
Foarpublikaasje De koma-korrektor

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it 

Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden

as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens in aksje in befel wegere. Wylst Siemen – 

fertize yn hallusinaasjes – yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy 

wegering. Dêrfoar giet se ûnder oaren op besite by in âld kammeraat fan har heit, Jappy, dy’t 

mei him yn Indië sitten hat.

Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy’t Betty twingt sels ek in kar te 

meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket 

dat in minske ‘nee’ seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is

wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

Doe’t ik dy middeis by Jappy oanbelle, duorre it in skoft ear ’t er iepen die. Earst tocht ik dat 

er miskien net thús wie, al stie syn bestelauto noch wol op it hiem. Ek skeat it efkes troch my 

hinne dat der miskien wol wat bard wie. Hy mocht der dan sa sûn as in fisk útsjen, mei 

minsken fan dy leeftiid wistest it noait, fan heit hie ik úteinlik ek totaal net ferwachte dat er 

samar ynienen derby delfalle soe. En de lêste kear hie Jappy him miskien ek wol in bytsje 

opwûn. Mar foardat ik my noch mear mûzenêsten yn ’e holle helje koe, stiek er ynienen de 

holle ta it souderrút op de earste ferdjipping út.

‘Ik kom der oan, wachtsje efkes, ik bin net mear sa fluch by de trep del.’

It fernuvere my dat er sowieso boppe wie. Foar safier’t ik it besjen kinnen hie, libbe er 

hielendal op de begeane grûn. It keukentsje en de dûs wienen yn alle gefallen beneden, en 

troch in kier by ien fan de doarren hie ik ek noch in keammerke mei in bêd deryn sjoen. De 

trep nei boppen wie ferrekte smel en steil, it hie hast mear wei fan in ljedder as fan in trep, dat

ik koe my wol foarstelle dat er it opjûn hie om dêr te sliepen. Wat soe er dêr no dan noch by 

de ein ha? Op dat stuit kreake de foardoar iepen.

‘Soa, der wiest al wer. De minsken kinne wol tinke dat we ferkearing ha.’



‘Se tinke earder dat der alle dagen ien fan de thússoarch by dy komt te sjen,’ koe ik net 

neilitte te sizzen. It mocht dan in âld man wêze, taspilingen op ferkearing en sa, dêr hie ’k it 

net op stean.

‘Net sa pinnich, leave, net sa pinnich, it wie mar in grapke, dat hiest ek wol yn de gaten 

tink?’

Sokke fragen, dêr hoechst gjin antwurd op te jaan, hie ik fan ús mem leard, dat swijend 

skufele ik achter him oan de wenkeamer yn.

‘Dokkumer kofje?’

It wie twa oere middeis, wêr seach er my foar oan? Ik skodholle: ‘Gewoan kofje is bêst 

genôch.’

Dat stie wol hiel rap op tafel; soe er de Dokkumer kofje oars ek op basis fan oploskofje 

meitsje? Jappy knikte my optein ta: ‘Do riedst noait wat my fan ’e moarn betiid wer yn ’t sin 

skeat.’

Nee, ik hie gjin idee ...

‘De namme fan ús pelotonsaapke!’

‘Werklik?’

‘Bintang, ynienen wist ik it wer, Bintang, sa hjitte er! Och, wat wienen wy mâl mei dat 

bist! Oeral folge er ús. En witst hoe’t ik der no wer by kaam?’

Ik skodholle.

‘Ik haw fan him dreamd fannacht, hiel libben, krekt sa as er doe altyd wie. Yn myn dream 

rûn er ús ek elke stap achternei, of hy gie in pear meter foar ús út, slingerjend troch de 

beammen, en mar roppe en mar gekjeie. Mar doe’t ik wekker waard, wist ik wer wat der yn it 

echt mei him bard is. It wie nei in relatyf rêstige nacht. We hienen dus aardich goed sliept en 

waarden mei in goed sin wekker. Ik wie as ien fan de earsten der út en soe rjochting it 

mandiehok, doe’t ik in pear meter fan ús sliepbarakken ôf wat lizzen seach. It hie wat fan de 

kleur fan de facht fan Bintang, mar der wie wat nuvers mei, dat ik der dochs mar efkes hinne 

te sjen. Dêr lei er, triljend en skokkend oan myn fuotten. Ik knibbele by him del, mar hy wie 

him eins al net mear bewust fan dizze wrâld. Undertusken wienen der in pear oare jonges by 

kommen. Stil stienen we te sjen. Uteinlik sei Rikus wat we allegear tochten: “Dy 

kloatsekken ... se ha him fergiftige.” Willy soe om syn gewear, om Bintang út syn lijen te 

ferlossen, mar it hoechde al net mear, syn eachjes brutsen en dat wie de ein fan ús 

pelotonsaapke. Dy deis ...’

