
 

 
PREVIEW 



 

 
Omslagfoto: Uit eigen collectie 
Druk: Wilco 
Eerste druk, maart 2011 
 
 

 
 
 
 
 

 
E-mail: info@du21.nl 
Webstek:  www.du21.nl 
 
 
ISBN: 978-90-81474-04-7 
NUR-code: 320, Literaire non-fictie 
Kernwoorden: Politiek, maatschappijgeschiedenis, filosofie, opvoeding 
 
 
© Alle rechten voorbehouden.  
Wanneer het in integrale, ongewijzigde vorm gebeurt, 
mag deze preview worden verveelvoudigd of openbaar 
worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
Graag zelfs. 
 
 
 

 



 

 

BEZORGDE VADERS 

Erik Mokum *) 
Groeten van Schiermonnikoog 

Jaap Montfrooij 
Het pak van mevrouw Hollandt 

André van Delft 
De parabel waarin wij leven 

Herman Benschop *) 
Echte tokkies drinken geen thee 

Zande *) 
De grens van het dorp 

Frans Groenendijk 
Van dode leeuwen en levende jakhalzen 

*) pseudoniem 

 



 i 

Voorwoord 

ICT manager bij een financiële instelling, kleine ondernemer in de 
bouw, adviseur op het gebied van gezondheidszorg, gepensioneerd, 
softwareontwikkelaar of kleine ondernemer in de uitgeverij.  
Uit een gegoed en/of academisch milieu of met een uitgesproken 
arbeidersachtergrond.  
Opgegroeid in de Haagse Schilderswijk, Schiedam-West, het Utrechtse 
Lombok of in een ‘betere’ wijk of stad.  
Hoogopgeleid of autodidact.  
Filosoof, wiskundige, historicus, sociaal wetenschapper met exacte 
achtergrond, met een beroepsopleiding of geheel zonder opleiding. 
Alle zes katholiek gedoopt en opgegroeid; vijf van hen werden atheïst; 
de zesde schrijft onder andere over Gods liefde en Maria.  
Ze zien zichzelf als progressief of als conservatief.  
Hun bijdragen zijn politiek-historisch, filosofisch, introspectief, direct 
waarden-uitdrukkend of anekdotisch, heel persoonlijk of wat afstan-
delijker. 

Ja, de auteurs van deze bundel en de stukken die ze schreven, vertonen 
nogal wat verschillen, ook in stijl. De zes mannen hebben echter twee 
dingen gemeen: ze zijn vader en ze vrezen dat de westerse samenleving 
voor hun kinderen minder vrij zal zijn.  
In rechtstreeks aan hen gerichte brieven, leggen ze hun kinderen en 
kleinkinderen uit waarom ze zich zorgen maken.  
Via dit boek roepen ze andere vaders en moeders op zelf hun verant-
woordelijkheid te nemen voor het verdedigen van de vele verwor-
venheden van de westerse beschaving en de verkwanselaars van onze 
cultuur ter verantwoording te roepen. 
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Het idee voor brieven aan onze kinderen komt van Herman Benschop: 
hij vertelde me van zijn plan om op zijn weblog eens een wat uitge-
breidere ‘post’ speciaal aan zijn eigen kinderen te richten. Toen ik 
enkele dagen later een zevental vaders polste of ze er iets in zagen om 
een bijdrage te leveren voor een bundel met brieven, reageerden allen 
binnen drie dagen zeer positief. Vijf zagen ook kans er voldoende tijd 
voor vrij te maken. De totstandkoming van dit boek hing in de lucht, ik 
kan het moeilijk anders interpreteren. 

In de titel mag u een ironische verwijzing zien naar Bezorgde ouders van 
Gerard Reve, maar hij is op de eerste plaats gewoon letterlijk op te 
vatten. 
De verwijzing in de ondertitel, naar het gelijknamige boek van onze 
grote historicus Johan Huizinga, is heel bewust. Daarom wordt in de 
bladzijden hierna daar nog apart op ingegaan door de filosoof van ons 
zestal. 

Via de verwijzing naar Huizinga spreken wij niet de verwachting uit 
dat catastrofale ontwikkelingen, vergelijkbaar met hetgeen zich in 1935 
aankondigde, niet meer te vermijden zijn. Wij zijn ook geen Huizinga’s. 
Wij zijn slechts een zestal vaders. Maar andersom zijn wij juist als 
vaders gedreven om de ontwikkelingen niet alleen te willen analyseren 
maar deze ook bij te sturen. 

De verschillende bijdragen staan geheel los van elkaar; we hebben uit 
belangstelling wel elkaars stukken gelezen. We denken niet over alle 
onderwerpen die aan de orde komen hetzelfde, maar inhoudelijke 
afstemming was toch niet noodzakelijk. Er bleek zonder dat we daar-
over gecommuniceerd hadden ook weinig overlap in de brieven te 
zitten. Ze kunnen dus vanzelfsprekend ook in elke gewenste volgorde 
gelezen worden. Ze zijn gesorteerd op aflopende leeftijd van onze 
kinderen. Met uitzondering van mijn eigen bijdrage: die staat, zoals de 
etiquette gebiedt, achteraan. 

Frans Groenendijk, maart 2011 
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Over de ondertitel 

(…) 
 
Een bezeten wéreld is echter moeilijker te behandelen, niet in de 

boeien te slaan, noch direct met een medicijn te genezen. Maar aan elke 
behandeling gaat, als deze professioneel is, een diagnose vooraf. Met 
zijn boek uit 1935 had Huizinga zich aan de diagnose van de actuele 
Europese cultuur gewaagd. De ondertitel van zijn In de schaduwen van 

morgen luidt dan ook: Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd.  
 
(…) 
 
Dan gaat Huizinga ertoe over de aard van dat ‘geestelijk lijden’ 

nader te onderzoeken en te bepalen. Het is ondoenlijk om die gehele 
analyse hier weer te geven, dat zou een aparte studie vergen. We geven 
daarvan slechts de algemene lijn weer, met een enkel detail. 

Zijn kritiek op de ‘levensfilosofie’ is een van de belangrijkste 
thema’s die door het hele werk speelt. 

