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ONELINERS 

 

Moslims zijn de nieuwe Joden. In de Nederlandse media struikel ik regelmatig over deze 

oneliner. Op een Duitse website vond ik een liedtekst die bij de oosterburen een felle 

discussie deed oplaaien: ‘Muslime tragen den neuen Judenstern’. 

Uitspraken waar ik geen duiding aan kan geven maar die beelden terugroepen van een 

bezoek aan Berlijn, waar ik getuigenissen vond van de verschrikkingen uit de Nazitijd. 

Beelden in het documentatiecentrum ‘Topographie des Terrors’ en bij het 

Holocaustmonument, die wekenlang niet van mijn netvlies te branden waren.  

 

Buiten hangt een beklemmende stilte over de gewelven en ruïnes van het 

nationaalsocialistische terreurapparaat: Gestapo, Reichs Sicherheitsdienst, SS. Binnen 

vind ik, in talloze foto’s, boeken, krantenknipsels, geluidsfragmenten en citaten, 

uitgebreide documentatie over de misdaden van de nazi’s en hun berechting. De rillingen 

lopen over mijn rug bij een affiche met het portret van een zieke man. Daaronder is een 

huiveringwekkend denkbeeld in woorden gevat: Deze man kost ons jaarlijks 60:000 

Reichsmark, terwijl hij niets bijdraagt aan onze maatschappij. Willen wij dat? In die geest 

dachten de Nazi’s ook over Joden, homoseksuelen, verstandelijk gehandicapten. Velen 

zijn omgekomen, door het gas of het geweer. Vaak ging een ijzingwekkende planning 

daaraan vooraf, getuige de tekst op een oorlogsdocument: Actie nr. zoveel geslaagd. 

Talloze oorlogsmisdadigers konden na de oorlog hun beroep van arts, advocaat of rechter 

blijven uitoefenen. In de naoorlogse speelfilm Die Mörder sind unter uns maken we 

kennis met een legerkapitein die in 1942 honderdtwintig Polen doodschoot. Na de oorlog 

verdiende deze moordenaar, als gewaardeerd burger en zakenman, zijn brood met de 

fabricage van fornuizen vervaardigd uit afgedankte legerhelmen. 

 

Het Holocaustmonument staat symbool voor de ervaringen van de Joodse bevolking 

tijdens het nazibewind. De 2.711 betonblokken, variërend in hoogte en met een 

onderlinge tussenruimte van ongeveer een meter, roepen een gevoel van desoriëntatie 

en isolement op. Motto van het gedenkteken is een uitspraak van een 

Italiaanse schrijver, overlevende van het vernietigingskamp Auschwitz: 'Het is gebeurd, 

en daarom kan het weer gebeuren.’  

 

Kijkend naar een foto van het monument probeer ik opnieuw de oneliners over Moslims 

en Joden te duiden. Wordt daarin gesuggereerd dat het tegenwoordig, in plaats van het 

Jodendom, de Islam is die de wereldheerschappij probeert over te nemen? Moeten wij, in 

een tijd waarin Europa wordt overstroomd door vluchtelingen, een nieuw tijdperk van 

vervolging vrezen? De slogan van Angela Merkel ten spijt?  

Op het Holocaustmonument zit een meisje een sigaret te roken. Een puberjongen 

hiphopt over de betonblokken, een capuchon over zijn pet getrokken. Op zijn rug een 

logo afgeleid van een hakenkruis. Achterop de foto schreef ik destijds mijn eigen 

oneliner. Ik huiver nu ik hem hardop uitspreek: ‘Die Toten sind unter uns; de duivel 

danst op hun graf.’ 

 

© Ingrid van den Bergh 

Maart 2016  
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WAAROM DUITSLAND JUIST WEL VLUCHTELINGEN MOET OPNEMEN 

 
“Wir schaffen das!”. En terecht! Mevrouw Merkel en haar consorten kunnen het niet vaak 

genoeg zeggen. “We moeten en kunnen alle vluchtelingen aan”. Deze sterke en 

humanitaire opvatting is haar rots in de branding. Ze is zo zeker van haar zaak, dat ze 

van geen wijken wil weten. Onwrikbaar en standvastig houdt zij vol.  

 

Zoals altijd zijn er vele Duitsers die het met haar oneens zijn. Dat is niet Duitsers eigen, 

maar een heel menselijk gegeven. Er zijn altijd wel tegenstanders te vinden. Waarom nu 

heeft Merkel zo’n uitgesproken mening en heeft zij ontegenzeggelijk gewoon gelijk? En 

waarom zullen haar opponenten Merkels gelijk moeten erkennen?  

De eenvoud van het antwoord hierop is even duidelijk als onontkoombaar. Merkel kan 

gewoonweg niet anders dan deze mening erop na te houden. Ik leg het U uit: 

Van origine is Merkel een Oost-Duitse, toen ze in destijds Oost-Duitsland werd geboren. 

Dat is een. Een ander is: zij is net als vele anderen van Oost naar West-Duitsland 

“gevlucht”, en heeft in West-Duitsland haar bestaan vorm gegeven en nu is ze de leider 

in Duitsland. Hoe licht kan het zijn?! Zij moet wel kiezen voor opvang van vluchtelingen, 

want ze is zelf opgevangen. Ze heeft zelf die weg bewandeld. En spreekt: het is gelukt. 