Ynienen bruts Jappy syn ferhaal ôf: ‘Noch in bakje?’



Ik knikte, hast wat oerfallen troch it feit dat dit ferhaal him sichtber rekke. Ik hoechde him 

neat te freegjen, it slagge my amper om sels noch wat te sizzen. Net dat ik dat spesjaal fan 

doel west hie, of wol? Soe ik mei immen as Jappy diele kinne wat ik dy moarns ... Samar stie 

er wer yn de keamer en op itselde stuit kaam my wat yn it sin dat ik him noch wol freegje 

woe.

‘Hasto eins noch kontakt mei Rikus en Willy?’

Jappy’s hannen trillen in bytsje doe’t er beide bekers mei kofje op it tafelblêd del sette. Hy 

antwurde net daliks, nam earst wer plak op de stoel tsjinoer my oan tafel. Doe sei er: ‘Hat jim 

heit it dêr noait oer hân?’

‘Nee ... Dat leau ik net. Hy hat it eins amper oer Rikus en Willy hân, dy ken ik allinnich 

mar fan de foto’s. Wat is dêr dan mei?’

Jappy suchte djip. ‘Dy binne beide omkommen yn Indië.’

Dat wie no wol it lêste dat ik ferwachte hie. Fan de oare kant: wêrom al dy oaren wol en sy

net? Allinnich hie ik dêr gjin tel by stilstien, krekt as soe it feit dat se heit syn freonen wienen 

harren ûnstjerlik makke hawwe.

‘Dat spyt my om te hearren ... dat wist ik net ... Ik leau ek net dat ik fan dy In Memoriam-

kaartsjes fan harren yn heit syn album sjoen haw.’

‘O ja, fan dy bidprentsjes bedoelst, dy krigen we altyd by de katolike begraffenissen. Nee, 

dat soe ek net kinne. Nei de feroardieling hawwe se mekoar tink net iens wer sjoen. Rikus en 

Willy krigen elk trije moanne straffinzenis, en doe’t sy werom wienen, wie jim heit al by in 

subsistentenbataljon yndield wol ’k leauwe. Hoe dan ek: Rikus en Willy binne pas 

omkommen neidat Siemen al wer werom wie yn Nederlân, de ien by it wachtrinnen en de oar 

by it oerstekken fan de kali.’

‘Mar hat heit dat dan wol witten?’

‘Witten wol, tink ik, dat kin hast net oars, hy sil it wol fan ien fan harren mienskiplike 

kameraden heard ha, mar hy hat der sels dus net mear by west. Miskien hat er it der dêrom ek 

wol net oer hân yn ferbân mei it boek: it makket gjin diel út fan syn eigen oantinkens.’ 

Jappy suchte nochris. ‘Ja, der gie in soad mis. En lang net altyd troch de pelopors hear, by 

ússels gie der ek genôch ferkeard. Dêr mochtest it noait oer ha fansels, al hielendal net yn de 

brieven nei hûs, en no noch net eins, mar it wie wol sa. En it wienen by tiden de bêsten dy’t 

der sa oan gongen. Ik sil noait wer ferjitte ... ús luitenant Van de Rijken, dat wie in bêstenien, 

noflik ek, en noait te beroerd om sels de hannen út de mouwen te stekken of foarop te gean. 

Doe’t er tidens in aksje yn de buert fan Tasik in opstellingsplak foar in lichte mitraljeur 

ferkenne soe, waard er allerstomst troch eigen fjoer troffen. Hy koe gelokkich noch aardich 



flot werombrocht wurde nei it kamp, mar hy wie net mear te rêden: de oare moarns betiid is er

ferstoarn. Stompeloas wie it. Krekt sa mei Kools, dy kaam júst op it ferkearde momint om de 

hoeke fan in feestâl slûpt; hy waard rekke troch in hângranaat fan ússels, der wie praktysk 

neat mear fan dy jonge oer. Friendly fire neame se dat.’

