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“Het Rijksmuseum in de verte leek een khaliefenpaleis en wanneer ik die middernachtelijke hemel, die
niet tot zwarte nacht werd, maar bleef aarzelen tussen vele kleuren blauw, zou willen beschrijven, dan
merk ik pas hoe arm aan woorden mijn palet is”. (cahier negen, maandagmorgen 15 juni 1942, 8 uur)
Introductie
Het is vijftien jaar geleden dat ik begonnen ben met het schrijven van nieuwsbrieven.
Nu sta ik aan het begin van mijn honderdste nieuwsbrief.
Aanvankelijk had ik deze honderdste zelf niet helemaal in het vizier totdat iemand me erop wees. Vanaf dat
moment werd ik onzeker. Ik vroeg me af wat ik doen moest; deze honderdste brief schrijven, of zou het beter zijn
ermee op te houden en, als ik deze wel zou gaan schrijven waarover zou deze brief dan moeten gaan.
Ik ben nogal bijgelovig.
Dinsdag 14 januari zei Leonie: “Henk, morgen is Etty (Hillesum) jarig en is het 100 jaar geleden dat ze werd
geboren”. Leonie weet altijd alle verjaardagen en als ze mij er niet op wijst vergeet ik er veel. Op 15 januari is Etty
jarig en is het toevallig 15 jaar geleden dat ik met mijn brieven begon. Honderd jaar geleden en mijn honderdste
brief. U zult na het lezen van mijn verhaal wel meer toevalligheden tegenkomen die moeilijk te verklaren zijn.
Voor mezelf was ik pas in 1995 begonnen mijn ervaringen met Etty op papier te zetten om er vervolgens niets
mee te doen. In kleine kring heb ik er honderduit over gesproken maar ik vond het veel te aanmatigend om het
echt naar buiten te brengen. Nu valt alles heel gelukkig samen.

Spirituele ervaring met Etty Hillesum
Maandag 13 oktober 1986 startte ik, na lang overleg met de collega-vakdocenten tekenen, een nieuw vak dat als
volgt werd omschreven: ‘Vakdidactische kunstbeschouwelijke bespreking over het eigen praktijkwerk tekenen van
studenten”. Er was een grote behoefte ontstaan van docenten en studenten om meer tijd te besteden aan
bespreking en beschouwing van het eigen werk van de studenten, in de hoop dat deze een beter inzicht zouden
krijgen in wat ze maakten en wat ze ermee zouden kunnen doen in de praktijk van het lesgeven. Omdat ik
afdelingsonderwijskundige ben met een grote affiniteit voor tekenen en kennis heb van moderne en
contemporaine kunst en bovendien verzamelaar hiervan ben, zou hierdoor een tekort aan beschikbare lestijd van
vakdocenten kunnen worden aangevuld.

Irene Hensing
Tijdens zo’n besprekingsronde van één uur met telkens twee studenten, merkte de studente tekenen - textiele
werkvormen Irene Hensing na een intens gesprek over motieven, achtergrond, beleving-inhoud-vorm, echtheidintegriteit-eerlijkheid in relatie tot het werk het volgende op: “U gaat altijd zo diep op ons werk in: ik vermoed dat
het boek van Etty Hillesum ‘Het verstoorde leven’ u zeer zal aanspreken”. Ik zag op dat moment absoluut geen
relatie tussen het werk dat ik besprak en haar opmerking, maar ik besloot niettemin het boek van de voor mij
onbekende schrijfster te kopen en te gaan lezen.
Waarschijnlijk heeft Irene Hensing onbewust aangevoeld, wat ik in mijn kindertekeningenboek uit 1967/1968 tot
uiting bracht, dat de beste werken ontstaan als ze van binnenuit worden aangedreven door intense waarneming,
beleefde ervaring en intuïtie. Je werk moet gedragen worden met je hele persoon en ziel. Mooi en lelijk zijn hierbij
verkeerde begrippen. Het gaat om echtheid, integriteit als zijnde deel van je persoon. Dat is niet gemakkelijk!
Etty leefde vanuit haar ziel en zocht naar waarachtigheid.
Kindertekeningen

Of zoals Etty dat formuleerde: “Het gaat per slot om de ziel of het wezen of hoe je het noemen wilt, van de mens,
die doorstraalt”. (zondag 8 juni 1941, cahier een) Een belangrijk aspect van het stimuleren kinderen tekeningen en
ook gedichten en verhalen te laten maken was bij mij immer dat ze in een zekere snelheid gemaakt moesten
worden, juist om het rechtstreekse contact met het innerlijk of ziel van het kind niet te verstoren. Jean Dubuffet
(1901-1985), de kunstenaar, dacht er precies hetzelfde over. “Mijn beste werken heb ik in grote snelheid gemaakt”.
Veel later kom ik in Etty’s dagbrieven, cahier vier, woensdag 31 december 1941, dezelfde gedachte tegen als Etty een
tekst aanhaalt van Maurice Betz (1898-1946) uit ‘Rilke in Frankreich’ , waarin Rilke zegt:
“ Ich habe immer sehr schnell geschrieben, gleichsam improvisierend empfand ich einen Rhythmus, der durch
mich lebendige Gestalt zu erhalten suchte. Wenn diese Bewegung in uns ist, dann ist die Darstellung nur mehr
eine Sache des Gehorsams.“
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Het Verstoorde Leven’ van Etty Hillesum blijkt een dagboek te zijn, samengesteld uit een compilatie van elf
cahiers waarvan nummer zeven verloren is geraakt. In oktober 1986 verschijnt “Etty. De nagelaten geschriften
van Etty Hillesum 1941-1943”. Hierin zijn alle brieven van haar opgenomen.