De levensfilosofie, waarvan Nietzsche de meest prominente verte-
genwoordiger was. Dit wijst er dan ook op, dat we nog steeds in die-
zelfde crisis verkeren, daar Nietzsche, dat wil zeggen diens verwerpen 
van ‘de waarheid’ -zie bijvoorbeeld de uitspraak daaromtrent van het 
Openbaar Ministerie in de zaak Wilders- niets aan zijn propagandis-
tische kracht heeft ingeboet. 

Uiteraard zag Huizinga in het fascisme en nazisme van de jaren 
‘30 de geperverteerde belichaming daarvan; de politieke, ideologische 
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bewegingen die op agressieve wijze ‘de levende daad’ voorrang gaven 
boven die van het geestelijk inzicht. 

Een en ander houdt in “de algemeene verzwakking van het oor-
deel”, hetgeen, zoals hij dat op een bepaalde plaats als volgt karak-
teriseert, tenslotte uitloopt op:  

!"# $"%&'""($"%# )*%# $"%# $*+# ",-./"%# 0"1&,%+# à# (*# 2,%34"5# 6"10,7(# $"#

+1884"# ,$""ë%# ,%# $"9"#0"1"($# *(4,7$# 9""1# (*%+9**2# 9,7%# $881+"$18%+"%5#

:(-#*-;/*(4<#"%#'"%9,%"+"31#'8)"%#$"#-4"$"%=#/*%+4#8)"1#$"#0"1"($#""%#
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Waar we nu het verstikkende fijnstof nog aan toe zouden voegen.  
De geestelijke crisis duurt nog voort. Als een crisis niet onafwendbaar 
fataal is, dan is er hoop op herstel. In zijn voorrede schrijft Huizinga, 
die het boek aan zijn kinderen heeft opgedragen (!):  

>"4#,-#28+"(,7&=#$*4#)"("%#2,7#8;#+18%$#)*%#$"9"#'(*$9,7$"%#""%#;"--,2,-4#

93(("%#%8"2"%5#?&#/"'#-("./4-#$,4#4"#*%40881$"%@#,&#'"%#""%#8;4,2,-45#

Na deze woorden moest de Tweede Wereldoorlog nog komen, maar in 
1945 –zijn sterfjaar– verschijnt nog van zijn hand Geschonden wereld, een 

beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving. 

 
(…) 
 
De schaduwen van morgen zijn in deze winter van de Europese 

cultuur, zoals dat in de winter altijd het geval is, nog langer geworden 
dan in Huizinga’s tijd. Maar na een lange winter komt toch nog altijd 
het voorjaar. Evenals Huizinga blijven we optimist. 

In een enkele, korte zin geeft Huizinga de richting aan waarin dat 
voorjaar gezocht zou moeten worden. “Cultuur moet metaphysisch 
gericht zijn, of zij zal niet zijn.” Nu staat dat ‘metaphysisch’ voor ver-
schillende interpretaties open, maar Huizinga bedoelt daar in ieder 
geval mee, dat een cultuur georiënteerd moet zijn òp, ofwel gedragen 
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moet worden dóór een “ideaal dat uitgaat buiten en boven de belangen 
van de gemeenschap zelve”.  

Ofwel, zonder dat dit een woordenspel is: het ‘physische’ van het 
belang moet in het licht staan van datgene dat dat belang te boven gaat, 
het ‘metaphysische’, ofwel het belangeloze.  

De kunsten zijn vaak als vertegenwoordigers van het belangeloze 
voorgesteld. Dat is tot op zekere hoogte waar, maar een verabso-
lutering daarvan voert tot een esthetisering, die de samenleving tot een 
soort kunstwerk maakt, de maakbare samenleving,  

Het ‘belangeloze’ zit echter in de grond van alle dingen. Dat wil 
zeggen in hun zijn in de meest sterke zin, waar de belangen niet aan 
kunnen morrelen, maar die onvoorwaardelijk geaccepteerd dient te 
worden; het zijn van de dingen waaraan het goede, schone en ware 
inherent is. Waar een cultuur op gericht moet zijn.  

 
(…) 
 
In de liefde wordt het bestaan zonder enig voorbehoud bevestigd. 

Op het menselijke vlak is een van de zuiverste vormen daarvan de lief-
de van ouders voor hun kinderen, deze is geheel belangeloos en wenst 
de kinderen alle goeds. 
Vandaar de bezorgdheid om de kinderen wanneer dat ‘alle goeds’ 
bedreigd wordt door de schaduwen van morgen.  

 
Erik Mokum, maart 2011 

 
 



 
 

Erik Mokum 

is vader van twee dochters. Hij is geboren in de meidagen van 
1939 in Amsterdam. Heeft als kind dus de gehele bezettingstijd in 
Amsterdam meegemaakt en deze altijd psychisch meegedragen. 

In de jaren 50 met veel weerzin HBS-B doorlopen. Deze weerzin 
werd echter gecompenseerd door interesses op allerlei gebied. Vooral de 
ontdekking van de kunstmuziek in die tijd is tot op heden een grote ver-
rijking geweest.  

Eind jaren 50 begonnen met de studie sociale psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam tot en met het kandidaatsexamen. Later 
studie ‘systematische filosofie’ tot en met doctoraalexamen. Op het 
ogenblik bezig met de afronding van een filosofisch proefschrift. 

Gedurende 35 jaar werkzaam geweest in tal van werkkringen: 
‘gewone’ kantoorbaantjes, in het volwassenenonderwijs, aan de UvA 
(Baschwitz Instituut voor Massapsychologie), voor een stichting op het 
gebied van kunstzinnige vorming, vertaalwerk, enz. Laatste zeven jaar 
vrijwilligerswerk voor de Synagoge in Enschede. In diezelfde laatste 
periode verdiepte hij zich in de schaduw die het mohammedanisme over 
onze samenleving en cultuur werpt, in de hoop, samen met anderen, die 
schaduw terug te dringen. 
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Groeten van 
Schiermonnikoog 

!""#$%&'()*'+,,*-*)'(.%-)+%&/)'(.%-'

 
Hotel De Walvis, Schiermonnikoog,  

Zaterdag, 1 mei 2010  
 
Lieve Simone en Esther, 
 
Elke keer als ik op weg ben naar Schiermonnikoog en op dat richting-
bord, zo’n tien, vijftien kilometer voor de haven van Lauwersoog, de 
naam van dat dorp, Moddergat, zie, dan moet ik even glimlachen. Je 
zal toch in Moddergat wonen. 

