000.000.000 vier-
kante kilometer aan water beschikbaar voor de natuur. Maakt dan die 
0,03 vierkante kilometer wat uit? En wat dacht je van alle weidevogels 
die nu in de Waarderpolder neerstrijken? Waar moeten die dan weer 
heen. Misschien moeten we ter compensatie deze dieren weer wat 
land teruggeven! Kunnen we misschien de Markerwaard weer inpol-
deren? Nee, want dat bedreigt de vis ecologie in het IJsselmeer weer. 
Dan graven we ergens anders toch weer een stuk grond weg….etc.

Ik denk dat de natuur zich beter aanpast aan veranderende omstan-
digheden dan wij mensen dat kunnen doen. Wij willen maar behou-
den wat we hebben en willen niet mee gaan in veranderingen. Was 
stilstand uiteindelijk niet achteruitgang?
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Als in de natuur omstandigheden wijzigen en laten we nou eens aan-
nemen dat de mens een keer niet de oorzaak is, maar gewoon veran-
dering door natuurlijke oorzaken.
Het kan betekenen dat daardoor een diersoort het moeilijk krijgt, 
maar de diersoorten met het sterkste aanpassingsvermogen komen er 
weer bovenop. Dat zijn de echte survivers. En is dat niet waar het in 
de natuur om gaat? Degenen met de beste genen overleeft. Dát ís de 
natuur, zo werkt de natuur.

Niet lang geleden heb ik gelezen dat dit aanpassingsvermogen soms in 
veertig jaar voltrokken kan zijn.

Eigenlijk door steeds maar voor het goede doel niet meer te willen 
ingrijpen in de natuur. Door de natuur te willen compenseren voor de 
‘schade’ die wij aanrichten, richten wij juist meer schade aan: namelijk 
het ontnemen van het vermogen van de natuur zich aan te passen aan 
nieuwe levensomstandigheden.
Neem eens de vergelijking dat wij een pasgeboren welpje volledig in 
de dierentuin grootbrengen. Afgezien van het feit dit ik vind dat er 
geen enkel dier zijn leven in gevangenschap moet doorbrengen, kan 
het dier zichzelf op een gegeven moment buiten de poorten van de 
dierentuin niet meer in leven houden. Het is hem eenvoudig weg niet 
geleerd. Ik ben er daarentegen heilig van overtuigd dat, indien zich 
omstandigheden voordoen in de natuur waardoor het dier zich zou 
moeten aanpassen, (bij honger een ander dieet, bij dorst andere ter-
ritoria zoeken, of andere inwendige energiehuishouding ontwikkelen) 
dat ook op een natuurlijke wijze gebeurt.  

Het gezegde: ‘stilstand is achteruitgang’ passen wij dus toe. Door de 
natuur geen kans te bieden zich aan een nieuwe situatie te laten aan-
passen, kan dat op termijn wel eens slechter aflopen. 
Nog een voorbeeld: doordat wij bijna steriel leven, ons eten is bijna 
bacterievrij bereid, kan op een ongelukkig moment Salmonella toe-
slaan. Waar wij er vroeger een afweermechanisme voor hadden, is ons 
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lichaam nu helemaal verleerd een bacteriële aanval snel te herkennen 
en ongedaan te maken. 

We moeten ons niet angstig vasthouden aan wat we nu hebben. Het is 
natuurlijk om bij gebrek aan ruimte je territorium te vergroten. Ook 
voor mensen. Andere organismen passen zich daar ook weer op aan. 
Ja, er zullen bij verdieping van de Westerschelde ongetwijfeld dieren 
verdwijnen, maar ergens anders komt daar vanzelf weer wat voor te-
rug. Het is niet aan de mens om te bedenken welk dier mag overleven. 
Dat regelt de natuur zelf.

Net zoals het voor de mens ook gebeurt: bij gebrek aan ruimte, brei-
den wij uit, eventueel met een nieuwe Maasvlakte, een Markerwaard 
als nieuwe graanschuur of ondergronds. Dat kan, dat mag en wel-
licht komt het zelfs de natuur ook ten goede. Kijk eens wat er is ge-
beurd met de Oostvaardersplassen. Bij de aanleg van Flevoland was 
dit niet bedacht en kijk eens wat de natuur in een paar decennia er 
voor prachtig natuurgebied van heeft gemaakt. De natuur compen-
seert zelf. Zonder invloed van de mens gebeurd dat ook!

Misschien nu eens overwegen de Markerwaard in te polderen? Wij 
hebben er noodzakelijke akker- en weidegrond bij en wellicht ontstaat 
een tweede Oostvaardersplassen, zonder dat de mens er ook maar iets 
voor hoeft te doen. 

Mensen, had de Waarderpolder gesloten gelaten. De natuur compen-
seert een verdieping van de Westerschelde helemaal zelf. Wellicht zul-
len visjes voor wie de Westerschelde te ondiep was nu een kans krijgen 
en zich daar kunnen ontwikkelen.
Met betrekking tot de boete voor niet ontpolderen: betalen aan Bel-
gië, zij blij en wij hebben geen kosten voor ontpolderen!
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Oog om oog

Vandaag las ik in de krant een stuk dat een ambtenaar Veiligheid en 
Justitie geschorst is na een tweet over ISIS. Ze gaf aan dat ISIS (Is-
lamitische Staat) niets met de Islam te maken had en meer een plan 
leek van de Zionisten (Joodse ideologie) om de Islam zwart te maken. 
Met haar tweet bedoelde ze feitelijk dat het niet in de Koran staat dat 
je mensen mag vermoorden, verkrachten en op een berg in ‘the mid-
dle of nowhere’ drijven om daarna te laten omkomen van honger en 
dorst. Dat dat niets met de Islam te maken heeft.
Maar omdat ze in haar stelling opmerkte dat deze praktijken eerder 
van de Joden zouden kunnen afkomen om haat en verderf te zaaien, 
kreeg ze meteen de wereld over zich heen.

Langzamerhand wordt dit toch te gek! Blijkbaar is de vrijheid van me-
ningsuiting in dit land alleen maar mogelijk als je het woord Moslim 
of Jood niet gebruikt. 
Het lijkt erop dat de Joden al heilig zijn verklaard en nooit iets fouts 
kunnen doen. Iets van ‘het uitverkoren volk’ en ‘ze hebben al zo ge-
leden in de Tweede Wereldoorlog’ en de Moslims zijn per definitie 
allemaal ‘slecht’.
Het is bizar dat je op een privé-account niet meer vrij bent om je 
mening te geven. Het is nog erger als dat een aanleiding is om door 
je werkgever op non-actief te worden gezet. Daarmee heeft mijns in-
ziens de werkgever, in dit geval de Nederlandse Staat, een overtreding 
begaan. De staat respecteert namelijk nu zelf de grondwet niet. De 
vrijheid van meningsuiting vind ik ongeveer het hoogste goed dat 
wij in Nederland nog hebben. Bovenstaande tweet vind ik niet bele-
digend. Er is immers geen persoon genoemd (dat is laster of smaad), 
maar een beeldvorming weergegeven hoe een persoon over een bevol-
kingsgroep denkt. Dat is een persoonlijke mening. Dat anderen zich 
hieraan storen, geeft mij een indruk dat er een grond van waarheid in 
zit. Waarom zou je je er anders aan storen? 
Als iets over mij gezegd wordt waarvan ik weet dat het onzin is, ga ik 
er niet op in. Dat wakkert alleen maar een zinloze discussie aan.
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Eigenlijk ben ik er trots op dat er hier in Nederland nog iemand is die 
zijn mening durft te geven. Tegenwoordig moet je elk woord op een 
gouden schaaltje wegen. Er is altijd wel iemand beledigd. Ik word er 
ziek van.

Palestina en Israël. Waarin twee groeperingen tegenover elkaar staan 
die iedere gelegenheid aangrijpen om elkaar af te gaan schieten.
Misschien voor mij makkelijk praten en zou ik wellicht heel anders 
denken als mijn zoon in brand is gestoken. Natuurlijk wil ik dan in 
een golf van verstandsverbijstering ook bloed zien! Maar dat is per-
soonlijk. Een regering mag zich niet door zo’n voorval laten leiden en 
meteen dit als argument aangrijpen om een tegenaanval in te zetten. 
Meer dan duizend slachtoffers aan de Palestijnse kant, waaronder vele 
onschuldige mannen, vrouwen en kinderen…. Dit roept weer op om 
vergelding aan de Palestijnse kant!

Dit moet nu eens voorgoed stoppen! Aangezien deze landen niet naast 
elkaar in vrede kunnen leven en vredesbesprekingen nu al langer du-
ren dan ik zo langzamerhand leef, heb ik een andere oplossing:
de Verenigde Naties moeten een eenheid samenstellen die met de mo-
dernste wapens zijn uitgerust. De eenheid krijgt de mogelijkheid om 
een misdrijf gedaan door de Palestijnen of de Israëli te vergelden.
Worden in Gaza honderd mensen vermoord door de Israëli, dan mag 
deze eenheid honderd mensen vermoorden van  de Israëli. Omge-
keerd, indien de Palestijnen een aanslag plegen op de Israëli waarbij 
honderd mensen om het leven komen, dan zal deze eenheid zonder 
mededogen gerechtigd zijn om honderd(willekeurige) Palestijnen te 
doden!

Op deze manier is er geen ongelijke strijd en krijgen beide partijen 
door een derde partij, de VN, op hun ‘donder’. Noem het maar een 
Salomonsoordeel. 
Beide partijen, Palestijnen en Israëli, kunnen geen van beiden meer 
een aanslag op de ander beramen omdat ze weten dat deze derde partij 
met gelijke munt zal terugslaan bij de veroorzaker!
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Oog om oog, tand om tand. Alleen is deze niet meer veroorzaakt door 
de strijdende partijen, maar door een veel groter ‘machtsblok’ waar 
naar mijn idee Israël en Palestina niets tegen kunnen beginnen.

In principe kan dit middel ook elders, waardoor wapengeweld misda-
den tegen de mensheid worden gepleegd, door dezelfde eenheid van 
de VN worden opgetreden.

Niets geen onderhandelingen meer. Tijd voor onderhandelingen is 
voorbij. Slechts één resolutie die een militair ingrijpen door de VN op 
basis van oog om oog, tand om tand principe, de bevoegdheid geeft 
om de veroorzaker van geweld met gelijke munt terug te betalen. 

Vergezocht? Ik denk het niet. Een feit uit de geschiedenis leert dat 
aartsvijanden wel vaker uiteindelijk elkaar de hand moesten reiken 
en samen een sterke partij moesten vormen omdat een derde partij 
een inval deed in beider gebied. Misschien komt er dan eindelijk echt 
vrede. Of ben ik in mijn vrijheid van meningsuiting nu ook te ver 
gegaan?
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Religie versus wetenschap

Het is vreemd dat religie en wetenschap altijd op de een of andere ma-
nier lijnrecht tegenover elkaar moeten staan. De beschreven verhalen 
in de bijbel bijten elkaar, in tegenstelling tot wat de gelovigen onder 
ons of wetenschappers beweren, niet.
Het enige wat ik als van de kijkende buitenstaander zie, is dat beide 
groepen er zo’n geprononceerde mening op nahouden, dat beiden 
geen spat ruimte willen geven om zelfs maar naar elkaars visie te luis-
teren. 
De creationisten staan lijnrecht tegenover de evolutionisten. Beiden 
met een vooroordeel dat alleen het beeld van hen juist kan zijn.

Voor mij is beiden helemaal juist. En dat kan.
Voor de goede orde. Ik spreek hier over de bijbel, maar de verhalen 
in de Koran of de Baghavat Ghita of enig ander religieus boek zou 
hier ook kunnen worden ingevuld mits onderstaande tekst tegen de 
achtergrond van die boeken hier beschreven was. 

Te beginnen met de bijbel. Laten we duidelijk zijn. De bijbel is eerst 
jarenlang van vader op zoon, moeder op dochter doorverteld. Verha-
len worden door de eeuwen heen ‘wat gewijzigd’ maar de essentie, de 
dieper liggende gedachten, van de bijbel blijft wel overeind.
Wat ik heel belangrijk vind, is dat de aanhangers van religie ook heel 
duidelijk voor de ogen moeten hebben staan, dat datgene wat 2000 
jaren geleden bij de mensheid is overgebracht, nu wetenschappelijk 
zeer verklaarbaar is. Toen werden alle zaken, die niet verklaarbaar wa-
ren als ‘wonder’ gezien en als ‘wonder’ omschreven in de bijbel. 
Vanuit het standpunt van de bewoners van deze aarde gezien, 2000 
jaar geleden, is dat ook heel begrijpelijk. Men zocht een verklaring 
voor het onbegrijpelijke. Overigens doen wij dat nu ook nog steeds. 
Alleen de ‘onbegrijpelijke zaken’ ten opzichte van 2000 jaar geleden 
zijn anders geworden.
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Enkele voorbeelden: 
‘God zei op de eerste dag: “Er zij licht!”, en er was licht!’
‘Moses hief zijn stok en er verscheen een hand voor de zon. Het werd 
donker.’
‘Maria was nog maagd (onbevlekt) toen zij in verwachting raakte van 
Jezus.’
‘Bij de geboorte van Jezus was boven Bethlehem een grote ster aan de 
hemel te zien.’
‘De dood van Jezus en diens wederopstanding.’ en tenslotte 
‘vloog hij naar de hemel terug naar zijn vader.’ 

Nu zijn voor bovenstaande zaken allemaal heel eenvoudig weten-
schappelijke verklaringen te geven. De evangelisten willen daar niet 
aan en zien dit als een ondermijning van het geloof. 
Onzin, het versterkt juist het feit dat de data die in de bijbel zijn ge-
bruikt niet ‘uit de duim’ zijn gezogen. Dat de bijbel waarheden bevat!
Vooral omdat dit 2000 jaar geleden niet zo maar bedacht kon zijn, 
zonder dat men daarvoor een ‘bewijs’ had. Het beschrijven van deze 
gebeurtenissen zijn bijzonder en men wilde daar de aandacht op ves-
tigen. Men wist immers niet hoé het kon gebeuren, maar wel dát het 
was gebeurd!

Nu, met de kennis van 2000 jaar aan evolutie in de wetenschap, zijn 
er eenvoudig verklaringen voor. Nogmaals: dat neemt de gebeurtenis 
niet weg!

Het ontstane licht dat wordt beschreven is de Big Bang. De oerex-
plosie waaruit het universum (en veel later de mensheid) is ontstaan. 
Ook een maansverduistering, iets wat wij ook maar één keer in ons 
leven meemaken, kan worden verklaard met de ‘hand voor de zon’ en 
als een ‘wonder’ gezien worden, dat in de tijd van Moses een enorme 
angst bij de farao heeft teweeg bracht en waarop hij de slaven vrijliet.
Ook kunnen wij tegenwoordig (bijna) elke vrouw door middel van 
in-vitrofertilisatie bevruchten zonder daarvoor seks te hebben gehad. 
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Nu willen de gelovigen onder ons daar natuurlijk niets van weten, dan 
is het wonder weg. Maar in feite is niets weg. De wetenschap onder-
steunt datgene wat destijds in de bijbel is beschreven.
Het verschil zit in het momentum. Waarom gebeurden deze dingen 
op dat moment?

Laat ik voorop stellen dat ik geloof in ‘God’. Alleen bevindt deze God 
zich niet ons universum, is Hij niet van deze driedimensionale wereld. 
Het ontstaan van onze wereld hebben wij wellicht te danken aan ‘de 
hand’ van God, maar ik zie het niet als een gebeurtenis die enkele dui-
zenden jaren geleden hier op deze aarde heeft plaatsgevonden. Deze 
gebeurtenis ligt ver daarvoor: bij het ontstaan van ‘het licht’, de Big 
Bang. De rest is een zaak van actie en reactie. Atomen ontstaan, mo-
leculen ontstaan, het DNA ontstaat en uiteindelijk ontstaat de mens.
Op zich is daar niets vreemds aan. Wij creëren nu computers. Ont-
staan uit stukjes silicium, die op een bepaalde manier in elkaar zijn ge-
rangschikt en voilà, de machine werkt. Vraag de machine niet waarom 
het werkt, evenmin als de mens niet weet waarom het DNA werkt. 
De mens is ook niets meer of minder dan een biologische machine, 
die dusdanig in elkaar zit dat het (voorgeprogrammeerde) handelin-
gen kan verwerken.
Nu zijn wij al bijna zover, dat wij elk product kunnen bouwen en 
het atoom voor atoom in elkaar kunnen zetten (nanomachines). Ook 
voor het genezen van mensen hebben wij al vele middelen uitgevon-
den. Van geneesmiddelen tot en met het genezen van bepaalde vor-
men van kanker door middel van bestralen (ook weer lichtgevend…) 

Nu zijn deze eerste atomen niet hier ontstaan, maar in een ander 
heelal. Ook dat is niet nieuw. De eerste sterren na de Big Bang zijn 
weer geëxplodeerd en het weggeslagen materiaal vormde uiteindelijk 
nieuwe sterren en planeten. Dit proces verliep al heel lang voor onze 
tijd, voordat de aarde ook maar was ontstaan. Het is dan ook niet zo 
vreemd te bedenken dat ergens anders het leven is begonnen. En net 
zoals wij het exploreren van het heelal nu doen, zo zullen ook andere 
entiteiten het heelal in een vroeger stadium hebben verkend. Als deze 
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entiteiten jaren geleden bij de aarde zijn aangekomen, zien zij poten-
tieel voor denkende levende wezens. Net zoals wij nu experimenteren 
met het DNA van bacteriën, zien zij een vergelijking met zichzelf in 
een aapachtige mens. Zij veranderen de genen en creëren een huma-
noïde, die op henzelf lijkt. 
Voor de pre-mens ontstaat het beeld, dat zij zijn geschapen naar de 
gelijkenis van hun schepper. Op zich wel juist. Alleen is deze schepper 
geen God. Voor de pre-mens wel. Zij snappen niets van de gebruikte 
technologie en zien hierin een wonder en leggen de verhalen vast in 
de ‘heilige’ schriften. 
Zoals wij de reactie afwachten in het laboratorium, hebben deze enti-
teiten ook een tijdje ons met rust gelaten, om vervolgens te bekijken 
wat er van de ‘reactie’ is geworden. Misschien zelfs om te kijken of 
hun theorieën over het ontstaan van zichzelf nagebootst konden wor-
den in een laboratorium! (de aarde).
 
Vervolgens vinden zij een (barbaarse) cultuur, waarin zij wellicht zich-
zelf herkennen, maar dat nog lang niet op het niveau is om goed 
te kunnen communiceren. Van wetenschap hadden zij nog weinig 
verstand. Eigenlijk herkende de mens van enkele millennia geleden 
alleen een aantal ‘basics’: goed en slecht. Ziek en gezond. God en 
duivel. Omdat deze entiteiten toch veel van zichzelf herkenden en de 
evolutie van henzelf van duizenden jaren herkenden, probeerden zij 
het proces wat te versnellen. Denk bij ons ook maar eens aan wat wij 
doen met genetisch gemanipuleerde mais! Vervolgens zetten zij hier 
een humanoïde op aarde, die de mens kon herkennen als gelijke en 
probeerden zij via deze weg de mensheid een beter bestaan te geven.*

Om dit te kunnen doen bevruchtten zij een vrouw via kunstmatige 
inseminatie, waarbij enkele genen zijn aangepast en een ‘open’ com-
municatie met de entiteiten mogelijk was. 
Als je een beetje goede computer hebt, dan zijn een heleboel gebeur-
tenissen op voorhand te voorspellen. Veel reacties worden via de com-
puter berekend. Het weer, de baan van een komeet, de werking van 
geneesmiddelen, enz. 
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Zo zijn ook met een redelijke zekerheid de gebeurtenissen die de 
mensheid overkomen, te voorspellen. Bijvoorbeeld de zondvloed, een 
langdurige regen door klimatologische veranderingen die veel leven 
zal vernietigen, of zoals eerder gezegd, een maansverduistering.
Met de geboorte van Jezus, stond er een ster aan de hemel. Er is niet 
veel fantasie voor nodig om te kunnen bedenken dat dit een ruim-
teschip was, waarin de entiteiten zich bevonden en toekeken op het 
resultaat van hun experiment: het verloop van de ingreep die zij op 
de vrouw hadden verricht. Het experiment bleek geslaagd en nu had 
men een ‘medium’ dat de mens kon helpen het ‘licht’ te zien.  
* Ik houd het hier netjes. Andere redenen zijn ook denkbaar, maar in 
deze gaat het niet om de beweegreden van de entiteiten.
Nu worden er op verschillende momenten in de heilige schriften pro-
feten genoemd die, wat nu eenmaal een profeet doet, voorspellingen 
doen en vertellen over gebeurtenissen die de mensheid zullen overko-
men. Zo’n profeet was dus Jezus ook.  
Het volgende probleem was nu, hoe krijg je de aandacht van de men-
sen en hoe krijg je het aan hun verstand wat er allemaal gaat gebeuren? 
Dan is het natuurlijk handig dat de mensheid je als profeet ziet, maar 
de uitleg vereist wel woorden, die de mens in die tijd kan begrijpen.
Over computers, die kunnen voorspellen wanneer de volgende wolk-
breuk over het land kwam of zeven jaren van goede oogst en ver-
volgens zeven jaren droogte kunnen voorzien, kon je niet vertellen. 
Evenmin de beginselen van kernfysica, die geneeskrachtige (röntgen-)
stralen kunnen voortbrengen en de zieken konden genezen of de sim-
pele aansteker, die in de hand vuur kon maken.
Het enige wat deze mensen kenden was een geloof in de goden, die al-
les veroorzaakten wat onverklaarbaar was en een verschil tussen goed 
en slecht.
Om dus de aandacht van de bevolking te houden, hen te behoeden 
voor komende ellende en vooral om hen duidelijk te maken dat er 
meer was tussen de hemel en aarde (andere planeten met entiteiten) 
werd een taal gebruikt, die de mensen in die tijd begrijpen konden.
Of die taak na circa dertig jaar was volbracht of dat Jezus er geen gat 
meer inzag, is mij niet helemaal duidelijk. Maar na te zijn gekruisigd, 



47

kan ik mij voorstellen dat hij het opgaf. Zijn kennis was deels overge-
dragen en zou via de geschriften nooit meer verdwijnen en dat was het 
beste wat hij in die tijd kon doen. 
Nu zijn er middelen om een tijdelijke dood te bewerkstelligen. Met 
een goede reanimatie of defibrilator is een zogenaamde dode weer tot 
leven te brengen. Dat weten wij nu, maar was in die tijd uiteraard een 
wonder.
Toen Jezus weer tot leven was gewekt, was het wonder natuurlijk he-
lemaal compleet. Met het werk gedaan, steeg Jezus op naar de hemel. 
Met een Jet-pack kom je al een heel eind, maar een raket of ruimte-
schip, waarmee Jesus vervolgens werd opgehaald, kan natuurlijk ook. 
(Overigens is een jet-pack ook bijzonder geschikt om over het water 
te lopen!)
Opnieuw een wonder. Een man die de zwaartekracht overwint. De 
verhalen zijn zo compleet en de bijbel kon geschreven worden.
Ik kan hier nog lang over doorgaan en nog veel meer zaken zijn we-
tenschappelijk verklaarbaar. Dat betekent niet dat datgene wat in de 
bijbel staat niet is gebeurd en dat betekent ook niet dat er geen God 
bestaat door één en ander wetenschappelijk verklaarbaar te maken.
Beide is naast elkaar heel goed mogelijk. Laten we nu eens ophouden 
het één, dan wel het ander, uit te sluiten. 
Voor wie iets verder kijkt dan zijn neus lang is, kunnen creationisme 
en evolutie prima samenvallen. Het enige verschil is eigenlijk het 
tijdsinterval. Als je even het ontstaan van het leven, zoals wij het ken-
nen, in een ruimere tijdinterval neemt, dus vanaf de Big Bang, dan is 
het creationisme dát moment geweest. De rest is een zaak van oorzaak 
en gevolg, actie en reactie, oftewel evolutie. 
Wat is daar mis mee?

Voor geïnteresseerden: Lees eens de boeken van Klaus Dona of Rein-
hard Habeck. Zij beschrijven archeologische vondsten die duidelijk 
gebeurtenissen in de geschiedenis weergeven die onweerlegbaar zijn, 
maar zo controversieel dat zelfs de wetenschap ze liever ontkent. (Het 
zet de theorieën van andere vooraanstaande wetenschappers en na-
tuurwetten op losse schroeven en dat wil men niet!)
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Seks met …

Seks is altijd een onderwerp dat mensen trekt. Nieuwsgierigheid en 
fantasie spelen bij dit onderwerp meestal parten. Het is mens eigen 
om hier meer over na te denken en te fantaseren dan overwelk on-
derwerp dan ook. Ik geef toe dat de verhoudingen hierbij wat anders 
liggen voor een 17 jarige dan voor een 70 jarige, maar dan nog is dit 
een onderwerp waar negentig procent van de bevolking mee bezig is. 
Onder die laatste tien procent vallen de alleroudsten en kinderen tot 
vijf jaar en een kleine groep monniken, die door meditatie mogelijk 
vergeten zijn wat hen op de wereld heeft gebracht.

Het feit dat je deze pagina hebt opengemaakt, bewijst dat ik met dat 
ene woordje je aandacht al heb getrokken en je benieuwd bent wat 
hier zou staan.
Misschien iets over een beroemdheid, die iets heeft ‘gedaan’ met een 
andere beroemdheid? Polygamie? Of hoop je iets te lezen over een 
fantasie die jij zelf ook al lang had? 

Er is geen enkel ander woord dat zoveel aandacht trekt en zoveel 
nieuwsgierigheid wekt als dit ene woord. Doe er de toevoeging van 
een voegwoord bij, en geheid, mensen gaan het lezen. 

Net zoals vele reclames, is het product vaak iets totaal anders, dan wat 
het beeld is dat erbij wordt gecreëerd. 
Neem bijvoorbeeld een nieuw te verkopen automodel. Zet er bij een 
show drie mooie bevallige vrouwen bij van een jaar of 20 en iedereen 
wordt gelokt door de dames en wat zij aanwijzen. Laat hen nog wat 
bewegen op wat leuke muziek en je hebt de aandacht van het hele 
publiek. 
Zou dat ook lukken als je drie oude kerels uit de serie Benidorm Bas-
terds neerzet? Wellicht de eerste keer dat je zoiets zou zien wel, maar 
de aandacht zal veel sneller verslappen dan bij die jonge meiden. 
Afhankelijk van het product, misstaat natuurlijk ook een paar Chip-
pendales niet om de aandacht van de dames te krijgen. 
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En laten we wel wezen: Zou jij een shampoo kopen waarvan je op de 
reclame en man of vrouw van een jaar of 80 ziet, die zich heerlijk en 
lachend onder de douche staat te wassen? 
Nu moet de prijs wel heel gunstig zijn, om daar een flacon van mee 
naar huis te nemen. Elke keer als je hier de dop van open maakt, zie je 
in gedachten weer die oude vent zijn lichaam wassen… 
Uiteraard kan deze shampoo voor een kleine groep ouderen aantrek-
kelijk zijn, omdat zij zichzelf herkennen in de reclame, maar daarmee 
haal je niet het grote publiek.
Seks is een belangrijk onderdeel in ons leven. Sommigen van ons zien 
dit wellicht als hét doel om te leven. Ik kan mij geen belangrijker 
onderwerp voorstellen om de aandacht van de lezer te trekken dan dit 
woord in mijn tekst te gebruiken.

Het feit dat je dit hele stuk hebt gelezen bewijst het.

En eh, nu je dit toch leest:
Misschien zijn de andere columns dan ook wel interessant of mis-
schien toch eens lezen wat de schrijver in gedachten heeft met zijn 
boek ‘Steenrijk’. 

Misschien komt daar ook wel veel seks in voor?
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Tropisch eiland

Wie heeft er niet eens gedroomd om, weg van alle zorgen, op een on-
bewoond (tropisch) eiland te  wonen? Niet voor een weekje vakantie, 
maar om daar voorgoed te willen verblijven!

Daar kan je allerlei redenen voor hebben. 
De één wil het ‘belastingparadijs’ van Nederland ontvluchten. Hierbij 
aangetekend dat ‘het paradijs’ niet staat voor diegenen die weg wil-
len, maar voor degenen die uit dit paradijs allerlei subsidies en sociale 
voorzieningen ontvangen. Er zijn nog steeds weinig landen waar men, 
als je de weg weet, zoveel kan krijgen zonder daar wat voor terug te 
hoeven betalen aan de maatschappij (anders dan hoge belasting beta-
len). 
De ander is het regenachtige weer zat en zoekt een beter klimaat.
Tenslotte is er ook een groep die om ‘gezondheidsredenen’ wil verkas-
sen. Ook hierbij aangetekend dat de gezondheidsredenen ruim moe-
ten worden opgevat. Wanneer de schuldeisers voor de deur staan, of 
vanwege een gebroken hart, voor wie het vreemdelingenlegioen ook 
geen oplossing is, kan dit een goede reden zijn.

Waarom blijven de meeste mensen daar dan alleen over dromen? Na-
tuurlijk wenst iedereen zichzelf een ‘beter leven’. Je wilt tenslotte lie-
ver niet naar een plaats waar het leven slechter is, toch!
Maar er zijn eilanden genoeg, waarvan voldoende met goede voorzie-
ningen. Wie eens de tijd neemt voor Google-earth, ziet de mooiste 
plekjes ter wereld aan zijn ogen voorbijtrekken. Je zou toch meteen de 
koffers willen pakken?
Maar nee. We besluiten ‘nog even te wachten’. Oma heeft nog maar 
een paar jaar te leven, de kinderen zijn nog niet volwassen, de goede 
relatie met de belastingdienst wil je niet op de spits drijven, enz.
Of: er zijn daar te veel insecten, spinnen, slangen en ander ‘ongedierte 
waar je niet mee in aanraking wilt komen. Er is kans op allerlei tro-
pische ziekten. Het eten en de taal zijn je (te) onbekend. Te warm, te 
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koud. Och, er is genoeg te verzinnen wat je uiteindelijk tegenhoudt 
om het vervolgens bij dromen te laten.
Tenslotte is er nog een groep die de stap wel heeft genomen, maar na 
enkele (tientallen) jaren besluit toch maar weer naar Nederland terug 
te gaan! 
Dat laatste kan ook allerlei oorzaken hebben, maar de mij meest be-
kende, is toch wel dat na enkele jaren op het tropische eiland geleefd 
te hebben, je op een leeftijd komt dat er meer zorg nodig is en dan 
blijkt Nederland toch wel weer een heel goed land te zijn.
Een kennis van mij woonde op een eiland van de Philippijnen, maar 
toen de man op leeftijd kwam en ernstig ziek werd, was dat land plot-
seling geen optie meer.

Dan blijkt Nederland (en Europa) met zijn hoge belastingen en goede 
zorg toch ineens wel weer heel prettig om in te wonen.
Natuurlijk zou ik ook graag deze regenachtige zomer voorgoed verrui-
len voor een koele tropische passaatwind, parelwit zandstrand, palm-
bomen en glaasjes sangria. En natuurlijk zou ik ook graag minder 
belastingen betalen en steungelden aan andere Europese landen kwijt 
zijn, maar die belastingen hebben er ook voor gezorgd dat ons land 
is geworden zoals het nu is. En eigenlijk als wij ergens anders op de 
wereld zitten, denken wij toch daar altijd aan. Dan wordt heimwee 
naar dat koude regenachtige weer, de zuurkool met worst en een fri-
kadelletje toch ineens wel heel aantrekkelijk.

Het vervelende van liefde is dat je de diepe betekenis ervan pas kent 
als je ook haatgevoelens kent. Zo ook met Nederland. We kunnen er 
ons elke dag om ergeren, maar de mooie kanten van dit toch welva-
rende land zie je pas als je buiten Nederland gaat wonen.

Het wonen op een tropisch eiland is een prachtig vooruitzicht, maar 
ondanks de recessie, de miljarden voor Zuid-Europese landen en de 
kostbare zorg en afnemende sociale voorzieningen, blijft Nederland 
toch Nederland. Ook al moeten we daar nu meer voor betalen.
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Wie de lusten wil, moet ook de lasten dragen. Niet Nederland ont-
vluchten, geen zorgverzekeringen en belastingen betalen en dan weer 
terug komen als het beter uitkomt, maar voortijdig de consequenties 
dragen van jouw gedragingen.
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Zomertijd

Enige tijd geleden las ik een wetenschappelijk artikel van een man die 
het gedrag van chimpansees bestudeerde.
Hij legde een banaan op een plank en liet een groep chimpansees 
hiernaar kijken. Zodra een chimpansee deze banaan wilde pakken, 
spoot een waterstraal in het gezicht van de aap. Na enige tijd waren 
alle chimpansees ervan doordrongen, dat zij beter ander eten konden 
pakken om niet nat te worden. Vervolgens werden een paar chimpan-
sees uit het hok verwijderd en andere chimpansees, die niet bekend 
waren met het fenomeen waterstraal, bij de groep gezet. 
Toen één van deze nieuwe leden in de groep de banaan wilde pakken, 
waarschuwden de andere chimpansees deze aap voor het gevaar. De 
nieuwe groep apen bleven op ‘advies’ van de andere apen vervolgens 
van de banaan af. 
Daarna werden alle chimpansees, die de waterstraal hadden gezien, 
verwijderd en werden enkele andere nieuwe chimpansees weer toe-
gevoegd. Nu was er geen enkele aap meer die de waterstraal ooit had 
meegemaakt. Toen van deze laatste nieuwe groep, een aap de banaan 
wilde pakken, waarschuwden de andere apen voor het gevaar. Dit, ter-
wijl zij nota bene de waterstraal zelf nooit hadden gevoeld of gezien. 
Tenslotte werd in de laatste fase van het experiment de waterstraal 
afgekoppeld en kon de banaan zonder nat te worden, worden gepakt. 
Er was echter geen enkele chimpansee meer die nog de banaan wilde 
pakken.