Het boek sloeg bij me in als een bom. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat me overkwam.
Al na enkele pagina’s werd ik uiteengereten, regende dat het goot in me, werd ik schoongewassen,
las ik niet maar werd ik gelezen. Ik jankte het uit van verdriet en vreugde, vreugde was verdriet en
verdriet vreugde. Ik herkende haar taal, haar gevoeligheid, haar passie, haar overgave, haar gevoel
deel te zijn van iets dat vele malen groter is dan wijzelf. Het was alsof al mijn verdriet uit mijn jeugd nu
een mogelijkheid zag een brede diepe rivier te vormen waarin al het overtollige water kon stromen en
overstromen. Tegelijkertijd voelde ik een enorme dankbaarheid door mijn lichaam stromen. Ik werd
verlicht, kon vliegen, accelereerde in een veel grotere versnelling, kon alles; ik was een en al
juichende persoon.
Het is jammer dat ik niet alle gebeurtenissen van dag tot dag heb opgeschreven. Misschien zou ik het
ook niet gekund hebben omdat ik midden in een grote golf werd meegezogen die eerst tot bedaren
moest worden gebracht.
Etty kwam in me wonen. Ik voelde haar nabijheid, alsof ik haar kon pakken. Ze hield van me. Ze sprak
niet, het was een niet te beschrijven gevoel, liefde zonder woorden, liefde zonder bijbedoelingen,
belangeloze liefde.
Ik hield altijd al van mijn vak, maar nu ging ik in extase naar mijn werk, nodigde kunstenaars op
school uit die studenten kwamen vertellen over hun ideeën en hun werk en ik begon met het geven
van kunstbeschouwinglessen. Mijn programma raakte overvol.
Ongeveer eind oktober 1987, ik leefde al één jaar met het Etty gevoel, liep ik op de gang van het Moller
Instituut met een karretje waarop een sheetapparaat stond en mijn tas met boeken, toen ik plotseling aan de
buitenzijde van mijn rechteroor een stem waarnam: “Over één jaar ben je hier weg!”. Ik keek nog om of er
misschien iemand achter me stond die het zei, maar dat bleek niet zo te zijn. In eerste instantie schrok ik
geweldig, toch al snel schonk ik er niet veel aandacht meer aan. De herinnering kwam een jaar later pas.
Het viel me op dat veel docenten vluchtten uit het lesgeven om in belangrijke commissies enquêtes en
vragenlijsten te produceren waarmee vervolgens niets gedaan werd en daarmee leraren die graag lesgeven het
leven zuur en ondraaglijk maakten. In zeer veel gevallen veranderingen om de veranderingen. Een typisch
tijdsverschijnsel.
Mijn werkzaamheden namen hand over hand toe, zozeer zelfs dat er iets begon te knappen. Eind oktober zei een
collega tegen me: “ Als ik jou was zou ik maar eens een tijdje rust nemen.” Ik meldde me ziek, niet in de
veronderstelling dat ik niet meer als docent zou terugkeren.
Zeven december 1987 stond er een artikel van mij in ‘Vierkant (tegen!)’, een nieuws- en informatieblad voor de
faculteit Educatieve Opleidingen, met de titel: ‘Het failliet van de taal’. In dit artikel komt de onvrede over hoe het
er in het onderwijs, het Moller Instituut, de laatste jaren meer en meer aan toe ging. Het instituut was in mijn ogen
één grote woordenvervuiler geworden. Er werd alleen gepraat in een toenemend aantal commissies, die allerlei
bizarre afkortingen kregen.
Nu speelde in die tijd dat er grote bezuinigingen in het onderwijs moesten plaatsvinden, met als gevolg dat veel
jongere docenten het instituut moesten gaan verlaten. Mijn anciënniteit was zo hoog dat ik als het ware tot mijn
ste
70 jaar zou kunnen blijven. Ofschoon ik ontzettend graag les gaf vroeg ik toch op een bepaald moment aan de
directie wat voor regeling ik zou kunnen krijgen als ik plaats zou maken voor een jongere docent.
Het aanbod, of liever gezegd de regeling, die ik blijkbaar had opgebouwd met dienstjaren in het onderwijs, was
dermate fantastisch dat ik ermee heb ingestemd het instituut te verlaten. Precies één jaar nadat ik die stem
hoorde, op 1 november 1988, verliet ik het instituut.
Die eerste jaren werd ik regelmatig gevraagd, ik keek er verlangend naar uit, voor de beoordelingscommissies
praktijkvakken van de studenten. Het gaf een fantastisch gevoel om al die nog fris ruikende kunstwerken op je te
laten inwerken en daarover van gedachten te wisselen. Het heeft me zeker nog enkele jaren gekost om me
werkelijk los te maken van het lesgeven aan de studenten. Ik heb er veel verdriet van gehad, maar uiteindelijk
was mijn tijd daar om.
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Het lezen van het dagboek van Etty transformeerde tranen van verdriet, die diep in mijn ziel en lichaam lagen
opgeslagen, in een euforisch gevoel van geluk. Etty was dicht bij me, ik durf zelfs te zeggen ‘in’ me; een gevoel
dat heel moeilijk in woorden is te omschrijven. Ik begon me af te vragen of mijn ziel niet een deel was van een
grotere ziel; dat mijn ziel een deeltje, een individueel deeltje, uit die grote ziel zou kunnen zijn. Sommige
individuele zielen hebben relaties met andere zielen; ze zitten als het ware op dezelfde golflengte, zijn in het
verleden door ervaringen meer met elkaar verbonden geweest. Het overkomt iedereen wel eens dat je iemand
ontmoet waarbij je direct het gevoel hebt een oude bekende tegen te komen. Of zoals Etty Julius Spier min of
meer citeerde: “de zielen zijn immers overal gelijk verdeeld, in alle landen en daarom vinden elkaar ook steeds
weer die mensen elkaar die elkaar vinden moeten…” (cahier vier, zaterdagochtend 24 januari 9 uur, 1942)
Soms dacht ik dat Nientje (Leonie) een deel van Etty zou kunnen zijn. Leonie is 10 februari 1944 geboren en Etty
is volgens het Rode Kruis 30 november 1943 in de gaskamer van Ausschwitz gestorven. Leonie zag er in haar
jeugd erg Joods uit. Diverse mensen dachten dat ze Joods was als ze haar zagen en zelf heeft ze altijd het
gevoel gehad niet op de juiste plaats te zijn geboren. Ik heb weleens gelezen dat omgekomen jonge mensen door
gebeurtenissen snel reïncarneren.
Etty was ‘in’ me, om me heen, alsof ik haar kon pakken, maar ze sprak nooit met me door woorden. Het was een
intens gevoel, een zeker weten, een liefde die me totaal doortrok.
Etty heeft grote invloed op mijn leven en dat van Leonie uitgeoefend. Aanvankelijk had Nientje grote moeite
om haar te accepteren, ze zag Etty als een concurrent tegen wie niet op te boksen was. Wat mij betrof hoefde ze
daarvoor geen enkele angst te hebben omdat ik niet verliefd was in de zin zoals wij mensen dat gewend zijn. Het
enige dat Etty deed was mij omhullen met volledige gelukzalige liefde. Ik zou werkelijk niet weten hoe het anders
te omschrijven.
Ik wil alleen, hoe vreemd het de lezer ook in de oren zal klinken, de feiten weergeven van wat mij is overkomen.
Het blijft tot op de dag van vandaag een onbegrijpelijke gebeurtenis die ik gewoon niet mag ontkennen.
Etty heeft in haar korte leven en zeker de laatste twee jaren van 1941-1943, in de tijd dat ze haar dagboeken gaat
schrijven, begeesterd door de invloed van Julius Spier, vanaf zondag 9 maart 1941, een totale geestelijke
metamorfose meegemaakt. Ze wilde greep krijgen op haar innerlijke chaotische wereld en vindt die uiteindelijk in
een volledige overgave aan God. “ O God, neem me in je grote hand en maak me tot je instrument, laat me
schrijven” (cahier een, vrijdag 4 juli 1941“).
“God, ik dank je. Ik dank dat je in me wonen wilt. Ik dank je voor alles” (cahier vier, donderdag 15 januari 1942 ’s
morgens 8 uur). “In plaats van voor een toevallig leven voel je je, zo in alle stilte, gerijpt voor een ‘Schicksal “.
(cahier zes,donderdag 30 april 1942) .“Maar ik aanvaard alles uit jouw handen, mijn God, zoals het komt. Ik weet, dat
het altijd goed is”. (cahier elf, dinsdag 15 september 1942)
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( Gabriël Metsu kunstschilder 1629-1667)

