




DEADLINE winterschakel:  1 oktober 2013  

SMOELENBOEK
Thuis hadden wij geen poten maar voeten. En geen bek maar een mond, dat 
werd ons als kinderen ingepeperd. Tot hilariteit van het volwassen deel van de  
familie signaleerde ik op kleuterleeftijd een helihoofd boven onze woonplaats. 
Zo’n opvoeding zit diep.
Het kostte me dan ook enige moeite het smoelenboek te accepteren dat op mijn 
werkplek de onbetaalde en hooggewaardeerde medewerkers documenteert door 
middel van meer en minder goed geslaagde foto’s van hun gezichten. 
Wie zou er ooit bedacht hebben, dat een smoel een normale aanduiding is van 
het gezicht van een medewerker? Het lijkt me politiek niet helemaal correct. 
Maar sinds Facebook moet ik erkennen dat het niet meer of minder is dan een 
vertaling van een wijd verbreid sociaal medium dat eigenlijk wel aardig is. Ook 
voor ons, als humanisten. Niet alleen het landelijk bureau heeft een 
Facebookpagina, ook uw eigen Friese humanisten kunt u nu volgen, liken zelfs, 
op Facebook en op Twitter...

Mocht u beslissen ons liken, wat wij graag zien gebeuren natuurlijk, dan 
vertellen we u van tijd tot tijd wat er aan activiteiten in deze 
contreien te verwachten valt. 
Op het moment van schrijven kunnen we nog wel wat fans 
gebruiken. U maakt echt een verschil als u ons nu liked.
Help ons bewijzen dat HV Fryslân toch minimaal een smoel 
heeft...

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/
HumanistischVerbondFryslan



SNEEK
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De regio Zuidwest Friesland heeft ook het winterseizoen 2012-2013 een aantal 
goed bezochte gespreksavonden gehad. Afwisselend hield een van de eigen 
leden een inleiding over een onderwerp dat ruim van te voren met elkaar was 
uitgekozen en waarop iedereen zich goed had kunnen voorbereiden. Dit 
zorgde steeds weer voor een boeiende uitwisseling van gedachten. Geen van 
de bijeenkomsten is dan ook teleurstellend geweest. 

Zo bespraken we op de afsluitende avond van 10 april 'Het leven met de 
sociale media.' De zegeningen kwamen aan bod, maar vooral de gevaren, 
zoals de grote invloed ervan op het dagelijks leven van volwassenen en in het 
bijzonder op de ontwikkeling van jonge kinderen. Hoe worden we 
gemanipuleerd, geBig Brotherd, wat te doen bij het oneindige aanbod van 
vaak volstrekt nutteloze informatie en hoe asociaal ben je als je niet met de 
sociale media wilt meedoen. 

Bij het afsluiten van het seizoen werd unaniem besloten om ook het 
winterseizoen 2013-2014 op dezelfde manier met onze gespreksavonden door 
te gaan. 

De inhoud van het programma en de data zullen we vaststellen op de eerste 
avond van het nieuwe seizoen op

Woensdag 25 september 2013, 19:30 uur, in de Daaldersplaats tegenover het 
trein en busstation in Sneek.

 
Zuidwest Friesland



Filosofie voor een breed publiek XXII  

VEERKRACHTover levenskunst en weerbaarheid

13 oktober 2013   
Zenboeddhisme
In het zenboeddhisme 
staat het streven naar 
een gelukkig en goed 
leven centraal. Door je 
een doel te stellen krijg 
je richting in je leven. 
Meditatie helpt bij het 
scherp stellen van dit 
doel. Onverwerkte 

ervaringen en aangeprate 
ideeën staan goede 
keuzes in de weg. 
Op welke manier kunnen 
boeddhisme en 
zenmeditatie veerkracht 
vergroten?

Inleider: Rients 
Ritskes,zenmeester – 
hoofdopleider Zen.nl

Zondagmiddag

De Bres

Leeuwarden

13.30-16.00
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eDe 21  serie inleidingen in het kader van 'Filosofie voor een breed publiek' had 
als onderwerp 'Vrij en/of verantwoordelijk – over burgerschap en vrijheid'. 