Neat wist ik te sizzen op sokke ferhalen, hielendal neat. Ast der wat langer by stilstiest wie 

it te ferskriklik foar wurden, ek foar de ‘dieders’, mar it woe net rjocht trochkringe hoe soks 

barre koe. Jappy wie my al wer in pear stappen foarút: hy wie net te stuitsjen hjoed, krekt as 

wie der in dyk brutsen dy nachts. 

‘Fan de oare kant: de militêren fan it TNI, it Yndonesyske leger, dy hienen it by tiden wol 

goed foar inoar, dy hienen ek in echte kommandostruktuer, mei kommandanten dy’t wisten 

wêr’t se mei dwaande wienen. It wienen doe ús fijannen, mar úteinlik koe ik foar dy jonges 

noch wol bewûndering ha, dy wisten wat fjochtsjen wie, en wat in earekoade wie. Allinnich: it

TNI wie lang net ús iennichste fijân. Eh jonge nee, se dogge no krekt as wie it allegear sa 

ienfâldich dêre, mar it tilde der op fan de groepen en groepkes dy’t inoar dan allegear ek 

nochris bestrieden: de KPI, dat wie de kommunistyske partij, Lasjkar Rajat, Masjoemi, 

Hizboellah en wit ik hoe’t se allegear hieten, en dan wienen der ek noch deagewoan kriminele

rampok-bendes. Do silst it net leauwe Betty, en it is fêst net watsto op skoalle leard hast, ast 

der al wat oer leard hast, mar nei de Renville-oerienkomst en de wapenstilstân yn jannewaris 

’48 fochten de mannen fan de Siliwangi Divisie mei ús mei tsjin de legers fan de Darul Islam. 

Dat wienen smearlappen dy’t de befolking der goed ûnder hienen yn de stikken dêr’t se baas 

wienen, grutte konkurrinten van de TNI, fan Soekarno en syn mannen, dy hienen ûnderling 

minstens sa’n ôfkear fan inoar as sy beiden fan ús. Dêr sjochst fan op, hin? Wat witsto der 

eins fan? Ditsoarte fan dingen, dat wit hast net ien, dêr hearst noait wat oer, mar sa wie it al, 

sa wier as ik hjir stean. Minsken kletse mar en lulle mar en eltsenien fynt oeral wat fan, mar as

it derop oan komt, dan witte se fan neat. Se moatte har ris stilhâlde, mei har waanwize praat. 

Ik wurd der stadichoan aardich beroerd fan, al dat geouwehoer oer Yndonesië, benammen 

troch minsken dy’t der noch noait west ha, dy’t noch noait in oarloch meimakke ha, dy’t net 

iens witte wat oarloch ís. Se ha sa maklik praten, al dy gelearde hearen, en dames, nim my net

kwea ôf, dy sitte der tsjintwurdich ek by fansels. Altyd mei de noas yn de boeken en de 

argiven, en se háwwe al sa’n soad kennis achterôf. Soenen se har oait sels mar ris ôffreegje 

hoe’t it is as je der middenyn sitte, as je net krekt witte wat der oeral om je hinne bart, as je it 

gefoel ha dat it sjitte of deagean is? Labbekakken bin it.’

   It bloed kaam waarmread yn myn wangen opsetten; ik koe der neat oan dwaan, mar ik 

fielde my oansprutsen, oanfallen miskien sels wol. As hy it hie oer ‘al dy gelearde hearen en 



dames’, hie hy it dan eins ek net oer my? Of wie ik wat oergefoelich wurden, nei in minne 

nacht en in minne start fan de dei? Net dat ik sa geleard wie, mar yn syn eagen miskien wol, 

en yn alle gefallen hearde ik by dyjingen mei ‘kennis achterôf’, by dyjingen dy’t noch noait in

oarloch meimakke hienen, by dyjingen dy’t noch noait yn Yndonesië west hienen. 

Diskwalifisearre my dat om fragen te stellen?

‘Dêrom kin in labbekak noch wol gelyk ha!’ Ik flapte it der samar út, wylst ik eins fan doel

west hie de wiiste te wêzen en my stil te hâlden. Suver ferbjustere seach Jappy my oan, hy 

wie totaal net wend dat ik him tsjinspruts. 

‘Ik haw it net oer dy, hear.’

Feilleas.

‘Mar dan noch,’ brocht ik der tsjinyn.

