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Vrienden en vriendinnen,                          1 februari 2015 

 

Wat valt er politiek over afgelopen maand te zeggen? Behalve alle gruwelijke conflicten in de wereld, 

over Nederland niet zoveel vind ik zelf al staan de kranten vol van wat er in dit land gebeurt. 

Peilingen zijn maar peilingen, maar wat opvalt is dat de VVD al enige tijden iets minder slecht ervoor 

staat dan de PvdA. Dat de coalitie nog steeds hetzelfde aantal zetels heeft is meer aan de VVD dan aan 

de PvdA te danken. Binnen de PvdA is een groeiende groep leden die steeds meer moeite heeft met de 

samenwerking van de partij met de VVD. Er zijn er bij die dit kabinet liefst zouden willen zien vallen, 

dan wel de PvdA meer krachtig voor haar kernwaarden ziet uitkomen. Nu kunnen partijbeginselen 

nooit samenvallen met kabinetsbeleid, in dit land kan een partij nu eenmaal niet regeren zonder een 

coalitie met andere partijen. Wil men van dit kabinet af, dan zal de PvdA een coalitie met andere 

partijen moeten sluiten. SP en Groen Links? Ik zie dat helemaal niet zitten. Koole heeft het aaantal 

voorkeursstemmen gelukkig niet gehaald. Hij zal eraan moeten wennen dat er een tijd van komen en 

van gaan is, niet alleen in de politiek.En nog altijd zal men dezelfde problemen moeten oplossen: de 

zorg, defensie, noem maar op. Ik denk dat we moeten hopen dat dit kabinet het volhoudt als het minst 

kwade. Maar dit zijn de gedachtespinsels van een politieke leek.  Trouwens, Jeroen Dijsselbloem heeft 

in een uitstekend intervieuw bij Buitenhof gezegd dat er geen sprake van is dat mensen hun eigen 

huisarts niet meer kunnen kiezen. Bovendien dat wat er in het wetsvoorstel staat, van meet af aan in 

het beginsel-programma van de PvdA heeft gestaan onbeïnvloed door de VVD. Ik beschouw 

Dijsselbloem als behorend tot de rechtervleugel van de PvdA en hij zal het dus wel  goed kunnen 

vinden met zijn VVD-vrienden in het kabinet. 

 

De discussie over asielzoekers en illegalen sleept zich voort. Laten we de kopstukken buiten 

beschouwing:Aboutaleb, Marcouch, Ali B. Wie goed oplet bij het kijken naar TV of het lezen van 

kranten moet het toch opvallen hoe groot het aantal Nederlanders van buitenlanddse afkomst is dat  

goed is geïntigreerd en  uitstekend Nederlands  spreekt, vooral als ze hier geboren zijn. Een goede 

baan hebben als zzp-er, ambtenaar, politiefunctionaris, manager van een bedrijf en zo een grote 

bijdrage leveren aan onze economische en culturele ontwikkeling. 

 

Droom 

Deze week had ik de vreemdste droom uit mijn leven. 

Ik kwam in het ziekenhuis bij een arts. Een voor zijn leeftijd jong uitziende arts met een niet onknap 

gezicht en een aardige uitstraling. Hij was een bestaand persoon, die echter een ander beroep heeft en 

wiens identiteit ik niet zal onthullen. Ik zei tegen hem dat ik hem graag als huisarts zou willen hebben, 

hetgeen hij een compliment vond. Even later liep ik met die arts over een bospad in Renkum. Ik vroeg 

of hij er bekend was. Ja zeker was  hij dat, hij had er gewoond. Dan weet u misschien ook dat even 

voorbij de bocht aan de linkerkant van de weg Renkum-Arnhem een pand ligt dat als gebedshuis wordt 

gebruikt.Eerst door antroposofen,later door symphatisanten met het communisme, zei ik. Ik had er 

driemaal een dienst bijgewoond, leuke, open diensten met een aardige sfeer. Er waren ook schilderijen 

en andere kunstvoorwerpen ten toon gesteld, die je ook kon kopen. Het pand had ietsje van een oud 

koloniaal landhuis, doch minder koel-statig, meer de vrolijke uitstraling van een kermistent, ik  kon 

het zo natekenen. Zeker kende hij dat huis, hij had er zelf in gewoond, een 

heerlijke plek, dicht bij het bos en het centrum van het dorp.  