Diverse inleiders hebben vanuit verschillende invalshoeken de spanning tussen 
individuele en sociale belangen in een burgerlijk samenlevingsverband belicht.
Wanneer een goedbedoelende burger obstakels op zijn pad ontmoet is direct bij 
de pakken neerzitten geen effectieve reactie. Maar fanatiek blijven proberen om 
een onhaalbaar ideaal te realiseren is dat evenmin. Om op een goede manier 
door te blijven gaan in tijden van tegenslag en tegenwind, en te stoppen 
wanneer stoppen een juiste keuze is, zijn een heldere blik en een bepaalde 
veerkracht nodig. 

Hoe kan een moderne wereldburger de blik scherpen en weerbaarheid/
veerkracht vergroten?

Een zestal deskundige inleiders gaat samen met deelnemers op zoek naar 
antwoorden op deze vragen, op zoek naar wenken voor een ongetwijfeld 
problematische toekomst.



10 november 2013  
Overlevingskunst
Het besef dat elk moment je laatste kan zijn intensiveert je leven. Het heeft 
weinig zin om bang te zijn voor het onvermijdelijke. Het beste wapen tegen de 
terreur van de dood is een zinvol leven. Verlies en gemis kunnen de motor 
vormen van levenskunst.
Inleider: dr. Christa Anbeek Universiteit v.Humanistiek Utrecht – remonstrans predikant 

8 december 2013   
Stoa, Spinoza en Sartre
Kritisch en systematisch denken kan gemoedsrust en geluk bevorderen. Zo krijg 
je meer energie om te doen wat in je vermogen ligt. Wie door negatieve emoties 
wordt gekweld verliest de realiteit uit het oog. Hoe kun je met de wijze lessen 
van stoïcijnen, Spinoza en Sartre je weerbaarheid vergroten?
Inleider: dr. Miriam van Reijen filosoof - Universiteit Tilburg

12 januari 2014
Hoe sterk is het eenzame individu?
Onze westerse cultuur is aangekomen in een nieuwe fase: voorbij de traditie.
De actuele samenleving wordt gekenmerkt door modernisering, secularisering en 
individualisering. Een van de grote vragen is: hoe zijn moderne individuen 
opgewassen tegen het even complexe als dynamische leven? Vanuit de ethiek 
worden nieuwe antwoorden geformuleerd. Levenskunst gaat over veerkracht en 
weerbaarheid, maar ook over zingeving, kwaliteit van (samen)leven en geluk. 
Inleider: prof. dr. Joep Dohmen filosoof – Universiteit v.Humanistiek Utrecht

9 februari 2014
Vriendschap
De filosofie van levenskunst is een oefening in leven. Zonder filosofie is je ziel 
ziek. Door filosofie raak je bevriend met jezelf en de ander. 
Levenskunstoefeningen in het kader van zelfonderzoek.
Inleider: dr. Dick Kleinlugtenbelt filosoof/socioloog – voormalig hoofd GGZ

9 maart 2014 
Veerkracht: conclusies en tips
Welke conclusies kunnen worden getrokken t.a.v. het vergroten van persoonlijke 
veerkracht in de hectiek van het moderne leven? Is het mogelijk om algemene 
uitspraken te doen over 'veerkracht-verhoging'? Wat kan filosofie bijdragen aan 
een gelukkig, gelukt leven?
Inleider: prof. dr. Joachim Duyndam filosoof - Universiteit voor Humanistiek Utrecht
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Tijd: Zondagmiddagen  van 13.30 - 16.00 uur

Plaats: De Bres - Schoolstraat 4, Leeuwarden

Kosten: Voor leden van het Humanistisch Verbond € 27,50
           Voor niet-leden € 37,50 (kosten losse lezing € 7,-)

Opgave: Door het bedrag over te maken op gironr. 857558
           t.n.v. penningmeester HV Fryslân. o.v.v. Filosofie XXII'. 

Het bankafschrift is het bewijs van betaling; we geven geen 
deelnamebewijzen. Het is ook mogelijk om contant te betalen 
aan de zaal.