Jappy seach my oan mei in aparte mingeling fan in glim en wat grimmitichs om de mûle: 

‘No’st it seist: miskien is dat noch wol it grutste probleem, dat sokke minsken altyd tinke dat 

it in kwestje fan gelyk hawwen is.’

We wienen útpraat. Ik luts myn jas oan dy’t noch oer de rêchleuning fan myn stoel hong, 

en sûnder fierders noch wat te sizzen rûn ik ta de foardoar út. Klear mei dy man. 

Doe’t ik thúskaam, makke ik in waarme krûk en kroep op bêd. Om my mocht dizze dei wol 

foarby wêze, of dizze moanne, dit jier. Leafst soe ik it dekbêd oer de holle lûke en pas wer 

wekker wurde as it maitiid wie. Dea- en deawurch wie ik. Mar sliepe woe net fansels. Myn 

breinsellen draaiden oeroeren. Neidat de krûk al wer kâld wurden wie, de groeven yn de 

grammofoanplaat yn myn holle sa’n bytsje yn beton getten wienen en myn mage begûn te 

rommeljen, kaam ik dochs mar wer fan’t bêd ôf, waarme in stik lasanje op yn de magnetron 

en skode it gedachteleas nei binnen, mei beide earmtakken op tafel.

Yn in healslachtich besykjen mysels ôf te lieden, siet ik wilens mei de laptop foar myn noas, 

mar ik hie der net earlik nocht oan om mei it boek oan de gong. Wylst ik samar wat oer 

ynternet oan it surfen wie, dwaalden myn gedachten dochs noch hieltyd ôf nei de besite oan 

Jappy. It leafst soe ik dy man mei syn ôfwaaid praat sa fier mooglik fuortstopje, mar hy liet 

my net los. Dêr kaam by: eins hie ik in grouwélige hekel oan ûnienichheid, hoe ûnbetsjuttend 

ek.



Behalven mei heit, skeat der ynienen troch my hinne. Yn myn pubertiid hie ik altyd en ivich 

mot mei heit. Alles dêr’t ús heit foar wie, dêr wie ik feitlik tsjin, sa’n spultsje wie it hast wol. 

As fyftjinjierrige wie ik noch wolris foar in demonstraasje te finen: tsjin de NAVO, tsjin de 

atoombom, tsjin militêren op Flylân en yn it Lauwersmargebiet, wylst de âld-striders mei 

harren reade baretten op ús oan de kant fan de wei stienen út te skellen. Us heit stie oan de 

kant fan de âld-striders, dêr wie ik wis fan, al hienen we it dêr eins noait oer hân. 

Yn earste ynstânsje út ferfeling begûn ik op YouTube nei filmbylden fan feteranen te sykjen. 

Sa no en dan dûkten der filmkes op út neilittenskippen of sa, en ik hie de naïve hoop fia 

beweegjend byld tichter by in wurklikheid te kommen dy’t ik út eigen ûnderfining net koe. 

Mar mei de sykwurden dy’t ik brûkte sieten der ek kompleet oarssoartige filmkes tusken, en 

sa bedarre ik by in nûmer dat in koar fan frouwen fan útstjoerde Britske militêren foar de 

kryst opnaam hie, in oade oan harren mannen dy’t by need oaral yn de wrâld, yn hokker 

oarloch dan ek, ynset wurde koenen.

It begûn mei in loepsuvere solo fan in militêrsfrou mei in goddelike stim. Doe kamen der 

bylden by fan ôfskie en weromkommen, fan militêren yn aksje, fan in militêr yn fol ornaat 

mei in puppy op de earm, fan mannen en frouwen dy’t inoar yn de earms fleinen op in 

fleanfjild en fan lytse bern dy’t troch harren heiten opfongen waarden. In skoftke liet ik dy 

bylden op my ynwurkje, en foardat ik der op betocht wie streamden de triennen my oer de 

wangen. Noait tocht dat ik hjir nochris gefoelich foar wêze soe. Ik seach noch hieltyd wol de 

propagandakant derfan – de bern dy’t noait fier fuort wienen as der wer ris in oarloch oan de 

man brocht wurde moast – mar dochs: alle anti-militarisme en synisme wie ferdwûn, want 

ynienen seach ik ek dat it gewoan minsken wiene, net allinnich in ferhaal.