Al zou ik nooit het lef hebben mezelf op een voetstuk te zetten, ik herkende Etty in haar boeken alsof ik het zelf
was. Door haar dagboeken barstte ik helemaal open. Er overkwamen me vreemde dingen. Wat heb ik spijt dat ik
niet alles direct genoteerd heb, waarschijnlijk achteraf ook niet had gekund omdat ik totaal overvallen werd en
meegesleurd. Op een bepaalde dag ontstond er spontaan, onder op mijn rechterscheenbeen, een grote etterende
wond die ik totaal niet verklaren kon.
Was ik een somber mens vóór de tijd dat ik Etty in haar geschriften leerde kennen? Nee, somber was ik niet, ik
was best gelukkig en zeer enthousiast zelfs (ik ben een echte leeuw). Wel lag er onderhuids een hoop verdriet in
mijn lichaam en ziel opgeborgen, gegroeid als een schimmel in mijn kinderjaren door onder andere de jarenlange
ziekte van mijn moeder, van wie ik intens veel hield. Bij tijd en wijle was ik wel depressief, maar meestal duurde
dat niet zo lang. Als ik zo’n bui had begon het bovenste deel van mijn rug te huilen. Verder kon ik behoorlijk
problemen krijgen met mijn dikke darm. Tijdens een bezoek aan een specialist en het maken van foto’s bleek dat
ik een spastisch colon had, een lichte draaiing in de dikke darm, die regelmatig kon opspelen en vreselijke pijnen
veroorzaakte.
Etty verliet me niet, zei nooit iets, maar was dag en nacht bij me. Het was pure liefde, iets anders zou ik het niet
kunnen noemen.
Er was nog een bijzondere gebeurtenis in die tijd die me overkwam. Tijdens een wandeling met Leonie, in het
naast ons gelegen bos, sloegen als een ‘coup de foudre’, energetische golven, vanuit de kruin van mijn hoofd, als
een warme gloedvolle stroom in een sneltreinvaart door het hele lichaam om uiteindelijk letterlijk in de aarde te
verdwijnen. Pure dankbaarheid overstroomde me. Een fantastisch gevoel, grootser dan welk orgasme ook. Ja dat
was het: dankbaarheid, dankbaarheid en nogmaals dankbaarheid.
Onbegrijpelijk dat een energetische stroom ‘dankbaarheid’ kan uitdrukken. Ik kon er met mijn verstand niet bij en
leg dit maar eens uit aan mensen. ‘God’ wat houd ik van dit leven en van jou!
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Het is bij die ene gebeurtenis gebleven.
Natuurlijk zou ik wel meer hebben willen ondervinden, echter ik heb ontdekt dat het zo niet werkt: hoe meer je iets
zou willen, des te minder het je zal overkomen. Ik had er trouwens ook niet om gevraagd, het gebeurde gewoon
volkomen onverwacht. Waarom het juist mij is overkomen is tot op heden een raadsel.
Om mij beter te leren begrijpen begon ik me te verdiepen in allerlei esoterische literatuur. Op de eerste plaats in
handlijnkunde. Julius Spier (1887-1942), psychochiroloog, die bij Carl Gustav Jung (1875-1961) in Zürich een
twee jaar durende opleiding in leeranalyse had gevolgd, was in het begin van de oorlog in 1939 naar Amsterdam
gekomen waar hij uiteindelijk twee kamers huurde in de Courbetstraat 27 ( een vijf verdiepingen hoog gebouw in
Amsterdam Zuid) en zijn praktijk als handlijndeskundige voortzette. De praktijk van Spier was zeer succesvol en
zo komt ook Etty via een bekende daar voor een sessie op de maandagavondzitting van 3 februari 1941 terecht.
Deze ontmoeting zou haar verdere leven totaal veranderen. Ze gaat op aandringen van Spier vanaf 9 februari
een dagboek bijhouden, de bijbel lezen, Augustinus en vooral de geschriften van Rainer Maria Rilke, van wie ze
vele letterlijke aanhalingen in haar dagboeken optekent.
Etty is zeer geïmponeerd door het werk van Spier: “..het peilen van mijn diepste conflicten door het lezen van mijn
tweede gezicht: de handen.” (cahier Een, zondag 9 maart 1941) “ Daar zat ik nou, met wat Spier noemde, m’n
“seelische Verstopfung”. “En hij zou orde brengen in de innerlijke chaos, zich aan het hoofd stellen van de
innerlijke tegenstrijdige krachten, die in me werken.” (cahier Een, zondag 9 maart 1941)
Ikzelf verdiepte me in leven na de dood, reïncarnatie, uittredingen, astrologie, rebirthing, helder weten, toeval en
synchroniciteit en numerologie. Verder zijn de geheime leer van Blavatsky (die ook zo’n invloed heeft gehad op
het werk van James Ensor), Sri Aurobindo of het avontuur van het bewustzijn, de bron van het occulte van
Purucker en Rupert Sheldrake’s nieuwe levenswetenschap slechts enkele van de boeken die ik gretig las.
Helderziende
In 1987 bezochten Leonie en ik verschillende helderzienden. Alles was zo heftig en boeiend dat wij erachter
wilden komen hoe dat alles zomaar kon gebeuren. Via iemand, helaas weet ik niet meer wie het betrof, kwamen
wij in contact met Netty Edelschaap uit Utrecht. Leonie zag er behoorlijk tegenop. Op een bovenverdieping
ontving Netty ons en vertelde ik haar het verhaal over Etty Hillesum. Netty ging in meditatie en na enkele minuten
vertelde ze dat ze contact met iemand had die Leonie ‘Muusje’ noemde. Terwijl we eigenlijk voor Etty kwamen
bleek er plotseling een bericht te zijn voor Leonie. “De persoon met wie ik contact heb houdt heel veel van je en
zal je altijd beschermen” vertelde Netty. Leonie en ik keken elkaar zeer verwonderd aan. Nooit eerder had ik die
naam gehoord en aan Leonie’s lichaamsuitdrukking bleek duidelijk dat ze er geen raad mee wist. Toch krijg ik
duidelijk de naam ‘Muusje’ door bleef Netty volhouden.
Plotseling kreeg Leonie een vuurrode kleur in haar gezicht, sloeg haar handen voor haar mond en riep uit: “Dat
zei mijn vader altijd tegen me toen ik jong was!” Omdat het zo lang geleden was leek de herinnering naar haar
onderbewuste verdwenen en had ze er niet meer bij stilgestaan. Het was een koosnaampje van haar vader
omdat Leonie zijn lievelingsdochter was. Pa Dewez stimuleerde haar vooral te studeren en nooit onder te doen
voor een man. Leonie wist al op drie-jarige leeftijd dat ze arts wilde worden. Ze was daar niet vanaf te brengen.
Het betekende heel wat in die tijd voor mensen uit zo’n klein plaatsje als Spekholzerheide, waar het absoluut niet
gebruikelijk was dat meisjes gingen studeren, zelfs als ze het gymnasium hadden doorlopen. Even daarna
concentreerde Netty zich opnieuw en vertelde dat Etty niet alleen voor mij was gekomen maar ook voor Leonie.
Voor ons beiden vertelde ze nadrukkelijk. De latere gebeurtenissen zullen dit bevestigen.
Niet lang na het bezoek aan Netty Edelschaap vindt een vreemd voorval bij ons thuis plaats. Nientje heeft een
aantal jaren haar bureau op mijn studeerkamer gehad, maar toen de kinderen naar het voortgezet onderwijs
gingen werd de speelkamer beneden, grenzend aan de keuken, opgedoekt. Samen met onze timmerman
maakten we een wand met van die ouderwetse boekenstangen. Enkele dagen nadat die boekenplanken klaar
waren en de boeken allemaal geplaatst, hoorden we ’s nachts een oorverdovend lawaai! Wij dachten dat
inbrekers in ons huis bezig waren en pas na lang aarzelen en met veel schrik besloten we met bonzend hart te
gaan kijken. Er was een geweldige ravage van tientallen boeken die allemaal verspreid in de nieuwe
studeerkamer van Leonie lagen. En uit één boek was een geopende brief gevallen die begon met:
‘Liefste Muusje’.
We waren verpletterd! Dit was méér dan toeval. Op deze manier liet haar vader weten nog steeds aan Nientje te
denken en van haar te houden. Er is meer tussen hemel en aarde. Bovendien is dit de enige brief met ‘Liefste
Muusje’, alle andere brieven beginnen met ‘Leoniekeliefste’. Op deze manier liet haar vader weten nog steeds
aan Nientje te denken en van haar te houden. Er is meer tussen hemel en aarde.

Alles heeft tijd nodig.

Iedere verovering heeft tijd nodig. Er is niets zo moeilijk om geduld te hebben, te laten rijpen wat in je zit.
Plotseling kan hèt daar dan zijn, juist op het moment dat je het niet verwacht had. Passiviteit in activiteit. Ergens
gestaag aan werken, concentreren, niet opgeven, in het nu zijn. Je verliezen in waar je met bezig bent en je niet
laten afleiden. Niets forceren, gemakkelijker gezegd dan gedaan.
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Ik ben iemand die liever iets vandaag dan morgen geregeld wil zien. Op zich is het een goede eigenschap zaken
niet uit te stellen maar direct af te handelen. Maar op psychisch terrein is geduld hebben heel belangrijk.
In je binnenste voel je dat er een weg voor je ligt die ergens naar toe gaat, maar alles is nog diffuus; het is geen
zeker weten, wel ligt dit weten al als een belofte te wachten tot de tijd daar is. Het lijkt erop dat je ziel alles al weet
en wacht… Etty in cahier drie: “Vertrouwen dat het ergens heengaat en niet met alle geweld een doel zien”.
(vrijdag 5 december 1941)

De interesses van Etty
Schrijvers, filosofen, psychologen, beeldend kunstenaars en musici komen veelvuldig voor in de teksten van Etty
Hillesum. Vooral schrijvers als Rilke, Dostojewski, Jung, Freud, Edith Stein, Augustinus, de Bijbel, Kierkegaard,
Thomas Mann, Husserl, Kant, en schilders als Michelangelo, Rembrandt, Cézanne, de ‘zonzoeker’ van Gogh,
Modersohn-Becker en de musici Bach, Mozart ,Beethoven, Chopin, Brahms, Moessorgski, Mahler, Debussy en
Ravel.
Etty kan ook in een volledige extase raken van een stukje blauwe lucht of van de magnolia: “ Het is waar: ik heb
vannacht geslapen in de armen van Han, maar de werkelijke belevenis van vandaag was toch de magnolia in de
hoek van Tide’s kamer, die me bijna bang heeft gemaakt met haar geheimzinnige schoonheid. Ik heb bijna 5
minuten als aan de grond genageld gestaan met open mond, als kon ik niet geloven dat er zó veel schoons
mogelijk was en als kon ik het allemaal niet zo gauw verwerken en ik kon me haast niet losrukken van die
bloemen en heb met m’n vingers heel voorzichtig over de bladeren gestreeld en had bijna aan Tide gevraagd:
mag ik alsjeblieft iedere dag even een bezoek aan je magnolia brengen ? En ik zou me kunnen voorstellen, dat ik
er naar ging verlangen als naar een levend wezen.” (cahier zes, 26 april, 9 uur ’s avonds)