In de nevelige verte rondom is geen huis meer te bekennen, 
tegenliggers zijn er bijna niet. De aanvankelijk blauwe lucht boven het 
Friese land is steeds meer dichtgetrokken, dat wordt regen. Toch ver-
wacht ik een stralende eerste week van mei op Schier. Een paard schudt 
heftig z’n kop op en neer -of moet ik “hoofd” schrijven, Simone?- alsof 
‘t mijn verwachting bevestigt. Een buizerd cirkelt onder de grijze lucht 
bij het Lauwersmeer en tekent met z’n eenzame vlucht de leegte van 
het landschap. 

Mijn gedachten blijven nog even bij die naam op dat richtingbord. 
Op de meest gekke plaatsen wonen mensen en misschien is Moddergat 
niet eens zo lelijk, rustig is ‘t er vast wel. Die weidse ruimte rondom 
Moddergat, die heeft iets bevrijdends, maar ik hou toch meer van een 
coulisselandschap zoals je dat in Twente en de Achterhoek hebt: achter 



 

3 

 

elkaar, niet in één lijn liggende bosschages, met velden en akkers 
daartussen, en onder de bomen weggescholen boerderijen. Het soort 
landschap dat telkens een nieuw, veelbelovend perspectief biedt. Zoals 
je dat op landschapsschilderijen uit de 18e en 19e eeuw wel ziet. Ook dat 
is, nog een beetje, Nederland. 

(…) 
 
Er gaat een schok door me heen. Heb ik hier een gek naast me? 

Een die aan ver doorgevoerde pseudologia fantastica lijdt? Bedoelt ze 
Einsame Blumen -zou ze zich daar mee vereenzelvigen?-, of Verrufene 

Stelle, of Freundliche Landschaft? 
Haar ogen hebben echter niet de lege of vlammende blik van de 

bezetene, ze stralen daarentegen rust en warmte uit. Ik moet antwoord 
geven op haar vraag.  

“Ja, die ken ik, ik heb er zelf wel enkele stukken uit gespeeld. En 
ik herinner me, dat ik eind jaren vijftig, dat is dus wel heel lang 
geleden, in de Kleine Zaal van het Concertgebouw er een uitvoering 
van heb gehoord, waarbij Vogel als Prophet, dat begint met dat 
onbestemde en mysterieuze motief, de meeste indruk op me maakte”. 

Op hetzelfde moment, dat ik dit heb gezegd, dringt 't tot me door: 
ze bedoelt Vogel als Prophet! 

Weer kijkt ze me aan met de wetende blik, dat ik 't weet. 
Meteen daarop ontsnapt aan haar stem een hoge, ijle toon die 

langzaam daalt en meer gearticuleerd, voor mij onbegrijpelijke, 
woorden begint te vormen. Het wordt een zang waarvan de betekenis 
nog niet tot me doordringt en die de lichtheid van de meidag doet 
verdwijnen. 

Een diepe schaduw valt over ons, die zich snel uitbreidt over de 
lichte zandvlakte voor ons, blauwgrijs schemerduister vult nu de 
ruimte. Zand stuift langs ons op. Als ik omhoog kijk, zie ik dat de 
wolken werkelijk diepzwart zijn en kolkend boven het water hangen. 
Midden in de draaiende wolkenmassa verschijnt de maan, de vlakte is 
bloedrood.  
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Twee vleugels zijn haar mantel nu, ze blikt met opengesperde 
ogen naar de overzijde van het kolkende water. Het water van het wad 
en van de Noordzee botsen op elkaar en vormen daar een muur 
waaruit de Rembrandttoren oprijst. Het blauwe bakenlicht flitst om 
hulp roepend naar alle kanten, daarboven ontrolt zich een groen, 
honderden meters groot banier waarop vlammende letters verschijnen: 
“Kill the Juice”. 

Haar kreet klinkt boven alles uit. De toren stort in en drijft de 
wateren tot aan het duin waarop we staan. Ik strek mijn hand naar haar 
uit, maar ze heeft haar vleugels gespreid en stijgt op. 

Van het ene moment op het andere is de lichte meidag weer terug. 
 

(…) 
 



 

Jaap Montfrooij 

is vader van twee zoons (16 en 14 jaar) en een dochter (11). 
De combinatie vader van drie kinderen met zijn professie als 

informatieanalist maken Jaap tot bezorgde vader. Zeer tegen zijn zin, 
dat wel. Want in afwijking van het beeld dat door de lichtmoedigen 
wordt opgeroepen, komt zijn bezorgdheid niet voort uit visioenen van 
oprukkende vijandelijke horden die gestopt moeten worden. Zijn 
bezorgdheid komt voort uit de pijnlijke vaststelling dat de Westerse 
mens Kants Verlichtingsgedachte –het uittreden uit de onmondigheid 
die hij aan zichzelf te wijten heeft– juist nu het zover is, niet begrijpt. 
De unieke overgang van een wij-cultuur naar een ik-cultuur die mede 
dankzij de ontzuiling in het midden van de vorige eeuw handen en 
voeten kreeg, wordt door menigeen ervaren als een ideologische leegte. 
Een leegte die zo snel mogelijk moet worden opgevuld met andere, liefst 
nieuwe tradities. De Verlichting waar Europa eeuwenlang naar heeft 
uitgekeken dreigt zo de achilleshiel van de Westerse beschaving te 
worden. En dat stemt tot zorg, in ieder geval bij Jaap. 
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Het pak van mevrouw 
Hollandt 

Lieve kinders,  

 
Een vreemde ontmoeting zo’n vijf jaar geleden vormt de aanleiding 
voor deze brief. In mijn herinnering loopt het tegen sluitingstijd als ik 
nog snel een boodschap wil doen. Wat precies staat me niet meer bij. 
Wel weet ik dat het er niet meer van gekomen is want net als ik de deur 
opentrek, kijk ik recht in de waterblauwe ogen van mevrouw Hollandt. 
Haar rechterhand is ter hoogte van de deurbel en met haar linkerhand 
klemt ze een kartonnen pak tussen buik en borst. Een ongemakkelijke 
pose. Ik schat haar halverwege de zeventig, ouder kan ook maar haar 
vastberaden blik en gedecideerde motoriek verhinderen verdere in-
spectie. Ik zie mevrouw Hollandt die avond voor het eerst.  