Zijzelf en vele anderen die destijds naar West-Duitsland kwamen, hebben -met hulp- een 

goed leven aldaar kunnen krijgen. Zij zijn nu volwaardig kapitalist geworden. Precies 

zoals de huidige asielzoekers willen. 

 

Vooral vanwege de succesvolle levenswandel van Merkel (en anderen) destijds, is zij nu 

zo overtuigt dat de vluchtelingen van nu ook zulks een toekomst zullen krijgen. Als we ze 

opnemen en  ondersteunen in hun nieuwe thuis, hebben velen weer een leven zonder 

leed en onrecht tegemoet te zien. Zo een weldaad en nobelheid uit mededogen en 

herkenning te geven. Velen zullen Merkel liefhebben en danken voor haar gevolg.  

Ik als columnist poog haar wat te helpen. Ik heb geen achtergrond als vluchteling, maar 

houd wel van reizen. Ik ben dus niet eenkennig als het gaat om bevolkingsgroepen en 

migratie. Vanuit mijn menselijk perspectief ben ik het volkomen eens met mevrouw 

Merkel. Ik geloof ook in hulp en ondersteuning waar dat nodig is. Ik ben een verbinder. 

Merkel heeft met mij er een stem bij, gelukkig. 

 

Beste mevrouw Merkel: wij weten allebei dat Uw politiek de juiste is. Opvang van 

politieke -en oorlog’s vluchtelingen is absoluut noodzakelijk. Net als die mensen een 

perspectief bieden op werk en scholing in het land van vestiging. Registreer de 

nieuwelingen zorgvuldig en stuur criminelen en extremisten terug naar hun land van 

herkomst. Volgt U deze nobele aanwijzingen in Uw beleid en U weet dat de immigranten 

een goede toekomst zullen hebben, net als bij U zelf.  

 

Lieve Merkel: doe wat U goed doet, en mocht het falen, emigreert U dan liefst, U weet 

toch dat er een goede toekomst wacht. 

 

Louris 

 

 

© Louris D. Boeke  

Maart 2016  
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IN DE PEN: DIE SCHÖNE MÜLLERIN 

 

Het onderwerp van dit stukje staat mij nog niet duidelijk voor ogen. Wordt dit een 

column? Het woord heeft een bijklank van Angelsaksisch cultuurimperialisme. Kolom 

klinkt wat vertrouwder, kolommetje ronduit gemoedelijk. De enige kolom die ik mij 

onuitwisbaar kan herinneren, is een kwikkolom van 76 centimeter in de buis van Toricelli, 

het was een primitieve barometer. Nu verworden tot een sensor. Het liefst zette ik voor 

die s een c, maar dit is Ankara niet. 

 

Die Toricelli werkte rond 1800 aan zijn kwikbuis. Dat was ook de tijd van de Romantiek. 

Napoleon opgehoepeld, Adieu St. Helena. Eindelijk rust en ruimte, een band met de 

natuur. Het was, in ieder geval voor Duitsland, misschien wel de mooiste tijd ooit. De 

kachelpijphoeden voor de heren waren in de mode. Lord Byron scharrelde met Mary 

Shelley en zo ontstonden Frankenstein met zijn Monster. Dan was daar ook nog 

Hȍlderlin, de arme dichterlijke neuroot, bij wie de geliefde nooit kwam, nooit kon of nooit 

mocht. Heinrich Heine schreef: “Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse 

Menschen haben keine Lieder”. Later dichtte hij over “Die schöne Müllerin”, de teutoonse 

variant van Sien uit de Polder. Dietrich Fischer Dieskau zong het lied prachtig, 

“prachtvoll”. 

 

En zie, toen was daar Angela. Ze is een incognito voortzetting van de Romantiek. Ik vind 

haar fantastisch, want ze straalt rust uit, stabiliteit, eenvoud. Wijs geworden in het 

Oostblok, briljant in het Westen, door een kerkelijke achtergrond een goed oog voor 

gewetensvol eigenbelang. Als ze spreekt, heb ik altijd het idee, dat ik de tekst 

geschreven zou kunnen hebben. Zou zij dat ook zo ervaren? 

 

Voor mij mag de 21e eeuw de eeuw worden van vrouwen in de top. Echte vrouwen, met 

nukken, kuren en luimen en vooral brille.Geen hormoonloze, licht bollende nepcolbertjes 

met een V-hals die uitloopt in een anatomisch niemandsland. Het zou een enorme 

erkenning voor Angela zijn, als de Presidente van de VS volgend jaar een bezoek zou 

brengen aan Frau Angela. Stel je voor, Angela en Hillary op Frauenabend in Keulen. Bij 

de Hauptbahnhof staat Paul Simon met het Mombassa-koor geafrikaniseerde 

carnavalsschlagers te zingen en iedereen heeft dolle pret. Hun (de Dames) lijfwachten 

zijn ex-TBS-ers, wegens goed gedrag ontslagen en in een vorig leven hitsige illegale 

Mahgreb-pubers. 

 

Dies, Frau Angela, dies war was ich noch zu sagen  hätte, dauernd dem für Heute letzte 

Zigarette 

 

Grüss Gott, Dietrich von Braun, aus die Niederlande. 