Eins wie it ek oeral itselde: yn Yndonesië, yn Noord-Korea, yn Vietnam, yn Libanon, yn Irak, 

yn Afghanistan, en gean sa mar troch: de gewoane soldaat waard oer it algemien ûnder – sels 

foar oarlochsbegrippen – net-optimale omstannichheden de rotsoai ynstjoerd, en as it ferkeard

gie of op syn minst net hielendal nei ’t sin, dan waarden sy mei de nekke oansjoen. Net de 

hege militêren, en al hielendal net de polityk ferantwurdliken, dy’t harren om te begjinnen dy 

rotsoai ynstjoerd hienen.



Mar ik waard noch wat oars gewaar. Om earlik te wêzen tocht ik dat ik, wat definsje, 

militêren en geweld oanbelanget, noch altyd min ofte mear deselde ideeën hie as doe’t ik in 

jier as fyftjin wie: de pasifistyske kant it neist. Mar no kaam ik ta de ûntdekking dat ik wol 

deeglik gefoelich wie foar ten earsten de romantyk fan it militêre libben en twadst foar it 

argumint dat geweld soms nedich is. En mear noch: no pas kaam my wer yn it sin dat ik, ek as

fyftjinjierrige, hielendal net sa iensidich pasifistysk wie.

Nuver eins: ik fûn oprjocht dat wy gjin lid fan de NAVO wêze moasten, dat wy gjin 

atoombommen yn ús lân pleatse moasten, dat der by ús gjin militêre oefeningen hâlden wurde

moasten, al hielendal net yn natuergebieten, mar sadra’t it gie om geweld oer de grins, dan 

stie ik der ynienen in stik milder tsjinoer, foaral as it in yn myn eagen goed doel tsjinne. Hoe 

gewelddadich se ek wienen, seker besjoen fanút in hast-pasifist, ik wie fóár de Palestine 

Liberation Organisation fan Arafat, fóár de Rote Armee Fraktion, fóár de Brigado Rosso, yn it

algemien foar alles wat read en bloedread wie, foar alles dêr’t heit net foar wie, foar alles wat 

heit net wie.

En dan wienen dêr noch de Molukkers. No pas realisearre ik my goed dat de kapingen yn de 

santiger jierren fan de tweintichste iuw feitlik noch in útfloeisel wienen fan de dekolonisaasje-

oarloch yn Yndonesië. Yn 1977, as famke fan krekt tsien, wie ik hiel bot ynteressearre yn dy 

kapingen, en ek hjir wer: eins mear yn de kapers as yn de slachtoffers. Mar safolle jier letter 

koe ik my totaal net yn it sin bringe wat heit dêrfan fûn, oft we it dêr yn it gesin oer hienen, en

sa ja: oft ik dêr al wat fan meikrige op dy leeftiid. Wie it suver en allinnich myn eigen 

tafallige ynteresse (op skoalle hienen we it der wol oer, dêr wie ik wis fan, omdat elke dei twa

bern in knipselkrante meitsje moasten en dat fûn ik sa’n bytsje it boeiendste ûnderdiel fan de 

hiele dei), of kaam dy ynteresse eins ergens oars wei? 

De Molukkers, wat soe heit dêrfan tocht ha? It wienen kristenen dy’t yn Indië meifochten 

hienen oan de Nederlânske kant. De heiten fan de kapers stienen feitlik yn syn skuon, úteinlik 

hienen se meifochten oan de ferkearde kant, de ferliezende kant, op it ferkearde hynder 

wedde, mar foar harren hie dat noch folle dramatysker gefolgen. Nei de ûnôfhinklikens fan 

Yndonesië en it opheffen troch Soekarno fan de Verenigde Staten van Indonesië, dy’t noch 

aardich autonoom wienen, seagen de Molukkers de bui al hingjen. Opgean yn in Yndonesyske

ienheidssteat seagen sy absolút net sitten, en dêrom rjochten sy yn april 1950 op Ambon de 

Republiek der Zuid-Molukken op. 