Zijn wij mensen anders? Nee. Op allerlei gebieden nemen wij zaken, 
die andere mensen hebben beschreven, klakkeloos aan. Er wordt niet 
meer getwijfeld of onderzocht of deze “waarheid” nog steeds van toe-
passing is. Ook al zijn er in de loop der tijden wijzigingen gekomen, 
die deze ‘waarheid’ niet meer onderbouwen. 
Waarom? Misschien omdat het makkelijker is iets aan te nemen, dan 
zelf na te gaan denken. Veel werkgevers noemen dat beleid en voeren 
vervolgens het beleid uit. Zelfs al komen er veranderingen en geeft 
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een werknemer dit aan, dan nog blijven bedrijven hardnekkig hun 
beleid vasthouden. Zelfs al is dat onvoordelig.
Nu dit nadenkertje: Waarom werd de zomertijd ingevoerd? Ja, heel 
goed. Om energie te besparen. Nu vraag 2: Is dat ook gelukt? 
Er is niemand die zich daar nu over uit wil spreken. Althans ik kon 
niemand vinden. Maar eerlijk gezegd, zie ik geen voordelen meer. Al-
lereerst, als mijn lampen een uur later ‘s avonds gaan branden, wil dat 
nog niet zeggen dat ik ze ‘s morgens ook niet later aan doe. Integen-
deel. Het is dan langer donker en moet ik de lampen juist aan doen als 
ik opsta. Ten tweede is het biologisch ritme volledig in de war en kost 
het mij vele dagen om weer in de pas te lopen. Denk daarnaast ook 
eens aan de koeien. Die geven heus geen uur later melk! De boer moet 
nog steeds om dezelfde tijd de koeien melken, Zomertijd of niet. Ten-
slotte is de manier van werken, ten opzichte van 25 jaar geleden, vol-
ledig gewijzigd. Veel mensen werken in deeltijd, doen deels thuiswerk 
en gaan eerder of juist later van en naar hun werk om files te ontlopen. 
Of de zomertijd nu nog effect heeft? Niemand zegt er (meer) wat van 
en ieder jaar wordt de zomertijd opnieuw ingevoerd. Er is niemand 
die opstaat en zich afvraagt of de situatie ten opzichte van dertig jaar 
geleden is gewijzigd en de zomertijd nu misschien beter kan worden 
afgeschaft. Bijna de hele wereld doet mee en iedereen volgt. 
Net zoals die groep apen die niet eens meer in de gaten heeft, dat de 
waterstraal niet meer werkt..
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Mijlpaal

1 juli 2012 was voor Nederland een belangrijke dag. Nee. Niet de 
EK-finale van voetbal. 
Nee. Een echt belangrijke dag!
Onze André Kuipers komt dan na bijna zeven maanden op het ISS 
terug naar de aarde.
Het is niet alleen een geweldig moment voor André zelf maar ook 
een opsteker voor alle bedrijven die zich in Nederland bezig houden 
met de ontwikkeling van technologie, die in de ruimtevaart wordt 
gebruikt. Daarnaast is het ook voor velen een droom, die toch wer-
kelijkheid kan worden en een impuls geeft aan de jeugd om lucht- en 
ruimtevaarttechniek te gaan studeren.

Langzaam, heel langzaam, begint de ruimtevaart toch meer binnen 
het bereik van ‘alledag’ te komen. Er zijn inmiddels wat particuliere 
bedrijven opgestaan, die de sprong naar de ruimte  wagen en ook 
de concurrentie van China, India en enkele andere landen met grote 
dromen, zal een impuls zijn om de ruimtevaart weer verder te gaan 
ontwikkelen.

Hoewel ik respect heb voor de NASA, die een huzarenstukje heeft 
uitgehaald aan het einde van de zestiger jaren, was dat voornamelijk 
toch een prestigezaak. 
Ik kan mij nog herinneren dat mijn broer voor de televisie gekluisterd 
zat om de eerste stappen van de mens op de maan met eigen ogen te 
kunnen aanschouwen. 
Door het niet willen investeren in langlopende projecten en gebrek 
aan concurrentie, is in de daarop volgende veertig jaar het ruimte-
vaartprogramma een beetje in het slop terecht gekomen.

De Space-shuttle kostte veel geld, het grootste deel van het budget van 
de NASA, maar als men niet zo zou hebben bezuinigd op de ontwik-
kelingskosten van het ruimteveer, dan had dit programma ook een 
succes geworden en waren er geen twee shuttles verloren gegaan. (Het 
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oorspronkelijke veilige ontwerp van de Space-shuttle kostte zestien 
miljard dollar in plaats van de zes miljard!) 

Hoeveel kinderen hebben in hun jeugd niet gedroomd om astronaut 
te worden en zijn door de beelden van de mens op de maan ook niet 
juist ruimtevaarttechnologie gaan studeren?
Overigens moet ik eerlijkheidshalve er nog bij vermelden dat er nog 
een belangrijk fenomeen in de zestiger jaren aan ten grondslag lag: 
Star Trek. 
Voor sommigen een leuk amusementsprogramma, maar voor anderen 
de doorslag om een droom waar te maken en voor NASA en ESA te 
willen gaan werken. Als je aan de astronauten van de NASA vraagt 
hoe zij op het idee zijn gekomen om astronaut te worden, dan zal 
meer dan de helft Star Trek noemen.
Ik ken geen televisieserie, die in de zestiger jaren zoveel impact op de 
jeugd heeft gehad als deze.
En dankzij deze stimulerende serie zijn ook heel wat ‘gadgets van 
toen’, hedendaagse gebruiksartikelen geworden, zoals communicatie 
via satelliet en mobiele telefoon.

De volgende grote stap zou het bouwen van een permanente maan-
basis moeten zijn. Het is ongelooflijk wat een enorme voorraad aan 
mineralen daar gewonnen kan worden waarvan wij hier nu al tekor-
ten hebben.
Helaas heeft de Amerikaanse overheid weinig over voor dit soort in-
vesteringen, die niet op korte termijn kunnen worden terugverdiend, 
waardoor de plannen voor de bouw weer in de ijskast zijn gezet. 
Het is kortzichtig van een president om alleen aan zijn eigen ver-
kiezingen te denken en geldverslindende projecten, die niet meteen 
gewin opleveren, met angst voor een verkiezingsnederlaag, maar al te 
snel de nek om te draaien. Het getuigt van een gebrek aan visie.

Gelukkig zijn er inmiddels andere landen met grootse plannen. Het 
zou mij dan ook niet verbazen als China het eerstvolgende land is met 
een taikonaut op de maan. 
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Amerika heeft haar zinnen gezet op Mars. Inmiddels is de planning 
wanneer zij een voet op Mars zetten uitgesteld naar de tweede helft 
van dit decennium. De maan was niet interessant meer, zoals presi-
dent Obama aangaf met: “Been there, done that.” Maar ik ben ervan 
overtuigd dat het winnen van grondstoffen voor zo’n enorme reis naar 
Mars niet op aarde moet gebeuren, maar op de maan. Een tussenstap 
had dan niet verkeerd geweest en uiteindelijk misschien sneller resul-
taat opgeleverd.

Helaas is voor de commerciële bedrijven de stap naar de maan nog te 
ver. Maar misschien geeft de concurrentie met China Amerika wel te 
denken. Wie weet.
Ondertussen kunnen wij nu even dromen over de prestatie van onze 
André. Een kleine stap voor één mens maar een grote stap voor Ne-
derland en een stimulans voor onze studenten.

De uitslag van de EK-voetbalfinale van 1 juli 2012 is men over vijftig 
jaar echt weer vergeten, maar de mijlpaal van André Kuipers staat wel 
degelijk in onze geschiedenisboekjes.
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Angst

Vanmorgen hoorde ik op de radio over een nieuw soort vliegtuig, de 
Waverider, dat door Amerikaanse defensie is ontwikkeld om zes maal 
de geluidssnelheid te vliegen, ruim 6900 km/u.
De reden hiervoor is dat de detectie van stealth-vliegtuigen, die tot 
voor kort onzichtbaar was voor de radar, door nieuwe technologieën 
toch tijdig genoeg ontdekt kon worden om alsnog een raket op af te 
vuren en het vliegtuig aan te vallen en te vernietigen.
Deze anti-vliegtuigraketten gaan echter mach 4. Circa 4500km/u. De 
Waverider is sneller en is dus niet door de conventionele raketten bij 
te houden.
Bizar is dat de ontwikkeling van de JSF, ook een stealth-vliegtuig, nog 
in volle gang is en inmiddels eigenlijk door nieuwe radartechnieken 
alweer achterhaald is.

Alle ontwikkelingen komen eigenlijk voort uit een voortdurende angst 
dat de vijand betere middelen heeft dan jijzelf en dat je dan overheerst 
zou kunnen worden door de agressor met de beste middelen.
Die angst wordt er voortdurend, ook door overheden (lees eigenlijk 
Amerika), ingehouden. Door voortdurend een vijand te propageren, 
de ene keer Irak de andere keer Iran, die een gevaar voor de mens zou 
zijn, krijgen zij de financiële middelen om nieuwe, nog verderfelijker, 
wapens te maken.
Zakt die angst weer een beetje weg, dan wordt er een nieuwe vijand 
‘gemaakt’. Ik heb zelf nog steeds grote twijfels over de aanslagen op 
het World Trade Centre in New York. Wie heeft werkelijk de Twin 
Towers neergehaald?
Tenzij elke terrorist het i.q. heeft van een aap, zijn er heel wat betere 
momenten waarop zij kunnen toeslaan met veel meer slachtoffers.
Waarom een vliegtuig gebruiken? De beveiliging is groot en de kans 
dat het vliegtuig als projectiel gebruikt kan worden om veel schade 
aan te richten is veel kleiner dan wanneer ik bijvoorbeeld met een 
trein een aanslag pleeg. Bovendien weet je precies waar de trein zich 
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bevindt of naartoe zal gaan. Het kan tenslotte niet van de rails afrij-
den.
De keuze voor de Thalys naar Parijs lijkt mij dan ook groter dan het 
vliegtuig naar Parijs.
Maar dan nog kan je je afvragen, als je een terrorist was, of er geen 
andere, nog desastreuzere manieren zijn om schade aan een land aan 
te richten. Dat is toch immers zijn doel, toch?

Een week geleden zaten 600 miljoen Indiërs zonder stroom. Als dat 
in Europa zou gebeuren, heeft  heel Europa en een deel van Rusland 
geen licht meer! (Europa heeft ongeveer 504 miljoen inwoners) Nu 
is India toch iets minder afhankelijk van stroom. Vervelend dat de 
airco het niet doet, maar in Europa ligt echt alles plat, omdat wij 
onvoldoende noodvoorzieningen hebben om het gigantische stroom-
verbruik op te vangen.
Ongetwijfeld zal het stroomnetwerk in Europa stabieler en bestendi-
ger zijn voor calamiteiten maar een goed gericht computervirus kan 
enorme schade aan de stabiliteit aanrichten.

In die zin ben ik angstiger voor een hacker (in dienst van de overheid 
of het leger of een terroristische organisatie) dan een piloot die met 
een mach 6 vliegt.

Of het nu door de verplichte bezuinigingen komt weet ik niet, maar 
ook Nederland ziet deze ommekeer in oorlogvoering in. Tanks wor-
den uitgefaseerd en een taskforce, die cyber-aanvallen moet stoppen, 
is in oprichting.

In zekere mate geeft de ontwikkeling van nieuwe technologieën, al is 
het voor defensie, ook een positief effect op nieuwe technieken voor 
de burger. In dit geval wellicht een vliegtuig dat ons in een uur van 
Londen naar New-York kan vliegen.

Voor mijn gevoel wordt de volgende oorlog achter de beeldschermen 
uitgevochten. Als die angst ook bij de anderen gaat leven, ben ik be-
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nieuwd wat voor nieuwe technologieën dit voor de mens op gaat le-
veren, waar we ook een voordeel voor de burger van kunnen krijgen.

Misschien stopt men dan wel met het meest hackergevoelige program-
ma: misschien stopt men er dan mee om alle overheidsinstellingen te 
laten draaien op Microsoft-Windows. Dat zou pas een vooruitgang 
zijn! Met al die, door de overheid aan elkaar gekoppelde computers, 
die elkaars gegevens van burgers ‘lezen’, is mijn angst dat mijn (bank)
gegevens via een overheidscomputer in handen van criminelen kun-
nen vallen, voor mij nog veel groter dan een terroristische aanslag.
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Wonderen bestaan

In ieder mensenleven gebeuren voorvallen die je op z’n minst tot na-
denken zouden moeten zetten.  Soms beangstigend, omdat iets in 
jezelf bepaalde mogelijkheden niet wil inzien of omdat het het ja-
renlange denkbeeld of indoctrinatie van geslacht op geslacht (ouders 
op kind) op losse schroeven zet. Soms worden bepaalde voorvallen 
bewust onderdrukt omdat die het bevattingsvermogen te boven gaan.

Gelukkig ben ik opgevoed met een open mind. Niet aan een geloof 
gebonden of geïndoctrineerd met voorgeprogrammeerde axioma’s, 
voel ik mij vrij om over alle zaken, die mij voorvallen of waar ik mee 
te maken krijg, een open, objectief beeld te hebben. Ik probeer nooit 
te oordelen of veroordelen, maar een gebeurtenis te nemen zoals zij 
zich voordoet en van alle mogelijke kanten te bekijken. Door niets uit 
te sluiten, komen soms zaken naar voren die onwaarschijnlijk lijken 
maar wellicht toch mogelijk zijn. Mijn lijfspreuk blijft dan ook: 
“If you eliminate all possibilities, whatever remains, however impro-
bable, must be the truth.”
Voor de goede lezer: Jawel, het staat ook in mijn boeken en mijn lijf-
spreuk is van origine van Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930)

Misschien, nu ik ouder word, zijn het steeds meer de geestelijke za-
ken die mijn interesse hebben. Materiële zaken zijn plezierig, maar 
hebben voornamelijk een waarde voor korte duur. Geestelijke zaken 
lijken de eeuwigheid te hebben.

Terugkijkend over mijn leven tot zover, filosofeer ik veelvuldig over 
het bestaan van de mensheid.
Hoe zijn wij ontstaan? Waarom bestaan we überhaupt?

Een deeltje van mijn gedachtenkronkels wil ik hier met de lezer delen 
en ik daag je uit daarover ook eens na te denken en te becommentari-
eren op mijn website, eventueel anoniem.
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Rond 1986 ben ik met een vriend naar India geweest om Bhagwan te 
bezoeken en te mediteren. Eigenlijk gewoon om mijzelf te leren ken-
nen. Op een avond, na een meditatieve dag in de Ashram, (de leef-
gemeenschap van de Sannyasins, de volgers van Bhagwan) liepen wij 
over een oude brug. Onder de brug lagen treinrails. We bleven even 
stilstaan op de brug een keken naar beneden zonder wat tegen elkaar 
te zeggen. Op gegeven moment zag ik een stoomlocomotief aanko-
men. Het harde, hoge kenmerkende gefluit van de locomotief sneed 
mij door merg en been. Erachter zaten zeker een tiental wagons, op-
gebouwd uit verticale houten latten met spleten ertussen. Ik hoorde 
een klaagzang en gekreun en zag tussen de spleten knieën en armen 
uitsteken van vele opgepropte mensen die zich in de wagons bevon-
den. Naast de langzaam rijdende loc liepen soldaten in Duits uniform 
in de pas met een geweer over hun schouder. De klaagzang en bedruk-
kende sfeer maakte op mij een afschuwelijke indruk. Ik rende angstig 
weg met het gevoel door de soldaten achterna te worden gezeten. Zo 
snel ik kon rende ik naar het hotel waar we verbleven. Mijn vriend 
rende even snel achter mij aan.
In het hotel aangekomen, vertelde ik hem wat ik had gezien. Wij ble-
ken tot in detail hetzelfde te hebben gezien.
Of zich ooit in India zulke zaken hebben afgespeeld weet ik niet. 
Waarom wij dit zagen weet ik ook niet.
Een feit is wel dat ik al vanaf het moment dat ik kon denken, altijd 
wist nooit in het leger te willen. Ik praat hier over mijzelf, over een 
kind van een jaar of drie dat nog niet eens wist wat het leger inhield. 
Ik weet wel dat ik, naar later bleek, het geluk had dat ik ‘broeder-
dienst’ had en geen militaire dienstplicht hoefde te vervullen.

Inmiddels ben ik getrouwd en mijn vrouw en ik hebben een zeer goed 
‘contact’. We kunnen elkaars gedachten vaak lezen. Dat begon al van-
af de dag dat ik haar een brief schreef en zij mij  elfduizend kilometer 
verderop een antwoord gaf in haar brief gericht aan mij, op de vragen 
in mijn brief die zij op dat moment nog niet had ontvangen. Dit is 
altijd zo gebleven. 
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Beiden wisten we dan ook vanaf dag één dat wij voor elkaar bestemd 
waren.

Wat hebben deze twee zaken met elkaar te maken?

Ik geloof dat de tijd niet zo vast ligt als het lijkt. Tijd is een dimensie 
waardoor wij ooit kunnen bewegen. Ik geloof dat een mens meerdere 
levens heeft en niet afhankelijk is van dat ene leven dat je nu kent: “en 
als je verkeerd leeft, hiervoor tot in de eeuwigheid verdoemd bent!” 
Ik geloof dat mensen steeds herboren worden en kunnen cq. mogen 
leren van de fouten die zij in een vorig leven hebben gemaakt. Ik 
geloof dat de mensen, die je in een vorig leven hebt meegemaakt, in 
een nieuw leven weer tegenkomt, als broer, zus, echtgenoot of anders.

Ik ben er van overtuigd dat mijn vriend en ik elkaar in ‘40-’45 ook al 
kenden en destijds in vijandelijk gebied, zijn achtervolgd door Duitse 
militairen en even na een brug, waarop wij het tafereel met het trans-
port van gevangenen hebben gezien, zijn neergeschoten.
Voor de goede orde: Ik heb daar geen trauma van. Sterker, ik voel een 
sterke band met de Duitsers en ben daar graag op vakantie.

Omdat ik wist dat mijn vrouw ‘de ware’ zou zijn, ondanks haar op dat 
moment nog nooit te hebben ontmoet (ze leefde immers elfduizend 
kilometer verderop), weet ik ook dat ik mijn leven, mijn geboorte 
zelf bepaal. Ik voel dat ik de hele tijdlijn van buitenaf heb kunnen 
bekijken en voor het ‘instappen’ in dit leven gekozen heb. Dus ook tot 
mijn dood aan toe zelf heb bepaald wat ik wil doen. Het doel is mij 
niet precies duidelijk, maar ik voel dat ik een wezen ben dat meer is 
dan een lichaam in een driedimensionale wereld. Mijn geest kan zich 
door de tijden heen bewegen en materialiseert slechts op bepaalde 
punten in de tijdlijn.

Ik vind het daarom niet gek dat er mensen zijn die al vanaf hun ge-
boorte weten dat ze zangeres, piloot, atleet of anderszins willen wor-
den en dit ook worden. “Het was voorbestemd!” Als je overtuigd bent 
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van je kunnen, kan dat zijn omdat je, (voordat je het leven inging) de 
hele levensloop al hebt bekeken. 

Natuurlijk is alles hierboven speculatief en niet te bewijzen. Ik weet 
niet hoe ik toen zou hebben geheten en kan evenmin vertellen waar-
om mijn vrouw en ik een meer dan buitengewone band hebben. Wat 
ik wel weet is, dat ik niet de enige ben die momenten heeft mee-
gemaakt van déjà-vu, of zaken te weten die in het verleden hebben 
plaatsgevonden, waar ik in dit leven niets vanaf wist of kon weten.

Voor mij is het leven een wonder. Een geest, intelligentie, spook, hoe 
je het noemen wilt, die op een gegeven moment materialiseert, een 
leven heeft, dood gaat en weer opnieuw geboren wordt. Maar het 
leven (ziel) zit niet in het materiële lichaam vast. Het betreft een tijde-
lijke verbintenis om ervaringen op te doen, die wellicht in die andere 
tijdsdimensies niet mogelijk zijn. Wanneer houdt dit op? Ik denk op 
het moment dat wij niet meer de drang hebben om terug te keren 
naar deze aardse wereld. Zoals een kind met autootjes speelt en op 
een gegeven moment ze loslaat en er niet meer naar omkijkt, zo zullen 
wij ook op een gegeven moment de aarde voorgoed loslaten en heb-
ben ‘getranscendeerd’. Dat moment heet verlichting. Ja, dat heb ik in 
India opgestoken.

Blijft er voor mij nog een prangende vraag over:
Waarom zou een intelligentie ervoor kiezen om geboren te worden in 
een lichaam dat niet lang leeft of mismaakt is?
Wellicht omdat iedere intelligentie af en toe ook een ‘pro-deo’ zaak 
moet aannemen….
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Koud kunstje

Eergisteren kwam mijn zoon naar mij toe om eens te vragen wat nu 
eigenlijk kunst is.

“Kunst is een creatie, een spirituele ervaring van de menselijke geest, 
uitgedrukt in muziek, schilderij, dans, toneel, standbeelden, zang of 
het schrijven van een boek.”, was mijn korte antwoord.
“Kan je er veel geld mee verdienen? Papa.”
“In principe niet. Een kunstenaar legt een beleving vast die hij mooi 
vindt. Op het moment dat hij die beleving vastlegt, is er geen ver-
bintenis met geld of geld verdienen. Uiteraard, als iemand anders de 
kunst ook mooi vindt, kan de kunstenaar dat verkopen en er mogelijk 
veel geld mee verdienen!”
“Maar een vriend van mij wil naar de kunstacademie. Zodra hij is 
afgestudeerd, krijgt hij geld van de regering als hij één of twee kunst-
stukken per jaar aflevert.”

Tja, dat kan alleen in Nederland. Ongeacht wat je maakt. Zet twee 
strepen op een doek en je heb een kunstwerk gemaakt. Lever ze in en 
je hebt aan de verplichtingen voldaan. Uitkering volgt. 
Daar wordt bij mij een gevoelige snaar geraakt. Ik ben nog altijd van 
mening dat iedereen in eerste instantie zijn eigen broek moet kunnen 
ophouden. Mocht je een keer onvoorzien in de problemen komen, 
natuurlijk is het dan fantastisch dat er een financiële ondersteuning is 
totdat je weer op eigen benen kan staan. 
Het is voor mij echter ondenkbaar om vanaf het eerste moment na 
het afstuderen, meteen maar een uitkering te krijgen. Het haalt de 
motivatie om te ontwikkelen mijns inziens totaal weg.
Volgens mij maken deze ‘kunstenaars’ geen kunst. Kunst komt uit 
je ziel en probeert je lichaam te vertalen in iets waarvan de geest in 
vervoering kan raken. Zelfs bijvoorbeeld bij het dansen of door iets te 
creëren waar anderen even bij weg kunnen dromen, werkt dit.
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Zodra het belang van levensonderhoud in zicht komt en de verplich-
ting om ‘kunst te creëren’ om in je eten te voorzien is de ware kunste-
naar in jezelf verdwenen.

Iedereen kan kunst maken. Iedereen is creatief. Zelfs al weet je dat 
zelf nog niet. Alleen moet je er niet je beroep van maken. Als je naast 
je betaalde baan een schilderij maakt, gaat zingen en op een podium 
wil staan of beeldhouwt, geeft dat de voldoening die je zoekt. Als het 
ook nog geld op kan leveren, is dat fantastisch. Maar dat moet niet 
het doel zijn.
Vroeger, toen ik op school verplicht een opstel moest schrijven, veelal 
met een van te voren bepaald onderwerp, had ik geen enkele inspiratie 
om wat te schrijven. 
Nu, voor mijn eigen plezier, schrijf ik mij te pletter. En ik vind het 
nog leuk ook!
Als kunst je in je levensonderhoud kan voorzien, zal ik de laatste zijn 
die zegt dat dát niet mag. Ik vind het zelfs bewonderenswaardig. Want 
dat betekent dat je jezelf mag rekenen tot de happy few. Dat iemand 
die droom heeft en wil waarmaken en daar alles voor doet, vind op 
zijn minst net zo waardevol. Bedenk echter dat alle grote kunstenaars 
of schilders over het algemeen geen droog brood konden verdienen. 
Hun passie voor hun werken, maakte hen meestal pas na hun dood 
beroemd.  
Wel ben ik van mening dat je niet van Vadertje Staat een uitkering 
kan vragen voor een paar strepen op een doek. Ik heb gehoord dat de 
kunstenaars in de dop aangaven dat zijn geen ‘gewone  job’ konden 
aannemen omdat zij dan geen inspiratie meer konden opdoen en om-
dat zij niet waren opgeleid voor een andere job.
Dat is larie! Kunst is kunst. Inspiratie doe je overal op. Terwijl ik dit 
schrijf, zit ik in de trein en soms ook tijdens mijn (normale) werk krijg 
ik opeens inspiratie. Ik maak dan een notitie en werk het vervolgens 
in mijn vrije tijd uit. Daarvoor vraag ik geen vergoeding van de staat. 
Mocht ik daar straks een rijkelijk gevulde boterham mee kunnen ver-
dienen, dan ben ik daar uiteraard niet vies van. 
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Maar als mij dat op eigen kracht zou lukken, dan ga ik wel weg uit Ne-
derland. Want, ik heb nooit een uitkering gevraagd voor mijn schrij-
verstalent, dus moeten zij van mij ook geen belastingbijdrage vragen 
om subsidies aan kunstenaars te geven. Ook voor de staat geldt: eerst 
eigen broek ophouden voordat je nog meer belastingen van mij eist. 
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Voor meerdere uitleg vatbaar

Toen Koning Minos naar het Orakel van Delphi ging om te vragen of 
hij de volgende oorlog, die hij moest aangaan, zou overleven, schreef 
het Orakel (waarzegster/ profeet of hoe je het noemen wilt) een gees-
telijk ontvangen boodschap op een papier met daarop het volgende 
antwoord: 
“Gedood worden zult gij niet terugkeren uit de strijd!”
Minos ging met deze boodschap de strijd aan en… werd gedood!
Het Orakel bleek gelijk te hebben, of niet?
De crucq zit namelijk in de boodschap, die voor meerdere uitleg vat-
baar is:
-Gedood worden zult gij, niet terugkeren uit de strijd, en
-Gedood worden zult gij niet, terugkeren uit de strijd.

Bij deze boodschappen ben je altijd het slachtoffer van je eigen ge-
dachten en je eigen voorgeprogrammeerde idee dat je als waarheid 
wilt zien.

Zelf ben ik er ook eens ‘ingetrapt’.

Ik wilde een huis kopen. Ik kreeg een zogenaamd bestek mee waarin 
omschreven werd wat er in het huis gemaakt zou worden: hoe de keu-
ken eruit zou zien, waar de leidingen in de muren zaten, de grootte 
van de badkamer enzovoort.
Bij aflevering van de woning en de eerste dag van mijn bewoning, 
zocht ik naar de centrale thermostaat van de verwarming. Ik kon hem 
niet vinden. Toen ik de makelaar vervolgens vroeg waar die zat, ver-
telde hij mij dat er geen centrale thermostaat in het huis was. Dat 
stond ook niet in het bestek...

Als je bijvoorbeeld geld voor een onderzoek wilt hebben, moet je de 
geldschieters paaien. Zij willen horen wat het hen oplevert. 
Een langdurig onderzoek met weinig kans op gewin, levert per defi-
nitie geen investeerders op. Terwijl het onderzoek wel zeer waardevol 
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kan zijn op lange termijn. Denk maar eens aan de ruimtevaart. Zelfs 
de NASA moet zich constant in allerlei kronkels wikkelen om finan-
ciële middelen te krijgen. Projecten worden voortdurend aangepast, 
omdat dat de enige manier is om nog iets in de ruimte ‘te schieten’. 
En dan gaat het wel eens mis. 
Om kosten te drukken werden de onderdelen voor een weersatelliet 
boven Mars (Mars Climate Orbiter) in verschillende landen gemaakt. 
Echter bij de berekeningen voor een goede baan om Mars, werd niet 
vermeld welk metriek stelsel is gebruikt. Die verschillen nu eenmaal 
in diverse landen. Tja, een mijl is nu eenmaal geen kilometer! Gevolg 
was helaas een crash en miljoenen dollars verloren. Een beetje meer 
investering en de crash was bespaard gebleven. 
Terzijde: dit was uiteindelijk ook de Space Shuttle fataal. Het origi-
nele ruimtevaartuig zou namelijk zestien miljard dollar hebben gekost 
in plaats van zes miljard. Deze bezuinigingen hebben uiteindelijk tot 
twee keer toe een fataal ongeluk veroorzaakt.

Wat zou het mooi zijn, als wij heel direct kunnen zeggen wat we wil-
len, zonder om de brei heen te draaien. Onderzoek kost geld en het 
zou niet altijd aan baten moeten worden gekoppeld. Veelal moet men 
dan de tekst in contracten verdraaien, 
Of het moet dusdanig worden geschreven dat een eventueel ander 
resultaat toch ook mogelijk lijkt (ontsnappingsclausule). Helaas lees 
je deze kleine letters pas achteraf. Of begrijp je de interpretatie van de 
tekst pas, nadat de uitkomsten bekend zijn geworden. Soms is de uit-
komst dan fataal, zoals bij koning Minos, of blijkt pas bij levering dat 
datgene wat zo logisch leek, toch niet zo geïnterpreteerd had moeten 
worden. Wie verwacht nou dat er geen thermostaat in een huis zit!

Laten we weer gewoon onderzoek mogen doen, zonder vooraf opge-
legde beperkingen. Dan zijn er geen dubbelzinnige teksten voor meer-
dere uitleg vatbaar nodig. Gewoon ‘x’-geld voor onderzoek waarbij 
ook geld is vrijgemaakt voor ‘onzinnig’ onderzoek. Geen afspraken 
vooraf, die de verplichting hebben een resultaat binnen een bepaalde 



71

tijd te leveren. En het gekke is, de mooiste uitvindingen werden altijd 
per toeval ontdekt:
Denk maar eens aan teflon, superlijm, de magnetron, klittenband en 
penicilline. 
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Milieuvervuiling op het internet

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest voor mijn werkgever om 
wat wetgeving uit te zoeken over de gestelde eisen op verlichting op 
voertuigen. Ik was zo stom om mijzelf voor deze klus aan te melden 
en wilde dat wel ‘even’ doen.
Er blijkt nu voor elk lampje wel een aparte wetgeving te zijn. En voor 
elke voertuigcategorie is ook weer zo’n zelfde lampje beschreven. On-
gelooflijk maar waar. 
In grote lijnen komt het steeds op hetzelfde neer. Alleen de tekens 
op de lamp, die aangeven waar het voor dient, wijken per lamp af. 
De rest blijft hetzelfde. Zo heb ik nu een kleine tweeduizend pagina’s 
Europese wetgeving doorgeworsteld om er uiteindelijk een uittreksel 
van te maken dat op slechts zes A4‘tjes past. 
Dan rijst bij mij de vraag: Kan dit niet simpeler? En wie leest dit nou 
nog, of wie doet hier überhaupt iets mee? 
Al deze data zijn wel ergens opgeslagen en ‘gemakkelijk’ te raadplegen, 
maar geeft veel overbodige informatie of is een herhaling van termen, 
die in andere wetgeving ook al uitvoerig is beschreven. Geen hond die 
dat steeds opnieuw leest! Een keer een beschrijving van een gloeilamp 
is echt wel genoeg. Een koplamp voor een tractor is echt wel hetzelfde 
opgebouwd als een koplamp van een auto of brommer.
Nu is dit een voorbeeld van bezigheden op mijn werk, maar wij al-
lemaal veroorzaken dezelfde rotzooi op de sociale media.
Laatst was ik bij een persoon die vijftienhonderd foto’s op Facebook 
plaatste. 1500!!!, Foto’s van de baby van links, foto’s van de baby van 
rechts, van boven. Hier lacht hij, hier huilt hij, het eten van het ont-
bijt, de maaltijd van gisteren, etc. Wie gaat daar naar kijken? Eén 
goede foto van de baby is echt wel genoeg.
Besef wel dat al die massa’s foto’s een enorme opslagruimte kosten en 
de computerservers veel stroom verbruiken. Daarvoor moeten weer 
centrales worden bijgebouwd en met weer een extra aanslag op de mi-
lieuvervuiling in het verschiet. Denkt men hierover na bij het plaatsen 
van foto’s? Nee. 



73

Vroeger had ik een fototoestel met een filmrolletje waarop 36 foto’s 
pasten. Je keek dan wel uit om overal maar een foto van te maken. 
Misschien zou dit ook moeten gebeuren voor Facebook en andere so-
ciale media. Bijvoorbeeld iedereen krijgt een maximum van honderd 
foto’s. De rest of oudere foto’s worden automatisch gewist. Gewoon 
om niet later met een nog duurdere elektriciteitsrekening of nog ho-
gere CO2-uitstoot geconfronteerd te worden.
Of misschien toch maar eens een milieuheffing in rekening brengen 
per geplaatste foto op een website als facebook. Misschien dat men 
dan gaat beseffen hoe onzinnig de meeste informatie is die daar wordt 
geplaatst (waar men niet naar wil kijken en bijna verplicht is om te 
‘liken’). Misschien plaatst men dan nog maar alleen de beste foto van 
de baby en niet ook al die wazige bewogen foto’s waar je ogen ook nog 
eens pijn van gaan doen.
Misschien gaat men dan beseffen dat het plaatsen van elke foto op 
een server, ver weg van je huis, ook energie kost en vervuiling levert. 
Van het internet en van het milieu! En misschien, heel misschien, is 
dit ook wel een idee voor het Europees parlement. Want wat daar aan 
regels wetgeving wordt verzonnen, vult ook een complete server. Een 
wetgeving over alle lampen in plaats van voor elke soort lamp één 
wetgeving, spaart heel wat onnodige teksten en opslag van data en 
energieverbruik. Zou bij het Europees parlement dat lampje ook eens 
gaan branden? 
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Het Nimby-syndroom

Twee jaar geleden was ik in de gelegenheid om tijdens een open dag 
voor genodigden, een kijkje te nemen bij de bouw van de verdiepte/ 
half open tunnelbak, die werd aangelegd bij de A4- Leiderdorp. Eén 
tunnelbak was al gereed, de andere was nog in aanbouw.

Dit stuk aan te leggen weg had nogal wat voeten in de aarde gehad. 
De aanleg zou voor extra overlast gaan zorgen door het toenemend 
verkeer dat de verbrede A4 zou aantrekken. Denk hierbij aan CO2 
uitstoot en geluidsoverlast. Jarenlang heeft de plaatselijke bevolking 
de aanleg getraineerd door allerlei bezwaren op te werpen. 

Nu komt het leukste. Ik sprak daar een fietser, die langs de gereedge-
komen tunnelbak fietste. Dankzij deze tunnelbak was de verhoging, 
waar de oorspronkelijke A4 over heen liep vanwege een brug over de 
Oude Rijn, volledig weggegraven en de Leiderdorpers konden voor 
het eerst hun ‘buren’ aan de andere zijde van de A4 zien. Het lawaai 
van de oude weg was verdwenen, omdat de weg was ingegraven en de 
CO2 uitstoot verminderd, omdat er daar geen files meer stonden. De 
fietser gaf ruiterlijk toe dat Leiderdorp erop vooruit was gegaan. Hij 
genoot van de stilte en geeft nu aan dat dit veel eerder had moeten 
worden gedaan. 

