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Amsterdam 2013

Voor u ligt een boek met verhalen die zijn opgetekend tussen 1995 en 
1998. Zij waren voor lange tijd verloren gewaand, maar zijn in 2010 op 
in WordPerfect op een oude floppy teruggevonden. Het verliezen van 
de verhalen had eerlijkheidshalve ook te maken met mijn toenmalig 
kijken en luisteren naar mijn eigen verhaal: wat doen deze verhalen 
ertoe? Vrienden1 vertelden me het tegendeel. Na het lezen van de 
verhalen overtuigden ze mij ervan dat ik in de valkuil van mijn eigen 
onzekerheid was gevallen. Verhalen doen ertoe als zij voorbij de feitelijke 
gebeurtenissen de relationele verhoudingen schetsen waarbinnen deze 
gebeuren. Het is het oefenen in een luisterend oor dat de metaforen en 
verwijzingen binnen het verhaal oppakt. Anders gezegd: ‘de vreemdeling 
in onszelf ’ toelaten, om zo recht te doen aan alle verhalen waarbinnen 
wij als unieke persoon geweven zijn. In die zin is het geen verhaal alleen 
over Noord-Ierland en zijn mensen, maar een verhaal waarin wij allen 
betrokken zijn als we verantwoordelijke medereizigers willen zijn in een 
wereld waar geweld, haat, angst maar ook liefde deel van uitmaken. Het 
gaat over de vraag: ‘Mens waar ben je2?’

Eind jaren tachtig was ik verbonden aan de Doopsgezinde Vredesgroep 
en de Peace People in Noord-Ierland. Beide organisaties waren 
verantwoordelijk voor een uitwisselingsprogramma van jongeren. Het 
doel van deze organisaties was om jongeren uit een conflictsituatie met 
elkaar in contact te brengen. Op die wijze probeerden we bruggen te slaan 
en zo een verstaan voor elkaar op te bouwen. Het was een poging de muur 
in hun dagelijks leven te doorbreken. Tijdens één van deze uitwisselingen 
werd ik gevraagd om in Noord-Ierland te komen werken als theatermaker/
theoloog3. Uitgezonden door de kleine verzoeningsorganisatie Eirene 
en gefinancierd door vrienden en kennissen heb ik drie jaar in de 
Currach Community aan de muur in West-Belfast gewoond. Die periode 
kenmerkte zich door onderhandelingen die het Northern Ireland 

1. Martin Zandstra en Anne Kooij (collega’s in crime), als zij mij niet hadden aangemoe-
digd, hadden deze verhalen nooit het licht gezien. Ook José Vorstenbosch heeft, door 
de eerste redactie te voeren over mijn teksten ze tot een niveau gebracht waarin ze 
aangeboden konden worden aan de uitgever. Hester Schaap maakte de tekeningen, 
waardoor de lezers de weg weten te vinden. De foto’s zijn door mijzelf gemaakt. 

2. Gen 3:9
3. 1990-1995 Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
   Doctoraal theologie Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
 1982-1988 Agogisch theologische opleiding Utrecht
 1976-1980 Educatieve academie Baarn
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Peace Process werd genoemd. In deze onderhandelingen speelde David 
Trimble van de Official Unionist Party (OUP), David Hume van de 
Social Democratic and Labour Party (SDLP), Tony Blair, premier van het 
Verenigd Koninkrijk, en Bertie Ahern, premier van de Republiek Ierland, 
een grote rol. Op 10 april 1998 resulteerde dat in het ondertekenen van 
The Good Friday Agreement. De onderhandelingen tussen de betrokken 
partijen duurden ruim twee jaar en kondigden het einde aan van een 
dertigjarig gewapend conflict. De opponenten in het conflict, Gerry 
Adams, leider van Sinn Féin, en Ian Paisley, dominee en leider van 
de Democratic Unionist Party (DUP), reageerden verschillend. Gerry 
Adams: “Er is nog steeds een grote kloof van wantrouwen te overbruggen 
tussen nationalisten en unionisten die we alleen bereiken op basis van 
gelijkheid, wij strekken onze hand van vriendschap uit.” Ian Paisley in een 
vraaggesprek met Peter Taylor (BBC): “Ik zal niet veranderen, ik ga naar 
mijn graf met de overtuigingen die ik heb.” Nu, vijftien jaar later, zien 
we dat posities verschoven zijn. Het is nog niet rustig. Verwerking van 
trauma’s en politieke overtuigingen kost tijd. De ontwikkelingen in Noord-
Ierland kunnen hoopvolle signalen zijn voor mensen die op plaatsen van 
conflict leven.

De ‘maandelijks brieven’ worden afgesloten met de namen van mensen die 
tussen 1995 en 1998 gedood zijn in het conflict. Bij het schrijven van deze 
verhalen moest ik veel aan Phillip Curley denken. Hij is op 15 mei 2004 
overleden. Als taxichauffeur gold voor hem geen scheiding van rooms-
katholiek en protestants terrein, de muur was slechts een obstakel op weg 
naar een ander adres4. 
Daarnaast dacht ik vaak aan mijn ouders Teunis Titus Brandsma en Jacoba 
Brandsma-Bönker, die elkaar hebben leren kennen tijdens één van de 
grote oorlogen van deze wereld en mij geleerd hebben te luisteren voorbij 
het trauma dat dit met zich meebrengt. 

Vijf namen kunnen niet ontbreken. Zij hebben Noord-Ierland voor mij 
tot een thuis gemaakt: Cathie McKimm en haar kinderen Scott en Sarah 
McGreeghan, en Niall Scott en Malcom Scott als goede vrienden.

4. Zie de documentaire Night Rider, a taxidriver in Belfast (a film by: Harry Brandsma, 
sound: Seth Mook, editing: Rianne van Schijndel; www.tmtheater.info).
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Amsterdam

De titel van dit boek: ‘Dansen met agressie, brieven aan een Ander’ is 
gebaseerd op de vooronderstelling dat agressie meestal een vertaling is 
van onze angst voor de Ander en een reactie op een opgelopen ‘tekort’ 
die we de Ander verwijten. De Ander is zo vaak projectiescherm van onze 
verlangens en angst. Het gaat in deze verhalen om het dansen met dit 
tekort. Dansen omdat dansen een samenzijn (omarming) van die Ander 
en het beeld wat we van hem of haar hebben inhoudt. In het dansen kan 
ruimte ontstaan voor een nieuw en ander bewegen, het objectiveren 
verdwijnt, beide partners worden betrokken onderdeel van de dans. In de 
dans wordt kwetsbaarheid getoond omdat in het patroon van de stappen 
het unieke van beide betrokkenen aan bod komt en er zo ruimte voor 
veranderende beelden ontstaat. 

Door het tonen van kwetsbaarheid worden mensen meer dan het delict 
en meer dan datgene waartoe ze oproepen. In ons leven mogen we 
opnieuw andere woorden en daden vinden voor wat gebeurd is, niet om 
de geschiedenis uit te wissen maar om de geschiedenis te hernemen. 
Dit hernemen – en dan spreek ik als theoloog – kan vanuit de dragende 
grond van de eeuwige. Zij immers wil voor een ieder een vrije en open 
toekomst. Als theatermaker vertaal ik deze grond naar het podium waar 
de spelers zichzelf mogen hernemen en een Ander kunnen worden, hun 
kwetsbaarheid kunnen tonen, zonder daar direct op afgerekend te worden.  

Kwetsbaarheid laten zien kan ‘heilzaam’ zijn voor dader en slachtoffers 
en zeker ook voor mensen die zich afwenden van conflicten en mensen 
die geneigd zijn oproepen ‘slaafs’ te volgen. Via een omweg die mij naar 
Noord-Ierland heeft gebracht, heb ik dit beter leren verstaan. Omwegen 
brengen ons immers vaak op plaatsen waar we niet willen zijn en als 
we dan nog betrokken reizigers willen zijn dan komt het conflict de 
huiskamer in. Mijn werk in Noord-Ierland is voor mij, via een grote 
omweg, maar soms zijn omwegen de beste wegen om te gaan, een leren 
in dit dansen geworden. In het bewegen is mensen niets vreemd en in die 
zin is alles humaan, ‘menselijk, al te menselijk’. Door te ontdekken dat ik in 
mijn eigen kleine oorlog verstrikt was geraakt, kon ik door de mensen die 
ik in Noord Ierland heb ontmoet, de grote oorlog ‘buiten’ beter begrijpen 
en kregen de mensen een gezicht dat voorbij de demonen voerde. Het 
handen schudden van mensen die mensen doden en van predikanten die 
nationaliteit plakken op het evangelie, heeft mijn bewegen goed gedaan. 
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Door het accepteren dat je jezelf nooit kent -en daarmee de acceptatie van 
de eigen gebreken- ontstaat ruimte om met elkaar verzoening te zoeken. 
Ik heb dit geprobeerd in Noord-Ierland. Aan mijn medereisgenoten 
ben ik mijn leren verschuldigd. Door de ontmoetingen met hen en hun 
bereidheid met me mee te lopen kreeg ik de ruimte om de mens te zijn 
die ik nu ben. Aan hen heb ik geleerd zonder angst maar met vertrouwen 
mensen tegemoet te treden. In mijn werk als gevangenisdominee put ik 
nog steeds uit deze grote bron die zij voor mij waren. Daarvoor dank.

Dansen met agressie, brieven aan een Ander is een tijdsdocument. 
Mensen die ik ontmoet heb zijn ook verdergegaan, verscheidenen van 
hen zijn al overleden; dat wil zeggen dat wat ik toen schreef niet meer 
in overeenstemming hoeft te zijn met wat ik vijftien jaar geleden zag en 
hoorde. Ook omdat een ieder de ruimte mag nemen om te veranderen en 
tot verandering te komen. Het is aan de lezer om die ruimte te geven aan de 
mensen die ze in deze verhalen tegenkomen.

Voor hen die spreken met de ogen
kijken met de oren
luisteren met de buik
en voelen met het hart

en

zij die ik wilden vangen in
mijn beeld en verlangen
als voorgeprogrammeerde spiegeling,
een mythisch object 
onbemiddelbaar

zij die ik geen recht deed

zijn wij ontsnapt?
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Voorwoord 

Voordat ik weg ga

Met muziek van ‘The Doors’ op de achtergrond schrijf ik dit Voorwoord. 
Over veertien dagen vertrek ik naar Noord-Ierland. Lang heb ik ernaar 
uitgekeken, maar nu kan het niet ver genoeg bij mij vandaan blijven. Ik 
wil mijn mooie huis en vooral mijn vrienden niet verlaten. Grote verhalen 
over ‘verzoening’ en welke bijdrage ik daaraan kan leveren, verdwijnen 
op de achtergrond. De twijfel breekt door. Waar moet ik het vandaan 
halen? Heb ik wel genoeg geleerd? Waarom moet ik zo nodig weg? Ik 
word verscheurd door tegenstrijdige gevoelens, want ik weet dat ik ga. 
Belfast trekt me omdat ik welkom ben, er wordt op mij gerekend door de 
organisaties waarvoor ik als vrijwilliger ga werken.

Het kleine jongetje dat zich graag wil laten zien, komt steeds meer tot 
rust. Ik hoef mijzelf niet te bewijzen. In het laatste jaar van mijn opleiding 
tot mimedocent leerde ik steeds meer op mijn ‘maat’ te werken. Mijn 
grenzen als beweger te accepteren. Ik raakte gefascineerd door de stilte, de 
rust, mijn eigen adem. Deze ontwikkeling staat haaks op die kleine jongen 
met geldingsdrang, die roept: ‘Hé hallo, ik ben er ook’. 
Voor mij houdt dit in dat ik me in Belfast niet als de theatermaker/
theoloog wil opstellen. Ik zal er vooral naartoe gaan om te luisteren. 
Luisteren naar de verhalen van de jongeren met wie ik kom te werken, 
en ook luisteren naar m’n eigen adem, om zo samen lucht te krijgen in de 
benauwde stad Belfast. Het gaat om kleine stapjes. Het vredesproces is zo 
kwetsbaar. Er zijn zoveel belangen die het leven in Belfast bepalen. Twee 
maanden geleden ging het nog mis. Aanleiding was de positie van Major 
binnen de conservatieve partij. Zijn positie als partijleider werd bedreigd. 
Hij stelde zijn voorzitterschap beschikbaar en schreef binnen zijn partij 
nieuwe verkiezingen uit. Om stemmen te winnen van de rechtervleugel 
liet hij een Britse soldaat vrij. De soldaat zat gevangen omdat hij een 
joy-rider die een auto bestuurde in de rug had geschoten, waardoor zij 
overleed. Major is herkozen, maar op de republikeinse Fallsroad braken 
rellen uit. Het kon Major niet zoveel schelen, deze reactie was te voorzien. 
Het eigen overleven als partijleider was belangrijker. Partijpolitiek als lont 
in het kruitvat Belfast.

Amsterdam, 23 september 1995
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Hoe ik woon en wat ik doe

Ik woon aan de ‘poort’, een doorgang in een muur die gebouwd is tussen 
republikeins (rooms-katholiek) gebied en unionistisch (protestants) 
gebied.5 Het is niet de hemelpoort. Hij lijkt er wel een beetje op, 
tenminste, op mijn fantasie van toen ik kind was: een poort die een 
scheiding maakt tussen de ‘ware’ gelovigen en hen die niet tot de 
uitverkorenen behoren. Maar Petrus staat niet bij de poort en je weet 
niet aan welke kant van de poort de hemel is. Mensen zijn hier zelf 
gaan uitmaken wie door de poort mag. Gelukkig, nu een jaar de wapens 
zwijgen, is de vraag aan welke kant de ‘hemel’ is en de gevolgen van de 
afwezigheid van Petrus minder fataal. 
De muur en de ‘poort’ moet je je zo voorstellen: een hek, dan grasland 
van vier meter, dan een muur, ongeveer drie en een halve meter hoog, dan 
struiken en dan weer een hek. Dat is zo gedaan omdat een ‘brandbom’ niet 
over deze afstand gegooid kan worden. Nog niet zo lang geleden, voordat 
de wapens zwegen, was het een sport om flessen benzine met brandend 
lont naar de overkant te gooien. Nu gebeurt dat niet meer. Als ‘spel’ 
gooien kinderen nu niet te grote stenen naar elkaar. 
In die muur staan twee huizen. Een wordt bewoond door een katholiek 
stel, dat hun huis niet kon verkopen omdat het door de troubles niks meer 
waard was. Het huis daarnaast werd drie jaar geleden verbouwd en wordt 
nu bewoond door een Dominicaanse zuster. 
Samen met het ernaast gelegen huis vormt het de Currach Community 
waar vrijwilligers wonen die zoals deze zuster bij verzoeningswerk 
betrokken zijn. Onze voordeur bevindt zich in protestants gebied, 
maar als ik het hek achterin de tuin uitga, bevind ik me in de katholieke 
wijk. Waar vreemd genoeg door verhuizingen (etnic cleansing) de enige 
protestantse kerk staat.
Als de poort dicht is, dan kunnen de kerkgangers via onze tuin naar de 
kerk. Zo ook vroeger degenen die in de buurt een moordaanslag wilden 
plegen. En dat was niet zolang geleden nog het geval.
Wat is het goed om in deze tijd in Belfast te wonen. Het is zo anders; geen 
soldaat meer die zijn geweer op mij richt, zoals mij twee jaar geleden 
overkwam. Als grap weliswaar want ik was ‘toerist’, maar toch, een wrange 
grap. Dat was de tijd van eerst schieten en dan kijken of het terecht was. 
Zo niet, dan werd een drogreden verzonnen.
De poort, waar Petrus dus niet staat, gaat ’s avonds om tien uur dicht 

5. Woonde aan de Workman Avenue 2 een woning aan de peaceline in West-Belfast (zie 
kaart).
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en ’s morgens om half zeven weer open, of blijft weken achter elkaar 
dicht, zoals vroeger tijdens de ‘troubles’. Aan deze poort wonen wij, vier 
vrouwen en ik. De leeftijd variërend van achttien tot achtenvijftig jaar. 
Allen zijn op een of andere manier betrokken bij vredeswerk. Ik werk 
voor Youth Action, een organisatie voor jongeren aan beide zijden van de 
scheidslijn en voor Corrymeela Community, een vormingscentrum dat 
gespecialiseerd is in verzoeningswerk. Mijn specialisatie wordt Trad’work 
genoemd. Dat wil zeggen: drama/mime gebruiken met als invalshoek de 
traditionele achtergrond van de groep. In mijn begeleidingscommissie 
bespraken we de noodzakelijkheid van mijn werk in protestantse 
arbeiderswijken. Mijn inzet kan daar misschien een bijdrage leveren in 
het vinden van zelfvertrouwen. Want protestanten voelen zich bedreigd in 
hun identiteit. Binnen hun groep zijn verschillende identiteitsaanspraken 
gangbaar en verschillende waarheidsaanspraken. De oude aanspraken 
werken niet bevorderlijk voor de gemeenschapszin, maar maken hen 
eerder star en rigide in hun eigen levensopvatting en wakkeren de 
onderlinge strijd aan. 
Spelen binnen theater en reflecteren op beelden kan misschien nieuwe 
opvattingen over identiteit opleveren, en een andere impuls geven door 
in openheid op verschillende manieren te kijken. Zo kan misschien 
een breuk ontstaan in de spiegel die alleen de waarheid van het eigen 
gelijk reflecteert. Want voordat je over verzoening kunt spreken, is 
het zelfvertrouwen nodig om naar de eigen traditie te kijken. Dit 
vertrouwen wordt binnen de protestantse bevolkingsgroepen aan alle 
kanten ondergraven en doordat ze zich van buitenaf bedreigd voelen 
in hun bestaan, is er nagenoeg geen ruimte voor reflectie op het eigen 
gedachtegoed.

Bij Corrymeela komen groepen van verschillende leeftijden en uit 
verschillende wijken samen. Corrymeela geeft ze de ruimte om naar hun 
eigen leven en geloof te kijken. Het is een plek voor reflectie. Ik werk 
daar als theoloog en theatermaker, samen met mensen die op zoek zijn 
naar een ontsnapping uit het schijnbaar eindeloze conflict waarin Noord-
Ierland gevangen zit.

 Belfast, 4 oktober 1995 
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Dixi

Zaterdagavond besloten drie leden van de Currach community naar 
een kroeg op de Shankill te gaan. Shankill is een erg protestantse wijk, 
of liever gezegd straat. ‘Katholieke’ kroegen waren me op vorige reizen 
naar Belfast goed bevallen. Meestal maakte ik daar avonden vol muziek 
en zang mee. Van de protestantse kroegen had ik geen goede indruk 
overgehouden. Toch maar eens opnieuw proberen: mijn werk is immers 
vooral gericht op protestantse jongeren.
De kroeg die we uitkozen, werd ons aangeraden door een man op straat. 
Het was een fel verlichte ruimte met groene banken langs de kant, waarop 
wij plaatsnamen naast een vrouw. Daarachter bevond zich nog een ruimte 
met meer rook en minder licht; de plek voor jongeren. Wij namen plaats 
naast een vrouw op een van de banken langs de kant van de fel verlichte 
ruimte.
Jannie en ik zijn Nederlands en Nederlanders zijn erg geliefd bij het 
protestantse volksdeel. Zo raakten we gauw aan de praat met deze vrouw. 
Met Sharon, een Amerikaanse, had ze niet zo veel op. “Amerikanen weten 
immers alles al.” Zij vertelde over haar leven en huilde af en toe. Vreemd 
genoeg zat ze er toch onverslagen bij. Sterk en kwetsbaar. Ze was alleen. 
Haar man was vertrokken. Misschien lag hij wel ergens dronken op straat, 
het kon haar niets schelen. Ze dronk het overgebleven bier van haar man 
op door het in kleine hoeveelheden in haar kleine glas te schenken, en 
trakteerde ons op een rondje wodka. 
Achtendertig jaar was ze nu getrouwd, met een man die altijd dronken 
was. Ze had zes kinderen, die allemaal het huis uit waren. Nu was ze 
alleen thuis met hem. Een man die nooit werk had gehad. Zij werkte elke 
avond als naaister. Haar man sloeg haar dikwijls, ze toonde een groot 
litteken in haar nek. Het was een medisch wonder dat ze nog liep. Haar 
man sprak nooit met haar. “Weet je”, zei ze, “er is verschil tussen seks en 
liefde. Seks daar weet ik alles van, liefde heb ik nooit gehad.” Ze gaf me een 
zoen, en veegde een traan weg.
Een groep mannen kwam binnen en ging naast ons zitten. Zij vroegen of 
we ook aan de andere kant van de peaceline onze pint Guinness dronken, 
bij de katholieken met hun horens en druipneuzen. “Waarom wilden 
we daar eigenlijk drinken?” Het was beter om aan hun kant te ‘zitten’. 
“Waarom moeten jullie daar nu over beginnen?” zei de vrouw. “Laat hen 
toch met rust.” Ze waarschuwde ons voor deze mannen. Een broer van een 
van hen had een neef van haar vermoord omdat hij uit de paramilitaire 
organisatie wilde stappen. Hij had maar twee jaar gekregen. “Ga nooit met 
ze mee als ze je vragen, het zijn ‘bastards’”. 
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Plotseling ging ze weg. Een van de mannen, die ik in eerste instantie 
sympathiek vond, vertelde: “Als er ooit een verenigd Ierland komt, dan 
schiet ik elke katholiek - van groot tot klein - dood, want wat zij ons 
hebben aangedaan... Hij haalde de bomexplosie van verleden jaar op de 
Shankill aan, en hoe bommen in kinderwagens tot ontploffing werden 
gebracht. Hij had vrienden verloren in de ‘strijd’. In zijn haat klonk de pijn 
door. “Hoe kun je met zo veel haat leven?”, vroeg ik. “Als aan de andere 
kant pijn ook in haat wordt omgezet kan het doden eeuwig doorgaan.” 
“Hoe zijn je ouders door de oorlog gekomen?” vroeg hij. Ik vertelde het 
verhaal van het dorp Putten, waar mijn moeder in de oorlog woonde en 
waar alle mannen weggevoerd waren naar Duitsland. En dat Wim, een van 
de broers van mijn moeder, daar bij was. Over hoe Wim in Duitsland en 
in een concentratiekamp was omgekomen. “Nou wat voelt zij dan?” “Geen 
haat”, zei ik. “Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar ze voelt geen 
haat.” Dat was voor hem niet te begrijpen.
“Het was jullie koning die de slag tegen king James heeft gewonnen”, 
vervolgde hij. “Het was helemaal niet onze koning, het was een 
stadhouder en alleen omdat hij met de koningin van Engeland vree, kreeg 
hij macht”, zei ik. “In Nederland stelde hij niet veel voor”. 
“Ben je katholiek?”, vroeg hij meteen. “Nee”, zei ik. Ik gebruikte een taal 
die zij zelf ook spraken, en toch wist ik niet hoe het zou vallen. Een 
misverstand kan in de kroegen van Shankill erge gevolgen hebben. Bij het 
weggaan stelde hij voor een ansichtkaart voor me te posten. Ik kon op de 
Shankill immers geen brievenbus vinden. Waarschijnlijk valt hij mee en 
post hij gewoon mijn kaart, dacht ik. We gaven elkaar een hand en ik ging 
de kroeg uit.
Nu ik dit opschrijf, is de helikopter boven ons huis te horen. Ik weet nog 
goed hoe kwaad ik was toen de politie in Amsterdam met helikopters 
ging patrouilleren. “Het is hier verdomme geen Belfast”, riep ik. Een jaar 
geleden vloog er nog 24 uur per dag een helikopter boven Belfast, nu 
alleen nog ’s morgens en ‘s avonds. Zo’n verandering heet in Belfast ‘Peace 
Proces’. Het schijnt de criminaliteit in Amsterdam teruggedrongen te 
hebben. De ironie is dat in Amsterdam helikoptergeluid met ‘rust’ wordt 
geassocieerd, terwijl in Belfast het omgekeerde geldt. Ikzelf haat zo’n 
geluid.

 Belfast, 8 oktober 1995
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Speelgoedvrachtwagen

Zondagmiddag, om de tijd te doden even fietsen over de Springfield 
Road. Een straat in West-Belfast die voor het merendeel katholiek is. 
Rakelings fiets ik langs een vrachtwagen. Ik kan hem nog net ontwijken. 
De voorwielen staan op de straat, de rest is op de stoep geparkeerd. 
Het is een speelgoedvrachtwagen die vanuit de protestantse wijk de 
heuvel is afgereden. Het kind dat eigenaar is van de vrachtwagen heeft 
hem waarschijnlijk niet in kunnen halen voordat hij katholiek gebied 
binnenreed. Nu staat die vrachtwagen daar, te wachten op wat komen 
gaat. Ik maak er een foto van. In de verte zie je een militaire basis. Een van 
de basissen die er in Belfast zijn. Er is er zelfs een bij mij in de buurt boven 
op een flat geplaatst waar republikeinen in wonen. En ook hier is er een.
Als ik terugkom staat de wagen helemaal op de weg, tegenover de militaire 
basis. Een wiel is eraf gesprongen en ligt aan de andere kant van de weg in 
de goot. Uit een huis tegenover de militaire basis komt een man op mij toe 
gelopen. Hij vraagt: “Waar kom je vandaan?” “Ik kom uit Amsterdam”, zeg 
ik. Deze plaatsnaam doet wonderen; hij nodigt me uit in zijn huis. Voordat 
ik naar binnenga, maak ik nog een foto van de vrachtwagen. 
Binnen is het rommelig, overal op de grond liggen bierblikjes. Ik zie 
in de keuken twee mannen staan. Uit het gefluister in de keuken en de 
rook leid ik af dat ze aan het blowen zijn. Paddy, de man die me binnen 
heeft gevraagd, wil graag naar Amsterdam. “Daar zijn goede koffieshops 
en verkopen ze goede dope”, zei hij. Een van zijn vrienden kwam de 
huiskamer binnen en vroeg mij wat ik van Belfast vond. “Rustiger na het 
staakt-het-vuren”, zei ik. “Fuck ‘the sieze fire’”, zei hij. Samen met Paddy 
liep hij terug naar de keuken. Alleen gelaten dronk ik mijn bier. In de 
keuken werd de rook steeds dichter. De zoete lucht kwam de kamer 
binnen. Ik besloot om op te stappen. Met de smoes dat het zonlicht nu 
nog zo mooi is en ik nog een paar foto’s moet maken, ging ik weg. Paddy 
nodigde me uit voor een andere keer. “Als mijn auto voor het huis staat, 
dan ben ik thuis”, zei hij. Als hij alleen is, kom ik nog eens terug, denk ik. 
Op weg naar huis rijd ik door een onbekende buurt. Plotseling wordt 
mijn naam geroepen en zie ik John. Hij staat in de voortuin op zijn ouders 
te wachten. John is een dikke jongen met sluik lang haar. Ik had hem 
maandag voor het eerst gezien in een voorstelling van de rainbow factory, 
waar ik werk. Wij praten over de voorstelling en ik nodig hem uit bij mij 
langs te komen.
Blij omdat ik plotseling een bekende tegenkwam, fiets ik verder en kom 
weer langs de vrachtwagen. Een Pig, een gepantserde wagen waar de 
politie mee patrouilleert, rijdt er juist overheen. Met een knal schiet er 
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nog een wiel af. Langzaam gaat de speelgoedvrachtwagen ten onder aan 
het geweld. Morgen zal er wel niets meer van over zijn, denk ik. Dan is 
hij helemaal verdwenen tussen het zwerfvuil langs de kant van de weg. 
Belfast is een stad waar kinderspeelgoed vaak geen lang leven beschoren 
is.

Belfast, 15 oktober 1995
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Wayne

Gisteren in de Noordierse supportersclub ontmoette ik Wayne. Samen 
met Jannie kwam ik daar aan, nat. Het was Iers weer. Samen waren we 
naar huis gefietst. “Zullen we nog even naar The Liverpool gaan?”, stelde ze 
voor. “Nee daar heb ik geen zin in”, antwoordde ik. “De enige reden om nu 
nog naar een pub te gaan, is dat ik het als werk beschouw. Laten we naar 
die pub op de Shankill gaan. Daar moet ik regelmatig mijn neus laten zien, 
zodat ze me leren kennen.” Zo gezegd zo gedaan, maar met de nodige 
tegenzin. De stereotype beelden zaten in ons hoofd, en ook de uitspraak 
“Ik schiet elke katholiek van groot tot klein neer”. 

Maar vanavond liep alles anders. Halverwege de avond deed Jannie de 
uitspraak: “Volgens mij ligt Gods zegen op ons bezoek aan deze pub.” 
Het begon er al mee dat we onze fietsen in de hal mochten zetten. 
Daarna moest ik het gastenboek tekenen. Ook nu werd mij dat als man 
gevraagd en kon Jannie doorlopen. Waarschijnlijk is dit een van de 
voorzorgsmaatregelen, voor als er een terroristische aanslag plaatsvindt; 
dan weten ze wie er binnen waren. Aan de bar raakte Jannie met Wayne 
in gesprek. “Ben je Duitse?” “Nee ik kom uit Nederland.” “Het is goed om 
hier toeristen te zien, welkom in Noord-Ierland. Het betekent dat er echt 
iets aan het veranderen is, want vroeger kwamen ze hier niet.” “Ik ben 
geen toerist”, zei Jannie, “ik woon hier.” Dat verbaasde hem nog meer. Hij 
kwam bij ons zitten en we raakten aan de praat, dat wil zeggen: hij praatte 
en praatte. 
“Weet je, verleden jaar ben ik in Amerika geweest, naar een conferentie 
over het opzetten van een eigen bedrijf. Het was weer een van die 
conferenties die achter een bureau worden bedacht. Ze hadden geen 
idee waar ze over spraken, waarschijnlijk waren ze hier nog nooit 
geweest. Maar ja, ik kan iedereen aanraden om naar Amerika te gaan. 
De conferentie was geen succes, maar ik ben er toch door veranderd. Wij 
denken hier dat de wereld om ons draait; nu ik in Amerika ben geweest 
geeft het me een andere kijk. In Amerika voelde ik me Iers en genoot ik 
van de Ierse muziek, van de tin wistle en de fiddleleedee. Wij protestanten 
hebben geen traditie, geen identiteit. Alleen die dwarsfluit en trommel.” 
Hij sloeg met zijn handen op een onzichtbare grote trom en ging verder 
met zijn verhaal. “Maar dat is niets. Wat stelt dat eigenlijk voor? De 
katholieken hebben traditie en cultuur. Je kunt je niet voorstellen hoe blij 
ik ben om jullie hier te zien. Jullie in een protestantse pub, ongelofelijk! 
Weet je, toen ik terugkwam uit Amerika, miste ik op het vliegveld de 
militairen. Je bent eraan gewend. Het wordt een onderdeel van je leven en 
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het gaf me een thuisgevoel. Ik miste het nieuws met de doden. Het nieuws 
gaf je het gevoel ‘dit gebeurt buiten mijn huis’, het was vertrouwd. Ik weet 
niet hoe dat psychologisch werkt, maar het gekke is dat ik het ben gaan 
missen. Nu moeten we nieuwe antwoorden zoeken. De kerken brengen 
hier ook maar rotzooi, een scheiding van kerk en staat zou goed zijn. Kijk, 
ik geloof wel, maar ik heb een individuele band met God. Bij de kerk gaat 
het om macht, kijk maar naar de katholieke kerk en Ian Paisly, hoe zij 
politiek en geloof vermengen. Kerk en politiek moeten niet samengaan, 
laat politiek aan politici over! Houden jullie van muziek, van blues? Laten 
we naar een concert gaan. Ik weet een mooie bluestent, daar kunnen we 
doorpraten en dansen en.....” Zo ging het verder. We waren de laatste 
gasten in de pub. We werden vriendelijk gevraagd te vertrekken. Hij was 
nog niet uitgepraat. Wij, Jannie en ik, werden gered door de bel en konden 
toch nog vóór twaalven naar bed. In mijn droom hoorde ik de blues.
        

Belfast, 25 oktober 1995
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Cornmarket

Op de Cornmarket, een onooglijke plek waar ooit eens koren werd 
verkocht, was het druk. Onder de rode lelijke klok die het hele plein 
domineert, en elk half uur luidt, staat hij, de evangelist. Hij die weet hoe 
het staat met de wereld, hij die jou, die niemand aankijkt. Achter hem zijn 
opa of vader of gewoon een ‘broeder in de Heer’, die op grote plakkaten 
op buik en rug, de liefde van God verkondigt. En dan de andere lange man 
die stencils uitdeelt, die beleefd aangenomen worden maar drie meter 
verder op het natte wegdek belanden. De lezer weet immers al wat erin 
stond. En hij, die ander, is een jongen van in de twintig met zijn haren 
strak achterover gekamd tot in zijn nek, die ik eerder in een pub zou 
verwachten. Hij loopt daar heen en weer, voor zijn opa langs, acht stappen 
heen en dan weer acht terug. Ik doe niet eens de moeite zijn stemgeluid te 
vertalen. Ik hoor alleen Jesus, the Lord en af en toe God. 
Een man met een baard loopt op me toe, de hoed in de hand. Aan de 
hoed hangen vishaakjes of sleutelhangers, wie zal het zeggen. Ze hangen 
er al lang. Ooit waren het heldere kleuren aan een zwarte hoed, nu is 
alles grauw. Deze man vraagt geld. Wat hij krijgt, één pond, is niet te veel 
toch? En dan spreekt hij, onverstaanbaar. Ik verontschuldig mij. Hij geeft 
mij de hoed met geld en loopt naar een kraampje, pakt een plastic tas en 
laat mij een cassetterecorder zien. Slechts dertig pond en dan ben ik de 
nieuwe eigenaar. Het is een ouderwetse, geeneens stereo. Hij maakt het 
me makkelijk om principieel te blijven; je mag immers geen gestolen goed 
kopen. Ik ben dus niet geïnteresseerd. Op de palm van zijn duim is een 
hakenkruis getatoeëerd. Een oude rechtse rakker, denk ik. En dan flitst 
door mij heen: het kan net zo goed het symbool van de Hindoes zijn, het 
eeuwig draaiend wiel, dus toch geen rechtse rakker? Maar ja, hij heeft 
zijn leeftijd tegen. Hij moet ongeveer vijftig zijn, misschien toch een oude 
rechtse rakker? Het zien van het hakenkruis bevestigt mij nog meer in 
mijn besluit het apparaat niet te kopen. 
Rechts van mij, de roep van een andere stem. Hij staat daar gasaanstekers 
en Halloween-spullen te verkopen. Volgende week woensdag is het 
Halloween. Dat wordt gevierd met vuurpijlen en snoep. Kinderen gaan 
langs de deur, zingen en krijgen een penny, ongeveer twee en een halve 
cent. Dan gaan ze naar de volgende deur. Het lijkt wel Sint Maarten, 
maar daar hebben ze hier nog nooit van gehoord. Links van mij staat een 
andere man, ook hij verkoopt gasaanstekers en spullen voor Halloween. 
Achter mij hoor ik een koopman roepen om klanten; hij verkoopt 
plastic posters met katten en ander gedierte. Op de hoek van het plein 
staat een straatmuzikant: de trommel op de rug, het bekken erbovenop 



geplaatst, alles met slimme touwtjes aan zijn schoenen vastgemaakt. Bij 
elke trap van zijn linkervoet slaat de trommel, bij het schoppen van de 
rechtervoet klinkt het bekken. De mondharmonica en de microfoon zitten 
in een ijzerwerk voor zijn mond gebonden. Als hij niet zingt, bespeelt 
hij de mondharmonica. In zijn armen heeft hij een gitaar. Een orkest, 
samengebracht in één man. 
Wat hij zingt, is niet te verstaan. Dan slaat de bel. Wat een geluk, denk ik, 
dat door al deze geluiden de verdoemenis minder goed te horen is. Want 
hij die verdoemt, die ander, de jongen van ongeveer vierentwintig jaar, 
gaat door. Acht stappen heen en dan weer acht stappen terug. Zonder 
adempauze.

Belfast, 28 oktober 1995
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Wayne ’s nachtelijk bezoek

Gisteravond om tien uur ging de telefoon. Het was Wayne. “Is Jannie 
thuis?” “Nee.” “Mag ik later terugbellen?” “Natuurlijk.” Toen ik om half 
twaalf op bed lag, hoorde ik de telefoon weer overgaan. Een huisgenoot 
nam op. Even later ging de telefoon op de overloop bij Jannie’s kamer. Zij 
was nog niet thuis, wist ik. Jannie woont boven mij en de vloer kraakt, 
vandaar. Om kwart voor twaalf kwam ze thuis. 
De deurbel haalde me uit mijn slaap. Aanhoudend werd er gebeld. Ik 
kleedde me aan en deed de deur van het nachtslot. Is het wel veilig?, ging 
door me heen. Ga toch naar bed! Maar mijn nieuwsgierigheid én mijn 
gereformeerde achtergrond wonnen: het kon immers een mens in nood 
zijn. Daar stond Wayne. “Heb ik je wakker gebeld?” “Ja.” “Wat ben ik toch 
een vat vol stront, dat ik zo laat aanbel. Weet je, ik ben dronken.” Ik vroeg 
hem binnen te komen en bood een kop koffie aan. Die nam hij dankbaar 
aan. “Jeltsin heeft een hartaanval gehad, het gaat daar de verkeerde kant 
op”, begon hij. “En de communisten komen weer aan de macht, het is vast 
een complot. Waar sta jij eigenlijk politiek?” Ik vroeg me af of dit wel een 
mens in nood was. “Ik ben van de linker vleugel, nou ja, ik ben lid geweest 
van de communistische partij.” “Wat doe jij eigenlijk voor werk?” Veel van 
wat ik eerder verteld had was hij vergeten. “Mijn vader is een beste man 
en kan goed met katholieken omgaan”, vervolgde Wayne, “maar als hij over 
politiek praat... Ik probeer met hem mee te praten en zeg dan: ‘Luister 
eens, als je het nu zo bekijkt...’” Even was het stil. “Ik verspil mijn tijd hier! 
Ik schaam me dat ik je wakker heb gemaakt, ik maak mezelf belachelijk.” 
Ik probeerde hem op zijn gemak te stellen en vroeg of hij nog een kop 
koffie wilde. Hoe krijg ik hem weer sober?, flitste het door me heen, net of 
dat belangrijk was. In het gesprek dat volgde, ontviel me dat Jannie al thuis 
was en sliep. “Shit, zit ik voor niets op haar te wachten?”
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Hoe naïef van mij om te denken dat een ‘goed gesprek’ met mij wel zou 
voldoen. “Maak haar wakker wil je! Ik moet met haar praten. Weet je, 
die Trimble, de nieuwe leider van de Unionisten is ook al niets, er moet 
iemand zijn die opstaat, die ageert tegen deze ontwikkelingen. Zou jij dat 
doen?” “Dat hangt ervan af wat de consequenties zijn”, zei ik strategisch. 
“Maak Jannie wakker! Met haar kon ik goed praten, zij had zo’n passie, 
dat raakte me.” Niet echt overtuigd dat ik Jannie moest wekken, ging ik 
toch naar haar kamer. Drie maal klopte ik, zachtjes, om haar niet wakker 
te maken. Toen ik terugkwam, was de keuken leeg. Wayne kwam binnen 
door de voordeur, struikelend over de drempel. Hij was even een luchtje 
wezen scheppen. In de gang zei hij: “Ik maak me belachelijk, lach je me 
uit?” “Nee”, zei ik. 
Eigenlijk genoot ik van zijn doorzettingsvermogen. Misschien moet je 
daarvoor wel dronken zijn, dacht ik, en ik realiseerde me dat het gesprek 
met Jannie voor hem als een blikseminslag moest hebben gewerkt. “Schrijf 
haar een briefje”, zei ik, “of bel haar morgen. Wees eerlijk en direct, het 
zijn tenslotte complimentjes die je haar te geven hebt.”
Ik bedacht me hoe weloverwogen en indirect ik zelf kan zijn. Als ik de 
adviezen die ik anderen geef zelf op zou volgen, zou mijn leven een stuk 
eenvoudiger zijn.