Pas veel later realiseer ik me dat ze zich nooit werkelijk heeft 
voorgesteld en dat ik er op mijn beurt niet naar heb gevraagd. Zoals ik 
al zei, het was een vreemde ontmoeting. Dat ik haar naam überhaupt 
ken, of meen te kennen, heeft alles te maken met het pak dat ze bij zich 
had. Het pak dat ik nu voor mij heb liggen: een kartonnen doos zonder 
bovenflap met de opdruk ‘Persil voor de gezins en fijne Wasch’. Het is 
afgedekt met bruin papier en wordt bijeengehouden door een nylon 
spanband die minstens vijftig jaar jonger is maar die er op een vreemde 
manier toch bij lijkt te horen. Gezien de staat waarin de doos verkeert 
zou ik de inhoud moeten overpakken maar ik heb me daar nog niet toe 
kunnen zetten. Wie ben ik om deze tijdscapsule te ontmantelen? Voor-
lopig laat ik het dus maar zo. Wel heb ik een afschrift van deze brief bij 
de inhoud van het pak gedaan, voor latere generaties en om te 
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voorkomen dat de context van deze kleine geschiedenis verloren gaat. 
Om te voorkomen ook dat individuele gebeurtenissen worden losge-
weekt van hun plaats op de tijdbalk en straks, zonder historisch kader, 
in het hier en nu belanden. Want dat laatste gebeurt veelvuldig.  
 
(…) 
 

Voor mij is dit de meest interessante brief. Niet alleen weet hij zijn 
eigen omstandigheden met een opmerkelijke trefzekerheid te duiden, 
ook vertonen zijn inzichten wonderlijk veel overeenkomsten met de 
mijne. Zo zie je maar weer, de appel valt niet ver van de boom; al 
gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik zijn beide latere brieven 
minder herkenbaar vind, deze zijn buitengewoon persoonlijk en 
tamelijk sentimenteel, die moeten jullie zelf maar eens lezen.  
 

Amsterdam, 

30 december 1685 

Chers Enfants, 

Ik ben gelukkig en bedroefd tegelijkertijd. Zeker, wij hebben het 
goed. Maar ik voor mij, ik heb steeds de hoop gehad terug te 
kunnen keren naar Frankrijk al was het maar om er te sterven. 
Om terug te kunnen keren naar het land van mijn grootouders 
waar ik slechts één prachtige zomer heb verbracht. Maar die 
hoop is nu vervlogen. Louis Quattorze, cet espèce d’imbécile, 
heeft het Edict van Nantes nietig verklaard en wij, les hugenots, 
zijn opnieuw vogelvrij. Ruim honderd jaar na de 
Bartholomeüsnacht waarin onze families werden uitgemoord en 
onze bezittingen geroofd begint de vervolging van voor af aan. 
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Quelle tristesse! Mais alors mes enfants, c’est rien. Het is niet 
meer dan het verdriet van een melancholieke oude man die gelukkig 
hoort te zijn. Gelukkig omdat hij in relatieve vrijheid zijn God 
mag dienen en zijn kinderen kan voeden en kleden. Met dank aan het 
nieuwe vaderland. La Patrie est mort, vive la Patrie!  

Tranen wellen op als ik dit schrijf, vive la Patrie. Het zal mijn 
emotionele Franse inborst wel zijn. Een Hollander begrijpt dat 
niet. Ik vraag me wel eens af of de Hollander wel een vaderland 
heeft. Ik vraag me soms zelfs af of dit wel een land is, deze 
vereniging van Provinciën. Ik bedoel, er bestaat geen religieuze 
eenheid en geen culturele. Er is geen centraal gezag, geen koning 
en geen adel. En of ik nu naar het oosten reis of naar het zuiden, 
ik kom van eiland tot eiland. Een schier eindeloze reeks 
veermannen brengt mij van de ene wereld naar de volgende, 
werelden slechts bijeengehouden gehouden door water. Nee, ik 
geloof niet dat de Verenigde Nederlanden een Staat genoemd mogen 
worden, niet volgens Europese begrippen in ieder geval. Maar toch 
is ze het. Als jullie mij nu zouden vragen wat is het dan dat 
deze Nederlanden bij gebrek aan vorst en religieuze eenheid bindt, 
dan zou ik na lang nadenken zeggen: de vrijheid om niet gebonden 
te zijn. Ik realiseer me dat ‘verbondenheid in ongebondenheid’ een 
tegenspraak inhoudt, maar vraag jezelf eens af, is dit land niet 
één grote tegenspraak? Een economisch zeer succesvolle 
tegenspraak weliswaar, maar een tegenspraak evengoed.  

Ik bedacht dit toen ik vanmorgen naar de drukkerij liep. 
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(…) 
 

In deze tweede brief heb ik alleen die zinsneden en vervoegingen 
gewijzigd die mogelijk wat oubollig aandoen, die indruk wilde ik 
vermijden want oubollig was Luc Montfroi zeker niet. Wie zijn brieven 
leest (vier stuks) leert hem kennen als een bevlogen man die zich op het 
keerpunt van de geschiedenis waant. De Industriële Revolutie heeft de 
rest van Europa in haar greep maar dreigt, tot zijn grote verdriet, aan 
Nederland voorbij te gaan. Luc heeft er een mislukt avontuur in Indië 
opzitten en woont sinds drie jaar weer in Amsterdam. In Indië kon hij 
naar eigen zeggen niet aarden. De primitieve toestand waarin land en 
bevolking verkeerden alsook de werkwijze van ’s Konings ambtenaren 
“die met hun bureau’s en paperassen verkleefd waren”, maakten dat 
“de dagen bij wijlen zo traag verliepen dat het scheen of ook de zon in 
afwachting van instructies verkeerde”.  

 

Amsterdam, Amstelstraat 

7 december 1825 (in viervoud) 

 

Aan mijn dierbare kinderen Willem, Sophia, Bernardus en Johan. 

