
Beste mensen, beste wensen 

 

Afgelopen donderdag stond ik met een aantal collega’s een pilsje te 
drinken op het winterpleinfestijn hier in Gemert . Sport en drank horen 
tenslotte bij elkaar: er stonden vier gymdocenten bij. (Overigens: 
Nederlandse alcoholproducenten besteedden vorig jaar 93 miljoen euro 
aan reclame. De overheid aan alcoholpreventie slechts een half miljoen). 
Het winterpleinfestijn. Op een verdwaald moment sprak Joris Manders 
tot mij in een floers van alcoholisme en wijsheid: “Eigenlijk ken je van 
iemand anders maar 10 procent”. Op dat moment ruiste de 
kersttoespraak van Frans van Ruitenbeek over dat onbekende meisje 
N.N. bij mij rond mijn hoofd. 

Flarden van die toespraak zaten nog in mijn hoofd toen ik op de 
maandag voor Kerst voor één van die stuitend overdadige 
etalages van de Bijenkorf stond. Overdaad. (Weet je trouwens 
wat het best verkochte artikel van de Bijenkorf was in 2007? 
Voor slechts 24,95 euro voor onder je T-shirtje: neptepels). 

Door het lage winterse zonlicht zag ik in plaats van de koopwaar in de 
etalage alleen mijn spiegelbeeld: man met hoed. Een streng gezicht, 
hoekige schouders, het hoofd opgericht als een hoogmoedige 
misantroop die voor alles en iedereen een spottende opmerking heeft. Ik 
vond het vervelend mezelf zo in de weg te staan. 

De man met de hoed voor de etalage liet zijn blik heen en weer gaan 
tussen mij en zijn spiegelbeeld. Wat hij van mij zag kon niets verraden 
over mijn innerlijk, mijn twijfel en kwetsbaarheid. Zoals ik er uit zag, was 
ik nooit geweest, geen minuut van mijn leven. Hebben anderen ook wel 
eens dat ze zichzelf niet herkennen in hun eigen uiterlijk? Dat hun 
spiegelbeeld als een coulisse vol plompe vertekening op hen overkomt? 
Dat ze tot hun schrik een enorm verschil ontdekken tussen de 
waarneming die anderen van hen hebben en de manier waarop ze 
zichzelf beleven? Dat de vertrouwdheid van binnen (zoals ik mezelf zie) 
en de vertrouwdheid van buiten (zoals anderen mij zien) zo ver uit elkaar 
kunnen liggen?  

Wij zijn vreemden voor elkaar. Als levenloze deelnemers aan een 
van die 84.600 Tupperware party’s die in 2007 gehouden zijn in 
Nederland. Gekke mensen die Nederlanders. Trouwens 
Amerikanen ook: vorig jaar stierven 17 Amerikanen door het 
onoordeelkundig gebruik van de föhn. En twee Belgen werden in 



2007 dodelijk getroffen door een kogel die ze zelf loodrecht naar 
boven hadden afgevuurd. Gekke mensen, die Romeinen.  

Wat moeten we eigenlijk in 2008 met de constatering dat er 
vreemdheid en afstand bestaat tussen mensen, tussen wat 
mensen zijn en wat mensen van elkaar vinden? 

Zou een schilder ons moeten uitbeelden met wijd uitgestrekte armen, 
wanhopig in de vergeefse poging de ander te bereiken? Of moet het 
portret van die schilder ons laten zien in een houding waarin de 
opluchting wordt uitgedrukt over het bestaan van die barrière die ons 
immers ook bescherming biedt? 

Elkaar proberen te bereiken of je tegen elkaar beschermen? Openstaan 
of dichtklappen?  

Twijfel. Dubito ergo sum; ik twijfel dus ik ben 

Zoals een tandarts twijfelt tussen vreugde en angst als hij door een grijze 
haai wordt achterna gezeten, die zijn bek opendoet en 800 friswitte 
tanden laat zien. 

Zoals de paus had moeten twijfelen, toen hij hoorde, dat de 
geregistreerde criminaliteit vorig jaar in Vaticaanstad 20% hoger was dan 
die in de omliggende gebieden. Christendom is tenslotte het geloof van 
de doodstraf. (Wat zouden wij overigens in onze huiskamer hebben 
hangen, als Christus niet gekruisigd was, maar opgehangen?) 

Twijfel of je je zult openstellen voor anderen of je zul t 
beschermen tegen anderen. Herken je dat gevoel? Juist. Van je 
eerste verliefdheid. Anton Koolhaas noemt je eerste verliefdheid 
een “cadeautje van de duivel”. De drang tegenover de angst. De 
twijfel, wat levert het op, als ik contact zoek? De angst, ga ik  niet 
geweldig af? Gekend willen worden en bang gekend te zijn. Op 
zijn Brabants: moet je je eigen nou laten kennen, of moet je je 
juist niet laten kennen. Op zijn nieuwerwets: wel of geen 
nummerherkenning op je telefoon.  

Waarom ben je bij die eerste verliefdheid dan wel bereid het risico te 
nemen? (en bij de volgende steeds een ietsje minder) Je overwint de 
twijfel doordat je van iemand houdt. Mensen zijn er om van te houden… 
of moet ik zeggen: er zijn mensen om van te houden…? Alweer twijfel. 

 



Ik wens u een twijfelend of is het nou een twijfelachtig 2008. In ieder 
geval wens ik u een 2008 om lief te hebben. 

 

 