Informatie: Werkgroep Filosofie Humanistisch Verbond Fryslân: 
                De Tange 5  9155 AL Raard   0519- 222022
                 hvfryslan@  

      www.humanistischverbond.nl
gmail.com

De boekjes met de samenvattingen van de 
filosofiebijeenkomsten van de XXIste filosofiereeks 
zijn klaar! 

Bestelgegevens, ook voor de boekjes van 
voorgaande jaren, op de volgende pagina.
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In de serie “Filosofie voor een breed publiek” zijn op dit moment (2012) de 

volgende boekjes verkrijgbaar met teksten uit vorige jaren:

? Boekje Ia en Ib - algemene thema's uit de filosofie

? Boekje IIa en Iib  - autonomie

? Boekje IIIa en IIIb  - zingeving

? Boekje IVa en IVb  - vooruitgang

? Boekje Va en Vb  - de mens: geest en materie

? Boekje VIa en VIb  - denkramen

? Boekje VIIa en VIIb  - levensstijlen

? Boekje VIIIa en VIIIb   - levenskunst

? Boekje IXa en IXb  - wat maakt het leven de moeite waard?

? Boekje Xa en Xb  - gevoel en verstand

? Boekje XIa en XIb  - geloof, hoop en …

? Boekje XIIa en XIIb  - het menselijk (on)vermogen

? Boekje XIIIa en XIIIb  - deugend en ondeugend

? Boekje XIVa en XIVb  - de paradox van kracht en kwetsbaarheid

? Boekje XVa en XVb   - moderne levens lopen niet vanzelf 

? Boekje XVIa en XVIb   - de kunst van het kiezen

? Boekje XVIIa en XVIIb - goed ouder worden

? Boekje XVIIIa en XVIIIb - ken u zelf 

? Boekje XIXa en XIXb   - de ziel en het zelf

? Boekje XXa en XXb  - mijn leven als kunstwerk 

Elk deel apart kost €3,75 (€2,25 voor het boekje en €1,50 porto). 

Een “paar” (a+b) kost €6,50 (€4,50 voor de boekjes en €2,- porto).

Wanneer u de serie van 42 boekjes in één keer bestelt kost dit €101,25 (€94,50 

voor de boekjes en €6,75 porto).

U kunt de boekjes bestellen door overmaking van het betreffende bedrag (met 

vermelding van het nummer van het gewenste boekje) op giro 857558 t.n.v. het 

Humanistisch Verbond Fryslân.

? Boekje XXIa en XXIb  - vrij en/of verantwoordelijk 
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Huisbezoek Sneek e.o. 
Wij zijn erg blij dat Lies Kruithof uit Akkrum de coördinatie van huisbezoeken 

op zich heeft willen nemen. We hopen dat we nu weer jaren vooruit kunnen.

Op de jaarlijkse bijeenkomst is overigens besloten dat we voortaan pas 

huisbezoek aanbieden vanaf 75 jaar. Wie er echter eerder behoefte aan heeft  

dat iemand langs komt, kan zelf contact opnemen met mevr. Kruithof, telefoon 

0566-65 . Voor iedereen die nu al bezocht 

wordt, verandert er niets.

2648, email: kruithof.e1957@telfort.nl

ZUIDWEST



 
 
Vrijwilligers gezocht! 
 
Heb jij/heeft u zin om iemands leven een beetje leuker te maken? En je eigen leven hierdoor te verri jken? 
 
De afdeling Heerenveen-Weststellingwerf van Humanitas zoekt vrijwilligers voor het vriendschappelijk huisbezoek/ 
maatjesproject: 
 
Het gaat om de volgende aanvragen: 
 
1. Voor een vrouw van 57 zoeken we een maatje. Ze heeft een verblij f in een GGZ instel ling achter de rug en woont nu 

zelfstandig in het centrum van Heerenveen. Ze houdt van lezen, schilderen en tekenen. Ze zoekt een spiritueel 
ingestelde leeftijdsgenote met wie ze kan praten, een museum kan bezoeken en de omgeving per scootmobiel / fiets 
kan verkennen. 