In 1986 werd een nieuwe brug aangelegd voor de derde Coentun-
nelbuis. Al jaren stonden er dikke files door alle forenzen die dagelijks 
van Zaandam naar Amsterdam en visa versa moesten reizen. Helaas, 
er was uiteraard weer één bezwaarschrift van een persoon, die erachter 
was gekomen dat er een procedurefout was gemaakt. De Raad van 
State gaf de persoon gelijk en vervolgens moesten alle vergunningen, 
procedures, enz. opnieuw worden gemaakt. Een vertraging van dik 
vijftien jaar. Ja, dit alles door één bezwaarschrift van één persoon! Wat 
moet deze persoon bezielen om een weg, die zo belangrijk is voor de 
doorstroom van het verkeer, die ten goede komt aan het milieu, de 
economie en het welzijn van honderdduizenden automobilisten en 



75

uiteindelijk de kosten voor de aanleg van de tunnel extreem doet stij-
gen, om zoiets te durven doen. 
Gaat hier het recht van een individu voor op het recht voor de hele 
samenleving?

Nu is er gebakkelei over de uitbreiding van Lelystad Airport. Geluids-
overlast en weet ik wat al niet meer, wordt  bedacht om deze kans voor 
Flevoland bij voorbaat de nek om te draaien.
Jammer. We willen allemaal op vakantie kunnen, liefst ook zo goed-
koop mogelijk. Maar zodra er in de achtertuin over de aanleg van een 
vliegveld wordt gesproken is men plots tegen. 

Net als de windmolens. We willen allemaal groene stroom en zijn o-zo 
bezorgd over het milieu. We willen geen schaliegas of kerncentrale. 
Ook de kolencentrale is te vervuilend. Maar zodra we te horen krijgen 
dat er een paar windmolens nabij ons huis worden geplaatst, bedenkt 
men van alles om de molens te weren: het is slecht voor de vogelstand. 
Er zouden tientallen vogels tegenaan kunnen vliegen en hun oriën-
tatie kwijt kunnen raken. (ik verzin het niet!) of de schaduw van de 
wieken en het lawaai ervan zou onoverkomelijke bezwaren opwerpen.

Eigenlijk is in mijn optiek de wereld altijd tegen een verandering. 
Men ziet hierbij altijd een angst voor het onbekende. Dat was al zo 
toen de eerste stoomlocomotief met maar liefst dertig kilometer per 
uur door de stad ‘raasde’. “Het moest verboden worden, levensgevaar-
lijk”, etc. Ook daarvoor sprong men toen in de bres. Als je daar nu 
aan denkt, denk je ‘belachelijk’, maar wij doen bij veranderingen nog 
steeds precies hetzelfde.

We kunnen overal tegen zijn, maar laten we ook eerlijk zijn met z’n 
allen en de ‘pijn’ zoveel mogelijk over iedereen verdelen. Dat heet ook 
nivelleren. We kunnen moeilijk Schiphol blijven uitbreiden en alle 
lasten daarvoor door de omwonenden dáár laten ‘betalen’. Daarnaast 
is men vaak bijvoorbaat al tegen, voordat men goed weet waar men 
op tegen is. 
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Heb je al eens berekend om hoeveel vluchten dat per dag nou precies 
gaat? Circa zeventig vluchten. Zoveel vluchten heeft Schiphol in min-
der dan een uur al te verwerken. Geluidsoverlast? Weet je welke typen 
vliegtuigen, afgezien van een noodgeval, op Lelystad Airport zullen 
gaan landen en hoeveel decibel die maken boven de omliggende ge-
meenten? Nee? Maar toch zijn we tegen??
Even terzijde, als opeens wordt voorgesteld om de Formule 1 wagens 
minder geluidsoverlast te laten maken of elektrische auto’s nu wel stil 
door de straten gaan, willen we ineens weer wel het lawaai van een 
motor horen.. 

Tenslotte: ieder mens gebruikt zijn eigen referentiekader. Het denk-
beeld dat we nu hebben van bijvoorbeeld files, geluidsoverlast of emis-
sies, wordt dan vervolgens op een nieuwe snelweg, die over twintig 
jaar gereed moet zijn, geprojecteerd. Denk je nu echt dat er over twin-
tig jaar dezelfde auto’s rondrijden?
Angst voor het onbekende is de valkuil. 
Mensen refereren aan zaken waar ze op tegen zijn, met de blik van 
‘nu’ en niet met de blik van twintig jaar verder? Dus probeer ook eens 
te bedenken hoeveel decibel een vliegtuig maakt over twintig jaar. 
Probeer eens te bedenken hoe een vliegtuig er dan überhaupt uitziet. 
Zou je nu ook tegen de stoomlocomotief, die met een razende snel-
heid van dertig kilometer per uur door de stad raast, zijn geweest? 

Als ik naar zo’n technisch hoogstandje kijk, dat mij binnen enkele 
uren naar een verre bestemming kan brengen, waarbij ik mijzelf ook 
nog eens reizen naar Schiphol bespaar en niet uren op vertrek moet 
wachten, wegens allerlei veiligheidsmaatregelen, dan mag het van mij 
vanuit mijn ‘achtertuin’ vertrekken!



77

Normen en waarden

Soms walg ik ervan dat ik een mens ben en schaam mij diep om 
tot een species te behoren die werkelijk denkt dat zij zich alles kan 
permitteren. Schaamteloos, onnadenkend en met een gevoel van des-
interesse voor alles wat niet voor hemzelf van belang is, vernietigd 
hij delen van de aarde, zonder enig respect voor ander leven, dier, 
plant en medemens. Daarnaast rationaliseren wij onze gedachten om 
onszelf ervan te overtuigen dat wat wij doen, niet uitmaakt. ‘Anderen 
doen het ook; het gebeurt toch wel, etc.’
Toen ik jong was, werd door mijn ouders verteld dat ik geen papiertjes 
op de grond moest gooien. De snoeppapiertjes gingen netjes in de zak 
van mijn moeder en werden in de eerste de beste vuilnisbak, die we 
tegenkwamen, gedeponeerd.
Zo heb ik ook mijn kinderen opgevoed. “Geen afval op de grond 
gooien, jongens!”
Ik weet zeker dat de lezer van deze column er net zo over denkt. We 
willen niet voor asociaal worden aangezien. En natuurlijk spreek ik 
hier net tegen de verkeerde groep, maar als ik buiten om mij heen 
kijk, lijkt het wel of wij, lezers, tot een minderheid behoren.

Gisteren was het Koninginnedag. Vandaag zag ik het journaal. De 
nieuwslezer wist verheugd te vertellen dat de hele feestviering rus-
tig was verlopen. Er waren weinig incidenten. Op de achtergrond en 
ter illustratie werden beelden getoond van een plein in Amsterdam, 
waarop vele schoonmakers bezig waren de rotzooi van de dag ervoor 
op te ruimen. Eén grote berg met plastic bekertjes, zakjes, slingers en 
andere niet nader te omschrijven afval werd bij elkaar geveegd.
Blijkbaar mag iedereen op zo’n feestdag alles op de grond gooien. ‘Het 
wordt toch wel opgeruimd!’
Beschamend. Afgezien van het feit dat de gemeenten al rekening hou-
den met de inzet van extra vuilnismannen, de dag na het festijn, vind 
ik dat iedere mens zelf zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen 
en zijn afval gewoon bij zich moet houden, totdat er een plaats wordt 
gevonden waar je het op een normale, nette manier kan weggooien. 
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Het idee dat anderen moeten worden ingezet om jouw troep op te 
ruimen en dit als volkomen normaal wordt ervaren, vind ik al buiten-
gewoon storend. Wie denkt deze mens wel dat-ie is?
Ja, zeker. Thuis scheiden wij netjes ons afval en laten wij aan onze 
buren zien dat wij het goed voor hebben met het milieu. Maar zodra 
we op een plaats komen waar niemand je kent, blijkt de nonchalance 
en onnadenkendheid voor wat men doet weer de overhand te krijgen. 
Enkele jaren geleden was ik boodschappen aan het doen bij een plaat-
selijke supermarkt. Terwijl ik mijn boodschappen in de auto zette, 
stond naast mij een man die eveneens aanstalten maakte om in zijn 
auto naast ons, te stappen. Hij had net een nieuw pakje sigaretten ge-
kocht en pakte de laatste sigaret uit het oude doosje. Hij verkreukelde 
het doosje en gooide het voor zijn auto op straat. Toen ik dit zag en 
opmerkte dat ik het wel even voor hem in de afvalbak zou gooien, 
die nog geen vier meter van hem vandaan stond, kwam hij op mij af 
en vroeg mij ‘of ik in elkaar geslagen wilde worden!’ Mijn vrouw trok 
mij snel van hem vandaan. Er gebeurde verder niets anders dan wat 
boze blikken naar elkaar, maar het geeft wel aan hoe gewoon men het 
blijkbaar vindt om rotzooi op straat te gooien.
En iedereen kent wel de hoopjes sigaretten die op de parkeerplaatsen 
liggen naast de plaats waar een auto heeft gestaan, waar kennelijk ie-
mand het nodig vond om zijn volle asbak te legen. Gelukkig roken er 
steeds minder mensen….

Ik ben in verschillende (verre) landen geweest. Blijkbaar zit deze men-
taliteit bij de mens in het bloed, want ik moet helaas constateren dat 
Nederland niet het enige land is, waar zo gemakkelijk overal afval 
wordt gedumpt. In Griekenland, toch nog een Europees land, een 
land waarvan je verwacht dat de bewoners ook enigszins geciviliseerd 
zijn en er ook een goed systeem van vuilnisophaaldiensten op na hou-
den, ligt afval overal op straat. Zelfs langs de smalle weggetjes in de 
bergen waarvan je verwacht dat er nooit iemand komt, ligt een berg 
aan afval langs de weg. Geen hond die het opruimt. Blijkbaar onbe-
langrijk, stoort niemand zich hieraan, maar het is tekenend voor de 
mentaliteit.
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Ouderen spreken over een zorg voor alles wat ons lief is, het milieu, 
de boskap, ozonlaag, enz. maar wij brengen onze jongeren niet meer 
bij wat aan de basis van dit geheel staat: jijzelf, de mens, de ouder die 
zijn kind hiervan bewust maakt. 
Dus ouders, steek de hand eens in eigen boezem: Als de jongeren 
dit gedrag normaal vinden, dan ontbreekt hier toch echt iets aan de 
opvoeding!
Laat nu eens zien dat je een echte ouder bent en spreek je kind aan op 
het moment dat hij rotzooi op straat gooit in plaats van te denken dat 
de gemeentereiniging het wel weer opruimt…. 
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Sociale acceptatie

Regelmatig zie ik in de krant artikelen van personen die al jaren zon-
der rijbewijs in een auto hebben rondgereden. Afgelopen week bleek 
een automobilist al veertig jaar zonder rijbewijs te hebben gereden. 
Hoewel ik mij wel eens afvraag of dit misschien wel echt zo is, zou het 
het dus mogelijk moeten zijn om al die jaren onopvallend te hebben 
gereden. 
Je zou enerzijds kunnen denken dat deze bestuurder wel verdomd 
goed moet kunnen rijden en zich nauwgezet aan alle verkeersregels 
weet te houden. Als je rijstijl immers afwijkt doordat je nooit rijles 
hebt gehad, moet dat toch wel eens een keer opvallen. Toch zeker wel 
iets vaker dan pas na veertig jaren rijden.
Anderzijds is het bespottelijk dat dit mogelijk is en dat er mensen 
blijkbaar, zonder besef van wat zij de maatschappij aan kunnen doen, 
deze risico’s nemen.
Het spreekt voor zich dat de bestuurder zonder rijbewijs nooit aan-
spraak kan maken op een verzekering bij een ongeval. Sterker, als een 
ander het ongeval veroorzaakt zal toch de bestuurder zonder rijbewijs, 
mijns inziens terecht, de Zwarte Piet worden toegeschoven.
Nu weet ik best dat een rijbewijs veel geld kost en sommigen keer op 
keer zakken, waardoor op een gegeven moment natuurlijk de motiva-
tie om toch maar zonder rijbewijs te rijden toeneemt. 
Toch zou men met gezond verstand dit risico niet moeten willen ne-
men. Je moet er niet aan denken dat bij een ongeval een kind wordt 
overreden en levenslang met een handicap door het leven moet gaan. 
Wie gaat die schade betalen? De overtreder is immers niet verzekerd. 
En kan hij dan nog met zichzelf leven?

Dronkenschap lijkt in deze zin dezelfde onverantwoordelijkheid te 
hebben. Wie haalt het in zijn kop om dronken, of zelfs maar aange-
schoten, achter het stuur te kruipen?
Afgezien van de onverantwoordelijkheid die de berijder neemt, vind 
ik het nog dubieuzer dat bij een aanrijding met een fatale afloop, waar-
bij dronkenschap de grote factor is geweest, de bestuurder er meestal 
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nogal makkelijk vanaf komt. Zelden zie ik een straf van meer dan vier 
jaar worden opgelegd. Dit onder het mom van dat er verzachtende 
omstandigheden waren: de bestuurder was namelijk dronken!
Blijkbaar accepteert de maatschappij het dat iemand in aangeschoten 
toestand niet helemaal voor zijn daden verantwoordelijk kan worden 
gesteld.

Nu ben ik in mijn leven, zij het beperkt, wel eens een keer dronken 
geweest. De één wordt agressief, de ander gaat wat giechelen, de derde 
valt in slaap. Zelf behoorde ik tot de tweede groep.
Toch wist ik op elk moment donders goed wat ik deed. Alleen wetend 
dat mij ‘blunders’ toch niet aangerekend zouden worden, omdat ik 
‘dronken’ was, kon ik nu dingen doen en zeggen die mij anders wel 
kwalijk zouden worden genomen. Met dat beeld in het achterhoofd, 
kan je je een ‘lolletje’ permitteren. 
Ik ben dan ook stellig ervan overtuigd, dat hoe dronken je ook bent, 
je volledig toerekeningsvatbaar bent. Geloof mij: als je het niet in je 
hebt om iemand neer te schieten, doe je dat ook niet als je dronken 
bent. Degene die dit om wat voor reden dan ook, wel in zich heeft, 
gebruikt de alcohol als excuus. Dat is nu juist zo bezopen!
Stel, je hebt altijd al een hekel aan je schoonmoeder gehad. Nu kan 
je haar uitschelden. Je bent toch dronken. Vertel nou niet dat het je 
nu niet meer weet! Dit was je kans en je hebt die kans benut! Niks 
excuses.

Niemand zal bewust iemand willen doodrijden, (nou ja, bijna nie-
mand hoop ik!) maar de ware raceduivel, die je altijd al had willen 
zijn, komt wel in je naar boven. Mocht je toch opgepakt worden, dan 
heb je het excuus van dronkenschap. Ok. Nog steeds een boete, maar 
toch in de wetenschap dat er rekening mee wordt gehouden, dat je 
niet helemaal toerekeningsvatbaar was, ga je nu je kans te buiten.
Ja, je zoekt je grenzen op en nee, je bent het je nog steeds volledig be-
wust. Je weet donders goed dat je je ontolereerbaar gedraagt. Je reactie 
wordt wel minder uiteraard. Alcohol is tenslotte vergif. (Dit is een we-
tenschap. Niet de mening van de auteur) Lopen gaat wat moeilijker, 
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praten misschien ook. Maar je bewustzijn is er nog volledig. Je geest 
wordt nooit dronken!
Nog anders gezegd: Stel je staat dronken bij een afgrond. Iemand zegt 
tegen jou dat je moet springen en dat je dan dood gaat. Hoe bezopen 
je ook bent, ik verzeker je dat je niet springt. Je hebt dus nog steeds 
het-bewust-zijn! Ook al doe je je dronken voor, ook sta je wat moeilijk 
op je benen, je bent niet verminderd toerekeningsvatbaar, ook al heeft 
men in onze rechtsstaat deze mogelijkheid wel gecreëerd.

Omdat wij in een maatschappij leven waarin normaliter uitspattingen 
niet worden toegestaan, is alcohol bij uitstek het middel om toch even 
buiten de hokjes te komen, zonder er met te veel kleerscheuren af te 
komen. 
Blijkbaar hebben wij allemaal wel eens zo’n moment om even uit de 
band te willen springen, eens even niet volgens het dwangmatige lijn-
tje van alle dag te lopen en waarbij de maatschappij voortdurend op 
je let. Daarom is er een vorm van sociale acceptatie ontstaan voor 
dronkenschap. 
Niet dat ik dit goedkeur, maar dat is wel begrijpelijk. Alleen blijft 
het wel onbegrijpelijk dat deze sociale acceptatie het rechtssysteem 
beïnvloedt en men voor het doodrijden van een voetganger vanwege 
rijden onder invloed slechts vier jaar krijgt. Vooral als je je bedenkt 
dat iemand bewust de beslissing heeft genomen om te drinken en 
weet dat hij dingen kan doen die hij nooit zonder alcohol gedaan zou 
hebben. Het is niet het rijden onder invloed wat de voetganger dode, 
maar de bewuste beslissing om te gaan drinken, terwijl je weet dat dat 
een gevaar kan veroorzaken. En dat moment is volledig toerekenings-
vatbaar!

Alcohol gebruiken is dus een keuze. Die keuze neem je met je volle 
verstand. Maar ja, In diezelfde maatschappij is er weinig ruimte voor 
sociale acceptatie als je niet mee drinkt met je vrienden in de kroeg…



83

Sportclub

Er wordt mij wel eens gevraagd: “Tiberius, waarom schrijf jij geen 
column over sport? In een tijd van WK/ EK en Olympische Spelen is 
sport al wat er leeft!”

Nu vind ik in eerste instantie dat daar genoeg andere journalisten en 
columnisten zijn, die daar de lezers voldoende mee weten te boeien en 
ik mij beter kan houden met zaken waar ik meer verstand van denk 
te hebben. 

Om toch een beetje aan de vraag te kunnen voldoen wilde ik het eens 
hebben over de sportclub en de supporter.

Als ik zeg sportclub denk ik in eerste instantie aan een groep mensen, 
die allemaal dezelfde interesse hebben: in dit geval dezelfde sport. Ge-
zamenlijk zorgen zij ook voor alle werkzaamheden die zo’n club met 
zich meebrengt. Het onderhoud van het clubgebouw en de speelvel-
den, de exploitatie van de kantine en de afhandeling van financiële 
emolumenten. Gaat dit niet in goed gezamenlijk overleg, dan is de 
club gedoemd om te verdwijnen. Althans vind ik.
Ik vind nadrukkelijk dat de interessen van zo’n groep niet onderhou-
den hoeven te worden door een gemeente of de burger die niets met 
deze club te maken heeft. Beschikbaarstelling van terreinen en speel-
velden vind ik prima, maar het is van de zotte dat een gemeente (lees 
inwoners) miljoenen moet gaan bijleggen voor het instant houden 
van een (professionele) voetbalclub.
Daarnaast zou ik een sportclub ook willen verplichten gedragsregels 
voor haar supporters op te leggen. 

Vanwege mijn vroegere werk kwam ik wel eens bij een sportveld waar-
op een jeugdgroep een partijtje voetbal speelde. De vaders stonden 
hen aan de kant aan te moedigen: “Sla hem verrot! Trap hem in me-
kaar!” en enkele verwensingen naar de scheidsrechter, die ik vanwege 
de jeugdige lezers van deze column die niet voetballen, wil besparen, 
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waren ongeveer het enige vocabulaire wat ik uit deze monden kon 
horen komen. 
Toen ik de kantine binnen liep stonden er al ‘s morgens om 11 uur al 
vader zichzelf moed in te drinken voor de volgende wedstrijd waarin 
hun kinderen speelden.
Waarschijnlijk was de eerste wedstrijd al verloren want de drank zat al 
redelijk in deze mannen.
Het leek er op of het voetbalspel van de kinderen werd gebruikt als 
excuus om te kunnen drinken!

Nu moet ik aangeven dat de ene sportclub de andere niet is. Ik heb 
tennisclubs gezien waar alleen maar frisdranken en sappen werden 
geschonken en golfclubs waar wel degelijk gedragsregels werden af-
gesproken met de spelers en toeschouwers om de baan op te mogen. 
Ik heb zweefvliegclubs gezien waar men gezamenlijk het onderhoud 
deed en geen aanslag legde op de financiën van gemeenten en vlieg-
velden maar zelf hun broek ophielden.

Helaas heeft de houding van de supporters van de voetbalclubs bij mij 
een negatieve bijsmaak gekregen. Hoe mooi zou het zijn als ouders 
aan de kant staan, hun kind aanmoedigen met opbeurende woorden 
en, let op, hun verlies nemen met het feliciteren van de tegenpartij, 
onder het genot van een glaasje tomatensap!
Hoe zou het verloop van een wedstrijd eruit zien als de moeders in 
plaats van de vaders hun kinderen aanmoedigen?

Sport moet als doelstelling hebben een prestatie te willen leveren en 
geen angst geven dat papa straks boos op je is, omdat je een bal gemist 
hebt. De enige doelstelling lijkt nu de kassa van de bar, die de door-
slag moet geven om de club rechtop te houden. 
En ik geef toe, het is niet altijd de sportclub die alles voor het zeggen 
heeft. Het moeten voldoen aan veranderende regelgeving, kan een 
sportclub ook behoorlijk dwarszitten en financieel het uiterste vragen.
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Toch blijft mijn standpunt: wie sport wil beleven, komt niet voor de 
bar naar de sportclub en komt ook niet als supporter om z’n kind een 
nieuw taalgebruik te leren of om van de gelegenheid gebruik te maken 
dat het verlies een excuus is om vernielingen in de stad aan te richten. 
Als dat is waar sport om gaat, dan mag van mij sport worden afge-
schaft. Je komt daar dan immers niet voor een gezonde competitie, 
maar je gebruikt de sport dan als excuus om te drinken (of rotzooi te 
trappen). Sport is een spel. Laat dat een spelletje blijven. 
Ook wanneer andere belangen gaan spelen, blijken de oorspronke-
lijke eigenlijke doelstellingen van de Olympische Spelen vergeten: 
verbroedering en saamhorigheid.

Dat laatste vind ik met name in de sportwereld op de televisie niet 
meer terug. Noch bij de speler die zijn medespeler een kopstoot geeft, 
noch bij de supporter die zijn opponent allerlei ziekten verwenst, 
noch bij het bestuur van een club, dat zich verrijkt met miljoenen en 
daar allerlei legitieme redenen voor verzint, waarom deze speler of dit 
bestuurslid dit zou moeten verdienen.

Daarnaast duiken dan ook nog allerlei omkopingsschandalen en re-
denen om een land te boycotten vanwege misstanden in een land op. 
Sport wordt dan gebruikt als een doel om zaken te bereiken in een 
politiek spel. Maar zoals gezegd heb ik te weinig verstand van sport en 
zie ik dit vast verkeerd. Soms moet je niet over van alles een column 
willen schrijven. Gelukkig zijn er voldoende sportjournalisten aan wie 
ik dit inzicht beter over kan laten om er wat over te schrijven. 
Ik kan alleen maar zeggen: “Ook de WK is maar een spelletje. Moge 
de beste ‘spelers’ winnen!”
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Steriel leven

Inmiddels al weer enge tijd geleden las in een artikel over een boer die 
op zijn land een put had geslagen en daar dagelijks een paar koppen 
water uit dronk.
Hij deed dit jarenlang. Op een dag kwam een ver familielid op be-
zoek, die ook een kopje thee met water uit deze put kreeg. Het fa-
milielid kon direct met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis 
worden opgenomen.
Uit onderzoek van het water uit de put bleek dat in de loop der jaren 
het water vervuild werd met enkele zware metalen die de vergifti-
gingsverschijnselen teweeg brachten. Het lichaam van de boer, die 
elke dag van de put water dronk, raakte hieraan geleidelijk gewend en 
kon de hoge concentratie aan zware metalen weerstaan. De boer had 
dus nergens last van.

Binnenkort gaan mijn vrouw en dochter naar een Aziatisch land voor 
een vakantie en familiebezoek. 
Zoals altijd bereid je een aantal zaken goed voor: de reisverzekeringen 
afsluiten en natuurlijk de vaccinaties. Zij moeten tenslotte ook weer 
gezond thuiskomen.
Dit alles gaat tegenwoordig heel gemakkelijk. Eén aanvraag via het 
internet, zoek of je in een potentieel gevaarlijk gebied komt en kruis 
aan welke vaccinaties je denkt nodig te hebben. Daarna komt er een 
arts thuis en na een klein consult, zij moeten tenslotte ook verdienen, 
wordt je ingeënt en ben je beschermd tegen de meest verschrikkelijke 
bacteriën en virussen.

De lijst met noodzakelijke inentingen lijkt echter steeds langer te wor-
den. Was vroeger een bescherming tegen TBC en tyfus voldoende, 
tegenwoordig komen daar Dengue, Japanse Encefalitis en nog een 
paar andere onuitspreekbare ziekten bij. En, kon je vroeger nog het 
risico nemen zonder vaccinaties op vakantie te gaan, nu kom je zelfs 
een aantal landen niet meer binnen, als je voor sommige zaken niet 
aantoonbaar bent ingeënt.
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Hoe komt het nu dat wij in Europa tegen allerlei mogelijke infecties 
en besmettingen moeten worden ingeënt om niet doodziek te wor-
den, terwijl de bewoners aan de andere kant van de wereld die met al 
die ziekten te maken hebben, toch ook niet meteen uitgestorven zijn.

Wat mij opvalt is dat wij steeds sterieler gaan leven. Terwijl in Azië 
de gemiddelde inwoner dagelijks zijn portie salmonella binnenkrijgt, 
hebben wij er van alles aan gedaan om deze bacterie uit te roeien. Ge-
volg is dat ons verdedingingsysteem de bacterie te laat herkent als wij 
er dan toch mee in aanraking komen en doodziek enkele dagen op het 
toilet in het vreemde land doorbrengen. 
Alle medicijnen ten spijt, herkennen sommige bacteriën beter de an-
tibiotica dan ons lichaam de bacterie. Nu zijn de bacteriën resistent 
geworden en leggen wij bijna het loodje.

Er is in de natuur, of liever, er was in de natuur altijd een zeker even-
wicht tussen de levende organismen (mens, dier, plant) en de bac-
teriën en virussen. In een soort van overwinningsrace pasten beiden 
zich steeds aan om te overleven en zij werden hier sterker door. Dit 
ingebouwde veiligheidsmechanisme dat ons zou moeten beschermen 
tegen een aanval op ons lichaam, hebben wij inmiddels deels uitge-
schakeld door deze eencelligen uit het eten en drinken te weren.  
En omdat dit veiligheidsmechanisme nu deels is uitgeschakeld, moe-
ten wij het eten bijna steriel maken om niet alsnog ziek te worden.
Daarnaast zijn sommige bacteriën ook niet uit te roeien met antibio-
tica waarbij de gevolgen van resistentie de wetenschappers inmiddels 
kopzorgen baart.

Zou het niet eens tijd worden om het roer om te gooien? Niet probe-
ren steriel te gaan leven maar een dagelijks portie ‘kwaadaardige’ bac-
teriën en virussen in te nemen, zodat wij zelf weer weerstand bieden 
tegen allerlei infectieziekten. 
Dan kunnen we weer zonder zorgen op vakantie en durven we ook 
in het buitenland weer eens wat plaatselijke delicatessen eten in plaats 
van alleen maar gaar gekookte groenten en vlees.
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Taalfouten

Hed iz ju misgien moeiluk foor tu stellen, maar ondanx du paar taal-
vautun die ik hier in hep gesgrefen sein ju hersunun nog wel in staad 
1 en andur goet te lesen.

Toegegeven, je moet nu bij de hele regel nadenken omdat je niet ge-
wend bent op deze manier geschreven teksten te lezen, maar het is 
leesbaar.
Bovenstaande tekst is natuurlijk extreem doorgevoerd, maar maken 
enkele fouten in een contract, een brief, een boek, een krant of email 
waardeloos?

Als ik naar de teksten kijk die mijn kinderen door de social media 
laten gaan, schrik ik ook wel een beetje en vraag ik mij af of wij daar 
de oorlog mee moeten winnen.

Een taalfout kan inderdaad tot cruciale vergissingen leiden maar alle 
fouten voorkomen in verdragen, hoewel belangrijk, maken teksten 
ook onleesbaar. Ik heb teksten van Europese verordeningen (Europese 
wetgeving die in alle lidstaten zou moeten gelden) gezien die ik wel 
twintig keer moest lezen en dan nog voor verschillende interpretaties 
vatbaar leken. Iedereen maakt zich blijkbaar druk om de punten en 
komma’s, terwijl de geest van de wetgeving totaal uit het oog wordt 
verloren.

Ook bij het lezen van tijdschriften, kranten en boeken, lijkt een groep 
mensen zichzelf slimmer te vinden door te benadrukken dat er foutjes 
in de tekst staan, dan om de achtergrondgedachte en bedoeling van 
het artikel van de schrijver nog te lezen.

Daarnaast gaat het niet om alleen maar geschreven teksten. Regelma-
tig ben ik in overleggen aanwezig waar men elkaar steeds weer afstraft 
op het taalgebruik. Soms krijg je het niet eens voor elkaar om het doel 
van je betoog te vertellen, omdat je steeds wordt onderbroken tijdens 
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een presentatie, omdat je een woord verkeerd gebruikt. Als men je 
gewoon laat uitspreken is het doel echt wel duidelijk. Maar je krijgt 
de kans niet. Uiteindelijk resultaat: de spreker is volledig de weg kwijt 
en het betoog gaat verloren. Is dat wat zovelen willen bereiken? Laten 
zien dat je taalkundig beter bent?

Ook reporters zijn er gek op om teksten aan politici en beroemdhe-
den te ontlokken, die door een taalkundige fout in een ander daglicht 
komen te staan. Vervolgens komt er dan een grote kop in de krant dat 
minister Dijselboem, die de betekenis van het woord ‘template’ niet 
goed kent. Is dat waar het over ging, of ging het over het geldgebrek 
van Cyprus?

En tenslotte, ja, ook ik heb enkele fouten ontdekt in de eerste druk 
van mijn boek Steenrijk. Of liever, ik werd hierop door verschillende 
mensen gewezen. 
Natuurlijk had ik liever geen taalkundige fouten gemaakt en ze zijn er 
inmiddels bij de herziene druk uitgehaald. En ja, ik ben de lezer ook 
dankbaar voor het vermelden van sommige storende fouten. Maar is 
het verhaal daarom minder leesbaar of is de achtergrondgedachte van 
de schrijver niet overgekomen?

Voor mij geldt voor een ieder met een creatieve geest dat hij zijn zegje, 
in woord of geschrift, moet kunnen doen, zonder nu op woorden 
gevangen te worden.
Dit geldt ook voor de wetenschapper, die zich net buiten de grenzen 
van de natuurwetten begeeft. Zij worden bijvoorbaat al afgestraft. Het 
zijn deze creatieve geesten die de wereld veranderen, die ideeën van 
vandaag omzetten in de mogelijkheden voor morgen. 

Ik ga nu een boek lezen van Reinhart Habeck en Klaus Dona over 
prehistorische voorwerpen die gevonden zijn met inscripties in spij-
kerschrift waaruit blijkt dat buitenaardse wezen al jaren geleden onze 
aarde hebben bezocht. 
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Geweldige boeken die je tot nadenken zetten, dat wij niet de enige 
levende wezens in het heelal zijn. Of zou dat ook een taalfoutje in het 
spijkerschrift geweest zijn?
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Te tolerant

Ik vind mijzelf van nature een tolerant persoon. Iedereen heeft van 
mij het recht zichzelf te kunnen zijn en het is zeker niet mijn bedoe-
ling om iemand te beoordelen op zijn uiterlijk, geloof of karakter.
Zolang iedereen zichzelf kan zijn, kan doen wat hem of haar drijft, 
zonder anderen tot last te zijn, is iedereen voor mij welkom in Neder-
land, ongeacht de afkomst. 

Gisteren kwam mijn vrouw terug van een bezoek van een vriendin 
van haar met het verzoek om bij het afzwemmen en de diploma-uit-
reiking te komen filmen. 
Aangezien deze vriendin een volwassen vrouw is, was het afzwemmen 
‘s avonds met een hele groep volwassen vrouwen, die die avond voor 
het begeerde diploma gingen afzwemmen.
In eerste instantie leuk. Het vertrouwen, dat in mijn vrouw is gesteld 
om er iets moois van op de gevoelige plaat te zetten, geeft een zeker 
gevoel van trots.
Dit beeld veranderde bij mij abrupt toen ik hoorde waarom mijn 
vrouw hiervoor gevraagd was.
De vriend van de vriendin van mijn vrouw werd namelijk niet toege-
laten om dat te mogen filmen!
Dit omdat er een aantal vrouwen in diezelfde groep aan het afzwem-
men was, die ‘een geloof verkondigden’ waarbij de mannen er niet bij 
aanwezig mochten zijn.

Nu ben ik niet gauw geïrriteerd maar dit doet voor mij toch de deur 
dicht. 

Er is in mijn cultuur enige trots, als ik mijn kinderen of vrouw zie 
afzwemmen. Dat leg ik ook graag vast op de film. Het feit dat mij dit 
nu zou worden verboden, omdat anderen zich eraan storen, is ook 
een rechtstreekse inbreuk op mijn beleving. Als ik daar met de camera 
loop te zwaaien en van alles opneem waarvoor ik niet gekomen ben, 
kan ik mij daar nog iets bij voorstellen. Maar als ik een globaal shot 
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van het zwembad neem en inzoom op mijn kind of echtgenote, dan is 
het van de zotte dat een ander, met een andere cultuur, die hier gelijk-
tijdig wil afzwemmen (haar keuze!), mij gaat verbieden een opname 
van dit gelukkige moment te maken van mijn gezin.
Ik ben tolerant, maar nu is de grens overschreden. Er is geen respect 
voor mijn belevingswereld.

Als deze andere culturen ertegen zijn dat de mannen de vrouwen zien 
afzwemmen, om wat voor reden dan ook, dan nemen ze maar op 
andere uren les of op een andere plaats waar dit kan.

Nog even en het wordt ons verboden op het strand je gezinnetje te 
filmen bij een dagje uit, omdat op datzelfde strand ook een aantal 
vrouwen topless liggen te zonnen. Als deze vrouwen in het openbaar 
daar topless willen liggen, is hun zaak. Als zij dan niet gefilmd wensen 
te worden moeten zij daar niet gaan liggen! Daar zijn andere stranden 
voor, waar deze privacy wel wordt geboden.