 

Jullie vragen je misschien af waarom je vader zo prominent 
‘Amstelstraat’ aan het adreshoofd toevoegt. Wel, dat zal jullie 
verbazen. Evenzeer zal het jullie verbazen dat ik dit schrijf om 
tien uur ’s avonds zonder dat een enkele kaars of olielamp 
ontstoken is. Desondanks baadt mijn kamer in een helder licht. 
Een licht zo helder en schoon dat het de slaap terstond 
verdrijft. En niet alleen de mijne. Bijna dagelijks vergaapt het volk 
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zich onder mijn raam aan wat zij nooit eerder zagen, licht uit 
vlamvatbaar gas. Want dat, lieve kinders, is waarover ik hier 
spreek. Twee kronen van elk vier lichten maken mijn huis tot 
attractie. Van heinde en verre komt het volk tot naar de 
Amstelstraat om met eigen ogen te aanschouwen wat oliegas 
vermag. Zou de vooruitgang dan eindelijk ook Nederland bereikt 
hebben? Ik hoop het van ganser harte. Ik wil jullie graag 
vertellen hoe ik in deze positie ben geraakt, maar ook waarom ik 
van mening ben dat mijn leven, ondanks mijn gevorderde leeftijd, 
eerst nu een aanvang heeft genomen.  
 
(…)



 

André van Delft 

studeerde wiskunde en bedrijfskunde, en werkt als wetenschapper 
en softwareontwikkelaar. Hij werkt al sinds 1987 aan een nieuwe pro-
grammeertaal, en verwacht nog steeds dat die door gaat breken. Hij is 
getrouwd met Marijke, en heeft twee kinderen, Max van 16 en Elza van 
14. Als André nog TV kijkt is het meestal om te zien of bij PowNews 
onderin een tweet van hem voorbij komt. André denkt vrij, en ervaart 
vaak Gods nabijheid. 
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De parabel waarin wij 
leven 

 
Lieve Max en Elza, 

 
Voor het eerst schrijf ik jullie een brief. Frans Groenendijk, de uitgever 
die een paar maanden geleden bij ons te gast was, vertelde over zijn 
plan om een bundel brieven uit te geven, brieven van bezorgde vaders 
aan hun kinderen. Hij vroeg me of ik ook een bijdrage wilde leveren en 
ik zegde toe, want ik ben èrg bezorgd. Terwijl ik eraan schreef ging ik 
het steeds belangrijker vinden om nu eens in een wat groter stuk onder 
woorden te brengen wat me bezighoudt. De brief is ook best lang ge-
worden, terwijl ik zo veel nog níet geschreven heb. Zó belangrijk ging 
ik de brief vinden dat ik, jullie zullen je dat nog levendig herinneren, 
vakantiedagen heb opgenomen om hem op tijd te kunnen afmaken. 

Je moeder en ik hebben jullie in een moeilijke tijd op de wereld 
gezet. Op het eerste gezicht lijkt het met ons gezin prima te gaan: we 
zijn vaak goed voor elkaar, we hebben altijd prima eten (althans dat 
vind ik zelf, jullie zijn iets kritischer). Jullie doen het best goed op 
school. We hebben huisje, boompje, beestjes, en we maken mooie va-
kantiereizen samen. Maar ik zie dat onze fijne wereld aan het instorten 
is, terwijl jullie dat niet door lijken te hebben. De meeste mensen in 
Nederland begrijpen niet goed wat er gebeurt, en doen niets aan de 
enorme problemen die we hebben. Net als toen de Titanic zonk: het 
orkest speelde door. 
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Ik heb, al zeg ik het zelf, een talent gekregen om iets goeds bij te 
kunnen dragen in de maatschappelijke discussie. Maar ik had dat talent 
eigenlijk begraven. Dat had ik niet moeten doen. Pas een jaar of zeven 
geleden groef ik dit talent op. 
Ik heb me dus lange tijd een beetje verscholen. Toen ik jong was deed ik 
wel eens dingen waar ik me nog steeds voor schaam, en daarom ver-
meed ik elke kans op een beetje bekendheid. Maar ik was ook gewoon 
lui en laf. 
 
(…) 
 
Door haar huwelijk was mijn moeder opeens officieel niet meer hande-
lingsbevoegd. Ze is daar nu nog boos over. 

Mijn vader ging in Noordwijk werken als econoom bij een 
deurenfabrikant. Mijn vader was eigenzinnig, en zijn baan interesseer-
de hem niet erg. In 1964 kreeg hij een conflict op het werk. Acht jaar 
had hij er de kost verdiend, nu kreeg hij een afkoopsom mee ter grootte 
van een paar maanden salaris. Hij ging zich voltijds aan een studie 
wijden, die hij eerst Synaction Research noemde. Hij wilde op een weten-
schappelijke manier onderzoeken wat God met de mensen voorheeft. 

Mijn vader maakte een soort tijdschrift, de Ster van de Zee, en zond 
dat naar enkele bekenden, bisschoppen en leden van het Koninklijk 
Huis. Hij kreeg weinig respons; dat kwam ook doordat het vaak moei-
lijke stukken waren. Ook schreef hij erg confronterend. Mijn moeder 
vond het soms te bot, maar hij zei dan: “Raakt het niet, dan botst het 
wel”. Later zou hij wat toegankelijker gaan schrijven. 

Toen de paus in 1968 de pil verbood zag mijn vader dat dit weer 
helemaal fout op de ‘natuurwet’ was gefundeerd. Hij zond een zeer 
kritische brief naar de katholieke krant De Tijd. Een paar dagen later 
schreef die terug: “Uw brief achten we qua toon en inhoud totaal 
ongeschikt voor publicatie in een dagblad. Wij sluiten uw tekst hierbij 
in”. 
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(…) 
 
Een dinertje bij onze oude buren thuis. Een vriendin van de buur-
vrouw, lid van de SP, had een collectebus voor Amnesty International 
meegenomen. Ons cadeautje was een gift voor in die bus. Buuv is actief 
in de ecclesia, net als een jurist die ook aanwezig was. Een paar jaar 
geleden had ik met hem al eens gesproken over de veroordelingen van 
Hans Janmaat. Hij vond dat de veroordelingen toen best door de 
beugel konden, want “die Janmaat moest toch aangepakt worden”, of 
zoiets. Ik vond de jurist daarom een vreselijke opportunist; het recht is 
er ook om de vrijheid van één individu te waarborgen. 

