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Stufen

Wie jede Blüte welkt

und jede Jugend dem Alter weicht,

blüht jede Lebensstufe,

blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

in and’re, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

an keinem wie an einer Heimat hängen,

der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten!

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

und traulich eingewohnt,

so droht Erschlaffen!

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

mag lähmender Gewohnheit sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

uns neuen Räumen jung entgegen senden:

des Lebens Ruf an uns wird niemals enden.

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse



De muurbloem

Er zijn vele wegen
Maar de juiste weg,
Is de weg ertegen.

Niet de weg eronder,
Dat is onderkruiperij.
Niet de weg erover,

Dat is pluimstrijkerij.
Maar de weg ertegen,
Tegen alle wegen in,

En dat is van de wijsheid,
nog maar het begin.

Bertus Aafjes, 1939

citaat gewijzigd



 Een ongewoon lang voorwoord 

 Dit ongewoon lange voorwoord staat voor mijn ongewoon lange weg om hier 
te komen. Ik wil iets vertellen over deze weg, waarmee ik tegelijkertijd mijn 
‘geestelijke biografie’ schets. 

 Terug in Europa, na een jarenlang werk- en woonverblijf in het Midden-Oosten,  
kwam ik in Nederland terecht. Mijn Duitse diploma’s gaven mij vóór het verdrag  
van Maastricht niet zonder meer toegang tot werk. Een nieuwe oriëntatie op 
hoe ik mijn leven verder wilde inrichten was aan de orde. Voor ik daarover 
bericht, zal ik iets over mijn achtergrond, over mijzelf en over mijn levens-
weg vertellen. Ik hoop dat deze terugblik de verbinding tussen mijn ‘geeste-
lijke biografie’ en mijn afstudeeronderzoek verheldert. 

 Ik kom uit een nest waar het ‘Bildungshumanisme’ het basisconcept van de 
opvoeding was. Zo ben ik opgegroeid – de oorkonde van de toegekende burger- 
rechten pronkte thuis aan de muur – in de traditie van het typisch Europees 
verwortelde en invloedrijke ‘Bildungsbürgertum’, waarin maatschappelijk 
prestige door engagement altijd van meer belang geacht wordt dan econo-
mische welvaart. Daarvan zijn dan ook in mijn familie voorbeelden te over: 
een ‘Geheimrat’ van de keizer en een ‘Reichstagsabgeordnete’ in de dienst 
van de nieuwe democratie, een mondiaal handeldrijvende wereldreiziger en 
twee ingenieur-pioniers, uitvinders en bouwers van landbouwmachines, veel 
mecenassen van de beeldende kunst en enkele kunstenaars, enige stichters 
en vele geldschieters voor goede doelen – allen meertalige Europeanen en 
geëmancipeerde trotse wereldburgers. In het familiewapen getuigd de krom-
staf van een bisschoppelijke voorvader.

 Geheel in die geest stonden in mijn opvoeding actieve maatschappelijke 
betrokkenheid, humanistische ‘Bildung’, fatsoenlijke manieren, literatuur en 
muziek, kortom vorming en beschaving centraal. Vanuit deze levensovertuiging  
gaven mijn ouders tijdens mijn basisschoolperiode van hun eigen ‘Wiedergut-
machung’, geld voor de boeken van een nieuwe bibliotheek – de oude waren 
immers in de oorlog in vlammen opgegaan. Onder het mom van het kantiaans  
credo ‘durf zelf te denken’ gold thuis de vaderlijke huisregel dat men over 
van alles en nog wat het eigen standpunt goed moest kunnen beredeneren.  
‘Staan voor wat je vindt’, daar ging het om. Bij slordig taalgebruik of bij 
gebruik van een modieuze leuze moesten stante pede andere uitdrukkingen  
worden bedacht. De felle irritatie die ik daarover als kind had, heb ik later 
kunnen sublimeren tot een gepassioneerde nieuwsgierigheid. Je hoeft niet 
alles zelf te weten – heette het thuis – wel moet je het ‘weten’ weten te 
vinden. Deze late passie kwam mij recentelijk weer goed van pas toen mijn 
onderzoeksbegrip ‘zelfverantwoordelijkheid’ onvindbaar bleek. 