Op het moment dat je hier zwemles neemt, gelden hier de normaal 
geldende regels. Die zijn van te voren te lezen. Het niet mogen filmen 
van het afzwemmen staat daar niet tussen. Als je dus die zwemlessen 
accepteert, moet je ook accepteren dat er anderen van deze prestatie 
van hun dierbaren wél een filmpje van deze gebeurtenis willen maken. 

Overigens vind ik ook hier het zwembad op aan te spreken. Zij lij-
ken nu de regels in het voordeel van deze groep badgasten op te rek-
ken. Enigszins begrijpelijk aangezien de meeste autochtone inwoners 
al sinds de lagere school hun zwemdiploma hebben gehaald en juist 
de allochtone groep niet, wat de meeste klanten voor het zwembad 
oplevert.

Desalniettemin, hebben wij ons blijkbaar weer aangepast ten gunste 
van diegenen die niet wensen gefilmd te worden met een totaal film-
verbod voor mannen in de zwemgelegenheid.
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We willen immers niet discriminerend overkomen (hoe zou dat hier 
kunnen?) en tonen wederom onze tolerantie.

Echter hoe slaat dit straks nog door? Moeten wij straks een toevallige 
schaars geklede passant tijdens een reportage van de minister president 
op het strand van Scheveningen om toestemming vragen of zij op de 
film mag blijven staan, of dat we haar misschien moeten ‘afplakken?’
Wordt nog leuk: een film waarvan een deel met een fluittoon is gewist 
vanwege het vloeken en een deel is wazig gemaakt ter voorkoming van 
identiteit. Wat blijft er van het vastleggen van de reportage nog over?
Vrijheden worden langzaam afgebroken. Censuur heeft ook in Neder-
land zijn intrede gedaan.
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Topsalaris

Ik las eens op Nu.nl een artikel dat de topsalarissen van de publieke 
sector aan banden worden gelegd. Het maximum inkomen van een 
bestuurder mag nu niet meer dan €229.000,--
bedragen. (2013)

Nu is dat op het eerste gezicht geen slecht bedrag. Ik verdien het niet 
en ik denk dat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking 
met zo’n salaris blij zou zijn.
Toch ben ik van mening dat het aan banden leggen van de groei in 
een salaris geen goed idee is.

Zoals ik in een vorige column al eens schreef, de motivatie om te wer-
ken verdwijnt. Iedereen heeft dromen en doelstellingen in zijn leven. 
Voor de een is het geluk een groot gezin, voor de ander een groot 
landhuis. Whatever! Als je deze dromen al van te voren de kop in-
drukt, zullen een heleboel bestuurders in spé, hun pijlen gaan verzet-
ten en wellicht naar het buitenland gaan. Daarnaast is er ook een gat 
gecreëerd tussen de inkomens van bestuurders in de private sector en 
de publieke sector. Waarom zou een goed functionerende bestuurder 
een baan aannemen in een ziekenhuis als hij als bestuurder van een 
groot garagebedrijf al meer kan verdienen?

Ook binnen de overheid zelf zie je die trend: de jonge getalenteerde 
managers in dop krijgen geen kansen omdat de zittende niet goed 
functionerende managers maar niet weg te krijgen zijn. De gouden 
handdruk of vertrekpremie is niet meer aantrekkelijk. Daarnaast kun-
nen de zittende managers vanwege het maximum gestelde salaris geen 
baan meer vinden die beter betaalt. Het gevolg laat zich raden. De 
goede manager verdwijnt naar het bedrijfsleven, de slecht functione-
rende is niet van zijn plaats te branden of krijgt een functie die ner-
gens op slaat, maar behoudt wel zijn hoge salaris, voor een functie die 
hij niet meer heeft.
Hierbij draait een organisatie zichzelf uiteindelijk de nek om.
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Vroeger werkte ik in een supermarkt. Mijn salaris was om te lachen. 
De bestuurder daarentegen verdiende toen al 250.000,- gulden. Was 
ik daarop jaloers? Nee. Hij werkte meer uren in de week, had hard en 
lang gestudeerd en zorgde voor de groei binnen het bedrijf waarbij hij 
drieduizend medewerkers voorzag van een vaste baan.
Ik had geen jaloezie, maar ik was trots dat er een man was die zich 
zo hard voor zijn zaak en personeel inzette. Dat hij daar een goede 
boterham aan overhield, daar is niets mis mee.

Tegenwoordig is dat een vloek. Wie wil er nog werken in een zware 
baan met veel verantwoordelijkheid tegen een salaris dat hetzelfde is 
als het salaris van de eerste de beste piloot van een grote luchtvaart-
maatschappij? 
Niet helemaal een goede vergelijking, een beetje gechargeerd, ook een 
piloot heeft een grote verantwoordelijkheid, maar toch.
Wie wil er nog promotie maken als de promotie geen geld oplevert 
maar alleen maar zorgen!!!

Het is absurd dat een regering zo’n maatregel oplegt. Natuurlijk zijn 
er ‘zakkenvullers’ maar toch gaat dat slechts om enkelingen. Zij halen 
echter altijd het nieuws en daardoor lijkt elke manager en bestuurder 
een potentiële zakkenvuller. Dat is beslist niet waar. 
Bovendien stimuleert het kunnen krijgen van een hoger salaris de mo-
tivatie en inventiviteit van medewerkers om wat extra te doen. Wie 
gaat er nu nog zijn handen uit de mouwen steken als er toch geen 
bonus meer inzit? Ik werk ook niet voor de liefdadigheid!

De maatregel ruikt naar het populisme van de politicus, die zijn stem-
men veilig wil stellen. Wetend dat de grote meute van de bevolking 
dit bedrag niet verdient, haalt hij hier de meeste stemmen mee. Daar-
mee wordt wel de ruggengraat van de organisaties weggesneden voor 
de mensen die wel nog eens van plan waren hun dromen waar te ma-
ken. Zij zullen nu besluiten hun talenten ergens anders te gebruiken. 
Het buitenland zal blij zijn…
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Wat is nu het probleem van de burger? Is geld verdienen een vies 
woord geworden? Het begint een beetje een communistische maat-
schappij te worden. Iedereen krijgt hetzelfde.
We weten wat daarvan terecht is gekomen. Een van de gevolgen is 
grote criminaliteit, veel zwart werk en geen enkele motivatie meer om 
een prestatie te verrichten.
Gaat dit zich in Nederland ook voordoen? We zijn hard op weg.
Hard werken mag wat mij betreft ook hoog beloond worden.  Dat is 
je recht. Je ‘verdient’ dat!
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Goedkope vakantie plannen

De winter is nog niet ten einde. Toen ik jonger was, keek ik elke week 
uit naar de sneeuw. Ook nu ben ik nog steeds een fervent liefhebber 
van skiën, maar de kwakkelende winters van Nederland vind ik verve-
lend. De ene dag de dikke jas uit de kast gepakt, terwijl ik de volgende 
dag toch maar een weer iets dunnere moest pakken omdat ik in de 
drukke trein bijna omkwam van de hitte van alle medereizigers. De 
ene dag de schoenen aangetrokken om de volgende dag weer te ver-
wisselen voor laarzen, omdat het witte wegdek was veranderd in een 
zompige combinatie van dooiende sneeuw en modder.
Nee, dan de witte bergen van de Alpen. (Bijna) elke dag mooi weer, 
niet te koud en ‘eeuwige’ sneeuw. Lekker op de latten even wegdro-
men van de drukke werkzaamheden en vervangen voor de drukte bij 
de piste. Als dan ook de kinderen volop lol hebben, kan een vakantie 
niet meer stuk.
Helaas, door de verminderde inkomsten en allerlei kostenverhogende 
maatregelen van de regering, zit een week skiën in er in huize Tiberius 
er niet meer in. Zeker niet met een vijf-koppig gezin.
Wat zou het toch geweldig zijn als de kinderen een week buiten de 
schoolvakanties vrij konden krijgen. De verantwoordelijkheid voor de 
leerprestaties blijven natuurlijk bij de ouders, maar een weekje de mo-
gelijkheid hebben buiten de vakanties om vakantie te nemen, scheelt 
duizenden euro’s.
Een weekje skiën voor vijf personen in het hoogseizoen kost al gauw 
vijfduizend euro met huur van een appartement, eten, skipas en even-
tueel wat lessen. Hetzelfde kost tussen de kerst en de voorjaarsvakan-
tie tenminste tweeduizend euro minder!
Geacht kabinet: we moeten bezuinigen. Oké. Maar als de vakantie 
tweeduizend euro minder kan kosten, is de extra BTW ook makke-
lijker te betalen en de pijn van de bezuinigingen minder, zonder dat 
het de staat geld kost.
Geef de burger eens de mogelijkheid om een weekje buiten de school-
vakanties te plannen.
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Maar op dit moment is deze mogelijkheid er niet en zijn wij, na enke-
le jaren zonder vakantie toch toe aan wat ontstressen. Wat doe je dan 
om toch ‘goedkoop’ op vakantie te kunnen: besparen op wat aankoop 
van kleding, zorgverzekering, een beetje minder chips en hier en daar 
een lampje minder.  Dit is overigens ook niet goed voor de staatskas 
en de ondernemer waardoor waarschijnlijk volgend jaar de belastin-
gen weer omhoog moeten!
Gelukkig heb ik nog wat ‘goedkoops’ kunnen vinden: Noorwegen. 
Dat wordt veel wandelen. Bovendien wordt hiermee de verleiding van 
fastfood, après-ski en dure souvenirs voorkomen. 
Maar eerlijk is eerlijk. Ik mis toch de Alpen. Mocht de regering be-
sluiten een weekje buiten de schoolvakanties te bieden, dan beloof ik 
plechtig volgend jaar weer meer kleding te gaan kopen en een extra 
lampje voor wat extra verbruik aan te doen…
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Vroeger was alles beter

Mijn grootvader zei altijd tegen mij toen ik een nog klein kind was.
“Jongen, ik ben blij dat ik al zo oud ben, al die nieuwe dingen die je 
nu op school moet leren, om een goede baan te krijgen, om alleen 
maar ‘gewoon’ te kunnen leven, zou ik niet meer aankunnen.
Vroeger leerde ik op mijn twaalfde een vak bij mijn vader en was de 
basisschool voldoende. Vroeger was één salaris voldoende om een ge-
zin van te onderhouden en kostte het brood slechts tien cent. Er was 
tijd om met de buren te praten en deed je nog gezellig samen spelletjes 
met de kinderen. Televisie was er niet en we luisterden met zijn allen 
naar ‘Sprong in het Heelal’ op de radio. Dat waren mooie tijden. 
Ja, vroeger was alles beter.

Als kleine jongen dacht ik daar natuurlijk anders over. Mijn moeder 
deed de was in een wasmachine. Mijn oma deed dat nog op de hand. 
Wij hadden centrale verwarming in plaats van één kolenkachel voor 
het hele huis. Ziekten als TBC en kinkhoest kwamen eigenlijk niet 
meer voor en wij hadden allemaal een eigen slaapkamer.

Nu heb ik zelf kinderen en zie mijn kinderen zwoegen om door de 
school heen te komen. Havo is niet meer genoeg.
Nu is alles gehaast, spreek je elkaar amper in huis, omdat moeder ook 
werkt en de kinderen gamen liever dan praten met hun ouders. Als 
je geluk hebt gaat de televisie even uit tijdens het eten. Maar na het 
eten dan moet er weer gestudeerd worden of naar de fitness gegaan 
worden, omdat de maatschappij vindt dat je ongezond leeft. De kin-
deren worden opgevoed door een ander en worden op scholen klaar-
gestoomd om vooral productief te worden. Spelen op straat kennen 
zij niet meer. Met de komst van de Nintendo, Wii of PSP was dat niet 
meer nodig. Ze zitten in hun eigen wereld en mailen elkaar alleen als 
zij iets van elkaar nodig hebben, terwijl zij hun kamers naast elkaar 
hebben! Behoefte om vriendjes op te zoeken en wat te gaan spelen, is 
er niet meer. Er is immers de webcam.



100

De niet productieven (bejaarden) worden weggestopt in een bejaar-
dentehuis om kosten te besparen. En ook bezoeken hoeft niet meer: 
geef hen gewoon een PC. Straks komt de vraag van mijn kinderen: 
wie was opa? 
Hij heeft namelijk nog geen Facebook.

Mijn grootvader had gelijk: vroeger was alles beter!
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Zweeftrein

Er is enige tijd geleden een heel ernstig treinongeluk geweest en daar-
bij viel één dode te betreuren. Ik wil hier absoluut niet speculeren over 
de toedracht, maar hierbij speelt mogelijk een menselijke factor en 
een verouderd beveiligingssysteem.
Nu is het volledig voorkomen van ongelukken een utopie, maar hoe 
kan je de kans op een ongeval nog verder verminderen? Door de men-
selijke factor uit te sluiten.

Een treinsysteem als de magneetzweeftrein, de Maglev, is bij uitstek 
volledig automatisch uit te voeren. Een computergestuurd netwerk 
kan de machinist volledig vervangen. Dankzij de beperkingen van 
rails en wissels, is dit vervoermiddel veel eenvoudiger te automatise-
ren dan andere vervoerssystemen. Op termijn kan het de aanzet geven 
tot een persoonlijk magnetisch zweef-vervoermiddel in plaats van de 
auto.

Uiteraard is het altijd makkelijk een zondebok aan te wijzen en de 
stoere taal te praten dat men een onderzoek eist. En volgens de eerste 
geluiden zou een investering van vele miljoenen nodig zijn om het 
beveiligingssysteem aan te passen naar ATBvv of het nog duurdere 
ERTMS. Maar hebben wij ook met z’n allen het lef om voor een vol-
ledig nieuw systeem te kiezen als blijkt dat ATBvv of ERTMS ook 
maar een tijdelijke oplossing is? En zouden wij dan nog miljoenen 
moeten investeren in een systeem wat in de basis al sinds 1825 nooit 
meer is gewijzigd? Of willen wij met de tijd en techniek mee om nu 
een systeem te bouwen dat voor de volgende generatie echt een oplos-
sing is?

Zou zo’n beslissing voor de politiek gunstig zijn. Wellicht zullen de 
machinisten niet meer gaan stemmen en zullen ook de reizigers in 
eerste instantie met een zekere angst het voertuig instappen. Gevoels-
matig lijkt de bestuurder van de trein inderdaad nog een extra veilig-
heid te bieden. Dit is echter volstrekte onzin. Zelfs in de luchtvaart 



102

landen vliegtuigen met een automatische piloot zonder ongelukken 
te veroorzaken. 
Daarnaast kost deze veiligheid natuurlijk ook een enorm bedrag aan 
investeringen. In deze dure tijd en economische recessie niet iets waar 
men zich politiek populair mee maakt: Men ziet dit als een verkwis-
ting van belastinggelden.
Toch jammer, want in weze heeft deze emotie ook de mogelijkheid 
van de magnetische zweeftrein enkele jaren geleden zo goed als ze-
ker voor Nederland de nek al omgedraaid. Men durfde niet meer te 
investeren in totaal nieuwe technologie en daardoor blijft men maar 
investeren in een systeem dat zijn technische grenzen heeft bereikt. 

De zweeftrein is een perfect werkend systeem dat ‘tegenliggers’ uitsluit 
en zonder machinist prima kan functioneren. 
Maar dat ongeluk dan in Duitsland waarbij vele doden te betreuren 
vielen met de maglev? (Transrapid) Dat was een testbaan. Geen reizi-
gersvervoer. Tijdens een testrit ging het mis. 
De enige echte vergelijking die op dit gemaakt kan worden, is met de 
reiziger-vervoerende magneetzweefbaan in Shanghai. Deze heeft zich 
inmiddels al bewezen: er heeft zich geen enkel ongeluk voorgedaan 
sinds de indiensttreding.
En de miljarden investering? Het grootste deel zou door Siemens, de 
fabrikant van de Maglev, betaald worden, mits zij de grond en gebou-
wen voor de eerst vijftig jaar mochten exploiteren. Dus die miljarden-
kosten, die de Nederlandse burger zou moeten ophoesten, zijn op z’n 
zachtst gezegd niet helemaal juist aan de burger voorgespiegeld.

Geluidsoverlast en energiegebruik zijn tot een minimum beperkt, de 
snelheid en het comfort juist tot een maximum verhoogd. De veilig-
heid wordt met dit systeem sterk verbeterd doordat alles computer-
gestuurd is en een grote hoeveelheid veiligheidsprotocollen die een 
machinist moet volgen, zijn niet meer noodzakelijk. Hierdoor wordt 
de kans op fouten met zware ongevallen nog verder verkleind. 
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Moeten wij in de eeuw van de grammofoonplaat en cassettebandje 
blijven leven, terwijl de techniek van de cd en blu-ray dit al heeft ach-
terhaald? Nemen wij genoegen met een tik in een grammofoonplaat 
(lees dodelijke ongevallen) terwijl de cd spatzuiver geluid kan leveren?

Wanneer durven we nu eens iets totaal vernieuwends te introduceren? 
Het is toch belachelijk dat wij stil blijven staan in de tijd omdat we 
de ballen niet meer hebben om nog eens te investeren in iets dat nog 
niet bestaat.
Keer op keer worden goede ideeën in de kiem gesmoord omdat men 
‘als de dood is’ voor iets nieuws. 
Gingen wij vroeger ook niet de oceanen over om nieuw land te ont-
dekken zonder dat we van te voren wisten wat we zouden tegenko-
men? Die pioniersgeest en en voortgangsdrang lijken totaal verstopt 
en men durft niet meer over zijn eigen horizon heen te kijken. Dat 
kan niet en staat eigenlijk de evolutie van de mensheid in de weg. Als 
we geen nieuwe energiebronnen aanboren en nieuwe systemen intro-
duceren, zal dit uiteindelijk leiden tot verval. Dat weet iedereen, maar 
men denk steeds teveel aan zichzelf en denkt ‘het zal mijn (regeer-)
periode wel duren’.

Dus tijd voor innovatie. Leg die magneettrein aan, de techniek om 
veel veiliger, sneller, comfortabeler en minder milieubelastend te gaan 
vervoeren is er. Op termijn is dit ook een goede basis voor zelfstandig 
transport van huis uit en kan zelfs de auto verdwijnen uit het straat-
beeld. Het systeem kan namelijk op dezelfde wijze worden uitgevoerd 
en zal dan ook het aantal slachtoffers van auto-ongevallen drastisch 
kunnen verminderen. 
Men spreek altijd over een reductie van ongevallen in het verkeer 
maar bedenk dat het doorvoeren van meer veiligheid in een verou-
derd systeem meer steeds meer geld kost. Wanneer het systeem 1% 
meer veiligheid moet bieden, zou er veelal 10% meer energie/geld in 
moeten worden gestoken. Die laatste procenten tot het optimaliseren 
van bestaande (veiligheids-)systemen kosten vele malen meer dan het 
beginnen aan een totaal nieuwe techniek.
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Bedenk maar eens hoeveel geld het zou kosten om een cassettebandje 
de kwaliteit van een cd te kunnen geven? (als dit al mogelijk is) Zo is 
het ook met de trein. Dit systeem heeft het gehad en het is hoog tijd 
voor iets nieuws en laten we nu beginnen met de kwaliteit van de cd. 
Laten we eerlijk zijn. De treinen zitten overvol, en veel meer capaciteit 
is er niet meer. Nog meer treinen achter elkaar laten rijden maakt de 
kans op ongevallen nog groter. 

Kan iemand mij overigens zeggen hoeveel geld er is geïnvesteerd in de 
HSL? En de nieuwe hogesnelheidstrein, de Fyra? Die is er nooit ge-
komen. Is dat bedrag al niet hoger dan wat er nodig zou zijn geweest 
voor een zweeftrein? Het komt zeker zeer dicht in de buurt. Het is dan 
ook geen reden om tegen zo’n project nee te zeggen.

Denk ook eens aan de kennis die we opdoen en waarmee wij op de 
markt een nieuwe concurrerende houding kunnen aannemen tegen 
het buitenland. Dat deden wij immers ook met onze kennis van de 
Deltawerken, die tot op heden over de hele wereld ook zijn vruchten 
heeft afgeworpen.

Ik heb het er voor over en wil graag dat mijn kinderen zich in de toe-
komst ook nog kunnen verplaatsen. Ik wil niet dat wij hen opzadelen 
met nog vollere treinen en nog meer vertragingen omdat wij geen be-
slissingen durven te nemen. Er zijn altijd beren op de weg, maar eens 
moet de knoop worden doorgehakt. Welke politicus is die visionair en 
heeft er nog ballen? Laat die nu opstaan.
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Ceremonieel koningschap

Toen de kroning van de koning aanstaande is, denderen de discussies 
weer door Nederland of onze aanstaande koning niet alleen maar een 
ceremonieel beroep zou moeten worden.

Ik zou de discussie eens de andere kant op willen zien gaan: Zou onze 
vorst niet eens wat meer macht kunnen krijgen?

Voor uitsluitend lintjes knippen en ons land vertegenwoordigen, kan 
je ook een acteur inhuren. Die leest immers ook de tekst voor die hem 
door anderen is voorgelegd.

Onze eerste burger van Nederland heeft zich goed op zijn taken voor 
kunnen bereiden en is goed op de hoogte met alle politieke en maat-
schappelijke ontwikkelingen. Ik vind het dan ook niet meer dan nor-
maal dat een koning daar ook een eigen mening over mag uitdragen 
en zich mag bemoeien met de uitvoering van onze nationale belan-
gen. Sterker, het eeuwig heen en weer gewauwel tussen de politieke 
partijen, kan dan eens voor goed geslecht worden.

Een koning is onafhankelijk en hoeft zich niet in kronkels te wringen 
om een meerderheid van stemmen te krijgen. Dit voorkomt een totaal 
onleesbaar en onuitvoerbaar akkoord en geeft duidelijkheid. 

Neem nu het sociaal akkoord. Na maanden van gesteggel kwam er 
een akkoord met de sociale partners: De 4,3 miljard aan bezuinigin-
gen gingen niet door. Een lichtpuntje voor Nederland: “we kunnen 
weer makkelijker wat geld uitgeven.”, aldus Marc Rutte. De hand-
tekening was nog niet gezet of er was al weer onrust: “Ja, misschien 
moest dit na enkele maanden toch opnieuw bekeken worden en zou-
den er alsnog extra bezuinigingen moeten komen.” 
Dus toch maar weer wachten met de uitgaven? 
Nog steeds geen duidelijkheid en die onzekerheid nekt Nederland. 
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Wat zou het toch geweldig zijn als er een man opstond die kon zeg-
gen: “ Alles aangehoord hebbend gaan we het zó doen! Geen gesteggel 
meer, maar zó gaat het gebeuren!”
Het maakt mij daarbij niet zozeer uit wat het besluit is, maar vooral 
dat er niet op wordt 
teruggekomen. Nederland krijgt weer een richting, een doel en dui-
delijkheid. 

Deze daadkracht van de koning zou ook in het buitenland niet mis-
staan. Natuurlijk heeft de koning zijn adviseurs en natuurlijk maakt 
hij afwegingen maar een daadkrachtig besluit kunnen nemen laat ook 
zien dat Nederland op de wereldkaart staat. 
Hoe denk je dat Europa gaat denken over Nederland als Nederland 
op dag één maatregelen neemt om de 3% norm te halen, vervolgens 
op dag twee er van af ziet om er vervolgens op dag drie er toch weer 
wel aan lijkt te willen voldoen. 
We kunnen niet iedereen terwille zijn en met iedereen bevriend blij-
ven (polderen). Soms geeft daadkracht meer respect en motivatie voor 
de burger om er de schouders onder te zetten. 

Anders gezegd: Als Koning Willem Alexander tegen ons zegt: “Schou-
ders eronder, we gaan het land beter maken en zó gaan wij het doen.”, 
dan geloof ik hem. 
Als Marc Rutte dat zegt…. kan dat morgen weer anders zijn, afhan-
kelijk van wat politiek de meeste stemmen oplevert.
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Mijn Kampf

Soms wil ik een aantal zaken aan mij voorbij laten gaan en ‘over laten 
waaien’. Maar soms raak ik zo gefrustreerd door alle berichtgevingen 
in de kranten, dat je er bijna niet onderuit kan om toch te gaan rea-
geren.

Een aantal zaken passeerden de afgelopen weken de revue:
De afluisteraffaire en
Aangifte tegen verkoper van ‘Mein Kampf ’.

Het zijn alledrie zaken waarbij ik mij bedenk, dat tolerantie tot het 
uiterste worden getest: wat is acceptabel en wat niet? Om met het 
laatste te beginnen; ik heb het boek Mein Kampf nooit gelezen en 
had eigenlijk ook nooit die behoefte om het te lezen. Maar voor zover 
ik begrepen, is dit ook het enige boek wat in Nederland verboden is 
om te verkopen. Op zich al bijzonder. Wat moet dan daar wel niet in 
staan dat ‘zo slecht’ is dat het verbannen teksten zijn. Is het dan net 
niet zoals de verfilming van Dan Browns boek, ‘Het Da Vinci Myste-
rie’? Ik was nooit naar die film gegaan als de Katholieke kerk niet had 
verteld hoe slecht deze film wel niet was. Aangezien ‘Mein Kampf ’ 
wel in andere landen verkocht wordt, is het natuurlijk via internet 
ook gemakkelijk te downloaden. Dus een verbod op de verkoop van 
zo’n boek, ongeacht of het wel ethisch is, slaat heden ten dage nergens 
meer op. Het lokt alleen nieuwsgierigheid uit die juist het lezen van 
een verboden boek in de hand werkt.
Dat er nu iemand het verboden boek blijkt te verkopen en daarover 
aangifte is gedaan, is een recht wat iedere burger of organisatie zo-
als de FJN (Federatief Joods Nederland) in Nederland heeft, maar ik 
vraag mij af of het het omgekeerde niet in de hand werkt en of de FJN 
zich niet eerder zorgen zou moeten gaan maken over afluisterpraktij-
ken die de Amerika hanteert. (Waarover eigenlijk de hele wereld zich 
zorgen zou moeten maken.)
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In eerste instantie lijken dit verschillende zaken, maar beiden gaan 
over het tot zich nemen van kennis, die van een ander is. Als het ken-
nisnemen van het boek, eventueel kan dit ook via internet, verboden 
is, waarom wordt er dan ook niet zo gereageerd of de kennis die de 
NSA neemt van alle mailverkeer?
Persoonlijk vind ik het een grove schending van mijn privé, ook al heb 
ik niet iets te verbergen, dat een ander mijn privé-teksten die ik via 
de mail verstuur en bedoeld zijn voor een ander privé, meeleest. Het 
wordt nog bizarder als je bij verkeerd woordgebruik, de eerstvolgende 
keer in Amerika niet meer wordt toegelaten omdat je mogelijk iets 
verkeerd heb geschreven en waarvan je je dat niet eens bewust bent. 
Mogelijk zelfs slecht is vertaald met een slechte vertaalmachine. 

Ook met het feit dat staatslieden zoals Angela Merkel worden afge-
luisterd, eigenlijk gewoon bespioneerd, lijkt Amerika weg te komen. 
Werd spionage normaliter niet als een misdrijf gezien? Het verschil 
met spionnen is dat zij in een land infiltreerden en met een fotoca-
mera wat geheime documenten stalen en dat de menselijke spionnen 
nu door elektronica zijn vervangen. Nog anders gezegd, een inbreker 
die mijn huis binnendringt en mijn pinpas en code weet te stelen is 
een misdrijf. Als de NSA die code die tegenwoordig elektronisch weg-
geschreven staat in mijn pc, weet te pakken te krijgen, is dit vanwege 
nationale veiligheid. (Om te kijken of ik geld wegsluis naar een ob-
scure organisatie) En wij staan dit allemaal toe! Het wordt tijd dat heel 
Europa aangeeft dat Amerika over de grens is gegaan en een handels-
blokkade zou gewenst zijn. Zonder Amerika wordt Europa ook veel 
sterker. We zijn minder afhankelijk van hen, dan je in eerste instantie 
zou vermoeden. Ik denk dat dit land ook een lesje kan gebruiken en 
wij niet alles over ons heen moeten laten gaan. 

Het wordt weer tijd om alle belangrijke brieven en mails per post te 
gaan verzenden. Want ik heb een groter vertrouwen de TNT-post, dat 
mijn brieven ongeschonden uitsluitend bij de geadresseerde aankomt, 
dan wanneer ik even snel een email zendt die door iedereen kan wor-
den meegelezen.
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Ik ga morgen een hele grote stapel postzegels kopen en nu weer alles 
per post versturen wat belangrijk is: acceptgiro’s weer per post i.p.v. 
telebankieren, ‘broodmessen’ weer halen in winkels i.p.v. laten toezen-
den, in de winkels contant betalen i.p.v. pinnen, videobanden kopen  
met contant geld i.p.v. elektronisch huren. Verboden boeken analoog 
fotograferen etc, etc. Als wij dit alle gaan doen, dan ben ik benieuwd 
hoe de geheime diensten gaan reageren. 
Overigens, als ik een terrorist was, zou ik allang al zo werken. Volgens 
mij doen zij dit ook al en worden alleen de nietsvermoedende burgers 
bespioneerd.
Voor mij is Snowden een held, een persoon die de wereld heeft wak-
ker geschut.
Nu maar hopen dat er met die kennis wat wordt gedaan!
Een grote handelsblokkade op Amerikaanse producten zou welkom 
zijn. En echt mensen, wij redden het wel. Het maakt ons ook weer 
inventief om zelf op eigen benen te staan en niet afhankelijk te zijn 
van een grootmacht.
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Een kat in het nauw

Wat zou er nu gebeuren als Europa zou zeggen tegen Nederland: “Jul-
lie hebben een groter financieel tekort dan 3%, daarvoor hebben wij 
jullie een boete gegeven, maar die is niet betaald. Daarom gaan wij 
nu een aantal economische maatregelen nemen, zodat jullie weer naar 
ons luisteren!”
We nemen geen gas meer van jullie af, we verkopen jullie geen olie 
meer, technische installaties waarmee je zelfstandig andere energie-
bronnen kunt ‘aanboren’ en van ons niet meer afhankelijk bent, leve-
ren we niet meer en noodzakelijke medicijnen die jullie niet zelf kun-
nen maken, wordt andere landen ook verboden aan jullie te leveren. 
Als jullie dan nog niet luisteren leggen we nog meer sancties op.
Bovendien weten wij dat jullie een hekel hebben aan de Belgen en al 
jaren een (chemische) aanslag voorbereiden. Mochten jullie een aan-
val op België doen, dan zien wij dat als een aanval op de wereld en 
zullen wij hard terug slaan.

Zeggen wij nog: We hebben helemaal geen chemische wapens. We 
willen helemaal geen België aanvallen!

Wat nu als wij dit te horen krijgen en de sancties voor een situatie 
zorgen dat uiteindelijk sommige levensvoorzieningen niet meer ver-
krijgbaar zijn. Geen olie meer, sommige voedselproducten op de bon, 
tekort aan medicijnen enz. Vervolgens leiden de tekorten aan onrust 
in Nederland. 
Gelukkig staat Marc Rutte op. En zegt tegen ons: Dit kan zo niet lan-
ger meer: Wij moeten wat doen. We gaan een kerncentrale bouwen 
zodat wij in onze eigen energievoorziening kunnen redden en niet 
meer afhankelijk zijn van andere landen. 
“Marc is groot!”, roepen we met z’n allen en we gaan bouwen.

“JA,” zegt Europa dan, “Jullie willen een kernbom maken. Dat mag 
niet. We gaan nog meer sancties opleggen. “Nee,” zeggen wij, “We 
hebben alleen energie nodig!’
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Uiteindelijk zal Nederland arm, ziek en hongerig niets anders te doen 
staan dan een oorlog moeten te beginnen om zijn mensen te voeden 
en België nu ligt in de route.. Een kat in het nauw…
Zie je wel zegt Europa. Jullie zijn oorlogszuchtig. We hadden gelijk. 

Is dit niet precies wat er met Irak gebeurde: Ze waren niet verantwoor-
delijk voor 9/11 en hadden geen Chemische wapens. En zat de Bin 
Laden in Irak? Nee, dus.
En dan Iran. Wie bepaalt of een land een kerncentrale mag bouwen? 
IS er een aanwijzing dat zij een bom maken? Dat zei Amerika van de 
chemische wapens ook over Irak. Ze werden niet gevonden toen het 
land eenmaal was overwonnen. 
En Noord Korea? Hoe ver worden zij als kat in het nauw gedreven? 
Hoe armer en behoeftiger de bevolking wordt, hoe meer zij haar lei-
der zal steunen. Maak dan een gemeenschappelijke vijand en het land 
staat volledig achter je. Is dat ook niet wat Amerika doet!

De landen mogen dan een andere instelling hebben dan onze normen 
en waarden, maar geeft, zolang zij een ander land niet aanvallen en 
alleen maar wat machtsvertoon tonen, geen recht hen aan te vallen. 
(doen Gorilla’s ook!)
Israel heeft ook kernwapens maar er is geen onderzoek door de atoom-
commissie zoals in Irak of dit juist is. Zij gedraagt zich agressief tegen 
Palestina, maar dat laten we gaan. 
Syrie gebruikt (chemische) wapens tegen het eigen volk, maar dat la-
ten we gaan.

Als ik objectief naar Achmedinnajad kijk, is zijn opstelling nog tole-
rant tegen de wereld. Maar als de wereld Iran nog verder in het nauw 
drijft, zal er op gegeven moment een opstand komen en hij, als leider 
van zijn volk, bijna een geforceerde oorlog moeten gaan voeren om 
zijn volk gewoon eten en medicijnen te kunnen geven. 
Natuurlijk zegt de wereld dan, “Zie je wel, we hadden gelijk! Hij is 
gevaarlijk!”
Is dat zo? Nee, het is iemand die niet anders meer kon.
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Als ik geen geld of eten meer heb voor mijn kinderen, bestaat de kans 
dat ik ga stelen of zwart ga werken. Ben ik dan een dief? Ja. Zeggen 
jullie dan en dat hebben we altijd al geweten…
Maar we komen er snel achter. Als de bezuinigingen in Nederland 
zo doorgaan, zullen er velen ‘schurken’ gaan opstaan die proberen te 
overleven.



113

320 miljoen euro

Hollanders zijn een raar volkje.