Doe’t Soekarno it Yndonesyske leger derop ôf stjoerde, joech Nederlân net thús, krekt likemin

as Amerika of Australië. Uteinlik helle de Nederlânske steat sa’n 4000 Molukse KNIL-

militêren mei harren gesinnen nei Nederlân foar wat bedoeld wie as in tydlik ferbliuw, mar al 

gau die bliken dat se hielendal net werom koenen. De mannen waarden by oankomst 

fuortendaliks ûntslein út militêre tsjinst en de famyljes waarden ûnderbrocht yn 

barakkenkampen lykas Vught en Westerbork. De desyllúzje wie kompleet. Sy wienen harren 

heitelân kwyt, beide heitelannen eins: feitlik mei de nekke oansjoen yn Yndonesië, ek net 

bepaald mei iepen earms ûntfongen yn Nederlân, krekt likemin as de Indyske minsken: it hie 

mear fan in kâlde dûs as fan in waarm bad. Mar harren obstinate bern leinen har dêr net by 

del: dy woenen rjochtfeardigens, in eigen Súd-Molukse steat, it neikommen fan al dan net 

ûnderstelde beloften. 

Ik knipte alles út de krante wat te krijen hie mei de kapings fan de trein by De Punt en de 

skoalle yn Assen, mar wat ik it langst bewarre, jierren- en jierrenlang noch, wie in útskreaune 

dialooch tusken ien fan de kapers en in sjoernaliste. Ik koe der gjin genôch fan krije, de 

ultrakoarte antwurden dy’t dochs sa’n soad seinen, dy’t yn alle gefallen sjen lieten dat it ek 

minsken wienen, dêr oan de oare kant fan de lijn, gjin meunsters. Minsken dy’t taseinen dat se

goed foar de bern soargje soenen, en dy’t fierders hast oeral soks op antwurden as: dat is ús 

saak, en dat wie it ek. Ik soe der no wat foar jaan om dat knipsel noch yn myn besit te 

hawwen.

It wie fêst heal ferkeard oriëntalisme, mar ik fûn se moai, ik fûn se spannend, ik fûn se stoer, 

de kapers. It wie wol wat triviaal, sokke oerwegingen, en ik soe se eins net meitsje moatte, 

sokke opmerkingen, mar hé, ik wie krekt tsien. Dat is in leeftyd wêrop de dingen noch suver 

en ûnsensurearre trochkomme. Soe dat hjoed de dei sa oars wêze? Stel dy foar dat je twa 

foto’s sjen litte soenen oan bern fan no: ientsje fan Van Acht, mei syn plakte hier, syn lytse 

eachjes en syn wrat, en ientsje fan in Molukse kaper, mei syn glânzjende swarte hier, syn felle

brune eagen en syn seerôvershierbân. Soe it dan net sinneklear wêze? Van Agt wie de heks, de

kaper wie Hans, of Grietje.

Fansels, it foel net te ûntkennen: by in eardere treinkaping troch Molukkers, by Wijster, 

wienen ûnskuldige minsken deasketten, dat foel net goed te praten. Mar harren âlden wienen 

besoademitere, beduvele, fernedere, ôfskeept, en dy âlden ferdroegen dat, se dienen neat, 



praten it goed of swijden, en se bleaunen hoopjen, hoopjen op neat, en de bern wisten dat. 

Hoe wie dát foar in bern? In deastille hel.

Je witte mar noait wat je siedzje yn it hert fan in bern. Want ek dizze ynteresse, dizze sympaty

foar de Molukkers, kaam net út de loft fallen fansels. Hiel dy grifformearde opfieding hie my 

dêrfoar klearstoomd. Elk jier opnij, werklik elk jier opnij, hie ik wer sa’n ôfgryslik, sear 

dwaand begrutsjen mei Petrus en mei Judas, de ferrieders, de misliksma’s, de hertstochtliken 

mei it hert op it ferkearde plak, de jonkjes op de achterste banken dy’t it net begrepen hienen. 

Mar sa hurd koe ik net bidde dat Petrus ek mar ien fan dy jierren by de twadde hoanne op oare

gedachten kaam, of dat Judas, ûnderweis nei de Farizeeërs, ek mar ien kear tocht: ferrek mar, 

earst noch efkes in neutsje helje by it kafee op ’e hoeke, en noch ien, en noch ien, oant it te let

wie. Begrutsjen ha mei de misliksma, neidat er ten ûnder gien is: wie dat eins net hiel kristlik?

Ik stompte mei de foarholle tsjin de râne fan de laptop. Blykber wie ik in bytsje yn sliep 

sukkele, wylst ik tocht dat ik tige skerpe filosofyen oan it útdokterjen wie. Dat kaam my 

bekend foar, dy steat tusken wekker wêze en dreame, it iennichste momint fan de dei datst 

tinke koest datsto, en do allinnich, alle problemen fan de wrâld oplosse koest. 
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