Het tafelgesprek liep uit de hand. We kwamen natuurlijk over 
Egypte te spreken. Ik vertelde over mijn ervaringen daar: de puinhoop, 
de moderne gids die vond dat ‘afvalligen’ vermoord moesten worden; 
de peiling waaruit blijkt dat meer dan 80% van de Egyptenaren voor 
steniging is bij overspel. Ik noemde het een enorme barbarij. Men viel 
me in de rede. Ik verhief mijn stem en werd onaangenaam, zelfs voor 
mijn doen. 

Ik zei dat Pauw en Witteman juichen bij de val van Mubarak, ter-
wijl hij twee weken daarvoor nog bij hun politieke vrienden in de 
Socialistische Internationale zat. Na 30 jaar werd Mubarak er opeens, 
nu pas, uitgegooid. De SP vrouw zei dat de Internationale daarvóór 
misschien nog niet wist dat hij zo’n slechterik was… 
 
(…)



 

Herman Benschop 

heeft ooit geschiedenis gestudeerd maar dit, tot zijn grote spijt, 
niet afgemaakt. Hij is nu werkzaam in de gezondheidszorg. Hij heeft 
vier kinderen en zijn brief is geschreven aan de oudste twee. De jongste 
twee zijn in opleiding voor het WK Voetbal 2030.  

Waar het om de islam gaat denkt hij vaak aan wat Johan Cruyff 
ooit over een tegenstander zei: “Hullie kunnen niet van ons winnen, 
maar wij kunnen wel van hullie verliezen”. Of zoals Ayn Rand het ooit 
verwoordde: “Het Goede heeft niets te winnen van het Kwade, maar het 
Kwade heeft alles te winnen van het Goede”.  

Hij gaat er dus graag met gestrekt been in. Als hij niet twittert 
mijmert hij vaak over hoe het zou kunnen zijn indachtig Spinoza’s 
motto: “Het doel van alle politiek is tenslotte de vrijheid”. 
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Echte tokkies drinken 
geen thee 

0,*'1""#,2'3%43'

Lieve kinderen, 

 
Het zal ongeveer vijf jaar geleden zijn geweest dat ik op een ochtend de  
Volkskrant las en ontdekte dat ik een fascist geworden was. Dat was niet 
omdat ik, gekleed in een bruin hemd en zwarte laarzen, de ruiten 
ingooide bij winkels van joodse eigenaren. En het was ook niet omdat 
ik, achterop een Panzer MK IV gezeten, moordend en brandschattend 
door dorpjes in de Oekraïne trok. En het was ook al niet omdat ik 
gewoon Lonsdale kleding droeg. 

Nee, het was omdat ik nog steeds, na meer dan dertig jaar, bleef 
hechten aan ideeën en idealen die me dierbaar waren: de scheiding van 
kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen. Kortom, bleef hechten aan zaken die vanzelf-
sprekend leken en die de seculiere, liberale, westerse samenleving zo 
onvergelijkbaar veel goeds hebben gebracht. 

Want op die ochtend werd me duidelijk dat mijn ideeën en 
idealen werden versleten voor gevaarlijk, achterhaald en populistisch. 
Werd me duidelijk dat ik blijkbaar uit was op de deportatie van mijn 
mohammedaanse (zo noem ik moslims) overburen, werd me duidelijk 
dat ik plunderend en door knieën schietend door kansenwijken wilde 
rennen, werd me duidelijk dat het uiten van mijn mening andere 
mensen wel eens zou kunnen kwetsen. Dat was een vreemde gewaar-
wording voor iemand die ook heel lang had geloofd in de socialistische 



 

3 

 

heilstaat, in eerlijk delen, in rechtvaardigheid. Iemand die in de jaren 
70/80 had meegelopen in demonstraties tegen de Volksunie en verge-
lijkbare partijen, tegen kernenergie, tegen het kappen van de bomen in 
Amelisweerd en daarbij menigmaal met de ME had gevochten. Die, 
kortom, een fatsoenlijke, degelijke, linkse achtergrond had. 
 
(…) 
 
Dat het ook geheel anders kan weet ik uit eigen ervaring. Dat wil ik 
illustreren aan de hand van het volgende, ook al weer waargebeurde, 
verhaal. (Ik zou onderhand willen dat ik mijn voorbeelden verzonnen 
had): 

Tijdens een vergadering van het schoolbestuur waar ik deel van 
uitmaakte kwam er een vreemd bericht van een van de school-
directeuren. Hij vertelde dat hij was aangesproken door een vertegen-
woordiger van de plaatselijke moskee. Die man vertelde dat de imam 
eiste dat het kruisbeeld, dat in de hal van een van de katholieke scholen 
hing, zou worden verwijderd. De mohammedaanse leerlingen voelden 
zich beledigd door dat kruisbeeld. Indien we niet aan zijn verzoek 
gehoor zouden geven zou de imam alle mohammedaanse leerlingen 
van school (laten) halen. 

We hebben, na enige discussie, het kruisbeeld uit de hal laten 
verwijderen. En er een groter kruisbeeld voor in de plaats gehangen. 
Daarna hebben we als bestuur die imam een brief gestuurd met de 
strekking: “De mohammedaanse kinderen staan a.s. woensdag klaar op 
het schoolplein. Kom ze maar halen. En nog veel succes met de oprich-
ting van je eigen school”. 

Van die imam hebben we nooit meer iets gehoord, zul je begrij-
pen. Wel heeft een vertegenwoordiger van de moskee later verklaard 
dat hij verkeerd begrepen was. Yeah, right. 
De moraal van dit verhaal? De rug recht houden, niet toegeven. 
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Zande 
is vader van een dochter van 7 jaar en een zoon van 6 jaar oud. Hij 

heeft een eigen bedrijf in de bouwsector. 
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De grens van het dorp 

!""#,2'

Ik ben geboren in een vissershuisje in Scheveningen. De buurt komt al 
enige tijd regelmatig op negatieve wijze in het nieuws. Er vinden ge-
welddaden plaats, en de bewoners schijnen nogal onaangepast te zijn. 

Het is zo’n zwakke buurt, dat de gemeente Den Haag, waar Sche-
veningen inmiddels onder valt, er tegenwoordig voor terugdeinst om 
er onaangepasten uit andere culturen te huisvesten. Als het gaarkoken 
van sop ooit ergens onderdeel van beleid was, dan hier wel. 