Nog steeds hangen velen aan het verleden en willen koste wat het kost 
dit verleden laten herbeleven en vasthouden. En dat mag wat kosten.
Afgelopen week hoorde ik op de radio van een reporter die als eerste 
in het nieuwe Rijksmuseum mocht kijken hoe het er uit zou gaan zien 
wanneer de heropening in april 2013 een feit is. Bijna alles is gerestau-
reerd en in ere hersteld. Een vloer is zelfs hersteld naar de situatie weer 
zoals het in 1885 oorspronkelijk was. 
Het mocht wat kosten: de totale restauratie heeft tot nu toe 320 mil-
joen euro gekost en heeft al ruim 10 jaar geduurd. Maar dan heb je 
ook wat. Als volgend jaar april de deuren van het museum weer voor 
het publiek worden geopend, kan men laten zien dat dit het geld 
waard was...
Vanaf dat moment is de Nachtwacht weer te bewonderen en kan ie-
dereen zien hoe Nederland er uit zag ten tijde van Rembrandt van 
Rijn. Volgens de prognose zouden er 1½ miljoen bezoekers per jaar 
verwacht worden, maar het enorme bedrag dat daarvoor aan restau-
ratiekosten is betaald, vind ik niet in verhouding staan met de waarde 
van de schilderijen die er hangen. 
De Nachtwacht mag voor velen een symbool zijn van Hollands glorie, 
320 miljoen euro uitgeven in een tijd waarin verschillende politieke 
partijen willen beslissen om de reiskosten belastbaar te maken, vind ik 
niet door de beugel kunnen.
Sommige forensen hebben een (verplichte) een OV-jaarkaart voor 
hun werk nodig. Dat is een noodzaak om zijn of haar werk te kunnen 
uitvoeren. Deze personen krijgen hierdoor een bijtelling van € 3600,- 
bijtelling op hun jaarsalaris, oftewel ca 150,- extra lasten per maand!!!
Ik wil hier niet verder ingaan op alle bezuinigingen die ons kabinet 
van plan is door te voeren in 2012 zoals 2% btw verhoging, 130,- ex-
tra eigen risico bij de gezondheidszorg. Dat wordt een andere column. 
Het zet je echter wel aan het denken waar ons belastinggeld naar toe 
gaat en waardoor deze tekorten ontstaan..
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Ik kan mij nog herinneren dat de kosten voor de bouw van de Noord-
Zuid lijn, om het maar even in Amsterdam te houden, inmiddels twee 
keer zo duur is geworden als werd begroot.
Bij het Rijksmuseum is dit nu dus al 3,5 maal! De renovatie van het 
museum was in 1999 begroot op 202 miljoen GULDEN oftewel on-
geveer 92 miljoen euro (bron: www.hantenbroeke.nl)
Daarentegen gaan er naar verwachting 1,5 miljoen reizigers per week 
met de metro (78 miljoen reizigers per jaar) en komen er in het Rijks-
museum maar 1,5 miljoen bezoekers per jaar.
Toch hoor ik maar weinig geklaag over deze enorme kostenoverschrij-
ding.

Tegenwoordig kunnen wij heel goed in HD-formaat thuis op onze 
televisie digitaal de Nachtwacht zien. Nog even en het kan zelfs holo-
grafisch of in 3D. Gratis en voor eeuwig behouden voor onze nostal-
gisten, die de middeleeuwen een warm hart toedragen en geschiede-
nisleraren, die les geven over de middeleeuwen. Met weinig fantasie 
kan je je al een LCD-scherm voorstellen dat een hele wand van een 
huis beslaat. (een LCD-scherm met een diameter van 2.82 cm bestaat 
al) Je kan dan de Nachtwacht levensgroot thuis projecteren. 
De meerwaarde om naar het museum te gaan en het schilderij in wer-
kelijkheid te zien, wordt dan snel minder gegeven de huidige technie-
ken. Ik vraag mij dan ook af of de prognose van 1,5 miljoen bezoekers 
per jaar na 10 jaar nog zo is.
Omgekeerd verwacht ik met de stijgende brandstofprijzen dat de me-
tro wel eens zou kunnen groeien naar 100 miljoen reizigers per jaar.
Per reiziger zijn de bouwkosten van de Noord-Zuidlijn dan een schijn-
tje in vergelijking met het aantal bezoekers van het Rijksmuseum. (44 
euro per reiziger tegen 213 euro per bezoeker)
Natuurlijk zal er na 10 jaar nog eens gekeken moeten worden hoe-
veel bezoekers en reizigers er dan blijken te zijn, dus de getallen zijn 
enigszins discutabel, maar de verschillen blijven ongeveer even groot.

Nu is het altijd eenvoudig om achteraf te zeggen dat de begrotingen 
niet deugen, maar dat is in feite met alle projecten zo. Ik vind het al-
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leen niet juist dat van één zaak een enorme ophef wordt gemaakt en 
al die propaganda tot een bijna stopzetten van nieuwe projecten leidt, 
terwijl naar andere veel duurdere projecten niet gekeken wordt. Op 
deze wijze durft niemand meer risico’s te nemen bij nieuwe bouwpro-
jecten vanwege de negatieve publiciteit en blijven we hangen in aller-
lei restauraties van gebouwen omdat daar de budgetoverschrijdingen 
blijkbaar daar geen probleem zijn.

Overigens ben ik zelf niet echt blij met restauraties, die de nostalgie 
in ere moeten herstellen, zoals het in verleden was. Ik zou als bezoeker 
toch graag naar een schoon toilet willen en ik vind het is wel een veilig 
gevoel om nooduitgangen en brandveiligheidsinstallaties te hebben 
zoals deze anno 2012 horen te zijn…
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Schoonmaakperikelen in de trein

Vroeger heb ik in mijn jonge jaren in een supermarkt gewerkt. ‘Het 
werk was leuk, maar de klanten moesten er niet bij zijn!’, zei ik altijd. 
Afgezien van regelmatig als een stuk ‘vuil’ te worden behandeld, was 
het ook voor de klanten heel normaal om producten uit de diepvries 
te pakken en later op een andere plek in de schappen achter te laten, 
als men besloot het toch maar niet te kopen. Als het niet op tijd ge-
vonden werd, was de stank enorm. Ook kauwgom werd achteloos op 
de grond gegooid en wij moesten met plamuurmessen regelmatig aan 
de gang om de vloer weer schoon te krijgen. 
Met het idee van het enorme schoonmaakwerk dat wij daaraan had-
den, denk ik nu aan de schoonmakers die staken voor een betere 
CAO.
Laat ik voorop stellen dat het deze werknemers van harte is gegund. 
Het is mijns inziens belachelijk dat zij onderbetaald worden. Laten 
we eerlijk zijn: in welke branche is het nog normaal dat de eerste twee 
ziektedagen niet worden uitbetaald. Als je de pech hebt dat je een 
griepje krijgt en na drie weken een been breekt mis je maar liefst vier 
betaalde werkdagen, oftewel 20% van je salaris in die periode. In deze 
tijden van recessie is dat voor niemand op te brengen en zeker niet 
voor een groep werknemers van wie de salarissen toch al zo laag zijn. 
Daarnaast is het werk zwaar en meestal op de meest vervelende uren, 
de vroege ochtend of avond.
Nu de NS is getroffen door de stakingen en ook het reizigerspubliek 
er last van krijgt, krijgen de stakingen ook de aandacht op het nieuws 
die ze verdient en zijn de werkgevers weer bereid te praten. Ik hoop 
dat daar iets positiefs uitkomt.
Als ik de beelden op het nieuws zie van de gigantische troep die wij 
met zijn allen maken in de trein, op de perrons en op alle andere 
openbare plaatsen waar in dit journaal gefilmd was, schrik ik van ons 
eigen gedrag. Wat is het nu voor moeite om het zakje van een gegeten 
broodje of het bekertje van een bakje koffie nu eens even niet in de 
trein achter te laten maar in je tas mee te nemen. Vervolgens kan je 
het in een daarvoor bestemde afvalbak weggooien, die op een andere 
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plaats door de gemeentelijke reinigingsdienst wel geleegd. Ik schaam 
mij diep over de nonchalance waarmee achteloos weer een koffiebeker 
bovenop de toch al overvolle vuilnisbakken in de trein wordt gedrukt 
met het idee ‘Als ik er maar vanaf ben!’
Deze vervuiling houdt niet op in de trein. Ook op andere plaatsen 
zijn we bezig een enorme vervuiling achter te laten zonder het te be-
seffen. Denk eens aan de grote hoeveelheid rotzooi die we met zijn 
allen plaatsen op internet. Ik bedoel niet de seksueel getinte websites 
maar bijvoorbeeld de lading foto’s die we achterlaten op Facebook. 
Baby van links, baby van rechts, eten van vanmorgen, het diner van 
gisteren, een foto van de bushalte waar de bus net is gemist en dit 
blijkbaar aan de hele wereld worden verteld, enz. 
Mijn oproep aan iedereen: Mensen besef eens wat een rotzooi we met 
z’n allen overal achterlaten.  Neem nu eens je afval mee naar huis en 
gooi het daar weg in plaats van in de trein. Dat is niet veel moeite en 
houdt de trein ook nog een beetje bereisbaar. 
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Consument

De kleine lettertjes

Gratis

Klantvriendelijk

Lekker eten

Keuringsdienst

Lekker Noorwegen

Statiegeld

Apeldoorn
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De kleine lettertjes

Als ik een nieuw apparaat wil kopen, probeer ik van te voren altijd via 
internet zoveel mogelijk informatie over het product te verzamelen. Ik 
lees altijd de technische specificaties. Hoewel je soms meer tijd nodig 
hebt om te begrijpen wat alle afkortingen betekenen voordat je de 
tekst kan lezen, zie je natuurlijk altijd overduidelijk in de tekst staan 
hoe goed het apparaat wel niet is.

Als het water je al bijna in de mond loopt en je staat al in de starthou-
ding om naar de winkel te rennen, is het soms moeilijk je te realiseren 
dat je de helft van de aangeboden functies waarschijnlijk nooit zal 
gebruiken en, er altijd wel weer iets is, waarin je een concessie moet 
doen, omdat jouw ideale apparaat net niet verkrijgbaar is.
Maar ja, je wilde het al zo lang en wachten op de andere versie is dan 
wel heel moeilijk.

Echter hoe goed je je ook voorbereid, het probleem is dat je in de 
specificaties niet leest wat het niét kan! Dat geldt trouwens niet alleen 
voor apparaten.

Begin jaren tachtig kocht ik een huis dat geen aardgasaansluiting had, 
maar stadsverwarming. Nog steeds moet ik aangeven, dat ik dit ge-
weldig vind. Helaas is er maar één leverancier, zodat dankzij dit mo-
nopolie langzamerhand een woekerprijs aan energiekosten gevraagd 
kan worden. Dit in tegenstelling tot de keuze die je hebt aan ener-
gieleveranciers, die gas en elektra leveren. Maar dat mag de pret niet 
drukken: Geen HR-ketel die onderhoud vraagt en altijd warm water 
beschikbaar zonder kans op een koolmonoxidevergiftiging. Het war-
me water komt de buis binnen en verlaat iets kouder weer het huis via 
de radiator. Eenmalig(!) de centrale thermostaat inregelen en voilà, je 
hebt altijd de juiste temperatuur.
Dan moet er wel een thermostaat in het huis zijn aangebracht, na-
tuurlijk!
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Dat laatste bleek niet het geval. Er waren wel thermostaten onder de 
radiatoren aangebracht, maar een centrale unit waarmee het hele huis 
in één keer een graadje lager kon worden gezet, zat niet in het huis.
Dus elke keer het hele huis door, liggend op de vloer, achter de bank 
en onder het bed kruipend om bij zo’n thermostaat te komen. Dit is 
niet echt handig!
Op mijn vraag aan de makelaar waar een centrale unit was geplaatst, 
vertelde hij mij dat dit in het bestek van het huis stond. Niet dus. 
“Ja, dat klopt. Er staat niét, dat er wél een thermostaat in zou zitten. 
Op mijn vraag of er dan alsnog één geplaatst kon worden, was het 
antwoord dat dat niet kon. Daar was het stadsverwarmingssysteem 
niet op gebouwd.
Het probleem hier, is dat je in de tekeningen van het huis niet kijkt 
naar de zaken die er niet op staan. Je kijkt naar de zaken die wél ver-
meld staan. Logischerwijs neem je aan dat wat niet op de tekening 
staat zo vanzelfsprekend is, dat dit niet is vermeld.
Als ik een televisie koop en de specificatie lees, staat daar ook niet bij 
dat het apparaat een draad heeft voor het stopcontact. Toch wordt dit 
er gewoonlijk wel bij geleverd, toch!
Zie je het voor je: Kom je met de televisie thuis, wil je het aansluiten: 
Geen stekker. Sterker, geen aansluiting voor een stekker. Ga je terug 
naar de winkel, krijg je als antwoord dat dat ook niet in de beschrij-
ving stond en je dat dus had kunnen weten!
Ik vind dat de wereld op z’n kop. Toch is dat precies het geval geweest 
bij de aankoop van het huis. Het contract was al getekend, dus daar 
was niets meer aan te doen. Daarnaast zat er een thermostaat op elke 
radiator, dus kon ik daar ook niet over klagen. Dat ik ‘zo stom was’ 
om voor de radiator een bank of een bed voor plaatsen, Tja, dat was 
mijn zaak. Niet van de architect van het huis. Dat in enkele gevallen 
een bed ook echt niet anders geplaatst kon worden zonder de deur te 
blokkeren en zelfs zo op de bouwtekening was getekend, maakte niet 
uit.

Moraal van dit verhaal. Het zijn niet alleen de kleine lettertjes in het 
contract, die voor altijd weer voor onbegrip zorgen, het zijn de zaken 
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die helemaal niet vermeld worden. En op wat niet is vermeld, kan je 
ook geen aanspraak op maken!

Terug naar de aankoop van het apparaat. In mijn geval een televisie. 
Staat er in de beschrijving dat het apparaat een stroomverbruik heeft 
van €90,- per jaar. Op basis waarvan: Bij 1 uur gebruik per dag? Bij 
0,06ct/ per KwH?
Ik wilde gewoon het kilowatt-uur weten. De verkoper kon het mij 
niet vertellen. Ook de internetsite bood geen uitkomst.  
Uiteindelijk heb ik besloten de aankoop nog even uit te stellen. Ik 
wilde niet nog een keer een kat in de zak kopen.
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Gratis

Het is altijd bijzonder om te zien hoe mensen reageren op woorden als 
‘gratis’ of ‘nu met 50% korting’.

Ik ben in mijn jonge jaren verkoper geweest en had er plezier om de 
gretigheid van de klant te observeren als zij een product wilden kopen 
op het moment dat men er ‘korting’ over krijgt.
Zodra er een woord ‘korting’ of ‘op=op’ op een verpakking stond, kon 
menig consument de verleiding niet weerstaan om het aangeprezen 
product te kopen, ongeacht of men het nodig had.
En kijk eens naar jezelf; Hoe vaak ben je zelf naar de supermarkt ge-
gaan om alleen maar een zak croissants te halen en kom je vervolgens 
toch terug met nog een pak koek dat was afgeprijsd of met 2 zakken 
croissants omdat de tweede de halve prijs was. Terwijl je er eigenlijk 
maar één nodig had en de kans groot is dat de tweede zak blijft liggen!

Consumenten laten zich ook eenvoudig in de maling nemen.
Als er het woord ‘afgeprijsd’ op staat, kijkt men niet eens meer wat 
de oorspronkelijke prijs was. Soms prijsde ik producten slechts 5 cent 
af en werd het bij het zien van de afprijssticker al in de winkelwagen 
gestopt, zonder zelfs maar te kijken hoeveel het was afgeprijsd.

Een ander leuk woord is “refund of cashback-actie”. “Nu bij aankoop 
van een fles limonade €1,- op je rekening teruggestort.” Weet je hoe-
veel consumenten daadwerkelijk het bedrag terugvragen? Minder dan 
10 procent. Uiteraard is de aanbieding daar ook op gebaseerd. De 
fabrikant weet ook wel dat niet iedereen zijn refund vraagt. Dit komt 
ook omdat een aantal bijkomende voorwaarden het geld terug vragen 
niet eenvoudiger maakt.
Het is mij ook wel overkomen dat ik het product kocht en vervolgens 
thuis tot de ontdekking kwam dat ik de benodigde kassabon was ver-
geten. Dan geen refund dus. Of blijkt de actie al verlopen en was deze 
verpakking ‘blijven staan’ tussen de nieuwe partijen. Let maar eens 
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op hoeveel acties verlopen zijn als je de verpakking leest in de super-
markt. Maar daar kom je thuis meestal pas achter.

Dan het mandje bij de kassa. Vaak een grote hoeveelheid van pro-
ducten, die niet eens afgeprijsd zijn of andere vorm van korting heb-
ben. De klant staat echter te wachten in de rij van de kassa en kijkt 
ongewild meerdere keren om zich heen en ziet een bord waarbij het 
lijkt of dit een uniek aanbod met extra voordeel is. Je wordt verleid 
dit product te kopen. Dit heet een impuls aankoop. Dat werkt ook 
altijd. Wederom producten die je normaal gesproken niet zou hebben 
gekocht. Je was immers al klaar met je boodschappen.

En wat dacht je van deze: “Nu met airmiles betalen en tot 50% kor-
ting halen!” Nou vergeet het maar. Die airmiles vertegenwoordigen 
gewoon geld. Je hebt er voor gespaard en als je van de 100 euro het 
product voor 50 euro en 5000 airmiles krijgt, heb je het gewoon he-
lemaal zelf betaald. Niets korting, geen cent!

Het sparen van zegels, airmiles, Douwe Egberts punten etc. is een 
typisch Hollandse uitvinding. Het is een prachtig middel om klanten 
te binden en jou een spiegel voor te houden wat je allemaal wel met 
die zegels kan doen. Inderdaad kan doen. Want weet je hoeveel liter 
brandstof je moet tanken om een dvd-speler of tv bij elkaar te sparen? 
Daar heb je een DAF-truck 65 voor nodig die dagelijks 500 kilometer 
rijdt!
Ik wilde ooit sparen voor een dvd-speler. Daar had ik dan bijna 10 
jaar voor nodig als ik wekelijks ging tanken. Tegen die tijd bestaat de 
speler al niet meer of is het zegelsysteem weer veranderd.

Maar het werkte wel. Want ik bleef toch lange tijd trouw aan mijn 
tankstation. Totdat ik op een gegeven moment er achter kwam dat ik 
bij een andere pomp zonder zegels veel goedkoper uit was. 
Dat geld leg ik nu apart en als ik genoeg gespaard heb, koop ik daar 
een camera voor. 
Gratis….
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Klantvriendelijk

Een heel leuk onderwerp waar je meestal aan de koffietafel op je werk 
veel medestanders krijgt, is een verhaal over wat je hebt meegemaakt 
over een de afhandeling van een klacht, gebrekkige service bij een 
garantie of een ‘verkeerde interpretatie’ van de kleine lettertjes bij een 
aankoop.

Meestal vind je het zelf ook wel hilarisch hoe je behandeld bent, en 
om die reden vertel je dat ook aan je collega’s. Wel zit er een onder-
grond in van onbegrip en verwondering dat dit kan gebeuren.

Enkele voorbeelden:
Bij het boeken van een reis op een website worden spaarpunten gege-
ven bij aankoop van producten. De spaarpunten, t.w. €10,- , zouden 
op je spaarpas worden bijgeschreven. Nadat blijkt dat dit na zes weken 
nog niet is gebeurd, kan je je klacht via een klantenservice-nummer 
door bellen á € 0,30 p/m. Eerst klantnummer intoetsen, dan een ‘#’, 
dan een menu doorworstelen waarvan het laatste nummer altijd de 
klachtenafhandeling is. (Ooit wel eens meegemaakt dat de dame in 
de telefoon zegt: “Heeft u een klacht, toets 1?” Nee eerst komt: “ Wilt 
u een bestelling plaatsen toets 1, wilt u een adreswijziging doorgeven 
toets 2 etc.” Bij 5 of hoger komt dan, na inmiddels enkele minuten, 
eindelijk jou klachtnummertoets.
Hoe vaak komt het voor dat je dan al voor 5 a 6 euro hebt verbeld, 
voordat je eindelijk iemand krijgt die je klacht aanhoort. Van die tien 
euro is dan weinig ‘winst’ over.
Is dat dan je klacht waard? Of maar de moeite niet nemen en je ‘ver-
lies’ nemen.

Een collega van mij besloot een samenlevingscontract af te gaan slui-
ten, toen zij samen met haar vriend langs een notariskantoor liep. 
Omdat op dat moment het kantoor geopend was, liepen ze meteen 
naar binnen om een afspraak te maken.
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De dame achter de balie antwoordde echter dat een afspraak alleen 
telefonisch gemaakt kon worden.
“Dus als ik nu mijn mobieltje pak en u bel, dan kunnen we een af-
spraak maken?” 
“Ja mevrouw!”
“Maar u zit naast de telefoon!”
“Dat zijn de beleidsregels mevrouw!”

En dan dit: vroeger maakte je geen afspraak bij de dokter. Je nam 
plaats in de wachtkamer en vroeg na wie jij aan de beurt was. Heel 
prettig. Met een beetje geluk was je uiterlijk voor 10.00u, het einde 
van het spreekuur, geholpen.
Nu moet je een afspraak maken. Dit kan telefonisch, maar de lijn is 
altijd bezet. 
Bij mij altijd iets van :”Er zijn meer dan 10 wachtenden voor u. Pro-
beert u het later nog eens.”
Dus is het handiger bij het wijkgezondheidcentrum aan de balie te 
gaan staan. Blijkbaar hebben anderen dit ook door. Het vervelende 
is nu dat dezelfde assistente ook afspraken maakt door de telefoon. 
Dus toen ik uiteindelijk aan de beurt was, vroeg ze mij of ik een 
momentje had. Nou eigenlijk niet. Ik moet ook werken, maar ja, uit 
beleefdheid… Na een gesprek van wat wel 5 minuten leek, was ik aan 
de beurt. “Wat zijn de klachten?” Tring! “Oh, een momentje!” Weer 
enkele minuten verder.. “En wat is uw geboortedatum? Dan zoek ik 
uw dossier erbij.” Tring! Oh, excuus meneer, een momentje.” Uitein-
delijk weer aan de beurt. “Ja, dan kan ik een afspraak maken voor u 
om 15.00u. De rest is daarvoor al vol!” 
Ja natuurlijk, met al die telefoontjes ertussen, die steeds voorrang krij-
gen! Dat betekende voor mij, in feite, dat ik mijn hele dag kwijt was. 
Als je een dokter nodig hebt voor een huiduitslag meld je je niet ziek. 
En voor een doktersafspraak waarvoor staat dat ik maximaal 2 uur 
verlof kan krijgen, moet ik nu een hele dag opnemen.

Waar het mij om gaat. Waar is de klantgerichtheid. Waar wordt nog 
in jouw situatie ingeleefd. Alles wordt aan regels gebonden. De ‘pro-
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ductie’ moet verbetert worden. (Lees minder personeel) en dat maakt 
het er niet klantvriendelijker op.
Blijkbaar pikken we dat en lachen we er om aan de koffietafel. “Ja, dat 
soort zaken gebeuren. Maar bij ons bedrijf gelukkig niet! Wij weten 
wat service is!”. 
Is dat zo? Lees eens je eigen protocollen eens met de bril van een 
klant…. Daar valt vast ook nog wel wat te verbeteren denk ik. Maar 
om dát onderwerp aan de koffietafel aan te snijden is misschien niet 
zo handig.
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Lekker eten

Degenen die mij kennen, weten dat ik niet altijd auteur ben geweest. 
In een grijs verleden heb ik voor een overheidsorganisatie gewerkt die 
de veiligheid van levensmiddelen en de hygiëne van bedrijven contro-
leerde. Daarna heb ik voor diezelfde organisatie jaren lang de veilig-
heid allerlei producten gecontroleerd zoals boormachines, speeltoe-
stellen, speelgoed, kermisattracties en zelfs waterglijbanen.
Vaak wordt mij de vraag gesteld: “Tiberius, “Durf jij nog wel te eten 
in een restaurant?” en “Kan je niet eens wat anekdotes vertellen over 
wat jij daar hebt meegemaakt?
Bij deze vandaag het antwoord op de eerste vraag. In een volgende 
column zal ik de anekdotes schrijven. Het leukste moet je tenslotte 
bewaren voor het laatste. Toch?

Om met deze eerste vraag te beantwoorden, moet je een aantal zaken 
weten, die wellicht iets anders zijn dan je vermoedde: In elk restau-
rant kan je een voedsel vergiftiging oplopen. Een chinees restaurant 
wordt altijd als eerste de zwarte Piet toegewezen maar in een Ne-
derlands restaurant of Franse keuken is die kans beslist niet minder. 
Dat heeft ook vooral te maken met de rauwkost die veel gevoeliger is 
voor besmetting ten opzichte van de Aziatische keuken waar alles veel 
meer doorgebakken of gekookt wordt. Ook de Italiaanse keuken kent 
diverse lekkernijen die gevoelig zijn voor bacteriën, zoals het dessert 
Tiramisu. 
Verder moet ook de omelet altijd de verdachtmaking doorstaan, als je 
weer eens diaree hebt gehad. Slecht één op de 10.000 eieren heeft een 
salmonella-besmetting. Dus de kans dat je een keertje door een eitje 
wordt geveld, is ook bijzonder klein. 
Overigens is de kans op een salmonella-vergiftiging door een schar-
relei groter dan door een legbatterij-ei omdat een scharrelkip door zijn 
eigen stront loopt en een legbatterij-kip niet. 
Dat wil overigens niet zeggen dat ik de levensomstandigheden van 
deze kippen goedkeur. Ik kijk hierbij uitsluitend naar het veilig eten 
van het ei. 



128

Bovendien gaat het meestal niet mis met de producten waarvan je 
weet dat zij bacterie-gevoelig zijn, maar om de producten waarvan 
het niet wordt verwacht. Dit heeft meer te maken met ondoordacht-
zaamheid van de bereider. Zoals het snijden van een rauwe kip (die in 
tegenstelling van het ei, voor ruim 80% wel besmet zijn met salmo-
nella of campylobacter, een ander gevaarlijk beestje) en dan alleen het 
snijplankje omspoelen met heet water om er vervolgens de salade op 
te snijden. Geloof mij, omspoelen alleen is onvoldoende om de kleine 
beestjes weg te krijgen. 
Tenslotte kan je niet alles kapot koken. De bacterie kan je doden maar 
de ‘uitwerpselen’ van de bacterie kunnen ook de vergiftiging veroorza-
ken. Gooi een pen in de soep en je kan koken tot je een ons weegt, de 
pen verandert niet. Die kan je na het koken er nog net zo uithalen. Zo 
ook de dan inmiddels door de bacterie gevormde gifstoffen.

Al met al. Durf ik nog in een restaurant te eten? Jazeker! Ik kijk mis-
schien een beetje meer uit bij een aantal gerechten, maar ik eet er niet 
minder om.   

Misschien dan toch nog een kleine anekdote over het eten van vlees;
Mijn collega had een discussie met een veganist over het eten van vlees. 
Vol vuur vertelde deze dame dat zij het eten van vlees verafschuwde 
waarop mijn collega aan haar vroeg of zij wel nog melk dronk. “Ja, 
natuurlijk.” was haar korte antwoord. Melk is immers geen vlees!
“Oh.” was al wat mijn collega zei.  Zij keek hem verwonderd aan.
“Mevrouwtje, melk wordt alleen maar gegeven als een koe kalfjes 
krijgt. Als het kalf blijft drinken is er geen melk productie. Dus wordt, 
om melk voor de consumenten te krijgen, het kalf niet alleen voor het 
vlees geslacht!” 

De vrouw keek hem aan en liep met een bedenkelijk gezicht stilletjes 
weg.
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Keuringsdienst

Zoals in een andere column ‘lekker eten’ belooft, hierbij nog enkele 
anekdotes over de tijd dat ik voor een overheidsorganisatie werkte, 
die de veiligheid van allerlei eetwaren en producten controleerde zoals 
cosmetica, speeltoestellen, speelgoed, kermisattracties en zelfs water-
glijbanen.

Op een van de eerste dagen, dat ik met een collega op stap ging om 
het vak te leren, kwamen we terecht in een café in het centrum van 
Amsterdam. Het was een warme dag en redelijk druk. We liepen naar 
de barman om ons eerst voor te stellen en te zeggen waar wij voor kwa-
men. De barman stond net een paar bestelde appelpunten te voorzien 
van slagroom. Daarna zette hij de punten even neer op de toonbank 
en liep naar een koffiemachine. Nog voordat wij wat konden zeggen, 
riep hij naar ons: “Ik kom zo bij u hoor!” Vervolgens keerde hij zijn 
rug naar ons en de appelpunten toe om de koffie in te schenken. 
Op dat moment sprong de kat, die waarschijnlijk bij de inventaris 
van dit etablissement hoorde, op de toonbank en sloeg zijn poot in de 
slagroom om deze vervolgens af te likken. De barman zag de kat en 
joeg hem al zwaaiend weg. “Rotkat!” 
Gelukkig hadden de nieuwe eigenaren van de appelpunt niets gezien 
en spoot de barman handig een nieuwe hoeveelheid slagroom op de 
plek waar de kat zijn poot in had gezet.
Op het moment dat hij dit wilde oppakken en naar zijn klanten wilde 
lopen, sprak mijn collega hem aan en legitimeerde zich: “Wij zijn van 
de inspectie. Dit kan niet!”
De man keek ons aan, zei niets maar kreeg een verschrikkelijk rood 
hoofd, en gooide het gebak direct de vuilnisbak in. 
Als dit ooit nog een tweede keer zou voorkomen, zal de man eerst 
goed om zich heen kijken of er niet toevallig weer iemand van die 
inspectie staat…

Eén van de mooiste taken die ik had was de controle van de veiligheid 
van waterglijbanen. Die taak was er niet zomaar gekomen. Door veel 
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letsel gevallen, zoals tegen elkaar botsen in de glijbaan en snijwonden 
door scherpe randen, was er regelgeving gemaakt waarbij inspecteurs 
de waterglijbaan 10x zittend en 10x liggend de glijbaan af gingen. Tij-
dens zo’n glijtocht testte je dan de randen van de glijbaan, de snelheid 
van jezelf en het erdoor spoelende water, de diepte van het opvangbad 
enz. Uiteraard gebeurde dit in bedrijfszwembroek gekleed en met in-
achtneming van de nodige voorzichtigheid. Tenslotte wilde je er zelf 
ook niet als een gatenkaas uit gaan zien.
Uiteraard zorgde deze taak bij collega’s voor veel hilariteit. Anderen 
zochten liever naar ‘echte’ overtredingen. Ikzelf dacht daar natuurlijk 
anders over. Ik kan daarbij aangeven dat ik in die ‘goeie ouwe tijd’ 
heel wat glijbanen heb afgekeurd en gesloten ter bescherming van de 
zwemmer.
Op een dag wilde mijn baas voor de jaarlijkse beoordeling van mijn 
werkzaamheden met mij mee. Uiteraard plande ik een dagje waterglij-
banen en vroeg hem wel zijn zwembroek mee te nemen. We gingen 
naar een groot subtropisch zwemparadijs met maar liefst 4 waterglij-
banen. Na de gebruikelijke papieren controle gingen we de praktijk 
testen. Omdat het gebruikelijk was dat ook de collega, die mee ging 
wel ‘meehielp’ met de inspecties, vroeg ik hem ook 2 glijbanen te 
inspecteren. Dat betekende dus 40x naar beneden glijden en 39 keer 
de trap van de glijbaan van zo’n 10 meter hoogte (vier verdiepin-
gen) oplopen. Omdat hij wat minder ervaren was, liep hij ook wel 
wat schaafwonden op, botste enkele malen tegen voorgangers en ging 
talloze malen kopje onder gaan op de wildwater-glijbaan. We waren 
de hele dag bezig en ‘s avond kwam hij doodmoe aan de kant. Zijn 
zwembroek hier en daar wat gerafeld en zijn voeten week en pijnlijk 
geschaafd. 
Mijn beoordeling was goed! Mijn baas is nooit meer meegegaan met 
waterglijbaan inspecties.

