
 

Ik en de marktwerking 
 
Wie interesse heeft in de dierenwereld weet, dat vele soorten een territorium hebben. Aangezien wij 

mensen van de dieren schijnen af te stammen, de apen om preciezer te zijn, hebben wij ook last van 

territoriumdrift. Dit kan zich uiten op tal van manieren. Enkele bedorven exemplaren van de mensensoort 

menen de hele aardbol als zodanig te moeten beschouwen, waar bij geen middel, hoe gruwelijk ook, 

geschuwd wordt –maar gelukkig is daar dan 007. De wat bescheidener varianten van het territoriale instinct 

zijn “iets voor het nageslacht nalaten”. Soms zijn dat bizarre gebouwen van megalomane bestuurders, 

waarbij je je afvraagt wat het verschil is met een hondenplasje, op het begrip duurzaamheid na. Maar vaker 

is dat “iets voor het nageslacht” op menselijker maat. Behalve de bescheidenste vorm van “voortleven in de 

herinnering van de nabestaanden”, is er de autobiografie. Men beschrijft zijn of haar levensloop. Aangezien 

verhalen van anderen altijd boeien, kan een leesbare biografie op veel belangstelling rekenen. 

Dan komen we aan de vraag toe, wat dan in onze biografie zou moeten staan. Voor deze gelegenheid is ons, 

de autobiograferenden, hooguit duizend woorden toegemeten. In dit geval minus bovenstaande inleiding. 

Wij zijn akkoord gegaan met deze begrenzing en de vraag wordt heel eenvoudig, hoe wurmen wij ons hier 

uit? Aan de ene kant de gelegenheid om onszelf in het zonnetje te zetten, aan de andere kant hoe alles in 

de toegemeten regels te proppen en dan ook nog boeiend te zijn. 

Ik ben geen middelmaat. Ik stel dit vast met een tweeslachtig genoegen. Een beetje jammer aan de ene 

kant, maar het is eenzaam aan de top. Gelukkig sta ik tot op heden met beide voeten in de Twentse leem, 

maar de grote droom van beroemd, rijk, jong en mooi is voor mij niet meer haalbaar. Vooral de 

onmogelijkheid om de laatste twee begrippen te realiseren stemt mij rustig. Een vos verliest wel zijn haren, 

maar niet zijn streken. Zie daar de reddende mantra. 

In een sociologische studie van de bevolkingsopbouw in Twente uit 1970 las ik dat van de helft van de 

gemiddelde stedeling in deze regio direct of indirect uit de landbouw stamt, Dus of zelf op een boerderij 

geboren of pa en ma  waren boerenkinderen. Hoewel afkomstig uit de Graafschap, geldt bovenstaand deels 

ook voor mij. Mijn opa was rond 1900 chef-du-jardin op een groot kasteel bij Arnhem, nadat hij zijn 

loopbaan bij het Twickel was begonnen. Ieder najaar hing er daar thuis een varken op de ladder. 

Wat betreft mijn jeugd heb ik met vele leeftijdgenoten gemeen -wij zijn de honderdjarigen van de 

toekomst-  dat de jaren vijftig knus en lekker burgerlijk waren. Auto's keken nog uit voor kinderen in plaats 

van andersom. Wij woonden buitenaf in een oud huis met een enorme tuin, waarvan een halve hectare bos 

en een vervallen tennisbaan. Ik was graaf, baron en burgemeester tegelijk Er was een boomgaard bij en mijn 

vader werkte zich een hernia in de enorme groentetuin. Nog jarenlang hoorde ik in gedachten het verre 

hondengeblaf en het wegstervend geluid van een late brommer op de zandweg achter onze tuin langs op 

die lange en warme zomeravonden als ik het geroezemoes van de groten in de tuin hoorde, maar niet in 

slaap kon komen. 

In het laatste jaar van de middelbare school werd ik wegens een klein kaakgebrek voor militaire dienst 

afgekeurd. Voorgoed ongeschikt. Wegens lullig voorkomen, zeiden mijn begripvolle klasgenoten. Er na kon 

ik een opleiding kiezen die mij leuk leek en goed voor mijn ontwikkeling als mens, tot ongenoegen van mijn 



 

vader, die andere, meer marktgerichte keuzes van mij verwachtte. Hij had twee banen voor mij in zijn 

hoofd: dominee of directeur van een postkantoor 

Zodoende kwam ik via de sociale academie en een paar jaar AKI in de sferen terecht van open jongerenwerk 

en kunst, dus droog brood op de plank, een generatieconflict en veel principiële dwarsigheid. Geen keuzes 

die een goede relatie met het bankwezen tot gevolg hadden. Er was ook nog het tolerante tijdsgewricht, dat 

de geest uit de fles met enthousiasme begroette. In het verlengde daarvan heb ik een kleurrijk cv, maar 

geen werkgever die het geniale er in zag.  Ik was een slachtoffer van de maatschappij. 

Mijn toekomst was geen geplande loopbaan, dus geen poen en status. Evenmin was het een kwestie van 

twaalf ambachten en dertien ongelukken. Het was nog erger, het werd een roeping. Ik volgde een opleiding 

tot yogadocent en het werd mijn baan en is dat nog steeds. Het is het midden zoeken tussen een 

onmogelijk aantal uitersten. Het evangelie der relaxatie verspreiden onder de post-Tubanten. Het gaat wat 

dieper dan van mijn hobby mijn beroep maken. Het  is een soort haat-liefdeverhouding met mijn betere ik. 

Na een aantal jaren een ondersteunende baan in het onderwijs te hebben gehad en ik door onvrijwillig 

ontslag de zegenloze tocht door het reïntegratiecircus achter de rug heb, bovendien door leeftijd vrijgesteld 

ben van solliciteren, kan ik eindelijk gaan onthaasten. Daarmee komt ook het hoofdstuk zingeving in zicht. 

Gemiste kansen en vergane glorie horen daar niet bij. Dat zouden ze wel willen, de profeten van de 

contrôle, de marktwerking en het politiek-correcte, oftewel het nieuwe aangepaste digitale en narcistische 

burgerfatsoen. 

Zingeving wordt bij veel vrije tijd meer dan alleen het nadenken en praten daarover. Iets doen vanuit de 

behoefte tot zingeving werd voor mij een noodzaak. En toen kwam het schrijven. De natte droom van de 

ultieme bestseller ben ik gelukkig ook voorbij, dat scheelt veel tijd. Ik tracht mij toe te leggen op het nobele 

handwerk der letteren, maar niet marktgericht. Een mooi devies van de schrijvers en dichters van 1880 is 

dit:  de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Merken dat veel schrijven je 

langzamerhand een grondig opgeleukt ik-besef geeft, van waaruit je de dingen ziet zoals ze zijn  en niet 

zoals het had gemoeten, of nog moet worden. Afdalen, afpellen, ont-moeten, ont-dekken. 

Ik graaf mij autobio, om Kees van Kooten te citeren. Of mijn scheppingen ooit nog gelezen worden? Het 

doen is veel belangrijker dan de resultaten. Zonder actie geen reactie. Ik en de markt? In het gesticht werd 

vroeger blad geharkt. 
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