Belfast, 29 oktober 1995

March  02  James Seymour 55, Tyrone, married two children 
April  29   Micky Mooney 34, Central Belfast, married four children
Sept  05  Anthony Martin Kane 29, West Belfast, married
Sept  28  Billy Elliott 32, Down, married two children
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Onverwacht republikeins 

In Maddens, een pub in het centrum van Belfast, zaten het protestantse 
stel samen te genieten. “Waar komen jullie vandaan?”, vroeg hij aan ons. 
“Ik probeer al een tijd jullie nationaliteit te achterhalen. Jij bent Duits, is 
het niet?” Hoe vaak zou ik dat nog horen? “Oh, komen jullie uit Nederland 
en België? Weet je, wij wonen hier twee mijl vandaan en in veertig jaar 
is dit de eerste keer dat wij in deze pub zitten. Vóór de wapenstilstand 
zouden wij hier nooit komen. Protestanten kwamen toen alleen binnen 
met maskers en geweren.” Met zijn handen maakt hij een gebaar alsof hij 
een masker opzet, pakt een onzichtbaar machinegeweer en schiet zijn 
kogels in het rond. 
Ze waren aan het wandelen en kwamen langs deze pub. “Zullen we naar 
binnen gaan?”, had zij gezegd. “Dan nemen we een pint.” Dat was ongeveer 
twee uur geleden en nu zaten ze er nog. “Ik ben Brits, ik zou niet in de 
Ierse Republiek willen leven. Ik vind dat je moet kunnen kiezen voor een 
scheiding, en er zijn ook geen sekswinkels. Kijk, ik ben gescheiden.” Hij 
wijst naar zijn vriendin. “Zij nog niet, maar zoals wij hier zitten, dat zou in 
de republiek niet kunnen.” “Ik vind dat Engelse koningshuis vreselijk”, zei 
hij later, “ze zijn allemaal zo rijk en wij, de belastingbetalers, moeten voor 
ongeveer zeventig van die hotemetoten geld opbrengen. Zelfs voor de 
achterneef van de nicht van de zwager van de broer van de koningin. Dat 
is toch gekkenwerk?” “Dan ben je een republikein”, zei ik. Daar schrok hij 
van. Republikein zijn is in Noord-Ierland hetzelfde als vóór een verenigd 
Ierland zijn en dat is dan weer hetzelfde als de man in de zwarte jurk die 
vertelt dat seks vóór het huwelijk niet mag. 
Toen hij al deze schakels doorlopen had, hoorde hij het vervolg van mijn 
verhaal. “In Europa word je een republikein genoemd als je een monarchie 
geen goede staatsvorm vindt. “Ja”, zei hij, “dan ben ik republikein,” en hij 
glimlachte.

Belfast, 3 november 1995
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Amazore Rangers

Een voetbalwedstrijd op de Shankill, in het Woodvale Park. Het is koud, 
maar voor Ierse begrippen is het een goede herfst. Ik ben verkouden. 
Waarom sta ik hier als die enige supporter? Ian heeft me uitgenodigd. Of 
nee, het is andersom: ik heb mezelf uitgenodigd voor een gesprek over 
politiek en hij heeft de locatie bepaald. “Houd je van voetbal?”, vroeg hij. 
“Nou ja, van Ajax”, was mijn antwoord. Dat was genoeg voor een afspraak 
op zaterdagmiddag in de Ulster Rangers Supporters Club.
De Ulster Rangers is een van de vijftien voetbalteams op de Shankill. In de 
plaatselijke derby speelt het team tegen een ander team van de Shankill. 
Ian, een vriendelijke, gedrongen man met een iets gekromde rug, is de 
trainer. Het is zijn club, het zijn zijn vrienden. Ian was dertien en een half 
jaar niet op de Shankill te vinden, nu is hij er sociaal-cultureel werker. De 
tijd dat hij afwezig was, zat hij in de gevangenis; gearresteerd als lid van 
de Ulster Volunteers Force (UVF), een van de paramilitaire organisaties 
aan protestantse kant. Hij is een van de bestuurders van de Progressief 
Unionist Party (PUP), een partij die is voortgekomen uit de UVF.
Ik ben bang die middag. Maar Noreen, een katholieke zuster en 
huisgenoot, had gezegd: “Ian is ok, doe hem de groeten van mij.” Ik fiets 
over de Shankill, sla een steeg in die ik als toerist zou mijden en zet mijn 
fiets op slot voor een donkerblauw geverfd clubhuis. Een lelijk gebouw 
met een ijzeren kooi en een videocamera voor de deur. Via een intercom 
krijg ik contact. Bij het wachtwoord ‘Ian’ gaat de zoemer en kan ik het hek 
openen. Achter de deur is een hal met gestapelde stoelen waartussen, op 
enkele losse stoelen, voetballers zitten. “Is hij journalist?,” wordt aan Ian 
gevraagd. “Nee, hij is jongerenwerker.” “Waarom is hij hier?” 
Ian vertelt dat ik zijn gast ben en de argwaan verdwijnt en ‘de voetballers’ 
beginnen met mij te praten. Later zijn ze blij met hun enige, Hollandse 
supporter. Het team wordt een half uur voor de wedstrijd samengesteld. 
“Is John wel gekomen?” roept iemand. “Nee, die kon vandaag niet!” “Nou, 
daar zitten we dan.” “Wil jij niet meespelen?”, wordt aan mij gevraagd. 
Gelukkig is het een grap. 
Daar sta ik dan. Ik heb het koud, kijk naar een vrij oninteressante 
wedstrijd en tijd om met Ian te praten is er niet. Zijn zoontje van twee 
en een half, die meegekomen is naar de voetbalwedstrijd, vraagt al zijn 
aandacht. Op de kuit van een iets te dikke man zie ik een tatoeage van een 
machinegeweer. Het zijn verdomme allemaal moordenaars, is het eerste 
wat door mijn hoofd schiet. Bij een ander, die ingooit, zie ik op zijn hand 
het woord hate getatoeëerd, op elke vinger één letter. En bij weer een 
ander de namen van paramilitaire organisaties, op bovenarm en benen. 
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Wat doe ik hier eigenlijk? 
Ian is een persoon met aanzien op de Shankill en zijn introductie geeft 
mij krediet. Ik sta dan ook te ‘werken’ naast het voetbalveld; mensen van 
de Shankill leren kennen en aan mensen van de Shankill mijn neus laten 
zien. Dit heb ik nodig om mijn schrik en vooroordelen te overwinnen; om 
te leren zien dat enge stegen ook minder eng kunnen zijn, dat in louche 
supportersclubs plezier wordt gemaakt, dat achter de getatoeëerde spelers 
niet alleen moordenaars schuilgaan, maar ook vaders. Kinderen nog, in de 
steek gelaten door ‘vadertje staat’. Eerst misbruikt, dan uitgekotst. 
Noreen zei het zo. “Het gaat erom achter het doden te kijken, het waarom 
proberen te begrijpen.” Toch sta ik daar op die koude zaterdagmiddag, met 
griep onder de leden, te denken: Wat doe ik hier!? 

Belfast, 5 november 1995
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Eucharistie

We zitten in een huiskamer, de gordijnen dicht en de elektrische open 
haard aan. Het is koud buiten. Je hoort de regen tegen het raam. De 
schoenendoos met attributen staat klaar. De poort in de muur naast 
ons huis is nog open. Nog steeds kunnen katholiek en protestant elkaar 
ontmoeten, tenminste, als ze dat willen. De fles witte wijn wordt uit de 
keuken gehaald, de schoenendoos geopend. Een bekertje, een wit doekje, 
een schoteltje en een missaal komen tevoorschijn. Vier mensen rond de 
tafel; één protestant en drie katholieken. 
Noreen en haar vriend Brian, een priester, gaan de eucharistie vieren. 
Het was immers Allerheiligen. Noreen die bij ons in huis woont had 
gevraagd: “Gaan jullie mee?”. En daar zaten we dan. De tafel werd gedekt. 
Het kleine vierkante kleedje, met zorg neergelegd, was het altaar. De beker 
en het schaaltje met één sneetje brood - er mag immers niets overblijven 
- werden klaargezet, het missaal geopend en daar gingen we van start. Ik 
moest even wennen aan de kracht van deze traditie. Gebeden werden uit 
het hoofd opgezegd of een schuine blik op de tekst was genoeg om de hele 
bladzijde te declameren. 
Het was in deze kamer dat mijn eerste lezing uit een missaal klonk. 
Onwennig vanwege de taal en het ritueel, las ik over het witwassende 
bloed. Later, naar aanleiding van een tekst uit het evangelie, ontstond 
een gesprek. Het ging over de ‘beloning’ die de gelovige wacht. “Dat zijn 
troostende woorden”, zei Noreen. Ik vertelde hen over mijn irritatie omdat 
deze tekst nog vaak uitgelegd wordt als ‘de beloofde worst’ die gelovigen 
na hun overlijden krijgen. Door de reactie op mijn opmerking kreeg ik het 
onaangename gevoel dat ik de discussie een ‘verkeerde’ kant opstuurde. 
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Beleefd werd er geluisterd, maar toch, het paste niet in deze ‘gewijde’ 
omgeving.
De wijn ging rond, als laatste dronk ik de beker leeg. Brian, die begonnen 
was, dronk nog eens uit de lege beker. Weer kreeg ik het onaangename 
gevoel dat ik iets verkeerd had gedaan. Hoort hij als priester het laatste 
slokje te krijgen?, vroeg ik me af.
Het is mooi om de vertrouwdheid te zien tussen deze twee mensen. Je 
ziet ze als het ware dobberen op hun traditie. Ze zijn bereid zich open te 
stellen voor anderen, ik was er immers bij uitgenodigd. En toch voelde ik 
me buitengesloten door de gedicteerde regels, door de transfiguratie van 
het brood. Elke kruimel moest worden opgemaakt en automatisch dacht 
ik aan wat protestanten zien als de arrogantie van de katholieke kerk.
De angst van protestanten in Noord-Ierland is dat ze ‘opgegeten’ zullen 
worden door de grote katholieke kerk. Zij vrezen een verenigd Ierland 
waar de katholieke kerk (nog steeds) het grootste machtsorgaan is. Binnen 
de katholieke kerk in Ierland is nog steeds weinig of geen oppositie 
mogelijk. Het is jammer dat de huidige seksschandalen nodig zijn om deze 
kerk enigszins kritisch naar zichzelf te laten kijken. Het deksel past niet 
meer op de doofpot. Veel mensen in Ierland en Noord-Ierland hopen dat 
het een begin is van verandering binnen dit machtige bolwerk.

Belfast,10 november 1995
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Vechten in Londen

Gisteren was ik in de pub Kashmir. “Waarom komen jullie in een 
republikeinse pub?”, vroeg Hugh. “Wat vind jij van de situatie hier? Jij 
weet er vast meer van dan ik. Maar ik zie het zo: die Britten horen hier 
niet. Paisly mag van mij alles, geen punt. Ik zal hem respecteren, hij is wel 
Iers en leeft in ons land. Wat zou jij zeggen? Ik veronderstel dat je van je 
land houdt als je elke dag wakker wordt in een land dat niet van jou is. Zo 
is het hier ook, we slapen in een vreemd land. Londen moet weer in het 
hart getroffen worden. Die Engelsen moeten pijn lijden, dat is het enige 
wat ze begrijpen. We moeten net zolang doorgaan totdat ze er genoeg van 
hebben. Ik heb medelijden met soldaten die doodgaan, maar wij vechten 
tegen soldaten en schieten niet zomaar mensen neer. Het is ons land, 
weet je. De Britten zijn hier gekomen en hebben ons onze autonomie 
afgenomen, dan is geweld te rechtvaardigen. Ze moeten ons land 
teruggeven. Ik heb vijf kinderen en wil dat ze in vrede opgroeien, ik wil het 
beste voor ze. En toch moeten we weer vechten, anders gaan de Britten 
nooit weg. Er is helemaal geen peace proces meer. Vanaf mijn twaalfde heb 
ik naar vrede verlangd, je ziet hoe het in een jaar door de Britten verziekt 
wordt. Dat ze gisteren die bom gevonden hebben, is jammer, het is een 
inbreuk op dat verlangen. Ik denk dat we weer moeten beginnen met 
vechten. Kijk, protestanten schieten op alles wat katholiek is, wij vechten 
voor ons land en vallen alleen militaire doelen aan. We moeten ze hard en 
doeltreffend raken. Natuurlijk is er een plaats voor protestanten in Ierland, 
ik heb geen problemen met ze, maar het is mijn land.”
       
Ik ben hier nu net vijf weken en wil dat geweld niet meer. Het geweld 
trok me aan voordat ik ging, omdat ik vermoedde dat daar een soort 
eerlijkheid in verscholen lag die voor mijn gevoel vaak ontbreekt bij 
harmonie. Die ene soldaat die voor de grap een geweer op me richt. Ik 
begin een gesprek met zo’n jongen, mag ook even door het vizier kijken. 
Het is net een aankondiging van een goede James Bond-film, waar ik zo 
van houd. Door het venster van de telescoop zie ik in het kruis van het 
vizier alleen het hoofd van iemand, zijn lichaam is door de vergroting 
van de telescoop weggevallen en er blijft slechts een vermoeden van zijn 
lichamelijkheid achter. 
Met één vingerbeweging is het hoofd weg, dood. Ik wil daar niet naar 
terug en ik wil me ook niet afsluiten voor wat er gebeurt. Wonen op de 
peaceline zal moeilijk worden als het geweld weer oplaait. Ik kan nog altijd 
naar het centrum verhuizen voor mijn ‘rust’, maar ook deze rust wil ik 
niet.
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Ik ben veranderd; de uitdaging is niet meer het geweld te weerstaan en 
het visioen van een andere mogelijkheid uit te dragen. Ik ben hier omdat 
ik samen met de mensen die hier leven wil ‘spelen’. Lucht scheppen in 
een adembenemende stad. Ik ben bang, bang dat het fout gaat, bang voor 
geweld, bang om mezelf op te sluiten in een waarheid, bang dat van mij 
een keuze wordt gevraagd. En keuzes zijn makkelijk, maar de gevolgen 
zo banaal en gewelddadig. Ik ben blij met mijn ‘postmoderne’ visie dat er 
geen enkele waarheid meer is, en dat maakt me tevens bang. Waarheden 
liggen op de loer om in steen gebeiteld te worden, om zo redenen te 
kunnen worden om de ander te kunnen elimineren. Of je nu lid bent van 
de gereformeerde kerk of van de communistische partij, dat maakt niet 
uit. Ik probeer te zoeken naar de kier in de ‘muur’ van dogma’s. Voor mij 
is het deze kier die mijn waarheid en die van anderen op het spel zet. 
Het is de kier die ruimte geeft voor spel. Voor mij heeft die kier met het 
onuitsprekelijke te maken, de Eeuwige (G.d) die geen naam mag hebben.

Belfast, 12 november 1995
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Britse traditie

“Zo, kom je uit Amsterdam, en hij gaat verder met: “Jij bent volgens 
mij een gezellige jongen... Niet dat ik iets tegen jou heb hoor...”, zei hij 
tegen mijn buurvrouw. “Tja, Amsterdam, kun je wat softdrugs voor me 
meenemen? Ik ben nooit in Amsterdam geweest, maar ik weet er alles 
van af... Er is toch een groot plein in het midden van de stad? En er zijn 
veel hoeren... Het mooiste vind ik om met een goede joint en een pint 
langzaam weg te zakken... Dat is wat ik het liefste doe. Jij ziet eruit als 
iemand die op een rechtbank werkt... Ben je advocaat of zo?  Hé, drink je 
bier eens wat sneller op. Dat is toch geen drinken, je nipt er alleen aan... 
Dit is mijn kroeg, hier kan ik lekker alleen zitten zonder dat mensen 
me lastig vallen. Ik zit hier al de hele dag, dit is mijn vijftiende pint. Zo 
dadelijk zie ik mijn vrienden in een andere kroeg en ga ik lekker verder 
drinken.” Hij springt in zijn spreken van de hak op de tak en gaat verder: 
“Hitler was minder erg dan Thatcher, weet je, zij trekt nog steeds aan 
de touwtjes. Zij heeft Bobby Sands dood laten gaan. Hitler zei openlijk 
wat hij wilde, dat maakt hem minder erg. Thatcher is een viezerik, alle 
Engelsen trouwens. Het is niet voor niets dat een derde van de wereld een 
kolonie van die smeerlappen is geweest.” Dat was maandag.
“Amsterdam, wat een mooie plek met al die coffeeshops... Blow jij ook? 
Nee? Vorig jaar kwam hier een meisje uit Amsterdam en die had haar hele 
tas vol met drugs. Met vrienden zijn we toen gaan roken. Ik heb me nooit 
zo gelukkig gevoeld als toen.... Kun je niet iets voor me meenemen?”
“Gutentag. O, ben je niet Duits? Waar kom je dan vandaan? Nederlander? 
Amsterdam? Kun je wat drugs voor me meenemen? Ik heb geld hoor.” En 
hij haalde zijn portemonnee tevoorschijn. “Nee ik doe het niet, te veel 
risico”, zei ik. “Rook jij?” “Nee ik rook niet.” Dat was dinsdag.
In een tv-programma hoor ik een argument vóór het behoud van het 
koningshuis. “Weet je, alleen een republiek brengt de ergste tirannen 
voort. In Frankrijk roepen ze alweer om een monarchie.” Dat was 
woensdag. 
Overal waar ik me begeef en waar ik luister worden stellingen verdedigd. 
Een Ierse vriend van me vertelde dat een kennis van hem in Frankrijk had 
gewoond. Hij had daar leren inzien dat Engeland geen wereldmacht meer 
is. Dat Engeland in Europa als een kleine dwarse jongen wordt gezien. 
Daardoor was hij zijn Britse afkomst gaan relativeren. 
In een tv-programma over de vredesbesprekingen maakt een Amerikaans 
congreslid de volgende vergelijking: “Engeland is net een kleine jongen 
in een zandbak die om een speelgoedgeweertje blijft zeuren. Eerst het 
geweertje, dan ga ik praten.”



Door Amerika en de Republiek Ierland wordt de halsstarrige opstelling 
van premier Major, die wil dat de IRA eerst wapens inlevert voordat 
er gepraat wordt, gezien als obstakel in de voorbereidingen voor de 
vredesonderhandelingen. Britten hebben nog steeds het idee dat zij de 
wereldpolitiek kunnen bepalen.

In een pamflet over de protestantse arbeidersklasse lees ik in een verhaal 
het volgende: “Hoe de Ulster protestanten zich Brits voelen is haast 
komisch. Vele jaren geleden liep ik een pub binnen en ik hoorde twee 
kennissen praten over de vraag of Australië nu wel of niet Brits domein 
was. Ik bevestigde dat het dat was. Toen zei de een tegen de ander: ‘Ik 
vertelde je toch dat wij Australië bezitten’. Als ik keek naar het gescheurde 
hemd dat uit zijn broek hing, dacht ik: ‘hij heeft niets’. Voor protestanten 
is ‘Brits zijn’, het gevoel hebben bij de glorierijke Britse traditie te horen.”
Deze vooronderstelling is al lang ingehaald door de geschiedenis, maar 
in het collectieve bewustzijn wil dat nog niet binnendringen. Ik blijf me 
verbazen over het absolute taalgebruik binnen de Britse cultuur. Geen 
relativering, alleen dogma’s. Geen reflectie alleen de ‘heilige geschiedenis 
van de Britse Kolonialisatie’.

Belfast, 24 november 1995

Nov 27 Norman Haley 45, North Belfast 
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Softie

We waren aan het praten over onze ouders, over de relatie de we met 
hen hebben. Zij, 32, dochter uit een gezin van 8 kinderen. Ik, 40, zoon uit 
een gezin van 7 kinderen. Allebei één van de jongsten. “Weet je, zei ze, 
mijn relatie tot mijn ouders is veranderd. Mijn moeder is progressiever 
geworden. Zij is in staat om me te steunen, ook al ben ik alleenstaand. En 
dat is voor Ierse begrippen heel wat.” 
Ik vertelde dat mijn vader me voor een bergwandeling in Zwitserland had 
uitgenodigd. “Harry, ik wil nog een keer de Glass Pass lopen.” Dat was 
negen maanden na een open hartoperatie. “Man, zou je dat wel doen?”, 
zei mijn moeder. “Pas nou op.” Zij had gelijk; hij moest oppassen. En toch 
gingen we. 
De bus bracht ons tot boven aan de pas. In een koffiehuis hadden we 
afscheid genomen van mijn moeder en tante. Ik kon zien dat mijn moeder 
gespannen was. Mijn vader was opgewekt en keek uit naar de tocht. Met 
zijn drieën gingen we op pad: Joritha, een Nederlandse vrouw die we in 
Zwitserland ontmoet hadden, mijn vader en ik. Ik was blij met Joritha’s 
gezelschap, het stelde me gerust. Als er iets gebeurt, kan ik bij m’n vader 
blijven, dacht ik. 
Mijn vader is eigenwijs en vindt vaak dat hij gelijk heeft. Het is altijd  
zoeken naar een balans waar je hem in zijn waarde laat of hem 
tegenspreekt. Waar houdt hij zich groot en waar ga ik met hem mee en 
geef ik vertrouwen? Soms weten we van elkaar dat we samen spelen. Dan 
speelt hij groot en speel ik vertrouwen. Maar nu was het zoeken voor 
mij. Ik genoot van hem en toen begon hij te zingen. Ik weet dat zingen 
betekent dat mijn vader een grens bereikt.

Al zingend en ook zichzelf over grenzen drukkend bracht hij immers zijn 
kinderen tot grote prestaties. Joritha zei: “Het is jammer dat ik het niet 
kan opnemen. Dit is zo mooi om mee te maken.” Ook zij had gelijk. Maar 
ik was bang en speelde ‘geen vuiltje aan de lucht’. Toen zei mijn vader: “Dit 
is de laatste keer dat ik hier sta, het is genoeg.” Ik wist dat het goed zat, dat 
hij zijn grens kende en in staat was mij een cadeau te geven. Het is goed 
om bij iemand te zijn die actief en vol plezier en overgave afscheid neemt 
en grenzen aanvaardt. Wankelend kwam hij beneden. Hij had het nog een 
keer gedaan! Hij kon het, zelfs als 79-jarige na een hartoperatie! 
Dit vertelde ik aan de keukentafel in Belfast. Zij zei: “Harry, je bent een 
echte softie.” Ik beschouw dit als een compliment, dacht ik.
Hoe anders was het afgelopen zondag geweest in de Glens van Antrim. We 
waren met z’n vieren aan het wandelen; twee mannen en twee vrouwen. 
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De softie in mij was ver weg. Ik wilde de andere man overtroeven.
Hij, de andere man, is politiek actief voor de republikeinse zaak. Als 
ontspanning loopt hij in het weekend. Vaak met Jannie en soms ook met 
een andere vriendin. Dan is hij alleen met twee vrouwen. 
“Mis je Nederland?”, had hij gevraagd. “Ja”, zei ik. Ik vertelde hoe 
benauwend ik het Noord-Ierse klimaat soms vond en dat ik snakte naar 
Amsterdam. “Hoor ik daar superioriteit in je stem? Vind jij jezelf beter dan 
ons?” Ik werd boos en zei: “Ik voel me niet beter, ik vertel dat ik homesick 
ben.” Toen hij hoorde dat ik ook nog ‘pastor’ was, was de boot helemaal 
aan. De hele tijd maakte hij wrange grapjes. Hij probeerde me te stangen. 
Het verhaal over hoe ik bij Noord-Ierland betrokken was geraakt, bracht 
nog meer weerzin bij hem teweeg. Ik praatte over de Peace People. “Dat 
zijn vieze mensen”, zei hij en hij spuugde op de grond. “Die hebben voor 
een klimaat gezorgd waarin de Britten veel mensen konden oppakken. 
Door hen heb ik in de gevangenis gezeten.”
Later vroeg hij me om uit Nederland een Edammer kaas mee te nemen.  
Ik zei dat hij er al een had: zijn hoofd. Gelukkig snapte hij de vergelijking 
niet en bleef het woord ‘kaaskop’ onvertaald. Later vertelde hij dat hij 
altijd op deze manier humor gebruikt. Als politicus, als republikein is hij 
bang en kan het zich niet permitteren softie te zijn. Hij wordt bedreigd. 
Hij, die de Britten out wil, is een lopend doelwit dat gevaar loopt elk 
moment doodgeschoten te worden. Hij is altijd argwanend. Hij heeft 
slechts een halve stad tot zijn beschikking. 

Belfast, 8 december 1995

Dec 08 Paul Edward Devine 35, South Belfast, married one child
Dec 18 Francis Collins 40, North Belfast, married five children
Dec 19 Chirstophor Johson 38, South Belfast, married five children
Dec  27 Martin McCory 30, West Belfast, married two children        
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Meisje

Zaterdagmorgen werd ik wakker met een zwaar hoofd. Vrijdag was 
ik uit Nederland teruggekomen. De hele dag liep ik doelloos rond 
en probeerde mijn draai te vinden. Mijn lichaam was zonder ziel uit 
Nederland vertrokken. Mijn lichaam had pijn, de scheiding leek daardoor 
definitiever dan ooit tevoren. Ik dacht dat ik een lichte longontsteking 
had. Mijn ouders hadden het ook. Ik kon moeilijk ademhalen en had pijn 
in mijn borst. De dokter bij de eerstehulppost stelde me gerust. “Dat is nu 
lichaamstaal”, had hij gezegd, nadat ik weer rustiger was gaan ademen. Ik 
werd nog ongeruster omdat ik me ging afvragen waarom ik zo benauwd 
was geweest. 

Ondanks mezelf boekte ik zaterdagmiddag toch een succesje. In een 
vergadering over een kerkdienst met als thema onverwachte zegeningen, 
stelde ik voor om mensen uit de banken te halen en ze uit te nodigen 
om met elkaar te gaan praten over hun zegeningen. Het voorstel werd 
aangenomen. Toch nog een beetje beweging gebracht in een dienst. Maar 
ik voelde me leeg, zonder beweging en dacht: “Wat doe ik hier?” 

Het weekend was begonnen met dat mijn huisgenoten vrijdagavond 
op mij zaten te wachten met het eten. Ik wilde liever het huis binnen 
sluipen om langzaam te arriveren, maar werd gedwongen tot lichamelijke 
aanwezigheid. Om te wachten was een idee van Jannie geweest en nu 
vroeg ze me: “Ga je mee naar de kerk?” Ik, die nergens zin in had, dacht: 
dat kan geen kwaad. Jannie is immers goed gezelschap. Maar alras bleek 
dat twee andere bewoners van onze communiteit ook meegingen. Ik heb 
geleerd dat je mensen de kerkgang niet mag weigeren en sloot me nog 
meer af.

De kerkdienst was als een Italiaanse Pasolini-film, met statige mannen die 
op een gedragen manier hun armen bewegen, met een kind wat een dikke 
bijbel boven haar hoofd houd en zo als lessenaar gebruikt wordt. Een 
man las en later nog een andere man uit weer een ander boek. Voordat de 
tweede man begon, bewierookte hij het boek. Hij hoestte, door de rook 
kon hij niet lezen. Als de rook is opgetrokken, begint hij. Dan klinkt een 
bel. De man die eerst gelezen had, de meest statige omdat zijn gewaad veel 
mooier is dan dat van de tweede spreker die slechts in zwart gekleed gaat, 
mompelt en toont het publiek een ronde witte schijf. Hij buigt. Ik word 
langzaam onderdeel van deze film. Wat gebeurt er? Ik begrijp het niet. 
Als een klein meisje met een geruite jurk en zwarte panty’s opstaat, volgen 
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andere mensen haar naar voren. Ze krijgen een klein ronde schijfje uit een 
mandje en stoppen dat in hun mond. Alles scheen nieuw voor mij, maar 
ik wist zeker dat ik het eerder had meegemaakt en dat ik het mooi vond, 
dat ik mee was gelopen en dat ik zo’n schijf, die naar niets smaakt, in mijn 
mond gestoken had.
Na de dienst liep ik naar huis. Ik passeerde een meisje die een hond aaide. 
Ik had haar in de kerk gezien. Plotseling voelde ik wat tegen mijn been. 
“Hé hallo”, zei ze. Ze was me achterna gerend en had mij aangeraakt, 
alleen mij, gedag gezegd. Ik keek achterom en daar liep ze tussen 
haar vader en moeder in, met haar geblokte jurk en zwarte panty’s. Ik 
glimlachte. Even was mijn ziel die dag teruggekomen.

Belfast, 6 januari 1996
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Lopend doelwit

Maandagavond 15 januari werd er een inleiding over sektarisme binnen 
een bevriende communiteit gegeven. De inleider vertelde dat sektarisme 
een cultuurprobleem is en als we dat probleem willen doorgronden, 
behoort het eigen gedrag een onderdeel van de analyse te zijn.
Op de terugweg stapte ik op de Springfield uit de auto. Ik wilde nog even 
naar de Kazmir, onze ‘local’ aan katholieke kant. Na een whisky ging ik 
naar huis en toen pas realiseerde ik me dat ik slechts op één manier thuis 
kon komen, omdat ik de sleutels van onze tuinpoort vergeten had. Deze 
sleutels zijn heilig voor ons als bewoners van Curragh Community; als we 
‘s avonds uit geweest zijn, kunnen wij toch van katholiek terrein naar ons 
huis in protestants gebied. Ik moest nu door de enige weg die nog open 
was in de peaceline, een plek waar katholieke en protestantse jongeren 
elkaar ‘ontmoeten’. Over een afstand van honderd meter schelden ze 
elkaar uit. Soms komen ze snel dichterbij en gooien stenen. Nu stonden 
ze daar, ze hadden hun spel waarschijnlijk net gespeeld. Toen ik de hoek 
omsloeg, hoorde ik de eerste steen naast me tegen het hek slaan. Achter 
mij de katholieken die me aan het bekogelen waren. Vóór mij, honderd 
meter verder, stonden de protestanten. Het enige wat ik kon doen was 
doorlopen en hopen dat de andere kant niet zou beginnen. Bij de groep 
aangekomen zei een jongen: “Hebben ze je lastig gevallen?” “Ja, een 
beetje”, zei ik. “Hallo Harry”, zei een meisje. Ik herkende haar van mijn 
mimelessen op de Shankill.
De volgende dag op mijn werk was de reactie: “Dat dat nog gebeurt!”  
“Ze gooien geen bommen meer, alleen nog stenen en dat is een 
vooruitgang”, zei ik. “Ja, zo kun je het ook zien”, was het antwoord.
Terugfietsend van mijn werk, kom ik door Oost-Belfast. Ik was net de 
brug over die Oost van het centrum scheidt. Voor me zag ik een jongen 
snel oversteken. Bij het passeren keek ik hem aan. Naast me spatte op een 
auto een ei uit elkaar.
Tijdens het eten zei Noreen: “Dat stuk is net weer katholiek. Aangezien je 
uit Oost-Belfast komt, wat over het algemeen protestants gebied is, ziet hij 
jou als een protestantse fietser, waardoor je een gerechtvaardigd doelwit 
bent.”
Rijdend in een auto kun je de illusie koesteren dat het peaceprocess 
vooruitgang boekt, fietsend en of lopend op straat merk je hoe dun het 
laagje vrede is. En ik, ik zou zo’n eiergooier het liefst een mep verkopen. 

Belfast, 16 januari 1996
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Jongerenseks, Major en lijmsnuiven

“Jongeren zijn nu eenmaal tegendraads en rebels. Dat jongerencentra hier 
dichtgaan, heeft niets te maken met de politiek. Jongeren snuiven liever 
lijm of gaan een potje neuken. Jongeren krijg je alleen bij elkaar voor een 
flinke rel. Agentje pesten, met stenen naar de gepantserde politiewagens 
gooien. Een echte good riot, daar zijn ze voor te vinden. Dat is leuk.”
“De spieren in mijn rug zijn nooit helemaal hersteld van de bom die 
ontplofte. Ik deed mee aan een rel. Ik plaatste een bom die te vroeg afging. 
Maar ja, het was wel een avontuur.”
“Ik heb zo een groep voor je waar je mee kunt werken. Jongeren van 
veertien tot zestien jaar. Je kunt hier in deze ruimte terecht. 
De anderen die niet met de dramalessen meedoen, moeten maar naar 
buiten. We hebben genoeg grasland waar ze zich kunnen vermaken met 
seks en lijmsnuiven. 
Kun je dinsdag 6 februari beginnen?”
“Nee, ze komen niet naar de Springfield Road, ook al heb je daar nog zo’n 
mooie ruimte tot je beschikking. Zij komen niet buiten hun wijk. Het is 
hier de Lower Shankill en als je daar wilt werken dan moet je daar ook 
zijn. Ze zijn erg territoriumbewust.”
De jongerenwerker op de Shankill spreekt aan één stuk door en kijkt 
me met zijn pretogen uitdagend aan. Hij begint over politiek. “Weet 
je, Major is een lul. Hij verkwanselt het peaceprocess. De IRA heeft 
het strategisch goed gedaan. Die bomcampagne voor de ceasefire in 
Engeland, dat was een goede zet. Wij protestanten hebben alleen maar 
te verliezen als het geweld weer oplaait. Eigenlijk maakt het Major geen 
zak uit. Waarschijnlijk heeft hij zo snel het advies van de internationale 
commissie van zich afgegooid omdat daar Amerikanen in zaten. Engelsen 
kunnen het nog steeds niet hebben dat anderen zich met hun probleem 
bemoeien. Vreemd, hoe ze denken dat ze de wereld kunnen beheersen 
terwijl ze in de afgelopen dertig jaar van een wereldmacht tot een gewoon 
land zijn geworden. Ze reageren nog steeds vanuit superioriteit. Hoe dat 
psychologisch werkt, is me een vraag. Maar er gaapt een gat tussen hoe 
zij zich voelen en wat ze in werkelijkheid zijn. Eigenlijk zijn het geloof ik 
alleen de politici die de oorlog terug willen.”
Dan switcht hij van onderwerp. “Ben je van de zomer in Amsterdam? Dan 
ben ik er ook. We hebben een uitwisseling met jongeren daar. Ik kom dan 
met kinderen van de Shankill. Kun je me Amsterdam laten zien? Leuke 
stad. Tja, de Keukenhof en de Aalsmeerse bloemenmarkt, ben jij daar wel 
eens geweest?”
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Uiteindelijk komt hij dan terug op mijn vraag of hij een groep jongeren 
heeft aan wie ik dramalessen kan geven.
“Goed, kom in februari maar. Ik zorg dus wel voor die groep.”
De hele tijd was hij aan het lachen, zo’n lach van: ik heb het allemaal al 
gezien. Ik heb geen grote idealen meer. En jij komt hier werken. Nou goed, 
dan proberen we dat toch. Maar verwacht er niets van. Jongeren willen nu 
eenmaal niets.

Belfast, 24 januari 1996

Jan  02 Ian Lyons 31, Armagh, single one child
Jan 31  Gino Gallagher 32, West Belfast, married two children
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Uit frustratie

Uit frustratie kocht ik voor meer dan honderd pond aan boeken. Het 
luchtte enigszins op. Ik was gaan wandelen, Belfast bekijken met andere 
ogen. Ik had tijd nodig om te wennen aan het nieuwe geweld. Ik had 
genoeg van alles! Van mijn baan, van de stad en zeker van de afgelopen 
week. Veel was er misgelopen en niet doorgegaan. Elke keer probeerde ik 
me weer op te krikken met een workshop die komen zou. En dan waren 
de anderen niet op komen dagen en stond ik daar alleen. Aan het eind van 
de week was ik mezelf teveel en zocht naar rust en helderheid. 

Tineke, een Nederlandse vrouw die in Belfast woont, zei: “Ik wil mijn 
kinderen niet opvoeden in zo’n omgeving. Als het geweld oplaait, ga ik 
weg.” Om half acht deden wij de televisie aan om naar Youp van ‘t Hek te 
kijken. Ik had de oudejaarsconference meegenomen. Om deze vervelende 
week toch met vuurwerk te beëindigen zou ik samen met andere 
Nederlanders naar zwarte humor kijken. Net voordat de videoband start, 
zien we nog even het laatste nieuws. We horen dat er een bom in de docks 
van Londen is afgegaan. We zijn geschokt en ik denk aan het geweld 
wat mogelijk weer zal losbarsten. De afgelopen maanden was het rustig 
geweest. En nu? Zou ik nog aan beide kanten van de muur naar de pub 
kunnen gaan? En wat is het gevolg voor ons leven op de peaceline? 
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De volgende dag ging ik wandelen, om te wennen, zien of er al wat 
veranderd was. Op de Springfield Road, vlak bij mijn huis, kwam ik mijn 
tandarts tegen, in katholiek gebied. Hij hoopte dat de bom eenmalig was 
en dat Major en de Engelsen erdoor in de hoek gedreven zouden worden. 
Dat deze bom de fractie van Major zou splijten en dat er in Engeland 
snel nieuwe verkiezingen zouden komen. In de pub waar ik even later 
binnenstapte, maakten ze een grapje. “Dat is de eerste toerist die we zien 
na het beëindigen van de wapenstilstand.” Ik dronk rustig mijn koffie. 
Over mijn hoofd heen werd er over mij gepraat. Wat had het voor zin om 
tegen half dronken mensen te zeggen dat ik in Belfast woon?
Een tegemoetkomende auto toeterde. Toen ik zwaaide, zag ik dat de 
vrouw naast de bestuurder een fuck you teken maakte. Het waren geen 
kennissen. Misschien zagen ze me aan voor die ene toerist die teveel was, 
ik weet het niet. Nog meer richting het centrum gekomen zag ik op een 
blinde muur een tekst die er de vorige avond nog niet stond, Major ‘the 
ilse of dog are barking’. 

In het centrum van de stad ben ik uit mijn dak gegaan. Ik kocht boeken 
over theater en identiteit. Lees- en leerstof, maar meer nog boeken die 
mijn gevoelens weerspiegelden. Boeken die me houvast zouden kunnen 
geven. Boeken over een gebroken wereld waarin theater wordt gemaakt. 
Op de terugweg wil ik tot twee maal toe de peaceline passeren om in 
protestants gebied te komen. Tweemaal kom ik in een doodlopende weg 
terecht. De poorten gaan deze dag niet meer open, en misschien veel 
langer niet. Vlak bij mijn huis kan ik uit katholiek gebied protestants 
gebied binnenlopen. In de Amazore Rangers Club hoor ik dat ze het 
jammer vinden dat de wapenstilstand verbroken is. ’s Avonds in de 
Kazmir, een katholieke pub, hoor ik het: “Weet je”, zei de man die me 
aansprak “ik heb een dochter van anderhalf jaar. Ik had gehoopt dat ik 
samen met haar langs de rivier de Lagan kon lopen. Of zonder zorgen 
door de stad, weg van het geweld. Dat ken ik nog van vroeger, en nu...” Hij 
peinsde, keek voor zich uit en zei: “Ja, dat zou ik gewild hebben.”