 

© Diederik de Bruin 

Maart 2016  
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DRIE MINUTEN 

 

Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.. 

Hoe lang duurt het roken van een sigaret? Drie minuten is me verteld. Te kort om alle 

problemen in deze wereld aan te kaarten. Dan zou je een kettingroker moeten worden. 

Nederlanders staan bekend om hun directe omgangsvormen. Dus hier komt het. Ik vind 

dat onze grenzen open moeten blijven voor asielzoekers. 

 

In een onderzoek gepubliceerd in januari van dit jaar door het Sociaal en Cultureel 

planbureau met als titel Trust, life satisfaction and opinions on immigration in 15 

European countries komt naar voren dat van de onderzochte 15 landen de Zweden de 

meest positieve houding hebben ten opzichte van migranten. Maar liefst 93% van de 

Zweden is open voor het binnenlaten van migranten. De Duitsers komen op de tweede 

plaats met 76%. Nederland blijft in de middenmoot met 67%. 

 

Angela Merkel zei afgelopen september dat Duitsland zijn grenzen open houdt voor 

asielzoekers. In Duitsland dat enkele maanden geleden nog zeer enthousiast asielzoekers 

binnenhaalde is ook een kentering begonnen. Natuurlijk zijn de gebeurtenissen in de 

oudejaarsnacht in Keulen en de wantoestanden in een groot asielzoekerscentrum hier 

debet aan. Ontevredenheid en angst zijn twee sterke drijfveren. Neonazi’s en andere 

racistische groeperingen krijgen hierdoor de kans om mensen bij hun denkbeelden te 

betrekken, en het vuurtje aan te wakkeren. De ontevredenheid over de werkeloosheid in 

de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was een van de factoren die de weg baande naar 

Hitler’s macht, en daarmee naar de uitroeiing van 6 miljoen Joden. 

 

In elk land of ras kom je goede en slechte mensen tegen. We kunnen ons focussen op 

die slechte asielzoekers, die er zeker zijn. Veel asielzoekers zijn getraumatiseerd door 

oorlogsgeweld en andere wreedheden. Zij moeten hulp krijgen, maar dit mag nooit een 

excuus zijn voor schandelijk gedrag.  "De regels moeten vanaf begin af aan duidelijk zijn. 

Integratie is geen vrijwillige aangelegenheid", aldus Merkel. Regels en duidelijkheid. Dat 

hoort bij een goede opvoeding. Consequenties bij overtredingen. 

 

Maar daarmee gaan we voorbij aan al die oprechte asielzoekers. Zij die de taal willen 

leren, hun talenten willen inzetten voor hun nieuwe land. Die mensen hebben onze steun 

en onze vriendschap nodig. Naar mijn idee biedt Duitsland deze mensen meer dan 

Nederland. Goed opgeleide vakmensen kunnen in Duitsland sneller aan de slag. Mensen 

die nuttig bezig zijn, en aan hun toekomst mogen werken, hebben minder tijd om 

problemen te veroorzaken.  

 

Ik wil de grenzen open houden. Van ons land en van mijn hart. 

Drie minuten en 11 seconden. Die sigaret is allang op. 

 

 

© Karin van Dijk  

Maart 2016  
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DUITSLAND 

 
In Duitsland is alles groter, dikker, ruimer. 

De schnitzels, de bossen, de auto's 

De vrouwenheupen en mannenbuiken 

De huizen, bedden, dekbedden 

De taarten, taartschotels, taartvorken 

De theekoppen, theelepels 

 

Royaler is alles ook in Duitsland. 

 

De porties, of het nu gaat om frieten, bier of koekjes, zijn groot. 

Van alles krijg je veel. Vanuit overvloed. 

Zo'n dertig jaar geleden werd ik wekelijks geconfronteerd met Hollandse benepenheid 

versus Duitse grootsheid. 

 

Mijn Benjamin van zes speelde elke week met zijn klasgenootje Gunther. In ons 

grensdorp deed zich de unieke situatie voor dat Nederlandse en Duitse kinderen naar 

dezelfde school gingen. 

De ene week ging Benjamin na schooltijd bij Gunther spelen en de week daarop kwam 

Gunther bij ons. 

Vele speelsessies later begreep ik pas waarom Benjamin liever uit dan thuis speelde. 

 

De jongetjes werden gehaald en gebracht door hun moeders. Zodoende pikte ik veel op 

van de dagelijkse Duitse manier van doen. Benjamin, een echte snoepkont, was 

vertrouwd met de Nederlandse gewoonte van een Maria biscuitje bij de thee. Moeder, ik 

dus, ging dan rond met de koekjestrommel waar een rol Maria biscuits in geleegd was. 

Als iedereen een biscuitje had gekregen ging de trommel dicht en werd meteen hoog in 

de kast gezet. 

 

Het was mijn beurt om te rijden. Gunther woonde buitenaf in een groot huis met een 

flinke lap grond erbij. Gunther's moeder had brede heupen en een  groot hart. Altijd rook 

het heerlijk in de royale woonkeuken. Soms naar warme appelmoes. Soms naar 

groentesoep die stond te trekken. 