En nu komt het vreemde: het huis, waar ik in mijn dromen dus driemaal ben 

geweest,  staat er helemaal niet! 

Hoe moet je zoiets duiden als er iets te duiden valt? 

Zou dat huis behoren tot die voor de wetenschap onkenbare, onbewijsbare wereld 

waarover ik het wel eens heb gehad en die zou bestaan naast de voor  de 

wetenschap aantoonbare werkelijkheid? 

Zou ik nog wel eens van het huis dromen of heb ik door het mysterie te onthullen, mijzelf het zicht 

erop ontnomen? Heeft het iets te maken met de dood, niet doodzakelijk mijn dood of de dood morgen 

reeds? 

Je kunt de rest van je leven nadenken over interpretaties die mogelijk zouden zijn. 

Dit gebedshuis geeft aan een kant een gevoel van hoop, aan de andere kant van huiver. 
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Het mysterie. 

Dat wat Rudolph Otto Das Heilige noemde, het Lumineuze. 

 

Als er onder de lezers zijn die een soortgelijke ervaring hebben gehad hoor ik dat graag. Het zou best 

kunnen zijn dat het veel vaker optreedt dan we aannemen, misschien zonder dat mensen het zelf 

merken. 

 

     ****** 

 

Indonesische  herinneringen 

Zolang ons gezin, ouders en vier zonen, compleet was hadden de twee oudste broers een eigen  kamer. 

Ik sliep bij mijn moeder op de kamer, mijn broer Eric bij mijn vader. 

Nadat mijn twee oudste boers in 1935 naar Nederland waren 

vertrokken, kregen mijn broer Eric en ik hun kamers. Ik kreeg een 

mooie, grote kamer met zicht op de zijtuin. Hier zien jullie de 

veelbelovende jonge intellectueel achter zijn studeerbureau. Nou, daar 

is wel wat op af te dingen. Het was nog geheel ongewis wat er van me 

terecht zou komen. Het enige voordeel dat ik had was dat ik van vroegs 

af aan wist wat ik wilde worden: bioloog. Al had ik nauwelijks een idee 

wat dat was, alleen dat als je dat ging studeren je met dieren en planten 

te maken kreeg.Als ik naar veel jong mensen van nu kijk, zie ik wat een 

groot nadeel het is als je niet weet wat je wilt worden. 

 

Mijn moeder was altijd bezorgd over mijn gezondheid. Ik kreeg boven mijn gewone onderhemd nog 

een flanellen erover heen. Bandung was wel een koele stad, maar overdag kon het er flink warmer 

zijn.  Als ik in de kruidenierswinkel van Koe A Khiat  kwam, achter ons huis, kwam de dikke 

eigenares aan mijn hemdjes voelen en dreef er publiekelijk de spot mee. Ik had behoorlijk de pest aan 

dat mens. Ik was eigenlijk een nakomeling, die niet was bedoeld. Nu ik toch op komst was, hoopte 

men op een dochter, maar het was  alweer een jongetje!  

Later, in Nederland kocht ik het boekje Dubieuze liefde in de omgang met het kind, door de zenuwarts 

J.H. van den Berg (1958). Hij werd vooral bekend door zijn boek Metabletica, dat ik niet heb gelezen. 

Van den Berg schrijft onder andere : 
De moeder die bevreesd gemaakt werd het kind door tekort aan liefde in een ongeluk te storten en op grond van 

die vrees meer liefde geeft dan zij, ongewaarschuwd, zou gegeven hebben. 

Ik ben ervan overtuigd dat ik slachtoffer van die dubieuze liefde ben geweest en heb er gelukkig niets 

van over gehouden voorzover ik dat zelf kan beoordelen tenminste. 