      Belfast, 12 februari 1996
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Mengelen

“O, dat doen ze om te mengelen”, zei hij. Ik was weer eens voor niets naar 
het buurthuis gegaan om mimeles te geven. De avond ervóór had mijn 
contactpersoon daar nog tegen de zes meiden gezegd dat ik de volgende 
avond zou komen. Zij zouden er ook zijn. En nu was er niemand op 
komen dagen. “Je moet eraan wennen, het is een onderdeel van je werk 
hier”, zei de jongerenwerker. Hij ging verder: “Ik zat eens te wachten op 
de jongeren die naar een cursus zouden komen. De volgende dag zag 
ik ze op straat en vroeg waarom ze er niet waren. ‘We zijn weggestuurd 
door de portier die zei dat je er niet was’, zeiden ze. Dat is nu mengelen: 
halve waarheden vertellen en soms gewoon liegen en mensen tegen elkaar 
opzetten. Dat is nergens zo erg als in deze buurt van de Lower Shankill, 
daar moet je mee leren leven.” Ik dacht: als je mensen macht ontneemt, 
proberen ze die op een andere manier terug te grijpen. Even laten voelen 
dat zíj degenen zijn die de touwtjes in handen hebben. Ja, dat dacht ik, 
maar het nam mijn frustratie niet weg.
Gelukkig zijn er mensen die zeggen dat mijn werk belangrijk is en dat 
ik door moet gaan met blijven proberen. Er zijn soms momenten dat 
het loopt. Ik geef twee of drie lessen, dan valt het weer uiteen doordat 
de interesse verslapt. Afgelopen maandag hadden ouders gezamenlijk 
besloten hun kinderen huisarrest te geven. De zeven belhamels hadden 
samen kattenkwaad uitgehaald. Daar stond ik weer zonder groep. En dan 
toch blijven proberen, ook toen ik dacht dat ik een groep had. Ik had de 
jongeren zomaar van de straat opgepikt. Ze waren enthousiast en kwamen 
op een dinsdagavond bij mij thuis opdagen. De donderdag daarna zouden 
ze terugkomen. Sindsdien heb ik ze niet meer gezien. 
Ook als ik ze ’s avonds laat op straat probeer te zoeken, zijn ze niet op 
de plek waar ik ze eerder altijd kon vinden. Wat is er toch aan de hand, 
waar zijn ze gebleven? Dan maar weer bellen, nieuwe contacten leggen en 
hopen dat ik ze ooit nog eens tegen het lijf loop.
Gelukkig heb ik mijn werk bij de Corrymeela Community. Daar werk ik 
samen met vormingswerkers en verzorg ik een onderdeel van hun cursus. 
Soms reflecteren we op en vertalen datgene wat belangrijk was in theater. 
Of we schrijven samen een verhaal over het thema dat ons bezighoudt. 
Zo heb ik gewerkt met ex-paramilitairen en politieagenten die elkaar 
ontmoetten tijdens een weekend over verzoening. Samen met hen heb 
ik de voorstelling The Yellow Road gemaakt over de moeilijkheden van 
vergeving en verzoening. Ik voelde me even gelukkig omdat ik met zo’n 
simpel gegeven als beweging mensen een verhaal zie maken dat mij en 
anderen ontroert. 
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Dan ben ik blij dat ik dit vak als mimedocent geleerd heb en wil ik 
eigenlijk alleen maar dit werk doen.
In Nederland vroeg iemand me: “Harry, wanneer ga je nu werken? Als 
de geldschieters jouw verhalen lezen, denken ze dat je alleen maar in een 
pub zit en hun geld verbrast.” Dat is ook mijn valkuil. “Ben ik wel aan 
het werk?”, vraag ik me dan af. Maar juist in de pub realiseer ik me hoe 
belangrijk het is dat ik Noord Ierland ben. Ik hoor dat mensen, zowel 
aan republikeinse als aan loyalistische zijde, niet terug willen naar het 
geweld, dat ze zich verraden voelen door Major. Zo kan ik samen met de 
medebewoners van de Currach Community een schakel zijn tussen de 
loyalistische en republikeinse buurten. Een schakel tussen mensen die 
elkaar niet spreken, niet zien en niet vertrouwen. Nu de wapenstilstand 
voorbij is, is juist het samenzijn belangrijk. Samen demonstreren, want 
ironisch genoeg zit iedereen in Belfast te wachten op de bom waarvan 
iedereen hoopt dat hij niet zal afgaan. En daarom gaan we morgen de 
straat op. Als aanklacht tegen de regering en voor de vrede weer even 
samen!

Belfast, 24 februari 1996
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Kippenvel

“Ik wilde eerst wel demonstreren, maar ik ben blij dat ik niet ben gegaan”, 
zei de jongerenwerker. Hij vervolgde: “Heb je gisteren het nieuws gezien? 
De hele demonstratie is door Women Together geannexeerd. Van die 
middle class vrouwen met een mooie Engels accent. Nee, daar wil ik niets 
mee te maken hebben. Weet je, voor hen is het makkelijk om vóór de 
vrede te zijn. Waarom interviewen journalisten niet de gewone man uit de 
straat? Zíj zijn degenen die het leven laten als het geweld weer uitbreekt. 
Voor die middle class mensen verandert er niets. Ja, ze verdienen 
misschien minder geld omdat er minder toeristen komen. Ik ben blij dat ik 
er niet geweest ben.”
Ik wist dat andere mensen wel waren geweest. Ik stond die dag immers 
tussen mensen van Sinn Fein met hun All Party Talks Now-borden en 
de Ulster Democratic Party (UDP) met op hun borden de tekst ‘Stop de 
IRA peacebreakers’. Samen zongen we: “All we are saying, is give peace a 
chance.” En er werd gescandeerd: “We willen vrede nu.” Ik, de mensen van 
de UDP en van Sinn Fein, stonden precies in het midden van de massa. 
De ene keer zwol het geluid van links aan en werd het overgenomen aan 
de rechterkant, dan weer werd het handengeklap dat rechts begon links 
overgenomen. Steeds weer iets anders. De ene keer een lied, dan weer 
een eis. Het geluid ging van links naar rechts en omgekeerd. Zo klinkt een 
gebed, dacht ik en ik kreeg kippenvel.
Een half uur stonden we daar en toen viel de vrede uit elkaar. Een ‘Brit’ 
met een speldje dat zijn loyaliteit uitdrukte, draaide zich om en zei tegen 
een Sinn Fein Counseler: “Wat doe jij hier? Jullie willen helemaal geen 
vrede, jullie zijn vóór geweld.” De reactie van een van de Sinn Fein-leden 
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was: “Maar wat doe jij dan hier, waarom ben je zo agressief?” En later, 
heel even maar, reageerde een huisvriend van ons op het UPD-bord met 
de tekst ‘Stop de IRA peacebreakers’. Hij, zelf ooit bij de IRA betrokken 
geweest en nu een reborn christian, zei: “Jullie schoten onschuldige 
katholieken neer, alleen omdat ze katholiek waren.” “Ik heb geen 
katholieken vermoord”, was het antwoord. “Het is de IRA die onschuldige 
mensen vermoordt.” Het tik tak spel ging door totdat onze vriend 
zei: “Weet je wat er mis is in dit land? Dat we ons niet als christenen 
gedragen.” “Ja”, zei die ander, “daar ben ik het mee eens.” Maar daarna 
waren ze het weer oneens. De vrede viel uit elkaar en ik stond erbij.
De UPD en de Progressive Unionist Party (PUP) zijn politieke partijen,  
voortgekomen uit paramilitaire organisaties aan protestantse zijde; 
organisaties die het niet nauw namen met hun moorden. Als katholiek was 
je een doelwit; het was reden genoeg om je te vermoorden. Onze vriend 
zei nog: “Er zijn verschillende manieren om mensen dood te maken: de 
ene is direct, de andere is erg indirect.” Hij refereerde aan politici die 
altijd hun handen in onschuld wassen, maar ondertussen het geweld wel 
steunen. En toen zei hij ineens: “Ik moet gaan.” Maar hij bleef nog even 
hangen en ging verder met zijn verhaal “Weet je, ik heb dat nooit eerder 
gedaan, maar vorige week heb ik mensen van de protestantse paramilitaire 
organisaties gesproken en gezegd: ‘Ga niet terug naar geweld en als het 
op stemmen aankomt, stem dan PUP en niet op de officiële unionistische 
partijen. Zij vertegenwoordigen jullie niet.’ Ik heb dit nooit eerder gedaan. 
Politieke uitspraken doen, betekent hier risico’s nemen.” Het was even stil, 
en toen zei de man waar ik mee sprak: “Vrede is makkelijk uit te dragen 
als je middle class bent. Weet je, op het journaal zag je een tandarts in 
zijn mooie grote tuin een van zijn kinderen op de schommel duwen. Hij 
sprak over vrede en wat dat betekende. Hij heeft makkelijk praten. Waar is 
die man uit Oost-Belfast? Ik ben blij dat ik niet naar de demonstratie ben 
geweest.”
Het gesprek ging verder over de IRA, nationalisme en unionisme. Op een 
gegeven ogenblik liep alles door elkaar. Omdat de jongeren niet waren 
op komen dagen voor de mimeles, hadden we alle tijd. “Het is goed dat 
de muren geen oren hebben en dat de ramen dicht zijn, anders hadden 
we niet zo kunnen praten”, zei hij nog. En ik dacht: wat is vrede eigenlijk 
moeilijk.

Belfast, 26 februari 1996
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Vrede is ...

Was het eind jaren zeventig dat de slogan ‘het persoonlijke is politiek’ 
opgang deed? Ik weet het niet precies. Het was op de sociale academie 
dat ik de stelling voor het eerst hoorde. Als ik me goed herinner kwam de 
uitspraak, die belangrijk werd binnen de feministische beweging, van Anja 
Meulenbelt. Waarom hoor ik deze woorden dan zo’n vijftien jaar later in 
mijn hoofd bonken? Ik ben immers geen vrouw. En politiek gezien hoef je 
halverwege de jaren negentig niet meer met zo’n uitspraak te komen. 
Hoe dan ook: ik lig wakker in Belfast en denk aan het politieke dat 
persoonlijk wordt. Het is deze stad die de uitspraak weer actueel maakt. 
In een voor mij vreemde omgeving zie ik mijzelf weerspiegeld in ogen die 
mij onbekend zijn. Het zijn de ogen van mensen uit Belfast. Ook gisteren 
zag ik mezelf in de ogen van de ‘Brit’, die zich omdraaide. Ogen die vragen: 
‘wie ben jij?’ Deze vraag maakt voor mij het politieke persoonlijk en het 
persoonlijke politiek.
Het was de laatste zin in mijn vorige verhaal. Wat is vrede eigenlijk 
moeilijk - waardoor ik wakker lag en aan mijn relaties dacht. Tot driemaal 
toe ben ik een relatie aangegaan met een vrouw. Driemaal liep het stuk. 
Met het ‘committent’ zat het wel goed in deze relaties, en toch ging het 
mis. Ik voelde me in het verhaal van deze vrouwen getrokken, zodra de 
kinderwens om de hoek kwam kijken. Voor mij een verhaal waarin ik 
tot object, tot vervulling van een verlangen werd. Een verlangen dat de 
lieve vrede tussen ons verbrak. Het is niet zo dat ik geen kinderen wil. Dit 
maakte het nog moeilijker om uit te leggen waarom ik het op dat moment 
en in die tijd niet wilde. 
Verleden week zag ik een film waardoor het me enigszins duidelijk werd. 
De film ging over een man die zich dood drinkt. Vóór zijn dood krijgt hij 
nog een relatie met een vrouw. Zij vertelt hem dat ze hem nodig heeft; 
ze wil niet meer alleen zijn. Niet meer en niet minder. De liefde ontdaan 
van alle beelden. Alleen ‘ik heb je nodig’ bleef overeind. Mijn collega zei 
dat het een ziekmakende relatie was, maar ik, ik was jaloers op die relatie. 
Niet dat ik me dood wil drinken, maar ik zag de gelijkheid tussen twee 
mensen die ik tot drie keer toe miste. Gelijkheid in gebrokenheid.
Niet elkaar proberen te veranderen maar verschillen accepteren. Voor 
mij is dat moeilijk. Ik ben opgegroeid met de gereformeerde mythe: als je 
maar hard genoeg aan je relatie werkt, dan lukt het wel. Ook ik was ervan 
overtuigd dat ik met elke vrouw kon leven als ik maar hard genoeg mijn 
best deed. En als de relatie niet lukte, dan lag het aan mij. Ik streefde altijd 
naar een betere relatie; de relatie niet accepterend zoals die was. Altijd 
bezig met een toekomstbeeld, gestuurd door een andere mythe: een relatie 
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is een voortdurend proces van elkaar vinden. En zo vergat ik enerzijds wat 
ik gevonden had, namelijk haar aan wie ik kon zeggen: ik heb je nodig, 
want ik wil niet meer alleen zijn. Aan de andere kant vertroebelde de 
overtuiging dat ik met alle vrouwen zou kunnen leven mijn blik en bleef ik 
vaak tegen beter weten in doorvechten. Mijn collega zag ‘ik wil niet alleen 
zijn’ als zwaktebod, maar ik was ontroerd. Ik hoop dat ik dat ooit nog eens 
kan zeggen tegen een geliefde en me zo kwetsbaar maak.
Ik denk aan gisteren toen de Unionist zich omdraaide en tegen de 
vrouwelijke counselor van Sinn Fein zei: “Wat doe jij hier, jij wilt helemaal 
geen vrede.” Reagerend vanuit het beeld dat hij van haar heeft: een vrouw 
die vóór terrorisme is. Vrede is: zoals het in zijn afgepaste beeld past. Zijn 
lieve vrede die zichtbaar verbonden is met het verenigd koninkrijk. Een 
gedicteerde vrede waarin katholieken geen stem hebben.
Ik zie de vrede vóór mij uit elkaar vallen. De verschillen worden duidelijk, 
en ik denk aan mijn relaties waarin ik ook vast zat aan een beeld. Ik hoop 
dat ik de ander als anders kan accepteren omdat mensen verschillend 
zijn. Als ik zo begin met hopen, dan is er geen verschil meer tussen het 
politieke en het persoonlijke. Ik zie mezelf omdraaien en ik wordt even de 
man die zegt: “Jij wilt geen vrede, jij wilt alleen de vervulling van je eigen 
verlangen: een kind.” Als ik zo praat, is mijn wereld duidelijk. Maar het is 
een duidelijkheid die star is en mij niet laat zeggen: “Ik ben alleen.” 
Dit niet zeggen maakt eenzaam, maakt de relatie tot een rondedans 
waarin het beeld dat van de ander is gemaakt tot noodzaak wordt en de 
toekomst gevangen houdt in een oppervlakkige herhaling tussen beeld en 
verlangen.
Het is mijn hoop ooit te accepteren dat alleen zijn een opening biedt voor 
vrede in verschillen. Dat ik kan zeggen: “Ik ben alleen.”  

Belfast, 27 februari 1996
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Een schema

“Kijk”, zei hij en hij tekende een grote driehoek met aan de top een kleine 
driehoek. “Dit is het schema waarin de kolonisatie van India en de meeste 
Afrikaanse landen wordt weergegeven: aan de top een kleine groep 
aristocraten en ambtenaren die door de kolonisator betaald worden om de 
kolonie te besturen.”
Hij tekende weer twee driehoeken, nu over elkaar heen. De tweede was 
maar iets kleiner dan de eerste waardoor de basis van de grote driehoek 
net onder de basis van de kleine driehoek vandaan kwam.
“Dit kun je ironisch genoeg de best geslaagde kolonisatie noemen. Van 
de oorspronkelijke bewoners is alleen een kleine groep over en die 
bevindt zich aan de basis van de driehoek. Voorbeelden hiervan zijn 
Australië, Amerika en Nieuw-Zeeland. De oorspronkelijke bewoners 
zijn haast allemaal uitgemoord en zij die er nog wonen zijn de paria’s 
van de maatschappij. In de loop van de geschiedenis is de band met de 
kolonisator veranderd en zijn de kolonies zelfstandige landen geworden.  
Bij de eerste vorm zie je dat de aristocratie teruggegaan is naar het 
moederland of zich heeft genationaliseerd. Een voorbeeld hiervan is 
Algerije: president Charles de Gaulle heeft de hele Algerijnse aristocratie 
opdracht gegeven terug te komen naar Frankrijk omdat hij inzag dat de 
Algerijnse oorlog nooit gewonnen kon worden.
In de tweede vorm van kolonisatie zijn het zelfstandige landen geworden 
waarin de oorspronkelijke bevolking weinig of geen zeggenschap heeft. 
Een voorbeeld hiervan is Amerika waar de oorspronkelijke bevolking 
haast verdwenen is en dat na een burgeroorlog met het moederland 
Engeland een zelfstandige staat werd.”
Hij tekende opnieuw twee driehoeken op elkaar. Deze keer liepen de 
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basislijnen niet parallel met elkaar; van de bovenste driehoek loopt de 
basislijn vanuit de ene basishoek schuin omhoog naar ongeveer het 
midden van de tegenoverliggende zijde van de onderste driehoek. “Dit is 
een derde vorm: het is een tussenvorm die voor Zuid-Afrika opging en in 
zekere mate ook voor Noord-Ierland opgaat. Bij alle drie de vormen zie 
je dat de armen onderaan de driehoek zitten en bovenaan deze piramide 
zitten de rijken en degenen die voor de kolonisator werken. In Noord-
Ierland is een situatie ontstaan waarin aan de basis over het algemeen de 
katholieke bevolking zit met daarnaast een relatief kleine meerderheid van 
protestanten. Economisch stonden ze er vaak even goed of slecht voor, 
maar omdat de protestanten toegang hadden tot de politieke kanalen en 
ze niet als een bedreiging werden gezien, werd er beter voor hen gezorgd.
Wil je iets van de geschiedenis van Noord-Ierland begrijpen, dan moet je 
het binnen de context van kolonisatie en dekolonisatie plaatsen. Daarnaast 
is nog een ander gegeven belangrijk. Na de Eerste Wereldoorlog zijn door 
de winnaars van deze oorlog twee regels opgesteld. De eerste is: geef elk 
volk recht op zelfbeschikking, de tweede: zuig de verliezers uit en laat 
ze bloeden. Dit betekende dat aan Duitsland na de Eerste Wereldoorlog 
grote herstelbetalingen werden opgelegd en dat de grenzen van Duitsland 
opnieuw werden bepaald. Veel Duitsers kwamen door de grenswijzigingen 
in een andere staat te wonen.
Geschiedenis wordt altijd door de overwinnaars geschreven. Het zijn de 
overwinnaars die er hun stempel op drukken. Dit principe geldt ook voor 
Noord-Ierland. Aangezien het Verenigd Koninkrijk een wereldmacht was 
en bij de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog hoorde, kon zij de 
grens die Ierland in 1922 zou verdelen, aan de Ierse Republiek dicteren. 
De grens met Noord-Ierland is zo getrokken, dat er de grootst mogelijke 
bescherming gegeven kon worden aan de Ieren die bij het Verenigd 
Koninkrijk wilden blijven. De Ieren die dat wilden, waren over het 
algemeen protestants. Er zijn verschillende grensvoorstellen geweest 
en uiteindelijk werd de grens zo getrokken dat de Unionisten in de 
meerderheid waren en zouden blijven. In die zin werd een dictatoriaal 
meerderheidsregime ingesteld dat schuil ging achter een façade die 
democratie werd genoemd. De meerderheid stond immers vast en naar de 
minderheid werd niet geluisterd.
Dit had Noord-Ierland gemeen met de nieuwe staten, die na de Eerste 
Wereldoorlog werden gevormd. Binnen de grenzen van deze staten 
woonden veel Duitsers. De Tweede Wereldoorlog is onder andere 
begonnen vanuit de wens om de Duitsers weer in één land te herenigen. 
Een soortgelijk probleem zie je nu bij de Baltische Staten in voormalige 
Sovjet Unie, die hun zelfstandigheid opnieuw verkregen. De bevolking 
van Litouwen bestaat voor meer dan vijftig procent uit Russen. Voor hen 
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wordt nationalisatie erg moeilijk gemaakt, ook al wonen ze al heel lang 
in Litouwen. De angst die bij de autochtone bevolking heerst, is dat je de 
genationaliseerde Russen ook stemrecht moet geven en dan het gevaar 
loopt dat zij voor een hereniging met Rusland zullen stemmen.”
Op een flip-chart had hij verschillende malen de kaart van Europa 
geschetst. Vier of vijf vellen waren al gepassioneerd vol getekend. Landen 
verschenen en verdwenen. Getallen werden tevoorschijn getoverd om zijn 
betoog te onderbouwen. De flip-chart zonk door het enthousiasme van de 
spreker door zijn benen en werd tegen de muur gezet. 
Gedreven ging de inleider verder. “Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
veel Duitsers uit hun woongebieden gedeporteerd naar de twee nieuwe 
Duitse staten. In zekere zin was dit een oplossing voor het conflict in deze 
grensgebieden. Gebieden met grote bevolkingsgroepen met een andere 
‘nationale’ achtergrond, zijn gebieden die extreem moeilijk te besturen 
zijn. Deze moeilijkheid wordt groter door het wantrouwen dat onder de 
bevolking heerst. 
Het Ierse conflict is uniek in die zin, dat beide bevolkingsgroepen zich als 
Ier beschouwen. Binnen het Verenigd Koninkrijk ben je immers Schots of 
Engels, Welss of Iers, dat laatste betreft dan de Ieren die in Noord-Ierland 
leven.
Om het verschil met de Ieren uit de republiek duidelijk te maken, zijn 
er termen als Ulsterman en Noord-Ier en Brit in omloop. Het probleem 
echter met de benaming ‘Brit’ is dat het een verzamelnaam en geen 
nationaliteit is, aangezien het Verenigd Koninkrijk uit verschillende 
naties bestaat. Protestanten (unionisten) proberen voor hun nationaliteit 
een andere naam te vinden. Ze zijn huiverig voor de naam ‘Ier’ omdat 
deze naam teveel naar de nationalistische zaak verwijst. Jezelf als Ier 
beschouwen houdt haast vanzelfsprekend in dat je vóór een verenigd 
Ierland bent. Daardoor heerst er binnen de protestantse bevolking grote 
onzekerheid. 
Eigenlijk is het een conflict tussen twee Ierse minderheden. De 
eerste minderheid is de katholieke minderheid in Noord-Ierland, een 
minderheid die meer betrokkenheid wil van de Ierse Republiek bij hun 
leven. Daarnaast is er de protestantse minderheid die ontstaat als er ooit 
een verenigd Ierland komt. Je hebt dus twee bevolkingsgroepen tegenover 
elkaar staan die elkaar volledig wantrouwen.
Democratische verkiezingen zijn in Noord-Ierland altijd gebruikt om 
katholieken niet mee te laten spreken. Daarom zagen Sinn Fein en de 
Social Democratic and Labour Party (SDLP) in eerste instantie niets 
in verkiezingen. Hun argument is: als je aan verzoening werkt, moeten 
alle mensen die bij het conflict betrokken zijn rond de tafel gaan zitten. 
Gezien de politieke geschiedenis is dat een begrijpelijk argument.”
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De inleider, de politicoloog Duncam Morrow, als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de universiteit van Ulster, eindigde 
optimistisch: hij zei dat hij geloofde dat Major echt vrede wilde. En ik, ik 
hoop dat hij gelijk heeft. Ik had genoten van deze avond die georganiseerd 
was door Colombanus Community, een groep die zich bezighoudt met 
verzoeningswerk. Wat houd ik toch van schema’s.

Belfast, 29 februari 1996

febr 09  Inan Ul-haq Bashir 29, England, single (Canay Warf IRA bomb)
febr 09 John Jeffries 31, England, single (Canay Warf IRA bomb)
febr 18 Edward O’ Brein 21, England 
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Protestantse wagen

Als je, zoals wij, aan de poort woont die katholiek van protestants gebied 
scheidt, loop je het risico dat je voor de ander wordt aangezien. Ik 
bedoel: aan de ene kant denken ze dat je bij de andere kant hoort of juist 
andersom. Maar echt goed zit je nooit. Door beide kanten kun je als het 
ware als doelwit beschouwd worden. Vooral onze buren hebben daar in 
het verleden last van gehad. Ze hebben de rellen en het afbranden van 
de huizen op de scheidslijn meegemaakt. Zelf lagen ze ook regelmatig 
onder vuur. Als je op de scheidslijn woont, ben je namelijk moeilijk 
definieerbaar. Waar hoor je eigenlijk bij? Je kennissen weten het, maar de 
voorbijganger niet; hij ziet je huis al gauw als doelwit. De ‘kleur’ van jouw 
huis wordt bepaald door de kant waar deze voorbijganger loopt. Zo is het 
huis de ene keer protestants en dan weer katholiek.
Ons huis en de auto die ervoor geparkeerd stond waren zondagmorgen 
om 6.30 protestants. “Vuilakken, bastaards, viezeriken, leve de IRA, 
vieze protestanten”, werd er geroepen. Ik schoof voorzichtig mijn gordijn 
opzij. Daar stonden ze met z’n vijven in de poort. Ze zijn dronken, dacht 
ik, het gaat wel over, en dook weer in mijn bed. In bed dacht ik aan 
de praatprogramma’s die afgelopen maanden op de tv waren geweest. 
Programma’s waarin mensen spraken over hun verdriet, over wat het 
betekent als je man voor je ogen wordt doodgeschoten. Maar nu, na het 
beëindigen van de wapenstilstand, is de ruimte ervoor verdwenen. Je 
merkt dat mensen meer opgefokt en gefrustreerd raken, dat agressie vaak 
een onderdeel van de kick is waar mensen naar zoeken; ongerichte en 
destructieve agressie. Zo was onze aanwezigheid tot uitlaatklep van hun 
agressie.
Een kwartier later stond ik met Noreen in de keuken. Stenen vielen op 
het dak van de serre en plotseling was er aan de voorkant glasgerinkel 
te horen. De klinker die tegen het raam van de voorkamer was gekomen 
was te zwaar geweest. De strijd was ongelijk: het raam had zijn weerstand 
verloren en brak.
De politie kreeg ze te pakken. “Ja”, zei de gearresteerde, “we hadden een 
feestje gehad. Toen we naar huis liepen, zagen we de poort open staan en 
dachten: laten we eens protestantje gaan pesten. En ik zag die rode wagen 
en toen heb ik de ruit ingetrapt.” Hij verzweeg het verbrijzelde raam 
van de voorkamer. De buurvrouw had hem herkend. Zijn ontlading van 
opgehoopte agressie kwam hem daardoor wel erg duur te staan.
In deze tijd weten de mensen in Belfast niet meer waar het naar toe 
gaat. Na de wapenstilstand lopen de onderlinge frustraties tussen de 
bevolkingsgroepen weer op. Nog steeds is het relatief rustig. Nog steeds 
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is er hoop. Ook nog na het afgelopen weekend toen een protestantse 
paramilitaire splintergroepering de wapens weer wilde gaan opnemen. 
Nog steeds is er ‘niets ergs’ gebeurd in Belfast. Belfast gaat nog steeds zijn 
gewone gang met zijn dagelijkse beslommeringen. 
“Weet je”, zei de politieman die de katholieke jongen ondervroeg, “het was 
helemaal geen protestantse wagen. De eigenares van deze wagen is een 
non.” De jongen schrok en zei: “Zeg haar dat het me spijt.”

Belfast, 3 maart 1996
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Vreemde vogels

Elke week kom ik wel vreemde vogels tegen. Hoogvliegers, laagvliegers, 
kraaien en duiven. Sommigen ken ik, anderen flitsen voorbij, zoals hij 
die veertien dagen geleden met omhoog geheven armen het rode licht 
negeerde en de weg overstak, de auto’s bezwerend te stoppen. Ik zag hem 
en dacht: Belfast wordt weer normaal.
Vorige week logeerden er twee boeddhistische monniken van de 
‘Nipponzan Myohoji’ sekte bij ons. Elke dag gingen zij erop uit, 
trommelend en biddend voor de vrede. Uren liepen ze en reciteerden ze 
hun vredesgebed. De gele gewaden en hun kale hoofden vloekten met de 
kleding van de bewoners van Belfast. In de week dat de monniken door 
de stad liepen, werd de afspraak gemaakt dat op 10 juni alle partijen van 
het conflict rond de tafel komen. Het werd voor mij ook een week waarin 
ik een ongeluk kreeg met de fiets, een week dat er een klinker naar mij 
en mijn vriend werd gegooid, een week waarin ons huis zijn protestantse 
identiteit kreeg, en daardoor onder belegering kwam.

Brian is een schat. Zonder diploma’s begonnen, nu directeur van 
YouthAction en in die functie mijn baas. Zomaar had hij het idee ‘uit 
de blauwe lucht gepakt’ om een parttime theateropleiding te beginnen. 
Niet voor het theater maar voor de jongeren, om ze vertrouwen te geven. 
Hij werkt altijd. “Ik ben nooit getrouwd, ik heb er geen tijd voor. Al 
mijn verlangens en passie zitten in mijn werk. Ik heb geen tijd voor een 
familieleven.” 

Dan weer ben ik naar een studieweekend met de naam Graig with Christ, 
waar katholiek en protestant bij elkaar komen. Aanbeden door een kleine 
groep mensen, werkt de initiatiefnemer aan de vrede en nodigt hij mensen 
uit om mee te lopen in zijn eigenaardige zoektocht, waarbij hij mensen 
in verwarring brengt en de Bijbel altijd net even anders en provocerend 
uitlegt. Hij die zichzelf alleen opwerpt als redder en saviour. 

Terry 1, onze huisvriend over wie ik al eerder gesproken heb. Een 
eigenaardige mengeling van fundamentalisme, nationalisme en 
relativerende berusting. Hij bracht ons gisteren zeven vissen en ik miste 
de vijf broden. Terry staat altijd klaar om je in zijn auto van pub naar pub 
te vervoeren.

Terry 2 ontmoette ik gisteravond in de pub. “Dat is leuk”, zei hij in het 
Nederlands. Hij had vier jaar in Amsterdam gewoond en toen ik uitlegde 



waar ik woonde wist hij precies de weg van het Centraal Station daar naar 
toe. Terry zag regelmatig gevangenissen van binnen. Zijn fortuin had hij 
gezocht in drugshandel en nu was hij aan lager wal geraakt. Zijn vrouw 
was ergens aan het afkicken en zijn kinderen zaten in een pleeggezin.

Paddy met zijn Pint of Guinness en zijn vriendelijk lachende ogen. 
Fluisterend praat hij in een republikeinse pub over de Ierse melancholie 
die in je bloed kruipt: “Engelsen zullen die mystiek nooit begrijpen.”

En dan Noreen, opgegroeid in Belfast en als Dominicaans zuster naar 
Zuid-Afrika gegaan. Tien jaar geleden wilde ze terug. Werken aan 
verzoening in haar geboortestad. Gisteravond hebben we tot tien uur 
stickers op brieven geplakt. Een oproep voor de vrede die we stuurden 
naar alle instellingen die we konden bedenken. Wij hielpen haar, maar 
vaak gaat zij nog alleen door. Zelfs als ze ziek is, wordt er door haar nog 
naar vrede gezocht en wij, die met haar wonen, roepen dan ik koor: “Stop, 
Noreen, je bent ziek.” Soms helpt het.   

Belfast, 8 maart 1996
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Gezellig

Elisa, een jonge vrouw, had mij in het Nederlands aangesproken. Ik 
was me net aan het omkleden voor de Tai Chi les. “Hallo”, zei ze. Ik was 
verrast dat ik in het Nederlands werd aangesproken. Het onderscheid 
tussen de twee talen verdween en het duurde even voordat ik besefte dat 
ik Nederlands met haar sprak. Twee weken later zaten we in Fly, een pub 
vlakbij de studio in het centrum van Belfast.
“Hier weten ze tenminste wat feestvieren is”, zei ze. De feesten die ik hier 
meegemaakt had, bestonden uit hangen en dronken worden. Ooit besloot 
ik tijdens zo’n feest om nooit meer te gaan. “Ze zitten niet zo opgeprikt in 
een kring”, vervolgde ze, “maar maken plezier met elkaar.”
Het woord ‘opgeprikt’ deed me denken aan vroeger. Ik was tien jaar 
en uitgenodigd op een verjaardagsfeestje van mijn vriendje. Het was 
zondag. Zijn ouders waren trouwe bezoekers van de Oud Gereformeerde 
Gemeente. Het was uitzonderlijk dat hij mij mocht uitnodigen. De 
verjaardag was saai en ik werd naar huis gestuurd omdat ik mijn vriendje 
had verleid tot straatvoetbal. Zijn vader, nog net niet vloekend, verdoemde 
mij. Dat was mijn enige ongezellige verjaardag.
Hoewel, bij ons in de straat woonden een oom en tante bij wie je je 
schoenen uit moest doen en waar je niets in huis mocht aanraken. Daar 
kwam ik ook wel eens op verjaardagen. Ze waren immers familie en 
wij, mijn neefje en ik, kinderen van dezelfde leeftijd. Ik kwam er niet 
graag. Maar soms speelde ik met hem, mijn neefje, wiens naam mij is 
ontschoten. Nee, leuk was het niet. Ik voelde enige triomf toen ik eerder 
mijn zwemdiploma behaalde. Later was ik jaloers, toen hij afstudeerde 
als predikant. Ik kwam hem later ergens in Zeeland nog eens tegen, toen 
hij dominee was van een gereformeerde gemeente, ‘juist in de leer’. De 
jaloezie was verdwenen. 
Maar afgezien van deze ervaringen ken ik alleen maar leuke verjaardagen. 
Ik keek haar aan, zij die genoot van de Ierse cultuur. Ik zei: “Ik mis 
de gezelligheid, de Nederlandse truttigheid. Bloemetjes in huis. 
Vrienden thuis uitnodigen. Geen tl-licht maar schemerlampen. En ik 
mis Amsterdam met de vele verschillende kleuren. De nuances, de 
onduidelijkheid, de mogelijke meerduidigheid van regels. Een goed 
gesprek. Daarbij: ik houd niet van de bijwerking van alcohol.”

Belfast, 9 maart 1996
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U zij de glorie

“U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.”
Ik had nooit gedacht dat ik dit zou horen terwijl ik op de wc zit.
Zondagmorgen in de Rainbow-studio en ik moest naar het toilet. Gek, 
hoe het onderscheid tussen geest en lichaam, wat vroeger dualistisch 
tegenover elkaar stond, hier midden in Belfast een andere inhoud krijgt. 
In een stad vol grote tegenstellingen tussen merkwaardige en soms 
louche religieuze groeperingen die niet met elkaar willen spreken, kon 
de beiaardier niet vermoeden dat zijn klokkengebeier mijn stoelgang 
begeleidde en daarmee mijn oude beelden van het heilige doorbraken.
Vreemd is het wel. In de stilte van de stad en de eenzaamheid van het 
toilet hoorde ik de klokken. Nog even alleen en dan wordt de rust 
verstoord door de studenten die toneel komen spelen.
Die morgen was ik niet naar de kerk gegaan. Ik moest om tien uur in de 
studio zijn. Een kwartier eerder kwam ik aan om de verwarming aan te 
zetten, zodat het warm was voordat de anderen kwamen. En nu zat ik op 
de wc te wachten.
De wc is ook een opslagplaats. De pot staat tussen eerder gebruikte kleren 
en kleren voor komende voorstellingen. Een kerstman hangt opgevouwen 
over het kledingrek. Achter hem zegt een roze jurk mij gedag en voor me 
op de grond ligt een eenzame roze schoen met hoge hak me aan te staren.
De sleutel van de deur was zoek. Ik nam het risico dat ik gestoord zou 
worden, maar hoopte dat ik klaar was voordat de anderen kwamen. In 
deze omgeving zing ik zachtjes: “U zij de glorie, opgestane Heer.” Mijn 
gezang vermengt zich met het geluid van de binnenplaats, waar duiven 
vechten om een stukje brood.

Belfast, 10 maart 1996
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Witte energie

Op 13 maart vielen in een klein plaatsje in Schotland zeventien doden. In 
de krant heet het dat zestien kinderen vermoord zijn, volwassenen tellen 
niet. Met verbazing zie ik de reacties van mensen om me heen en ik denk: 
moet ik nu ook iets voelen?
’s Avonds als ik de studio binnenloop, zie ik dat mijn Tai Chi-meester 
ontroerd is. Ze heeft tranen in haar ogen. We beginnen de les anders 
dan anders. Zij nodigt ons uit voor een meditatieoefening. De dertig 
aanwezigen nemen plaats in een cirkel. Ze zegt: “Leg je handen op de 
knieën van je buurvrouw en sluit je ogen. Nadat we positieve witte energie 
hebben gevisualiseerd in onszelf en onze buren, brengen we deze door 
een uitademing naar het midden van de cirkel. Dan wordt de ruimte om 
ons heen gevuld met positieve witte energie om uiteindelijk door ons in 
een gezamenlijke actie naar Schotland gestuurd te worden, naar de ouders 
van de vermoorde kinderen.” Met behoud van mijn argwaan doe ik mee. 
Ik heb niets met ‘witte energie’, laat staan met het sturen daarvan. Maar ik 
houd van mediteren, van luisteren naar mijn adem. Ik doe mee en word 
rustig.
Tijdens het in- en uitademen verbaas ik me over het feit dat ik niet 
geschokt ben en zit alleen voor mezelf in de kring. Ik voel niet ‘wit’. Ik 
visualiseer niet ‘wit’. Ik voel de knie van mijn buurvrouw, een aangename, 
lijfelijke warmte. Door de meditatie verdwijnt mijn vermoeidheid. Tijdens 
de Tai Chi les vallen bewegingen op hun plaats en ik geniet.
Als ik ‘s avonds thuiskom, is de buurvrouw in ons huis. “Heb je het 
gehoord Harry, van die kinderen?” “Ja”, zeg ik. “Het is vast een gek”, 
vervolgt ze. “Ik denk het niet.” Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar haar 
uitspraak gaat mij net even te snel.
Voor mij is de reactie van de Tai Chi-docent, hoe gemeend en betrokken 
ze ook is, dezelfde als die van mijn buurvrouw, die de moordenaar voor 
gek verklaart.
Ik begrijp het niet. Ik leef in Belfast. Ik leef te midden van dreigend 
geweld. Geweld dat zo weer kan uitbreken. Het is alsof het geweld om ons 
heen voor een moment verbleekt. Alsof de afstraffingaanslagen die de IRA 
en de unionistische paramilitaire organisaties nog steeds plegen verbleken, 
ja zelfs verdwijnen door de aanslag in Schotland.
De volgende morgen schreeuwen de pulpbladen en de BBC hun 
verontwaardiging uit. Ze laten mensen aan het woord die mensen 
gekend hebben, die familie waren van kinderen die misschien ook in dat 
gymlokaal waren tijdens de aanslag.
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En dan de ‘Belfast Telegraaf ’, die opent met de kop: “Ulster meisje ontsnapt 
aan massaslachting.” Wat heeft nationaliteit met dood te maken, denk ik? 
Dood is dood. En “Brieven van een gek” in een ander pulpblaadje: “Vader 
walgt van het feit dat hij dit monster op de wereld heeft gezet.” In het artikel 
staat dat de vader alleen de verwekker was. Na achttien maanden heeft hij 
moeder Agnes verlaten. Het artikel gaat verder over zijn walging en dan 
over zijn nieuwe gezin met vier kinderen. Mijn god, denk ik, is dit nieuws? 
Ik vraag me af hoe hij, die moordenaar, is opgevoed.
In een ander blaadje lees ik de Ulster Defence Association (UDA), een 
paramilitaire organisatie aan unionistische kant, in Schotland nieuw kader 
traint. Dit kader is bereid om in Belfast op straat te vechten. Het artikel 
eindigt met: “Als er een burgeroorlog moet komen, dan moet het maar.”
Het is gek, zestien kinderen worden gedood en in Belfast is iedereen even 
één. Het geweld maakt deze keer geen onderdeel uit van Belfast. Het is daar, 
ver weg en wij, wij zijn geroerd of geschokt en zeggen: “Het is vast een gek.” 
Mijn argwaan is groot. Hoe lang houdt zo’n constructie, waarbij de 
aandacht wordt afgeleid door extern geweld, je eigen straatje schoon? Hoe 
lang hoef je je eigen vuil niet te zien?
Ik ben bang dat de tranen in Belfast niet meer gezien worden. Dat de 
dreiging van het geweld zo gewoon is dat het niemand meer uitmaakt. 
De Britse regering niet, de Ierse regering niet, niemand. Ik ben bang, 
want ik wil geen geweld. Bang omdat het artikel laat zien dat er nog 
steeds mensen bereid zijn voor hun politieke idealen terreur te gebruiken. 
Misschien leef ik wel in de stilte voor de storm. 