Café und Kuchen op tafel. Een ronde aardewerken schaal vol koeken. Ronde,  licht 

knapperige koeken met in het midden een klodder rode of abrikooskleurige jam. 

Rechthoekige harde Bastogne koeken en grote, ronde, dikke koeken met een glanzend 

chocolade omhulsel. In het midden waren deze koeken ligt verheven zoals de 

Nedrelandse Gevulde koeken. Ze hadden een zachte, slagroomachtige vulling. Als je je 

tanden er iets te stevig inzette, bleef wit schuim in je mondhoeken zitten. Deze koeken 

moest je langzaam, met overgave tot je nemen. 

 

Met een warm vol gevoel beraamde ik op de terugweg een plan “ Hoe af te komen van 

die Hollandse, Calvinistische, Krenterige, Benepenheid ” en “Hoe me iets eigen te maken 

van die Duitse, Gastvrije, Gulle  Grootsheid ”. 
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Laatst liep ik Gunther, nu zesendertig, tegen het lijf. 

Hij was priester geworden en vertelde dat Benjamin vroeger altijd de hele schaal koeken 

leeg vrat als hij kwam spelen en dat zijn moeder daar zo'n  plezier aan beleefde. 

 

De duidelijkheid van dat ene Maria biscuitje en daarna  “ klik ” de deksel op de trommel. 

Dat vond ik fijn. 

Die duidelijkheid mistte ik thuis. Daarom ben ik priester geworden. 

 

Ook Gunther speelde vroeger liever uit dan thuis... 

 

© Joke Hoeksma Barends 

Maart 2016  
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GRANAATSCHERVEN 

 

Zo verschrikkelijk tastbaar ligt hier Duitsland voor me! Een oud appelstroopblik van 

Zwaardemaker, vol met granaatscherven uit de oorlog. De brokjes ijzer zijn een beetje 

roestig geworden in de loop der jaren, maar hun rauwe uiterlijk jaagt nog altijd wilde 

schrik aan: geen zacht, warm mensenvlees is hiertegen bestand. Een paar stukjes 

aluminium van vliegtuigen liggen er bij. Van een geallieerd toestel? Of van een mof? Ik 

hoop van een mof. Ik ruik aan de scherven. IJzerlucht. Roestlucht.  

 

Na alweer een doorwaakte nacht in Amstelveen, een nacht vol luchtalarmsirenes, vol 

knallen en gedreun van afweergeschut, een nacht met zwaaiende zoeklichtbundels langs 

de hemel vol kleine plofwolkjes, en het geluid van scherven die op dakpannen en 

straatstenen vallen, komt eindelijk het ochtendlicht naderbij. Ik eet een grauwbruine 

boterham en drink een kop thee van rozebottelblad. Zonder suiker natuurlijk; die is er 

niet meer. Vóór schooltijd nog even een kwartiertje scherven zoeken. Ik woon in de van 

IJsselsteinlaan. Er is al eens een vliegtuig neergekomen in de nabijgelegen Charlotte de 

Montpensierlaan. De volgende nacht kan het onze beurt zijn. De herinneringen zijn zo 

tastbaar gebleven door dat blik met granaatscherven. Stukjes Duitsland. 

 

Er zijn meer Duitslanden. Er is ook het dierbare Duitsland van Heinrich Heines Harzreise. 

Dat van Bertolt Brecht: Ja, mach’ nur einen Plan! Sei nur ein grosses Licht! Und mach 

dann noch ‘nen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. En natuurlijk dat van Christian 

Morgenstern: Die Möwen sehen alle aus als ob sie Emma hieszen. Er is het Duitsland van 

de radeloze jonge vrouw in 2005, in de Lebensgarten Steyerberg, die zich zo schuldig 

voelde jegens al die niet-Duitsers, die de oorlog hadden moeten meemaken. Háár 

schuld? Of niet haar schuld? Nee, niet haar schuld. Er is het Duitsland dat in september 

1944 aan de Rijn sterker was dan de geallieerden.  De Amerikaanse vader van Mikki 

moest daar terugtrekken, maar werd weer opgeroepen toen de Duitsers het 

Ardennenoffensief begonnen in de Kersttijd van 1944. Ik heb Mikki bedankt voor wat zijn 

vader gedaan heeft om mij uiteindelijk te bevrijden.  

 

De meeste moderne Duitsers zijn redelijke mensen. Ik heb ze ontmoet op reis, vaak op 

congressen. Af en toe kom je nog eens een mof tegen, zoals die oude kerel die me in 

Griekenland enthousiast wilde maken voor een reisgids van Erhard Kästner, die als 

bezetter in Griekenland arriveerde en verliefd werd op het land. Neen! 

 

Ik moet opruimen, nu ik aan het einde van mijn leven ben gekomen. Zeggen ze. Gooi dat 

blik met scherven toch weg! Je doet er toch niets mee? Maar het is het bezinksel van 

mijn leven. Het drab. Het meest waardevolle. 