 

Op school moet ik in de laagste klassen een lastpost zijn geweest. Met de opeenvolgende 

onderwijzeressen ging het helemaal niet naar wens. Pas in de twee hoogste klassen toen onderwijzer 

van Dam ons les gaf, ging het heel goed. Van Dam had natuurlijk gezag, er was nooit rotzooi in de 

klas. Een van de dames onderwijzeressen liet me een keer naar voren komen toen het hoofd van de 

school even kwam kijken. Ze vertelde hoe vervelend ik kon zijn, en toen gaf die man me zomaar een 

klap in het gezicht. Ik vertrok geen spier maar voelde wel een plas m’n broek inlopen. De heer Helder 

was eigenlijk wel een aardige man, hij volgde nu eenmaal een traditie die toen heel algemeen was. Na 

die bewuste klap moest ik nablijven en bij hem op het podium  zitten terwijl hij een hogere klas les 

gaf. Eerst legde hij me symbolisch over de knie en gaf me met een lineaal een paar niet voelbare 

klappen mee  op m’n achterste. 

Ik zat op een zevenjarige lagere school terwijl ik in Nederland in een zesde terecht zou komen. Mijn 

vader wilde proberen me die te laten overslaan en me meteen naar de middelbare school te laten 

sturen. Daarom moest ik eens in de week bij van Dam bijgespijkerd worden. Als hij dan, 

welgeschoren, binnenkwam, rook ik de crême die hij gebruikte. Het waren geen vrolijke 

herinneringen. Aan boord van het schip waarmee we naar Nederland gingen kreeg m’n vader het in 

z’n hoofd om me Frans te laten leren uit boekjes die hij uit Nederland had laten overkomen. Daaruit 

werd ik dan door hem overhoord. Moet je je voorstellen: een jongetje van 12, onderworpen aan alle 

overweldigende indukken  van zo’n bootreis. Er kwam dan ook niets van terecht. In Nederland kwam 
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ik wel op de middelbare school terecht, maar bleef in de tweede klas zitten, ik was eenvoudig nog veel 

te speels en al dat gedoe was voor niets geweest. Papa fúme une pipe... Il est un rat sur le mur.....bah! 

 

     ****** 

 

Ellen de Bruin heeft een, hier en daar hilarisch boekje geschreven: Vergaderen? Niet 

doen! Voor wie veel heeft moeten vergaderen zoals ik, staan er zeer herkenbare dingen 

in.  

Ik haal er  één voorbeeld uit. De brainstormvergaderingen. Iedereen weet dat die 

eindeloos kunnen duren, vooral als de  aanwezigen in groepjes worden verdeeld, die 

later in een plenaire zitting verslag van hun bevindingen uitbrengen. Iedereen weet ook 

dat zulke sessies nooit wat nuttigs opleveren. Niettemin gaat men er stug mee door. 

Vele aanwezigen zijn lui en zwijgen in de verwachting dat een ander wel zal zeggen wat men zelf 

wilde te berde brengen. Anderen zijn bang dat hun autoritaire baas  het hen zal kwalijk nemen als ze 

een kritisch standpunt jegens de dienst of het bedrijf maken. Het boekje staat vol met zulke 

observaties. Lezen! 

     ****** 

 

Vanaf nu ga ik, in navolging van kranten als de NRC en Trouw, een rubriek beginnen Dier of 

Beest van de maand. De illustraties zullen overwegend eigen foto’s en gescande dia’s zijn en 

ik kies alleen die waarbij een verhaal te vertellen valt. 

 

Dier van de maand 

We beginnen met de wevervogel, Quelea quelea. 

Wevervogels zijn schadelijk 

Zij kunnen in korte tijd een heel graanveld leeg eten, 

zij doen dat niet bij duizenden doch bij miljoenen!  

Door hun enorme aantallen zijn ze moeilijk te 

bestrijden, ook doordat ze vaak in doornige 

acaciabomen nestelen en overnachten (wat de 

Engelsen roosting sites of roosting trees noemen). 

Andere vogels mijden zulke plekken van 

schreeuwige wevervogels.  Er is één middel dat voor 

vogels zeer giftig is: Queletox. Het is een gif dat in Duitsland wordt gemaakt (ze zijn nog 

steeds bekwaam in het produceren van giftig spul in dat land). 