Belfast, 15 maart 1996
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Politie

“Maar hoe zit het dan met de afstraffingen van mensen in nationalistische 
buurten? De IRA voert ze nog steeds uit. Daar is toch politie voor?” 
Zondagavond, een politieke discussieavond in de Clonnard, de katholieke 
kerk in onze buurt. Een van de aanwezige unionisten vraagt dat aan Gerry 
Adams, politiekleider van Sinn Féin. 
“Wij willen politie in onze buurten. Maar wat is er gebeurd in die achttien 
maanden van vrede? Niets, er zijn geen veranderingen in het politiekorps 
doorgevoerd.” Gerry Adams vervolgde: “Probeert u zich eens in te leven. 
Ik weet dat het moeilijk is, en u hoeft het er niet mee eens te zijn, maar 
probeer het eens. Uw zoon wordt ten onrechte voor terrorist uitgemaakt 
en is hardhandig door de politie ondervraagd. Daarnaast weet u dat 
gevangenen drie jaar lang in een cel zaten en niet gelucht werden, en 
dat het licht dag en nacht aanbleef. U weet van de verhalen van Long 
Kesch, de hongerstaking. Daarnaast weet u dat de politie voor meer dan 
negentig procent uit protestanten bestaat. Zou u, als u dat allemaal wist 
en u woonde in nationalistisch gebied, naar de politie gaan? Wij willen 
verandering. Wij willen politie in onze buurten. Maar als de politie niet te 
vertrouwen is, dan is het toch logisch dat er om een andere controlerende 
instantie wordt gevraagd? En deze instantie is de IRA”.
Verleden week zijn twee katholieke hoofdagenten ontslagen; in een 
vraaggesprek met een lokale krant hadden ze hun kritiek op het 
politiekorps geuit. Dat was genoeg reden om hen de zak te geven.
Ook in unionistische gebieden is de politie niet geliefd. Eergisteren kwam 
ik thuis van een feest. In de kerk naast ons huis werd Saint Patrick’s Day 
gevierd. Noreen sprak me aan. “Heb je het gehoord? Er staan bussen 
en auto’s in de brand op de Lower Shankill.” De Lower Shankill is twee 
kilometer bij ons vandaan. Er schiet een gebed door mijn hoofd: O God 
nee, niet nu en liever nooit, laat het toch niet waar zijn.
De volgende ochtend in het journaal: “Op de Shankill zijn twee bussen en 
drie auto’s door gemaskerde mannen gekaapt en in brand gezet. Het was 
een protest van de buurtbewoners tegen de huiszoekingen die de politie 
die dag had uitgevoerd.”
Ik was opgelucht. Hoe agressief het protest ook was, het was een protest 
en geen hervatting van de burgeroorlog. En dan gaat het nieuws verder 
over een man die gisteren op de White Rock Road, in nationalistisch 
gebied ook twee kilometer bij ons vandaan, vlakbij een school werd 
neergeschoten. De man had een schotwond in zijn been, de kinderen 
zagen het gebeuren. Het geweld lijkt soms zo ver bij ons vandaan. 
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’s Avonds, komt het dan even de huiskamer in. Het journaal laat ons zien 
wat in een straal van enkele kilometers om ons heen gebeurt.

Belfast, 20 maart 1996
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Heilige zonder conflict 

Er is het een en ander veranderd. Het een bij mezelf, het andere bij het werk. 
Ikzelf ben rustiger, minder opgefokt als een les niet doorgaat. Misschien 
ben ik wel iets meer ‘Iers’ geworden. Vijf workshops geef ik nu in de week, 
waarvan er drie nog steeds hetzelfde gaan. Ik kom in het jongerencentrum. 
Ik heb een les voorbereid. Ik maak het lokaal leeg. Ik zit in een leeg lokaal. 
Na een half uur vertrek ik naar huis. Zo ging het afgelopen donderdag. 
Niemand kwam opdagen. Die andere: van hetzelfde laken een pak. Soms 
gaat het anders. Ik kom. Ik maak het lokaal leeg. Ik heb een les voorbereid. 
Ik wacht. Een verdwaalde jongen komt opdagen. Hij is nieuw, staat niet op 
mijn namenlijst. De anderen blijven weg. Hij heeft er zin in en haalt vijf 
jongeren van de straat. Ik gooi mijn voorbereide les weg en ik improviseer 
een uur mime/drama bij elkaar.
Op maandagmorgen komen twee volwassenen altijd zeer trouw. Ik geef 
mimeles, en een van de volwassenen gebruikt dat voor zijn jongerenwerk. 
Hij geeft les aan jongeren van een kerk. Ik geniet van deze lessen en we 
hebben besloten er meer reclame voor te gaan maken.
Donderdagavond de Rainbow Factory: kinderen van acht tot en met twaalf 
jaar. Elke les is een grote vreugdedans. De kinderen zijn leergierig, willen 
spelen. Toneelmaken. Ze zijn geconcentreerd. Deze twee lessen maken het 
me makkelijker om iets meer ‘Iers’ te worden.
Corrymeela: al vijf weekenden heb ik daar gewerkt. Binnenkort zeven 
dagen achter elkaar met twee verschillende groepen. Goed om in het 
lesgeven te komen. Wel hectisch. Als ik niet uitkijk, ga ik mijn baas Brian 
achterna. Hij loopt al vier maanden overspannen rond. Hij probeert het 
werk en zichzelf in te halen. Bij Corrymeela ben ik nu lid van de familie. 
Zo heet dat daar. Ze zijn blij met mijn inbreng, met de voorstellingen die ik 
maak. Dit weekend ga ik weer. Ik zie er tegenop. Paasfeest. Als theoloog en 
theatermaker ben ik gevraagd ideeën die in twaalf jaar zijn ontwikkeld op 
de planken te brengen. De theoloog die bij hen werkt, had Pasen omgezet 
in een pantomimevoorstelling. Glashelder en plat. Wat doe ik daar dan? In 
een vergadering vertelde ik dat de Jezus in zijn voorstelling theatraal niet 
interessant is. Kijken naar een heilige zonder conflict is als kijken naar een 
goedkope film. Hij lachte en gaf me de vrije hand om zijn werk te bewerken.
Dan hoor ik in een van de weekenden in Corrymeela hoe belangrijk het 
is dat ik er ben. “Blijf eerlijk Harry. Dat hebben we nodig. Draai er niet 
omheen. Wij hebben je nodig. Als er iets kan veranderen in Noord-Ierland, 
moet het van buitenaf komen. Wij hebben ons al vastgedraaid.”

Belfast, 22 maart 1996
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Het onbeschreven blad

Belfast, 29 maart 1996

March 04 John Fennell 40, Republic of Ireland
March  15 Barbara McAlorum 9, West Belfast 
March 21 Thomas Linton Sheppard 41, Antrim
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Zien wat niet prettig is

Wayne is aan het woord. Hij is gast op het afscheidsfeest van Sharon. 
De bewoners van de Currach hebben het feest voor haar georganiseerd. 
Sharon gaat in Kroatië voor het Balkan Peace Team werken. De gasten 
zitten in de serre en Wayne praat. “Weet je, het is gek, maar toch werkt het 
zo dat mensen het geweld op het journaal nog steeds missen. De moorden 
en de bomaanslagen, ze missen het omdat het een veilig gevoel gaf. De 
bommen en de doden maken de muren van je huis dikker en je familieband 
steviger. Het geeft een gevoel dat het bij een ander gebeurt, dat het geweld 
jou niet raakt. Het geeft de mogelijkheid om je emoties te tonen. Samen 
huilen maakt de groepsband sterker, je hebt het geweld om met elkaar over 
te praten. Ik ken mensen die het geweld nodig hebben; het gaf immers 25 
jaar identiteit aan de groep waar je bij hoorde. Het verdriet zorgt ervoor 
dat je niet na hoeft te denken. Je hoeft niet naar jezelf te kijken. Het geweld 
vindt buiten de muren van je huis plaats. De illusie die gekoesterd wordt, 
is dat het jouw familie niet raakt. Een voorbeeld van oppervlakkigheid: 
de enige keer dat de politici in Noord-Ierland aan politiek doen, is nu de 
slachthuizen gesloten zijn. Nu gaan ze lobbyen voor dispensatie, voor 
een andere status binnen het Verenigd Koninkrijk. Je hoort protestantse 
boeren steen en been klagen over het feit dat hun vlees onder de ban van 
Europese Unie valt omdat ze bij Groot-Brittannië horen. 
Hun ‘Frisians’, zwartwitte koeien die oorspronkelijk uit Friesland 
komen, zien ze als Iers. Een ander voorbeeld van oppervlakkigheid is dat 
protestantse arbeiders altijd hebben gestemd op politici die niet voor hun 
belangen opkwamen. Weet je waarom? Omdat ze stemden tegen de ander. 
Als protestant stemde je tegen Sinn Fein en dus vóór de Ulster Unionist 
Party of voor de partij van Ian Paisley. Ook al wist je dat deze partijen jouw 
belangen niet behartigden, en meestal wist je dat nog geeneens. Je stemde 
gewoon protestants, en aan de andere kant gebeurde precies hetzelfde. 
Wij noemen dat hier ‘je stemt mensen uit’, in plaats dat je voor mensen in 
het parlement kiest. Op allerlei gebieden moeten mensen nadenken. Op 
politiek en ook op emotioneel gebied. Op een gegeven ogenblik moet je de 
diepte ingaan en kun je je leven niet meer laten leiden door oppervlakkige 
analyses en gevoelens. En als we de diepte ingaan en diep in ons hart 
kijken, dan zien we dingen die we niet prettig vinden.”
Dat Wayne zo praat is uniek voor iemand die opgegroeid is in een 
protestantse arbeiderswijk, waar identiteit meer gezocht wordt in 
groepsverband: wij tegen die ander.

Belfast, 30 maart 1996
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Rode broek

Vrijdagmorgen was ik in de markthallen, een soort overdekt Waterloo-
plein. Kleiner, maar met een groter assortiment; van vissen die je op 
stapels tussen ijsblokjes aan liggen te staren tot bijbels en scharen.
Tussen de stapel colbertjes en spijkerbroeken zag ik haar. De pijpen 
loerden me vanuit de grijze berg aan en ik was meteen verliefd. Ik 
trok haar uit de berg en ik paste haar zoals ik dat lang geleden op de 
Dappermarkt geleerd heb: ik plaatste mijn elleboog in de broekband, mijn 
vuist aan de andere kant. Mijn onderarm paste in haar en dus wist ik dat 
ik deze broek aan kon. Voor ₤ 1,25 heb ik haar gekocht.
Ik kwam op mijn werk met een masker, een nieuwe broek, nieuwe 
schoenen en een tekening van een of andere heilige. Het masker hangt aan 
de muur van mijn kamer. Die bevindt zich aan de voorkant van het huis, 
dus voorbijgangers zouden het kunnen zien als ze naar binnen kijken. De 
tekening ligt in de kast. Een heilige in protestants gebied, dat gaat niet 
goed samen.
Zondagmiddag stak ik me in het rood en Jannie vond het me mooi staan. 
Mijn rode colbertje over mijn rode trui en daaronder mijn nieuwe rode 
broek. Ik was trots. Net voordat ik wegging, bedacht ik me; ik verwisselde 
het colbertje voor een spijkerjasje.

“Harry, als jij nu eens met de jongens gaat werken. Vraag aan hen wat 
ze willen spelen, welke personage ze willen aannemen en waar het zich 
afspeelt. Neem geen genoegen met makkelijke antwoorden, vraag door. 
Speel de naïeve buitenlander, vraag hen het hemd van het lijf.”
David werkt al negen jaar als freelance dramadocent in verschillende 
jongerencentra. Deze avond ging ik met hem mee. Hij werkt nu met 
jongeren uit Oost-Belfast. Oost-Belfast is over het algemeen protestants, 
maar in het midden is een heel klein katholiek gebied. De jongeren waar 
David mee werkt, komen uit beide gebieden.

De eerste twintig minuten ging het aardig en gaven de jongens mij nog 
antwoord. Toen de verveling toesloeg, begonnen ze opmerkingen over 
mijn rode broek te maken. Ik was een flikker, dat kon niet missen. De 
rest van de avond was het flikker voor en flikker na. Mijn humor was 
verdwenen en ik wachtte totdat David klaar was met de meiden.
“Ik heb vanmiddag nog opmerkingen gekregen over mijn balzak. Mijn 
broek was zo mooi voorgevormd, zeiden de jongens. Ik zei: ‘Die van jou 
is niet zo goed gevormd. Hoe komt dat eigenlijk? Is je broek verkeerd 
gewassen?’ De jongens worden daar helemaal ziek van. Dat is wat ik dan 



doe.” Aldus David. Ik ken dit van mijn werk in Amsterdam, maar deze 
avond zat ik met mijn mond vol tanden.
Vroeger droeg ik geen felle kleuren. Het maakte je flikkerig, daarom deed 
ik het niet. Als jongen liep je in spijkerbroek, makkelijk en niet gauw 
smerig. Nu kan ik ervan genieten om in het rood te lopen of een geblokt 
overhemd te dragen. Ik was vergeten hoe ik vroeger was.

Belfast, 1 april 1996
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Democratie

Ik lees de krant. Ik probeer te begrijpen wat democratie inhoudt. Ik word 
kwaad als er niet wordt geluisterd. Ik wordt moe van de voortdurende 
retoriek. Nietszeggende herhalingen zonder adempauze. Toch probeer 
ik politiek te begrijpen, zelfs als mensen hier tegen me zeggen dat het 
onbegrijpelijk is. Ik verdom het me daarbij neer te leggen. Er moet een 
systeem in zitten, maar waar, met wel doel, en wie heeft er voordeel bij? 
Terry was vanmorgen bij ons. Hij kwam Jannie ophalen om haar naar 
het vliegtuig te brengen en we raakten aan de praat. “De partijen die aan 
de verkiezingen meedoen, zijn daarvoor uitgenodigd”, zei hij. Ik kon het 
weten. Het zal wel in de krant gestaan hebben. Maar als ik het zo hoor, 
aan de ontbijttafel, dan hoor ik over de gekte achter deze procedure en 
ik probeer het te begrijpen vanuit een democratisch systeem waarmee 
ikzelf ben opgegroeid. Daarin worden partijen geregistreerd als ze aan 
de afgesproken democratische en financiële voorwaarden voldoen. 
Deze voorwaarden zijn openbaar, een ieder kan er kennis van nemen. 
Alle partijen kunnen dan meedoen aan de verkiezingen, ongeacht hun 
omvang. 
In Noord-Ierland is dat anders; een commissie, waarschijnlijk van 
wijze mannen, heeft beslist wie er mee mochten doen. De criteria 
waren niet bekend en uiteindelijk zijn vijftien partijen toegelaten. De 
socialistische Workers’ Party of Ireland is niet vertegenwoordigd en ook 
de Irisch Socialist Republican (ISRP) is niet uitgenodigd. De ISRP denkt 
erover om naar de rechter te stappen, omdat niet duidelijk is waarom 
de partij geweigerd is. De partijen die meedoen zijn: Alliance Party, 
Conservative Party, Democratic Left, Green Party, Labour Co-ordinating 
Committee, Natural Law Party, Progressive Unionist Party, Sinn Féin, 
Social Democratic and Labour Party (SDLP), UK Unionist Party, Ulster 
Democratic Party (UDP), Democratic Unionist Party (DUP), Ulster 
Independence, Ulster Unionist Party (UUP), Workers’ Party of Ireland. 
Peace People was ooit een grote vredesbeweging in Noord-Ierland, nu 
is zij een kleine, niet-religieuze sekte. De kritiek op deze organisatie 
begreep ik nooit goed. Ik kende Peace People van uitwisselingskampen 
waar katholieke en protestantse jongeren elkaar in Nederland konden 
ontmoeten, en dat is mooi als ontmoeten in eigen ‘land’ niet kan. Maar ik 
hoor Hugh nog zeggen: “De Peace People, dat zijn vieze mensen. Ze zijn 
vóór handhaving van de status quo, aardige middleclass burgers van wie 
de interesse niet verder gaat dan hun portemonnee en hun eigen kleine 
gevoel van veiligheid.” Ik sprak hem destijds tegen, nu zwijg ik. 
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Gisteren ontvingen we via 
de post een ‘Manifesto For 
A Peace Partnership’ van 
de Peace People. Noreen 
had het op de leestafel 
neergelegd. Ik las het en 
werd kwaad. De eerste 
twee punten die ze noemen 
zijn: “Er zal geen verenigd 
Ierland komen voorzover 
iedereen kan zien”, en “Er 
zal geen totale intergratie 
zijn met Groot-Brittannië”. 
Dan gaan ze verder met 
het uitwerken van een 
soort districtendemocratie, 
en soort stadsdeelraden 
maar dan over heel 
Noord-Ierland. “Volgens 
mij is dit nu sektarisme”, 
zei ik tegen Noreen en 
Jannie. “Je omzeilt het 
probleem van de status 
van Noord-Ierland door 
twee duidelijke afbakingen 

te maken en daarbinnen kun je dan leuk praten over hoe het allemaal 
beter kan.” Sektarisch in dit manifest is dat er vertrokken wordt vanuit 
een vooropgestelde waarheid die de analyse en het democratisch gehalte 
van de toekomst bepaalt. Het hele conflict over de legitimiteitvraag van 
Noord-Ierland als staat wordt omzeild, en dit is juist de vraag die via 
onderhandeling en democratische middelen beantwoord, dat wil zeggen 
opgelost, zal moeten worden. Terry: “Deze hele verkiezingsstunt is erop 
gericht om op de een of andere manier toch legitimiteit aan Noord-
Ierland als staat te geven.” Ik kan hem geen ongelijk geven. Want Noord-
Ierland was ooit “een dictatoriaal meerderheidsregime dat schuilging 
achter de façade van democratie”. 
Ik vrees dat Groot-Brittannië deze joker nog steeds inzet.

Belfast, 3 april 1996



Eng eenvoudig

“... de lichten hadden ze aangelaten. Ja, natuurlijk was Ierland neutraal 
in de Tweede Wereldoorlog, en dus was er geen noodzaak om te 
verduisteren. Maar toch, die dorpen die niet verduisterd hadden, hebben 
de Duitsers geholpen om Belfast te vinden en hun bommen te droppen.” 
Een jongerenwerker aan het woord. 
Nu een spreker in een ander jongerencentrum in protestants West-
Belfast. Ik luister. “In de oorlog zijn veel katholieken ontslagen omdat 
veel republikeinen zich gesteund voelden door Duitsland. Er was gewoon 
geen vertrouwen, de Britten konden niet het risico lopen gesaboteerd te 
worden. In Belfast werden vliegtuigonderdelen gemaakt en nog veel meer 
voor de oorlogsindustrie. 
Weet je, het systeem in de fabrieken zat zo in elkaar dat de arbeidsmoraal 
en de sociale controle via familiebanden werd geregeld. Er was geen 
vakbond, dat kon helemaal niet. Als mijn zoon bijvoorbeeld niet goed 
werkte, dan werd ik erop aangesproken. Mij werd dan duidelijk gemaakt 
dat mijn baan op de tocht stond, of liever gezegd mijn baan en die van 
mijn zoon. Maar het kon ook nog verdere gevolgen hebben, namelijk dat 
broers en neven ontslagen werden. Voor vakbonden was het onmogelijk 
om voet aan de grond te krijgen. 
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Er werd 24 uur per dag gewerkt, ook vóór de oorlog. Belfast was er in 
heel Groot-Brittannië economisch het beste aan toe, maar de prijs kwam 
later. De werkdag was zo ingedeeld dat bijvoorbeeld alle oma’s tegelijk vrij 
hadden. Die konden dan op de kinderen passen als de moeders aan het 
werk waren. Als de moeder om zes uur thuiskwam, moest oma om zeven 
uur beginnen. Zij werd dan weer afgelost door een ander. Zo ging dat 24 
uur per dag door. 
Neem nu bijvoorbeeld Magies, die fabriek vlak bij jullie huis de Currach 
comunity, die plek waar Clinton op bezoek kwam. Vroeger werkte daar 
meer katholieken, maar door de oorlog is dat minder geworden. Wat ook 
meespeelt, is dat je hier geen baan krijgt via advertenties. Je krijgt een 
baan omdat iemand weet dat je geschikt bent voor die baan.
Alles werd, en wordt nu nog vaak, door familie-, kerk- en buurtnetwerken 
geregeld. Als je buiten zo’n netwerk viel, was het moeilijk om binnen te 
komen. Het is niet dat katholieken bewust gediscrimineerd werden. Ik 
bedoel, aan de ander zijde werkte het precies hetzelfde. Nee, het komt 
doordat het een - misschien wel negatief – onderdeel van onze cultuur is. 
Kijk, ons is door de unionistische partijen altijd voorgehouden dat wij 
er beter aan toe waren dan de katholieken. Later begrijp je dat je wordt 
uitgespeeld, en dan kom je erachter dat je in dezelfde huizen woont onder 
dezelfde omstandigheden. De fabrieken hebben huizen laten bouwen 
voor katholieken en protestantse mensen, daar maakten ze heus geen 
onderscheid in. Wij hadden allemaal een woonkamer, twee slaapkamers, 
een keuken met een koudwaterkraan en een klein plaatsje waar het ‘kot’ 
was. En al die huizen waren even vochtig. Tja, dan schrik je wel; je bent 
niet anders, je bent er even slecht aan toe.”
Als ik thuiskom, ga ik om mij te ontspannen naar bed en lees ‘De Groene’, 
die vrienden trouw naar me opsturen. Mijn oog valt op het artikel ‘Kind 
van de Duivel’. Ik lees: “Het jongetje Carl groeide op in een sfeer van 
marsmuziek, laarzen en wrok. Vader Van Meerendonk had enige jaren 
gevangenisstraf achter de rug wegens landverraad tijdens de oorlog, maar 
hij vond dat onterecht: wat had hij als aanhanger van het nobele Vlaamse 
ideaal fout gedaan? Tijdens de oorlog had Carls vader in Antwerpen 
gewoond. Via de Vlaams Nationalistische Beweging raakte hij hoe langer 
hoe meer bij de fascisten betrokken: omdat de Walen voor de Engelsen 
kozen, besloten nationalistische Vlamingen zich bij de Duitsers aan te 
sluiten.”
De Ierse Republiek die in de Tweede Wereldoorlog neutraal bleef, stuurde 
een condoleancebericht naar Duitsland toen Hitler zelfmoord had 
gepleegd. Wat kan politiek soms ‘eng eenvoudig’ zijn.

Belfast, 6 april 1996
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Prullenbak

Soldaten en prullenbakken gaan niet goed samen, tenminste vroeger. Toen 
ik voor de eerste keer in Belfast kwam, negen jaar geleden, waren er geen 
prullenbakken in de stad. Een voorzorgsmaatregel; in een prullenbak kun 
je immers een bom verstoppen.
Van mijn eerste bezoek herinner ik me dat ik uit de trein stapte en ik 
naar een bagagedepot zocht, omdat ik niet de hele dag met mijn rugzak 
wilde sjouwen. De stationschef keek mij verontwaardigd aan; er was 
geen bagagedepot, dat risico konden ze niet lopen. Iedereen in Belfast 
droeg altijd van alles. In deze stad was je onafscheidelijk van je bagage, 
maar rommel kon je overal kwijt. Overal in de stad lag papier en troep. 
De bewoners van Belfast wisten zich beschermd door het afval op 
straat. Tussen de rommel van oude kranten en snoeppapier liep die ene 
politieman, beschermd door zes militairen; twee vóór hem, twee naast 
hem en twee die hem in de rug dekten. 

Vreemd, na het breken van de wapenstilstand is er die merkwaardige 
tegenstelling op straat. Het begon maanden geleden. Plotseling was 
er een prullenbak op de Springfield Road, zomaar, op een schijnbaar 
onbeduidende plek. Net alsof er niet over nagedacht was, alsof op 
deze plek de prullenbak teveel was en dat zij die dit bedacht hadden 
hem zomaar daar neergezet hadden. Niet dat mensen hem gebruikten, 
maar deze prullenbak was een voorbode, een uiting van hoop op een 
bomloos tijdperk. Gisteren zag ik nog zo’n verloren prullenbak. Hij 
moest de dag ervoor opgehangen zijn, ik had hem nog nooit gezien. Uit 
al die honderden bushaltes was deze ene gekozen. Het gekke is dat een 
maand geleden in Londen een bom ontplofte, in een prullenbak bij een 
begraafplaats. Deze bom was geplaatst door de IRA, en in Belfast gaan ze 
door met plaatsen van prullenbakken. 
Nu zie je op de Springfield Road die ene politieman soms een prullenbak 
passeren, samen met zes militairen; twee vóór hem, twee naast hem en 
twee die hem in de rug dekken.

Belfast, 7 april 1996
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Concilia

Concilia, ik mocht haar meteen. Gek, hoe snel ik mensen aardig vind of bij 
ze uit de buurt blijf. Ze zat aan tafel te eten en Noreen maakte het toetje. 
Ik was te laat. Terwijl Concilia het toetje opat en vertelde, at ik gepofte 
aardappelen met kip en geraspte wortel.

“Ik stam af van protestanten uit Noord-Ierland, die zijn afgezakt naar het 
zuiden waar zij zich vermengd hebben met de katholieke bevolking. Beide 
stromingen van het conflict komen in mijn familie voor, van republikeinse 
tot koningsgezinde vrijheidsstrijders. Soms kijk ik naar boven, naar de 
hemel, en dan zeg ik: hoe kunnen jullie het daar samen redden? Geef ons 
advies. Dit conflict vind nu in mezelf plaats...
Het is terecht dat de hele wereld om Dunmarro heeft gehuild. Het 
was vreselijk, daar niet van, maar in 1988 zag de hele wereld ons als 
moordenaars. Maandenlang liepen we gebogen, durfden ons hoofd 
nauwelijks op te richten. Heel de wereld keek naar Andersontown, en vooral 
naar onze kerk St. Agnes. Het heeft lang geduurd voordat wij weer enigszins 
onze gang konden gaan. Gewoon boodschappen doen, zonder angst.

In 1988 werden twee Britse soldaten gelyncht door een begrafenisstoet 
vlak bij onze kerk. Het was een opeenstapeling van gebeurtenissen. 
Mensen waren gefrustreerd. Het begon in Gibraltar, waar drie IRA-leden 
door een speciale Britse eenheid werden doodgeschoten. Op de begrafenis 
van één van hen werd het vuur geopend door een toeschouwer.” Terwijl 
ze vertelt, zie ik de beelden van het Nederlandse journaal weer voor me: 
mensen staan op het dak van de auto van de soldaten te dansen. Soldaten 
in de val. Ik was geschokt, ze moeten doodsangsten hebben doorstaan. 
Dan zie ik hoe de soldaten uit de auto worden gesleurd. “Een journalist die 
een verhaal over onze kerk zou schrijven, was met haar auto vastgelopen 
in de begrafenisstoet. Zij besloot te wachten totdat de stoet voorbij was. 
Hadden de soldaten dat ook maar gedaan. Na een tijd wachten werden 
hun lichamen over de muur gegooid. De lijken ploften voor de auto van de 
journalist op de grond neer. Daar heeft ze maandenlang last van gehad.
Wat die soldaten daar deden, weet niemand. Daar zijn verschillende 
theorieën over. Maar goed, dat maakt uiteindelijk niet uit. Dom was dat ze 
op de begrafenisstoet inreden, en dat ze daarna probeerden weg te komen 
door snel achteruit een steeg in te rijden. Het geluid van gierende remmen 
en snel schakelen is een rotgeluid, vooral als iedereen al opgefokt is en 
zich bedreigd voelt. Door dat geluid knapte er iets. Het was niet meer 
terug te draaien. Wat kun je doen?
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Wij van St. Agnes werden als schuldig gezien, het was immers tien meter 
bij onze kerk vandaan gebeurt. Wij waren de schuldige en werden met de 
dood bedreigd. 
Zo kreeg ik iemand aan de telefoon die zei dat hij de priester wilde 
spreken. De priester was er niet. Hij herkende mijn stem, tenminste dat 
zei hij. Uiteindelijk, na een lange tirade over onze priester, die volgens 
hem een IRA-priester was, eindigde hij het gesprek met: ‘Ik zal ervoor 
zorgen dat jullie beide, de priester en jij, dezelfde dood sterven als die twee 
soldaten.’
Dan ben je bang als je op straat loopt, je voelt je een moordenaar. Niet 
alleen ik, maar de hele congregatie voelde zich vies en uitgekotst.”

Belfast, 8 april 1996
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Blijf bij mij

“Harry, wil jij mijn uitvaartdienst regelen voordat je weggaat? Ik wil dan 
één van de liederen in de oude berijming gezongen hebben: ‘Blijf bij mij 
Heer de avond is nabij.’”
Een vraag van een vriendin, een paar maanden voordat ik naar Ierland 
vertrok. Zij lijdt aan een ernstige vorm van suikerziekte en wilde haar 
uitvaart goed geregeld hebben, hopend dat het nog jaren zou duren 
voordat het zover is.
‘Blijf bij mij Heer’ hoor ik maandagmorgen, Tweede Paasdag, terwijl ik 
naar mijn werk loop. Om acht uur verliet ik het huis. Het is ongeveer drie 
kwartier lopen naar het centrum van de stad waar het Corrymeela-huis 
is. Daar staat dan de auto klaar voor Ballycastle waar ik ga werken met 
familie van beide zijden van de muur in Belfast. 

Het is rustig, weinig verkeer op straat, en het regent voorzichtig. Lekker 
fris weer om wakker te worden. Op Springfield Road zie ik in de verte drie 
mensen in een bloemrijke tuin staan. Ze moeten hard gewerkt hebben om 
die tuin zo snel aan te leggen, denk ik. Ik was er zo vaak langs gelopen en 
was er haast zeker van dat de bloemen gisteren nog niet geplant waren. 
Als ik dichterbij kom, zie ik dat de drie mensen in de tuin rouwen. De 
bloemen blijken rouwkransen in de republikeinse kleuren oranje, wit en 
groen. Ik knik verlegen als groet, loop door en denk: ik had ze kunnen 
condoleren. 
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In het centrum loop ik door een kleine protestantse buurt. In de verte 
hoor ik een fluit, later ook trommels. Nieuwsgierig loop ik door. Ze komen 
de hoek om, in bordeauxrode pakken, een politieman loopt voor hen uit. 
Als ze me passeren, zwijgen de trommels en is alleen nog het ritmische 
geluid van een slag te horen die de pas aangeeft. Dan gaan de vlaggen 
omlaag en roepen ze een groet die ik niet versta. O, ja denk ik, daar is een 
gedenkplaats voor paramilitairen die in de Troubles gestorven zijn. Als ik 
de hoek om loop, zie ik de Orange Hall. Voor de deur maakt een nieuwe 
‘music band’ zich op voor vertrek.
“Waar kom je vandaan? Heb je een camera meegenomen? Wil je een foto 
van me maken?” Als ik nog wat meer foto’s wil maken, verbiedt een andere 
man het me, waarop ik besluit door te lopen.
Ik was vergeten dat op Tweede Paasdag het ‘marsseizoen’ begint. 
Katholieken herdenken op de Falls de paasopstand van 1916, protestanten 
herdenken de overwinning van King Billy in de vijftiende eeuw. 
Deze marsen zijn vaak aanleiding voor verhoogde spanning tussen 
katholieken en protestanten. Omdat de stad niet meer gemengd is, lopen 
protestantse marsen nu af en toe door katholiek gebied. Katholieken 
willen dat de route verlegd word. Door de militante uitstraling ervaren zij 
de marsen als bedreigend.
Op deze morgen word ik geconfronteerd met de dood. Ik zag drie 
mensen die rouwen, door de kleuren van de kransen maak ik op dat het 
om iemand gaat die actief was voor de republikeinse zaak. Even later 
zie en hoor ik een protestantse band eerbied betuigen voor omgekomen 
‘kameraden’. Ik vraag me af van hoeveel kanten je de dood kunt bekijken. 
Als ik over het plantsoen vlakbij mijn werk loop, hoor ik de band die ik net 
gepasseerd ben ‘Blijf bij mij Heer want de avond is nabij’ spelen. Ik denk 
aan mijn vriendin met suikerziekte en ik hoop dat de Heer bij iedereen 
blijft en zich niet door één groep laat claimen.

Belfast, 11 april 1996
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Plastic kogels

Soms heb ik iets nodig om me aan vast te houden, zo ook op zondag 5 
mei. Als ik die middag met Jannie in de Studio sta, zien we door het raam 
in de verte een fanfare de Falls Road op lopen. Fietsend naar de Rainbouw 
Factory kruisen we de Falls bij Dunville Park. Springfield Road gaat daar 
over in Grosvenor Road. Via deze ons vertrouwde route rijden we naar 
het centrum van de stad. Als we het park passeren, zien we dat er een 
podium wordt opgebouwd. “Het is de herdenking van de hongerstakers”, 
zegt Jannie. “Kijk daar, het portret van Bobby Sands.” De portretten van de 
hongerstakers zijn boven het podium op billboardformaat aangebracht. 
Na de workshop rijden we via de Falls naar huis om te zien waar de fanfare 
is gebleven. Aan de lantaarnpalen aan beide zijden van de weg zijn zwarte 
vlaggen gehangen. Mensen in het groen en blauw met instrumenten 
onder de arm of met in haast opgerolde vaandels lopen ons tegemoet. 
Bij het park is het druk, we zien dat op het podium een toneelstuk wordt 
opgevoerd. We zetten onze fietsen op slot, kopen een ijsje bij een van de 
drie ijscowagens en lopen het park in.
“Ze zijn nog steeds bezig”, zegt een kennis uit de Kashmir. “Ga maar 
vooraan staan, dan hoor je wat ze zeggen. Dat is goed voor je opvoeding.” 
Op het podium zie ik een kind verkleed als soldaat met een mitrailleur 
een ander kind doodschieten. 
Op de een of andere duistere manier die mij ontgaat, komt het 
doodgeschoten kind weer tot leven en druipt de soldaat af. Het zal 
wel metaforisch bedoeld zijn, denk ik, en dit kind symboliseert de 
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rechtvaardige strijd tegen de onderdrukker. Dan zien we op een 
groot plakkaat Magaret Thatcher, die gezocht word voor moord. Drie 
meisjes zingen een ironisch lied vol walging en haat over het beleid van 
Thatcher. Dan wordt een spandoek ontrold met grote plastic kogels erop 
geschilderd, en daarop portretten van mensen die door deze kogels zijn 
omgekomen. Boven de kogels staat geschreven: Plastik Kills. Een kind 
zwaait met de republikeinse vlag.

Ik voel me ongemakkelijk. Ik vind de hele herdenking te militant. Ik mis 
mijn camera. De camera die me een reden geeft om aanwezig te zijn. Ik 
kan dan op afstand kijken hoe er herdacht wordt. Nu voel ik me naakt 
omdat ik niet weet of ik hier wel wil zijn. En denk aan mijn werk aan de 
andere kant van de muur. Gelukkig zien ze mij hier niet staan, anders 
kan ik het vertrouwen wat ik aan unionistische kant wil opbouwen 
wel vergeten. Ik heb moeite met de ‘kindsoldaat’, die een ander kind 
doodschiet. Net als ik tegen Jannie wil zeggen dat ik me ongemakkelijk 
voel en naar huis wil gaan, zegt ze: “Is hij daar rechts, die het spandoek 
vasthoudt, niet Klaas uit de Kashmir?” “Ja, ik denk het wel”, zeg ik. 
“Zijn vrouw is door een plastic kogel om het leven gekomen”, vervolgt 
Jannie. Door haar opmerking verandert mijn omgeving en zie ik om 
me heen mensen die elkaar door dik en dun steunen. Maar ik blijf me 
ongemakkelijk voelen en mijn fototoestel missen.

Belfast, 5 mei 1996
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In één nacht wit

In de hoek van zijn kantoor staat een foto, zo’n zwart-witte die of door 
ouderdom of door slecht ontwikkelen al vaal aan het worden is. Op de 
foto een vrouwengezicht. Mooie donkere ogen, halflang zwart haar en 
een ietwat strenge mond. Tijdens het aanbrengen van correcties in een 
Nederlands proefschrift kijk ik af en toe naar haar. Na verloop van tijd 
vraag ik wie ze is.
“Zij is mijn nicht”, is het antwoord. “Het is een triest verhaal. Ze is 25 jaar 
geleden overleden.” Tijdens het vertellen van het verhaal loopt hij naar de 
keuken om een maaltijd voor ons te bereiden.
“Wij waren zeer vriendschappelijk met elkaar. Zij is door een strenge 
Schotse presbyteriaanse oom opgevoed. Die oom was een echte hardliner, 
iemand die weet wat goed en fout is. Dat vind je nergens anders, ook hier 
in Ierland niet. Hij haatte katholieken, dat was ongeveer het ergste wat 
er was. Wat wil het geval? Zij werd verliefd op een katholieke jongen en 
ze zouden gaan trouwen. Haar vader wilde haar - zoals dat hier in een 
kerkdienst gebruikelijk is - niet weggeven en zou niet op de trouwerij 
aanwezig zijn. Haar moeder was geen partij, ze kon geen tegenwicht 
bieden aan haar vader. Zijn woord was wet. Ze heeft mij toen voor deze 
eretaak gevraagd en ik stemde toe. Uiteindelijk ging de trouwerij niet door. 
Haar hart was gebroken, ook zijn hart trouwens, maar beiden wisten niet 
hoe ze weer bij elkaar konden komen. Zijn ouders zeiden: ‘Waarom wil 
je een protestants meisje trouwen? Zijn er dan geen goede katholieken?’ 
Op een dag liep ze het huis uit, net vóórdat hij belde. Haar moeder wist 
niet waar ze was en ‘s avonds kwam het bericht van haar overlijden. Ze 
was naar een hotel gegaan en daar had ze zelfmoord gepleegd. Die jongen 
had de moed om op de begrafenis en bij de ouders thuis te komen, om te 
condoleren. In een maand tijd was hij grijs geworden. Ik bedoel grijzer 
dan grijs: wit. Je hebt toch wel gehoord van die uitdrukking: in één nacht 
grijs worden? Zes jaar later zocht mijn zus hem nog eens op en hij vertelde 
dat hij sindsdien niet meer in staat was geweest om lief te hebben.
Als je mij zou vragen waarom ik bij Corrymeela betrokken ben, dan zou 
dit verhaal mijn antwoord zijn.”
Een tragedie die zich 25 jaar geleden afspeelde in een ander land. Nu 
sta ik in een keuken in een land dat 25 jaar Troubles achter de rug heeft, 
waar de toekomst onzeker is en waar dit verhaal beangstigend weinig aan 
actualiteit heeft ingeboet.