 

© Miek Hoffmann 

Maart 2016  
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DUITSLAND, WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE 

 

Lang geleden, tijdens een bezoek aan mijn huisarts, vroeg ik of mijn column opgenomen 

kon worden in het regioblad van artsen uit de omtrek. Zij had geen bezwaar, 

integendeel, maar de redactie zou het zien als propaganda. Het woord propaganda 

brengt mij, zonder dat ik daar invloed op kan uitoefenen, als vanzelf bij Duitsland. Het 

woord heeft een nare bijsmaak, een woord dat bedreiging uitademt. Met alle macht 

probeer ik Duitsland niet te zien als dader van het kwaad maar ook als slachtoffer om 

mijn woede wat dit woord oproept, te temperen. Met de jaren is het mij gelukt, 

bijgestaan door vrienden en een psychiater, om Duitsland en zijn inwoners te relativeren. 

Ik heb er naar leren kijken  zonder hokjesgeest. Ik zie geen gesteven ministers meer, ik 

staar niet meer in een leeg graf als ik aan Duitsland denk. Ik heb geleerd om te 

accepteren als een Duitser vraagt hoe het met mij gaat. Ik weet dat het land gebroken is 

in zijn vlucht naar overheersing. Nog twee generaties, misschien drie en het land is 

bevrijd van zijn schuld. Alleen een historicus zal zich nog interesseren voor het feit dat 

Hendrik VIII van Engeland een bloedhekel had aan Maarten Luther. Hij, die zijn stellingen 

aan de slotkerk te Wittenberg gespijkerd heeft. Zal Frau Merkel, met haar Lutheraanse 

afkomst, zijn 26e stelling met haar meedragen. -Daarom wordt een groot deel van het 

volk bedrogen- Is het schuldgevoel dat haar gedreven heeft naar haar uitspraak 'Wir 

machen das' als het gaat om mensen die massaal hun land ontvluchten om in haar 

Duitsland een nieuw leven op te bouwen? Men beweert dat er achter iedere wereldleider 

een vrouw staat die meeregeert. Geldt dit ook voor vrouwen die het leiderschap van hun 

land dragen? Als Frau Merkel na een slepende dag van regeren aan haar keukentafel zit, 

samen met haar echtgenoot Joachim, deelt zij dan haar ongenoegen met hem? 'Joachim, 

wir machen das, was toch niet zo'n goed advies. Of houdt zij krampachtig vast aan haar 

voorbeeld de Iron Lady, Margaret Tatscher. Zij die kon kijken als een pot honing. Of ziet 

zij zich meer in een Golda Meir die zich staande hield tijdens de Jom Kippoeroorlog. 

Terwijl zij een toespraak houdt in het zoveelste debat over de vluchtelingencrisis speelt 

zij dan met gedachten: I make it better, I make it right. Is haar land nog het land van: 

über alles in der welt? Zeker is, dat als zij verschijnt, je sneeuw kan horen vallen. Zal zij, 

in tegenstelling tot Margaret Tatscher, wel haar grenzen kennen en ze vakkundig sluiten 

als het genoeg is? Duitsland heeft verloren wat het dacht te winnen. Het land heeft 

gewonnen waarvan men dacht het verloren te hebben. Vanuit chinisme is Duitsland een 

land van idealisme geworden. Al vind je in de wijk Hellersdorf in de stad Dresden nog de 

'platbau'. De grauwe, neergeestige flats van toen. Nu, in de nieuwe tijd, vliegen niet 

alleen de vogels meer van oost naar west Berlijn. Duitsland zal de gemoederen nog lang 

bezighouden, geheel naar wens zoals het altijd gedaan heeft. Ik vraag mij af of de 

redactie van het 'Artsenblad' mijn column nog steeds ziet als propaganda. Ik ga het 

vragen. 

 

© Ineke Scheepstra 

Maart 2016   
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GEMÜTLICH  

 

Het dubbele gevoel dat ik heb komt rechtstreeks door mijn familiegeschiedenis. Al mijn 

grootouders en ouders, de helft Frans en de andere helft Nederlands, hebben behoorlijk 

geleden onder Duitse bezetting. Mijn Franse oma heeft zelfs een kampnummer uit haar 

arm laten snijden, jaren na de oorlog. Ik heb het feit dat mijn familie vervolgd is 

emotioneel nog niet verwerkt, al heeft het lot mij veel goede Duitse vrienden gegeven, 

ook een dierbare vriendin met een NSB achtergrond. De oorlog is al jaren voorbij zou je 

zeggen. 

 

Er blijft een vreemd soort pijn bestaan bij het woord ‘Duits’, en het woord ‘Übermensch’. 

Misschien is het meer een complex, waar pijn aanhangt. Ik heb namelijk ook fijne 

herinneringen aan reizen naar Duitsland. Mijn vader stopte de auto aan de grens en 

stapte erover. Hij bleef staan alsof er iets bijzonders stond te gebeuren. Er gebeurde 

niets, behalve dat hij keek alsof hij iets overwonnen had.  

 

Mijn Duitse leraar Machmer bracht me liefde bij voor de Duitse taal. Pikant was dat de 

school heimelijk Duits introduceerde. De lessen waren al aan de gang toen de Franse 

ouders op de hoogte werden gebracht. Mijn vader stond op en balde zijn vuisten. Hij  

ijsbeerde de woonkamer rond. Hij zei niets, liet zich in een stoel zakken. Zijn gezicht in 

een kramp.  