Een keer gingen de Duitse docent Schmutterer, twee van zijn 

assistenten en ik per helicopter een boom inspecteren waar de 

wevers overnachtten en die met Queletox was bespoten. Die 

boom stond in een kale vlakte, vlak bij het dorpje Hassa Heissa 

in het noorden van de het katoengebied Gezira. Wat we zagen 

was allerminst vrolijk. De grond lag bezaaid met dode vogeltjes 

die ook in allerlei bizarre houdingen aan de doorns van de 

bomen hingen. Je kon niet vermijden 

over ze heen te lopen. Dan piepten die 

morsdode vogeltjes, want je trapte de lucht 

uit hun longen.  

Op een gegeven moment riep een van de 

jonge Duitsers in dat van God en mensen 

verlaten bos: Herr Privatdozent, Herr 

Privaatdocent, kommen sie mal. Ze 
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hadden een uil gevonden die blijkbaar de verleiding van  

 

zoveel voedsel niet had kunnen weerstaan 

en nu zelf was vergiftigd en duidelijk 

stervende was. Het was jammer van zulk 

een prachtige vogel. Zijn naam was Otus 

leucotis. De uil op de foto is niet de 

vergiftigde uil. Het is zijn soortgenoot die ik 

in 1998 fotografeerde in de dierentuin van 

Emmen.  Daar zie je aan wat voor mooie 

uilensoort dit is. De foto van de dode 

wevervogels werd genomen in 1964 bij 

Hassa Heissa. 

Wevervogels hebben muskleurige wijfjes maar sommige soorten hebben prachtige, met geel 

of rood gekleurde mannetjes. De afbeelding van zo’n paar komt uit het boek Pests of Crops in 

Northeast and Central Africa, door H.Schmutterer, waaraan een Sudanese, Engelse collega en 

ikzelf hebben meegeschreven en –gecorrigeerd. Het nadeel van het boek is dat het sterk is 

gericht op chemische bestrijding. Geïntegreerde bestrijding was in die jaren nauwelijks in 

zwang. 

 

In die tijd stuitten we op een vreemd verschijnsel. Mijn collega, de ornitholoog 

(vogelkundige) Peter Dare had op het proefstation in  Wad Medani in het open veld een kooi 

met wevervogels. Op een dag vond hij een aantal onthoofde vogeltjes in deze vollière, de 

kopjes waren verdwenen. Hij haalde mij erbij en we besloten een nachtwake te houden. Wat 

we vermoedden werd bewaarheid: een bunzing sprong tegen de kooi op. Van de 

rondfladderende wevervogels bleven enkele met de kop door het gaas steken, die  

werd dan door de bunzing afgebetene en opgegeten!. De bunzing vingen we met een val en 

lieten hem kilometers verder los.Vogelhouders doen er goed aan zulk fijnmazig gaas te 

gebruiken dat de kopjes van hun vogels er niet doorheen kunnen. Het interessante is dat ik 

jaren later, las dat in Nederland, zich een soortgelijk raadselachtig voorval had voorgedaan. Ik 

heb toen over onze Sudanese ervaring geschreven aan de NRC en de veronderstelling geuit 

dat het een marter, poes of grote rat had kunnen zijn. Men was blijkbaar zo blij met deze 

suggestie dat het stukje ongewijzigd in de NRC kwam te staan. 

Zo zie je hoe interessant, zij het ook treurig,  het verhaal bij een paar foto’s kan zijn. 

 

     ****** 
Herinneringen aan de bezettingstijd 

In  de vorige Overpeinzingen schreef ik dat de eerste dagen na de Nederlandse capitulatie de stemming 

gelaten was. Er waren Nederlanders die verontwaardigd waren dat de koningin en het kabinet naar 

Engeland waren uitgeweken (“gevlucht” zei men). Al snel veranderde dat , men begon zich te 

realiseren dat het toch een verstandig besluit was geweest uit handen van de bezetter te blijven. 

In je omgeving kon je ervaren hoe de mensen oranjegezinder waren dan ooit. 