Belfast, 21 mei 1996
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Een zoektocht naar ‘zijn’

“Het met nadruk herhalen van het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’, als 
uitdrukking van een aan jezelf gebonden identiteit, een identiteit die 
aangeeft dat handeling en persoon gedragen worden door dit begrip, 
duidt op een lacune in het ‘zijn’. Het is daarom dat voortdurend dit ik 
als uitgangspunt benoemd wordt om het gebrek van het ‘zijn’ die deze ik 
heeft - de ik die het ik uitspreekt - aan zichzelf en zijn omgeving probeert te 
verbergen.”

Zo ongeveer was de tekst die ik las tijdens het corrigeren van het 
proefschrift Een zoektocht naar ‘zijn’.6
Vreemd genoeg blijft dit citaat de hele tijd in mijn hoofd hangen. Ik ben 
veranderd in de tijd dat ik hier leef. Meer rust gevonden. Meer ‘Iers’ 
geworden. Meer op m’n plek gekomen. Maar als ik terugkijk, zie ik ook 
de moeilijkheid die het integreren met zich meebracht. Zie ik het verlies. 
Verlies van een thuis in Nederland en verlies van een vriendin. Het gekke 
is dat het laatste niet nodig was, tenminste niet zoals het nu gelopen is. 
Kijk, dat is nu wat me raakt aan dit citaat, los van de vraag of het waar is: 
het had anders kunnen lopen als ik me niet zo ‘bezet’ voelde. Zie hier de 
parallel met het leven in Noord-Ierland, waar mensen zich voortdurend 
bezet voelen door één van de beide ideologieën. Bezet door mijn nieuwe 
leven hier, bezet door de liefde, door oude relaties die ik had, bezet door 
oude familiebanden, vol dus. 

Op zo’n moment ga ik veel ‘ik’ zeggen en is het net alsof ik mezelf moet 
bevestigen, rechtvaardigen. Ik ga razen en dan valt de wereld als chaos 
over me heen en probeer ik verkrampt tot helderheid te komen. Op zo’n 
moment ben ik ‘vroeger’: de kleine driftige jongen die tegen zijn broers en 
zus roept: dit is van mij en zie wat ik kan. Gek is dat, ik dacht dat ik daar 
losser van was gekomen en dan sta je er plotseling weer middenin. 
Wat de chaos in mijn wereld deed ontbranden, was een fantasie van mijn 
vriendin. Zij fantaseerde over samenleven in Ierland, over het hebben 
van een kind en over motorrijden. Dat laatste sprak me erg aan. De eerste 
twee fantasieën overvielen me, ervoer ik als een aanval en niet als steun. 
En weet je waarom? Omdat ik even die kleine jongen was, die wilde voelen 
dat hij zelf, helemaal zelf, zijn wereld geschapen had en ik riep: creëer je 
eigen basis, waarom wil jij op mijn rug meerijden? Zo ongeveer was mijn 

6. Op zoek naar Zijn. Een antropologie, Roel Kaptein, The Corrymeela Press, Belfast, 
1996.



reactie en ik nam niet de tijd om ‘rustig’ te worden. Nu zit ik hier, zonder 
vriendin. 
Het gaat er niet om of het citaat waar of niet waar is. Voor mij gaat het 
er meer om wat ik zie gebeuren als ik geen ruimte neem. Dan verdrink ik 
mezelf in een eeuwige herhaling van het ik: roepen om bevestiging aan 
een oud en verkeerd adres.

Belfast, 22 mei 1996

May 25 Dessie McCleery 37, Central Belfast
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Tuinaarde

Verloren stond ze erbij in haar tuintje, mijn buurvrouw. Haar planten 
lagen op ons straatje en op de vensterbanken aan de voorkant en de 
zijkant van ons huis lag de aarde uit de potten die daar stonden. Ik sprak 
haar aan en ze begon te vertellen hoe ze haar tuin had aangetroffen toen 
ze thuiskwam. Ze had ons gebeld, omdat ze ervan overtuigd was dat 
jongeren van de huiswerkclub het gedaan moesten hebben. Ze vertelde 
hoe ze nul op rekest kreeg, omdat de begeleiders van de huiswerkclub 
vonden dat ze niet verantwoordelijk waren voor het gedrag van jongeren 
op straat. Ze had ook de jongerenwerker van de buurt gebeld, die de 
huiswerkclub begeleidt, maar die was niet thuis. Ze keek naar de aarde 
op haar straatje achter haar huis en wist niet wat ze moest doen. “Zal ik 
het schoonmaken?”, had ik gevraagd, maar dat hoefde niet. Ze draalde in 
het rond, verontschuldigde zich omdat ze haar agressie nu op mij richtte. 
Maar ze was er zeker van dat het jongeren uit ons huis geweest moesten 
zijn en dat wij die jongeren beter onder controle moesten houden. Even 
later kwam ik, geïnspireerd door de brandweer, aangerend. Ik loeide en 
mimede een zwaailicht, in mijn handen een stoffer en blik. Ik zei tegen 
haar: “Hier komt de ‘tuinweer’”, en begon driftig haar straatje te borstelen.
Als jongerenwerkers in deze buurt hebben we te maken met het dilemma 
tussen het winnen van vertrouwen en het geven van regels. Het probleem 
is dat de jongeren regels op luidruchtige en hardhandige wijze aangeleerd 
krijgen en dat deze regels meestal erg inconsequent zijn.
Drie weken geleden boekte ik een klein succesje, althans zo voelde ik het. 
Allan had onder aanmoediging van zijn vrienden ons tuinhekje gesloopt. 
Misschien was de aanleiding dat hij een tijdlang niet op de huiswerkclub 
mocht komen. Er was te weinig begeleiding en Allan heeft persoonlijke 
ondersteuning nodig. Ik had hem het hek zien slopen en liep hem 
achterna. Ik was niet van plan te gaan rennen, dus hij en zijn vrienden 
ontkwamen. De volgende dag zag ik één van zijn vrienden en ik vroeg hem 
wanneer Allan zijn excuus kwam aanbieden. Twee weken later sprak ik 
Allan. Ik vertelde hem dat ik ervan baalde dat hij het tuinhek had gesloopt 
en vroeg of hij zijn excuus wilde aanbieden. En Allan bood zijn excuus 
aan. Je weet niet of het helpt. Daar gaat het ook niet om, maar meer om 
duidelijk te maken dat er grenzen zijn. 
De laatste drie weken, als ik op donderdag thuiskwam van mijn werk, was 
de sfeer in de huiswerkgroep leuk. Ik zag dat Allan het goed deed. 
Nu was de buurvrouw ons community-beleid aan het bekritiseren. Wij 
hoorden de jongeren beter te begeleiden. En liefst helemaal thuis te 
brengen. 
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Maar goed, dat is ook geen oplossing. Het zijn ook kinderen die zo af en 
toe moeten ‘stieren’. Zo’n huis met vreemdelingen is een attractie en een 
leuk doelwit. Soms heb je heel even contact met een kind, zit je even op 
eenzelfde golflengte. Maar even plotseling is het weer weg en zien ze je 
als de grootste klootzak. Dat wil niet zeggen dat ze niet meenden wat ze 
eerder tegen je zeiden. Het zijn twee werelden of liever vele werelden die 
gefragmenteerd naast elkaar bestaan en zonder overgang of aankondiging 
betreden worden. Ik word dan geconfronteerd met mijn eigen onmacht. 
Soms zou ik ze ook een ram willen verkopen of schreeuwen om een grens 
aan te geven, en ben ik een ‘geïncarneerde’ Belfast-ouder die zich geen 
raad weet. Mijn buurman geeft dan raad en zegt: “Laat het toch langs 
je heen gaan. In de jaren dat ik hier woon, heb ik veel meegemaakt. Het 
gebeurt en is onderdeel van het leven hier.” Mijn Tai Chi-juf zou hetzelfde 
gezegd kunnen hebben: “Je moet het langs je heen laten glijden.” En soms, 
soms heb ik veel aan zulke uitspraken.

Belfast, 24 mei 1996



Ontologisch basisgevoel

David, mijn vriend, zit in de hoek van het café met een halflege pint of 
Guinness voor hem op tafel. In het halfschemer zie ik het eerst de lichtjes 
in zijn bolle ogen. Hij knikt naar mij en ik schuif bij hem aan. 
Ik mag hem, mijn Ulster protestantse vriend. Hij is gek van voetbal en 
van ‘echt’ theater, theater van ‘de buik’, zoals hij dat noemt. “Het moet de 
diepte in gaan”, is één van zijn gevleugelde uitspraken. Zijn advies luidt: 
“Neem niet gauw genoegen met snelle antwoorden, met oppervlakkige 
flexibiliteit schiet je niks op.” Hij kan het weten. Hij werkt al negen jaar 
met jongeren uit de verschillende Noord-Ierse tradities. Met hen maakt 
hij films over het leven in katholieke en protestantse buurten, over 
jongeren die elkaar op de scheidslijn ontmoeten. Hij is voor mij in Belfast 
een grote steun. 
Deze avond spreken we over zijn afkomst. “De wolven van nu dragen een 
pak”, zegt hij. “Kijk naar Gerry Adams. Weet je, de republikeinen hebben 
27 jaar lang mijn bevolkingsgroep aangevallen. Het klinkt sektarisch, maar 
dat ben ik helemaal niet. Natuurlijk moet er een oplossing komen voor 
het conflict, maar niet volgens de agenda van de republikeinen. Nee, wij 
moeten als ‘protestantse Ulsterman’ een eigen plek krijgen. Dat heeft met 
de buik te maken, met het clangevoel, het gevoel ergens bij te horen. Dat 
is een ontologisch basisgevoel dat ik moeilijk kan beschrijven.” Om het 
te verduidelijken, begint hij over het verleden te praten: hoe hij met zijn 
vader over de Falls loopt in een Oranjeparade en daarvan geniet. 
“Het fijne van mijn huidige werk is dat ik weer overal kom. Het is net 
of ik Belfast terug heb geclaimd. Gisteren kreeg ik nog een briefje 
van een paar katholieke meiden. Tijdens mijn werk met hen hadden 
ze in mijn opschrijfboekje geschreven: David is een ‘Orange bastard’ 
en een ongelooflijke klootzak maar we houden van hem. Dat is de 
mooiste liefdesbrief die ik ooit heb gehad. Ik weet niet of ik ooit nog 
een andere liefdesbrief zal krijgen, maar deze blijft altijd naast mijn 
spiegel hangen. Want zo’n brief krijg je niet vaak.” Dan praat hij verder 
over de protestantse cultuur en zegt: “Wij protestanten moeten onze 
cultuur en identiteit opwaarderen en sterk worden. Dan kunnen we 
beter onderhandelen over de oplossing van het conflict.” Hij zegt 
ongeveer hetzelfde als mijn begeleidingscommissie in Ierland: “Voor 
de protestanten is jouw werk momenteel belangrijk. Zij hebben 
zelfvertrouwen nodig en moeten zich meer bewust worden van hun eigen 
identiteit. Jouw dramawerk kan daarbij helpen.”
Voor mij is een ontologisch basisgevoel, zoals David het noemt, moeilijk 
te begrijpen. Hij kan me niet uitleggen wat het betekent. Ik hoor zijn 
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liefde en geworstel met zijn traditie. In de beschrijving van zijn Belfast 
van vroeger is de katholieke bevolking afwezig. Er was geen probleem. 
Hij vertelt hoe trots hij was toen hij een vaandel mocht dragen in de 
Oranjeparade en hoe hij ‘s morgens vroeg in het uitgestorven Belfast met 
zijn vader naar de Oranjehal liep.
Bij zo’n verhaal denk ik aan het gevoel dat ik krijg als ik oude liedjes van 
de zondagschool zing, zoals “Ruwe stormen mogen woeden, alles om 
me heen zijt nacht, God, mijn God, zal mij behoeden.” Telkens als ik zo’n 
lied zing, speelt mijn buik op en krijg ik het warm van binnen. Ik zie mijn 
vader, spelend op het harmonium, met mijn moeder, broers en zus er 
zingend omheen. 
Zo’n gevoel ken ik, maar ik noem het geen oergevoel en voor mij heeft het 
niet met een clan te maken, maar met de warmte van mijn opvoeding. Ik 
noem het geen ‘ontologisch basisgevoel’ of kern, omdat bij het gebruik van 
zulke woorden het gevaar aanwezig is dat je je eigen traditie boven een 
andere traditie plaatst, dat analyse ingewisseld wordt voor de ontologie.
Als ik zo met mijn vriend praat, zegt hij: “Dat is typisch Nederlands aan 
jou, dat relativeren van je eigen achtergrond.”

Belfast, 7 juni 1996
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Shankill

Zaterdag 8 juni: Shankill festival. De Rainbow Factory was uitgenodigd om 
met verklede kinderen in een parade te lopen. De zon scheen en ik hoopte 
op veel mensen langs de kant van de weg. Stiekem hoopte ik ook haar te 
zien, zij waar ik verleden week verliefd op was geworden. Ze is jong en 
ik schatte haar tien jaar ouder. Toen ik vroeg waar haar kinderen waren, 
moest ze lachen. “Zie je die vrouw daar met dat roze vest? Dat is mijn 
moeder”, had ze gezegd. “Ik ben hier om op de kleintjes te letten. Kijk, dit 
is mijn broertje.” Haar moeder was slechts een jaar ouder dan ik.
Een half uur vóór vertrek waren wij present: negentien kinderen en 
drie volwassenen. Ik had me in mijn rode kleren gestoken, waarmee ik 
enkele maanden geleden nog voor flikker was uitgemaakt. Jij zal veel 
bekijks krijgen, zei een kennis tegen mij, vlak voordat we vertrokken. 
Plotseling kwam de burgemeester. De parade was al vertraagd, maar er 
werd uitgebreid tijd genomen om foto’s in scène te zetten en natuurlijk 
moest de burgemeester met de Wizard of Oz en de Tin Man op de foto. 
Ik verbaasde mij over het gemak waarmee alles uitliep en de tijd die 
genomen werd om de burgemeester met iedereen op de foto te krijgen. 
De kinderen vonden het mooi, ze mochten met de burgemeester in een 
dubbeldekker meerijden, bovenop in de open lucht. En ik dacht aan haar 
en dat we te laat waren. 
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Drie kwartier te laat vertrokken we. De zon scheen, het was warm. Een 
eenzaam meisje liep verlegen met de bus mee. Ze keek me verleidelijk 
aan, haar witte ballon op een stokje hoog in de lucht houdend. Ik kon 
de verleiding niet weerstaan en sprong van de treeplank, tilde haar op 
en zette haar in de bus. “Harry, hoe komt ze nu thuis? Haar moeder zal 
ongerust zijn en wie is nu verantwoordelijk voor haar?” Het meisje zat te 
stralen tussen al de beesten en elfjes van de Rainbow Factory en begon 
zelfs mee te zwaaien. En ik keek of ik haar, zij die voor mij tien jaar ouder 
leek, zag langs de kant van de weg. Maar zij was er niet, net zo min als vele 
anderen. Er waren weinig mensen op de been. De publiciteit moet slecht 
geweest zijn, zo’n mooie dag en dan geen volk.
Vijftig pence moest ik bietsen om de terugreis van het meisje te 
bekostigen. Met dat geld kon ze één van de zwarte taxi’s op de Shankill 
nemen om naar huis te komen. 
In een groot gymlokaal waar onze tocht eindigde, speelden de kinderen 
in een groot opblaaskasteel. Een vrouw schoot me aan. “Ik ken jou”, zei ze. 
“Dat zou best kunnen”, antwoordde ik. “Kom jij overal in Belfast”, vroeg 
ze. “Ja”, zei ik. “Ook op de Springfield?” “Ja.” “Kom jij misschien ook in de 
Kashmir?” “Ja.” “Nou, dan ken ik je daar van. Ik ben de vrouw van de baas.” 
Ik was perplex. De Kashmir is een republikeinse pub, ik sta hier midden 
in unionistisch gebied en ontmoet daar een vrouw die met de baas van die 
pub getrouwd is. “Ja”, zei ze, “ik ben protestants, mijn man katholiek en de 
zus van mijn man organiseert hier de Irish Dance, vandaar.”
Verleden week was er een feest in ons huis waarvoor we mensen van de 
Kashmir hadden uitgenodigd. Alleen Fred was gekomen. De rest was te 
bang geweest, omdat we op de scheidslijn wonen. Nu, hier in die hal, werd 
ik herkend door deze vrouw die thuis is in beide tradities.

Belfast, 8 juni 1996
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Links

Gisteren is een 21-jarige jongen vermoord. Zijn vermomming hielp hem 
niet. Gewapend met pruik en kogelvrij vest werd hij toch herkend en van 
dichtbij door het hoofd geschoten. Binnen het Irish National Liberation 
Army (INLA) woedt nu al een half jaar een interne strijd die met wapens 
wordt uitgevochten. De grootste fractie wil de wapenstilstand die toen 
nog van kracht was ondersteunen, de andere fractie wil doorgaan met de 
gewapende strijd tegen de Engelse onderdrukker. Nu schieten ze op elkaar, 
met als gevolg vijf doden. 
Ik heb altijd een zwak gehad voor linkse idealen. Twee jaar voordat de 
communistische partij in Nederland zichzelf ophief, werd ik lid omdat het 
toen kon; de eenduidige marxistische lijn was verlaten. Ik zie nog de foto 
van Bernadette Devlin, het eerste en jongste Lagerhuislid dat opkwam 
voor de nationalistische Ierse zaak in Groot-Brittannië, aan de wand van 
mijn studentenkamer in Hilversum hangen. Ik vermoedde toen nog niet 
dat ik zelf ooit eens in Ierland zou wonen. Volgens mij heeft Che ook in 
mijn kamer gehangen, maar dat moet maar heel even geweest zijn. Nu 
hangt Johnny Rotten van de punkband de Sex Pistols boven mijn bureau. 
Nog steeds heb ik een zwak voor linkse idealen. Terwijl links zichzelf zo 
vaak verliest in een mythisch werkelijkheidsideaal dat als rechtvaardiging 
geldt voor moorden. 
De INLA heeft in een stencil uitgelegd waarom het eerste slachtoffer is 
gevallen. Hij wilde de gewapende strijd voortzetten met zijn fractie. En nu 
is het ‘tik-tak’ doden binnen de INLA aan de gang.  
Van de week las ik dat Pol Pot dood is. Ik zie nog de journaalbeelden voor 
me hoe de Rode Khmer Phnom-Penh innam. Ik was opgewonden. Dat 
liet ik niet blijken, ik wilde mijn ouders niet voor het hoofd stoten. Later 
hoorde ik dat ze het jaar nul hadden afgeroepen en ik was benieuwd naar 
hun experiment. Na het zien van de film The Killing Fields schaamde ik 
me voor mijn naïviteit.
Silvia, een Duitse vrouw, is zeven jaar geleden in Noord-Ierland 
gekomen als revolutionair toerist, zoals ze het noemt. Nu woont ze op 
Ormeau Road, waar elk jaar op de twaalfde juli rellen uitbreken omdat 
een Oranjeparade door katholiek gebied wil marcheren. Ze was bij mij 
op bezoek, haar kind speelde buiten. Zij had het kind verboden om 
te spreken. Ze was bang dat hij ‘katholieke taal’ zou uitslaan. Hij, het 
jongetje, is drie jaar oud. “Wat is er achter die muur, Harry? Is dat de 
Springfield?” Op mijn bevestiging zei ze: “Daar ben ik vier jaar geleden 
door een rubberkogel geraakt.” Ze was aan het barbecueën, toen kwam 
de politie en begon te schieten. Later vertelde ze dat het niet zo maar een 
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barbecue was, maar dat ze protesteerden en de politie aan het uitdagen 
waren. “Waarom ga je niet weg op de twaalfde juli, als je zo bang bent 
voor jezelf en het kind?”, vroeg ik. “Dat kan ik niet”, was haar antwoord. 
“Wij nodigen mensen uit om in Ormeau Road aanwezig te zijn. We gaan 
dan een groot feest organiseren, om zo te beletten dat de Oranjemars 
door ons gebied gaat. En dan zou ik weggaan? Ik moet solidair zijn met de 
katholieke mensen in deze buurt.” 
Zij die kwam als revolutionair toerist zit gevangen. Het liefst zou ze weer 
in Duitsland wonen met haar kind, maar de vader woont hier en ze moet 
solidair zijn met de katholieke bevolking. Een solidariteit die haar klem 
zet.

Belfast, 13 juni 1996
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Mannen

“Pim vroeg me te zeggen of je niet meer bij haar langs wilt gaan.” Een paar 
dagen geleden had ik foto’s die ik van haar kinderen had gemaakt bij haar in 
de brievenbus gegooid. “Als haar man geweten had dat er ook mannelijke 
begeleiders aanwezig waren tijdens de Corrymeela-week, hadden ze hun 
vrouwen niet laten gaan”, zei Karin. “De man van Pim is jaloers.”
Het was Karins idee geweest om de foto’s bij Pim thuis te brengen. Samen 
met Karin had ik met een groep moeders en kinderen uit mijn buurt gewerkt. 
Vrouwen van beide kanten van de scheidslijn waren aanwezig geweest, zo ook 
Ruth op wie ik verliefd werd. Ook bij haar bracht ik de foto’s.
Ze waren niet thuis toen ik langskwam. Eigenlijk vond ik dat wel prettig, 
want als ik Ruth gezien had, wist ik me vast geen houding te geven. Nu kon 
ik wachten op een reactie en zien hoe het verder zou lopen. Het liep anders 
dan ik verwacht had.
“Wil je hem zeggen dat het niet persoonlijk bedoeld is”, vroeg Pim nog 
aan Karin “Ik heb zelf ook niet in de gaten gehad dat het zo ligt, anders 
had ik die foto’s gewoon aan hen gegeven”, zei Karin nog. En daarna: 
“Weet je, mannen voelen zich hier zo gauw bedreigd.” Al mijn fantasieën 
vielen uiteen. Karin en ik hadden samen grappen gemaakt over het 
leeftijdsverschil tussen mij en Ruth, en dat ik dacht dat zij ook moeder was. 
Ze had me zelfs gestimuleerd om verder te fantaseren, maar wij beiden 
hadden niet in de gaten dat de speelruimte kleiner was dan wij dachten.
Voor Karin was dit voorval aanleiding om over haar eigen man te praten. Ze 
vertelde hoe jaloers hij is, en hoe moeilijk het voor hem is dat zij werkt. Hoe 
ze ervoor uit moet kijken niet méér te verdienen dan hij, en hoe ze stiekem 
kleren koopt met haar dochter om geld op te maken. “Hij ziet toch niet dat 
het nieuwe kleren zijn, het interesseert hem niet”, zei ze.
Op de terugreis uit Corrymeela, in de bus, had ik een moeder voorgesteld 
om op haar kinderen te passen. Ze vertelde dat ze nooit uitging met haar 
vriend. Ik denk dat ik over dit aanbod niets meer zal horen.
Als je samen naar huis gaat na een paar dagen in Corrymeela, kijk je terug 
op een tijd waarin je elkaar hebt leren kennen. Dan is de overgang soms 
groot. “Hé onder de banken jij, hier is het hoofdkwartier van de UVF en als 
ze jou zien, dan ga je er aan…”, werd als grap tegen een katholieke moeder 
gezegd toen we de Shankill op reden. En dan kom je thuis, als vrouw en 
moeder van zijn kinderen, thuis in een samenleving waarin de man een 
centrale rol inneemt.

Belfast, 13 juni 1996
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Verlangen

Mijn collega die tapdans geeft, stond met naam en zijn adres in de krant. 
De hoogte van de boete die hij kreeg, werd er ook bij vermeld: 1250 pond  
En waarschijnlijk zou hij zijn baan als computerdeskundige verliezen. 
Verleden weekend belde Brain, mijn baas, mij op. “Heb je het gelezen 
in de NewsLetter? Hugh is veroordeeld omdat hij in een park zat te 
masturberen, een agent in burger heeft hem betrapt. Wij kunnen hem nu 
niet meer handhaven als docent, want als de ouders erachter komen... Het 
liefst wil ik hem houden, hij is zo’n goede docent en volgens mij blijft hij 
van de kinderen af. Maar met al die schandalen in Ierland op het moment 
kan ik het risico gewoon niet nemen. Het kan ten koste gaan van de 
Rainbow Factory, en dat is mijn eerste zorg.”
Hij had gelijk. Die week kwam een pupil met het artikel op school. “Is 
dit Hugh?”, had ze gevraagd aan Silvan, een ander collega van mij. Op 
een vergadering die we gisteren hadden, stelde ik nog voor om hem zelf 
ontslag te laten nemen. Maar dat kon niet, omdat sommige pupillen door 
de krant al op de hoogte waren. We besloten een brief aan de ouders te 
schrijven, waarin we zouden verklaren dat hij op staande voet ontslagen is. 
Na deze vergadering praatten we nog na over onze lessen. We spraken 
over hoe moeilijk het lesgeven was geworden door de huidige schandalen. 
Een collega die balletlessen geeft, zei dat ze kinderen zelfs niet meer hielp 
bij het aankleden. Ik dacht aan de dramales die ik net gegeven had, waarin 
ik een ‘dood’ kind in brandweergreep naar de ‘dokter’ had gebracht die in 
de kleedruimte woonde. De kleedruimte is tevens wc en opslagruimte. 
Een ouder had zitten kijken en zag de hele klas in die ruimte verdwijnen. 
Ik ben benieuwd of ik nu als sex offender beschreven zal worden.
Met verbazing zie ik hoe in Ierland op deze schandalen gereageerd 
wordt. Het liefst wordt het ‘kankergezwel’ direct weggesneden. In het 
buurtcentrum waar ik werk was hetzelfde geluid te horen. Kinderen 
hadden een brief van school gehad, waarin stond dat er een sex offender in 
het gebied woont. Dezelfde dag is deze persoon uit de buurt gehaald. Voor 
veel ouders was dit nog niet genoeg. “Naar een onbewoond eiland ermee 
en hem nooit meer met kinderen in aanraking laten komen”, zijn van die 
uitspraken.
Een vriend vertelde me dat het in kinderziekenhuizen nu de regel is dat 
zusters de kinderen niet aan mogen raken als daar geen ander zuster bij 
is. Dat is hetzelfde als mijn ballet-collega doet door het advies van de 
balletbond op te volgen.
In het nagesprek zei ik tegen mijn collega’s dat - vanuit mijn blik als 
vreemdeling - het pornografiegehalte in Ierland wel erg hoog ligt. 
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Dat Amsterdam met al zijn stereotypen die ik erover gehoord heb 
daar niet tegenop kan. De media hier zijn geobsedeerd door seks en 
seksschandalen. Iedereen wil weten wie het met wie doet en vooral hoe 
ze het doen. En aan de andere kant is in Ierland geen ruimte om over je 
gevoel en of seksuele verlangen te praten, maar wordt het weggedrukt met 
een verstikkende moraal.

Belfast, 14 juni 1996

June 07 Jerry McCabe 52, Republic of Ireland, married five children
June 09 Francis Shannon, West Belfast
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Schone handen

Billy Wright van het Ulster Volunteer Force (UVF) heeft zeven aanvallen 
van de IRA overleefd. Hij wordt ook wel de kat genoemd. Nu heeft het 
verenigd commando van de protestantse paramilitairen hem op de 
dodenlijst geplaatst, omdat hij de strijd weer op wil pakken. Onvertogen 
en standvastig spreekt hij de tv-kijkers toe. “Ik ga niet weg”, zegt hij, en 
zo daagt hij het geluk uit dat tot nu toe van geen wijken wist. Bij de Irish 
National Liberation Army (INLA) loopt de broederstrijd op z’n eind. De 
‘aanstichter’ van de strijd, Hugh Torney, heeft dit weekend het loodje 
gelegd. Één schot in zijn borst was genoeg. Deze onderlinge strijd begon 
vorig jaar in april. Tijdens een proces in de republiek waar hij terechtstond 
voor wapensmokkel, kondigde hij een wapenstilstand van de INLA af. 
De ‘Belfast Brigade’ was hier tegen. Zij kozen Gino Gallagher als nieuwe 
leider. Gallagher is in januari doodgeschoten, waarschijnlijk in opdracht 
van Hugh. Vijf moorden later was hij zelf aan de beurt. Kon bij de INLA 
de broederstrijd nog gemarginaliseerd worden omdat de INLA politiek 
weinig of geen invloed hadden, bij de UVF is dat anders. De Progessive 
Unionist Party (PUP) en de Ulster Democratic Party (UDP) hebben 
beide contacten met het verenigd commando waar ook de UVF in zit. 
De PUP en de UDP, voortgekomen uit de gewapende strijd, zijn nu de 
twee protestantse partijen die willen onderhandelen en zoeken naar een 
oplossing voor het geweld.
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Ian Paisley van de Democratic Unionist Party (DUP) en David Trimble van 
de Ulster Unionist Party (UUP) hebben afgelopen maand hun kont tegen 
de krib gegooid door alle unionisten op te roepen om te demonstreren 
tegen het oranjemarsverbod in Drumcree, bij Portadown. De route loopt 
daar voor een groot gedeelte door nationalistisch gebied. Toen de politie 
onder druk van unionisten het verbod ophief, braken er rellen uit die 
de beelden van 25 jaar geleden op het netvlies terugriepen. Vluchtende 
mensen, die hun inmiddels in brand gestoken huizen achterlaten. De 
oude strategie die Paisley 25 jaar geleden hanteerde, werkt ook nu nog. 
Toen had die tot gevolg dat Noord-Ierland direct vanuit Londen werd 
bestuurd. Nu heeft die als doel aan de macht te blijven en de twee nieuwe 
protestantse patijen te criminaliseren. Zolang er ‘chaos’ is hoeven de twee 
grote unionistische partijen hun macht niet te delen, kunnen ze mooi 
weer spelen en zich verbergen achter ‘common sense’. Ex-paramilitairen 
hoor je zeggen: “Paisley bracht ons op de weg van geweld en toen we in 
de gevangenis kwamen liet hij ons in de steek.” Dat is het machtsspel 
dat hij en Trimble spelen als zij zeggen dat de PUP en de UDP van de 
onderhandelingstafel moeten verdwijnen: met terroristen praat je immers 
niet. En ze wassen hun handen in onschuld

Belfast, 4 september 1996



Waar de hemel de aarde raakt

De hemel ligt op de aarde. De zon staat laag en de bomen strekken zich 
onmetelijk lang voor mij uit. Mijn schaduw loopt over in een stam van een 
boom waarvan de kruin de stam van een andere boom raakt, waardoor ik 
overga van de ene boom naar de andere boom.
Tussen de andere bomen door zie ik de rode bakstenen huizen van 
Belfast, met in het midden een republikeinse muurschildering die mijn 
beeld verstoort. Ik draai me om en maak me los van de bomen. Over de 
rozenstruiken die nu voor me liggen komt de schaduw van een hek me 
tegemoet. Het is een hek dat het achterliggende golfterrein omsluit. Aan 
de andere kant van het terrein is hetzelfde hek, daar achter is een drukke 
straat waar de monumentale kerk van Ian Paisley staat. De herinnering 
hieraan verstoort voor de tweede maal mijn beeld en ik ga terug naar mijn 
beginperspectief. Als ik draai, valt mijn oog op die ene golfspeler. Door de 
ochtenddauw staat die ene golfspeler zonder voeten boven de grond. Het 
zonlicht van de beginnende dag omsluit zijn zichtbaar lijf en voorziet hem 
van een aureool. Drie slagen heeft hij nodig voordat hij zich bukt en zijn 
hand in de nevel verdwijnt om het balletje uit the hole te pakken. Als hij 
daar zo gebogen staat, zonder hand en zonder voeten, met zijn zichtbare 
hand de golfstok omsluitend, is hij even heel kwetsbaar. Alle steunpunten 
zijn hem ontnomen en gebogen zweeft hij vijftien centimeter boven de 
grond. Ik draai verder door en geniet van het lijnenspel dat de schaduwen 
van de bomen en het hek met mij spelen. Ik waan mij in de hemel en 
wolken schuiven langs mij heen. 
In de verte komt een stem dichterbij die mijn schaduw doorkruist. 
Een oude kromme vrouw praat tegen haar meesloffende hond: “Nee, 
we gaan niet die kant op, luister nou toch eens een keer, en neem je 
speelgoedje mee.” De hond grijpt met zijn bek de felgele plastic maïskolf 
die hij net daarvoor op het asfalt heeft laten vallen. Voordat ze samen 
tot een contour worden en tot een zwart geheel opgaan zie ik nog net de 
regenboogparaplu die de oude vrouw uit voorzorg met zich meedraagt. 
Als ik vanaf mijn plek verder loop, kom ik een stel tegen. Ik hoor nog net 
een flard van het gesprek. “Je hebt geluk gehad”, zegt zij. Als ik passeer, 
ruik ik de alcohol en vraag me af of ze net weer met drinken begonnen 
zijn of dat ze de hele nacht zijn doorgegaan. Ik houd het op het eerste, 
want ze staan overeind en enigszins naar elkaar overhangend wordt de 
uitgesproken tekst nog aardig gearticuleerd. Puffend komt een hardloper 
voorbij.
Vanmorgen was ik vroeg uit bed gegaan om te gaan hardlopen. Ik wilde 
de dag sportief beginnen, maar het was een dag die niet wakker wilde 
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worden. Het hardlopen klopte niet met mijn ritme en ademhaling. 
Soms als ik doorzet kom ik daar doorheen en krijg ik na verloop van tijd 
plezier in het lopen, maar nu hield de hemel mij gevangen. Ikzelf was 
niet belangrijk meer. Ik was langer geworden dan mijn lichaam en mijn 
contour liep over in de bomen, viel samen met de oude vrouw en ging een 
verbond met het stelletje aan. Ik was één met de ander en kon de wereld 
op een afstand bekijken.

Belfast, 17 september 1996
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Verrassende ontmoeting

Ik had hem eerder ontmoet. Het duurde even voordat ik me dat 
realiseerde, toen ik een voor mij oude grap hoorde. “Wat is de 
belangrijkste datum uit de Ierse geschiedenis?”, vroeg hij aan ons. “Jullie 
Ieren moeten je geschiedenis leren, dan zou alles zo opgelost zijn, dan zou 
Ierland weer één zijn. Denk nu na. Nee, het is niet 1690 en ook niet 1916. 
Het gaat verder terug en als jullie dat inzien dan...” Hij zweeg en lachte. 
“Zie je dat jullie het niet weten? Het is de oprichting van de Bushmills 
Whiskey destilleerderij in 1608, iets waar alle Ieren trots op kunnen zijn.”
Peter is niet iemand waar ik in eerste instantie sympathie voor voel, te veel 
grap en te hoog van de toren. Na de maaltijd bleven wij tweeën aan tafel 
zitten en raakten aan de praat. Hij vertelde hoe hij, van joodse afkomst, 
het tot priester in de Anglicaanse Kerk heeft gebracht. Vanuit een weinig 
religieus achtergrond kwam hij via de padvinderij in aanraking met 
het christelijke geloof. Een zwerftocht langs katholieke en protestantse 
kerken bracht hem bij een liberale anglicaanse priester die niet over hel en 
verdoemis sprak. 
“Het had net zo goed anders kunnen lopen. In eerste instantie wilde deze 
priester mij niet dopen, hij zag er geen reden voor. Maar toen hij inzag dat 
ik integer was, heeft hij me toch gedoopt.
Mijn vader wilde dat ik er eerst met een rabbijn over zou spreken. Die 
rabbijn was een erg wijs man. Hij zei: ‘Je hebt je vader beloofd dat je twaalf 
keer bij mij zou komen. Ik weet niet of dat slim is, maar het lijkt me goed 
die afspraak na te komen. We kunnen drie dingen doen: we gaan samen 
schaken, je neemt je boeken mee en gaat hier zitten lezen of we gaan met 
elkaar praten. Ik kan dan met een gerust hart zeggen dat je altijd bij mij 
geweest bent. Voor mij is het om het even.’ Ik koos voor het praten. In 
het laatste gesprek zei hij: ‘Ik begrijp niets van jou en jij begrijpt niets van 
mij. Ik denk dat we het zo maar moeten laten. Maar zullen we afspreken 
dat we in wederzijds respect afscheid nemen?’ Door deze opmerking ben 
ik nooit in de valkuil beland van een bekeerde die op zijn oude geloof 
afgeeft. Niet veel later ben ik in het verzoeningswerk terechtgekomen, 
waarschijnlijk heeft die opmerking van de rabbijn daartoe bijgedragen.” 
Van de hak op de tak springend ging hij verder. “Wat ik bij Corrymeela 
mis, is het gezamenlijk bidden. Ik bedoel niet het bidden dat we in de kerk 
doen maar het bidden voorbij de woorden, voorbij het uitgesprokene. 
Wij zijn hier zo breed georiënteerd dat ik benieuwd ben of wij iets 
gezamenlijks kunnen vinden, iets wat ons bidden draagt. Zelf als we ons 
er ongemakkelijk bij voelen, moeten we een basis proberen te krijgen, een 
uitgangspunt van waaruit wij werken.”
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Voor mij werd de ontmoeting met Peter een verrassing, zijn verhaal gaf 
hem kleur en ik begon hem sympathiek te vinden. Voor mij is dat de 
kracht van Corrymeela; samen woorden zoeken, om de vooroordelen te 
ondermijnen en oordelen te nuanceren. Het is een zoeken naar een taal 
die mensen insluit en daarom kan zo’n taal niet eenduidig afgebakend zijn.

Belfast, 27 september 1996

July 08 Michael McGoldrick 31, Armagh, married one child
July 12 Thomas Annett, South Belfast 
July 13 Dermot McShane 55, L/Derry city, married two stepchildren
Sept 03 Hugh Torney 41, Armagh 
Sept 16 Sean Devlin 31, South Belfast, two children
Sept    23 Diarmuid O’ Neill 27, England
Sept     29 Pat McGeown 40, North Belfast, four children
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Gebroken geweertje

Na de mimeles van maandagmorgen, waar Niall dit keer de enige 
aanwezige was, zaten we boven de evangelische boekwinkel in een 
‘koffiekamer’, in het centrum van Belfast, aan een tafel na te praten. 
Ik vertelde honderduit over het afgelopen weekend van Corrymeela 
community, over de frustraties en het plezier. 