 In mijn familie wemelt het – nu en door de bekende laatste generaties heen – van  
sterke vrouwen. Het besef dat ik er geen geheim van maakte om graag zelfstandig  
te denken in het ‘echte’ leven, botste voortdurend met de hiërarchische  
verhoudingen in het ‘mannelijke’ ziekenhuis waar ik werkte, en leidde tot 
ongemak en narigheid. De enige remedie leek mij om zo snel mogelijk zelf de 
macht te grijpen en zo hoog mogelijk in de hiërarchie op te klimmen op de 



afdeling van de ‘intensive care’. Uiteindelijk bleek dat verspilde moeite – na 
bijna vijftien jaar vertrok ik gedesillusioneerd uit de zorg. 

 Terug naar mijn toenmalige studie- en leesgroep. Met deze groep raakte ik 
sterk onder de invloed van Nietzsche’s Zarathustra. Daarbij ging het – vooral 
mij – om de ‘wil tot macht’. Nietzsche leert: naar het hogere te streven en zelf  
de ‘herwaardering van alle waarden’ te scheppen vanwege de ‘wil tot macht’ 
om de wereld op grond van dit scheppingsprincipe aan de onverschilligheid 
te ontkomen en betekenis te vinden – ook zonder god! De uitspraak: De mens 
kan niet ‘niet willen’ fascineerde mij ten zeerste – nog steeds! Nu besef ik 
dat hier de kern van iemands motivatie ligt, de levensmotor. Een bevestiging 
zie ik in Hermans ZelfKennisMethode. Tussen haakjes: Pas dertig jaar later 
kwam ik met het thema ‘macht’ in het reine door de ‘Weeën van de macht’ 
te bestuderen. Daarin beschrijft Anja van Servellen – voor mij een eyeopener 
– de gang van zaken en verklaart de betekenis van de toppositie ‘almacht’, de 
rechtse danwel linkse positie ‘machtstrijd’ of ‘onmacht’ op de punten van de 
‘machtsdriehoek’ met in het midden de berustende balanspositie ‘kracht’.  
Zoals te zien is in figuur 1 heb ik een verbinding gemaakt van de posities van 
almacht-onmacht-machtsstrijd met passende posities gebruikt in de ZKM.

 Figuur 1. Machtsdriehoek

 Een helder idee over ‘keuzevrijheid’ heb ik aan Søren Kierkegaard te danken. 
Ik voelde me sinds mijn lectuur van Of/Of aangemoedigd om een geslaagde 
samenvoeging van een esthetische en ethische levensvoering zien te realise-
ren. In het ziekenhuis was dit een niet te onderschatten taak, het lukte mij niet 
om deze tot mijn tevredenheid uit te voeren. ‘Durf zelf te denken’ in samen-
hang met existentiële vraagstukken en ethische beslissingen was in die tijd – en 
ongetwijfeld ook vandaag nog – balanceren op het koord van dagelijkse ethische 
beslissingen, die weloverwogen volgens protocol genomen moesten worden. 
Dat er haast nooit over de behandelingswijze door de patiënten zelf besloten 
werd, wekte in het begin mijn ontsteltenis. Het waren doorgaans de professio-
nal, de arts en de hoofdverpleegkundige die de keuzes maakten. Nietzsche’s 
soevereiniteit en Kierkegaard’s keuzevrijheid bleken hier merkwaardiger-
wijze buiten werking gesteld. Ik dook in de psychologie, vooral in die van Alice 
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Miller en van Erich Fromm. De algemene ontwikkeling van het menselijke  
bestaan leek geen logische, gestage groei, maar altijd meer of minder gepaard 
gaand met breuken en sprongen, pijn en verdriet – behalve heel troost- 
rijk voor mij waren de boeken van Alice Miller leerzaam en instructief. Zonder  
mij van mijn zoektocht bewust te zijn, vond ik in Fromm’s pleidooi tegen 
angst voor vrijheid en voor verantwoordelijkheid en weerbaarheid als basis 
van een humanistische democratie, exact waarnaar ik zocht. Ik nam zijn 
boodschap in mij op als een spons. Op die wijze – in retroperspectief denk  
ik – was ik het beste voorbereid op mijn missie in het Midden-Oosten. Daarbij 
speelden juist mijn weerbaarheid en zelfverantwoordelijkheid op het terrein 
van onze op vrijheid gerichte westerse humanistisch-mensenrechtelijke en 
democratische waarden een cruciale rol.