Onderzoek naar de veiligheid van persoonlijke beschermingsmidde-
len (PBM) waren ook een belangrijke taak. Immers als een gehoor-
bescherming of lasbril onvoldoende beschermt, kan je je de gevolgen 
voorstellen. Op een dag deed ik onderzoek naar gelaatsbescherming. 
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In de volksmond ‘mondkapjes’. Dit moest goed passen om inademen 
van slechte stoffen te voorkomen. Hieraan zijn ook strenge eisen ge-
steld in zg. richtlijnen. Voor deze kapjes geldt Richtlijn EN-149. 
Bij een inspectie van een bouwmarkt, kwam ik wel een heel vreemde 
vorm van gelaatsbescherming tegen. Het was rechthoekig ipv sluitend 
om het gezicht en ook kleiner dan gewoonlijk. Evengoed lag het bij 
de verfafdeling naast andere, duurdere gelaatsbescherming en diende 
duidelijk hetzelfde doel. De manager van de zaak verklaarde ook dat 
dit gelaatsbescherming was. Daarna ben ik naar de importeur gegaan. 
Op mijn vraag of de kapjes ook een veiligheidscertificaat hadden, liet 
hij mij vol trots in de boeken zien dat zij zich aan de regels hielden. 
Het testrapport zat erbij. In China goedgekeurd volgens Richtlijn 
EN-71!!!
De EN-71 is echter de veiligheidsnorm voor speelgoed en niet voor 
gelaatsbescherming. Er lag dus een stuk speelgoed in het schap van 
PBM’s in een bouwmarkt. Prima om doktertje mee te spelen, maar 
houdt niet bepaald gevaarlijke stoffen tegen. De importeur zakte bijna 
door zijn stoel. Alleen vertrouwen op een certificaat uit China was iets 
te gemakkelijk. 
Maar het product was wel goedkoop…..
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Lekker Noorwegen

Wie mijn columns vaker heeft gelezen, weet dat ik heb gewerkt voor 
een dienst die al het eten en drinken controleerde, soms in de meest 
onsmakelijke omstandigheden. Ik kan vertellen dat ik na al die jaren 
ook weer wat wijzer ben geworden.
Voorheen, ‘in mijn jeugd’, dacht ik dat eten vooral veilig moest zijn. 
Hoe dat werd bewerkstelligd, maakte mij niet zoveel uit. Als je er 
maar niet ziek van kon worden.
De wijze waarop het eten werd bereid, zolang de dieren humaan wer-
den behandeld en de groenten maar vers waren, waren mijn uitgangs-
punten. En op die basis heb ik altijd lekker kunnen eten.
Afgelopen zomer was ik op vakantie in Noorwegen. Ik heb daar ham-
burgers, zalm, eieren en groenten gegeten, waarvan de smaak de tong 
buitengewoon streelde.
Waarom smaakte al dit eten nu beter dan in ons land? Nu valt over 
smaak altijd te twisten, maar als voormalig keurmeester mag ik zeg-
gen dat ik vele producten heb (moeten) proeven om de kwaliteit, lees 
ook versheid, te kunnen vaststellen. Ik mag van mijzelf dus wel een 
beetje zeggen dat ik getraind ben om smaakverschillen en versheid te 
kunnen vaststellen.
Wat mij opviel was dat koeien en schapen los liepen over de weg. 
Ze waren vrij om te gaan en staan waar zij wilden. Dit wel binnen 
de afgezette gebieden waar je doorheen reed, maar we spreken hier 
toch over honderden kilometers ruimte waar zij vrij konden bewegen. 
De schapen zagen er overigens veel schoner uit en toen ik een enkel 
schaap aaide, voelde de wol ook veel zachter dan ik ooit in Nederland 
bij een schaap had gevoeld. Ook de koeien hadden een andere ‘vorm’. 
Niet van die zeer grote beesten met enorme uiers, maar stevige ranke 
zoogdieren, die in alle rust bezig waren hun maaltijd te herkauwen. 
Soms midden op de weg. Van de automobilisten trokken zij zich niets 
aan. Die moesten maar wachten.
Hier werden duidelijk nog geen hormonen gebruikt om de dieren zo 
snel mogelijk groot te krijgen en antibiotica’s gegeven om dit proces 
door ziekten niet te laten vertragen.
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Dat dit invloed heeft op de smaak, is gebleken. Zelfs de hamburgers 
van McDonalds hadden meer smaak dan in Nederland, terwijl ik al-
tijd dacht dat dit een eenheids’worst’ was die overal hetzelfde smaakte. 
Een beetje het idee wat ik ook van Coca cola heb, wat overigens wel 
overal hetzelfde smaakt.
Ook was er een duidelijk voordeel voor de dieren. Zij hadden een 
behoorlijk rustig en vrij leven, hetgeen niet alleen de gezondheid van 
het dier, maar ook zijn welzijn ten goede kwam. Je kon het zien aan 
de glimlach op hun bek…
Bovenstaand beeld heeft mij toch aan het denken gezet. Waar zijn wij 
mensen nu mee bezig? Ik blijf zeggen dat we vlees nodig hebben. We 
zijn van origine jagers en vleeseters. Daar is ons lichaam op gebouwd. 
Maar vlees vol hormonen en antibiotica doet ons ook geen goed.
Daarom zie ik maar één oplossing voor het welzijn van het dier en de 
gezondheid van de mens: met zijn allen in Noorwegen gaan wonen, 
waar het eten nog smakelijk is. 
We komen er dan, als mens en dier beter vanaf.
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Statiegeld

Onlangs las ik in de krant dat de overheid in overleg is met de indus-
trie om het statiegeld op lege flessen af te schaffen.
Afgezien van mijn motivatie om lege flessen toch vooral weer in te 
leveren en ‘mijn’ statiegeld  terug te krijgen, zie ik de gemakzucht 
komen om nu de lege flessen toch maar in een gewone afvalbak of 
ergens anders te dumpen. 
Daarnaast zie ik hierin vooral weer een lucratieve manier van de win-
kelier of fabrikant om enkele tientallen miljoenen euro’s als eenmalige 
winst te kunnen boeken. Een extraatje om aan de liquiditeit van het 
bedrijf te kunnen toevoegen. Wellicht zullen de aandeelhouders blij 
zijn…
Wat is het geval:
Volgens mij heeft niemand er iets van gemerkt, of vond niemand dit 
‘kleinigheidje’ te moeite waard om erover na te denken, maar in feite 
heeft de burger in 2002 met de komst van de euro ook al een keer een 
formidabel bedrag weggegeven aan statiegeld.
Voor wie het zich nog kan herinneren: de anderhalve liter en twee liter 
flessen frisdrank, (van de literflessen ben ik niet zeker) hadden één 
gulden statiegeld. Ik had zelf tijdens de feestdagen van 2001 veel visite 
en redelijk veel lege flessen die ik in januari 2002, met de komst van 
de euro op die dag, tegen € 0,25 statiegeld in plaats van één gulden 
kon inleveren.
Omgerekend kreeg ik dus per fles € 0,20 oftewel vijfenveertig cent 
minder terug dan ik aan statiegeld, twee weken ervoor, met de Kerst 
had betaald.
Met een gemiddelde van tien lege flessen na de feestdagen en pak ‘m 
beet vier miljoen huishoudens (het zijn er meer, maar ik houd het 
laag aangezien ik de senioren onder ons iets minder cola zie drinken..) 
Levert dat toch 40 miljoen x 20ct = vijf miljoen euro op. Dit is bij 
mijn weten niet aan de consument teruggeven in de vorm van een 
extra aanbieding of zoiets.
Nu wil men het statiegeld uiteindelijk helemaal gaan afschaffen. De 
gesprekken met de industriële sector en brancheorganisatie zijn al 
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lange tijd gaande en wil men in de vorm van een convenant het sta-
tiegeld volledig afschaffen. De datum van invoering is wat uitgesteld, 
maar de intentie om dit te gaan doen is gebleven en uiteindelijk zal 
dit moment eraan komen.
Dat betekent wederom dat er op een goede dag het betaalde statiegeld 
niet meer wordt teruggegeven. Dit zal waarschijnlijk redelijk ‘geruis-
loos’ gaan. Net zoals dat ook in 2002 is gebeurd  en hoogst waar-
schijnlijk ook weer in de overgang naar een volgend jaar.
De € 0,25 krijgt u dan niet meer terug, die u in de kerstmaand er nog 
wel voor heeft betaald.
Beste mensen: wees waakzaam. Lever al uw lege flessen dan tijdig in 
en drink desnoods even een dagje geen frisdrank of bier uit een fles 
waar u een financiële borg voor hebt gegeven!
Nog eens 5 miljoen euro voor de winkelier of fabrikant zomaar gratis 
en voor niets weggeven, vind ik een beetje te gemakkelijk geld verdie-
nen van de consument
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Apeldoorn

‘Even Apeldoorn bellen!’ of ‘Ik durf het haast niet te vragen!’
Ik denk dat er niemand in Nederland is, die deze uitspraken niet kent.

Als aan mij gevraagd wordt welke commercials ik de leukste vind, 
kom ik al snel tot een aantal reclames die nog, ik zou haast zeggen, 
‘uit de oude doos’ komen. Een reclame die op dit moment actueel is 
en op tv, internet of in papieren media te lezen is, kan ik mij even niet 
herinneren en dit betekent eigenlijk dat deze reclames de laatste tijd 
blijkbaar weinig indrukken achtergelaten.
Misschien ook niet zo vreemd, want de wereld is veranderd. Vroeger 
had je een reclameblok van vijf minuten en je keek daar naar. Nu zap 
je even weg of je ‘spoelt’ de reclames door om je film te vervolgen, die 
je een paar dagen geleden had opgenomen. 
Reclames op het internet, op Facebook, Nu.nl of welke andere in-
ternetsite ook, werken met flitsende plaatjes die bijna je beeldscherm 
afschieten, maar deze ervaar ik meer als vervelend en ik probeer mijn 
beeldscherm zo te vergroten dat deze hinderlijke flitsende beelden 
buiten het bereik van het beeldscherm komen te liggen en de tekst 
die ik wil lezen.

Buitengewoon storend zijn de verplichte commercials, die je te zien 
krijgt de eerste tien, vijftien seconden voordat je het, op Youtube, Zie.
nl of andere site aangeprezen filmpje te zien krijgt, dat je daadwerke-
lijk hebt aangeklikt om te bekijken. Nu is één keer niet zo erg, maar 
om bij ieder nieuw filmpje opnieuw geconfronteerd te worden met 
diezelfde tien, vijftien seconden van diezelfde commercial, die je bij 
het vorige filmpje ook al gezien had, ergeren mij zo verschrikkelijk, 
dat ik niet eens meer de moeite neem om te gaan kijken naar de ‘leu-
ke’ filmpjes, die met de bekende vuist omhoog, door velen als ‘like’ 
werden aangeprezen en mijn interesse wel oorspronkelijk wel hadden. 
Ik begrijp dat het voor reclamemakers met de hedendaagse techniek 
en mogelijkheden die de consument heeft, moeilijker is geworden om 
een commercial in het geheugen van het publiek ‘te grieven’ en men 
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van alles probeert. Maar soms schiet het zijn doel voorbij en krijg je 
een afkeer van zo’n product en wil je het al niet kopen omdat de re-
clame zo vervelend was.

Reclames van vroeger, 15 a 20 jaar geleden, moesten het vooral heb-
ben van het reclameblok en filmpjes die aanspraken. Negatief of po-
sitief. Want ook al die vervelende reclames over wasmiddelen, staan 
mij nog goed bij. Maar aan de doelstelling dat ze bleven hangen, werd 
voldaan. Vraag jezelf eens af welke reclame je de afgelopen week hebt 
gezien op NU.nl aan de zijkanten van het scherm of in de bovenbalk 
en ik weet zeker dat je dat niet kunt zeggen.
Even een paar voorbeelden van ‘vroeger’ die wel zijn blijven hangen: 
‘Ik vind het gewoon lekker!’, (Calvé pindakaas) ‘Bona mee in de ar-
renslee’, ‘Er is geen betere.’(Miele), Ik had nog zo gezegd, geen bom-
metje!’ (Campina melk) En ‘Wast een berg kost een beetje!’ (Witte 
Reus met dat grote laken)
Het is nu bijna nostalgie geworden, maar volgens mij herkent ieder-
een, ouder dan 35, deze teksten. Een dvd vol met deze reclames, zou 
volgens mij nog gretig aftrek vinden.

De beste reclames waren voor mij over verzekeringen. Men had na-
tuurlijk het onderwerp mee. Er zijn talloze onderwerpen te bedenken, 
die zich in deze branche daarvoor lenen. “Even Apeldoorn bellen”, 
was een van de verzekeraars, die hoog was aangeschreven. Daarente-
gen vraag ik mij af of deze commercials hen ook voldoende hebben 
opgeleverd. Ik zie geen reclames meer van Nationale Nederlanden, 
Zwitserleven of Centraal Beheer. In tegenstelling tot het potje pinda-
kaas zijn de burgers tegenwoordig toch sneller aan het wisselen van 
verzekeraar, omdat het nu (gelukkig) ook eenvoudiger is geworden. 
Opzegtermijnen zijn verkort of zelfs vervallen en maken de reden om 
te veranderen van verzekeraar zeker bij verhoging van de premies aan-
trekkelijker. Ik kan mij nog herinneren dat lijfrenteverzekeringen een 
looptijd hadden van vijf jaar en dan precies op het juiste moment 
moet worden opgezegd om geen kosten of een prolongatie voor vijf 
jaar te krijgen. Daar werd niet eens melding van gemaakt. 
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Die wijze van ‘klantenbinding’ is gelukkig voorbij. 

Maar dan. Maakten de verzekeraars ook hun beloften waar in de aan-
sprekende reclames?
Meestal blijken de kleine lettertjes nog steeds in de voorwaarden voor 
te komen. En beloften over het compenseren van woekerpremies lij-
ken mij, voor zover mij bekend, ook nog steeds niet afgerond.

Met de bezuinigingen in het verschiet en de mogelijkheden om nog 
wat kosten te besparen, zullen met name de verzekeraars onder druk 
komen te staan. Op eten en kleding wordt over het algemeen op een 
later moment pas bezuinigd, als het echt niet anders meer kan. (zeker 
met de EK,WK of Olympische Spelen voor de deur blijft de zak chips 
op tafel).

Mijn ziektekosten heb ik al gereduceerd tot een basispakket en dit 
jaar zullen ook mijn huisverzekeringen eraan geloven. Zeker met een 
verplicht eigen risico is het je knopen tellen en bezien of het toch 
minder kan. Met de aankoop van een redelijke televisie van € 800,- en 
een garantieverzekering voor vijf jaar van € 95,- die ook nog een eigen 
risico van € 150,- heeft, vraag ik mij af of het niet gewoon handiger 
is deze € 95,- uit te sparen en een nieuwe tv te kopen als het echt niet 
anders kan. Veelal zijn die al weer beter en energiebesparender dan 
zijn voorganger.

Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe goede slogan, die duide-
lijk maakt dat een verzekering toch echt nog voordelen heeft en laat 
zien, voordat alle mensen die zich Apeldoorn nog kunnen herinneren 
‘uitgestorven’ raken.
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Deductie door reductie

Wiskunde heb ik op school altijd een bijzonder vak gevonden. Of ik 
snapte het hoofdstuk, of ik snapte het totaal niet. Gemiddeld kwam 
ik er dan nog net goed uit. Ik ben er wel voor geslaagd maar had 
eigenlijk geen enkel idee wat ik met de meeste onderwerpen in mijn 
volwassen leven kon doen. De algebraïsche formules, de trigonome-
trie en goniometrie, het is mij allemaal een raadsel gebleven. 
Wel jammer, want als mijn kinderen van mij uitleg vragen, kom ik 
meestal niet verder dan de eerste regels. Gelukkig blijkt het meestal 
voldoende te zijn om naast hen te zitten en over hun schouder mee te 
kijken. Zij lezen mij dan voor, wat zij niet snappen en als een wonder 
gaat bij hen vervolgens een lichtje branden, zonder dat ik nog maar 
een woord aan uitleg heb getracht te geven. Na een dankwoordje van 
mijn kinderen, dat ik hen toch maar weer mooi heb geholpen, kijk 
ik verwonderd naar hen en denk ik bij mijzelf: ‘Oef, daar ben ik weer 
aan ontsnapt!’ 
Het is toch vervelend om aan je kind te moeten bekennen dat het 
kind al veel meer kennis heeft opgedaan, dan ik op zijn leeftijd had. 
Inmiddels hebben zij bijna hun volwassen leeftijd bereikt, maar er 
blijft altijd een stukje in hen ‘opkijken’ naar de wijze woorden van de 
vader en dat wil ik hen toch niet afnemen, door te zeggen dat ik er 
niets meer van begrijp. Of is het mijn eigen ego, dat niet wil bekennen 
dat mijn volgende generatie mij al heeft overtroffen op deze jeugdige 
leeftijd. Ben ik dan zo dom, of loop ik zo achter dat ik niet meer mee 
kom met de hedendaagse maatschappij? Ach wat doet het er toe. Als 
zij maar wel mee kunnen komen.

Eén van de zaken die ik wel snapte was deductie door reductie. Ik zag 
dat altijd als een puzzel en 
ik was goed in puzzelen. Een voorbeeld hiervan is: Jan, Piet en Klaas 
wonen naast elkaar in een rijtje woningen met nummers 1,2 en 3. Piet 
woont niet in 1 en 2 en Klaas woont naast Piet. Wat is de relatie van 
Piet met Jan?
Ik denk dat de lezer hier nog wel uitkomt.
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Daarnaast heeft deductie, dankzij een uitspraak van een beroemde ac-
teur, mij altijd tot nadenken gezet en komt vrij vertaald hier op neer: 
‘Door te elimineren wat het niet is en alle onwaarschijnlijkheden uit 
te sluiten, kom je erachter wat het wel is en hoewel soms ongeloof-
waardig, toch het antwoord zal zijn.’
Deze systematiek is op heel veel zaken in het dagelijks leven toe te 
passen. In de supermarkt, als je besluit geen zoetstoffen in je drank te 
willen, kom je automatisch bij de suikers in de drank uit. In de stad 
als je ziet dat de bus niet rijdt en je een andere lijndienst moet nemen, 
die je toch naar je bestemming moet brengen, en als je niet weet wat 
je worden wilt, kijk dan naar wat je beslist niet wilt worden.

In de astronomie heeft men zo zwarte gaten gevonden, in de fysica 
zoekt men op deze wijze naar het bestaan van ontbrekende deeltjes of 
zogenaamde donkere materie.

Waarom doet men dit dan ook niet in de politiek? Logica werkt niet 
als emotie. En met logica win je geen stemmen.
Misschien zou deductie ook voor jou een andere politieke keuze ma-
ken? Kijk eens naar wat de partijen in hun programma hebben staan. 
Kijk vervolgens naar wat je beslist niet wilt en kies dan de partij. Zon-
der emotie. Want velen onder ons stemmen op basis van het charisma 
van de politicus of hebben een apathie tegen een andere politicus. 
Maar wie niet naar de naam van een partij of persoon achter de partij 
kijkt, kan wel eens verrast worden door het partijprogramma wat dan 
meer punten blijkt te hebben waar je wél achter staat, dan je oor-
spronkelijk voor mogelijk had gehouden. Veelal heb je vooraf echter 
al een mening gevormd en sluit je daar een potentiële  kanshebber uit 
voor het programma dat het beste bij jou past. Niet doen!
Maar durf jij uiteindelijk wel te stemmen op een partij die jouw be-
langen het sterkst blijkt te vertegenwoordigen en waarbij jij je niet 
door emotie laat leiden? Vergeet daar ook niet bij dat de omgeving 
ook op je heeft ingepraat en ook een emotionele factor is!
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We zullen de volgende verkiezingen wel gaan zien wie de grootste 
partij gaat worden. 
Ik begin alvast met de deductie van partijen, die met mijn stellingen 
het minst overeenkomen. Uiteindelijk houd ik dan één partij over die 
ik dan,zonder emotie, zal kiezen.

Misschien was de wiskundeles toch zo slecht nog niet en kan ik er in 
mijn volwassen leven toch meer mee dan ik dacht.
Oja, voor wie er niet uitkomt en het weten wil: Jan en Piet zijn over-
buren... 
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Genenmanipulatie

Als ik het woord genenmanipulatie schrijf krijgen veel lezers van dit 
woord al de kriebels in hun nek. Alsof dit alleen mag toebehoren tot 
de classificatie van het maken van monsters zoals beschreven in boe-
ken en films die de naam Frankenstein beroemd maakte.

Toch zijn wij al sinds de tijd van de farao’s bezig geweest met het cul-
tiveren van granen, rijst en andere gewassen om deze beter bestand te 
maken tegen allerlei ziekten en gebreken.
Het kruisen van gewassen met andere gewassen om een grotere op-
brengst te leveren is altijd geaccepteerd geweest. Niemand die zich 
druk maakt over twee gekruiste appelrassen die leiden tot een lekker-
der, smaakvolle appel.
Het enige vervelende voor een teler was, de lange weg van de eerste 
succesvolle kruising van twee iele boomstammetjes, die tot een vol-
groeide boomgaard moest leiden. Soms wel 30 jaar.

Heden ten dage hebben we inmiddels technieken ontwikkeld die dit 
proces wat versnellen. Niet door boomstammetjes te kruisen, maar de 
cellen of het DNA van de bomen te injecteren in een andere cel van 
een ander ras, die ervoor zorgt dat hetzelfde appelras als uit de eerste 
kruising is ontstaan, maar neemt hooguit enkel jaren in beslag.
Laat één ding duidelijk zijn: in beide gevallen ontstaat uit een ‘Jo-
nathan’ en een ‘Golden Delicious’ een ‘Jonagold’-appel. Was de krui-
sing in de eerste plaats niet gelukt, dan was dat ook niet gelukt bij het 
manipuleren van de cellen. Dan waren de cellen gewoon onverenig-
baar en had dat geen levensvatbare, vruchtbare boom opgeleverd.
Het verschil zit in het tempo waarmee nu heel veel soorten kruisingen 
tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Duizenden kruisingen kunnen 
tegelijk worden uitgeprobeerd. Slechts enkele zijn levensvatbaar en 
gaan in de tweede fase naar een boomgaard om verder te ontwikkelen 
tot een commercieel product.
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In het tweede deel spreken wij echter over genenmanipulatie en de 
hele wereld staat stijf. Genetisch gemanipuleerde mais wil plotseling 
niemand meer kopen.
Onzin. Dezelfde mais had ook ontwikkeld kunnen worden via een 
lange weg van cultiveren. Alleen had dat tientallen jaren gekost. Nu is 
dit proces alleen versneld.

Doen wij dat niet met alles? Vroeger werden auto’s met de hand ver-
vaardigd. Nu met een lopende band. In beide gevallen komen er de-
zelfde auto’s. Sterker, vanwege de automatisering is de kans op fouten 
verkleind, de productie vergroot en zijn de kosten verlaagd. Niemand 
die daar over klaagt.
Als daarentegen voor de mais hetzelfde gebeurt, zou het niet meer 
veilig eetbaar zijn…

Ook in de evolutie zie je dat de sterkere en misschien slimmere gewas-
sen, dieren en mensen blijven bestaan en zich voortplanten. Zij heb-
ben dus ook klaarblijkelijk betere genen en meer overlevingskansen. 
Zijn deze planten, dieren of mensen ook ‘gevaarlijker?’ 

Nu hebben wij de mogelijkheid om van te voren al steeds meer te 
kunnen bepalen welke planten, dieren en mensen goede levenskan-
sen hebben. Wij kunnen voor de geboorte al bepalen of een baby 
gezond wordt geboren of een afwijking heeft, die ook voor het kind 
zelf de rest van zijn leven een lijdensweg zou zijn. Sterker, we kunnen 
in verschillende gevallen zelfs een genetische verbetering toepassen, 
die ervoor zorgt dat bepaalde ziekten of erfelijke afwijkingen worden 
voorkomen.

Worden wij straks dan allemaal mensen met blond haar en blauwe 
ogen? Ja. In zekere zin wel. Zelfs zonder genenmanipulatie ontstaat 
in enkele duizenden jaren zeker een mensenras dat nog maar één 
huidskleur en kleur ogen heeft. En zelfs zonder genenmanipulatie zal 
uiteindelijk een soort van ‘supermens’ ontstaan die de beste overle-
vingskansen heeft. 
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Dat maakt ons echt nog niet allemaal hetzelfde. We blijven een in-
dividu. Ook bij een eeneiige tweeling, beiden met dezelfde genen, 
blijven beiden een eigen persoonlijkheid houden.

Waar zijn wij dan zo bang voor? De enige angst die ik heb, is dat wij 
de natuur niet zijn gang laten gaan. Wij houden baby’s en kinderen en 
mensen in leven die normaliter niet levensvatbaar meer zijn. Hoe hard 
dit ook moge klinken: in de natuur overleeft een organisme dat niet 
gezond is ook niet. Daarmee grijpen wij zelf in in de evolutie en gene-
reren we een menselijk ras dat niet meer opgewassen is tegen allerlei 
ziekten en mogelijk zelfs het einde van de mensheid kan betekenen.

Genenmanipulatie is natuurlijk. Niet iets om bang, maar om dank-
baar voor te zijn. Zo zijn wij ook ontstaan…
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Kernenergie

Ik weet dat bij vele lezers alleen al het woord kernenergie allergieën 
opwekt. Toch wil ik dit onderwerp aansnijden, omdat de allergie over 
het algemeen een oorzaak heeft en als je deze oorzaak wegneemt, kan 
ook de allergie verdwijnen, hé!

Velen denken bij dit woord al aan bergen met radioactief afval, die 
men ook op foto’s heeft zien staan. Velen weten echter niet dat het 
bij wet verplicht is alle materiaal, dat in aanraking is geweest met een 
stralingsbron, ‘in beton gegoten moet worden’. Oók de plastic koffie-
bekertjes, die in het ziekenhuis op de afdeling radiologie zijn gebruikt!
Als we al dat afval, dat eigenlijk helemaal niet radioactief is, weglaten, 
dan blijkt er slechts een heel klein deel daadwerkelijk tot het gevaarlij-
ke afval te behoren waar wij, inderdaad, veel last van kunnen hebben. 
Van onze kerncentrale blijft dan minder dan 1 kubieke meter over aan 
afval. Daarvan is nog eens 70% te recyclen. 

Een tweede punt is dat er wel degelijk een veilige manier van het 
gebruiken kernenergie bestaat. Geen energie van uranium maar van 
thorium. Wel eens van gehoord? Vast niet. Maar het proces was al 
sinds het begin van de jaren vijftig bekend.
Thorium kan net als uranium elektriciteit produceren, maar kan in te-
genstelling tot uranium geen meltdown veroorzaken en geen radioac-
tiviteit over honderden kilometers verspreiden bij een explosie. Daar-
naast is de hoeveelheid afval geen honderdduizend jaar radioactief 
maar heeft een halfwaardetijd van slechts dertig jaar. Dat is redelijk 
tot zeer goed onder controle te houden. Er zijn geen opslagplaatsen 
nodig die duizenden jaren potentieel gevaarlijk blijven. Verder is tho-
rium volop aanwezig, goedkoop en eenvoudig te delven.
Waarom heeft men dan niet gekozen in de vijftiger jaren voor tho-
rium? 
De grote mogendheden waren, zeker tijdens de Tweede Wereldoor-
log, Koude Oorlog en met nog grote voorraden olie volop aanwezig, 
helemaal niet geïnteresseerd in een goedkope energiebron als thori-
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um. Men had plutonium nodig voor de productie van kernwapens en 
daarvoor was alleen een op uranium gestookte kerncentrale geschikt.  

Inmiddels is men met de ontwikkeling van een thoriumcentrale in 
China druk bezig en de verwachting is, dat er over twintig jaar een 
werkende reactor zal staan.
Zeker met de komende energieschaarste en de groei van China naar 
een hoogtechnologische welvarende maatschappij, is het wijs om niet 
alle kaarten op duurzame energie te zetten. Het is ‘verrekte’ jammer 
dat onze gemanipuleerde apathie tegen kernenergie onze toekomst 
volledig in handen legt van een land als China en niet met eigen ken-
nis een thorium-kerncentrales ontwikkelt.
Gemanipuleerd, omdat de burger via de media niet alle informatie 
krijgt om zelf zijn oordeel hierover goed te kunnen vellen. Enerzijds 
door de multinationals, die zolang mogelijk willen verdienen aan de 
schaarse mineralen, die de aarde nog heeft en vanwege de subsidies op 
duurzame energie. Anderzijds vanwege de politieke overwegingen om 
vooral niet te veel de kiezers te verliezen, wordt het negatieve imago 
van kernenergie versterkt.
Wist je dat een auto op thorium kan rijden en dan nooit meer brand-
stof zou hoeven tanken?

Ja. Ik hoor je zeggen: het blijft een radioactief product, ook al is het 
maar dertig jaar.
Klopt. Maar wist je dat een gewone kolencentrale ook radioactivi-
teit uitstoot? Er zit in steenkool weliswaar maar een heel klein beetje 
radioactief C-14-isotoop, maar vanwege het enorme verbruik is de 
uitstoot van radioactiviteit, kooldioxiden en andere gassen enorm. 

Zijn de voordelen van duurzame energie dan niet groter? Het is maar 
hoe je het bekijkt. Zolang wij met z’n allen goede landbouwgronden 
opofferen voor de productie van biobrandstoffen voor auto’s en er een 
tekort is aan landbouwgrond om de voedselvoorziening van de mens-
heid te kunnen garanderen, ben ik geen voorstander. 
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En zonne- en windenergie dan? In landen waar het delen van het jaar 
vroeg donker wordt of geen plaatsen zijn waar eeuwig een passaat-
wind waait, is en blijft er onvoldoende rendement.

Wat ik jou als lezer wil vragen is eens te gaan zoeken op internet en 
lees eens wat thorium kan betekenen en ook wat ons met duurzame 
energie wordt voorgeschoteld. Maak dan een eigen afweging. Luister 
niet naar de mening van anderen. Als je dan nog tot de conclusie komt 
dat kernenergie niet goed is, dan is dat tenminste je eigen mening…
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Nieuwe ziektes

Het gaat goed met Nederland. Als ik naar de rest van de wereld kijk, 
hebben wij veel ziektes uitgebannen of zijn die op z’n minst redelijk 
onder controle.
Ziekten als tuberculose, geelzucht, kinkhoest en een heleboel andere 
ziektes waar je een eeuw geleden nog aan stierf, zijn nu bedwongen 
of vormen geen groot gevaar meer. Pas als je naar de andere kant van 
de aardbol reist, besef je weer eens wat voor ellendige bacteriën en 
virussen er nog steeds bestaan als je de vaccinaties gaat halen voor je 
wereldtrip. Je hebt een heel arsenaal aan injecties voor Hepatitis, Ty-
fus, Japanse Encefalitis enz. nodig, voor je op pad kan.
Ja, ondanks nog enkele harde rakkers, kan onze wetenschap in Neder-
land de beestjes in ons lichaam toch redelijk de baas. Zelfs de nodige 
vormen van kanker kunnen we al goed bestrijden. Komt er ooit een 
moment dat we 150 jaar oud worden?
Het vervelende is dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel: 
steeds als we denken weer een vervelende ziekte voorgoed de nek 
om te hebben gedraaid, komen er nieuwe plagen voor terug. Som-
mige zijn heel herkenbaar en onder controle te houden met goede 
voorzorgsmaatregelen, zoals de vogelgriep maar ook nieuwe kwaaltjes 
steken de kop op. Het is met name de slijtage-slag aan ons lichaam, 
die ons er nu onder probeert te krijgen. Natuurlijk kennen we de 
heupprothese bij een versleten heup, maar er zijn ook onherkenbare 
slijtages zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom of RSI.
Hier zijn het niet meer de beestjes die je lichaam verzieken, maar is 
het eigenlijk de maatschappij waarin wij leven, die te veel van ons 
vraagt. In eerste instantie is er nog een ontkenning van je “ziekte” 
omdat je je niet als een ‘watje’ bij je collega’s wil laten kennen, die zich 
overal voor ziek meldt. Maar stress, bang om je baan te verliezen, pres-
tatietoeslag en noem het maar op, werken dit ziektebeeld in de hand. 
Ik vraag mij af hoelang iedereen deze tol van de maatschappij nog 
accepteert. 
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Met 70 jaar (!) eindelijk met pensioen kunnen, en dan een vermogen 
betalen aan ziektekosten vanwege de vervanging van allerlei ledema-
ten, die totaal versleten zijn, is ook geen lekker vooruitzicht. 
We zijn wel allemaal korter gaan werken, maar we doen nog steeds 
hetzelfde in 36 uur als wat we vroeger in 70 uur deden. De prestaties 
per werknemer zijn verhoogd door het werk efficiënter, lees meer mo-
notoon, uit te voeren. Alle post komt bijvoorbeeld elektronisch bin-
nen. Lopen naar de postkamer is er niet meer bij. We zitten met z’n 
allen steeds meer achter de beeldschermen. Is het niet voor je werk, 
dan doe je er thuis nog een schepje bovenop door je email en je bank-
zaken even vanachter het toetsenbord te regelen. Tenslotte gebruik je 
je vrije tijd om op een veel te klein toetsenbordje van de Blackberry 
met gekromde vingers tot diep in de nacht aan de andere kant van de 
wereld nog even je Facebookvrienden te mailen hoe goed het met je 
gaat!  
Gek, dat we zo vermoeid zijn.
Tja, we hoeven niet meer naar de andere kant van de wereld te reizen 
om elkaar te zien met de kans op gevaarlijke ziekten. We krijgen de 
ziekten nu gewoon thuis, achter ons toetsenbord en zonder een ander 
persoon als besmettingsbron nodig te hebben.
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Onbegrijpelijk

In 2012 was er een bijzondere gebeurtenis. Voor het eerst sinds 1986 
werd het Evoluon weer geopend voor een publieke tentoonstelling.
In eerst instantie leek mij het thema: ‘Het Brein’ nu niet het meest 
interessant, maar het feit dat het open was voor het publiek en ik na 
26 jaar eindelijk weer een kijkje kon nemen in één van Nederlands 
mooiste architectonische erfgoederen van de moderne tijd, was door-
slaggevend. In feite ging ik niet voor de tentoonstelling, maar voor 
het imposante gebouw. Dit was bij uitstek een kans om voor mij de 
nostalgie te herbeleven en mijn kinderen een leuk dagje uit te geven.
Voor wie het gebouw niet kent, het heeft de vorm van een vliegende 
schotel en is destijds door Philips gebouwd in 1966. Het heeft van 
1966 tot1989 grotendeels dienst gedaan om technische hoogstandjes 
van de techniek uit die tijd tentoon te stellen. Daarnaast speelden de 
innovaties van Philips, die zij graag aan het publiek lieten zien, na-
tuurlijk ook een belangrijke rol.
Omdat het steeds moeilijker werd het publiek nog te verrassen met 
hoogstandjes, liep het bezoekersaantal terug en werd in 1989 besloten 
het gebouw te gaan gebruiken voor congressen.

Als tiener ben ik daar enkele keren geweest met mijn broer. Ik keek 
mijn ogen uit naar al dat moois. Het Evoluon is eigenlijk het beste te 
vergelijken met Nemo in Amsterdam. Tentoongestelde interactieve 
wetenschappelijke curiositeiten (die ook nog ergens nuttig voor moes-
ten zijn) die je mocht aanraken en je kon ermee ‘spelen’.
Ik herinner mij heel goed een grote glazen kubus, waarin stalen kogels 
via allerlei banen naar beneden rolden en weer met een liftje omhoog 
werden gebracht. Ze leken alle kanten op te gaan maar kwamen uit-
eindelijk altijd weer bij de lift uit. Wie de film ‘Fracture’ kent, ziet 
hierin een soortgelijk mechanisme. Ik kon er de hele dag naar blijven 
kijken...

Daarnaast werd er veel tentoongesteld, dat je brein een beetje in de 
maling nam. Zoals het door steeds weer gebruik te maken van an-
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dere verlichting, een huiskamer een heel andere sfeer te geven. En ja, 
Philips is, als wereldproducent van verlichting, hierin natuurlijk een 
virtuoos.

Nu was er een expositie over het brein. En daarbij bleek het verleden 
weer een beetje te herleven. Met wederom veel doe-onderdelen en 
puzzels, die met name het jonge kinderbrein uitdaagden om niet op 
het verkeerde been te worden gezet.

Net zoals Escher het in zijn tekeningen zo goed wist vast te leggen: 
de onmogelijke driehoek, mensen die eeuwig omhoog leken te lopen 
en het perspectief in een tekening dusdanig wist te tekenen dat je niet 
meer zag wat groter of kleiner was, zo werden ook hier allerlei opstel-
lingen tentoongesteld die dit effect teweegbrachten. Ik was onder de 
indruk van een driedimensionaal schilderij. Als je ervoor stond, leek 
het diepte te hebben, als je aan de zijkant keek, bleken delen uit het 
schilderij te steken, waardoor dit effect werd bereikt. 
De grootste boodschap, die de tentoonstelling ‘Het brein’ aan het 
publiek heeft gegeven is dat onze hersens zeer complex zijn en men 
eigenlijk nog niet goed weet hoe het zaakje eigenlijk werkt. Wel kan 
je je brein op talloze manieren voor de gek houden. Doordat wij van 
kinds af aan op een geïndoctrineerde wijze zaken krijgen voorgescho-
teld, kunnen wij nauwelijks nog buiten de hokjes denken. Het gevaar 
bestaat dan ook al snel dat wij zaken verkeerd interpreteren, die niet 
zo bedoeld zijn en waardoor eigenlijk de meeste ruzies al ontstaan.