“Dit weekend kreeg ik het onaangename gevoel dat ik er niet bij hoorde. 
Dat kwam doordat er steeds vaker een inclusieve taal werd gesproken. Ik 
bedoel, dat er in het spreken automatisch vanuit gegaan werd dat eenieder 
die aanwezig was het met de onderliggende boodschap eens was. Alle 
aanwezigen werden verondersteld pacifist te zijn, en dat ben ik dus niet. 
Maar daar zit dan ook direct het probleem: als ik zeg ‘ik ben geen pacifist’, 
dan bedoel ik dat ik niet alle geweld kan afwijzen.” 

Ik zat echt in mijn ‘overdrive’ en ging verder: 

“Het is belangrijk om onderscheid te maken in soorten van geweld en in 
wie geweld gebruikt, met welke middelen en met welk doel. De definitie 
van geweld moet daarom eerst duidelijk worden. Dat was dit weekend 
dus niet het geval. Voor mij is geweld te gecompliceerd om het totaal af 
te wijzen. Geweld hoeft ook niet fysiek te zijn, ik bedoel zonder te slaan 
kun je geweld uitoefenen en daaruit kunnen macht en machtsmisbruik 
voortvloeien (......)

......Voor mij is geweld dan ook gekoppeld aan macht en machtsuitoefening 
en daarom alleen al moet je het in de context bekijken. Er valt geen 
eenduidige algemene voor altijd geldende stelling over te formuleren. 
Doe je dat wel, dan loop je het gevaar dat je teveel gaat abstraheren 
en daar mee jezelf, of de groep die de stelling onderschrijft, buiten het 
geweld plaatst. Je distantieert je zo als het ware van geweld en de vaak zo 
gewelddadige werkelijkheid waar we in leven (.....) 

......Daarnaast bestaat het gevaar dat binnen zo’n groep een heiligheid 
ontstaat van: ‘wij zijn beter’, waardoor de analyse van geweld gauw 
dualistisch wordt en de wereld onder te verdelen valt in goede en slechte 
mensen. Daarmee vervaagt het kader om je eigen gewelddadigheid te 
analyseren, en je schemert anderen voor dat je anders bent, dat geweld jou 
niet aangaat. Dit anders zijn dan anderen, in dit geval zonder geweld zijn, 
kun je niet over jezelf afroepen. 
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Daarvoor heb je een ander nodig die jou dat predikaat geeft en dan nog is 
dat tijdelijk. Steeds opnieuw moet je eigen ‘geweldloosheid’ van buitenaf 
bevestigd worden (......) 

......Ik zie geweld dan ook als een uiterst gecompliceerde factor in mijzelf 
en in de samenleving. Voor mij is geweld gefragmenteerd en gaat het 
soms een onduidelijke, haast ongrijpbare eigen weg. Soms komt het 
aan de oppervlakte of rommelt het ondergronds verder en stuurt het 
(mijn) onze angsten. Maar om zo’n uitbarsting te plaatsen, gaat het 
steeds om de analyse van het specifieke geweld dat naar boven komt of 
om dat wat onderhuids rommelt. Dat maakt het tevens zo ingewikkeld 
om verzoeningswerker te zijn. Er zijn geen eenvoudige paden waarlangs 
je kunt gaan en waarschijnlijk ligt er geen harmonisch einddoel in het 
verschiet (......) 

.......Ik krijg inspiratie van mensen die geweld onderzoeken zonder dat 
ze één positie innemen. Mensen die complexiteit met complexiteit te 
lijf proberen te gaan. Mensen die in ‘verdeeldheid’ een situatie proberen 
te creëren waarin geweld gekanaliseerd kan worden zonder dat het 
destructief werkt.”

Naill luisterde. Hij, nu filosofiestudent aan Queens University in Belfast 
maar begonnen op de bijbelschool waar hij door zijn brede kijk en zijn 
passie voor theater als zonderling persoon werd gezien, probeerde mijn 
gedachten te volgen.

“Voor mij”, ging ik verder, “is het belangrijk dat ik mezelf als onderdeel 
blijf zien van geweld. Mijn passie voor creativiteit is op de een of 
andere manier verbonden met mijn ‘gewelddadigheid’, daar zit ook 
de mogelijkheid tot ‘spelen’. Je eigen drijfveren leren kennen opent de 
mogelijkheid voor het spel (.....) 

“Ik herinner mij nog een man die mij in de trein aan het uitfoeteren was. 
Ik was op weg naar school. Ik was negentien jaar en ik droeg een gebroken 
geweertje. In mijn gereformeerde omgeving was dit niet gebruikelijk. 
Het was zo’n oude, nog van vóór de oorlog. Ik zag mijzelf in die tijd als 
pacifist. In ons gezin was dat weer niet ongebruikelijk; al mijn broers 
hebben dienst geweigerd of hebben vervangende dienstplicht gedaan. 
Dat tot verdriet van mijn vader, hij heeft in de oorlog nog bij de medische 
hulptroepen gewerkt. Wat knap van hem was dat hij onze mening 
respecteerde (.....)  
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Die man in de trein was geschokt toen hij het gebroken geweertje op mijn 
revers zag. Hij begon over de SDAP en dat ze vóór de oorlog allemaal met 
een gebroken geweertje liepen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, stelde 
het niets voor omdat ze toch gewelddadig verzet hadden gepleegd. Hij 
vroeg zich af hoe ik zo jong al met zulke beladen symbolen kon lopen. Al 
met al was het een hele monoloog. Als ik daar nu op terugkijk, vind ik 
‘waarheid’ in zijn tirade (.....) 

Ik, van huis uit de driftkikker, liep met een gebroken geweertje. Dat ik een 
driftkikker was, kon hij natuurlijk niet weten. Maar wat hij scherp zag, 
was een jongen die een ideaal achternaloopt dat niet overeenkomt met de 
werkelijkheid, mijn werkelijkheid. Dat speldje sneed de pas af voor mijn 
passie. Mijn passie is driftmatig en soms overweldigend. Wat ik eigenlijk 
met het speldje wilde zeggen, tenminste zo zie ik het nu, is dat ik de ‘ik 
weet me geen raad driftbuien’ niet meer wilde (......) 

Door mijn theologiestudie, die voor mij de eenduidige persoonlijke 
moraal en ideaalbeelden afbrak, kon ik gaan spelen met die werkelijkheid, 
hetgeen uiteindelijk resulteerde in een opleiding tot mimedocent. Daarom 
ben ik altijd zo argwanend over ideaalbeelden en over mensen die 
moraliseren. Ik bedoel: ideaalbeelden en moraliseren hadden mij vastgezet 
(.......) 

Dat geweertje was zo’n ideaalbeeld waar ik naar streefde, een beeld wat 
me uiteindelijk in de weg stond. Zo’n vooringenomen beeld, dat ik toen 
zelf niet doorgewerkt had, zet je ‘toekomst’ en creativiteit gevangen (.......)

Als ik je dit zo vertel, weet je ook waarom spelen en theologie voor mij in 
elkaars verlengde liggen. Voor mij heeft theologie te maken met ‘ruimte 
scheppen voor mensen om te leven’. Een ruimte die uiteindelijk niet alleen 
van mensen afhankelijk is, maar ook te maken heeft met een geheim 
wat ons toevalt. Door te spelen kun je soms zo’n ruimte creëren waarin 
het geheim zich kan manifesteren. Het gaat dan over de ruimte van het 
waaien van de Geest. Maar goed, dit ‘waaien’ gebeurt midden in de wereld 
en daarom alleen al zie ik geen ‘derde’ weg, waar zo vaak over gesproken 
wordt, een ‘buitenpositie’ waar mensen als broeders en zusters kunnen 
vertoeven, buiten het geweld en de werkelijkheid waarin wij leven. Voor 
mij is het juist in deze werkelijkheid, die gewelddadig is, dat wij af en toe 
de hemel kunnen ervaren. Ik maak onderdeel uit van die werkelijkheid 
en als zodanig zal ik mijn creativiteit moeten aanwenden om destructief 
geweld om te zetten in scheppend geweld.” 
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Niall bestelde nog een koffie verkeerd en ik ging verder. 
“Afgelopen weekend werden twee voorbeelden genoemd waarvan ik vind 
dat die voortkomen uit een eenduidige analyse. Ik bedoel hiermee te 
zeggen een analyse waarbij de analysant zichzelf buiten het geweld plaatst 
en zichzelf impliciet het aureool ‘ik ben beter’ geeft (.....) 

Het eerste voorbeeld ging over Portadown, waar deze zomer rellen 
uitbraken omdat een protestantse mars door een katholiek gebied zou 
gaan. Bij dit laatste voorbeeld stelde iemand voor om als protest de 
katholieken met de Union Flag te laten zwaaien als de protestanten 
voorbijkwamen. Ik moest toen erg lachen. ‘Dat kan een mooie omdraaiing 
zijn’, zei ik. Een ander, die bij de onderhandelingen in Portadown 
betrokken was geweest, zei: ‘De katholieken stelden voor om de mars door 
te laten gaan, maar dan zouden zij ook aan de optocht meedoen door 
achter de protestanten met de Ierse vlag en hun drumband te gaan lopen. 
Ik heb dat de protestanten niet voorgesteld, ik wil ook enigszins serieus 
genomen worden.’ Op zo’n moment blijkt dat creatieve invallen aan de 
zijlijn makkelijk te bedenken zijn, maar vaak te naïef of te eenvoudig zijn 
om tot uitvoering te brengen (.....)

Dezelfde man gaf nog een voorbeeld. Hij zei: ‘Ik heb net de biografie van 
Albert Speer gelezen en kan iedereen die aanraden. Het is een goed boek 
om inzicht te krijgen in het kwaad. Er wordt bijvoorbeeld beschreven dat 
in 1932 een bisschop in Beieren aan een rabbijn voorstelde om samen 
met hem in de plaatselijke dom Advent te vieren. Dat vind ik nu een 
creatieve aanpak van deze bisschop om de afschuw van antisemitisme te 
uiten’ (......) 

Ik was verbaasd en vond dat het tegenovergestelde namelijk ook kon 
gebeuren. Het antisemitisme werd in die tijd door een christelijke 
ideologie gedragen, die het Duitse nationaalsocialisme ondersteunde en 
waarin Jezus tot een archetype was geworden om joden (die hadden hem 
immers vermoord) te vernietigen. Als je als bisschop binnen zo’n context 
een rabbijn uitnodigt in een centrum van christelijke macht om de komst 
van de Messias te vieren, moet je wel heel goed weten wat je doet. Anders 
ben je erg naïef (......) 

Onder voorwaarden die door de bisschop gedicteerd zijn, wordt de 
rabbijn uitgenodigd de komst van de Messias te vieren. Op een ‘bezet’ 
terrein zou je kunnen zeggen, in de dom, wordt gesproken over wat de 
Messiasverwachting betekent. 
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De bisschop had ook naar de rabbijn toe kunnen gaan om samen met hem 
in de synagoge de wederkomst en de verschillende opvattingen daarover 
te vieren. Hij had ook schuld kunnen bekennen, als mededrager van de 
dominante christelijke ideologie die het antisemitisme ondersteunde. Dat 
zou betekenen dat de bisschop werkelijk zijn nek had uitgestoken (.....) 

Maar goed, ik heb het boek niet gelezen en ga alleen in op het gegeven 
voorbeeld dat als illustratie gebruikt werd voor een creatieve, niet 
gewelddadige manier om met antisemitisme om te gaan (.....)

Ik sprak de man die het voorbeeld gaf er later op aan. Ik kon hem mijn 
analyse niet duidelijk maken. Nu is het moeilijk om te reageren op iets wat 
je niet gelezen hebt, maar binnen de context waarin hij het voorbeeld gaf, 
vond ik het stuitend. 

Wat ik nu bedoel te zeggen is dat door een andere weg, namelijk de derde 
weg, te claimen je jezelf op een afstand zet van het machtsspel dat om je 
heen en ik denk ook in jezelf plaatsvindt, maar dit gevecht - want dat is 
het volgens mij - niet op jezelf betrekt. Je kunt rustig gaan zitten kijken 
naar wat er gebeurt en dan wordt deze afstand een gevaarlijk obstakel 
omdat het de naïviteit voedt die een analyse in de weg staat. Uiteindelijk 
kan zo’n benadering volgens mij contraproductief werken. Met goede 
bedoelingen immers verander je de wereld niet. Uiteindelijk zal het toch 
op de praktijk aankomen.....” 

En ik was nog steeds niet uitgepraat.

“In dit weekend spraken ook twee andere inleiders, waarvan ik genoten 
heb. Een van hen hield zich vooral bezig met de uitleg van bijbelverhalen 
en er was een inleidster, die bijbelse verhalen, psalmen en gebeden 
omzette in dans. Daarbij gebruikte ze de Laban danstechniek, een 
techniek waarin ik op de mimeschool ook getraind ben. Zij vertaalde 
deze techniek zo basaal en zo toegankelijk voor al de aanwezigen dat ik 
er warm van werd. Oudere en jongere mensen waren door elkaar aan het 
dansen. Ik genoot vooral omdat het mijn mogelijkheid voor het werken 
met groepen uitbreidde en ik hoop dit binnenkort dan ook te gebruiken 
(....) 

In een verhaal dat we bij de exegese gebruikte staat: als iemand je dwingt 
één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op (Mat. 5:41). 
Dit komt uit de Romeinse wet die zegt dat een Romeinse soldaat een 
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voorbijganger kan vragen om de wapenuitrusting één mijl te dragen. Die 
wet zegt immers dat een burger slechts één mijl de wapenuitrusting hoeft 
te dragen. Als je het verder droeg, bracht je de soldaat in verlegenheid; 
hij was immers in overtreding. Ook het verhaal over iemand de andere 
wang toekeren (Luc. 6:29) kreeg een andere uitleg dan de dominante 
kerkelijke exegese eraan gegeven heeft. Als je iemand namelijk de andere 
wang toekeert in plaats van de rol van slachtoffer aan te nemen, plaats 
je de dader onder je. Omdat je de andere wang toekeert, geef je de dader 
het gevoel: je kunt me niets maken. Maar dat kan ik je beter voordoen 
dan vertellen.”7 Ik stond op en vroeg Naill mij te slaan. Vijf minuten later 
zag hij die tekst ook anders en gingen we het café uit, de daar aanwezige 
mensen in verbazing achterlatend.

Belfast, 6 oktober 1996

7. Waarschijnlijk is deze lezing gegeven door Walter Wink auteur van: When the Powers 
Fall: Reconciliation in the Healing of Nations. St. Paul, MN: Grosvenor Books, 1996.
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Bom

Acht maanden na de ‘Manchester bom’ gingen gisteren om 16.30 uur 
midden in een legerbasis in Belfast twee bommen af.
Gisteren werd om 18.00 uur de poort bij ons huis door de politie gesloten. 
Ikzelf had het niet gezien. Ik was aan het koken. De keuken ligt aan de 
achterkant van het huis en de poort aan de voorkant. Tot 17.30 uur had 
ik in mijn kamer, die uitkijkt op de poort, voor het raam brieven zitten 
schrijven. Het was een rustige middag. Kinderen kwamen om 15.00 uur 
door de poort op weg naar huis. Elke dag steken ze tweemaal de muur 
over, want hun school staat aan de katholieke kant van de muur. Om 
17.00 uur gingen de schilders naar huis. Zij hadden er een dag van verf 
afkrabben opzitten. Al twee weken zijn zij bezig het hek, wat onderdeel 
uitmaakt van de peaceline, op te knappen. Verleden week vroeg ik hoelang 
het zou duren voordat het klaar was en hij zei: “Ik denk een jaar”. 
Om 17.15 uur realiseerde ik me dat ik nu wel snel met koken moest 
beginnen, wilde de maaltijd op tijd op tafel staan. Om 18.00 uur belde ik 
naar boven, naar Noreen om te zeggen dat het eten klaar was: “Weet jij”, 
vroeg ze, “of John al thuis is, ik zie dat de poort dicht is en John is aan de 
andere kant, hopelijk heeft hij de sleutel van onze poort bij zich, anders 
kan hij niet thuis komen”. Even later stapte John binnen en wij begonnen 
aan de hutspot.
Om 18.45 uur keek ik naar het journaal en hoorde ik van de bommen, ik 
was nog niet eens geschokt. Met verbazing keek ik. Het was net alsof het 
over een ander plaats ging. 
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In de kerk naast ons huis was die avond een vergadering. De kerk staat op 
katholiek terrein aan de ander kant van de peaceline waar onze schutting 
deel van uit maakt. Noreen opende de poort in onze schutting om mensen 
door te laten. Na het eten ben ik foto’s gaan inplakken. Om 21.00 uur 
verzamelde kinderen uit onze buurt zich voor de gesloten poort, zichtbaar 
hopend dat ook kinderen van de andere kant van de poort naar de poort 
zouden komen, dan konden ze elkaar uitschelden. 
Al weken zeg ik tegen mezelf dat ik naar de Northern Ireland 
supportersclub moet gaan om de contacten met de protestantse buurt 
te onderhouden. Nu zag ik er zelfs meer tegen op. Als excuus nam ik een 
briefkaart mee. Het praten kon ik zo als excuus gebruiken want vóór het 
clubhuis is een brievenbus. Eigenlijk wist ik al dat ik zou gaan maar ik had 
een excuus nodig. 

Toen ik buiten kwam trokken twee jongen hun broek naar beneden en 
lieten hun kont aan mij zien, een gebaar van ik heb schijt aan je, en riepen 
mij na: ‘hé....Mister’. 
Aan de deur vroeg ik: kan ik hier een pilsje drinken? Drie maanden 
geleden zou ik dat niet gevraagd hebben maar nu moet je je 
lidmaatschapskaart bij je hebben en is de deur elektronisch beveiligd. De 
deurman zei: “natuurlijk, ga je gang”, en dat verbaasde mij. In de Norther 
Ireland supporters club was het rustig. Niemand sprak mij aan. Geen 
agressieve sfeer wat vroeger nog wel eens voorkwam. Het was net alsof 
niemand van iets wist.
Op weg naar huis sprak een oude vrouw mij vanuit haar deur aan: “Als 
je door de poort wilt dat zal niet gaan, de politie heeft die om 18.00 uur 
gesloten.” “Nee” zei ik, “ik woon hier, daar op de hoek bij de poort.”
“O bij Noreen”, en het gesprek ging verder. “Weet je, ik ben 78 jaar en dan 
hoor je dat 30 mensen naar het ziekenhuis gebracht zijn, waarvan enkele 
met ernstige verwondingen. Ik ben gezegende maar nu de troubles weer 
starten zijn er veel mensen die te vroeg sterven. Maar weet je, en ze zweeg 
een tijd, keek in een onzichtbare verte en na enige tijd zei ze: “zoon ga 
maar gauw naar huis”. 
Wij wenste elkaar een goede avond toe en ik ging om 22.30 uur naar bed.
Mijn reactie was zo anders dan acht maanden geleden. Toen was ik 
geschokt, nu vind ik het erg. Ik hoop alleen dat vanavond de jongeren van 
beide kanten van de peaceline elkaar nog willen ontmoeten. Met hen ben 
ik bezig om een voorstelling te maken over het ‘leven aan de muur’. Het zal 
moeilijk worden. Hopelijk blijft dit nog een plaats voor een sprankje hoop.

Belfast, 8 oktober 1996
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Burgeroorlog

Ik voel me verslagen. De consequentie van de bom op de militaire basis 
drong tot me door toen Peter zei: “Als er nu niet gesproken wordt, 
dan kan het zijn dat de paramilitairen ervoor gaan, en het voor altijd 
willen regelen.” “Wat willen ze regelen en wat bedoel je?”, vroeg ik. “Dat 
ze gaan vechten en er geen eind meer aan zal komen, en dat betekent 
burgeroorlog.” Voor het eerst hoorde ik het nu helder uitgesproken 
door iemand anders, iemand die niet zomaar uit zijn nek kletst. Ik weet 
dat er artikeltjes over geschreven waren en dat mensen spraken over 
burgeroorlog, maar nu is het anders.
De Volunteergroup for Reconciliation, waar Peter en de anderen die in 
de keuken rond de tafel zaten lid van zijn, was net bij elkaar geweest. In 
de vergadering hing een matte sfeer. Wat moet je anders, zo vlak na de 
bom? We spraken over een brief aan een bemiddelingscommissie die een 
voorstel moet schrijven hoe de oranjemarsen in de toekomst geregeld 
kunnen worden. Nadat de brief door iedereen was goedgekeurd, besloten 
we ook Sinn Féin, de Progressive Unionist Party (PUP) en de Ulster 
Democratic Party (UDP) te schrijven om hen aan te moedigen met elkaar 
te gaan spreken en te zoeken naar een mogelijke uitweg. 
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Daarna spraken we over ‘na de bom’ en we voelden ons leeg. Wat kunnen 
we in deze situatie nog doen, was de vraag? En als wij ons al zo machteloos 
voelen, wat moeten dan de mensen die geen groep hebben waar ze hun 
gevoel mee kunnen delen? Dan ben je vatbaar voor angsthazerij en ben je 
snel bereid om voor een definitieve oplossing te kiezen, een oplossing die 
paramilitaire organisaties geneigd zijn te bieden. En dan is de stap naar 
gebruik van geweld gauw gezet. ‘Laten we het nu voor eens en voor altijd 
maar goed regelen’, dat is de uitspraak waar we bang voor zijn. Dat de 
paramilitaire organisaties mensen met deze uitspraak meesleuren in hun 
definitieve oplossing. En dan, dan is het eind zoek.

Ik zit nu achter mijn computer en probeer de stemming weer te geven. 
Het lucht me niet op, wat schrijven meestal wel doet. Het scherm zuigt 
de angst die ik met anderen deel maar gedeeltelijk op. Angst die om mij 
heen verwoord wordt. “Ik dacht even, voor het eerst in een flits, waarom 
zou ik het mezelf nog eens aandoen? Waarom moet ik hier nog eens 
doorheen? Ik kan ook verhuizen.” Dat zei Noreen na de vergadering 
tegen ons. En Jannie: “Toen ik het nieuws deze week in Nederland 
hoorde, dacht ik: waarom zal ik teruggaan? Wat heeft dit nog met mij te 
maken?” Ik dacht aan de Manchester-bom en mijn reactie daarop: ik wil 
het geweld niet meer. Hoe de sympathie en de romantiek die ik voor een 
bevrijdingsorganisatie voelde verdween als sneeuw voor de zon door de 
woorden: ‘Dat betekent burgeroorlog’. Misschien is de winst die ik voor 
mezelf behaald heb het inzicht dat de wereld niet in goed en slecht te 
verdelen is en dat ik samen met anderen ruimte probeer te maken voor 
leven.

Belfast, 10 oktober 1996
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Lichamelijkheid

Dit weekend werd ik erotisch genoemd. Het kwam zo maar uit zijn mond, 
rechtstreeks, zonder omhaal. Ik zei: “Ik zie dat als een compliment.” Het 
was tijdens een mannenweekend, of liever gezegd een mannenweekend 
waar ik als begeleider aan mee werkte. Een weekend van mannen die 
een voorkeur voor mannen hebben. Maar omdat homofobie in Noord 
Ierland groot is, werd het ‘Mannenweekend’ genoemd. Homofobie is in 
Ierland nog duidelijk voel- en zichtbaar, vandaar die omweg die we bij 
de benaming van dit weekend gebruikten om zo de instelling die ons 
onderdak verleende en de mannen die er kwamen bescherming te bieden. 
Een grap aan tafel maakte de situatie voor gay mannen in Noord-Ierland 
duidelijk. “Een paar jaar geleden begon Ian Paisley een campagne tegen 
sodomie en hij verspreidde een pamflet met de tekst: red Ulster van 
sodomie. Wij reageerden met de slogan: red sodomie van Ulster. Ik moest 
erg lachen om deze omdraaiing. Creatief reageren lukt gelukkig af en toe 
nog in een repressieve samenleving. 
Bij de Bijbelexegese kwam de vraag naar voren of Jezus met Johannes, zijn 
lievelingsdiscipel, een erotische relatie heeft gehad. (John 13: 23-25 en 
19: 25-27). In het gesprek dat daarop volgde, vertelde Yaim: “Ik voel Jezus 
soms naast mij liggen op het strand en dan streelt hij mij. Ik voel hem en 
ik weet dat hij van mij houdt. In die zin heb ik een erotische relatie met 
Jezus en zo had John het denk ik ook, maar of ze geneukt hebben? Maar 
ja, wat doet dat er eigenlijk toe!” 
Even later zaten we midden in een gesprek over identificatie. Moet je als 
gay man Jezus ook erotisch kunnen duiden om je met hem te kunnen 
identificeren? Of moet je je juist niet over deze lichamelijkheid uitlaten 
om zo meer identificatiemogelijkheden open te houden, bijvoorbeeld voor 
vrouwen die zich dan met een vrouwelijke Jezus kunnen identificeren? Als 
het lichaam er immers niet toe doet, kan Jezus ook een vrouw zijn. Want 
ging het nu om het lichaam of om de boodschap? 
Toen ik de maaltijd uitserveerde, kreeg ik drie klappen op mijn billen. Het 
was niet onaangenaam en toch, toen ik mij omdraaide stond hij daar en 
hij zou er vaker staan dit weekend, plotseling achter mij als ik het vuur in 
de open haard opstookte of als ik de afwas deed. Het beeld dat ik bij de 
tikken kreeg, klopte niet met de werkelijkheid. Het waren tikken die meer 
wilden dan alleen tikken zijn. Zulke tikken associeer ik bij een vrouw en 
daarbij was zijn zuigende vraag die ik vermoedde onaangenaam.  
Tijdens de evaluatie van het weekend werd ik bedankt voor mijn werk. 
Apezat werd mij verteld dat ik geen bedreiging was geweest voor 
de aanwezige mannen. “Ik vind dat belangrijk om te horen”, zei ik. 
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Ofschoon ik mijzelf niet als gay benoem, heb ik dit weekend een erg 
mooi compliment gehad: ik ben erotisch genoemd.” De man die dat 
tegen mij had gezegd, kreeg een rood hoofd en zei: “Dat je dat zo zegt 
brengt me in verlegenheid, want ik krijg daar een erectie van.” Waarop ik 
antwoordde: “Dat zal je dan zelf op moeten lossen, want daar help ik je 
niet bij.” Iedereen in de kamer schaterde het uit. Als rechtstreeks tegen 
mij gezegd wordt dat ik een erotische uitstraling heb, dan is dat een groot 
compliment. Het tegenovergestelde gebeurt bij aanrakingen die meer 
willen zijn, dan word ik tot een object en raak ik in verwarring en verstrikt 
in mijn gevoelens omdat mij de ruimte tot spel wordt ontnomen.

Belfast, 21 oktober 1996

 

Oct 10 Darren Nurray 12, Armagh
Oct 11 James Bradwell 43, Down, married four children
Oct 28 Thomas Stewart 32, Ballysillan   



113

Dikke lucht

Al een dag lang brandt het in Belfast. De zwarte rook, waarvan ik 
vermoed dat die van brandende autobanden komt, vermengt zich met 
de uitlaatgassen van de vele slecht afgestelde vrachtauto’s die hun roet 
uitspugen. Als ik enkele uren later weer langs deze plek kom, zie ik nog 
steeds de zwarte rook door de afwezige wind vertwijfeld omhoog stijgen. 
De schoorstenen van de huizen verspreiden een aangename zoetige geur 
van brandend turf. De witte rook vermengt zich met het roet en het 
zwart van de banden. Hun warmte probeert de klamme dag buiten de 
deur te houden en zo verstikt de rook uiteindelijk haar bewoners en de 
eenzame fietser die van zijn werk naar huis rijdt. Over Belfast ligt vandaag 
een deken die zich stroperig hecht aan je borst en langzaam je lichaam 
binnendringt. Deze dikke lucht doet mij piepen als een oude roestige 
scharnier. Het is niet voor niets dat ik veel mensen tegenkom die een  
cyclo inhaler gebruiken in de hoop weer lucht te krijgen, maar door de 
inhaler komt de benauwde vochtige lucht ook gemakkelijker binnen. 
Soms, bij een heldere hemel, als de kachels niet branden, de turf en 
de kolen niet verteren in het vuur, dan kun je je heel even in een stad 
met schone lucht wanen. Als je dan de Black Mountain achter ons huis 
opklimt en je ziet de Ierse zee vóór je liggen met in de verte het eiland 
Man, de koude zeelucht komt bij je binnen en de ademhaling is vrij en niet 
gevangen, dan kun je verrukt zijn over de schoonheid van de omgeving en 
wil je nooit meer naar beneden. Belfast is alleen leefbaar als de zeelucht 
de kans krijgt de stank van de stad te verdringen. Gelukkig komt dat ook 
wel voor. Maar als de kachels branden, de wind op vakantie is, het vocht 
zich ophoopt achter de ramen, de schoorstenen met veel moeite de rook 
naar buiten brengen, de vrachtwagens hun roet verspreiden en je een 
helikopter boven je huis hoort hangen, onzichtbaar achter de loodzware 
lucht, dan is Belfast een stad die zwoegt om te overleven zonder aan leven 
toe te komen.

Belfast, 15 november 1996
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Tijd

Door in een ander land te wonen, kun je jezelf beter leren kennen. Het is 
vreemd, soms versterken Noord-Ierland en ik elkaar, maar vaak zijn we
tegenovergesteld. Vóór ik hier kwam, had ik niet verwacht dat we zo 
verschillend zouden zijn. Het verschil tussen het noorden en de republiek 
is al groot en dat leer je alleen als je hier woont, zegt Naill. En hij kan 
het weten, deze verdwaalde Nederlandse Engelsman die in Belfast de 
zin van het bestaan probeert te vinden. “Kijk”, zei hij, “In de republiek 
kun je leren je aan te passen, want daar gaat het om een cultuurverschil. 
Als je afspraken maakt, weet je dat het met de Afrikaanse voorlopigheid 
gebeurt. Dat betekent dat mensen beloven iets morgen te doen en het nog 
maanden kan duren. Maar op zo’n leven kun je je instellen. Hier in het 
noorden is het anders. Je hebt ook dat Afrikaanse, maar dat is vermengd 
met een Engels functionalisme en puriteinse inslag waarin gevoelens niet 
getoond worden, een soort afstandelijkheid waar je niet doorheen komt. 
Door deze vermenging van culturen is het voor buitenlanders in Noord-
Ierland extreem moeilijk om te wennen. De afstandelijkheid maakt dat 
mensen nonchalant zijn met afspraken, terwijl ze juist wel stipt agenderen 
of het er wel steeds over hebben. Je wordt als het ware voortdurend op 
het verkeerde been gezet. Management gaat op zijn elfendertigst, maar 
men doet het voorkomen als effectief, doortastend en adequaat. Men 
spreek elkaar dan ook niet aan op elkaars functioneren, want dan kunnen 
vriendschappen in gevaar komen, daarom houden ze vaak elkaar de hand 
boven het hoofd. Kortom, niemand neemt verantwoordelijkheid of staat 
voor wat gezegd wordt. Het blijft praten in een loze ruimte.” 
Mijn vriend vertelde me dit verhaal deze week, toen ik aan het klagen was 
over de voortgang van mijn project in Noord-Ierland. De structuur leek 
zo goed geregeld. De twee organisaties wisten op tijd dat ik zou komen, ik 
had een begeleidingsteam en alles leek in kannen en kruiken. Maar door 
beide organisaties was niet nagedacht op welke manier mij in te zetten, 
er was geen structuur. En ik nam de tijd om te wennen aan mijn leven 
in Noord-Ierland, om een andere cultuur te leren kennen en me te leren 
uitdrukken in het Engels. Er waren altijd wel klussen die ik kon gaan doen. 
Druk was het. En de eerste maanden was ik vooral bezig met het bezoeken 
van allerlei organisaties, een sociale kaart maken zoals dat heet.
Nu ik dit verhaal opschrijf, zit ik te wachten op mijn rijinstructeur, die nu 
al een uur te laat is voor zijn afspraak. Ik probeerde hem te bellen maar 
zijn mobiel staat niet aan. Gegeven ruimte die ik nu ‘nuttig’ invul, maar ik 
wil graag zelf mijn ruimte en tijd bepalen. 
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Ik heb hem net opnieuw gebeld, hij was de afspraak vergeten. “Dat is het 
ergste in deze cultuur”, zei Naill, “dat je niet je eigen vrije tijd kunt bepalen. 
Die wordt voor je bepaald door alle afspraken die niet doorgaan.”

Belfast, 19 november 1996
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Engel

De geschiedenis haalt een grap
met me uit
Ik ben verliefd op een
vierentwintigjarige vrouw 
en met een eenentwintigjarige
vrouw wil ik naar bed
Ik sta midden in wat ik moreel
veroordeelde
als achttienjarige jongen
een pilaarheilige
nooit vroeg naar feesten
nooit te laat weg
zo vermeed ik de erotiek
het vrijen
en bleef ik alleen

op mijn tweeëntwintigste werd ik 
door C ontknaapt
bij haar bleef ik negen jaar
ik kon me niet voorstellen
dat iemand anders van mij 
kon houden
de kinderwens dreef ons
uiteen

op mijn eenendertigste kwamen andere vrouwen in mijn leven

S uit Oost-Berlijn
drie dagen waren we samen
zonder condoom probeerde ze
de muur te verbrijzelen

Met R probeerde ik in één 
nacht vijftien jaar in te halen 
op mijn achttiende durfde ik
niet met haar te vrijen
twee jaar lang draalden wij
om elkaar heen



N deelde voor vier maanden
mijn leven
van haar heb ik vrijen geleerd het genieten
de overgave

J op haar stem door de telefoon werd ik verliefd
voordat ze kwam maakte ik
het huis schoon
als een vogel die een nest
bouwt
de overweldigende seks
de kritisch theologische
debatten
en K haar kleine wijze
zoon hielden ons voor drie
jaar bij elkaar

M een Amerikaanse vertelde me dat mijn
liefde voor haar te overweldigend was 
in New York viel mijn fantasie na tien dagen uit elkaar

C jij was de engel uit de
hemel
je rust
je verschijning
zo mooi
je liefde zo groot
Ierland
mijn onrust
en het kind
scheurde ons na een halfjaar uiteen

en nu S
ik verlang naar je
geen toekomstbeelden
en verwachtingen
die mijn zicht vertroebelen
alleen 
jij
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gisteravond in gesprek met de eenentwintigjarige vrouw
die openhartig vertelde over haar
seksuele relaties
gekleurd door de gereformeerde
ogen van haar ouders keek ze
vechtend met haar liefde
veroordelend 
verdedigend 
zo praten ze van zich af 
ik was jaloers op de risico’s die
ze nu al neemt
bij het omvatten van de liefde

ik noemde haar een engel

Belfast, 23 november 1996
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Kerst 

Het is al enkele weken kerst in Belfast en het zal ook nog wel enkele 
weken doorgaan. De kerstkaarten gingen bij ons twee maanden geleden 
al met pakken de deur uit. Noreen probeerde ze te verkopen, de winst 
die ze ermee maakte is voor de communiteit. Eindelijk hebben we de 
halogeenlamp die we wilden voor onze gemeenschappelijke woonkamer. 
Zelfs deze lamp hebben we voor kerst gekocht zoals alles altijd voor kerst 
gekocht wordt, maar hier betekent ‘voor’ ver voor. Ik geloof zelfs dat ik 
iemand in september kerstinkopen heb zien doen.
Ook de hoop op een nieuw IRA staakt-het-vuren hangt in de lucht. Net 
als twee jaar geleden, toen het staakt-het-vuren werd afgekondigd. Ik was 
toen bezig geld bij elkaar te brengen voor mijn werk in Noord-Ierland en 
één van de organisaties die garant wilde staan voor enkele ‘stuivers’ vroeg 
mij of het verzoeningswerk nu nog wel doorging, er was immers vrede. 
In Nederland betekenen woorden als kerst en vrede iets anders als hier in 
Belfast aan de peaceline. Ondanks het staakt-het-vuren ben ik gegaan en 
nu verlang ik net als veel mensen om mij heen naar een nieuw staakt-het-
vuren. Vandaag is mijn verlangen zelfs groter, alhoewel in het vooruitzicht 
daarvan de klad kwam. John Major, de premier van Groot-Brittannië, 
speelde de sterke man in het parlement om de unionisten - Ieren, meestal 
van Schotse afkomst, die onderdeel van Groot-Brittannië willen blijven, 
voor het merendeel de protestanten van Noord-Ierland - aan zijn kant te 
houden. Voor hetzelfde geld kan het dubbeltje nu de andere kant op vallen 
en breekt de burgeroorlog in alle hevigheid uit.
De laatste tijd is het al onrustiger bij ons in de buurt. Jongeren gooien 
stenen naar elkaar, en naar ons huis. Deze week is er nog een raam bij ons 
ingegooid. Na de bom in de militaire basis van twee maanden geleden is 
de spanning weer gestegen. Daarom waren we zo blij toen we deze week 
hoorden dat John Hume, leider van de Social Democratic and Labour 
Party (SDLP), een gematigde nationalistische partij die op den duur een 
verenigd Ierland wil, bezig is met onderhandelingen tussen Gerry Adams, 
leider van Sinn Fein, en Major. Na een lek in de media is onze hoop 
getemperd. Het is afwachten. Het grootste kerstcadeau kunnen we niet 
kopen, dat ligt in handen van enkele politici.
Het vredeswerk waarin ik hier verzeild ben geraakt, wordt gedragen door 
drie organisaties. Ik ben uitgezonden door Eirene Nederland en werk 
als theatermaker voor YouthAction, de grootste niet-geüniformeerde 
jeugdorganisatie in Noord-Ierland. Ik werk daar op de theaterafdeling. 
Dit betekent dat ik les geef aan de theaterschool voor jongeren. De 
kinderen waar ik mee werk zijn zeven tot en met dertien jaar. Ook 

119



120

geef ik theaterles aan kinderen in een buurthuis bij mij in de buurt. De 
voorstellingen die ik maak, zijn gebaseerd op ervaringen van de jongeren. 
Daarnaast geef ik mimeles aan volwassen. De derde organisatie waar 
ik voor werk is de Corrymeela Community, die vormingswerk doet in 
internaatsverband. Dat wil zeggen, ze brengen groepen naar een locatie 
waar ze voor verschillende dagen kunnen verblijven. Het gaat dan meestal 
om groepen die samengesteld zijn uit nationalisten en unionisten. Ik heb 
veel samengewerkt met de family worker. Verder komen er onder meer 
groepen jongeren en ouderen. Ik verzorg dan een onderdeel van het 
programma, zoals het maken van een voorstelling of als verhalenverteller. 
Verder verzorg ik een cursus bibliodrama. Dit is een vorm van bijbellezen 
die in Noord-Ierland onbekend is. Door een verhaal in beweging om te 
zetten, proberen we te achterhalen wat het voor betekenissen heeft voor 
het leven vandaag. Door het werken voor beide organisaties bevind ik mij 
in een unieke situatie waarin de theoloog en theatermaker in mij, in elkaar 
overlopen.
Maar goed, dat is wat ik officieel doe. Ik hoor van mensen om mij heen 
dat het informele, het hier wonen al zo belangrijk is. De Noord-Ieren 
staren voortdurend naar hun eigen navel (dat is hun eigen woordgebruik) 
en maken zichzelf zo tot het centrum van de wereld. Er bestaat geen 
leven buiten het conflict, het is allesbepalend aanwezig, het polariseert 
en wakkert de angst aan. Omdat ik buitenlander ben, kan ik naar 
kroegen aan beide kanten van de peaceline gaan. Niet dat ik van kroegen 
houd, maar dat is in Noord-Ierland de plaats waar mensen elkaar 
ontmoetten. Het geeft mij de gelegenheid om de verhalen van beide 
zijden te horen. Verhalen die hier al niet meer uitgewisseld worden. Door 
deze betrekkelijke vrijheid ontmoet ik mensen aan unionistische kant 
die verandering willen. Mannen die vroeger in de paramilitaire strijd 
verwikkeld waren. Mannen die zeventien jaar of langer in de gevangenis 
gezeten hebben en die nu zoeken naar een andere mogelijkheid om hun 
buurt te steunen. Zij hebben hart gekregen voor hun omgeving, voor de 
mensen met wie ze leven. Zij zijn de mensen die nu willen onderhandelen 
zonder voorwaarde vooraf. Hun geluid wordt vaak overschaduwd door 
de Paisley’s, leider van de Democratic Unionist Party, en de Trimble’s, 
leider van de Ulster Unionist Party, die de onderhandelingen proberen te 
dwarsbomen door te dreigen met opzegging van de steun aan de regering 
Major.
Misschien wordt alles na de kerst anders. 