Otto Piene, Head and Halo, 1974

magnolia

O.P. Green in my eyes 1972

Etty is zeer onder de indruk van de werken van Rainer Maria Rilke (1875-1927) uit wiens werken als ‘Brieven aan
een jonge dichter’ en het ‘Getijdenboek’ (Das Stundenbuch) ze veel teksten overschrijft en overdenkt en die voor
haar in haar zoektocht naar God en kunstenaarschap een enorme inspiratiebron zijn geweest.
In zijn ‘Brieven aan een jonge dichter’ spreekt Rilke regelmatig over dat ‘geduld’ hebben zeer belangrijk is:
“Kunstenaar zijn betekent: niet rekenen en tellen; rijpen als de boom die zijn sappen niet opstuwt en die rustig in
de voorjaarsstormen staat zonder bang te zijn dat er geen zomer zal volgen. De zomer komt toch. Maar alleen
voor de geduldigen die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt, zo onbezorgd stil en ver. Ik leer dat iedere dag,
leer dat ten koste van pijnen waarvoor ik dankbaar ben: Geduld is alles! “. (Viareggio bij Pisa-23 april 1903)
Etty is enorm bezig met zich ‘geduld’ te verinnerlijken. Donderdagochtend 7 augustus 1941 schrijft ze in haar
cahier twee: “Ik heb innerlijk nog geen geduld voor deze dingen, Ik zoek direct naar de grote, allesomvattende
formule, die als het ware, alle tegenstrijdigheden in één groep verenigt”. Anderhalve maand verder, op 25
september, 9 uur, schrijft ze over dat “Seelische Hygiene” onmisbaar voor haar is: “Ik moet contact houden met
de ‘onderstroom’ in mezelf. Dit is het hoogste en beste wat ik voor mij bereiken kan: het rusten in mezelf, het
‘ruhen in sich’. Iets anders is er niet. Als ik het buiten me ga zoeken, mezelf, m’n ziel zogezegd loslaat, dan raak
ik verloren, ongelukkig, begrijp de zin van de dingen niet meer. Ja, ‘ruhen in sich’.”.
Julius Spier
Tussen 1987 en 1989 bezocht ik het graf van Julius Spier, die op 15 september 1942 aan kanker was gestorven,
gelegen op het kerkhof ‘Zorgvlied’ aan de Amstel. Een schitterend kerkhof, een ideale rustplaats. Julius ligt in vak
13 (derde klasse – tot op het laatst wordt de mens naar gelang zijn geldelijke verdiensten in klassen verdeeld). Een eenvoudig
graf met kiezelstenen en zijn naam sieren zijn graf. Ofschoon Etty vanaf 1937 leefde met de 35 jaar oudere Han
Wegerif (1879-1946) heeft ze ook een sterke liefdesband met Julius Spier gehad.
Etty woonde tijdens het schrijven van haar dagboeken, in de Gabriël Metsustraat 6, schuin tegenover het huidige
Vincent van Gogh museum. Ze kon dus vanuit haar kamer over het hele museumplein kijken. “ We (Spier en Etty)
wonen niet onder hetzelfde dak. Ik ben van hem gescheiden door 5 straten, één lange en 4 kleinere, door een
brug en door een gracht.” (cahier zes, zaterdagochtend 4 april 1942, 8 uur)
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Etty vertrekt
Voorjaar 1989, absoluut zeker weet ik het niet meer, stond ik beneden in de hal van ons huis en kreeg plotseling
een vreemd gevoel over me. Leonie kwam net de trap aflopen. Ik zeg tegen haar, het floepte er zomaar uit: “Ik
geloof dat Etty gaat vertrekken”, waarop Nientje zegt: “Dat komt omdat ik haar geaccepteerd heb”. Direct , bijna
op hetzelfde moment, hoor ik in mijn rechteroor een geluid van een naderende straaljager – van aankomend
geluid tot overdonderend vliegtuiggeraas naar het voorbijschieten de onmetelijke ruimte in (er was absoluut geen
sprake van een echt vliegtuig en Nientje heeft het ook totaal niet waargenomen). Ik voel onmiddellijk een enorme
leegte in me en weet zeker dat Etty vertrokken is. Voorgoed? In ieder geval voelde ik me verdrietig en leeg.
Het gevoel had niets te maken met verliefdheid. Het is zo ontzettend moeilijk te omschrijven, er zijn geen
woorden voor om dergelijke gebeurtenissen te omschrijven. Etty was geen concurrent van Nientje. Etty bracht
liefde en gezondheid naar me. Waarom kwam Etty juist bij ons? Ik zou het niet weten. Het is een mysterie.
Misschien toch omdat wij alle twee, al zijn we in een aantal aspecten totaal verschillende persoonlijkheden,
helemaal vanuit ons hart en passie leven. Leonie is op en top arts, doet altijd haar werk met zoveel liefde en
overgave. Van mezelf durf ik gerust te stellen dat ik volledig leef vanuit de overtuiging en liefde voor de kunst en
het leven. Etty’s leven speelde zich af in een tijdspanne van grote onzekerheid in haar zoektocht naar zichzelf en
de Jodenvervolging die het hele leven ontregelde. Door haar dagboeken te schrijven vond ze uiteindelijk haar
absolute rust en grenzeloze vertrouwen in God. Al haar dagboeken, iedere regel: ze zijn doordesemd van
verlangen naar God. Ondanks de meest bizarre omstandigheden waaronder de Joden moesten leven bleef zij het
leven vieren, was ze dankbaar voor wat het leven bood. Ze leefde groots en meeslepend.
Ze overwon haar twijfels, haar wanhoop en haar verdriet. “Ik weet, dat ik nog dikwijls kapot en vernietigd tegen
Gods aarde gesmeten zal liggen. Ik geloof ook, dat ik heel taai ben en altijd weer op zal kunnen staan.” “Enfin, ik
ben toch in Gods hand”. “Een ‘harte Rinde’ (harde schors) past niet bij me, ik zal weerloos en open blijven voor
alles. Mijn God hoe zal het met me gaan. Nee, ik zal je niet vooruit vragen, ieder ogenblik, zoals het komt, ook het
onvoorstelbaarste, zal ik dragen en als je eens in me valt, zal ik je weer oprapen. Ik hoop er samen met je
doorheen te komen.” (cahier tien,woensdag 15 juli 1942, ’s avonds). “Mijn God, dit tijdperk is te hard voor broze
mensen als ik ben. Ik weet ook, dat er hierna weer een ander tijdperk komen zal, dat humanistisch zijn zal. Ik wil
zo graag blijven leven om al die menselijkheid, die ik in me bewaar, ondanks alles, wat ik dagelijks meemaak,
over te dragen in dat nieuwe tijdperk. Dat is ook het enige, dat wij de nieuwe tijd kunnen voorbereiden, door haar
nu al in ons voor te bereiden. En ergens ben ik zó licht vanbinnen, zo zonder enige verbittering en heb zoveel
kracht en liefde in me. Ik wil zo graag blijven leven om de nieuwe tijd te helpen voorbereiden en om dat
onverwoestbare in mij behouden over te dragen naar de nieuwe tijd, die zeker zal komen, ze groeit immers al in
mij, iedere dag, ik voel het toch?” ..“Ik voel me als bewaarplaats van een stuk kostbaar leven, met alle
verantwoordelijkheid daarvoor” (cahier tien, maandagavond half tien, 20 juli en 21 juli dinsdagavond 1942).
Totale overgave
Wie gevoelig is voor de dagboeken van Etty kan niet anders dan in tranen van emoties en medeleven uitbarsten.
Ieder woord, iedere zin is van zo’n grootsheid dat je hart als een spons wordt.
Totale overgave in de zin zoals Etty dat kon is niet voor iedereen weggelegd. Ze slaagde erin zich helemaal aan
God toe te vertrouwen. Zover ben ik nog lang niet. Ik weet ook niet of dit van mij verwacht wordt. Wat ik wel kan,
en zo leef ik, is totale overgave aan de dingen die me dierbaar zijn: de Kunsten, Leonie en de kinderen, ons huis
en de natuur. Dat gaat lang niet altijd vanzelf: twijfel, onenigheden en onmacht horen daarbij. Als maar altijd de
liefde door alles heen sijpelt. Het leven voorleven door aandacht, concentratie en doorzettingsvermogen zal ooit
zijn vruchten afwerpen. De gedachte creëert de wens, het vurige verlangen gaat door alles heen en de groeiende
bewustwording dat het in de praktijk beoefend behoort te worden zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Alles heeft tijd nodig. Geduldig naar iets toewerken, vertrouwen in waarmee je bezig bent zal doordruppelen in
alle poriën, aderen en cellen van je lichaam. Vergeet even de tijd, tijd is rekbaar, eindeloos. Haast, snelheid zou
je zeggen, hoort hier niet bij, toch kan ‘haast’ gedragen door genoemde aspecten op zekere momenten je in een
‘flow’ doen geraken. Dubuffet maakte zijn beste werken in een grote snelheid en kinderen liet ik met een zekere
snelheid en haast werken om het directe contact met hun innerlijk te leggen.
Geduld en haast kunnen vrienden zijn……
Godsvertrouwen is de kern van Etty’s boodschap. Ik vraag me dikwijls af wie die God van Etty is? Volgens mij is
het een zeer persoonlijke God, in ieder geval niet de God behorende tot een bepaalde kerk, waardoor die God
direct kleiner gemaakt wordt door alle geloofsovertuigingen, regels en verboden. De God die Etty aanbad was
een God die boven alle partijen staat, een God die zijn woning niet per se hoeft te hebben tussen muren. Ik heb
nergens in haar dagboeken gelezen dat ze naar een kerk ging om te bidden. Etty ontmoet God door dicht bij
zichzelf te blijven, door de stilte in haar op te roepen, door te mediteren: “… dat je vanbinnen één grote, ruime
vlakte wordt, zonder het geniepige struikgewas, dat het uitzicht belemmert. Dat er iets van “God” in je komt, zoals
er in de Negende van Beethoven iets van “God” is.” (Cahier Een, 8 juni 1941, zondagmorgen, half tien)
De kerken in de middeleeuwen waren laag en donker; God was ver boven ons en moest diep dalen om bij de
mensen te komen; de mens was bang en had ontzag voor God; in de gotiek reikten de kathedralen als het ware
tot in de wolken en de grote lichte raampartijen lieten al het goddelijke in de kathedraal stromen; de mens werd
zelfbewuster, voelde het eigen goddelijke in zich en trad God meer opener toe. In onze tijd heeft de mens minder
behoefte aan een kerk. God heeft de hele kosmische ruimte veroverd, zoals ook de mens die meer en meer
veroverd; God zit in ieder individu verankerd en heeft minder behoefte aan een kerk. God is immers overal.
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Abdij van Thoronet VAR Frankrijk (1150) Kathedraal Den Bosch (1530) JCJ Vanderheyden Horizon in Blue Space (1996)
(JCJ Vanderheyden (1928-2012) had zijn atelier dichtbij de kathedraal van Den Bosch)