 
2. We zoeken een maatje voor een man van 42 met een licht verstandelijke beperk ing die moeite met lopen heeft. Hij 

zou graag ’s-avonds met iemand willen puzzelen, ’n eindje fietsen, winkelen of samen ’n kopje koffie drinken en ’n film 
bekijken. Hij houdt van puzzelen (woordzoekers etc),  dansen en muziek. Hij woont in een woonvorm van begeleid 
wonen. 

 
3.     Voor een man van ongeveer 40 jaar zoeken wij  een maatje. Hij wil graag 's avonds en/of weekends sporten  
        met iemand. Man, vrouw of leeftijd maakt hem niet uit. Het gaat om een vr iendelijke man met een autistische stoornis.  
        Een gesprek op gang houden vindt hi j wat lastig. Hij heeft echter wel behoefte aan gezelschap! Het doel van  
        dit maatjescontact is,  dat hij  uiteindelijk zelf weer contact durft te leggen met anderen. 
 
4.     Een 32 jar ige, christelijke man uit Pakistan, die 9 jaar in Nederland woont en een verblijfsvergunning heeft,  zoekt een       

maatje om hem te helpen wegwi js te worden in Nederland. Hij vindt het moeilijk om hier contact met mensen te 
maken, is eenzaam en wil graag met iemand praten, bij voorkeur met een vrouw. Hij mist zijn familie, die nog in een  
asielcentrum verblijft en zijn vriendin. Hij spreekt Nederlands. 

 
5.      Een licht verstandelijk beperkte man van 49 zoekt een maatje voor een gesprek 1 keer per 14 dagen. 
          Hij woont Oudeschoot en wil af en toe wel ‘ns praten over hetgeen hem bezighoudt. Hij  heeft inzicht in zijn beperking  
          en heeft behoefte aan iemand die hem steunt in de juiste richting. Hij werkt tot 4 uur ’s-middags en daarna kan hij  
          iemand ontvangen; bij voorkeur een vrouw omdat hij daar gemakkelijker mee praat. 

  
Wij vragen: 
- belangstelling voor het werken met mensen 

- in staat zijn te luisteren zodat de cliënt zijn/haar verhaal kan vertellen 
- de tijdsinvestering zal hooguit een keer per week of een keer per  twee/drie weken zijn, dit gaat in 
  over leg. 

 
Wij bieden: 
- individuele ondersteuning (indien gewenst) 
- bijeenkomsten met collega-vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen 
- reiskostenvergoeding 
- WA en ongevallenverzekering voor reis- en bezoekperiode 
- onze grote waardering! We zijn heel blij  met onze vrijwilligers. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator Vriendschappelijk huisbezoek/ maatjesproject van 
Humanitas afdeling Heerenveen-Weststellingwerf. 
heerenveen@humanitasmail.nl of tel.  06-41612370 
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Over buikgevoel en wetenschap
Anja Wouters

E
E

N
 K

L
E

IN
 E

S
S

A
Y

 -
 E

E
N

 P
R

O
B

E
E

R
S

E
L

11



12





Nieuwjaarsbijeenkomst Humanitas en Humanistisch Verbond – 
Leeuwarden, 19 januari 2013 

Op zondag 19 januari trotseerden circa 50 leden van HV en Humanitas de 
barre weersomstandigheden om de nieuwjaarbijeenkomst bij te wonen in 
zalen Tivoli in Leeuwarden. Het werd een sfeervol samenzijn, met muziek, 
verhalen, inleidingen, en vooral veel bijpraat.
Het thema was 'verhalen'. Zowel de inleiding van Ron Muijzer van het HV als 
de afsluiting van Herman Kassenberg van Humanitas gingen nader op dit 
onderwerp in. Verhalenverteller Jaap vertelde een sprookje over een Chinese 
prinses, draken, rivieren en sociale betrokkenheid. En natuurlijk dient een 
Chinees sprookje te worden voorzien van Ierse muziek. Jaap en Gerrit 
brachten enkele traditionals ten gehore, waarbij ze gebruik maakten van 
verschillende instrumenten.
Het was de bedoeling dat pianist Chris Plu, die tegenwoordig in de Randstad 
woont, naar Friesland zou afreizen om de achtergrondmuziek te verzorgen. 
Helaas was hij door ziekte verhinderd. Hij werd op vakkundige wijze 
vervangen door de jonge pianist Myrddin.
Chris heeft vanaf het ziekbed een mail gestuurd. Deze is als bijlage 
toegevoegd.