Belfast, 27 november 1996
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Tombola 

De kerstboom was al aan. De gele, groene, en rode lichten schitterden in 
de verte. Bij het naderen van de boom kwam de housemuziek uit twee 
grote luidsprekers, die op een oplegger waren geplaatst, mij tegemoet. 
Politie met revolvers in de holster verdedigden de boom, de kerstman en 
het publiek tegen het verkeer. De muziek probeerde deze avond de regen, 
het verkeer en de politie te verdringen. 
De grote oude kerstman die tussen het publiek stond, deinde tegen de 
maat in. Niet in staat de beat van de muziek te volgen, zwierde hij op een 
ritme dat alleen voor hem hoorbaar was. Zijn meters lange armen wuifden 
naar de kinderen die met hun hoofden achterover vol verbazing naar hem 
opkeken.
“Hij is niet echt hé?”, zei het jongetje tegen de aanwezige priester. “Hij 
heeft gaten in zijn buik. Daar heb ik in gekeken en zag ik twee ogen. Er zit 
een man in die hem torst en beweegt.” Twee vrouwen in rode jurken en 
met puntmutsen hielpen de kerstman zijn armen te bewegen. De lange 
armen wuifden naar de kinderen onder hem en zo gaf hij ze zijn zegen.
Het was een druilerige bijeenkomst. En groepje jongeren dat zich niet 
over wilde geven aan dit festijn, stond aan de kant te genieten van de 
meegebrachte bier en dope. Hun slungelige lijven gingen hun eigen weg 
en ondersteunden zo hun commentaar op het gebeuren. Kinderen liepen 
heen en weer tussen hun ouders en grootouders die op de uitslag van de 
tombola aan het wachten waren. Over een kwartier zouden de winnende 
nummers worden afgeroepen. De winnaar kon kiezen uit de lekkernijen, 
die pontificaal stonden uitgestald tussen de luidsprekers. Voor één pond 
kreeg je zes nummers, die je kans gaven op een van de prijzen. Gerry, de 
priester, kreeg de kinderen aan het dansen. Luid lachend draaide hij mee 
in een cirkel die een mengeling van Ierse dans en gehuppel voortbracht. Ik 
werd onderdeel van dit gelach en danste weldra mee. Mijn paraplu, die ik 
van me afgeworpen had, werd van vertrapping gered door een genietende 
toeschouwer. De cirkel ging over in gehos, wat me aan een boerenbruiloft 
in Drenthe deed denken. Handen op elkaars schouders en lopen maar. 
Dan weer een cirkel en plotseling waren Gerry en ik ingesloten. Kinderen 
draaiden om ons heen, lachend en zingend, en we konden en wilden niet 
weg. Een penetrante stem die nummer 42 riep, doorbrak onze pret. Het 
was tombolatijd. Kaartjes werden tevoorschijn gehaald en namen van 
winnaars afgeroepen.
Twee gepantserde militaire voertuigen, waaruit de geweren van twee 
soldaten staken, probeerden zich een weg te banen door het publiek. Zij 
hadden geen notie van ons plezier. De politie hield ze tegen en liet ze van 
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koers veranderen. De politie is niet geliefd, maar tijdens deze tombola 
gaf het publiek support aan de politie, louter en alleen al omdat ze rustig 
bleven en vol spanning naar het afroepen van de nummers luisterden.

Belfast, 29 november 1996
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Muren lezen

Op de Shankill zijn deze week verschillende nieuwe leuzen verschenen. 
Op de muur bij Iceland, een Engels fenomeen waar je alleen ingevroren 
voedsel kunt kopen, bij Harry Corry, een zaak voor interieurverzorging, 
en op een blinde muur waar Agnes Street op de Shankill uitkomt. Ik vond 
er ook nog een, verloren achter een auto op de hoek Cambrai Street - 
Shankill, gespoten met waterige witte verf. Kennelijk hadden ze met het 
aanbrengen van deze leus meer haast dan met al die andere persberichten. 
Als ik in Belfast de politieke stand van zaken wil weten, dan is het ‘lezen 
van muren’ een voorwaarde. Mensen die geen toegang tot de media 
hebben, gebruiken de muur als klankbord. Tussen de liefdesverklaring 
Clare loves John worden meningen verkondigd en nu stond daar ook de 
angst voor ontwapening: Paisley + McCartney wanting Loyalist Areas 
left Defenceless en McCartney + Paisley, No Loyalist Guns You’re no 
Carson of In the spirit of the Clyde Valley no Guns today mr Paisley. 
Clyde Valley is de naam van een schip dat in 1914 wapens smokkelde 
voor de Ulster Volenteer Force (UVF). Edward Carson, rond 1900 een 
Member of Parliament voor de Ulster British Conservative Alliance, heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de militarisering van de protestantse 
beweging. Bob McCartney is momenteel bezig Paisley rechts in te halen. 
Hij is partijleider van de kleine rechtse United Kingdom Unionist Party 
(UKUP). Paisley heeft ooit getracht een eigen paramilitaire organisatie 
op te zetten. Hij heeft zich daarvan teruggetrokken toen hij zag dat hij 
op een andere manier meer politieke winst kon halen. Nu verkondigt 
hij dat de paramilitaire organisaties eerst hun wapens moeten inleveren 
voordat ze mee mogen doen aan de onderhandelingen. Sinn Fein mag pas 
meedoen als de IRA een wapenstilstand heeft afgekondigd. Om neutraal 
te lijken, schildert hij Noord-Ierland af als een rechtstaat en vergeet zo 
zijn eigen verleden. De loyalisten handhaven nog steeds het staakt-het-
vuren. Dat is te danken aan de twee nieuwe kleine politieke partijen 
Progressive Unionist Party (PUP) en Ulster Democratic Party (UDP), die 
nauwe banden onderhouden met de paramilitaire organisaties. Zij willen 
onderhandelen met Sinn Fein als de IRA een nieuw staakt-het-vuren 
afkondigt. Bij deze onderhandelingen komt ook de ontwapening aan bod. 
De politie, van staatswege de controlerende instantie, wordt aan beide 
zijden van de peaceline gewantrouwd. De politie is niet neutraal, daarom 
voelen de loyalisten zich naakt als zij de wapens inleveren en dit hebben 
ze gemeen met de republikeinen. 

Belfast, 30 november 1996
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Terugblik

Als ik terugkijk op mijn verblijf van anderhalf jaar in Noord-Ierland, lopen 
twee ontwikkelingen parallel. De eerste is dat ik steeds meer zicht krijg op 
de politieke situatie in Noord-Ierland. Op de complexiteit, de verschillende 
lagen die er zijn en de cultuurverschillen tussen Noord-Ierland en 
Nederland. Daarnaast krijg ik meer inzicht in mijn eigen functioneren, uit 
hoeveel lagen en fragmenten ik zelf besta.
Als ik nu over mijn vertrek naar ‘huis’ denk, hoor ik Ann Dickson zeggen: 
“Mensen zoals jij hebben we hier nodig.” Als je gebrek aan zelfvertrouwen 
hebt, is het een verademing om te horen dat je nodig bent. Niet nodig 
zijn om het verlangen van iemand op te vullen, maar omdat ik iets te 
brengen heb. En zo werd deze opmerking een van de grootste drijfveren 
om af te reizen. Ik voelde me welkom en in mijn fantasie zag ik een mooie 
toekomst voor mezelf weggelegd. Hoe anders is het gelopen. Er was 
niets georganiseerd voor mij. De enige structuur die er was, bestond uit 
kortlopende projecten die geld in het laatje brachten. Dat ik mijn eigen geld 
meebracht, werd zo op den duur een handicap. In het begin gaf het me veel 
tijd om mensen te ontmoeten, te netwerken zoals dat heet, en voorzichtig 
enkele projecten te doen. Ik hielp mensen bij programma’s die ze zelf 
ontwikkeld hadden, als ‘instant’ dramawerker, omdat ik geen deel uitmaakte 
van het ontwerpen van die programma’s. 
Aan het eind van het eerste jaar dacht ik dat het anders zou gaan lopen. 
Ik had een mooi project in het vooruitzicht: het regisseren van een 
voorstelling waar 25 jongeren aan meededen, katholieke en protestantse 
jongeren. In april 1997 zou het in The Old Museum opgevoerd worden. Nu 
wacht ik al drie maanden, maar het geld is nog niet rond. En de organisatie 
waarvoor ik het zou doen is op sterven na dood. Ik heb te lang gewacht. 
Misschien te veel geluisterd en te weinig naar concrete inhoud gevraagd. 
Luisteren vind ik nog steeds belangrijk, maar aan de andere kant moet ik 
meer voor mezelf opkomen. Het trieste is dat niemand in Noord-Ierland me 
daarin zal steunen. Dat is iets wat ik zelf moet doen. Concreet betekent het 
voortdurend achter mensen aan bellen. Een afspraak hier betekent immers 
dat er alleen een intentie voor een afspraak is en zegt feitelijk niets over de 
uiteindelijke doorgang ervan. Het jongetje dat riep ‘Hé, hier ben ik ook nog’ 
moet nu niet roepen vanuit contramine, maar omdat het werk hem aan het 
hart gaat. Ik vind dat moeilijk. Ik ben nog steeds die twijfelkont en heb de 
bevestiging van mijn werk door anderen nodig. Ik speel geen eerste viool, 
maar als tweede of derde viool meespelen vind ik wel leuk.

Belfast, 1 december 1996
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Verzoening

Mijn moeder vertelde mij dat G. uit Z. dood was. G. was de directeur van 
de eerste christelijke technische school in Z. Tijdens mijn opleiding daar 
tot metaalarbeider heb ik deze man met hard en ziel leren haten. Hij en 
de onderdirecteur tiranniseerden de school. Ik hoorde mijn moeder in de 
verte tegen mij zeggen: “Hij is 64 jaar geworden.” Maar in gedachten zag ik 
deze man op mijn netvlies als de directeur van begin veertig, mijn leeftijd 
nu. De geschiedenis was stil blijven staan. Ik zag, hoorde en rook hem 
opnieuw, deze opgeblazen driftkikker die zijn status ophield door jongens 
eronder te houden. 
De eerste christelijke technische school werd onder zijn leiding het 
voorbeeld voor ‘nieuw onderwijs’. Hoe leer je een hamer christelijk vast te 
houden en hoe draai je op een christelijke manier een schroefje aan? Zijn 
directeurschap moest voor ons een lichtend voorbeeld zijn. Een van de 
medeleerlingen met vlechtjes in zijn haar werd de klassen rondgeleurd. 
Zijn haar werd met gaasverband opgeknoopt en de onderdirecteur hield 
zijn verhaal over het gevaar van lang haar: “Pas op met lang haar, want 
als het in een machine komt dan scalpeert het je.” Deze vertoning werd 
zo een getrouwe interpretatie van een christelijke traditie waarin degene 
die afwijkt op de brandstapel verdwijnt of via kastijding tot de orde wordt 
geroepen. 

Vijftien jaar later kruisten onze wegen elkaar nog eens. Hij zat alleen in 
een eersteklascoupé van de trein Utrecht-Amsterdam. Hij las een CDA-
pamflet. Tijdens zijn loopbaan was hij al actief in de plaatselijke politiek 
van Z. Nu zal hij wel landelijk zijn doorgebroken, dacht ik, toen ik hem zo 
ineengedoken dat groene schotschrift zag lezen. Ik kon mij geen grotere 
tegenstelling bedenken dan tussen dat groene pamflet in zijn handen 
en zijn gedrag als directeur van de technische school. Mijn hand greep 
instinctief naar de deurgreep zodat ik de spuug die opgehoopt achter mijn 
lippen klaarlag ruim baan te geven. Ik wilde hem recht in zijn gezicht 
raken en ik wist dat ik dan nog rechtvaardiger was dan hij; ik had immers 
geen publiek om hem te vernederen.
“Harry toch”, zei mijn moeder, toen ik over mijn haat vertelde. “Ja moe, ik 
haatte hem, maar uiteindelijk ben ik doorgelopen zonder te spugen.” In de 
tweedeklascoupé kon mijn lichaam uitrazen. Het duurde de hele treinreis 
voordat ik was gekalmeerd. 

Vroeger was ik een moralist en veel te strikt in de leer. Deze geschiedenis 
op de technische school heeft mijn moraal ingekleurd. Nu ben ik veel 



126

meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de directeur, hoe hij als vader 
en echtgenoot was. Ik ben geïnteresseerd in zijn achtergrond, misschien 
kan ik zijn uitzonderlijk gedrag daardoor beter begrijpen. Misschien had 
ik moeten spugen, dat was een kans geweest om ons verhaal een vervolg 
te geven. Nu is hij voor mij als klootzak gestorven. 

Alex, een jonge vrouw te Z. van 16 jaar, kwam bij mij. Ik was 18, dat is nu 
dus 23 jaar geleden. Zij vertelde mij over haar docent. “Harry, een docent 
van mij wilde met me vrijen, hij zou me thuisbrengen met zijn auto. 
Onderweg zette hij de auto stil en werd handtastelijk. Uiteindelijk ben ik 
uit de auto gekomen, ik weet niet wat ik nu moet doen.” Ik wist niet wat 
ik met dit verhaal aan moest. Ik kende haar nauwelijks, als lid van onze 
gereformeerde jongelingsvereniging, maar daar kwam ik niet zo trouw. 
Haar ouders hoorden bij onze kerk, evenals haar docent. Ik weet niet waar 
ik de moed vandaan heb gehaald, maar ik ben die avond nog naar zijn huis 
gelopen. Zijn vrouw deed de deur open en ik vroeg of haar man thuis was. 
Boven in zijn studeerkamer vertelde ik hem dat hij met zijn handen van 
zijn leerlingen af moest blijven. Twee dagen daarna kreeg ik een grote bos 
bloemen van Alex. Ik die me geen raad wist met seksualiteit en erotiek en 
het liefst met haar naar bed was gegaan, sprong voor haar op de bres. 

Mijn eerste vriendin was mijn redding. Zij ontspande mij en gaf zo 
plaats aan mijn lust. Ik was haar redding, ze vroeg mij haar over een 
spoorwegovergang te dragen in de bossen van B. waar we samen op 
school zaten. Deze spoorwegovergang werd zo de drempel van ons 
toekomstige thuis. Na vier jaar elkaars redding geweest te zijn kwam de 
crisis. 

Mijn broer, die ik vertrouwde, zou ons helpen. Samen reden we met de 
trein naar U., waar hij woonde. Hij had veel aandacht voor mijn vriendin 
en scheen erg veel te begrijpen. Tijdens de terugreis vertelde ik mijn 
vriendin dat ik me alleen gelaten voelde. Na dit bezoek zijn mijn vriendin 
en mijn broer een briefwisseling begonnen. Enkele weken later vertelde 
ze dat ze met mijn broer naar Frankrijk zou gaan om een kennis van hem 
te bezoeken. Ik schreef een brief aan mijn broer, waarin stond dat ik bang 
was, hem in mijn fantasie met mijn vriendin zag vrijen en hem niet meer 
vertrouwde. Hij was furieus en schreef dat ik mijn penis achterna liep. Hij 
schreef dat datgene wat zich tussen mijn vriendin en hem afspeelde heel 
bijzonder was. 

Misschien had ik het kunnen weten dat het zo zou verlopen. De 
voortekenen waren er immers geweest. Enkele maanden voordat wij 
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zijn advies vroegen, had ik met hem aan de keukentafel een gesprek over 
zijn werk. Hij is stagebegeleider en begeleidt jonge vrouwen naar de 
arbeidsmarkt. Hij: “Als ik met een studente praat doe ik de deur van mijn 
kantoor op slot, want het gaat niemand iets aan wat daar gebeurt.” Echt 
geschiedenis heb ik met mijn broer niet meer gemaakt. Wij tolereren 
elkaar, en dat is het. Pogingen tot gesprek stranden al in het begin en zo 
blijft hij voor mij de blaaskaak die in socio-jargon zijn kwetsbaarheid 
overschreeuwt. 

Als ik op afstand van mezelf de pijn van deze situatie terzijde zet, dan 
kan ik zien dat hij de problemen en het ‘proces’ van anderen nodig heeft 
om zelf een identiteit te verkrijgen. In mijn broer kan ik mijzelf spiegelen, 
want is het grootste gevaar voor een verzoeningswerker juist niet dat hij 
de ander en het conflict nodig heeft om zelf een identiteit te krijgen? Zo 
kan ik via het gedrag van mijn broer mijn eigen handelen beoordelen.

Op de Sociale Academie werd ik door de docent methodiek voor gek 
uitgemaakt, het gebeurde in een kringgesprek. Het was begin jaren tachtig 
en het gesprek werd nog steeds in de kring gevoerd. De klas is nog eens 
bij hem thuis op bezoek geweest, waar hij met zijn vrouw en twee lieve 
kinderen woonde. Vijf jaar later kwam ik hem tegen. Hij zat met zijn 
nieuwe jonge vriendin, een ex-leerlinge, in een tweepersoonskano. Het 
was echt een romantisch plaatje en ik dacht: wie is hier gek? 

Ik zocht verzoening met mezelf. Ik die mezelf als verscheurd ervoer, alsof 
in mij een gevecht tussen twee extremen plaatsvond. Ik zocht verzoening 
door mij te compromitteren met een moraal die goed en kwaad extreem 
tegenover elkaar plaatst. Gereformeerd zijn betekende dat je anders was 
dan de anderen. Eerlijker, meer gedreven door de geest dan door het vlees. 
Het vlees stond voor het lage, de lusten, en omdat daarvoor in ons huis 
geen taal bestond ben ik zonder lichaam grootgebracht en had ik geen taal 
om mijn gevoelens te duiden. Elke aanraking bracht een erectie teweeg. 

Mijn vader vertelde me eens, in zo’n zeldzaam moment dat zich soms 
even voordoet, dat hij zich geen raad wist als een vrouw hem aanraakte. 
“Ik weet niet wat ik moet doen”, zei hij dan. “Maar ik houd er ook niet 
van om aangeraakt te worden.” Mijn vader, mijn oude knuffelbeer, soms 
raakte ik hem aan, heel even maar, anders werd het ongemakkelijk. Voor 
de ander klaar staan was jezelf wegcijferen en het niet voelen van je 
eigen behoefte. Er zijn voor de ander had zo geen enkele lichamelijke of 
erotische connotatie. 
De enige plaats voor het lichaam was de plaats die het lichaam van 
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de jongen op de technische school kreeg. Lichaam is de plaats voor 
kastijding, de plek die tot orde geroepen moet worden, de plaats voor 
vernedering. Als ik nu terugkijk, zie ik dat de ontkenning van het lichaam 
ervoor zorgde dat de taal ontbreekt om tot een analyse te komen over 
de plaats en de rol van het lichaam in het leven. Socio-jargon en jezelf 
wegcijferen staan een analyse in de weg. Wat dan overblijft is een blinde 
vlek bij het observeren van eigen handelen. Door de afwezigheid van een 
taal die het lichaam benoemt, kunnen docenten tot het schenden van de 
integriteit van het lichaam komen doordat ze het kastijden of omdat ze 
ermee willen vrijen en een machtsanalyse achterwege laten.

Wat ik van mijn gereformeerde opvoeding heb overgehouden, is mijn 
verontwaardiging. Ik koppel die nu niet meer aan een pasklare moraal. 
Ik luister nu naar verhalen. Verhalen waarin een pasklare moraal mensen 
geen opening biedt maar hen juist verstikt. Vanuit mijn eigen achtergrond 
weet ik dat als ik mijn verontwaardiging aan een kant en klare moraal 
koppel ik mezelf verstik en over andere mensen ga oordelen. Ik was 
een etter met mijn strikte moraal omdat ik wegliep voor mijn lust en 
oordeelde over anderen. 

Ik weet nu dat krom recht kan zijn, want de geschiedenis heeft een grap 
met mij uitgehaald. Ik ben verliefd op een vrouw die 17 jaar jonger is, 
en ik wil niets liever dan met haar in een tweepersoonskano de wereld 
veroveren. Ik leef in een omgekeerde ‘midlifecrisis’, omdat ik voor mijn 
gevoel aan het begin van mijn carrière sta. Het duurde lang voordat ik 
mijn razen kon accepteren. Nu raas ik nog steeds, maar zie ik het als de 
bron van mijn creativiteit. Mijn razen is niet meer zo destructief en wordt 
niet door een verstikkende moraal afgedempt. 
Ik ben blij dat ik me nooit tegen mijn gereformeerde achtergrond heb 
afgezet. En omdat ik binnen verschillende tradities gewerkt heb, zie ik 
dat elke traditie beknellend kan werken. Maar ik heb ook gezien dat er 
tradities zijn die coulant met de verschillen tussen het vlees en de geest 
omgaan, want ik ken priesters van wie ik vermoed dat ze praktiserend 
homo zijn en ik heb met een novice geslapen. 

Binnen mijn eigen gereformeerde traditie heb ik mijn vrijheid 
bevochten. Ik zie nu de waarde van die traditie. Zij heeft mij de liefde 
voor bijbelverhalen bijgebracht, mijn gevoel voor rechtvaardigheid 
gevoed en de basis gelegd voor het inzicht dat ik slechts een onderdeel 
ben van de wereld en niet het centrum. Maar zij heeft mij ook een  
minderwaardigheidscomplex gegeven, een gebrek aan zelfvertrouwen, 
omdat ‘niet het centrum van de wereld zijn’ werd verward met er niet 
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mogen zijn voor jezelf. Wat overbleef was een wegcijferend dienen. 
Maar dit gebrek aan zelfvertrouwen heeft mij uiteindelijk naar Belfast 
gebracht. Omdat een kennis in Belfast zei: “Kom toch hier werken, 
mensen als jij hebben wij hier nodig.” Voor het eerst voelde ik mij welkom 
en had ik een doel in mijn leven. Het is hier, als verzoeningswerker in 
Belfast, dat ik door te luisteren uitzonderlijk veel over mijzelf te weten 
kom. Luisteren naar verhalen waarin haat een rol speelt. Vaak zijn het 
gestolde verhalen. Verhalen zonder geschiedenis. Een herinnering aan pijn 
die onbemiddelbaar opgesloten blijft in een ‘black box’. 

Jammer genoeg gaan veel mensen nog steeds als klootzak dood omdat 
verhalen niet gedeeld worden, zoals de directeur van de technische school 
in Z., en dat is zonde. Maar het delen van verhalen is ook niet altijd 
mogelijk, omdat dat twee partijen of mensen vraagt die willen delen. En 
als dat niet het geval is, dan is er geen mogelijkheid tot verzoening, maar 
is er slechts een tolereren van elkaars bestaan wat overblijft. In het delen 
van verhalen waarin mensen vertellen over hun eigen gebrokenheid, pijn 
en verdriet kunnen we elkaar vinden. Verzoening vind je niet door jezelf 
groot houden. Elke moraal voor de rechtvaardiging van het eigen gedrag 
werkt averechts. Elke moraal die niet de eigen tekortkoming insluit, sluit 
verzoening uit. 

Een christendom dat zichzelf als missionair en anders blijft zien, loopt 
het gevaar de eigen gewelddadige traditie te verdraaien door deze te 
idealiseren. En zo kan het in de valkuil van de eerste technische school te 
Z. vallen. Op deze school was geen taal aanwezig om de eigen gebreken 
te verwoorden: de school was de beste, wilde groter worden dan de 
openbare technische school en hield daarom de schone schijn op. Om tot 
verzoening te komen, is erkenning van de eigen rol in toegebracht onheil 
nodig. 
Dit heeft S. mij leren begrijpen. Zij, ooit verkracht, kon zich 
verschrikkelijk nijdig maken over de geforceerde moraal van vergeving:  
“Deze vergeving is een vergeving die gebaseerd is op een abstractie”, zei 
ze dan, “omdat ze de geschiedenis van het slachtoffer ontkent.” Want haat 
valt niet zomaar weg te rationaliseren en vergeving kan niet alleen van één 
kant komen. 

De rol van het christendom ligt mijns inziens niet meer in zijn exclusiviteit 
maar in het delen van zijn eigen gebroken en veelal trieste gewelddadige 
traditie. Want de kerk is overal. Er is geen plaats beter of anders meer 
want de kerk ligt op straat. De kerk is in de wereld en de wereld is de kerk. 
Daardoor kunnen breuken zichtbaar worden, contradicties deelbaar en 
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verhalen hoorbaar. Uiteindelijk is schuldbekentenis misschien de enige 
hoop. Niet een verstikkende schuldbekentenis maar een die gebaseerd 
is op een analyse van de eigen geschiedenis. En misschien is er geen 
boodschap aan en voor de wereld meer maar rest ons - als christenen - 
slechts te luisteren om zo de verhalen een plaats te geven in een traditie 
die spreekt over een kwetsbaar en zeer fragiel visioen. Een visioen dat 
naam geeft aan verkrachte, vermoorde en mishandelde mensen en 
spreekt van een mogelijke opstanding. In deze verhalen kunnen we de 
kwetsbaarheid van de eeuwige God tegenkomen die geen naam mag 
hebben en licht de hemel misschien heel even op.

Belfast, 7 december 1996
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Nachtmerrie

Ik zit in de trein van Zwolle naar Amsterdam. Als ik uit de trein stap, 
herken ik de omgeving niet. Dit moet toch Amsterdam zijn, denk ik. Vóór 
mij rijzen grote gebouwen uit de grond op, die in aanbouw zijn.
Ik weet niet waarom ik hier ben en ben vergeten wie ik zelf ben. Ik
ben een vreemdeling voor mezelf die staat op een voor mij onbekende 
plek.
Ik ben even alles vergeten. Een vrouw die ik vagelijk herken, spreekt mij 
aan en vraagt waar ik heen moet. “Amsterdam”, zeg ik. “Dan moet je de 
bus nemen, en die staat op het station.” Samen met haar loop ik erheen.
Het perron steekt anderhalve meter boven de bus uit, maar dan begint 
de bus langzaam omhoog te komen tot het niveau waarop wij staan en 
kunnen we instappen. Als de bus daalt, zien we het perron naast ons 
stijgen. In de bus ontmoet ik mijn zus. Ondanks dat ik alles vergeten ben, 
weet ik dat dit mijn zus is. De bus vertrekt en rijdt over het spoor van de 
trein. In het midden van de stad moeten we uitstappen. De onbekende 
vrouw stapt uit en springt op een voorbijrijdende tram. Dat was de 
tram naar Amsterdam denk ik en zie haar achter het raam in de verte 
verdwijnen. Even later zie ik een jongen op een voorbijrijdende tram 
springen. Hij gooit eerst zijn koffer op het achterbalkon en weet dan zelf 
op dit minieme balkonnetje te komen. Tenminste, ik vermoed dat achter 
deze tram een balkonnetje moet zitten. Hoe kan hij anders zichzelf en de 
koffer vasthouden om de tram binnen te komen? Ik zie dat de balkondeur 
van binnenuit opengaat en de jongen naar binnen wordt geholpen. Ik 
denk: zo makkelijk is het dus. Mijn zus zie ik nog net in een andere 
tram verdwijnen en ik blijf aan de grond genageld staan, in een desolate 
omgeving waar flats in aanbouw zijn. Ik zie steigers met bouwkranen. 
Ikzelf sta in een lege zandvlakte, met vóór mij roestige rails waar net nog 
trams overheen gereden zijn maar er nu uitzien alsof ze in geen jaren 
meer gebruikt zijn. Er is geen mens te zien en het is stil. De enige die 
beweegt ben ik, ik draai mijzelf rond om deze verstilde omgeving in me op 
te nemen.

Belfast, 8 januari 1997
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Nog steeds prullenbakken

De machinegeweren zijn terug, middenin het winkelcentrum van Belfast, 
maar de prullenbakken staan en hangen er nog steeds. Sommige straten 
zijn al afgesloten. In de fotozaak zei de verkoopster tegen mij: “Ik hoop 
niet dat ze het hele centrum gaan afsluiten en bussen gaan doorzoeken. 
En dat ze jou op je fiets tegenhouden en je rugzak doorzoeken, net 
als vroeger, vóór het staakt-het-vuren.” Vanmorgen reden de zwaar 
gepantserde wagens al weer op de Springfield Road. Vier militairen 
staken er bovenuit met hun geweer in de aanslag. De pigs verdwijnen 
zo langzaamaan uit het straatbeeld en grotere, zwaardere en meer 
bewapende voertuigen nemen het patrouilleren over. Belfast glijdt 
langzaam weg. Door wie en op welk punt ze wordt opgevangen, dat weet 
niemand. Maandag was er een mortieraanval op het gerechtsgebouw in 
Belfast. Vóór dat gebouw staat een torentje met zwaar bewapend glas, 
waarachter een eenzaam mens naar voorbijgangers kijkt. Ook nu keek 
hij naar het verkeer en naar de voorbijlopende voetgangers. Hij zag dat 
van een aankomende auto het achterraampje was opengedraaid. Dan die 
lichtflits, hij kon nog net wegduiken op de grond van zijn eigen kleine 
bunker. Het glas kraakte, maar versplinterde niet en zo was zijn leven 
gered. Diezelfde dag nog heeft de IRA de aanslag opgeëist. Politiemensen 
en soldaten zijn momenteel weer een gelegitimeerd doelwit geworden. 
Belfast is weer helder en ‘normaal’, zoals vroeger, stellingen worden weer 
ingenomen. 
Ik verbaas mezelf hoe mijn lichaam zonder opstandig te worden mee 
naar beneden glijdt. Ik ben kwaad op politici en wil mijn werk met meer 
gedrevenheid gaan doen. En toch wordt de betrekkelijkheid van mijn 
werk, hoe belangrijk ook, steeds duidelijker. O, daar is een super pig, denk 
ik, als ik de vergrote uitvoering van deze pig tegenkom, en ze lopen nu ook 
al weer met machinegeweren in het centrum. En dan: hoelang zullen de 
prullenbakken nog blijven hangen? Zullen ze de verkiezingen in Engeland 
nog halen of zijn de aanslagen dan zo erg dat ze vóór de verkiezingen 
verwijderd worden?

Belfast, 10 januari 1997
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Dennen

Ik wilde voor twee dagen de stad uit. Mijn tent, mijn rugzak, het weer, 
kortom alles wilde ik uitproberen. Ik wil immers binnenkort met Steffi 
gaan lopen en wil daar goed op voorbereid zijn. Ik verlang mateloos 
naar haar en wil eigenlijk voortdurend bij haar zijn, maar dit ter zijde. 
Ik wilde gewoon weg uit Belfast, om zo mijn beslissing van dit nieuwe 
jaar te vieren: meer genieten van mezelf en Noord-Ierland, de bergen, de 
zompige grond, en ik daar tussen, genietend.

De lange rechte dennen huilen wit
uit een grote wond vloeit hars
hun dood is gemarkeerd
een grijze eekhoorn kruist mijn pad
de waterige zon verdrijft de miezerige regen
en kleurt het donkerbruin van de dode varens
nog donkerder.
Een brem
die geen brem is, maar die ik hardnekkig brem blijf noemen omdat 
ik het een mooie naam vind en de engelse equivalent mij 
voortdurend ontschiet,
schiet zijn wortels jaar naar jaar tussen de vervallen muur
die het weiland dat voor mij ligt omsluit
en ze begint voorzichtig
gele bloemen prijs te geven
het is nog maar
half januari
in maart zal
de brem 
volop bloeien
regelmatig is zij zo 
de eerste en de laatste
die de bloeitijd omsluit.
De dennen
overleven dit jaar niet meer
verderop liggen ze al gekapt
en verzaagd tot brandhout
op hun laatste reis 
te wachten.

Belfast, 18 januari 1997
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Zoekende mannen

Drie melkflesjes staan op tafel. De ene driekwart vol, de andere halfvol en 
dan is er nog een met een bodempje melk. In de hoek van de keuken, op 
het aanrecht, zie ik er nog een verloren tussen de vaat staan. Ik vermoed 
dat de inhoud zuur is geworden zonder dat het flesje aangebroken 
is. Vanaf mijn stoel zie ik dat de dikke room boven op de melk vetter 
en korreliger is dan dat ik denk dat die moet zijn. The Guardian ligt 
overal verspreid door de keuken. Later blijkt deze krant overal te liggen, 
in de woonkamer, de slaapkamer, soms ligt hij nog ongelezen op de 
grond. Ik trof ook een verfomfaaid exemplaar aan in het kinderbadje, 
weggefrommeld na het lezen in bad. Pannen staan kriskras door elkaar op 
het aanrecht, verse zoete bollen die met acht aan elkaar gebakken worden 
liggen sinds gisteren te wachten om aangebroken te worden.
De thee van eergisteren heeft een bruine streep achtergelaten in de mok 
die vóór mij staat. Een tros aangebroken bananen, een vers bakje vijgen en 
een bos rozen die te lang zonder water hebben gestaan vullen verder mijn 
gezichtsveld.
Tegenover mij zit Sonja, een vrouw uit Tübingen. Michael en Sonja
hebben elkaar ontmoet tijdens een harpworkshop in de antroposofische 
leefgemeenschap drie mijl hier vandaan. Zij kennen elkaar nu vier dagen. 
Sonja kwam vandaag op haar enige vrije dag in de week langs en was niet 
weg te branden uit het huis van Michael, daarom was ze er nog toen ik 
kwam. Als wij elkaar verkennen en de gebruikelijk informatieve vragen 
aan elkaar stellen, zoals mensen doen die elkaar net ontmoeten, maakt 
Michael thee, wast de mok die vóór mij staat af en geeft mij een volle kop 
thee terug.
Na een uur brengt Michael Sonja weg. Als de deur achter hem in het slot 
valt, gaat de telefoon en denk ik: ik ben er niet. Michael moet het ook 
gehoord hebben. Hij opent de voordeur, neemt de telefoon op en vraagt 
na een uur terug te bellen. Als ze weg zijn, leg ik een paar verse briketten 
in de open haard en kijk hoe de vlammen hun nieuwe voer beginnen op te 
eten. Door het vuur droom ik weg. De blauwe vlammen doen mij denken 
aan mijn verloren liefdes en aan degene die ik nu liefheb. Ik voel me alleen 
en gelukkig.
Er komen tranen in mijn ogen. Tranen die mij de laatste tijd zomaar 
overvallen, bijvoorbeeld als ik een mooi boek lees of als ik naar mijn 
verlangen luister. Een lichaam, een man, een verhaal voel ik me. Een 
verhaal dat verder wil gaan, samen met haar, en mijn lijf stroomt over 
van begeerte. Als ik opschrik door het geluid van de voordeur, zie ik de 
kranten om mij heen liggen, het aangebroken pak met zacht geworden 
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koekjes op de poef staan. In de hoek staart een dinosaurus mij aan, die 
Michael samen met zijn kinderen in elkaar heeft gelijmd. Zijn twee 
kinderen uit Duitsland waren in december twee weken bij hen. Samen 
met de moeder van zijn derde kind probeerden ze het gezellig te maken. 
Vlak vóór de kerst ging de moeder weer naar Berlijn en nam de drie 
kinderen mee terug. Michael is alleen en vult de leegtes na zijn werk met 
vrouwen. De leegte die achterbleef bij vertrek van de kinderen is groot en 
het huis is leeg. 
Twee mannen die zoeken. Ik die denk gevonden te hebben zonder te jagen 
en hij volop in de jacht. Mannen die niet alleen willen zijn, oud willen 
worden en geschiedenis maken met een vrouw om ons heen, zijn wij. Wij 
praten samen over vrouwen, lust, verlangen en alleen zijn. Hij is jaloers op 
mij, omdat ik zo vervuld ben van Steffi, en ik ben gefascineerd door zijn 
masculiene optreden dat ongehinderd door schuldgevoelens het avontuur 
aangaat, vrouwen uitnodigt. Met een lach om mijn mond hoor ik zijn 
verhaal, over vrijen op zijn werk in het ziekenhuis, als hij on call is, zoals 
dat heet. Maar dat was twee weken geleden en nu klaagt hij omdat dat zo 
lang geleden was. Tussen de regels door hoor ik hem zeggen: het is niet 
de lust, ik wil bij iemand horen. Daardoor kan ik wat hij vertelt enigszins 
relativeren, maar toch, in mijn hoofd zie ik mijzelf vrouwen uitnodigen en 
vrijen, ongecompliceerd, elke keer een nieuw avontuur, mijn lust de vrije 
loop latend. 
Daarnaast heb ik de behoefte om bij ‘haar’ te willen zijn, te willen delen, 
en kinderen te hebben. Ik kan ontroerd zijn als ik een huis binnenkom en 
een kind zie met twee mensen die dit wezen proberen op te voeden. Ook 
dan kunnen er tranen in de hoeken van mijn ogen komen. Ik poets ze niet 
weg en laat ze daar zitten als een vraag die ik mezelf stel: en jij Harry? Ik 
voel mijn verlangen en geniet van mijn omgeving. Sinds ik meer opensta 
voor mijn eigen vragen voel ik me meer gedragen en ‘anders’ alleen.
Liggend voor de haard praten Michael en ik verder als de telefoon 
opnieuw gaat. Hij was me net aan het vertellen dat hij gebeld was door een 
vrouw. Hij had gereageerd op een contactadvertentie. En dat telefoontje 
van zo-even was van haar. Ik geniet mee van het gesprek en ben een 
geobsedeerde voyeur. Vragen als ‘Wat doe je?’, ‘Waarom heb je gereageerd 
op mijn advertentie?’, worden beantwoord met een ‘Van welke muziek 
houd je?’ en eindigen na een uur in een afspraak op maandagavond in een 
souterrain van een hotel in Newcastle. Michael is opgewonden en zijn 
oren gloeien. Zijn week ziet er nu zo uit: zondagavond met M. naar het 
openingsfestival van een nieuw concertcentrum in Belfast, maandagavond 
met A. in Newcastle en komend weekend met Sonja uit in Belfast.  
“Nu ik wegga uit Noord-Ierland krijg ik contact met andere vrouwen”, zegt 
hij met spijt in zijn stem. 
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Ik praat met hem over Steffi en Fee Ching, een Chinese vrouw in Noord-
Ierland, die mij aardig vindt en mij mee uitgevraagd heeft. Fee Ching is 
gescheiden en heeft twee kinderen. Ook mijn fantasie kan op hol slaan. 
Ik denk dat ze verliefd op me is. Dat maakt dat ik mijn fantasie niet direct 
in praktijk wil brengen. Het is niet de moraal die me tegenhoudt, maar ik 
wil niet aan iets beginnen waar ik uiteindelijk mezelf en de ander schade 
mee toebreng, wat mijn fantasie ook moge zijn. Michael en ik praten zo de 
avond vol, zien onze verschillen en genieten van het delen ervan. Mannen 
van een zekere leeftijd die alleen zijn kunnen erg aantrekkelijk zijn

Belfast, 18 januari 1997
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Oorlogsgeluiden:

Maandagavond wilde ik naar de Kashmir. Verleden week dinsdag was
vanuit de Kashmir Road een mortieraanval op een militair voertuig 
uitgevoerd, er waren geen gewonden. Vanavond was ik nieuwsgierig naar 
de verhalen. Vooral Paddy houdt ervan om te vertellen. Je weet nooit of 
hij de waarheid spreekt of dat mythen en sagen verweven worden met 
opgeblazen heroïek, waarin goed en kwaad over elkaar heen tuimelen en 
voor mij als toehoorder inwisselbaar worden.
Ik trof hem aan in de bar. Hij zat in een voor hem ongebruikelijk hoek, 
dat wil zeggen ik had hem daar eerder nooit had aangetroffen, half 
weggedoken tegen de gokautomaat. Vanuit deze hoek klonk mijn naam 
door de hele kroeg en ik voelde me thuis, aangenaam en gekend. Het 
eerste dat hij mij vroeg toen ik naast hem stond, was hoe het met Jannie 
ging. Jannie is een vast onderdeel van ons gesprek. Hij is gek van haar, 
zoals meer mannen die ik ken. Liefde is iets vreemds, een gevoel dat van 
twee kanten moet komen. Ik hoor Jannie nog zeggen dat ze hier geen 
vriend kan vinden. Na Paddy geïnformeerd te hebben over haar verblijf in 
Nederland begon hij met zijn verhaal.
“Verleden week dinsdag zat ik hier aan de bar. Ik hoorde twee harde knallen 
en ik moest meteen aan vroeger denken. Ik herkende het geluid; dat is een 
mortier, dacht ik. Lang geleden heb ik het van nog dichterbij meegemaakt. 
We zaten buiten voor het café ons pilsje te drinken. Er stond een 
pantservoertuig vlak bij ons, van waaruit foto’s werden gemaakt. Je hoorde 
het klikken van de camera. Ik weet niet of ze ons fotogeniek vonden, maar 
zeker was dat ze foto’s van ons maakten. Plotseling kwam er vanuit een 
zijstraat een man aangewandeld. Door het luikje, waarachter de fotograaf 
zat, wierp hij een granaat naar binnen. We hoorden een harde knal en 
zagen rook uit de auto komen. De man liep gewoon weg alsof er niets 
gebeurd was. Alle inzittenden moesten dood zijn, maar je hoorde er later 
nooit iets over. Weet je wat er gebeurde als er slachtoffers vielen aan Britse 
zijde? Dan werd gewoon gezegd dat ze in Duitsland bij een verkeersongeluk 
waren omgekomen. Nooit werd toegegeven dat ze in Belfast of Noord-
Ierland waren gedood. De oorlog moest verzwegen worden. 
Ik was ook ooit eens in het ziekenhuis. Ik zat onder de morfine en aan 
mijn voeteneinde zat een jonge soldaat.” 
De reden waarom Paddy daar lag, is mij compleet ontgaan en voordat 
hij over het ziekenhuis begon, was er slechts een korte adempauze die 
als introductie van het volgende verhaal gold, en waarmee verondersteld 
werd dat ik in deze korte pauze samen met hem de overgang kon maken, 
alsof de stappen die hij nam logischerwijs uit de vorige voortkwamen.  
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Voor mij echter was het ziekenhuis uit de hemel neergedaald. Ik 
probeerde nog even het verband te leggen, maar toen herinnerde ik 
mij dat verbanden in Belfast weinig logica hebben, wat voor mij een 
geruststellende gedachte was die mij de vrijheid gaf om verder te luisteren.
“Ik lag hem glazig aan te staren en hij staarde, ook al zat hij niet onder 
morfine, glazig terug. Maar dat staren houd je geen tien dagen vol, dus na 
verloop van tijd raakten we aan de praat. Op een gegeven moment vroeg 
hij mij wat voor amulet ik droeg. Ik zei: ‘Dat is Maria en zij beschermt me.’ 
Hij vroeg of ik er een voor hem kon regelen. Een vriend heeft er toen een 
gekocht. Maar de volgende dag wilde hij er nog een voor een maat. Het 
einde van dit verhaal was dat mijn vriend er een hele zooi heeft gekocht in 
een relikwieënwinkel. Ik geloof dat zijn hele bataljon ermee heeft gelopen. 
Hij vertelde me ook een verhaal dat er ergens een scherpschutter zat in 
Belfast en dat deze man nog nooit misgeschoten had. Natuurlijk vertelde 
hij niet waar, maar het feit dat hij me dat vertelde, vond ik ongehoord. Ik, 
een verdachte die voortdurend onder bewaking was. Wat nu gebeurt, is 
nog niets vergeleken bij wat we al meegemaakt hebben.”