Het is er niet gemakkelijker op geworden om in onze steeds meer door technisch vernuft beheerste wereld in een
God te geloven. Ons leven is een geaccelereerde wereld geworden waar weinig plaats is voor bezinning om tot
het diepste wezen van jezelf te komen. Bovendien wordt er steeds meer aan het bestaan van een God getwijfeld.
De wetenschappers Daniel Dennett, Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher Hitchens noemen zich ‘De Vier
Ruiters’ die het bestaan van een God ontkennen (waartoe we in Nederland ook Dick Swaap kunnen rekenen),
hebben hun naam ontleend aan ‘De Vier Ruiters en de Wraak van de Vier Engelen’ waar Albrecht Dürer in 1498
zo’n prachtige houtsneden van heeft gemaakt en door wie in deze tijd Aaron van Erp weer is geïnspireerd.

1498
Albrecht Dürer en Aaron van Erp: De wraak van de vier Engelen

2011 (250x150)

Toch zijn er ook natuurkundigen zoals de theoretisch fysicus Mikhail Katsnelson (Jekaterinenburg – Oeral, 1957)
die anders denken. In een interview met Margriet van der Heijden de NRC van vrijdag 25 oktober 2013 zegt hij
naar aanleiding van een vraag dat veel wetenschappers, zoals de evolutiebioloog Richard Dawkins, weerstand
voelen tegen religie: “ Ik kan niet voor biologen spreken. Maar als fysicus begrijp ik zoiets niet. Als je met
zelfbeheersing en zelfkritiek naar je onderzoek kijkt, dan moet je constateren dat het vreselijk moeilijk is om zelfs
over de eenvoudigste en meest versimpelde systemen heldere uitspraken te doen. Hoe kun je je dan wagen aan
de wereld daarbuiten, die zo complex is ? Het eerlijke antwoord van wetenschappers op grote vragen – zoals
naar onze plek in de wereld – is volgens mij: dat weten we niet. ”
Was God er altijd al, of heeft de mens staand voor alle vragen zijn God gecreëerd? Maar als de mens God
gecreëerd heeft dan bestaat hij echt. Alles begint met een idee, gedachte, gevoel. De mens bevestigt wat er al is:
mens en god zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alles is wetenschappelijk te bewijzen. Intuïtie is zeker
zo belangrijk.
Silva Methode
Op 3 februari (verjaardag van Brendan – die enorm de pest in had) en 4 en op 10 ( verjaardag van Leonie) en 11 februari
1990 volgt ons hele gezin een cursus van de “Silva Methode van mentale beheersing”, ook wel Alfa training
genoemd, in hotel Breda te Breda. De cursus wil mensen brengen tot een meer intense bewuste beheersing van
diepere mentale niveaus.
Deze methode gaat er van uit dat de hersenen van de mens elektrische golven produceren die door een
elektroencefalograaf (EEG) gemeten kunnen worden. Het ritme van deze energie wordt gemeten in
trillingen(cyclussen) per seconde (CPS). In het algemeen worden hersengolven van veertien en meer CPS
bètagolven genoemd, 7-14 zijn alfa-, 4-7 zijn thèta- en vier en minder zijn deltagolven.
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In het functioneren van het gewone dagelijkse leven verkeren we in bèta- , bij dagdromen, voor het inslapen en
voor het ontwaken verkeren we in alfatoestand (binnen-bewustzijn). Als we slapen zijn we in alfa-, thèta- of
deltaniveau. Alfatraining leert je door bewustwordingsoefeningen dat je in alfa toestand andere dingen kunt doen
dan op bètaniveau. Alfatraining wil mensen bijbrengen dat de vijf zintuigen slechts een deel zijn van de zintuigen
waarmee we geboren zijn en wil juist deze andere krachten van de mens tot ontwikkeling brengen.
Verruiming van het eigen bewustzijn, zelfkennis en anderen helpen zijn de voornaamste issues. Om dit te
bereiken geeft Alfa een aantal oefeningen zoals beheerste ontspanning, algemene zelfverbetering en
doeltreffende zintuiglijke projectie.
Brendan was achteraf bezien te jong (15 jaar), Deirdre heeft er zeer veel aan gehad. Ze beweert zelfs dat ze haar
twee studies rechten er door gehaald heeft. Ze studeerde geheel met behulp van deze methode. Leonie gebruikt
Alfa nog regelmatig en heeft er veel baat bij. Ikzelf leef er min of meer onbewust mee en ben geen liefhebber van
de oefeningen. Ik heb deze cursus (een rotwoord) intens gevolgd, maar vind dat deze zichzelf in mij moet vinden.
Verder had ik een enorme hekel aan sommige projectiemethoden zoals het mentaal kunnen projecteren in
metalen, plantaardig- en dierlijk leven en je innerlijke wereld, waardoor je in staat bent in jezelf en in anderen te
reizen, problemen en ziekten op te sporen en die met behulp van je innerlijke gidsen trachten te genezen. Vooral
bij dit laatste fenomeen heb ik helaas geconstateerd dat er een aantal mensen waren die zichzelf als grote
genezers zagen. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik hiertoe niet in staat ben. Het was eerder zo dat ik duidelijk
intuïtief aanvoelde dat dit geen terrein is voor mij. Ook Leonie en Deirdre houden zich hier niet mee bezig. Wel
geloven wij dat je mentale instelling heel wat teweeg kan brengen. Ik zag duidelijk dat verschillende mensen te
graag genezer wilden zijn, waardoor het meer hocus-pocus werd en hun ego te veel ging opspelen. Dat Etty
Hillesum mij overkomen is noem ik geen verdienste, maar eerder - om in katholieke termen te spreken - een
genade.
Leonie
Leonie begon zich vanaf ongeveer 1987 meer en meer een meubelstuk van de GGD te beschouwen.
Ze ondervond ook wat problemen met een enkele collega in die tijd, waarmee ze niet goed raad wist. Ze was op
een bijkantoor van de GGD in Deurne terecht gekomen en voelde zich daar niet op haar gemak. Ze miste de
contacten die ze op het GGD-kantoor in Helmond had. Leonie houdt van het werken met probleemkinderen,
scholen met veel allochtonen en kinderen met leerproblemen. Dat vooral miste ze in Deurne. Ze had zich laten
ompraten. Tegen haar gevoel in deed ze het tóch en dat is wel het laatste wat ze had moeten doen.
Mijn overdracht aan Nientje, dat ik dacht dat gezondheid meer en meer een zaak van ieders verantwoordelijkheid
zou gaan worden, heeft haar aan het denken gezet. Op zeker moment zag zij een advertentie in een medisch
tijdschrift staan (die er regelmatig in stond, maar waarvoor ze tot dan toe niet gevoelig was geweest) waarin
gewag werd gemaakt van de in oktober 1989 te starten opleiding acupuncturist voor artsen. Ze ging informeren
en kwam direct enthousiast thuis. Als Nina eenmaal ergens enthousiast voor is hoed je dan maar. Dan gaat zij
door dikke muren. In de periode maart 1990 – maart 1996 haalt zij alle diploma’s die handelen over acupunctuur.
In 1996 slaagt ze als arts natuurgeneeskunde, in 1999 voor Curtrai’s Aromatherapie en in 2004 voor Bach
Remedies.
Al die jaren betekende dit dat zij vele weekenden niet thuis was omdat deze cursussen vooral in de weekenden
plaatsvonden. Tel daar bij op alle cursussen met betrekking tot bijscholingscursussen voor haar beroep als arts
en arts sociale geneeskunde en het zal iedereen duidelijk zijn dat zij met een overvolle agenda rondliep. Zelf ben
ik niet zo’n agenda-man; ik wil altijd openingen in mijn agenda, zodat ik altijd nog kan inspelen op interessante
dingen die zich voordoen.
Ik heb nooit bezwaar gehad dat zij deze cursussen wilde volgen omdat ik vind dat iedereen de gelegenheid moet
krijgen zich te ontwikkelen. Er zijn wel dagen geweest dat ik me afgevraagd heb of het niet wat minder kon. Soms
dreigde ze werkelijk overwerkt te raken. Haar energie leek eindeloos. Vreemd, wanneer ik dit vergelijk met de
zwakke gezondheid van mijn moeder die meer ziek dan gezond was, vanwege haar zwakke enige nier. Maar
Nientje kan zich ook goed ontspannen. Ze weet op tijd de agenda te versieren met een weekendje uit, of met een
vakantie. We hebben altijd veel gereisd. Ik kan door mijn werk, dat ik als hobby beschouw, soms nog meer
drammen dan zij, maar wij slaagden er meestal in (ofschoon niet altijd in harmonie – bij ons past Nederlands
weer) elkaar te stimuleren en uiteindelijk positief te beïnvloeden.
In april 1992 begint Leonie haar praktijk hier aan huis. Alsof het zo moest gaan is de linkerkant van het huis, als je
ervoor staat, geheel haar domein geworden. Enkele verbouwingen hebben ertoe geleid dat de nieuwbouw een
natuurlijk deel en organisch geheel is gaan uitmaken van het huis. Uiteindelijk is er een soort gesloten voorfront
ontstaan met een binnenhof zodat het huis een meer zuidelijke uitstraling heeft gekregen.
Leonie besloot minder te gaan werken bij de GGD en meer tijd te stoppen in haar eigen praktijk, die wonderwel
onmiddellijk begint te lopen. Een jaar later gaat zij voor 50% bij de GGD en 50% in haar eigen praktijk werken.
Ondertussen was ze weer teruggekeerd naar de GGD in Helmond en ondervond een hernieuwde beleving in
haar werk.
Gezondheid