We zijn enige keren verhuisd, en hoewel we steeds vanuit ons 
kinderlijk verwachtingspatroon meenden béter te mogen verwachten, 
was daar steeds weer die goedbedoelende welzijnswerkende leraar die 
ons in een rij liet staan en een zinnetje op liet zeggen. 

1973. Ik was zeven jaar oud. We stonden weer in een klas in de rij. 
Een stel kweekschool studenten lieten mijn vriendinnetje naast me keer 
op keer dezelfde zin herhalen. Een zin met een paar ‘ij en ui’ klanken 
natuurlijk. Sneller dan bij ons kreeg je het collectieve spraakgebrek van 
de arbeidersjeugd niet in beeld. Dat we proefkonijntjes waren lag er iets 
te dik bovenop. 

Het was een katholieke nonnenschool. Ik hoorde er thuis, ik was 
er met m’n buurtgenootjes en vriendjes. We werden gedoopt, we deden 
onze eerste Heilige Communie, en we ontvingen het Vormsel. 

Na de lagere school ging ik naar een college waar de Jezuïeten de 
scepter zwaaiden. Dat was zes kilometer fietsen, naar een nette buurt, 
en de mores waren een stuk verhevener. 
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Mijn schoolgenootjes, maar vooral de leerkrachten, zowel leken als Je-
zuïeten, waren niet zoals de mensen thuis, en ik was niet zoals zij. Maar 
het waren de jaren tachtig. Hoewel de economie er beroerd voor stond, 
hing er iets in de lucht. Het einde van een tijdperk. Wie wilde, kon en 
mocht vooruit. De paters sputterden nog wat tegen, maar enkele jaren 
later waren de pensioneringsfeestjes van de Jezuïeten eerder regel dan 
uitzondering. De school, net gemengd geworden, werd met de dag 
normaler. Jongens en meisjes waren eender, en zeker gelijkwaardig. 
Punk, New Wave en andere zaken maakten de verschillen tussen de 
seksen steeds kleiner. Religie was uit het straatbeeld verdwenen. 
Slechts de Bond tegen het Vloeken, waarvan mijn grootmoeder het 
enige lid leek, appelleerde nog wel eens aan terughoudendheid op z’n 
Bijbels. Het was de tijd dat Ruud Lubbers z’n karwei af wilde maken. 
Zei hij.  

Ik werd zestien, ik was jong, fit, en ik zag er goed uit. Ik wist nog 
niet dat het leven harder sloeg dan ik. 
 
(…) 
 

Verheerlijk ik die situatie? Natuurlijk niet, ik moet er niet aan 
denken dat jullie vanaf twaalf jaar, zonder opleiding, aan het werk 
zouden moeten gaan. Ik probeer er alleen mee duidelijk te maken dat 
het nog niet zo lang geleden is dat niet alles volautomatisch geregeld 
was. Met burgerservicenummer, casemanager, loopbaanbegeleiding, 
budgetcoaches, zelfhulploketten en allerlei andere “agogies-burokra-
tiese” ongein. Zoals vaker, bleken de bestuurders geen maat te kunnen 
houden, wederom een teken van incompetentie.  
Ga niet mee met het waanbeeld van de maakbare samenleving, of erger 
nog: het maakbare Europa. Met die megalomane idiotie die wil dat wij 
allemaal Europeaantjes worden. Verzet je ertegen, jullie hebben niets 
gemeen met een Bulgaarse boer, een Griekse geitenhoeder of een Letse 
nationalist. Je hoeft dus ook niet te doen alsof. Misschien ben ik, 
wanneer jullie dit lezen, wel ingehaald door de tijd, en weten jullie al 
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niet beter meer dan dat het normaal is dat de nijvere Nederlander hard 
werkt om allerlei, op z’n zachts gezegd, minder actieve, volkjes aan de 
andere kant van Europa te onderhouden, omdat de kracht van het getal 
bij verkiezingen nu eenmaal niet op de hand van kleine landjes is. Wie 
weet hebben de nihilisten de strijd gewonnen en is Turkije nu de 
dominante factor binnen Europa. Dan dient er flink ingeleverd te wor-
den om het schier oneindige, prehistorische Oosten van dat Aziatische 
land, van stromend water te voorzien. Plan B, weet je nog? Run while 
you can! 
 
(…) 
 

De enige reddingsboei, het rücksichtslos afbreken van de verzor-
gingsstaat ten einde het kaf van het koren te scheiden, is ondenkbaar, 
zelfs de enige politieke stroming van dit moment die een reëel beeld 
heeft van de ontwikkelingen, houdt met alle macht vast aan de 
verzorgingsstaat. Klassiek hoe deze beschaving zijn einde nadert, 
verzwakt door kracht en voorspoed.  
Ik geef jullie tot slot een advies mee. Zorg dat je slaagt. Zorg dat je een 
goede opleiding hebt, je talen spreekt, dan ben je in de spin-offs van 
Europa een aantrekkelijke partij. Het Westen leeft namelijk heus wel 
voort, alleen niet meer in het Westen. En wees niet bang, angst is een 
slechte raadgever, misschien nog wel een slechtere dan je vader. Hecht 
niet teveel aan materie en omgeving, het is allemaal niet zo belangrijk 
wanneer het er op aan komt. Zorg voor elkaar. Dat is namelijk wél 
belangrijk. 
 



 

Frans Groenendijk 
is vader van twee dochters (26 en 22 jaar) en opa van een 

kleindochter (0 jaar). Hij is de zoon van een magazijnbediende en een 
huishoudelijke hulp.  

Groenendijk was onder andere werkzaam als postbesteller, 
programmeur en docent wiskunde op een middelbare school. Hij is nu 
uitgever. Hij volgde zeer uiteenlopende studies. Was in de vorige eeuw 
actief in de PSP (een van de voorlopers van GroenLinks) en de PvdA. 
Noemt zichzelf steeds vaker (vrijmoedig) conservatief. 