 

Machmer werd boos omdat ik de uitspraak van ‘ich’ niet onder de knie kreeg. Eerst 

herhaalde hij het wel tien keer. Mijn ‘ch’ was niet de juiste. Hij schreeuwde het uit: ‘Das 

ist nicht gut! Nochmal.’ Ik huilde onbedaarlijk, kon niet stoppen. Hij tekende twee 

poppetjes op het schoolbord. ‘Fritz weint und Fritz lacht‘ schreef hij eronder. Ik keek naar 

het schoolbord zonder te begrijpen. Het kwartje viel. Het huilen hield op. Ik kreeg een 

zakdoek. Sindsdien was de leraar nooit meer streng tegen mij. De volgende dag had ik 

de uitspraak van ‘ich’ onder de knie. Net zolang geoefend tot het lukte. Mijn Duits is 

nooit helemaal super geworden. Nu vertaal ik een les ethiek naar het Duits. Ik doe mijn 

best. Niemand anders had tijd.  

 

Onze beste vriend is Duits. Soms neemt hij ons huis over en dan moet ik even slikken. 

Hij is opgeruimder dan ik. Hij kan soms ook boos worden als ik te lief voor de kinderen 

ben. ‘Je moet ze aan het werk zetten!’ zegt hij dan. Ik vind dat huiswerk maken en 

chillen genoeg tijd kost. Dat wil hij niet horen. Ergens onder onze relatie kabbelt een 

beekje, een onderstroom. Ik probeer hem heus niet als bezetter te zien. Heus, op een 

dag zal die onderstroom er niet meer zijn. Ondertussen doe ik mijn best om gemütlich te 

doen. 

 

 

© Odile Schmidt-Nouhan 
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HET WAS EEN BIJZONDER FEESTJE  

 

Dit jaar mochten gewone burgers binnenkijken bij het Boekenbal en zij waren getuige 

van veel memorabele momenten! Reden voor dit nobele gebaar was dat het bal haar 65-

tigste verjaardag vierde. Het was een feestelijke gebeurtenis, u heeft dit uitvoerig mogen 

vernemen via de media. Ook nu waren alle bekende, minder bekende en onbekende 

literatoren in de  Stadsschouwburg van boekenminnend Nederland verzameld.          

                                                                                                                                                    

Zoals u weet was ditmaal het thema: Duitsland, was ich noch zu sagen hätte. De brenger 

van dit lied, Reinhard Mey, was bereid gevonden op de bühne een vertolking te geven. 

De avond werd op aangename wijze aan elkaar gekeuveld door de immer innemende 

Abdelkkader Benali die met de voor hem kenmerkende luim en milde scherts menig 

lacher op zijn hand kreeg.     

                                                                                                                                                              

Een breed grijnzende premier Mark Rutte ontving Angela Merkel bij aanvang van de 

avond met open armen voor de statige trappen van de schouwburg. Er werd innig 

geknuffeld en beiden gingen vrijwel  direct over op dutzen, hetgeen weleens een begin 

zou kunnen vormen van een ernsthafte vriendschap. Vele bekende Duitsers maakten 

deze avond hun opwachting, het was de eerste maal dat zij een bezoek brachten aan de 

literatoren van de Lage Landen. Het was een bont gezelschap: naast beroemde collega’s 

als Martin Johannes Walser, Thomas Thiemeyer en Uwe Tellkamp (Der Turm) bevonden 

zich in het kielzog van Bundeskanzlerin Merkel tal van prominenten uit diverse 

disciplines. Zo ontwaarde ik de blond gekrulde tv-presentator Thomas Gottschalk 

(Wetten Das) die verwoede pogingen deed de werkzaamheden van de ijverige Benali 

over te nemen. Prompt ging Merkel een weddenschap aan met Rutte. De minister-

president geloofde in de standvastigheid van onze schrijver, als tegenprestatie bij verlies 

bood hij aan een dag de Bundesregierung te leiden.           

 

Het gezelschap werd vanaf het podium toegezongen door ook de hier te lande bekende 

Dennie Christian die, na een paar bekende schlagers gekweeld te hebben, een duet 

aanging met de spontaan opgedoken Heino. Zijn sonoor stemgeluid en dito bril waren 

een aangename aanvulling op de lichte keelklanken van Dennie. De zaal echter was niet 

onder de indruk en keerde zich af van het flemerig duet.           

                                                                                                                                                                

Bij de foyer dromde men samen om een opmerkelijk tafereel te kunnen waarnemen. Het 

was ontroerend om te zien. De flegmatieke Frank Rijkaard, in vroeger dagen berucht en 

beroemd als de Lama, en voormalig kuitenbijtertje Rudi Voller, stonden genoeglijk met 

elkaar te kouten alsof er nooit een openbare haarwassing op de grasmat had 

plaatsgevonden. Op dat moment had Reinhard Mey de microfoon uit de grijpgrage 

handen van Gottschalk weten te ontfutselen en zette met krachtig stemgeluid zijn andere 

grote hit Als de dag van toen in.   

 

O Zeiten, o Sitten!             

 

© Gerbrand Sok  
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GOEDE WIJN, FOUTE PASSIE! 