Leonie heeft heel wat verhalen van me moeten aanhoren. Zo vertelde ik haar al in de vroege 90’er-jaren dat ik
dacht dat de eigen verantwoordelijkheid een steeds grotere rol van betekenis in de gezondheid van mensen zou
gaan betekenen. Dat het volledig idioot was dat mensen er maar op los konden leven door roken, overdadig
gebruik van drank en eten. De mens is geen apparaat waar je maar van alles ongestraft kan inwerpen en op het
moment dat het lichaam het laat afweten een arts het apparaat wat medicijnen toedient, zodat alles weer als
vanouds gaat functioneren. Je lichaam is je kostbaarste bezit en het is een wonder dat zo een gecompliceerd
lichaam iedere dag, jaar na jaar, zo goed functioneert.
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Ik begon te beseffen - dat besef was altijd al latent in me aanwezig doordat ik gedurende mijn hele jeugd al werd
geconfronteerd met de zwakke gezondheid van mijn moeder, die overigens nooit ongezond geleefd heeft – dat
het lichaam heel bijzonder is, een kostbaar geschenk, waarmee je met het grootste respect behoort om te gaan,
dat je liefdevol moet toespreken, verzorgen en aandacht geven. Ik noem het mijn ‘helder-weten-besef’.
Lichaam, geest en ziel zijn één. Mijn lichaam is mijn tempel welke ik vier en waarvoor ik zorgzaam wil zijn. Het
lichaam is deel van de ziel en van de geest en vertelt je andere ‘opstelling’ onmiddellijk door. “God”, op wie ik in
mijn jeugd zo kwaad was geweest omdat Hij mijn moeder zo liet lijden - ik zie en hoor het bed nog trillen bij haar
zeer hoge koortsen en hoor in de stilte alleen die hatelijke klok tikken – kwam in die jaren ’90 terug in mijn leven.

Frans Jacobs (1887-18 september 1984) tekende met contékrijt dit portret van mijn moeder,
‘Greetje’, 1938 zojuist terug uit het ziekenhuis na verlies van haar eerste kind. Mijn moeder stierf op18 september 1975)

Boeken die ik op Leonie’s boekenplanken jarenlang over het hoofd heb gezien sprongen er plotseling uit: ik vond
als vanzelfsprekend allerlei boeken over gezondheid. Leonie had boeken als ‘Een Leven Lang Fit’ van Harvey en
Marilyn Diamond, hetwelk ik raadpleegde, en waarover ik haar nooit veel had horen zeggen. Leonie is in
tegenstelling tot mij niet zo’n prater. Het genoemde boek handelt over de wonderbaarlijkheid van het lichaam en
hoe wij veelal door verkeerde eetgewoonten en vergiftigd voedsel - veroorzaakt door chemicaliën waaraan
slachtvee onderhevig wordt gesteld - onze gezondheid op het spel zetten.
Nu is het ook nog zo dat niet alles wat je leest onmiddellijk zijn weg vindt naar je bewustzijn in een verlangen
anders te gaan leven, of omgezet wordt in een nieuw handelen.
Varkenspest
Op 4 februari 1997 brak de varkenspest uit. Ik herinner me nog goed dat ik met Nientje aan tafel zat en zei dat ik
met onmiddellijke ingang zou stoppen met vlees eten. Ze keek me verwonderd aan en zei: “Dat doe je toch niet
en waarom zou je het doen?” Vanaf die dag heb ik nooit meer vlees gegeten en er ook geen verlangen meer naar
gehad. Het niet meer eten van vlees had direct zeer positieve gevolgen voor mijn lichaam. Mijn jarenlange
darmklachten verdwenen als sneeuw voor de zon. En ik kreeg nieuwe energie. Al enige tijd vóór de varkenspest
was ik zeer vermoeid; ik kon bijna niets meer. Wanneer ik 50 kilometer met de auto had gereden zou ik het liefst
zijn teruggereden en naar bed zijn gegaan. Mijn energie raakte telkens versneld op. Het is bijna niet te geloven,
maar direct na het stoppen met vlees eten hervond ik mijn energie en kon ik méér dan óóit te voren. Het was voor
mij weer een bevestiging hoe belangrijk het eten van het juiste voedsel is. Van oorsprong zijn wij mensen geen
vleeseters. De meeste dieren eten bladeren, gras en fruit. Volgens Harvey en Diamond duikt de carnivoor leeuw,
na ’t vangen van ’n zebra, direct af op de onderkant van zijn prooi en eet de ingewanden op omdat daar het
voorverteerde voedsel zit dat een hoog watergehalte heeft om daarna de organen te eten die veel water bevatten.
Er wordt gegeten van de binnen- naar de buitenkant en wat overblijft is spiervlees.
Het verteringsproces van vlees vergt zeer veel energie, meer dan werken. Het is geen wonder dat darmkanker
een van de meest voorkomende kankers is. Vlees produceert geen brandstof en dus geen energie. Brandstof
wordt opgebouwd uit koolhydraten.
Mijn eetgewoonten ging ik totaal veranderen. Vanaf 1997 begin ik de dag met fruit en doe dit tot ongeveer 12 uur
en eet dan bruin brood met groenten en ook kaas, ofschoon dat laatste geen goede combinatie schijnt te zijn
vanwege de combinatie van proteïne en koolhydraten, die elkaar niet goed verdragen, waardoor gisting ontstaat.
Volgens ‘De voedselzandloper’ van Kris Verburgh leef ik nog lang niet zoals het zou moeten.
Ik ben het er wel mee eens dat bewustwording het belangrijkste aspect is om tot veranderingen te komen. Alles
moet veroverd worden; iedere cel van het lichaam zou de ervaring van het bewuste omgezet naar het handelen in
zich behoren op te slaan.
Kunsthal in Rotterdam
Zaterdag 14 mei 1994 bezocht ik de Kunsthal in Rotterdam om de opening van de tentoonstelling van de
Tsjechische kunstenaar Milan Kunc bij te wonen, van wie ik in de onstuimige jaren 1980 werk had gekocht en die
ik al jaren niet meer had ontmoet. Ik ontmoette tijdens die tentoonstelling vele oude bekenden, onder andere Wim
van Sinderen, projectleider van de Kunsthal. Tijdens het drankje na de opening van de tentoonstelling stelde Wim
me voor aan Martitia Slewe, curator van de Kunsthal, en haar man, de kunstenaar Steven Aalders. Omdat ik nog
steeds erg onder de indruk was van Etty, noemde ik Martitia de naam van Etty Hillesum, zonder eigenlijk precies
te weten waarom. Waarop Martitia direct antwoordde: “Maar dan moet je ook mijn tante Johanna Smelik
kennen !” Ik antwoordde opgewonden: “Ja, Etty noemt haar Jopie”. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik
hier, bij toeval, iemand tegenkom die Johanna kent en er zelfs familie van is? Ik kon - en kan er nu - niet met mijn
verstand bij. Martitia zei me dat ik Johanna zeker moest gaan bezoeken en gaf me haar adres.
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Enkele dagen daarna, op 17 mei 1994, schreef ik Johanna een brief over mijn ervaringen met Etty. Daarna heb ik
verschillende malen telefonisch contact met haar gehad, maar had ik nog steeds geen bezoek afgelegd.
13 September 1994 ontving ik tot mijn stomme verbazing een brief van het Joods Nationaal Fonds, een soort
oorkonde waarin stond: “Uit dankbaarheid voor je diepe belangstelling voor de geschriften van mijn vriendin Etty
Hillesum, is een (naald)boom op jouw naam geplant in het Etty Hillesum Park, gelegen in de buurt van Nazareth
bij de berg Tabor Givat Hamoreh. Aangeboden door Johanna Smelik.”
In november 2002 ontving ik nogmaals zo’n oorkonde.