Ron Muijzer:
Aan mij de eer om dit samenzijn te openen, in de eerste plaats door u allen een goed, 
succesrijk en humaan 2013 toe te wensen.
Ik ben in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs, en hou me bezig met mensen, 
met communicatie, met taal.
Ik wil bij wijze van opening u enkele gedachten voorleggen rond het thema van 
vandaag, 'verhalen', en ik zal dit thema belichten vanuit mijn vakgebied.

Woorden in een woordenboek zijn wel omschreven als 'gestolde geschiedenis'. Ik vind 
het vaak inspirerend en verhelderend om op zoek te gaan naar de wortels van woorden 
en begrippen, en zo die gestolde geschiedenis weer enigszins te laten smelten. 
We gaan bij wijze van opwarmer voor deze middag aan het werk met het woord 
'verhaal'.

In de vorige Schakel is bij de toespraak van Herman Kassenberg tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst de inleiding van Ron Muijzer helaas weggevallen. Omdat 
beiden bij elkaar horen, vindt u hieronder de bijdrage van Ron en nogmaals de tekst 
van Herman Kassenberg. Red.
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Ons woord 'verhaal' komt voort uit een oud-Germaanse/Keltische juridische traditie. 
We hebben het dan over een paar duizend jaar geleden. Mensen konden niet lezen of 
schrijven en de rechtspraak gebeurde mondeling. Met woorden sprong je niet 
lichtzinnig om; ze hadden macht en je woord breken kwam je duur te staan.
In een juridische/financiële procedure kon je situaties en gebeurtenissen uit het 
verleden terughalen d.m.v. woorden. Zoiets gebeurde bijvoorbeeld in het kader van een 
vordering of schadeloosstelling. Ons woord 'verhaal' heeft ook nu nog onder andere 
die betekenis: je kunt 'je verhaal halen', en er bestaat een 'verhaalswet' i.v.m. 
alimentatie.
Door het verleden terug te halen kun je het beschouwen en er lering uit trekken. Je 
kunt in verhalen ook een andere werkelijkheid scheppen en daar lering uit trekken 
(zonder bijvoorbeeld de ellende in dat verhaal zelf te hoeven ondergaan).
Door verhalen kun je je oriënteren, samenhang aanbrengen tussen gebeurtenissen, je 
identiteit bevestigen.
Duizenden jaren lang werd de geschiedenis van de stam vastgelegd in verhalen, maar 
ook belangrijke morele principes, waarschuwingen, levensbeschouwing werden in de 
vorm van verhalen doorgegeven aan nieuwe generaties.

Wij hebben nu verschillende woorden voor verschillende soorten verhalen, maar 
oorspronkelijk verwezen al deze woorden naar één activiteit: het vertellen van 
verhalen.
Dat 'vertellen' is overigens taalkundig verwant met woorden als 'tellen', 'taal', en het 
Engelse 'tale'. En vertellen was geen zaak voor willekeurige onbevoegden; verhalen 
vertellen was een magische, belangrijke bezigheid, die uitsluitend door deskundigen 
verricht mocht worden: sjamanen, medicijnmannen, ervaren wijze mannen of 
vrouwen.
Een paar voorbeelden van heel oude verbanden:
Ons woord 'sprookje' (een moralistische fantasie) komt van 'spreken'.
Het woord 'sage' (volksverhaal) is verwant met het werkwoord 'zeggen'.
Het woord voor een verhaal over goden, 'mythe', is afgeleid van een Grieks werkwoord 
dat 'zeggen/spreken' betekent, en een ander Grieks werkwoord met dezelfde betekenis 
vormt de oorsprong van ons woord 'fabel', een moralistische vertelling waarin dieren 
de hoofdrol spelen.
Het woord 'legende' (een beschrijving van het leven van een religieus figuur) is 
duidelijk moderner, want het komt voort uit het Latijnse 'legere', dat 'lezen' betekent. 
Ons woord 'lectuur' is er van afgeleid.