 Tijdens mijn werk in het ziekenhuis stond vijftien jaar lang de zieke en kwets-
bare mens centraal. Gedurende de periode in het Midden-Oosten bleef dat zo.  
In beide perioden kwamen vragen naar voren over waarom mensen zo doen 
zoals ze doen, vooral waarom ze elkaar zoveel leed aandoen. Eén vraag hield 
me bij uitstek bezig: Waarom zijn wij mensen vaak zo weinig weerbaar?

 Het werd mij duidelijk dat ik met deze vragen in mijn verdere leven iets 
wilde en moest.

 Bij mijn oriëntatie hoe ik mijn leven in Nederland zou willen invullen, stuitte 
ik op de Universiteit voor Humanistiek. Ik bezocht een open dag en voelde mij 
meteen thuis. Zo begon ik – nadat ik me in de Nederlandse taal bekwaamd 
had – op mijn ‘oude dag’ aan de nieuwe en boeiende studie humanistiek. Tij-
dens de UvH-studie heb ik twee postdoctorale studies gevolgd: die tot eerste-
graads bevoegd HVO-docente en die tot ZKM-coach. De tijd is nu rijp om een 
punt te zetten achter de studie. 

 Ik sluit de humanistiekstudie af met een onderzoeksthema dat mij al mijn 
hele leven lang bezig houdt en waarvan ik weet dat het mij zal blijven boeien: 
weerbaarheid door zelfzorg en zelf-verantwoordelijkheid 

 Dankwoord. Zonder de kordate interventie van Esther en Christian had ik nooit  
kunnen studeren, ik ben van harte blij met hun. Vriendinnen en vrienden – 
jullie die mij in de jaren van depressie geholpen hebben door er voor mij te 
zijn – blijven voor mij van grote betekenis, ik bedank jullie van harte. Om te 
voorkomen dat hier na mijn ‘ongewoon lange voorwoord’ ook nog een onge-
woon lang dankwoord komt te staan bedank ik liever iedereen persoonlijk die 
me heeft gesteund.

 Ik wil enkele uitzonderingen maken. Voor mijn begeleider Joep Dohmen – die 
bij mij een ‘Stein im Brett’ 1 heeft. Hem wil ik speciaal bedanken voor zijn 
bijzondere steun en aanmoedigende gesprekken. Voor Marjet Bos - sinds vele 
jaren was jij al mijn studiemaatje en vriendin. Zij nodigde mij uit naar haar 
huis op het Groningse platteland, in het wijdse landschap van het Oldambt  
met de befaamde prachtige luchten. Hier heb ik – onder genot van Marjets 
gastvrijheid – in rust en zonder storingen van buitenaf bijna een half jaar 

1)  Die Redewendung ‘bei jemandem einen Stein im Brett haben’ als Synonym für große Sympathie bei dem- jenigen, geht 
auf das Wurfzabelspiel – Backgammon – zurück. Bei dem Spiel kommt es darauf an, seine Steine gut zu platzieren. Wem 
dies gelang, hatte also Aussicht auf Gewinn und Erfolg. (Duden 11 von 1992, S.688)



lang aan mijn afstudeeronderzoek kunnen werken. Elke paragraaf werd door 
Marjet zorgvuldig nagelezen op correct Nederlands taalgebruik. Hartelijk 
bedankt, Marjet! Voor Mieke Hamel, die met haar schitterende aquarellen 
van mijn scriptie een klein juweeltje wist te maken en voor Bastiaan de Boer, 
die alles een professionele mooie vorm heeft gegeven. En last but not least 
voor Cees de Vries die er een perfect drukwerk van maakte. Jullie zijn fantas-
tische vaklui en kunstenaars. Jullie allen dank ik hartelijk voor jullie passie 
en inzet.
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Wie zichzelf en de tijd wil leren verstaan,
moet zichzelf in al zijn vormen leren kennen.

A.H. Gerard