Het gemakkelijkste zou ik dat duidelijk kunnen maken met allerlei 
opstellingen die je kan zien, maar aangezien dat hier niet kan in een 
column, dit beeldvormende voorbeeld:
- Een negroïde man, geheel in het zwart gekleed, reed op zijn fiets, 
zonder verlichting, over een weg die omsloten was door bomen. Ook 
de weg zelf was niet verlicht. Plotseling kwam er een auto aan met 
gedoofde lichten, die in tegengestelde richtingen reed en stopte, net 
voor de man op de fiets. Hoe heeft de automobilist hem zien aanko-
men?
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Door dit soort woordspelingen kan een agent of advocaat ook de luis-
teraar (de jury) een beeld voorschotelen, dat zich nooit heeft voorge-
daan en zitten tientallen personen in de gevangenis voor iets wat wel 
zo lijkt, maar zich niet zo heeft afgespeeld. Zelfs in de verkoop van 
goederen gebruikt men deze methode. Om dit in te zien is een dagje 
Evoluon zeker de moeite waard. 
Hopelijk zal Philips haar mooiste gebouw weer jaarlijks enkele maan-
den willen blijven openstellen. 

En wat de fietser betreft: wie zei dat het donker was?
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Perpetuum mobile

Wie op school tijdens de natuurkunde lessen heeft opgelet, kan zich 
vast de eerste wet van de thermodynamica  herinneren: de wet van 
behoud van energie. In het kort komt het erop neer dat energie om-
gezet kan worden in andere vormen van energie, maar nooit meer 
kan worden dan er oorspronkelijk was. Sterker, zonder toevoeging 
van brandstoffen kan zelfs de beste machine niet eeuwig blijven wer-
ken. Dit komt omdat de wrijving of verhitting altijd een deel van de 
energie doet ‘verdampen’. Uiteindelijk zal het apparaat dan stilvallen. 
Daarom zou een perpetuum mobile, een eeuwig werkende machine, 
zonder toevoeging van energie, onmogelijk zijn.

Een ander verhaal wat populair is onder de theoretische natuurkunde 
is het verhaal van Platland. Platland is een tweedimensionale wereld. 
Daar leven wezens op een veld van lengte en breedte. Men kent geen 
hoogte. Stel nu dat een driedimensionaal wezen door deze wereld 
loopt. Dan zien de Platlanders alleen een voetafdruk zonder hoogte. 
De Platlanders zijn hier bang van en zetten een tweedimensionaal 
hek (een platte lijn dus) neer om dit ‘spook’ de toegang tot hun land 
te voorkomen. Uiteraard zal het 3d-wezen zich hier weinig van aan-
trekken en stapt gewoon over dit ‘hek’ door dit land. De Platlanders 
zien slechts de vorm van een voetzool komen en weer verdwijnen. Ze 
hebben geen idee wat het is. Stel dat een driedimensionale meteoriet 
inslaat op Platland. Zij kunnen dit wel onderzoeken, maar zien alleen 
de omtrek van de meteoriet. Ze kunnen hoogstens aan de randen van 
de omtrek wat zien veranderen, maar omdat zij de hoogte niet kun-
nen waarnemen, kunnen zij hier niets mee aanvangen, vanuit Plat-
land gezien dan. Laten we nu eens aannemen dat deze meteoriet een 
waardevol energetisch mineraal bevat. Platland kan alleen de energie 
gebruiken die op het tweedimensionale vlak voorkomt. Alle energie 
die in de meteoriet in de derde dimensie, boven of onder Platland ligt, 
wordt niet opgemerkt. En meer energie uit de meteoriet halen is niet 
mogelijk, tenminste volgens de eerste wet van de thermodynamica. 
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Nu één dimensie meer: drie dimensies. Geldt daar hetzelfde? Ja. Ook 
in drie dimensies zie je zaken uit het niets komen en weer verdwijnen. 
Op het ene moment staat een kopje koffie op tafel, op het volgende 
moment is het weer verdwenen. Precies op de plaats waar het stond, 
is het weer verdwenen. Dat wil niet zeggen dat dit een schim was, een 
hersenspinsel. Het stond er echt. Het was warm, je kon ervan drin-
ken, het was aanwezige ‘energie’.
Als je goed nadenkt, weet je dat dit kan. Wij leven immers in een tijd-
ruimte, vier-dimensies. Wij bewegen ons door de tijd. Vanmorgen 
hebben wij aan de tafel koffie gedronken, vanmiddag was het koffie 
weggehaald om af te wassen. Niets bijzonders. Maar voor een drie-
dimensionale wereld is dat onbegrijpelijk.

Nog een stapje verder. 
Is het nu onmogelijk om in onze wereld van vier dimensies een ano-
malie mee te maken die uit een andere, (vijfde) dimensie zou kunnen 
komen? Nee. Er bestaan deeltjes, Tachyonen, die uit het niets lijken te 
verschijnen en weer verdwijnen. Zij lijken terug door de tijd te reizen.
Stel nu dat we deze deeltjes zouden kunnen opvangen en ‘bevriezen’ 
zodat zij onze wereld niet meer kunnen verlaten. Is het dan mogelijk 
om uit deze deeltjes energie te winnen?
Vergezocht misschien, maar als je bovenstaand met warme koffie ver-
gelijkt op de tafel: voordat deze weer verdween gaf het warmte af aan 
de omgeving in de drie-dimensionale wereld. Er kon dus energie uit 
worden gehaald.

Daarom beweer ik nu dat deze wet alleen van toepassing is op het 
aantal dimensies, waarin wij leven. Wij beperken onszelf door een wet 
op te leggen en dan niet meer na te denken over dat onderwerp. Er is 
een wet en die zegt: een perpetuum mobile kan niet! Punt. Klaar.  “Ja, 
maar..” “Nee, Niets ja maar, het kan niet.” Einde discussie. (Ik haat 
dat soort dooddoeners)
Niets is onmogelijk. Alle grote innovaties zijn ooit als een fantasie-
beeld ontstaan.
Zeiden we ook niet zoiets over vliegen of een reis naar de maan?
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Zonde. Deze opgelegde dogma’s en doctrines beperken ons in ons 
denken.

Maar misschien staat er nu iemand die dit leest op, en zegt: “Dit zou 
toch eens moeten worden onderzocht.” Dan heeft dit schrijven toch 
zin gehad. 
In mijn boeken blijft in ieder geval alles mogelijk. Fantasie en creati-
viteit brengt ons verder. Niet het opleggen van natuurwetten, die je 
niet mag overschrijden.
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We leven korter

Enkele weken geleden ben ik naar een bijeenkomst van mijn pensi-
oenfonds geweest.
Vanwege de kortingen op de pensioenen en verhoging van de pre-
mies, werden in het hele land bijeenkomsten georganiseerd, waarbij 
aan de mensen de achterliggende redenen van deze noodzakelijke kos-
tenverhogingen nog eens werd uiteengezet.

“We leven langer, we worden allemaal ouder.”, was de boodschap. 
Werd er vroeger vanuit gegaan dat de gemiddelde gepensioneerde 
ongeveer achtien jaar pensioen zou ontvangen, nu bleek dat langza-
merhand meer te worden en dát zit eenvoudigweg niet in de pensi-
oenpot...  

Toch hebben ze er mij niet van kunnen overtuigen dat we allemaal 
ouder worden.
Ja, het is zeker waar dat de generatie 60+ die nu leeft, langer leeft dan 
de generatie die er voor geleefd heeft. Ik zie daarin ook wel een aantal 
oorzaken. De persoonlijke hygiëne is verbeterd, de voedselbereiding is 
verbeterd, de werkomstandigheden zijn verbeterd en, niet te vergeten, 
de medische kennis is sterk verbeterd. Al met al ingrediënten voor een 
lang en gezond leven, toch? 

Met respect voor de generatie voor mij en het geluk dat ik hen zeker 
gun, ben ik echter nog niet overtuigd dat mijn generatie ook langer 
zal leven.

Om mij heen zie ik dat het leven steeds ingewikkelder wordt. Pres-
tatienormen leggen een enorme druk op de werknemers, alsmede 
op schoolgaande kinderen. Daarnaast zijn er de sociale media, die 
naast je werkzaamheden ook de nodige aandacht vragen. Indien je je 
niet tijdig via de sociale media laat horen, denkt men al dat er iets is 
gebeurd. Controle alom om aan ieders verwachtingen te kunnen en 
moeten voldoen.
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Die controle vereist zo langzamerhand een voorbeeldig gedrag. Je 
moet precies volgens ‘het lijntje’ lopen, anders val je eraf. Zeker in 
deze tijden van recessie. Eén verkeerde ‘beweging’ en je kan je baan en 
je sociale status verliezen. 
Daarnaast is er het haastige bestaan. Er wordt verwacht dat je zoveel 
doet in 24 uur, dat tijd voor een gezonde bereiding van het eten er 
ook bij in gaat schieten. Steeds meer wordt er gekozen voor een snelle 
maaltijdbereiding of vervangend fastfood alternatief. Op deze manier 
valt er weer tijd te verdienen voor Facebook of het schoolproject dat 
nog deze week ingeleverd moet worden..
Slapen? Dat is voor de dommen. Blijkbaar voor mij want als ik om 12 
uur ‘s avonds nog even bij mijn kinderen kijk, zijn zij nog druk aan 
het chatten of gamen. Tja. Daar moet ook tijd voor zijn. 

Om mij heen heb ik al de nodige collega’s de gepensioneerde leeftijd 
niet meer zien halen. Gewoon omdat de (werk)druk in combinatie 
met het haastige leven, de nodige spanningen in het lichaam veroor-
zaakten. 
Had mijn vorige generatie daar last van? Nou, in ieder geval minder. 
Zij konden nog met de VUT of FPU en de werkdruk was toch echt 
beduidend minder, evenals de sociale verplichtingen. “Langzaamaan, 
breek het lijntje niet!” was toen de geëigende uitspraak.

Daarom betwist ik dat mijn generatie gemiddeld langer zal leven. Ik 
zie een mensenlichaam meer als een apparaat dat een aantal werkuren 
kan draaien. honderd jaar bij  70% vermogen, zeventig jaar bij 100% 
vermogen en zestig-vijfenzestig jaar bij 120% vermogen. In dat laatste 
geval is de slijtageslag groter dan de reparaties, lees medische verzor-
ging, die men er aan kan uitvoeren.

Voor de pensioenfondsen is het wellicht geen interessant idee om eens 
te onderzoeken of onze leeftijden in de toekomst naar beneden moe-
ten worden bijgesteld: de premies kunnen dan weer naar beneden.
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Aan de andere kant, voor mijn generatie misschien toch een overwe-
ging om niet te lang te wachten met die wereldreis.
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Ziektekosten

Enkele jaren geleden had mijn vrouw een ongelukje bij het skiën. 
Iemand botste tegen haar aan waarbij zij ongelukkig terechtkwam en 
haar knie verdraaide. Bij de plaatselijke eerste hulp post werd gevoeld 
aan de knie en er bleek niets gebroken te zijn. Met haar opgezwollen 
knie was rust het enige medicijn volgens de dokter. Een geluk bij een 
ongeluk maar de vakantiepret was ten einde.

Thuisgekomen bleef haar knie gezwollen en we besloten maar eens 
een afspraak te maken bij de orthopeed. De eerstvolgende mogelijk-
heid was drie maanden later. Achteraf gezien had het misschien an-
ders gekund, maar als brave burger hebben wij dit netjes afgewacht.
Bij het eerste consult bleken röntgenfoto’s noodzakelijk en daarna 
moest een nieuwe afspraak worden gemaakt om het een en ander ver-
der te kunnen beoordelen. Zes weken later was er een mogelijkheid 
voor een volgende afspraak met de orthopeed. De foto gaf echter wei-
nig resultaat en een MRI-scan was de volgende optie. Wederom zes 
weken later bleken er wat kleine scheurtjes in de meniscus te zitten 
en een kijkoperatie zou het oplossen. Ook dat bood echter geen ver-
lichting. Wij besloten een tweede opinie aan te vragen bij een ander 
ziekenhuis en een andere orthopeed.

Inmiddels bijna een jaar na het ongeval kwam de uitslag van het pro-
bleem: “Mevrouw er zijn twee kniebanden gescheurd. Had u hiermee 
nu eerder gekomen, dan had ik er nog wat aan kunnen doen….!”

Mijn zoon is afgelopen juni van de trap gevallen. Vraag niet hoe hij 
het voor elkaar kreeg, maar hij viel in een spiegel en had een grote snee 
in zijn knie. Dus snel naar de huisarts gegaan. 
Wanneer je namelijk naar de eerste hulp gaat, wordt er op geatten-
deerd dat je alleen met een verwijzing van de huisarts geholpen wordt.
“Moet er niet even een foto worden gemaakt?” vroeg mijn vrouw aan 
de assistente die haar hielp.
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“Nee hoor, de wond is schoon. Drie hechtingen is voldoende!” was 
het antwoord.
Uiteindelijk bleek er wel degelijk een stuk glas te zijn achtergebleven 
met als resultaat vier afspraken bij de orthopeed, twee keer een echo, 
één keer een röntgenfoto en  één operatie en zeven maanden tussen 
het ongeval en uiteindelijke operatie tot gevolg.

Als je je nu afvraagt waarom ziektekostenverzekeringen zo duur wor-
den, dan denk ik dat bovenstaand verhaal dit duidelijk maakt.

Als het eerste onderzoek goed zou verlopen, betekent dat een enorme 
besparing in latere kosten. Zelfs al zijn de eerste kosten hoger, uitein-
delijk verdient het zichzelf terug. 

Minister, misschien een idee om over na te denken?



163

Ziektekosten II

Een paar weken geleden vertelde mijn zoon, die in 4 havo zit, over een 
gebeurtenis die in zijn klas had plaatsgevonden.
Een medeleerling werd er door de leerkracht op aangesproken dat 
zijn cijfers toch wat minder waren en hij wat meer aandacht aan zijn 
huiswerk moest besteden.
Nu hoor ik wel vaker van mijn kinderen dit soort verhalen en mijn 
antwoord was in eerste instantie: “Tja, dan moet hij maar eens wat 
minder gaan gamen!”
Ik ken de jongen in kwestie niet, maar het is een beeld dat ik van de 
meeste jongeren, ook bij mij thuis, op die leeftijd zie. Tot laat in de 
nacht gamen en tijd voor huiswerk schiet er dan bij in.
“Nee, Pap. Dit was anders,” zei mijn zoon er haastig achteraan. Bang 
dat ik hem hierop nu ook weer zou aanspreken.
De leerling gaf als antwoord aan de leerkracht dat hij ‘s avonds moest 
werken. Waarop de leerkracht vervolgens aangaf dat het misschien 
verstandiger was wat minder te gaan werken.
De klasgenoot van mijn zoon antwoordde daarop dat ook niet ging 
aangezien hij zelf zijn ziektekosten moest betalen nu hij achttien was 
geworden en zijn ouders dat niet konden opbrengen.
Hier brak iets in mij. Ineens werd ik geconfronteerd met een situatie 
die over een paar jaar ook voor mij zou gaan gelden.
Ik heb drie kinderen en als alles naar wens verloopt, zijn zij over drie 
jaar alle drie achtien jaar oud en allen wonen nog thuis, studeren nog 
en krijgen (nog) geen studiefinanciering*. 
Ik kom dan ook voor de situatie te staan dat ik voor mijn gezin ten-
minste vijf keer een basisverzekering moet betalen én een eigen risico 
van vijf keer € 360,- moet dragen. (prijspeil 2014) Voor het gemak, 
gerekend met een minimumverzekering, komt dat toch neer op zo’n 
tenminste € 600,- per maand.** Dat is bijna net zoveel als mijn hypo-
theek!
Aangezien ik met de recessie ook geen grote loonsverhoging van mijn 
werkgever kan verwachten, kom ik voor het dilemma te staan om, 
of mijn kinderen te verzoeken een baantje erbij te nemen om hun 
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eigen ziektekosten te betalen en het risico te lopen dat de prestaties op 
school naar beneden gaan, (Met weer als gevolg dat hun kansen op de 
arbeidsmarkt minder worden) of zelf er nog maar een krantenwijkje 
bij te nemen.
Ik zal voor het laatste kiezen, aangezien ik niet wil dat mijn kinderen 
de dupe worden van het astronomische bedrag dat aan ziektekosten 
moet worden betaald en waardoor hun kansen op een goede baan 
worden verminderd. Want het één heeft gevolgen voor het ander.
Nu ben ik geen fan van de PvdA, maar het voorstel van Plassterk om 
de ziektekosten via de belasting te innen en dan als gelijkwaardig per-
centage om te slaan in plaats van nu voor iedereen een zelfde bedrag 
te vragen, is met name toch eerlijker voor de burgers met een modaal 
of minder inkomen.
Zo kunnen alle jongeren weer studeren als ze dat willen….

Niet alle studierichtingen hebben recht op een studiefinanciering 
evenals voor diegenen die nog op de middelbare school zitten bleven. 
** De zorgtoeslag die een achttien-jarige ontvangt, is niet voldoende 
om de ziektekostenverzekering te dekken.
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Zorgen over de zorg

Enige tijd geleden las ik een artikel in de krant dat de Nederlandse 
Zorgautoriteit het voornemen had om boete op te leggen aan de zorg-
verzekeraars, omdat zij te weinig controles uitvoerden naar de juist-
heid van declaraties door ziekenhuizen en diens specialisten.
Het was gebleken dat de declaraties in sommige gevallen zeer ruim 
bemeten waren en niet in overeenstemming waren met de behande-
ling die was uitgevoerd. Als voorbeeld gaf men een declaratie van € 
1000,- voor het uitspuiten van een oor. (schijnt bij de huisarts minder 
dan € 50,- te kosten)
Door het verplicht eigen risico van de verzekerde, krijgen we eigenlijk 
pas sinds enkele jaren een overzicht van de kosten die een behande-
ling met zich meebrengt. Daarvoor werden de rekeningen klakkeloos 
betaald door de zorgverzekeraar. Met als gevolg dat er geen controle 
door de verzekerde was of de behandeling wel was uitgevoerd en de 
declaratie juist was.
Door dit verplicht eigen risico werd nu voor de meesten voor het 
eerst inzicht gegeven in de (werkelijke) kosten. Ook ik kreeg forse 
een rekening voorgeschoteld van twee consulten die ik acht maanden 
eerder zou hebben gehad. Eerst maar eens even met de verzekeraar ge-
beld. ‘Nee hoor die bedragen kloppen wel’, was het antwoord. Na wat 
doorvragen en het verzoek om een specificatie, bleek dit om één con-
sult en een telefonisch consult van nog geen twee minuten te gaan.
Dit vond ik toch wel buitensporig. Niet dat ik niet voor een consult 
wilde betalen, maar gebeld worden door een specialist, die vraagt of 
de klachten nu verminderd waren na het laatste consult en dan een 
rekening van € 53,- presenteren, vind ik toch wel een dure vorm van 
‘interesse’ tonen in je kwaal. 
Met veel moeite kon ik de verzekeraar overtuigen eens na te laten 
vragen of dit bedrag wel klopte. Uiteindelijk bleek het gedeclareerde 
bedrag te hoog en ik kreeg een deel terugbetaald.
Dat de Nza er nu werk van gaat maken is goed. Alleen.., als je de 
verzekeraar gaat beboeten voor het niet goed controleren van de de-
claraties van de specialisten, wie krijgt dan straks de rekening gepre-
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senteerd van de boete? Juist. De verzekerde. De premie kan dus weer 
gaan stijgen…
Nederland heeft een raar systeem. Niet de declarant van de ‘foute’ 
rekening wordt aangepakt, in mijn ogen toch degene die beboet zou 
moeten worden, maar de verzekerde krijgt uiteindelijk de rekening 
gepresenteerd.
Als ik, en alle anderen die dezelfde vragen over declaratie hadden, 
niet hadden geklaagd was ik misschien bij de nieuwe premiebereke-
ningen voor het volgende verzekeringsjaar uiteindelijk voordeliger uit 
geweest.
Maar ja. Ik kreeg nu wel €1,23 teruggestort wegens teveel betaald 
consult… 
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Zorgen over de zorg II

Enige tijd geleden las ik in de krant dat de banen van maar liefs 60.000 
medewerkers in de thuiszorg op de tocht staan.
Door nieuwe bezuinigingen lijkt het erop of men al deze mensen wil 
ontslaan om vervolgens een beperkt aantal medewerkers tegen een 
nieuw, lees: goedkoper, salaris weer aan te nemen.
De rest mag omkijken naar een nieuwe baan. Het is duidelijk dat hier 
duizenden mensen zonder baan komen te zitten en veel hulpbehoe-
venden geen hulpindicatie meer zullen krijgen. Kort gezegd mogen zij 
hopen dat hun familie, als zij die nog hebben, een aantal van de taken 
van de zorghulp kan overnemen.
Laten we wel wezen: een zorghulp is geen schoonmaker die even ‘de 
boel’ komt soppen. Zij doen veel meer. Zij zijn het praatje van de 
week voor de eenzame ouderen, zij zijn de eersten die signaleren of de 
ouderen nog wel zelfstandig kunnen leven, kennen de ziektebeelden 
van hun cliënten en gaan samen met hen boodschappen doen, zodat 
zij nog beweging krijgen en niet alleen maar achter de geraniums zit-
ten. Kortom zij zijn een belangrijke schakel in het sociale leven van de 
ouderen die nog zelfstandig op deze wijze kunnen leven. 
Nu moeten de kinderen of de buren die taak overnemen. Helaas is dat 
makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is voor hen geen onwil, maar de 
verslechterende kinderopvang en de verplichting voor beide ouders 
om te werken in deze slechte economische tijden, maakt het er niet 
eenvoudig op om ook nog zo’n dagtaak van een verzorgende over te 
nemen. Het is te kort door de bocht van de politiek om te bedenken 
dat deze taak er wel ‘even’ kan worden bijgenomen.
Daarnaast is een bijeffect dat de ww-uitkeringen van zo’n 40.000 me-
dewerkers (gesteld dat 20.000 hun baan tegen een lager salaris kun-
nen behouden) enorm zijn en de kosten voor opvang in verzorgings-
tehuizen zijn ook niet misselijk. De kosten lijken niet tegen de baten 
op te wegen. Dat zou de politiek toch ook moeten kunnen bedenken.
Maar nee. Hier worden plannen gewoon doorgedrukt. Ik ben be-
nieuwd of men in de politiek bereid is zelf maar eens een week van 
een zorghulp over te nemen. Eén week! Minstens. En dan een week 
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zonder fotografen en media erom heen. Daar is geen tijd voor. Nee, 
echt van ‘s morgens tot ’s avonds vijf volle werkdagen achter elkaar 
draaien. Dan pas kan men inzien wat dit werk werkelijk inhoudt.
Bedenk dat deze mensen ervoor zorgen dat de rest van de bevolking 
kan werken zonder zich zorgen te hoeven maken over ‘moeder’. En 
dat voor een mager salaris, waar men nu nog minder van wil maken.
Voor alle zorghulpen geldt voor mij: blijf actie voeren. Jullie verdienen 
meer bestaansrecht dan menig ander in de maatschappij!
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Nivelleren

In 2009 ging het niet zo goed met de prestaties van mijn kinderen op 
de middelbare school. Nu ben ik de vader van het type, dat blijven 
zitten niet bespreekbaar is, zolang er nog mogelijkheden zijn voor een 
bevordering naar de volgende klas.
Een keer blijven zitten betekent in feite dat ik hen de mogelijkheid 
van een jaarsalaris ontneem. Immers één jaar eerder van school be-
tekent ook een jaar langer kunnen werken. En aangezien over het 
algemeen het laatste werkbare jaar voor het pensioen het meeste op-
levert, ontneem ik hen al gauw een inkomen van zeg €60.000,-. Jij? 
Hoor ik je zeggen. Ja, ik. Als ouder ben ik verantwoordelijk voor mijn 
kinderen totdat zij 18 jaar zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen 
tegen je kind: “Nou, dan blijf je maar een keertje zitten!” Maar dat 
is de verantwoordelijkheid van de ouder afschuiven op het kind en 
eventueel de school. Een kind van zes tot veertien jaar beseft de con-
sequenties niet van het krijgen van een goede opleiding, waarbij het in 
de maatschappij zelfstandig, zonder afhankelijkheid van de overheid 
of anderen, een leven op kan bouwen.
Helaas moet ik ook zeggen, is het tegenwoordig bijna niet meer mo-
gelijk om van één inkomen een gezin te kunnen onderhouden. Dus 
die opleiding is van wezenlijk belang om hen een kans te geven.

Aangezien mijn salaris al lang niet meer voldoende is om alle kosten te 
betalen, hebben mijn vrouw en ik besloten om ‘s avonds een kantoor-
pand schoon te maken. Na aftrek van belastingen, ik wil niet zwart 
werken, bleef er zo’n € 300,- over om de bijlessen van de kinderen van 
te betalen.
En jawel, dankzij deze bijlessen zijn mijn kinderen weer een jaar ver-
der gekomen. 
Bizar is nog, dat je betaalt voor bijlessen die nodig zijn voor de vakken 
die zij een jaar later toch konden laten vallen, mits zij overgaan.

De ‘grap’ is nu dat ik in 2009 en 2010 ook een kindertoeslag ontving. 
Vanwege ons niet te hoge salaris een toeslag van € 150,- p/m. Dankzij 
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het bijbaantje bleek nu in halverwege 2011 dat wij te veel hadden 
verdiend en de toeslag van 2009, 2010 moesten terugbetalen. Mijn 
kinderen waren klaar met bijlessen, maar om dit bedrag te kunnen 
terugbetalen moesten mijn vrouw en ik nog een jaar doorwerken in 
de schoonmaak, elke avond, drie uur lang.
Achteraf bleek het beter te zijn geweest om een paar uur minder te 
gaan werken, dan hadden we een hogere toeslag kunnen krijgen en 
daarvan de bijlessen betalen. De motivatie om mijn eigen broek op te 
houden is volslagen weg. Immers voor elke euro, die ik meer verdien 
houd ik minder over dan wanneer ik stop met werken. Ik krijg dan 
overal subsidie op, belastingen die ik kwijtgescholden krijg en zelfs 
gratis speciaal onderwijs, indien nodig.

De regering heeft het over nivelleren. Iedereen een gelijk salaris. De 
drive om iets te bereiken in je leven is dan volslagen weg. Wat je ook 
doet, je gaat er immers niet meer op vooruit. 
Mijn les: zodra ik mijn belasting heb betaald, ga ik minder werken. Ik 
krijg dan immers meer! 

Bedankt voor deze (bij)les, regering…. 
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Proef op de som

Als ik naar mijn eigen huishoudbudget kijk, denk ik regelmatig, ‘waar 
is het geld gebleven?’ Enkele momenten daarvoor had ik nog salaris 
gevangen en nu lijkt alles al weer te zijn verdwenen.
Heb ik gekke dingen gedaan? Nee. Eigenlijk niet. Maar dan komen er 
bijna maandelijks altijd weer onvoorziene uitgaven.
Een buffertje bouwen is tegenwoordig niet gemakkelijk en ik weet 
dat ik daarin niet de enige ben. Soms, met een beetje creativiteit weet 
ik nog aan een ‘extraatje te komen door op marktplaats een product 
te verkopen dat ik toch al lang niet meer nodig had, maar even zo 
snel komt daar vanwege dit extraatje weer iets anders voor in huis dat 
later ook betrekkelijk nutteloos is gebleken. Maar ja, je hebt toch het 
noodzakelijke gevoel van materiële bevrediging weer even een push-
up gegeven, hé!

Dat dit niet alleen mijn probleem is, en de meesten onder ons het-
zelfde probleem kennen, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. 
Maar zoals wij toch graag willen weten waar we dan daadwerkelijk het 
geld aan hebben opgemaakt, geldt dit natuurlijk ook voor de regering.

En laten ze daar nu volgens mij soms ook de weg compleet kwijt zijn.

Het kwartje van Kok: waar werd het aan uit gegeven de afgelopen 
twintig jaar? Niet aan het terugdringen van het begrotingstekort, want 
dat is alleen maar groter geworden. En zoals destijds werd gezegd, het 
was maar tijdelijk en nadat dit was rechtgetrokken zou het weer wor-
den afgeschaft. Alleen zijn er steeds weer andere redenen ‘verzonnen’ 
om de afschaffing nog even te laten wachten.

Met de omzetting van de gulden naar de euro in 2002 is zeven miljard 
aan guldens nooit ingeleverd. Toch vond ik dit extraatje niet terug in 
het huishoudboekje van de Nederlandse Staat als ‘meevaller’.
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Ook hebben, voor zover ik weet, de banken grote delen van hun 
staatssteun inmiddels terugbetaald. Mét rente. Toch zie ik ook dit niet 
terug. Dit laatste vind ik zelfs buitengewoon vreemd. Het gaat hier 
toch om inmiddels ruim 30 miljard aan terugbetaalde staatssteun. 
Het kabinet houdt vast aan extra bezuinigingen. Waar is dit bedrag 
dan gebleven?

Tenslotte, ook al is er zeker nog meer te noemen, zijn de aardgasbaten 
ook gestegen, omdat dit aan de olieprijs is gekoppeld. De benzineprij-
zen zijn explosief gestegen (2013). Aardgas dus ook!

Wat zijn dan de lasten?
Hoewel ik de inkomsten hoger schat, zie ik ook een paar zaken die 
de inkomsten van de schatkist geen goed hebben gedaan. We zijn 
bijvoorbeeld met z’n allen minder gaan roken en daarmee zijn de ac-
cijnzen op tabak natuurlijk ook minder. Wellicht rijden we vanwege 
de dure brandstofprijzen wat minder en langzamer. Hiervan heeft 
waarschijnlijk de politie ‘helaas’ ook last. Minder bekeuringen. En 
daarmee zouden namelijk de schoolboeken worden betaald. Deze 
kosten komen nu voor het conto van de staat. 
Het idee daarachter vind ik nog steeds vreemd: straks kan er niet meer 
gestudeerd worden, omdat er te weinig bekeuringen worden uitge-
schreven…..
Daarnaast gaan we met z’n allen minder uit. De bioscoop is nog wel 
wat meer in trek, maar een biertje pakken op een terrasje, doe je nu 
liever thuis in de tuin. 

Tja, en dan zijn er nog de gigantische afschrijvingen van onze pen-
sioenfondsen. Maar laten we eerlijk zijn, die zijn niet voor het conto 
van de regering.

Bij het schrijven van deze column zijn net de besprekingen in het 
Catshuis vastgelopen en zijn nieuwe verkiezingen vooralsnog onaf-
wendbaar.
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Voordat ik mijn stem ga uitbrengen, zou ik graag nu eens weten van 
de regering wat er de afgelopen jaren met de inkomsten van Kok, de 
zeven miljard verdwenen guldens en terugbetalingen van de banken is 
gedaan. Het kan niet zo zijn dat wij nog steeds 32 miljard moeten be-
zuinigen, terwijl de banken wel degelijk al veel hebben terugbetaald. 
Volgens mij zijn we minder arm dan men ons doet laten geloven.
Maar ja, de bevolking angstig te houden voor wat er kan gebeuren is 
altijd een middel geweest om de bevolking in de ‘greep’ te houden. 
Was deze recessie overigens niet begonnen met een angst voor ter-
rorisme? Waren de gevolgen niet de torenhoge schulden van Amerika 
aan oorlogvoering?

Het wordt tijd om eens de proef op de som te nemen en voordat wij 
gaan kiezen daadwerkelijk eens weten wat de tekorten zijn. 
Kabinet: laat uw hele huishoudboekje eens aan de burger zien en als 
er tekorten blijken, dan moet de regering misschien ook eens wat op 
Marktplaats zetten.. 
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Pensioenprobleem

Toen ik in 1980 op mijn zeventiende van de middelbare school af-
kwam, had ik meteen een vaste baan in een supermarkt. Het werk was 
niet onaardig, maar ik verdiende ook niet de sterren van de hemel. 

Voor ik dát goed en wel besefte, was ik 26. Ik vond gelukkig een be-
tere baan en daarbij werd tijdens mijn sollicitatiegesprek ook meteen 
verteld hoe goed de secundaire arbeidsvoorwaarden en spaarloonrege-
lingen waren. Met name het pensioen was iets om naar uit te kijken. 
Met de jaarlijkse loonsverhogingen en 70% van het laatstverdiende 
loon in het vooruitzicht zou ik op mijn 65e een goede oude dagsvoor-
ziening hebben. Daar konden mijn vrouw en ik prima van leven. In 
principe kon ik met de spaarloonregeling een leuke lijfrenteverzeke-
ring opbouwen en zelfs al met 55 jaar met ‘pre’-pensioen. Geweldig 
toch!

Wat is daar nu, 25 jaar later, nog van over?

De lijfrenteverzekering bedoeld om met 55 jaar te stoppen met wer-
ken bestaat niet meer. Wel was het nog mogelijk om met een VUT-
regeling met 60 te stoppen. Echter ook die werd afgeschaft. Daarvoor 
in de plaats kwam de FPU-regeling. Een eigen gespaarde flexibel pen-
sioenregeling waarmee je ervoor kon kiezen om met 62 jaar te gaan 
genieten van je ‘oude’ dag. 

Waar dat geld is gebleven? Bij de afschaffing van ook deze regeling 
vond ik het niet meer terug in mijn pensioenopbouw. Daar had ik 
toch tien jaar voor gespaard. Gewoon verdwenen?
Vervolgens werd duidelijk dat mijn vrouw, die jonger is dan ik, (wat 
overigens bij de meeste mannen het geval is) nog zes jaar langer moest 
wachten op haar oudedagsuitkering, want dat zat niet meer in mijn 
pensioenopbouw, wanneer ik uiteindelijk 65 zou worden. 
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Omdat dat alles nog steeds niet erg genoeg was, is tenslotte het mid-
delloon bedacht: niet meer 70% van het laatst betaalde salaris, maar 
70% van het gemiddelde loon dat je heb opgebouwd in je hele leven 
wordt straks je pensioen. Reken maar eens uit hoeveel je dat scheelt.

Was dat het? Nee. Nu is 67 of zelfs 68 jaar de pensioengerechtigde 
leeftijd.  Dit betekent uiteindelijk dat mijn vrouw en ik pas van het 
pensioen genieten en dingen kunnen doen als ik 74 ben. 