Het is van belang om te beseffen dat onze voorouders veel minder dan wij nu gewend 
zijn, onderscheid maakten tussen wat 'waar' en 'niet-waar' is, wat echt is gebeurd en 
fantasie; wat je kon zeggen en wat je je kon voorstellen werd als even 'echt' en 
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waardevol beschouwd als de wereld van de tastbare zaken, de 'realiteit'. In de klassieke 
wereld maakten mensen vooral onderscheid tussen de wereld die je ervaart met je ogen 
open en het mysterie (van het Griekse 'muo' – je ogen sluiten), de droomwereld. Maar 
beide werelden (die buiten je, die je kunt beetpakken, en de wereld die je binnen in je 
hoofd ziet) waren even belangrijk in een mensenleven, en even 'werkelijk'.

Pas in de Middeleeuwen kwam er een verschil tussen het verhaal van de 'histor', de 
wijze man/ziener/rechter en de geschiedenis. Het woord 'historie' werd gebruikt voor 
een geschreven verhaal, dat door een autoriteit geverifieerd was, gecontroleerd op 
waarheidsgehalte. Een gesproken verhaal werd aangeduid met de term 'geschiedenis' 
(wat geschied/gebeurd is). Een geschiedenis hoefde niet waar te zijn. De waarde van 
een woord werd discutabel, en vanaf die tijd gingen mensen er op los kletsen, 
fantaseren en fabeltjes vertellen. Een gesproken belofte maakte steeds minder schuld.
Klassieke, mondelinge verhalen werden het domein van de professionele verteller, de 
'trovatore' of  'troubadour'. Die traditie is begonnen in Italië, Spanje en Frankrijk. 
Deze liederenzangers bedienden zich oorspronkelijk dus van romaanse talen. Daar 
komt ons begrip 'romantiek' vandaan. 
Later leerden mensen lezen, en ontstond de 'roman'(wat dus in feite een boek in een 
romaanse taal is).
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Ik lees u iets voor om mee naar huis te nemen.

Toen mij gevraagd werd om op de nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas en het 
Humanistich Verbond iets te komen vertellen schoot mij een voorval van de maand 
ervoor te binnen.

De coördinator geestelijke verzorging en zingeving van Jeugdhulp Friesland 
benaderde ons, Humanitas afd. Leeuwarden, met de vraag of wij mee zouden willen 
doen in een samenwerkingsverband van hen en een aantal Friese kerken en moskeeën. 
Immers, wij humanisten bezinnen ons toch net als de kerk en de moskee op de dingen 
des levens en zouden iets voor hun jeugdige cliënten kunnen betekenen, was zijn 
gedachte. 
Jeugdhulp Friesland beoogt daarmee, zo vertelde hij, dat zij jongens en meisjes die in 
hun 24 uurs opvang- of behandelingshuizen verblijven, aan kunnen bieden een dienst 
bij te wonen in een kerk of een moskee samen met een volwassen lid van die kerk of 
moskee. 

Het leek mij een sympathiek voorstel op basis van een niet onterechte veronderstelling, 
maar ik kon me met de beste wil van de wereld geen voorstelling maken van wat wij of 
het Humanistisch Verbond die jongens en meisjes zouden kunnen bieden. Dat kan 
heel goed liggen aan het feit dat ik nog niet zo lang geleden pas toetrad tot deze 
gelederen. Maar ook na navraag bij anderen bleef het onduidelijk. 
Goed, daarover nadenkend kwam ik tot de slotsom dat ik voor deze 
nieuwjaarsbijeenkomst eigenlijk voor het zelfde probleem stond en niet goed wist wat 
er van mij werd verwacht. Dat was vroeger toen ik nog naar een kerk ging wel anders. 
In een kerkelijke bijeenkomst trad een man of vrouw naar voren die, al of niet 
geïnspireerd  door een Bijbel(s) boek, je iets vertelde “om mee naar huis te nemen”. Er 
werd je, zoals dat tegenwoordig zo fraai heet: een moreel kompas meegegeven. Dat 
vond ik toen, en eigenlijk nu ook nog wel, mooi. 
Vandaar dat ik het volgende stukje uit een boek, dat ik onlangs las, wil voorlezen. Het 
is uit een roman van Pascal Mercier: “Nachttrein naar Lissabon” een fascinerend 
verhaal, in een verhaal.  