Peter de Graaff
Op 8 of 9 December 1994 was ik aanwezig op de opening van de tentoonstelling “Tussen nachtegaal en
leeuwerik” in het Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond in Amsterdam en sprak ik met verschillende
kunstenaars, waaronder Peter de Graaff (1961), die me vertelde dat hij interieurs schildert. Ik vond zijn werk erg
interessant, maar deed er niet direct iets mee.
Later die maand bezocht ik Arno Vriends, een kunstcriticus, in de Plantage Kerklaan en vroeg hem waar de
Plantage Muidergracht 57a was. Nou, dat was daar om de hoek. Ik kocht een bos bloemen en ging naar het
adres waar Johanna woonde. De deur stond open omdat er mensen aan het werken waren. Johanna woonde op
verdieping. Ik belde aan waarna een stem uit de verte riep: “Wie is daar? “. Ik vertelde wie ik was. Johanna wilde
geen bezoek ontvangen omdat ze ziek was: “Ik ben ziek en lig in bed”. Ik vroeg of ik dan even de bloemen daar
neer kon leggen. Ik ging naar boven. “Leg de bloemen daar maar neer, ik lig hier in een bed achter het
kamerscherm”. Ik rook een indringende geur van kattenpis en zag onmiddellijk dat Johanna in een huis woonde
met enorm veel boeken en oude stoelen en sofa’s waar een schemerachtig licht doorheen speelde. Direct kwam
in me op dat het heel bijzonder zou zijn als van dit interieur schilderijen gemaakt zouden kunnen worden. Er zijn
niet veel schilders meer, althans ik kende ze niet in die tijd, die nog op een moderne manier interieurs schilderen.
Een van die kunstenaars was Kees Verwey (1900-1995), maar die was al oud. Voor de Duitser Kiefer (1945), die
vooral de Duitse geschiedenis als blikveld heeft, zou dit gegeven interessant kunnen zijn, maar het zou ons toch
voor een onmogelijke opgave hebben gesteld. Bovendien was hij al beroemd en derhalve niet meer te betalen.
Daarom is het zo ongelooflijk toevallig dat ik in die tijd Peter de Graaff (1961) leerde kennen. Precies op het
juiste moment. Ook later heb ik geen schilders meer ontmoet die interieurs schilderen. Ik zocht Peter de Graaff op
en vertelde hem over mijn Etty-ervaringen en over het interieur dat ik gezien had bij Johanna Smelik en dat zijn
schilderijen hiervoor erg geschikt zouden zijn. Peter de Graaff schildert eigentijds, maar wel interieurs van oude
deftige herenhuizen met hoge muren en prachtig stucwerkplafonds.

kathedraal, 200x200, 1989 P. de Graaff

Monumentale Europese landhuizen en kastelen uit vervlogen tijden hebben zijn belangstelling. Peter heeft
hiervan een enorme verzameling van foto’s, tijdschriften en fotoboeken en hij voelde wel wat voor het project.
Weer later maakte ik een afspraak met Johanna en vroeg haar of ze het goed zou vinden dat Peter de Graaff een
aantal foto’s kwam maken van haar interieur en dat wij het plan hadden opgevat om hier uiteindelijk een
tentoonstelling van te maken. Johanna ging akkoord en vond het wel een aardig plan. Peter de Graaff maakte
een aantal foto’s van het interieur zèlf, maar ook van allerlei stoelen, tafels, het kamerscherm waarachter het bed
stond van Johanna, boeken en schemer- en hanglampen.
Johanna Smelik had dit eerbetoon verdiend: ze was zo vol van Etty, ze sprak uitsluitend en altijd over Etty. Ze
had met veel geld een fonds opgericht teneinde Etty met, onder andere, het planten van jonge bomen in Israël te
eren. Maar ze heeft al dat geld op vreemde wijze zien verdwijnen, hetgeen haar tot haar dood een enorm verdriet
bezorgde.
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Foto’s interieur Johanna Smelik, met kamerscherm, boeken, tafels, ….. door Peter de Graaff,

Peter de Graaff werkte twee jaar aan het project. Van de foto’s maakte Peter diverse kopieën die hij
vervolgens op verschillende manieren ging gebruiken en bewerken. Peter plakte delen van deze kopieën aan
elkaar, verdubbelt als het ware de ruimte, verdubbelt stoelen, schuift met perspectief, licht delen uit het interieur
en vergroot delen.
De titels van de schilderijen verwijzen naar allerlei zaken die zowel met Etty als met Johanna te maken hebben:
‘Verste etage’, ‘Oranje licht’, ‘Deux Chambres’, ‘Schrijftafeltje’, ‘Alle Boeken’, ‘Doorschijnend’, ‘Geschreven’, ‘Pons
Asinorum’, ‘Dichtbij, heel dichtbij’, ‘Blauw Bloed’, ‘Hemels Blauw’ en ‘De Troon’. Prachtig geschilderde
ruimtes,geabstraheerd figuratief, schitterende lichteffecten doen de werken gloeien.

Collages van kopieën van foto’s. Deux Chambres, olieverf op doek,200x300, 1996 Foto voor Hemels blauw, 175x145, 1997

We wilden in ieder geval een museumshow.
Nu wil alwéér het toeval dat ik in de tussenliggende tijd de inmiddels overleden curator voor moderne kunst Harrie
Tillie (1944-2001) van het Stedelijk Museum Roermond leerde kennen, met wie ik later twee tentoonstellingen heb
mogen maken. De eerste was in 1996, heette het ‘Venijn van de Muze’ en bestond uit een deel van onze
privécollectie. De tweede tentoonstelling vond plaats in april 1997 (26 april – 15 juni) onder de titel ‘Het interieur van
Johanna Smelik’, als een soort eerbetoon aan haar trouwe dienst aan Etty Hillesum. Johanna heeft de
tentoonstelling zelf niet gezien; ze was steeds ziek en lag eigenlijk alle dagen in bed. Wel heeft ze zich door mij
een keer laten rijden naar het atelier van Peter de Graaff. Ze was slechts half gekleed en haar nylonkousen lagen
afgezakt op haar schoenen. Johanna Smelik’s grootste verdienste was dat ze de geschriften van Etty 40 jaar
bewaard heeft. Zonder Johanna had niemand met de geestelijke rijkdom van Etty kunnen kennismaken. Het was
natuurlijk ook een eerbetoon aan Etty. Bijzonder en alweer toevallig was dat het Stedelijk Museum Roermond,
precies 10 jaar eerder in1987 (3 mei-28 juni), in het kader van oorlog en bevrijding, een tentoonstelling gewijd had
aan het leven van Etty Hillesum.
Volgens het verhaal van Johanna kwam ze in het bezit van de dagboeken nadat tevergeefs allerlei mensen
rondom Etty geprobeerd hadden haar te doen onderduiken. Etty wilde echter solidair zijn met haar familie en alle
andere Joden.
In haar verhaal aan mij - ik mocht haar geen Jopie noemen, dat mocht alleen Etty - zei Johanna op zeker moment
in het halletje van Gabriël Metsustraat 6 tegen Etty: “Maar als je niet wilt onderduiken wat moet er dan van je
dagboeken terecht komen?” Waarop Etty naar boven holde, haar dagboeken nam en zei: “Bewaar ze voor mij!”
Johanna heeft de dagboeken jarenlang thuis op haar verdieping gehad. Cahier 7 is helaas verdwenen, volgens
Johanna tijdens een opruimbeurt in huis; ze wist het niet meer precies.
Niemand wilde aanvankelijk de geschriften uitgeven. Johanna, had ze zelfs aan Harry Mulish laten zien, zo
vertelde ze, maar die vond de dagboeken kennelijk niet interessant genoeg.
De tijd was er niet rijp voor om haar dagboeken uit te geven. Dat zou pas op 1 oktober 1981 onder grote
belangstelling plaatsvinden in het Concertgebouw in Amsterdam. Sindsdien is Etty Hillesum een begrip geworden
in de wereld en worden haar dagboeken in vele talen gelezen en geïnterpreteerd.
Peter de Graaff heeft zich goed ingeleefd in het leven in de woonkamer van Johanna en in het leven Etty zonder
dramatisch te worden. Peter heeft nooit goed kunnen begrijpen en accepteren dat Etty, terwijl ze de kansen heeft
gekregen om te ontsnappen, zich vrijwillig naar de dood heeft laten leiden.
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Doorschijnend, olieverf op doek, 150x200, 1997