 

In onze straat woonden twee NSB-ers en een  gezin dat naar men zei pro was. Die twee mannen liepen 

vaak in WA-uniform, de weerafdeling van de NSB. Als een van hen in de voortuin zat en de ander 

fietste voorbij dan hieven ze hun gestrekte arm en riepen “houzee” tegen elkaar hetgeen op mij als een 

kinderachtige vertoning overkwam. 

Soms kwam de WA door onze straat marcheren. Mijn moeder waarschuwde me regelmatig dat ik die 

lui uitdagend zou aankijken. Dat was volgens mij niet waar, maar ik keek hen wel recht in het gezicht. 

Mijn enige heldendaad in de oorlog viel in die tijd. Ik liep door een van de straten in onze buurt op 

weg naar de stad, toen er een Duits officier op de fiets voorbij kwam. Hij hield me staande en vroeg 

waar het station was. Dat lag achter en ten oosten van me, doch ik wees naar het westen. Ik voelde me 
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sterk in de  schoenen staan, want in het westen stond het kleine station Bloemendaal. De man had het 

door dat hij werd bedonderd en begon tegen me te schreeuwen. Toen ik  kreeg ik het toch goed 

benauwd. Waar of ik woonde. Ik wees vaag in de richting van ons huis. De man liet me echter met rust 

en fietste kwaad weg, hij zag waarschijnlijk in dat dit een hopeloze zaak was. Of  hij richting station 

Bloemendaal of Haarlem fietste herinner ik me niet meer, waarschijnlijk te geschrokken om daar op te 

letten. Je kon zulke zinloze “verzetsdaden” maar beter achterwege laten!  

 

In onze klas zaten geen Jeugdstormers (de jeugdafdeling van de NSB), in de parallelklas drie, 

waarschijnlijk met opzet bij elkaar gestopt. Die kwamen vaak in uniform op school, een dolk aan hun 

kont hangend. In mijn klas raakte ik met een jongen bevriend, achteraf wonderlijk want het was een 

enorm slap ei. Hij was pro-Duits, als we een spelletje dam speelden, vernoemde hij tot mijn ergernis 

zijn damstukken naar Duitse generaals: Keitel, Kesselring....enz.  Wat de deur echter dicht deed was 

dat hij op school tijdens pauzes, opliep met die NSB-jongens uit de parallelklas. Ik legde hem uit dat 

ik door mijn vriendschap met hem me gecompromitteerd voelde en vroeg hem die lui links te laten 

liggen. Dat weigerde hij en ik brak met hem. Het was bizar, zijn ouders en jongere broer waren hevig 

anti-Duits. Als mijn moeder en ik bij hen op bezoek gingen of omgekeerd, was hij er ook. Dan was er 

een levendige conversatie, vooral met de vader die van vogeltjes hield, maar wij  tweeën negeerden 

elkaar. Na de oorlog sprak hij me in de bus aan alsof er niets was gebeurd, maar toen hij korte tijd later 

naar Maastricht verhuisde, heb ik hem nooit meer gezien. 

 

     ****** 

 

Ik eindig met een wat naïf, sentimenteel gedichtje Vogeltje van Liselore Gerritsen. 

  
 ach vogeltje klein vogeltje 

 mijn vogeltje van 't voorjaar 

 dat net nog moeizaam klopte in de holte van mijn hand 

 je bent zo zachtjes doodgegaan 

 dat mijn eigen hart haast stil bleef staan  

 en ik dacht 

 zo zijn er meer gegaan 

 zo ongemerkt van mij vandaan 

 dat mijn eigen hart haast stil bleef staan 

 en het nooit zal kunnen vatten 

 

Naïief en sentimenteel misschien, maar in zo’n andere sfeer en intentie omwille van één vogeltje, in  schril  

contrast met de mentalteit van mensen die op zulk een brute manier duizenden vogeltjes de dood in jagen. 

 

Dierbare allemaal, tot een volgende  keer! 

 

 

 

Gebedshuis     Tekening, na de droom gemaakt 

Foto’s en gescande dia’s    Uit het familie album 

Wevervogels Uit Pests of Crops in Northeast and Central Africa, door 

H.Schmutterer cs.    

Liselore Gerritsen     Van internet 
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