 

Eenmaal in Duitsland dan eerst Hugo rosé scoren bij de Lidl. Het verleidelijke roze goedje 

dat prikt op je tong. De ruwe nasmaak, de smaak naar meer. Een bovenkamer in lichtere 

sferen. De gratis camperplaats, die niets meer is dan een met bestrating volgestorte 

nutteloze strook restant grond, verandert in een aantrekkelijke uitvalsbasis. Een 

pittoresk stadje, een brede rivier, uitgestrekte bossen en allemaal lelijke Duitsers om je 

heen die je ego doen opvijzelen. De rosé, per doos van 6 stuks verpakt, vloeit weelderig, 

onmisbaar tijdens een verblijf in Duitsland.  

 

Struinend door het buurland, voetafdrukken achterlatend en herinneringen vormende 

zoek ik naar verlaten oorden. Het is een passie, betreden is verboden, maar het is 

affengeil! De verlaten vliegtuigfabriek in Maagdenburg, de verlaten lijnzaadfabriek in 

Leipzig, het verlaten zwemparadijs in Duisburg, het verlaten pretpark in Berlijn, het 

verlaten nazibouwwerk in Prora, de verlaten dakpannenfabriek in Rees, ik voelde hoe de 

afbladderende muren huilden. 

 

Vergane glorie, geen geld om de grond te saneren, geen geld voor nieuwe projecten. 

Ruimte genoeg, je blokkeert de toegangswegen en laat de natuur haar gang gaan. Een 

enkele Urbex fotograaf trotseert de wildernis, negeert asbest- en niet-betreden bordjes 

om kunstige platen te schieten. De betonnen vloer gebarsten door oprukkende wortels, 

de ramen voorzien van klimop, een uil tussen plafond en bovenverdieping, gedumpt 

huisvuil en ook een lege fles Hugo rosé kun je ontwaren.  

 

De jacht was weer geopend, we wipten de grens over, ga nooit alleen is het advies. In de 

ochtend, iedereen lag nog te slapen in de camper, het licht buiten was schoon van 

autogassen. Ik kon het niet laten om het oude station van Köningswinter te verkennen. 

Het hek schoof ik opzij. De takken met stekeldoorns lieten hun sporen na in mijn huid. Ik 

stapte door een gat in de muur, zag me zelf in de waterplassen, bestudeerde de 

graffitimuren en zocht naar het licht dat vol overgave door de gaten in het dak scheen. 

Mijn camera, vergroeit met mijn handen, deed zijn werk, gekaderde beelden die mijn 

ogen zagen namen plaats in op mijn geheugenkaart. 

 

En terwijl ik net in de vensterbank zat om naar beneden te springen naar een andere 

ruimte keek ik recht in de ogen van een Duitser in uniform. Hij wenkte me, er volgde een 

kruisverhoor en vervolgens liep hij met me mee naar de camper zodat ik mijn paspoort 

kon tonen. De overige campergasten stonden met warrige kapsels hun ontbijt te 

verorberen, heimelijk lachten ze in hun broodjes. De agent vroeg naar mijn volgende 

reisdoel: Mainz. Ik weet niet of hij zijn collega’s in Mainz getipt heeft, maar ik ben daar 

erg braaf geweest. Op de kade mijn fles Hugo rosé leeggedronken. Oeps, dat mocht 

natuurlijk ook niet in het openbaar. 

 

© Saskia Speek – Janki  
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ONDER ONZE VOETEN 

 

Ik verzamel,  scheid en composteer. Heb geïnvesteerd in zonnepanelen en een CO2 

neutrale houtkachel. Vervang kozijnen met daarin HR++ glas en neem een energie 

zuinige hoog rendement verwarmingsketel. Hemelwater vang ik op, douche in sneltrein 

vaart en verplaats mij op mijn fiets.  

 

Minister Schultz spreekt over minder luchtvervuilende- en klimaat belastende emissies, 

terwijl er gewetenloos wordt gepenetreerd in moederaarde op zoek naar gas.  

In 2013 is 55 miljard m3 gas gewonnen, ruim boven het advies van de officiële 

toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Nu zitten de Groningers met de gebakken 

peren. Door aardbevingen schudden en verzakken hun woningen. Is de veiligheid van 

deze bewoners nog gewaarborgd?  Aardbevingen zijn ‘a fact of life’, volgens Minister 

Kamp van Economische zaken.  

 

In onze dierbare Twentse bodem wordt ook flink gerommeld. Voetbalveld grote 

zoutcavernes worden gebruikt voor de opslag van aardgas en stikstof. Er zijn zelfs 

plannen om de instabiele holtes te vullen met gasolie en vliegas, een afvalproduct uit 

verbrandingsovens. Zwaar verontreinigd afvalwater dat overblijft na oliewinning in 

Drenthe, loopt via oude gasleidingen naar lege gasvelden. Twente loopt hierdoor een 

verhoogt risico op aardbevingen. 

 

Onverstoorbaar trekt de in Hengelo geboren Kamp zijn plan. Schaliegas is nu zijn 

nieuwste speeltje. Een onrendabele en verwoestende manier van boren en kraken 

(fracking) van de bodem. Het risico op aardbevingen en grondwater vervuiling is 

levensgroot. Het schaliegas zit in minuscule gaatjes. Om het te winnen wordt onder hoge 

druk water met zand en kankerverwekkende chemicaliën in de boorputten gespoten. De 

boorputten zijn snel uitgeput, waardoor er telkens opnieuw putten geboord moeten 

worden. De CO2 uitstoot is  5% hoger dan bij conventionele gaswinning en de opbrengst 

100 keer minder. Het voorziet maar voor een heel klein deel in onze gasbehoefte. 