Ik weet niet of ik dan nog zin heb in de wereldreis die ik van plan was 
te maken en gepland had op mijn 55ste, na het horen van die goede 
secundaire voorzieningen tijdens mijn sollicitatiegesprek….
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Verkeerschaos

Er wordt in Nederland heel wat geklaagd. Het is daarbij makkelijk 
naar een ander of de politiek te wijzen. Maar meestal zijn wij hier 
zelf schuldig aan. Neem nu eens de files. Hoewel sommige politici 
wel zo denken, lost de eeuwig stijgende prijs van de brandstoffen de 
knelpunten in de wegen nog niet op.
Inmiddels al weer een tiental jaren geleden was ik bij een bijeenkomst 
in de Bijlmer waarin de CRAAG-studie werd voorgelegd. Dit hield in 
dat de wegen rondom Amsterdam en Almere en het Gooi op de schop 
zouden moeten om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Na 
de val van het kabinet, gingen de plannen om een tunnelverbinding te 
bouwen tussen de A9 en A6 voorgoed verloren. (Een politieke partij, 
die oorspronkelijk voorstander was van de aanleg, besloot haar besluit 
te herzien met het oog op de komende verkiezingen!)
Daarmee ontstond opnieuw een lange periode van heroverwegingen 
en allerlei andere studies, die een zo breed mogelijk draagvlak onder 
de bevolking moest gaan creëren. 
Zoals dat gaat, leed iedereen onder de aanwezigen aan het Nimby-
syndroom. (not-in-my-back-yard syndroom) en werd gewezen naar 
de oorspronkelijke tunnelverbinding in plaats van verbreding van de 
A9. Uiteraard. Deze mensen woonden in de Bijlmer! Zij waren tegen. 

Om een lang verhaal kort te maken: dit hele proces heeft inmiddels 
al weer een proces van tien jaar van besluitvorming doorlopen, de 
contracten zijn nu eindelijk getekend en dit jaar begint de eerste fase 
van de bouw. Als alles goed gaat zou rond 2020 het fileleed in deze 
regio moeten zijn afgenomen. Afgenomen, want verdwenen lijkt mij 
een iets te grote wens.
Dat betekent dat we bijna 25 jaar bezig zijn geweest met plannen ma-
ken. Afgezien van de kosten die het project nu larderen, tegen wat het 
had gekost als er geen poldermodel was geweest, hebben we dankzij 
deze wijze van besluitvorming 25 jaar extra CO2 uitstoot, massale 
verkwisting van brandstof in de file en kostbare tijd van werknemers 
en bedrijven in de file doorgebracht.
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Hoe mooi kan het zijn, als er wel eens door de politiek direct en 
onomkeerbaar een beslissing wordt genomen op een zo belangrijk 
onderdeel voor onze samenleving. Wij hebben immers met z’n allen 
voor deze partij(en) gekozen en laten wij dan ook eens de ballen heb-
ben om beslissingen aan hen over te laten. Geen inspraak meer. Die 
hebben we al gehad toen wij gingen stemmen.

Ik ben overigens van mening dat dit het opkomstpercentage ten goede 
komt en dat op deze manier de burger plotseling weer gemotiveerder 
gaat stemmen, als dit hun enige kans op inspraak is!

De voordelen zijn legio. De grootste is de enorme kostenbesparing. 
Dure projecten zijn veel sneller af door verkorte procedures, werkver-
keer is sneller op de plaats van bestemming en veel plaatselijke maat-
regelen ter voorkoming van milieuvervuiling kunnen nu achterwege 
blijven, omdat het verkeer weer door kan rijden en daarmee wordt de 
uitstoot van vervuilende gassen verminderd.
Overigens zijn geluidsoverlast, veiligheid en milieuvervuiling drogre-
denen om besluiten te vertragen. Wie goed om zich heen kijkt, ziet 
dat auto’s veel schoner zijn geworden, het asfalt veel stiller is en auto’s 
door computertechnieken veel veiliger zijn geworden.
Het probleem is dat de volwassene van nu over besluiten stemt, die 
over tien á twintig jaar pas in uitvoering komen. De wereld is dan al 
totaal veranderd. Dan hebben onze kinderen last van ons Nimby-
syndroom. Kijk nou eens naar wat zij nodig hebben en niet naar wat 
wij niet willen. Of zoals een bekend acteur eens zei: “ The means of 
the many outway the means of the few or the one!”
Toch krijgen wij het in Nederland voor elkaar om door één bezwaar-
schrift bij de Raad van State een tweede Coentunnelverbinding met 
28 jaar te vertragen. (De brug voor de tunnelverbinding lag er al in 
1986!)
Dankzij deze ene persoon, die een procedurefoutje zag, hebben wij 
met z’n allen daar 28 jaar extra in de file gestaan! In dit geval blijkt 
Nederland weer meer te geven om het belang van een procedure dan 
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het welzijn van duizenden gedupeerden. Ja. Alleen in Nederland ken-
nen wij: ‘The means of the one outway the means of the many!’
Hieraan gaat Nederland ten onder. Hieraan gaan miljarden euro’s ver-
loren.

Ik beweer dat wij de crisis kunnen bestrijden met een heel nieuw mid-
del: geen inspraak meer nadat er door ons democratisch is gestemd. 
Dat spaart heel wat overleggen over bezuinigingen. Niet alle bezuini-
gingen kunnen worden voorkomen, maar dit is een goed begin. Dan 
worden de files aangepakt en verbetert de economie in één klap mee. 
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Ben ik nou gek

Soms heb ik echt de indruk dat ik mij blijkbaar als enige druk maak 
om een aantal zaken die voor alle andere mensen als doodgewoon 
worden aangenomen en geaccepteerd.
Stel je het volgende nu eens voor:
Je hebt nog een dvd van een goede film die je een paar jaar later nog 
eens wilt zien. Je oude dvd-speler is inmiddels vervangen door een 
nieuwe. Op het moment dat je de dvd erin stopt, krijg je de tekst op 
de tv dat deze dvd alleen af te spelen is op de oude speler waar het de 
eerste keer is afgespeeld.
Of wat dacht je hiervan: Je dvd speler wordt gestolen. Gelukkig heb-
ben ze alleen dat ding meegenomen en heb je je hele verzameling 
dvd’s nog. Als je vervolgens een nieuwe dvd-speler hebt gekocht, blij-
ken alle dvd’s niet meer af te spelen. In dit laatste geval spreek ik niet 
van een ander systeem, blu-ray of zo, maar een zelfde speler die je had.
Hoe zou je daarop reageren?
De dvd is legaal gekocht, maar blijkt alleen maar in de eerste speler 
waarin je de dvd afdraait, te worden geaccepteerd.
En dit exemplaar was toch bedoeld om in alle kamers waar een tv en 
dvd-speler staat, afgespeeld  te kunnen worden. De producent van de 
dvd vermeld nog even bij dat, indien je in een andere kamer de film 
ook wilt zien, je dezelfde dvd voor de andere speler ook maar moet  
kopen.
Waanzin natuurlijk. Pik je dit? 
Blijkbaar pikken we dit wel voor Microsoft, want dit is precies wat 
er gebeurd wanneer je een PC koopt met bijvoorbeeld een Windows 
Office-pakket erop.
Op dit moment hebben wij vijf pc’s thuis staan. Dat lijkt een luxe 
maar de geest van deze tijd en de school van de kinderen vereist nu 
eenmaal dat zij allerlei werkstukken maken en dan kunnen zij niet om 
beurten op een pc werken. Dat zou voor de laatste nachtwerk worden. 
Daarnaast hebben zij natuurlijk een schrijfprogramma nodig. Nu ben 
ik best bereid legaal zo’n programma te kopen en in het verleden, toen 
wij nog maar één pc hadden, heb ik dat ook gedaan. 
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Een prima programma met niet te veel toeters en bellen maar het had 
alles wat wij nodig hadden.
Echter op het moment dat ik dit programma op een andere pc wilde 
inladen, verscheen de tekst dat dat niet kon. De licentiecode was im-
mers al een keer gebruikt. Ik werd vriendelijk verzocht een tweede, 
zelfde programma te kopen.
Afgezien van het prijskaartje dat daar aan vast zit en de vele nieuwe 
extra mogelijkheden die deze nieuwe versie bood en ik niet nodig had, 
moet ik dus dit programma voor vijf pc’s kopen, of er vijf licenties 
voor kopen. Waanzin. Alsof ik vijf keer dezelfde dvd zou kopen voor 
vijf spelers in mijn huis. Dat laatste doet geen hond. Maar dit is voor 
een pc blijkbaar normaal.
Beste mensen, ben ik nu de enige die hierbij stilstaat en dit niet wil 
accepteren?
Dit werkt nu precies illegaal kopiëren in de hand: Wie koopt nu vijf 
keer hetzelfde programma of dezelfde film? 

Sinds enige tijd zijn mijn kinderen in het bezit van een Ipad. Eigen-
lijk doet dit apparaat niet onder voor een gewone pc en je kan er 
alles mee. Met een verschil: Je koopt het apparaat maar één keer met 
de programma’s erop dit je nodig hebt. En of je er nu één, twee of 
zes Ipads hebt, je betaalt het programma maar één keer. Wordt het 
gestolen? Dan krijg je al je eerder gekochte programma’s in je nieuwe 
Ipad er zo weer op.  Daarnaast kost een Apple- ‘Word’ programma € 
8,- in plaats van een heel officepakket van ca € 250,- waarvan je het 
meeste niet eens gebruikt.  Kortom en het kan dus wel. Ik geef toe 
Apple is duur in de aanschaf, maar het heeft mij al honderden euro’s 
uitgespaard aan software. Ben je aan een nieuwe pc toe overweeg dan 
eens een Apple. 
Zoals Steve Jobs al zei: “ Isn’t that awsome! It just works!”

Voor mij nooit meer Microsoft. En wil je geen Apple, probeer dan 
eens Linux, Ubuntu of Google Word. Die programma zijn ook gratis 
en doen het ook weer als je pc gestolen wordt!
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Internet

Het is bizar te zien hoe de hele wereld om mij heen een internet-
addict lijkt te gaan worden.
Wil je iemand spreken? Doe dat vooral niet als deze persoon op dat 
moment zijn mail checkt of aan het chatten is. Grote kans dat je geen 
antwoord krijgt op je vraag of slechts een korte repliek. 
Kijk eens op je werk in een vergadering om je heen, of bijvoorbeeld 
naar de uitzendingen van de Tweede Kamer: velen zitten hun emails 
te lezen of doen andere twitter-achtige zaken. Soms vraag je je af of er 
nog wel iemand luistert naar je verhaal. Grote kans dat als je je ver-
haal via powerpoint applicatie naar de smartphones van de luisteraars 
stuurt, je van de aanwezigen in de zaal meer aandacht krijgt!
Nu was ik blij twee weken op vakantie te gaan naar een land waar de 
natuur nog nummer één is en rust en ruimte mijn gedachten van de 
dagelijkse beslommeringen zouden wegtrekken. Eindelijk even geen 
emails van mijn baas. Geen telefoontjes van personen die direct een 
antwoord verwachten. Al deze zaken konden voor mij even gestolen 
worden. 
Mijn gezin zag dit echter anders.
Voor hen leek het gebrek aan communicatie toch een pijnlijke ge-
beurtenis te gaan worden. De foto’s van de omgeving en de gebeurte-
nissen van de dag moesten eigenlijk toch wel dezelfde avond nog op 
Facebook worden gezet en de volgende dag moest toch even worden 
bekeken hoeveel ‘likes’ aan de foto’s waren gegeven. 
In een omgeving waar bijna geen Wifi aanwezig was, werd meer tijd 
besteed aan het zoeken naar een Wifi-verbinding, dan naar het ge-
nieten van de rust die nu eindelijk een keer mogelijk was. ‘s Avonds 
wilde men eerder thuis zijn om dan in de buurt van het appartement 
nog even bij een tankstation of in de buurt van een hotel nog even de 
berichten op te pikken, die men overdag had gemist.
Alcohol en drugs lijken niets meer in vergelijking met het internet. 
Het even niet in verbinding staan met de rest van de wereld, de stress 
om geen wifi te hebben en toch te moeten vinden, lijken een nieuwe 
verslaving (lees obsessie) te worden die de wereld in zijn greep heeft.
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Menig uurtje heb ik in de vakantie moeten doorstaan met het wach-
ten op mijn gezinsleden, die nog niet klaar waren met het uploaden 
van de foto’s.
Nu geef ik toe dat bij het vele autorijden in deze vakantie er voor de 
kinderen weinig te beleven valt en dan weer het mobieltje werd gepakt 
om de tijd te verdrijven. Aan de andere kant zonde. Het uitzicht was 
adembenemend, maar ging volledig aan hen voorbij.
Toch heb ik, ondanks deze irritatie, genoten. Eindelijk rust voor mij-
zelf in deze hectische tijd, waar zoveel mensen in hun werkzaamheden 
eigenlijk worden (over)vraagd. 
Met deze rust ben ik weer opgeladen om mijn werk weer met frisse 
moed te beginnen.
Wat ik het eerste doe?
Kijken welke boodschappen ik allemaal heb gemist tijdens mijn va-
kantie. Misschien zaten daar wel belangrijke zaken tussen, die ik ei-
genlijk niet had mogen missen… 
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Sociale media

Sociale media. Een woord dat je tegenwoordig overal tegenkomt en 
waar iedereen een mening over heeft of wil geven. Een vorm van com-
municatie waartoe je bijna gedwongen wordt om aan mee te doen, als 
je niet buiten de boot wilt vallen:
Waar een bedrijf een pagina opent om klanten te trekken of te hou-
den. 
Waar mensen de meest idiote foto’s plaatsen en nog ‘likes’ krijgen ook.
Waar bazen en de Sociale Dienst hun personeel of uitkeringsgerech-
tigden in de gaten houden.
Waar inbrekers hun volgende slachtoffer uitkiezen.
Waar studenten hun chat belangrijker vinden dan hun huiswerk.
Waar ruzies ontstaan en uit de hand gelopen feestjes veel te veel aan-
dacht krijgen, enz.

Ook ondergetekende is (bijna) veroordeeld om aan deze hype mee 
te doen. Zonder Facebook, Hyves of Twitter heb je immers minder 
‘klanten’. En ook ik ben hiervan afhankelijk als ik als auteur boeken 
aan de man wil brengen. 

Toch is het goed om je eens af te vragen welke doelgroep je wilt be-
reiken. 
Grotendeels worden deze media gevuld met totale onzin. Het ziet 
eruit als een aandachttrekker voor de niet te intelligente lezer.
Leuk om eens een foto te delen met anderen over hoe lekker je hebt 
gegeten of wat voor leuk truitje nu weer voor de baby is gekocht, maar 
niet bepaald het hoogstandje dat ik dagelijks aan de hele wereld zou 
willen vertellen of willen laten lezen. Na twee foto’s weet ik het wel! 
Anderen hebben die behoefte blijkbaar wel. Als je het aantal ‘likes’ ziet 
dat zo’n foto van een bord eten opbrengt, moet het het gat aan een 
gebrek aan waardering zijn (thuis en op het werk), wat men zo toch 
hoopt te krijgen, waar men zo naar zit te smachten. Immers als jij mij 
‘liked’, ‘like’ ik jou ook!
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Ik heb bij wijze van onderzoek zelf een aantal tests gedaan met mel-
dingen die ik op Facebook heb neergezet en daarbij de reactie van 
verschillende onderwerpen met elkaar vergeleken en gekeken wat nu 
het publiek het meeste boeit.
Ik heb daarbij een aantal sterke conclusies kunnen maken:
- Een groep gebruikers ‘liked’ alles, ongeacht wat door kennissen en 
vrienden erop wordt gezet.
Men wil zich vooral laten zien actief bezig te zijn en contacten onder-
houden met iedereen. Stel je voor dat een bericht gemist was en men 
daarop wordt aangesproken: ‘Heb je mijn bericht niet gelezen?’
Cryptische berichten (waarvan ik bewust geen omschrijving heb ge-
geven) worden ‘geliked’. Al is volslagen onduidelijk wat er wordt be-
doeld. Men wil niet onintelligent overkomen, maar er was niemand 
die ook maar vroeg wat er bedoeld werd.
Sociale media gaan vóór op een rechtstreeks gesprek: Mensen beant-
woorden eerst een bericht, voordat ze je aankijken en vervolgens vra-
gen ze wat je nu eigenlijk zei. Regelmatig wordt een gesprek onder-
broken als een bericht ontvangen wordt op de sociale media. Na het 
lezen ervan praat hij pas weer met de persoon die in levende lijve voor 
hem staat. Die moet dus maar even wachten!
Een groep gebruikers heeft slechts een ID aangemaakt om ‘erbij te 
horen’ maar gebruikt de sociale media niet of nauwelijks. Dit zijn 
dan vooral de mannen tussen 30 en 50 en met een hoger opgeleide 
achtergrond.
Het taalgebruik is slecht. Meestal te snel getypt en niet meer nagele-
zen.
Voor opdoen van kennis geen geschikt medium. Uitgebreide we-
tenschappelijke onderzoeken (als hyperlink) geplaatst op Facebook 
wordt niet gelezen. Een bewust niet bestaande, door mij geplaatste 
hyperlink, werd meerdere keren ‘geliked’…
Niemand neemt de tijd om oude berichten te verwijderen. Het ge-
volg is een gigantische opslag van onbelangrijke foto’s en irrelevante 
teksten, waarnaar niemand meer kijkt en een enorme data die met 
een buitengewone hoeveelheid elektriciteitsverbruik in stand moet 
worden gehouden.
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Sociale media lijken te voorzien in de ‘dierlijke’ behoefte om overal 
zijn geurtje achter te willen laten.

Nut en noodzaak?  Totaal niet.
Het wordt tijd dat wij onze tijd weer nuttig gaan besteden: recht-
streekse aandacht voor elkaar in plaats van via een elektronisch me-
dium. Bijvoorbeeld met een kaartje leggen. Dan krijg sociaal weer 
een echte betekenis: dan Met zoek je elkaar tenminste weer op. Dan 
kunnen we ook weer via gezichtsuitdrukkingen laten zien wat we wer-
kelijk van elkaar vinden. 
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Noorwegen

Nu eens een iets andere column.
Afgelopen weken ben ik met mijn gezin naar Noorwegen op vakantie 
geweest.
“Zo, doe maar duur!”, hoor ik je zeggen. Noorwegen is geen goed-
koop land. Dat is wel waar maar dat moet je ook wat relatief zien. 
Een vakantie is nooit goedkoop. Voor een weekje skiën betaal je ook 
de hoofdprijs. Ja, het eten is er wat duurder, maar de huur van een 
appartementje, een hytte, kost bijna niets. Dus over-all ben je niet 
duurder uit.
Daar wilde ik het echter niet over hebben. Wat op mij veel indruk 
maakte was de vrijheid die men daar had. Natuurlijk heeft het land 
minder inwoners en is het land ongeveer zestien keer zo groot als Ne-
derland, dus kom je minder snel iemand tegen en geeft alleen dat al 
een zekere vrijheid. Bijvoorbeeld vrijheid om de muziek wat harder te 
zetten, omdat de buren een kilometer verderop wonen. 
En wat dacht je van de vrijheid om zonder allerlei vergunningen de 
vorm van je eigen te bouwen huis te bepalen. Wil je een dakkapel: er 
is geen schoonheidscommissie die dat bepaalt. Of de vrijheid om eens 
te kamperen waar je dat wilt en niet op een vooraf door de regering 
bepaalde plaats waar dat alleen mag. Er is slechts één restrictie: houd 
de natuur schoon. 
Tenslotte vind ik het ook bijzonder dat je nog bij een meertje, en dat 
zijn er velen, in the middle of nowhere uren van de stilte kan genieten, 
zonder dat er iemand is die je komt storen. Rust, rust, rust. Da’s toch 
anders als je op het strand van Ibiza naast enkele honderden andere 
Hollanders ligt, die dat diezelfde dag ook van plan bleken te zijn.
Iedereen zijn meug. Tuurlijk. Maar wat ik mis in Nederland is de vrij-
heid. Ik het kader van orde en veiligheid is alles zo ver doorgevoerd 
dat je bijna niets meer mag. Overal voel je je bekeken en er lijkt overal 
op je te worden gelet. Overal zijn regels voor gemaakt of spelen andere 
beperkingen een rol. Vrijheid van meningsuiting? Als ik op mijn werk 
zeg hoe ik sommige zaken vind, kan ik mijn carrière wel vergeten. 
Vrijheid om een eigen huis te bouwen? Alleen als ik aan allerlei door 
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de regering opgelegde bepalingen voldoe. Vrijheid om te kamperen 
waar ik wil? Echt niet.  
Het heeft in Nederland allemaal een reden. Maar de regels worden 
strak en voelen als een strop om mijn hals. Uiteraard heb je daar ook 
eigen verantwoordelijkheid in. En als je er een ‘rotzooi’ van maakt, 
word je daar uiteindelijk er ook op aangesproken. Natuurlijk kent 
Noorwegen ook regels maar er is, door de grootte van het land, ook 
meer ruimte om vrijheden nog iets ruimer te kunnen interpreteren. 
Er is echter nog een ding dat ik in de vakantie heb gemerkt. De na-
tuur is daar heel mooi en schoon. Bijna niemand gooit afval op straat 
of laat dat achter in de natuur. Dat is bijvoorbeeld in Griekenland wel 
anders. Daar vind je geen meter van de straat zonder afval. 
Ja, in Noorwegen is het gras echt groener!
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Wist je dat?

Menigeen haalt informatie uit de krant of het nieuws en neemt die 
voor zoete koek aan. Weinigen stellen zich de vraag of het nieuws wel 
volledig is en zowel de voors- als de tegens zijn verteld.
Het geheel dat daar op volgt is meestal dat de mening van de vertel-
ler van het nieuws klakkeloos wordt overgenomen, zonder daar zelf 
nog aan te twijfelen. Als je echter een zaak dieper bestudeert, kan de 
conclusie anders worden. Hieronder enkele voorbeelden die in mijn 
visie anders liggen.

- ‘Piloten moeten ook langer doorwerken!’ 
Mening van de media en burger: moet inderdaad. Immers wij moeten 
dat ook. Onrechtvaardig dat zij met 55 jaar al met pensioen kunnen 
gaan.
De reden waarom zij met die leeftijd met pensioen kunnen gaan is 
echter ook omdat een jongere generatie piloten anders te laat een baan 
kan vinden in deze sector en de enorme lening om piloot te worden 
niet meer kan afbetalen. Gevolg: er kunnen geen piloten meer worden 
opgeleid of zij haken af. Overigens geldt hier geen studiefinanciering: 
zij moeten hun eigen broek ophouden. Piloten in opleiding maken 
geen aanspraak op sociale verzekeringen. Het lijkt mij dan ook logisch 
dat wij hen niet kunnen opleggen om later met pensioen te gaan.

- Mening Politiek en media: ‘Er zijn te veel ambtenaren. Het kan wel 
met minder!’ 
Als de burger echter weet dat een heleboel taken nu al niet goed meer 
kunnen worden uitgevoerd, en wetend wat het werk van een amb-
tenaar inhoudt, kan deze mening best wel eens bijgesteld worden. 
Omdat deze groep over het algemeen loyaal is tegenover zijn minister, 
hoor je weinig kritiek. Hierdoor lijkt het of dit dan daadwerkelijk zo 
is. Er worden immers geen tegenargumenten door hen ingebracht.
Bedenk dit: automatisering (kostenbesparing) kan geen inspecties op 
straat opleveren. De verwerking van de administratie daarna levert 
wel veel meer tijdverlies op. Gevolg minder ‘blauw op straat’. Veel 



192

ambtenaren hebben al dubbele en zelfs driedubbele taken. Maar een 
werkweek wordt er niet langer door. Dus alle taken kunnen nog maar 
voor 33 tot 50 procent goed worden uitgevoerd. Als wij niet willen 
dat er milieuverontreinigingen, voedselvergiftigingen, of andere grote 
incidenten plaatsvinden, dan zijn daar ook mensen voor nodig.

- Bezuiniging op het ambtenaren salaris: ‘nullijn vasthouden’.
Men vergeet dat de ambtenaar tussen 2004 en 2007 al geen cent erbij 
heeft gehad. De daaropvolgende jaren tot 2011 waren een inhaalslag 
(13%) Dat lijkt veel maar is in wezen over de periode 2004-2011 en 
dat is minder dan 2 procent per jaar! Daarnaast heeft de ambtenaar 
ook te maken met BTW-verhoging, duurdere brandstofprijzen, etc. 
Waarom hen minder geven dan de rest van de werkende bevolking?

-Er is een enorm tekort ontstaan bij de pensioenen. ‘Iedereen moet 
inleveren!’
Ten eerste wordt er nergens gezegd hoeveel de pensioenfondsen daad-
werkelijk in kas hebben. Men spreekt in procenten maar het bedrag is 
astronomisch hoog. Men zegt bovendien dat we allemaal langer leven. 
Ik heb daar vraagtekens over. Alleen al in mijn omgeving zie ik dat 
velen de middelbare leeftijd niet halen vanwege stress (hartfalen) en 
vele vormen van kanker.
Daarnaast is het pensioen de afgelopen jaren al enorm gedaald zonder 
dat de burger het in de gaten heeft:
Vijfentwintig jaar geleden kreeg de man bij pensioenering 70% van 
het laatstverdiende loon. Dat was voor hem en zijn echtgenote en kon 
hij met 62 met de VUT (of FPU waar overigens zelf voor betaald is).
Nu krijgt dezelfde man pensioen op basis van het middelloon. Wan-
neer deze persoon over 25 jaar met pensioen gaat, kost dit hem al 
gemiddeld €10.000,- per jaar!
Vervolgens is de pensioenleeftijd van 62 naar 67 gegaan. Vijf jaar in-
komen minder. En krijgt hij slechts geld voor zichzelf. De echtgenote 
die over het algemeen jonger is, moet nog doorwerken. Dat hij daar-
voor 25 jaar geleden wel voor betaalde, wordt vergeten. Al met al, nu 
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al een daling van meer dan dertig procent op het pensioeninkomen! 
Nu nog eens acht procent extra inleveren is dus echt niet meer nodig. 

- ‘Bedrijven hebben de afgelopen jaren grote verliezen opgelopen. 
Hierdoor moeten er mensen ontslagen worden om het bedrijf weer 
gezond te maken!’
En bedrijf dat vorig jaar honderd miljoen winst maakte en nu ‘slechts’ 
25 miljoen, heeft geen verlies van 75 miljoen, maar nog steeds een 
winst van 25 miljoen!. Elke zelfstandige weet dat er goede en slechte 
jaren zijn. Het gaat echter om het gemiddelde. Dit argument wordt 
nu met name gebruikt om het ontslagrecht te wijzigen. Goed werkge-
verschap ligt echter ook in het zuinig zijn op je medewerkers en hen 
niet af te schrijven als het minder gaat. Wanneer daardoor de moti-
vatie (en negatieve verhalen worden verspreid door de werknemers) 
verdwijnt, zal het imago van een bedrijf veel meer immateriële schade 
opleveren dan die 75 miljoen aan minder winst.
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Komkommertijd

Het is in de zomer altijd komkommertijd voor de kranten en voor 
mij ook kommer en kwel. Verhalen voor nieuwe columns ben ik nog 
niet op het spoor. Om normaliter niet het wiel opnieuw te moeten 
uitvinden, lees ik meestal in de kranten de actuele koppen en probeer 
daar wat soep van te maken. Maar helaas gaat dat nu ook de mist in. 
Er zijn weinig actuele en interessante onderwerpen, waarmee ik met 
mijn visie iets toe kan lichten.
Andere ideeën om in een column te schrijven moeten nog wat voor-
gekookt worden en zijn nog niet rijp om op te schrijven. Maar ja, wat 
in het vat zit verzuurd niet en dat zal ik binnenkort op jullie lezerspad 
laten verschijnen. 
Maar op dit moment zit ik met lege handen en met mijn handen in 
het haar om onderwerpen te vinden die ik niet voor spek en bonen 
zit te schrijven. 
Nu stel ik altijd eisen aan mijn geschrift: ze moeten niemand kwetsen 
en het daglicht kunnen verdragen. Dat beperkt natuurlijk mijn mo-
gelijkheden, maar wetend dat de aanhouder wint, moet er toch iets 
te vinden zijn. 
Politiek dan. Met de verkiezingen in het vooruitzicht moet ik daar 
toch wel mijn ei in kwijt kunnen. Helaas zijn de debatten nog niet be-
gonnen en daarom zou het onderwerp nu het sop de kool niet waard 
zijn. 
Met het oog op het nieuwe schooljaar, iets schrijven, waar ik de nieu-
we leerlingen een hart onder de riem kan steken, is misschien iets en 
kan ook voor hen een positieve bijdrage leveren in de volgende etappe 
op weg naar het diploma. En hoewel ik daar normaal wel een neus 
voor heb om voor hen een passend artikel te schrijven, wat hen in 
vuur en vlam zet, stuit het mij tegen de borst dat ik ook voor hen nu 
niets kan bedenken.

Vervolgens is het herhalen van stellingen, die ik al eerder heb geschre-
ven, ook water naar de zee dragen en zit ik dus eigenlijk in zak en as.  
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Nu zijn Keulen en Aken ook niet op één dag gebouwd en kan ik best 
nog wel een dagje wachten om mijn lezerspubliek met een nieuwe 
column warm te onthalen. 
Eigenlijk zou ik er niet van wakker moeten liggen en is dit gewoon 
een writers-block. Dat heeft iedere schrijver wel eens en misschien 
ben ik gewoon met het verkeerde been uit bed gestapt, maar voor een 
goede aantrekkelijke tekst, waar iedereen wakker van ligt, kan ik nu 
mijn hand niet in het vuur steken.
Wetend dat vele wegen naar Rome leiden, zal mijn tijd wel komen om 
een nieuwe column te schrijven.

Zodra ik straks thuiskom, zal ik proberen mijn gedachten weer op de 
rails te krijgen en zal ik er nu maar geen punt van maken, dat ik jullie 
niet met een nieuwe tekst kan verblijden. 

Bovenstaand opnieuw lezend, blijkt dat ik toch niet helemaal op dood 
spoor ben geëindigd: Net als ik deze tekst wil afsluiten zie ik het in-
eens helder als glas: 
Deze tekst heeft nog een kleine boodschap. Kort en krachtig gezegd: 
wie overtreft mij door een stukje te schrijven dat meer spreekwoorden 
en gezegden in zo weinig regels weet te voegen?

Stuur je tekst naar info@tiberiusblack.com en ik zal het graag plaatsen 
op de pagina van gastschrijvers.





197

Dankwoord

Dank aan Dick Boersma en Gerard Kriek, die belangeloos veel tijd 
hebben besteed in het doorlezen, verbeteren en aanbevelen van 
teksten, is dit boek tot stand gekomen. Zonder hen zouden deze 
columns veel minder goed tot zijn recht zijn gekomen.
Dankzij het enorme enthousiasme, creativiteit en geloof in de kracht 
van de auteur, heeft de bouwer van de website en mijn gewaardeerde 
collega, Kees Jongbloed, de website www.tiberiusblack.com de vorm 
en sfeer gekregen die bij schrijfstijl van de columns, avonturenromans 
en thrillers zo goed past. 
Dank aan allen die hun reacties, opmerkingen, commentaar en 
belangstelling op de website achterlieten. 
Mede door bovengenoemde support kon de inspiratie en motivatie 
worden gevonden om deze columns en andere verhalen spannend, 
mysterieus en boeiend te houden en vooral door te gaan met schrijven.

Tiberius Black
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Nieuwsgierig naar andere verhalen of columns van dezelfde auteur?

Kijk regelmatig naar de website www.tiberiusblack.com. Hier staat 
ook de korte inhoud of eerste hoofdstukken van reeds verschenen én 
de nog te verschijnen boeken.

Reeds verschenen:

isbn 9789048428120        STEENRIJK

Nadat John Grey een telefoontje kreeg van zijn ex-vrouw Amanda 
om met spoed naar het archeologisch museum te komen vanwege een 
bijzondere ontdekking aan een historisch artefact, blijkt zij bij zijn 
aankomst verdwenen te zijn.

Op zoek naar Amanda, komt John in aanraking met verschillende 
artefacts die allemaal mysterieuze krachten lijken te bezitten.

In zijn zoektocht wordt hij geholpen door een taxichauffeur Jim 
Welsh, dokter Jessica Johnson en inspecteur Jeremiah Johnson en 
brengt hen bij een afgelegen verlaten kerkje in Hvalsey in Groenland, 
Ayers Rock in Australië, op Paaseiland en in Stonehenge.

Wat heeft de verdwenen bemanning van de Mary Celeste in 1872 
met de verdwijning van Amanda te maken, wie zijn de geheimzinnige 
Naviri en waarom zit ook de NSA achter de artefacts aan?

Zou hij ooit Amanda terugvinden?
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isbn 9789048434152     HET OOG VAN ZEUS

De Amerikaanse top-journaliste July Somers is naar het plaatsje Moon 
in Engeland gestuurd om het mysterieus gelijktijdig overlijden van 5 
hoogbejaarden te onderzoeken.

Eenmaal in Engeland aangekomen, blijkt het dorp op geen enkele 
kaart te staan. De plaatselijke autoriteiten lijken het bestaan van het 
dorp te ontkennen. Op zoek naar de enige persoon die in haar kan 
helpen, merkt zij dat alle belangrijke mensen die informatie over het 
dorp konden geven, zijn verdwenen of plotseling zijn overleden.

In het onderzoek om de identiteit van de bejaarden te achterhalen, 
ontdekt zij dat allen hebben gewerkt op de in 1987 verdwenen Rus-
sische trawler ‘Petrenki’ die in de Aegeïsche zee maritiem onderzoek 
deed naar gemuteerde organismen bij vulkaangesteenten.

In haar speurtocht blijkt zij tegengewerkt te worden door een geheim 
genootschap dat er alles aan doet om de waarheid achter de werkelijke 
gebeurtenissen te verbergen.

Op de hielen gezeten door een syndicaat genaamd ‘Bazooka’ brengt 
haar reis haar naar het vulkanisch eiland Santorini in Griekenland, het 
Aralmeer in Kazachstan, een klooster in de bergen van Kathmandu en 
een pharmalogisch kartel in Nigeria.

Zou zij ooit de werkelijke reden achter het overlijden van de bejaarden 
vinden?

Beide boeken zijn ook in het Engels verkrijgbaar, zie hiervoor de web-
site www.tiberiusblack.com voor meer informatie