Schrijftafeltje, olieverf op doek, 95x155, 1997

Oranje licht, olieverf op doek, 135x165, 1997

De tentoonstelling is na Roermond overgenomen door kunsthistoricus Jacqueline Kleisen die in die tijd curator
was van de Kunst Stichting Academisch Ziekenhuis Leiden.
Ik heb het altijd vreemd gevonden dat er niet zoveel publiciteit aan deze tentoonstelling is geschonken.
Ook Johanna Smelik was niet op de opening aanwezig en heeft de tentoonstelling zelfs niet kunnen bezichtigen
wegens haar zwakke gezondheid.
Op 3 Maart 1997 verkoopt Johanna haar huis aan de Plantage Muidergracht, al haar boeken gaan weg, het
interieur wordt opgedoekt, en gaat zij wonen in een appartement aan de Gouverneurskade in Voorschoten. We
zijn dus precies op tijd geweest. Met Johanna heb ik een goed contact gehouden, belde haar op, stuurde kaarten
wanneer ik op vakantie ging en om de paar maanden liet ik bloemen, het liefst had ze witte amaryllis, bezorgen.
Een telefonisch gesprek met haar voeren werd geleidelijk aan steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, omdat haar
stem vanwege ademhalingsproblemen steeds wegzakte in moeizaam en onverstaanbaar gebrabbel.
Op 14 April 2008 is Johanna gestorven. Ik hoorde het pas veel later, niemand heeft mij destijds ingelicht. Het
voelde alsof Etty voor de tweede keer stierf! Haar leven lang dacht en leefde Johanna voor Etty……
Aaron van Erp
In 2001 ontmoet ik in de Cacaofabriek, broedplaats voor jonge kunstenaars, de jonge schilder Aaron van Erp
(1978). Ik was direct onder de indruk van zijn werk en kocht het direct aan voor onze privécollectie. Over het werk
van Aaron heb ik in de loop der jaren veel geschreven. Zijn schilderijen en tekeningen stemmen niet vrolijk. Ik
hoef niet per se schilderijen die je als wandversiering boven de bank kunt hangen. Nee, ik prefereer juist die
kunstwerken die beeldend filosofische vragen aan de orde stellen; vragen over het waarom van leven en dood.
Aaron schilderde al van zeer jonge leeftijd over moeilijke onderwerpen. Zijn moeder had haar kinderen joodse
namen gegeven uit piëteit met het Joodse volk.
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Op de zeer jonge leeftijd van elf jaar moest zijn moeder bijna dagelijks de tekst “O Antonis – Er voert een stenen
trap omlaag, omlaag tussen stenen en doden….” uit de Mauthausencyclus van Mikis Theodorakis zingen
(overigens heeft Liesbeth List dit lied altijd in haar repertoire gehad). Het werk van Aaron deed me destijds sterk
denken aan de Jodenvervolging maar ook aan alle ándere vervolgingen in de wereld.
Natuurlijk moet een verzamelaar wel tegen een stootje kunnen en zijn schilderijen niet slechts bedoeld om er met
een glaasje sherry voorlangs te kunnen lopen.
“Er zijn van die momenten waarop ik plotseling, aan den lijve als het ware, begrijp hoe scheppende kunstenaars
aan de drank geraken, zich aan uitspattingen te buiten gaan, verlopen, enz. Als kunstenaar heeft men eigenlijk
een zeer sterk karakter nodig om moreel niet uit de voegen te raken. Om niet in het oeverloze te vallen…..Na de
scheppende daad zou men moeten worden opgevangen door een eigen sterk karakter, door een
houvastgevende moraal, ik-en-weet-het-niet, om niet te tuimelen, God weet hoe diep. En uit wat voor een
duistere aandrang? Ik voel het in me, in m’n vruchtbaarste en scheppendste innerlijke momenten – hoe er dan
tegelijkertijd demonen in me gaan opstaan, hoe er vernietigende en zelfvernietigende krachten op de loer gaan
liggen”. (cahier vijf, zondag 22 maart ’s avonds 9 uur)

Titels zijn overbodig: 2005

2005

2008

Samenvatting
Een Belgische psychoanalyticus die ik ontmoette in het hotel na de uitvoering van ‘Die Götterdämmerung’ van
Wagner (het moet niet gekker worden) hoorde mijn belevenis aan en zei me dat ik een ‘psychose’ gehad heb, maar
voegde er direct aan toe: “Wel een die ik zelf graag gehad zou hebben”.
Bij een psychose is iemands contact met de werkelijkheid ernstig gestoord en maken mensen een vreemde
indruk op hun omgeving. Ik kan u zeggen dat ik normaal functioneerde, maar als ik iets bijzonders in mijn leven
meemaak, zoals ik heb meegemaakt, of, bij het zien van een mooi schilderij, of bij het zien van iets moois uit de
natuur dan barsten bij mij alle zintuigen open en getuig ik daarvan.
Natuurlijk denk ik zelf dat het niet waar is wat deze psychoanalyticus beweert. Als je goed oplet gebeuren er in
ieders leven voorvallen die we veelal niet direct kunnen verklaren en die daarom weer teruggeplaatst worden in
ons onderbewuste. Ik voel veel voor wat Carl Gustav Jung (1875-1961) het ‘synchroniciteit-idee’ noemt: schijnbaar
zó toevallige gebeurtenissen met een samenloop van omstandigheden die zó eigenaardig zijn dat naar een
verklaring wordt gezocht, echter een oorzakelijke verband is veelal niet aantoonbaar. (Jung Synchroniciteit,
Lemniscaat Rotterdam, 1981)

Ogenschijnlijk verschillende gebeurtenissen in het leven van mij en Leonie wijzen, achteraf gezien, naar dezelfde
innerlijke samenhang. De ogenschijnlijke opmerking van Irene Hensing en de daarop volgende gebeurtenissen,
los van elkaar, zonder een direct causaal verband, hebben voor mij een wereld geopend die ik niet voor mogelijk
heb kunnen houden en die mij verrijkt hebben, maar die ik ook nauwelijks begrijp. Het lijkt erop dat wij denken het
leven te kunnen plannen en te sturen maar dat het leven voor een groot deel ‘ons’ stuurt.
Ik ben wel een ‘zoeker’. Ergens in de jaren negentig ontmoette ik toevallig Geert Schraven, die evenals ik een
fervent hockeyer was. Geert hockeyde voor Forward uit Tilburg en ik voor HUAC uit Helmond. ( periode 1957-1970)
Ik had hem al jaren niet meer gezien. Plotseling, zo maar uit het niets, zei hij: “Ik herinner mij en zie jou als een
zoeker; de manier waarop jij met je stick speelde was alsof jij naar iets zocht”, terwijl hij daarbij een onnavolgbare
beweging maakte. Ik keek er erg van op toen hij mij dat vertelde. Het was raak getypeerd, maar zelf was ik er
volledig onbewust van geweest. Ik denk dat wat je bent of waarnaar je met je hele wezen onbewust zoekt tot
uiting wordt gebracht in alles, tot in de kleinste details. Zoals in de gotiek de spitse punt van de schoen een
weerspiegeling was van de spitsbogen.
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Monument:

‘Het verstoorde leven’ aan de IJssel in Deventer
‘Wachten jullie op mij ?’ schreef Etty 7 september 1943 op een briefkaart die ze uit een rijdende trein gooide op weg
naar Auschwitz.

Er zou in Amsterdam, op het museumplein, een sculptuur ter nagedachtenis van Etty behoren te komen , dichtbij de
plek van de Gabriël Metsustraat 6 waar zij vanuit het raam van de verdieping tijdens het schrijven van haar dagboeken
over het museumplein keek en het Rijksmuseum zag liggen: een ‘lichtobject’ die het museumplein op momenten
verlicht en aan het verleden herinnert en cultuur ziet als een bakermat vrijheid voor de mensheid.
Ja, waar wachten we nog op ?
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