 

De Twentse bodem is nu al één grote gatenkaas en regelmatig ontstaan er zinkgaten. 

Ons leefmilieu en onze gezondheid wordt bedreigt en toch blijft het ministerie van 

Economische Zaken vergunningen verstrekking voor activiteiten, waar onze nazaten de 

gevolgen van zullen moeten dragen. Staatstoezicht op de Mijnen valt onder de 

verantwoordelijkheid van de minister van Economische zaken. De slager keurt zijn eigen 

vlees.  

 

Minister Kamp wil meer toeristen naar Overijssel trekken, maar staat dat niet haaks op 

de plannen om in datzelfde gebied schaliegas te winnen. ‘Mooi dacht ik nog’ zei Kamp, 

’waarom zouden Chinezen ook niet van ons mooie Twente genieten.’ Afgelopen week is in 

de tweede  kamer een motie aangenomen, schaliegaswinning wordt de komende zeven 

jaar uitgesteld. Biedt dit uitstel enige garantie voor de toekomst? 
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ACHTUNG liebe Nachbarn! Was ich noch zu sagen hätte, es liegt auch unter ihren Füssen. 

Bij onze oosterburen wordt gas en olie opgeslagen in zoutholtes. In het natuurgebied 

Amtsvenn (Aamsveen) kwam in 2014 naar schatting 200.000 liter olie  naar boven 

borrelen en vervuilde 30 hectare bodem en grondwater. Koeien stierven, een boeren 

familie werd geëvacueerd vanwege giftige dampen. Eén liter olie kan een miljoen liter 

grondwater onbruikbaar maken voor drinkwaterproductie. Vervuilingen houdt niet op bij 

landsgrenzen. 

 

En ik verzamel, scheid en composteer.  

 

 

© Liliane Stoevenbeld 
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HOEDT U VOOR DE WOORDEN. 

 

Dit jaar werd The Passion van de E.O. en RKK in Amersfoort gespeeld met in de hoofdrol 

de zanger van het Levenslied, dat op naam staat van André Hazes. Mogelijk heeft hij ook 

in zijn rol als Jezus een snaar bij u weten te raken. Zelf beleef ik het verhaal liever langs 

muzikale weg; ik luister graag naar de Matthäus Passion van Bach. Reinbert de Leeuw 

dirigeerde dit jaar voor het eerst dit magistrale werk, waarbij hij – anders dan zijn 

voorgangers - alle aandacht opeiste voor de tekst. De tekst vindt hij het belangrijkste, 

niet alleen voor de zangers, maar óók voor de instrumentalisten. Hij is van mening dat 

elke maat ermee verbonden is.  

 

Nu is De Leeuw ongetwijfeld een groot muziekkenner, maar heeft hij ook weet van het 

gammele godsbeeld, waarop de tekst gebaseerd is? Lange tijd tot diep in de vorige eeuw 

was God voor de gelovige een veeleisende God die offers vroeg en boetedoening voor het 

immense leed dat hij zijn Heiland had aangedaan. Dat vreemde godsbeeld bracht 

uiteraard ook vreemde praktijken met zich mee. De verheerlijking van het lijden was er 

een gevolg van. Zo weten we van Huub Oosterhuis, dichter en expriester, dat het in zijn 

seminarietijd niet ongebruikelijk was als men zichzelf tuchtigde tijdens het kruisgebed op 

Goede Vrijdag met een bosje wilgentakjes op het ontblote bovenlijf. Deze hang om met 

Jezus mee te willen lijden klinkt door in menige tekst, zoals in deze aria: Ach könnte 

meine Liebe dir / Mein Heil, dein Zittern und dein Zagen / Vermindern oder helfen tragen 

/ Wie gerne blieb ich hier. //  Ach als toch mijn liefde / Heer, uw angsten en uw plagen /  

verminderen kon of helpen dragen / wat zou ik dan graag bij u blijven. / 

 

Ik onderga de muziek liever zonder herinnerd te worden aan dit hoog en bovenaards 

verlangen.    

 

De Kruisweg is een weg die wij van nature liever vermijden. Gerard Reve denkt dat deze 

natuurlijke tegenzin te maken heeft met de radicale uitspraak van Jezus: ‘Als u op de 

linkerwang geslagen wordt,  keer dan ook uw rechterwang toe’. Reve had een zwak voor 

Jezus, maar hier zag hij niets in. Hij zei: ‘Ik loop liever een straatje om als ik daarmee 

kan voorkomen in elkaar geslagen te worden’. Hij biechtte evenwel zijn vluchtroute op 

aan Maria, de Troosteres van alle gestrande zielen. We zien hem met een doosje 

kersenbonbons – de bloemenwinkel bleek die dag gesloten – meelopen in een processie 

naar de Mariakapel in Kevelaar, hopend dat hij met deze geste zijn hachje zou kunnen 

redden. 

 

De weg die Reve ging mag u misschien kinderlijk voorkomen, maar zij is tenminste 

oprecht en vrij van elke geforceerde zelfopoffering.                                         
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