In 2010 verscheen van zijn hand 'Islamofobie? Een nuchter 
antwoord'. Wim van Rooy, de 'Belgische Paul Scheffer', schreef 
daarover: "…ik moet toegeven dat ik geen enkel arabist of welk andere 
wetenschapper ken die zo helder en intelligent over die materie heeft 
gepubliceerd".  
!
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Van dode leeuwen en  
levende jakhalzen 

Lieve Vita, Anna en Lola, 

 
Toen ik laatst onder de douche stapte met het voornemen om onmid-
dellijk daarna aan dit stuk te gaan werken, begon ik wat te zingen. 
Even later drong pas tot me door wat ik eigenlijk zong. Het was Strictly 

Confidential van Roxy Music. Een lied dat begint met de regel: “Before I 
die, I write this letter”. Ik schrok er een beetje van. Deze ‘brief’ aan jullie 
schrijf ik niet omdat ik denk dat ik niet lang meer zal leven.  

Niet dat dat ondenkbaar is. Nu ik dit schrijf ben ik 57 en zowel 
mijn opa van moederszijde als mijn eigen vader is op zijn 58e 
gestorven. Ik ben niet bijgelovig: de kans dat ook ik precies op mijn 58e 
doodga is niet extra groot omdat zij beiden op die leeftijd stierven. 
Maar ook niet kleiner. Mijn opa was niet langdurig ziek voordat hij 
overleed. Jullie opa was dat wel, maar tot zijn 55e was hij een toonbeeld 
van onverwoestbare kracht, opgewektheid en gezondheid; niet alleen 
in onze kinderogen. In 1962 verhuisden we naar een nieuwbouwwijk. 
Naar een flatwoning met warm water en een echte douche in een echte 
badkamer, met twee slaapkamers op de eerste verdieping en twee op 
de begane grond. Een heel levendige herinnering heb ik aan de keren 
dat mijn vader mijn broer en mij ‘s avonds naar beneden droeg. Eerst 
ging ik op de schouders van Ton zitten. Vervolgens nam opa hem dan 
weer op zijn schouders en zo liep hij de trap af. Ik ben nu ook zeer 
gezond en energiek, maar met mij kan het dus ook ineens afgelopen 
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zijn. Oma protesteerde trouwens altijd tegen onze mannenpiramide. 
Zoals het hoort.  
 
(…) 
 
Er is geen sprake van dat 'de' wereldbevolking op onverantwoord 
snelle wijze groeit: alleen in die delen van de wereld en in die 
subculturen waar een deel van de verworvenheden van het Westen 
wel, maar een ander deel niet is overgenomen, of zelfs fanatiek 
verworpen wordt, blijft de groei van de bevolking maar doorgaan. In 
andere delen van de wereld vormt juist de krimp van de bevolking nu, 
of de met zekerheid te voorspellen krimp van de bevolking in de nabije 
toekomst, de grootste maatschappelijke uitdaging. De allerdomsten 
onder politici en 'wetenschappers' denken dat die krimp en explosie 
elkaar op kunnen lossen: door 'gewoon' honderden miljoenen mensen 
te laten 'migreren'. De achtergrond van die tegenovergestelde trends 
wordt finaal genegeerd. Wie ook maar enkele seconden bij dat verschil 
stil staat, begrijpt dat cultuur en mentaliteit voor die beide trends 
allesbepalend zijn. En het beoordelen van culturen wordt door dezelfde 
dwazen tegelijkertijd als een absoluut taboe gezien of nog erger: andere 
culturen dan de onze, worden ons impliciet of zelfs expliciet, als 
superieur voorgehouden. De meest luguber-perverse uitdrukking van 
waar de visie van die allerdomsten toe leidt, zag ik enkele jaren geleden 
al eens verwoord op de naargeestige webstek wijblijvenhier. Daar 
werden autochtone Nederlanders gemaand meer 'respect' te tonen voor 
de mohammedaanse ideologie. Dat ging gepaard met een nauwelijks 
bedekt dreigement: de ouder wordende autochtonen konden in de 
toekomst anders wel eens verstoken blijven van de noodzakelijke zorg 
waar de jongere immigranten met mohammedaanse achtergrond dan 
in zouden moeten voorzien. Hier commentaar op te leveren zonder de 
meest grove schuttingtaal te gebruiken, is geen kleine opgave.  
 
(…) 
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Juist toen ik bezig was met het stukje in deze brief over het 

sterfbed van mijn vader, zag ik op de Belgische televisie het einde van 
de speelfilm Dead Man’s Shoes. De film gaat over wraak, zou je kunnen 
zeggen. Een groepje tuig, onvolwassen mannen, pest en sart een licht 
spastische en geestelijk gestoorde jongen en drijft hem, nadat ze hem 
ook nog drugs hebben opgedrongen, uiteindelijk tot zelfmoord. Zijn 
oudere broer Richard, militair, keert terug na een langdurige afwezig-
heid en ontdekt wat er gebeurd is. Alle daders worden gedood. Eén 
van hen straft hij nog zwaarder. Dat is degene die inmiddels twee 
zoontjes heeft en oppervlakkig nog de ‘fatsoenlijkste’ van het stel leek. 
Hij deed zelf niet echt mee met de pesterijen, je zag dat hij zich 
realiseerde wat er gebeurde, maar hij trad er niet tegen op. Onder 
dreiging van een mes wordt hij, in zijn pyama, meegenomen naar de 
plaats waar de jongen zichzelf heeft opgehangen en bekent hij snot-
terend zijn lafheid. En ja, de jongen had bij de laatste fatale treiterijen 
om Richard geroepen. Dan draait de militair het mes om en eist nu ver-
moord te wòrden: door zijn wraakacties is hij de belichaming van Het 
Kwaad geworden en zo wil hij niet blijven leven. Protesterend en 
jammerend doet de vader wat hem opgedragen wordt… Zelfs voor 
deze daad is hij als het ware niet zelf verantwoordelijk. 
 
(…) 
 
De dwaasheid, de lafheid, de arrogantie en de pervertering maken me 
veel kwader dan de fysieke dreiging die uitgaat van de totalitaire 
mohammedaanse levensbeschouwing. Wat maakt het uit of mijn leven 
wat korter of langer duurt? Soms ben ik echter bang dat ook jullie, en 
vooral jij, Vita, onvoldoende afweer hebben tegen het vergif van de 
politiek-correctheid en me niet honderd procent vertrouwt. Dat is een 
onverdraaglijke gedachte. 
 
(…) 