Het gloeiende gif van de ergernis 
Als de anderen ons aanleiding geven ons aan hen te ergeren – aan hun driestheid, hun 
onrechtvaardigheid, hun egoïsme – dan oefenen ze macht over ons uit, ze zitten ons 
dwars en knagen aan onze ziel, want ergernis is als een gloeiend gif dat alle zachte, 

NIEUWJAAR 2013
                                      een terugblik

toespraak van Herman Kassenberg
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nobele en evenwichtige gevoelens vernietigt en ons van onze slaap berooft. Slapeloos 
doen we het licht aan en ergeren ons over de ergernis die zich in ons heeft genesteld als 
parasiterend ongedierte dat ons uitzuigt en krachteloos maakt. We zijn niet alleen 
woedend over de schade, maar ook over het feit dat die enkel en alleen in onszelf wordt 
aangericht, want terwijl we met een pijnlijke hoofd op de bedrand zitten, blijft de verre 
aanstichter gevrijwaard van de verwoestende kracht van de ergernis waarvan wij het 
slachtoffer zijn. Op het lege, innerlijke toneel dat fel verlicht wordt door de woordeloze 
woede, voeren we helemaal alleen voor onszelf een drama op met schimmige figuren en 
schimmige woorden die we met de machteloze, als ijskoud vuur in ons oplaaiende 
woede uitschreeuwen tegen schimmige vijanden. En hoe meer we erover vertwijfeld 
raken dat het slechts een schimmenspel is en geen werkelijke confrontatie waarin de 
mogelijkheid bestaat de ander schade toe te brengen en het leed evenwichtig te 
verdelen, des te woester dansen de giftige schimmen en achtervolgen ze ons tot in de 
duistere catacomben van onze dromen. (We zullen de spies omkeren, denken we 
grimmig, en smeden nachtenlang woorden die in de ander de uitwerking van een 
brandbom moet hebben zodat vervolgens hij degene is in wie de vlammen van de 
verontwaardiging oplaaien terwijl wij, door het leedvermaak gekalmeerd, opgewekt en 
kalm onze koffie drinken.)
Wat zou het betekenen als we op de juiste manier omgingen met ergernis? We willen 
immers niet graag ongevoelige wezens zijn die geheel en al onaangedaan blijven door 
wat ons overkomt, wezens die ermee volstaan hun bevindingen uit te drukken in kille, 
bloedeloze, oordelen, zonder dat ze zich ooit over iets opwinden omdat er niets is waar 
ze zich werkelijk om bekommeren. En daarom kunnen we niet serieus menen de 
ervaring van ergernis niet te willen kennen en in plaats daarvan altijd kalm te blijven, 
een kalmte die niet te onderscheiden zou zijn van totale gevoelloosheid. Ergernis leert 
ons immers ook iets over wie wij zijn. Wat ik daarom wil weten is dit: wat zou het 
betekenen als we onszelf op zo'n manier opvoeden en vormen, dat we wel lering 
trekken uit ergernis maar geen last hebben van het gif dat de ergernis bevat?
We kunnen er zeker van zijn dat we op ons sterfbed, als deel van de laatste balans – en 
dat deel zal bitter smaken als cyanide -, zullen vaststellen dat we te veel, veel te veel 
energie en tijd hebben verkwist met ons ergeren en het de ander in een machteloos 
schijntheater betaald te zetten, terwijl enkel en alleen wijzelf, die er zo zwaar onder 
hebben geleden, dat weten. Wat kunnen we doen om die balans te verbeteren? 
Waarom hebben onze ouders, onze leraren en andere opvoeders daar nooit over 
gesproken? Waarom hebben ze nooit ter sprake gebracht hoe ongelooflijk belangrijk het 
is? Waarom hebben ze ons geen kompas meegegeven dat ons had kunnen helpen te 
vermijden dat onze ziel zoveel onnodige tijd besteedt aan die onzinnige, 
zelfvernietigende ergernis?
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