En ik dacht terug aan verleden week dinsdag. Ik hoorde eerst een harde 
knal. “O, nee hè”, zei Noreen, “dit is een mortieraanval.” Noreen was 
nauwelijks uitgesproken of er volgde een tweede harde knal. “Zet snel de 
radio aan. Ik hoop dat er niemand gewond is, anders gaan de protestantse 
paramilitairen later ook te keer”, zei Noreen.
Wij waren samen in de keuken. Ik was een dramales aan het voorbereiden 
die ik de volgende morgen zou geven aan groep tien van de basisscholen 
Our Lady en Orangefield. Een groep van katholieke en protestantse 
kinderen met wie ik een voorstelling maakte over ‘Belfast de ideale stad’. 
Ik kon mezelf geen beeld vormen van de mortieraanval en ging verder 
met voorbereiden. Waarschijnlijk dacht ik nog, of hoopte ik nog, dat 
het iets anders was. En ik wist ook nog niet hoe goed Noreen was in het 
herkennen van geluid. Ik wilde vroeg naar bed en wilde dit af hebben. Ik 
voelde me ziek.
“Wil je de radio aanzetten, Harry?”, vroeg Noreen. Het duurde tien 
minuten voordat het nieuws begon. Noreen was zichtbaar gespannen en 
ik begon me ook zorgen te maken. Ik zag dat de poort bij ons huis dicht 
was en dat is geen goed teken. “In West-Belfast is bij het Springfield Road 
trainingscentrum vanuit Kashmir Road een mortieraanval uitgevoerd 
op een legervoertuig. Niemand is gewond geraakt. De tweede mortier 
miste doel en raakte het centrum waar op dat moment trainingen en 
vergaderingen waren belegd”, zei de stem uit de radio. Het mag een 
wonder heten dat niemand gewond is, omdat de tweede mortier net 
boven een raam insloeg. 
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Als ik er de afgelopen week langs fiets, zie ik elke keer de zwarte plek 
boven het raam met gesloten rolluik als stille getuigen en herinnering aan 
de knal. Mijn alfabet van oorlogsgeluiden is uitgebreid en ik weet dat ik 
op de oren van Noreen kan vertrouwen. Maar ik weet nu ook zelf hoe een 
mortieraanval klinkt. Meestal zijn het in Belfast twee knallen die elkaar 
met een tussenpose van plusminus twintig seconden opvolgen. Ik weet 
niet of dit typisch is voor Belfast, maar hier gaan ze altijd met z’n tweeën 
gepaard. Dat had ik in de krant gelezen en nu heb ik het met eigen oren 
gehoord.

Belfast, 4 februari 1997
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Vierkante dans

Om half negen vertrokken we uit Belfast om te gaan dansen in Hilltown.
Steffi had een lift georganiseerd met Jim en Kim, twee van haar 
dansvrienden. Steffi heeft mij geïntroduceerd in een typisch Ierse 
vermaak, het dansen in een vierkant met aan elke zijde een koppel. 
Tijdens de dans verplaatst het stel zich gezamenlijk in verschillende 
patronen over het vierkante vlak. Ook komt het voor dat een van de 
partners - meestal de man - de ander verlaat, waarna hij na een solo of 
met andere vrouwen gedanst te hebben terugkomt bij zijn eigen partner. 
De dans is niet aan leeftijd gekoppeld, iedereen kan meedoen. Er is maar 
één taboe en dat is dat mannen niet samen een koppel kunnen vormen. 
Maar verder is de sfeer open en hartelijk en worden beginnelingen 
vriendelijk in de geheimen van het volgen der patronen ingevoerd. 
Wij kwamen om tien uur aan en de avond was nog niet begonnen. Een 
grote lege hal met parketvloer, die later veel te glad bleek te zijn. In 
combinatie met mijn afgesleten schoenzolen maakte dat dat ik sommige 
vormen vrijer uitvoerde dan opgegeven was.
Aan de korte zijde van de rechthoekige hal was het podium, aan de twee 
lange zijden waren verhogingen aangebracht met banken die mij aan de 
oude tweedeklascoupé in de groene treinen van de NS deden denken. De 
banken waren ook groen en tegenover elkaar geplaatst, met dit verschil 
dat daar waar in de trein het raam zit nog een bank tegen de blinde muur 
aan was geplakt. Je was gedwongen in een groep van mensen plaatst te 
nemen die elkaar op de een of ander manier altijd aankeken. Door je 
zijdelings af te wenden van de anderen had je een kans om een enigszins 
intieme sfeer met je buurman of -vrouw te creëren. Langzaam stroomde 
de hal vol en na een half uur was de zaal gevuld. De geluidsinstallatie die 
ze nog op het podium aan het opbouwen waren toen we binnenkwamen 
was gereed, en het feest kon beginnen. 
In mijn set danste een man met O-benen en een iets gekromde 
ruggengraat tussen de schouders waardoor zijn hoofd wat voorover boog. 
Over zijn grijze haar hing een roze gloed, als herinnering aan zijn ooit rode 
haarbos. Zijn zware wenkbrauwen accentueerden zijn naar voren gebogen 
hoofd nog meer. Het was alsof zijn wenkbrauwen hem door hun gewicht 
naar voren trokken. De hele avond zou ik gebiologeerd zijn door zijn 
aanwezigheid. Door zijn soepele bewegingen en zijn zichtbare lol werd zijn 
lichaamshouding nog meer benadrukt. De muziek speelde met zijn postuur 
en als zijn armen langs zijn lijf naar beneden hingen, kreeg hij iets van een 
slungelige clown die zich ritmisch en gracieus op de muziek beweegt.
Om twaalf uur ging het tl-licht aan en werden er broodjes en appeltaart 
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verstrekt. Snel verdrong iedereen zich bij de broodjes- en koffietafel. Ik 
kreeg voor de tweede maal tijdens mijn verblijf in Ierland een visioen van 
een boerenbruiloft in Drenthe. Daar is het immers ook de gewoonte om 
om twaalf uur koffie en broodjes te serveren. Het verschil is dat het hier 
in Hilltown slechts een onderbreking was en niet het einde van het feest, 
terwijl in Drenthe de koffie en de broodjes vaak de functie hadden de gasten 
nog enigszins nuchter te krijgen voordat ze in de auto naar huis reden. 
Na een half uur pauze gingen de tl-balken uit en begon de muziek weer 
te spelen. De dansvloer stroomde snel vol. Tijdens het eten zag ik dat 
de plaatselijke priester aanwezig was. Hij leek zo uit een plaatjesboek 
gestapt. Een gedrongen figuur in het zwart met een kalend hoofd. Het 
enige wit was zijn haar en het boordje dat hij om had. Zijn dikke buik die 
uit zijn opengeslagen jas naar buiten stak, maakte het plaatje compleet. 
Hij praatte met verschillende mensen en hielp met het afruimen van de 
tafels. Even was ik jaloers op hem, op de manier waarop hij zich tussen 
de mensen bewoog, en fantaseerde ik over hem en zijn schaapjes. Ik 
zag mijzelf in zijn plaats als herder die voor het slapen gaan nog even 
zijn schaapskooi rondloopt om te kijken of de schapen de dag goed 
zijn doorgekomen. Hoe mooi is het om gekend te zijn. Ik zag mijzelf 
rondlopen en tante Sien, die afgelopen dinsdag haar enkel verzwikt heeft, 
vragen hoe het met haar gaat. Of hoe Claartje, die drie maanden geleden 
een moeilijke bevalling van een tweeling heeft gehad, zich nu voelde. 
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Toen ik zag dat de priester niet meedanste in het gedruis, vervaagde mijn 
fantasie. Ik genoot van mijn vrijheid en keek naar Steffi, naar het genot dat 
van haar afstraalde als zij ronddraaide op de muziek. Soms deed zij haar 
ogen dicht en was ik benieuwd wat ze achter haar gesloten oogleden zag. 
Zij was tegelijk zo volop aanwezig en afwezig, en toen ik met haar een 
draai maakte hield ik mijn ogen open en genoot met volle teugen. Ik zag 
hoe ze met een ander danste en even wilde ik de enige zijn die met haar 
danste. Een vlaag van vast willen houden wat ik juist probeer los te laten, 
de gefixeerde beelden over elkaar en het willen bezitten van haar, viel over 
mij heen. Maar ik genoot juist van haar aanwezigheid, haar vrijheid, haar 
overgave aan zichzelf. Toen zij mij later vroeg om met haar te dansen, was 
ik gelukkig en verlangde ernaar dat de dans uitsluitend zou bestaan uit 
ronddraaien en dat ik dan samen met haar als een soefi-heilige urenlang 
kon ronddraaien met haar in ons eigen centrum.

Belfast, 10 februari 1997

Febr   03 Larry McCartan 79, Down, married five children
Febr     12 Stephen Restorick 23, Armagh
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Hervonden hoop

Het gebeurde twaalf dagen geleden, op een woensdagmiddag, in Woodvale 
Community Centre, waar ik nu al anderhalf jaar kom om met kinderen 
toneel te spelen, dat tijdens het maken van een radioprogramma, dat wij 
zomaar voor de lol opnamen, omdat ik een nieuwe portable MiniDisc 
Recorder had gekocht waarvan ik de opnamekwaliteit wilde uitproberen, 
dat tijdens het maken van deze radio-uitzending, waarin de sportuitslagen 
bekend werden gemaakt, en vooral veel over voetbal werd gepraat, dat 
is haast het enige wat er aan protestantse zijde aan sport bestaat, een 
jongetje heel hard in een lange ademstoot ‘Gooooooooooooooaaaal’ 
riep, en zich op een voetbalveld waande en vervolgde met: “Het is twee 
één voor Amazore Rangers tegen Woodvalepark Succers”, dat in deze 
uitzending waar ook voetbalspelers aanwezig waren die hun commentaar 
gaven op de wedstrijd, commentaren die werden afgewisseld met muziek 
van de Spice Girls, die toevallig net in de studio van het community centre 
aanwezig waren, dat we overschakelden naar een andere studio, om plaats 
te maken voor een vraaggesprek met kinderen uit de Woodvalebuurt, 
een protestantse wijk aan de Upper Shankill, dat door hun verhalen, in 
eerste instantie onschuldige verhalen over de verveling, over het spelen 
op straat, over ramen ingooien bij lege huizen, over de fascinatie voor 
het rinkelen van glas, over het park dat in de buurt ligt, dat later, tijdens 
dit gesprek, toen de interviewster vroeg: “Als ik mijn katholieke neefje 
meeneem naar de studio om met jullie te praten, wat doen jullie dan?”, de 
onschuld verdween omdat de kinderen reageerden met: “We slaan hem 
hartstikke verrot” en zij later vroeg: “En als je een meisje op straat ziet 
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liggen dat bloedt en je weet dat 
het een katholiek meisje is, wat 
doe je dan?”, “Nou we laten haar 
doodbloeden”, dat ik al luisterend 
naar deze verhalen mijn hoop 
verloor, dat de visioenen die 
ik met mijn werk wil bereiken 
verschrompelden, door hun 
antwoorden verdween mijn 
hoop als sneeuw voor de zon, 
want uit hun mond hoorde 
ik de haat van hun ouders, 
terwijl, net hiervoor, voordat de 

uitzending begon, een paar kinderen op mijn schoot hadden gezeten, we 
plezier hadden gemaakt, toneel hadden gespeeld, en ik daarvoor op straat 
zelfs was toegeroepen: “Hoi Harry, we komen zo hoor”, een onschuldige 
roep van herkenning, zonder te weten wie en wat ik ben, nooit gevraagd, 
kinderlijke nieuwsgierigheid naar het andere, de vreemde, die zomaar 
uit het niets verscheen om toneel met ze te spelen, de vreemdeling 
die veel interessanter was dan alle concepten over ‘de ander’, deze 
nieuwsgierigheid had overwonnen, ze hadden het nut er niet van ingezien 
om mij te vragen van welk geloof ik was, het deed er immers niet toe, deze 
kinderen die mij zo accepteerden zeiden nu: “Schiet alle katholieken dood, 
dan is het probleem opgelost, zij zijn begonnen en wij maken ze af”, ik was 
geschokt en de tranen brandden achter mijn ogen, vóór me zag ik de muur 
die hun mond steen voor steen metselde om zichzelf en de buurt heen, en 
nu, na twaalf dagen, hoop ik weer, en ik weet niet precies waar de hoop 
vandaan komt, maar ik hoop weer dat ik de kinderlijke nieuwsgierigheid 
kan prikkelen, zodat dit proces van afsluiting en uitsluiting vertraagt 
en misschien zelfs ooit wordt stilgezet, dat ze ‘hoi’ kunnen roepen naar 
de vreemdeling die zomaar uit de hemel komt vallen, maar het duurde 
twaalf dagen om deze hoop opnieuw te voelen en aan het papier toe te 
vertrouwen, want in deze twaalf dagen was ik cynisch over mijn werk, 
het leven in Belfast, de toekomst voor Noord-Ierland en het nut van mijn 
aanwezigheid in deze verscheurde samenleving.

Belfast, 3 maart 1997

March 14 John Slane 44, West Belfast, ten children
March 24 David Templeton 43, North Belfast 
  (zie: Vrijheidsstrijders voor de dood niet bang?)
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Jacqueline

Jacqueline heb ik leren kennen in Woodvale Comunity Centre. Zij is 
chaotisch en ongeconcentreerd, maar vol energie en enthousiasme voor 
toneel.
Elke donderdagavond loopt ze met een van haar ouders naar de Rainbow 
Factory, waar ze mijn toneellessen volgt. Hoe was het joodse gezegde ook 
alweer: als je één mens redt, red je de hele wereld? Voor mij is Jacqueline 
een van de pijlers waar ik op sta in het moerassige Belfast. Zij geeft mijn 
aanwezigheid kleur. Zij komt uit een streng protestantse wijk en nu, op 
donderdagavond, ontmoet ze kinderen uit andere wijken. Haar maatje op die 
avond is Sara. Sara komt uit een zwaar republikeins gezin en samen maken ze 
mij het lesgeven onmogelijk. Het is een verademing als een van beiden er niet 
is, maar dan alleen kortstondig. Al gauw realiseer ik mij dat ik ze graag samen 
zie, want ik geniet van hen en de chaos moet ik maar op de koop toenemen. 
Jacqueline is levenslustig en grenzeloos roekeloos, maar dan plotseling, als ze 
voor de groep moet optreden, de verlegenheid zelf. Waar de meeste verlegen 
kinderen na enige training de vrijheid van het spelen vinden, schijnt het bij 
haar andersom te werken. Zij beweegt zich vrijelijk, ontdekt dat het raam op 
de derde verdieping - waar onze studio’s zijn - open kan, dat ze, als ze op een 
vensterbank staat, naar buiten kan kijken door het open raam, dat ze als ze op 
haar tenen staat net de hoek van de straat kan zien en dat ze als...
Ik overweeg wanneer in te grijpen, op welk moment het verbod af te 
kondigen; een keer zeggen ‘niet doen’ helpt niet, zeggen dat het gevaarlijk 
is ook niet. Als ze dan eindelijk in de kring staat, omdat het nu eenmaal 
moet, en het zelfs ook even leuk vindt, en ik haar vraag om samen met een 
ander kind een opdracht te doen, dan wordt ze verlegen en staat te wiebelen 
op haar rechterbeen. Andere kinderen moedigen haar aan en vaak is het 
haar maatje dat haar over de streep trekt. Heel even maar, niet te lang, want 
daarna beginnen ze samen plannen uit te voeren die veel leuker zijn dan mijn 
opdracht. 
Even dacht ik dat Jacqueline niet meer terug zou komen. Op een van de 
donderdagavonden vroegen kinderen waar ik woonde, en ik vertelde hen dat 
ik in West-Belfast bij de muur woonde, net aan protestantse zijde. Waarop 
Jacqueline zonder na te denken zei: “Dat is goed.” Het meisje naast haar zei: 
“Waarom zeg je dat, wat bedoel je daarmee?” Jacqueline werd verlegen en ik 
probeerde haar te redden met een grap. De week daarna was ze er niet en ik 
was bang dat ze, nu ze zich had gerealiseerd dat er ook katholieken waren, 
niet meer wilde komen. Maar na twee weken kwam ze gelukkig weer.

Belfast, 11 april 1997
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Bedding

heb ik alleen mezelf als een fundament,
wankel, zonder geloof? 

ik wil gedragen worden
in de bedding
van mijn eigen traditie 

maar elke keer als ik hier 
op die stroom vaar
doet het me pijn
het is een christendom waar
ik me niet in herken
en ik vraag me af
of ik mezelf überhaupt nog
ergens in herken
mezelf daarop betrappend
spartel ik in het rond
en voel het water tot mijn lippen stijgen
en mijn sluizen stromen vol

waar is de plaats
om te huilen
te varen 
op mijn eigen vocht
die niet alleen ‘mijn’ is
maar vloeit
in ‘alle’ eenzaamheid
tussen de oevers
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waar is die ander
die er was toen ik mijn reis begon
het beeld vervloeit
en radeloos zoek ik naar nieuwe spiegelingen
waar ik mij in herken

want ik ben de olifant
die langzaam uit zijn eigen poel sijpelt 
naar de rivier die mij verzwelgen zal
waar zijn mijn partners
mijn vriend
die mij een dam bouwt

ik zoek jou
die mijn stuwkracht is
tussen onzekere beddingen
waar mijn sluizen kunnen spuien
en de hemel huilen kan

want het vuur heeft het water nodig
opdat het niet zichzelf verteert
en het water het vuur
om zich te warmen8

Belfast, 14 april 1997

8. Naar aanleiding van ‘de eekhoorn en de olifant’, van Toon Tellegen in: Misschien wisten zij alles 
(blz. 355).
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Vrijheidsstrijders, voor de dood niet bang?

Enkele maanden voor zijn dood was hij verhuisd. Vertrokken uit een buurt 
waar hij tien jaar lang predikant was. Eigengereid, zo stond hij bekend, 
een zonderling die uitzonderlijk veel wist. Die verschillende talen sprak. 
Thuis was in het Grieks en Hebreeuws. Met een grote interesse voor 
mensen. Hij was alleen. Over zijn privéleven hoorde je niet veel, want 
daarover liet hij niet veel los. Waarschijnlijk vond hij dat het niemand iets 
aanging. Als publiek figuur word je ‘geprostitueerd’ door je gemeente en 
dan is het misschien beter om enkele geheimen te hebben, of misschien 
wel geen geheimen. Je moet in ieder geval heel goed weten met wie en 
waarom je je eigen leven deelt. En als je geen geheimen hebt, dan word je 
een boegbeeld waar mensen tegenaan kunnen piesen en is het nog maar 
de vraag of je kunt doen wat je wilt doen. Ook hij, met zijn geheimen, was 
in zijn gemeente al onderwerp van gesprek. Sommige mensen pruimden 
hem niet meer. Hij was dan ook verhuisd en afgetreden als predikant 
en hij stortte zich op zijn nieuwe beroep als computerprogrammeur, 
zonder mensen, alleen samen met de enen en nullen die in onderlinge 
onmetelijke buitelingen de wereld even overzichtelijk maakt op het oog 
dat je aanstaart en waar je als programmeur heer en meester over bent. 
Een gecomponeerde overzichtelijkheid geprogrammeerd op dat scherm 
dat je aanstaart. Dat is wel even anders dan al die ogen die je aanstaren, 
die elk hun eigen verhaal en angsten in jouw leven projecteren omdat jij 
hun voorganger bent. De buitelende nullen en enen gaven hem de vrijheid 
van de afstand en anonimiteit, maar nu, nu is hij dood. 

Zijn vakantie in Amsterdam werd hem uiteindelijk fataal. Uit 
nieuwsgierigheid had hij een videofilm over de mannenliefde 
meegenomen. Een informatieve videoband over veilige seks. Een van 
die video’s waar je in Belfast niet of nauwelijks aan kunt komen. Bij 
de grens werd de band in beslag genomen en een douanebeambte die 
anoniem bleef, lekte dat naar een plaatselijke roddelblad. “Predikant 
wilde pornoband Noord-Ierland binnen smokkelen”, stond er met grote 
letters in het blad en plotseling wist iedereen alles over hem. Snel was 
het gerucht geboren dat hij een flikker was en een kinderverkrachter. In 
Belfast zijn deze begrippen inwisselbaar, dus in die zin was het geen gek 
idee om een informatiefilm mee te nemen. Het was een schande dat hij 
op de kansel stond. Zijn positie was onhoudbaar en hij verhuisde. Niet 
lang heeft hij van zijn nieuwe plek kunnen genieten, want op een avond 
stonden er vreemde gemaskerde mannen in zijn huis die hem een lesje 
wilden leren: hij moest van kinderen afblijven. Homofobie werkte als 
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legitimatie voor een afstraffing. Hij heeft zijn aanval zes weken overleefd. 
Net uit het ziekenhuis is hij ’s avonds bij een vriend overleden. 
Later die week stond in hetzelfde roddelblad het volgende verhaal. Een 
vrouw die vermoord was, was nieuwsgierig geweest en ging naar plekken 
waar je achteraf van denkt: daar had je beter niet kunnen komen. Ze zal 
gedacht hebben dat ze veilig was toen ze het drankgelag binnenstapte. 
Een half illegale kroeg waar mensen die nauw verbonden zijn met 
paramilitaire groepen samen komen om te drinken, te vieren en elkaar 
aan de haak te slaan. Het laatste werd bij haar erg letterlijk genomen. In 
stukken gesneden en gedumpt werd ze een week later in de tuin van een 
aangelegen huis gevonden. Weer een week later in hetzelfde blad. Hij - die 
nu ook dood is - was onder vrienden, hij kwam er regelmatig ontspanning 
zoeken. Als homo had hij binnen het politieapparaat enige vrijheid 
bevochten, want homo zijn binnen de Noord-Ierse politie, een paradijs 
voor hanen, dat vereist moed. Nu was hij onder vrienden, mannen van 
wie hij hield, totdat achter hem die ene man opdook die hem door het 
hart schoot. Het was een vergelding en hij was een gemakkelijk doelwit. 
Een week daarvoor was een katholiek doodgeschoten, een voorzitter van 
Gaelic football, en nu, nu was het tijd voor een politieman. The Parlement, 
de gay-bar waar hij kwam, was gemakkelijk toegankelijk. Vrijheidsstrijders 
noemen zij zich zelf, maar het is een erg rigide vrijheid. Een vrijheid die 
geen rekening houdt met de complexiteit van het leven en slechts één 
vrijheid nastreeft: vrijheid als afwezigheid van Britten.

Belfast, 21 mei 1997

May 08 Robert Hamill 25, Armagh, two children
May 09 Darren Bradshaw 24, Central Belfast 
May  12 Sean Brown 61, Antrim, married six children
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Verroeste zaag

Zijn cottage stond er blakend wit bij, de gelatexte muren schitterden 
ons tegemoet en benadrukten de geblindeerde ramen. Het was alsof het 
wit protesteerde tegen het hardboard dat klakkeloos voor de ramen was 
getimmerd. De ogen van het huis leken voorgoed gesloten, of toch niet? 
Boven het achteloos aangebrachte board stak het kanten gordijntje uit dat 
ik me herinnerde van een vorig bezoek. Het huis van de buurman lag er 
nog troostelozer bij, maar dat was toen ook al zo: onbeschilderd, met een 
half vergaan rieten dak waar nu boompjes in groeiden. Het was altijd al de 
lelijke zuster van het tweetal geweest, en nu zal zij wel de eerste zijn die 
de geest geeft. Vlak voordat je bij deze tweeling komt, is er een bocht in 
de weg vanwaar je een schitterend uitzicht hebt. Het uitzicht was nu zelfs 
nog mooier dan vijf jaar geleden. Beneden in het dal aan het strand zag je 
het witte kerkje met de begraafplaats vol zwarte marmeren grafstenen, die 
wegvielen in het blakende zonlicht dat door de kerk en de zee enthousiast 
werd gereflecteerd. De dood werd gevangen in dit overweldigende licht, 
dat kerk en zee boven de graven verhief.
“Zet nog even de auto stil”, zei ze tegen haar vriend, “want dit wil ik je 
laten zien. Hier ben ik verliefd op Ierland geworden. Het is zo mooi, zie je 
dat?” Wij waren gespannen omdat we niet wisten hoe het eruit zou zien 
voorbij de bocht. Ik wist niet of ik wel voorbij die bocht wilde kijken, want 
dat betekende opnieuw openstaan voor een ander verhaal, een verhaal dat 
vijf jaar geleden hier begonnen was en dat in mijn fantasie een eigen leven 
was gaan leiden. Voorbij de bocht zou mijn fantasie bijgesteld moeten 
worden. Zou hij nog leven en zijn de twee gezusters er nog?
Nu waren we weer hier omdat zij haar vriend wilde laten zien waar haar 
liefde voor dit land begonnen was en ik was nieuwsgierig geweest en had 
geen ‘nee’ gezegd. Maar vlak voor de bocht staan, is anders dan de hoek 
om gaan. 
Vijf jaar geleden hadden we onze tent bij deze boer neergezet. Vanuit de 
tent konden we de vallei overzien. De kerk was vanaf die plek onzichtbaar 
geweest, maar de zee zagen we bulderend op het strand stukslaan, en 
’s nachts sloeg de regen op onze tent. Die avond mochten we onze 
maaltijd in zijn schuur bereiden. Zo ontkwamen we aan de benauwde tent 
en later vroeg hij ons binnen voor koffie. Bij de deur moest ik bukken en 
bij het binnengaan kwam de geur van ouderdom mij tegemoet, wat me 
aan mijn oma deed denken. In het schemerdonker kon ik op tafel een geit 
zien staan, links van mij was de vuurplaats waar turf op lag te smeulen, 
daarboven hing de grote gietijzeren pot en in de rechterhoek van het 
kleine kamertje stond de percolator te pruttelen. Ik hoorde mijn vader 
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zeggen: “Iets wat je aangeboden wordt mag je niet weigeren.” Het zal door 
hem eens op zo’n onbewaakt moment gezegd zijn, een uitspraak waarvan 
hij de consequenties niet overzag. Zulke uitspraken reizen altijd met me 
mee omdat ze mij bij de ander in hun ‘ziel’ hebben laten kijken. Ook nu 
hoorde ik mijn vader en hij hielp mij de koffie te drinken uit een plakkerige 
beker, terwijl de geit door de kamer liep en de boer begon te vertellen. 
Wij, twee relatief jonge reizigers, waren het contrast van hem, de boer die 
thuis was op deze plek. Hij vertelde ons hoe hij, nog niet zo lang geleden, 
elektriciteit in het huis had gekregen, hoe hij elke dag nog de heuvels in 
ging om naar de geiten te kijken, hoe hij nog voor zichzelf zorgde en dat 
de buurman een zonderling was die zijn huis niet meer uitkwam. Twee 
nachten hebben we bij hem op het grasveld gestaan. Vanuit Nederland 
stuurde ik hem nog een ansichtkaart, die ik in mijn fantasie al aan zijn 
muur zag hangen als enige getuige van een andere wereld. 
Nu, vijf jaar later, reden wij het eerst naar het huis van de ‘zonderling’. Een 
groot hangslot op de deur deed vermoeden dat hij er niet meer was en de 
nieuwe boompjes op het dak beloofden ook al niet veel goeds. Eigenlijk 
wist ik toen al wat ik niet wilde weten, namelijk dat zijn buurman, onze 
boer, er ook niet meer zou zijn. In een schuur die ooit een dak had gehad, 
vond ik de oude alpaca vork die aan een verroeste ketting aan de muur 
hing. Ik maakte een foto en achter mij hoorde ik een stem die zei: “Kijk 
eens wat ik gevonden heb.” Hij liet mij een oude gaslamp zien, die hij 
bij de boer had gevonden. “Zijn hele interieur is in een schuur op een 
hoop gegooid en dit lag ertussen.” Ik had nu nog minder zin om naar 
zijn huis te gaan. Voor de deur van de witte cottage dacht ik aan mijn 
ansichtkaart en ik was benieuwd of die binnen nog steeds aan de muur 
hing. De deur, afgesloten met een hangslot, versperde mij de weg en ik 
draaide mij om, om naar de schuur te gaan. In het schemerdonker lag de 
grote berg, die langzaam uiteenviel in verschillende onderdelen die ieder 
voor zich verwezen naar het leven van de boer. Een verweerd matras, oud 
gereedschap en de tv, in de hoek omgekeerd op de hoop gegooid. Niets 
was ordelijk neergezet. Zijn spullen waren zorgeloos en zonder aandacht 
gedumpt. Alles was even klam en vochtig geworden. “Help me even met 
de zeis”, vroeg hij. “Moet je zien hoe mooi die stok gevormd is.” Samen 
groeven we de zeis uit. Boven in de schuur vond ik op een plank nog een 
verroeste oude zaag met een houten naar de hand gezet handvat. Nu ik 
thuis zit, vraag ik me af wat voor mij de beste herinnering is aan deze boer. 
Zal ik de zaag aan de muur hangen of zal ik hem opknappen, zodat ik 
elke keer als ik zaag dat handvat voel en automatisch terugdenk aan mijn 
ontmoeting met hem in Ierland?

Belfast, 27 mei 1997
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Terug van weggeweest

Als ik naar huis bel, neemt mijn vader meestal de telefoon op. Na drie 
korte zinnen zegt hij dan: “Hier is moeder.” Mijn vader moet altijd iets te 
melden hebben, en in die zin lijk ik op mijn vader als hij aan de telefoon is. 
Mijn moeder kan al pratend de hele week aan elkaar plakken. Zij gebruikt 
dan de methode van het klessebessen, een methode die bij mijn oma, die 
bij ons in huis woonde, in haar kakelclub gebruikt werd. Haar broers en 
zussen kwamen één keer per maand bij elkaar om bij te praten. Ik geniet 
nu van mijn moeder als ze zo de week doorneemt en ik de familieleden 
voor mijn ogen voorbij zie trekken. Ik zie haar aan de tafel zitten met mijn 
vader er tegenover, instemmend knikkend. Ik schuif dan even aan en hoor 
dat oom Wytze kanker heeft en dat tante Jannie na een hersenbloeding 
niet meer kan praten, dat mijn moeder en vader er zo vaak mogelijk 
heengaan en dat oom Wytze elke dag naar zijn vrouw gaat. Hoe hij haar 
dan rondrijdt of gewoon samen met haar in de zon zit, zwijgend en 
denkend aan vroeger. Praten is moeilijk omdat tante Jannie niets terug kan 
zeggen. “Maar haar ogen spreken”, zegt mijn moeder en ze vertelt hoe mijn 
tante een compliment over de stropdas van mijn vader heeft gemaakt. Ze 
herhaalt de klanken die mijn tante uitsloeg en beweegt haar ogen zoals zij 
de ogen van tante Jannie heeft zien bewegen. 

De vader van mijn vader had een manufacturenzaak. Vijf keer is mijn 
grootvader over de kop gegaan en telkens weer is hij opgekrabbeld, totdat 
of de polsstok te kort was voor de afstand die hij wilde springen of hij 
failliet ging omdat in de jaren dertig de crisis uitbrak. Mijn opa probeerde 
het de ene keer in de Gelderse Achterhoek, waar zijn vrouw vandaan 
kwam, dan weer eens in Friesland. Smallingerland bij Drachten, daar 
kwam hij vandaan en had hij het vak geleerd. Maar hij was niet de oudste 
geweest en de zaak was naar zijn oudste broer gegaan. Zo is Modehuis 
Brandsma in Drachten ontstaan. Soms noem ik dat, als grap, de zwarte tak 
van de familie. 

Als kleine jongen lag ik ooit eens ziek bij mijn opa in de voorkamer, 
naast de winkel waar ondergoed, kousenband en andere onaanduidbare 
zaken tot aan het plafond in vakken waren opgestapeld. In die kamer 
zat oorlogsglas waar een gaatje in geschoten was. Dit gaatje nodigde uit 
tot een wedstrijd ‘touwtrekken’; ik binnen ziek op bed en mijn vriendje 
Tennie buiten en het lollystokje, dat door het gaatje gestoken was, ons 
touw, en dan trekken, wie het hardste kan. Ik zie mijn opa ook nog op zijn 
grote zwarte fiets stappen. Achter op de bagagedrager een vetleren koffer 
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met daarin wollen vrouwenondergoed, broekjes met halflange pijpjes, 
kousenband en enkele pakken Douwe Egberts koffie. Zo fietste hij langs de 
boeren. 
Jaren later, toen mijn opa dood was, ben ik hem nog eens tegengekomen. 
Ik was thuis op de boerderij bij mijn toenmalige vriendin en op de 
oprijlaan kwam hij aanfietsen met een grote koffer achterop. Hij zette 
de fiets tegen ‘de deel’ en kwam even later de woonkeuken binnen. 
Moeders heeft wat stopgaren gekocht. Niet dat ze het nodig had, maar 
ze wilde hem niet wegsturen zonder een cent. In de koffer miste ik het 
damesondergoed. Dit was de laatste keer dat ik hem gezien heb. Zijn vak 
is uitgestorven. Of misschien toch niet en fietst hij nu rond in Bosnië 
of Nepal, waar hij opduikt op onverwachte plaatsen als de ‘vliegende 
Hollander’ - maar dan niet als piraat - die zijn spullen brengt uit de grote 
koffer, voor niets, zoals mijn opa, omdat hij het geld op zijn oude dag toch 
niet meer nodig heeft. 
Mijn vader is de oudste zoon van het gezin. Een jongere broer is al aan 
een hersenbloeding overleden. Er is een theorie dat het een bijeffect was 
van zijn detentie in Japan. Hij zat net aan de goede kant van de berg toen 
de atoombom viel. De hersenbloeding werd gezien als een verlate reactie. 
Nu ziet hij mijn vader oom Wytze achteruitgaan. Eerst zijn schoonzus en 
nu zijn broer. Twee jaar geleden ontmoette ik hen voor het laatst. Mijn 
tante was gebroken. Nooit is ze de dood van haar zoon te boven gekomen. 
En mijn oom was krom aan het groeien. Gereformeerde schouders noem 
ik dat: krom boven aan de nek. De nek en het hoofd vooruitgeschoven, 
weg van het bovenlichaam. Het borstbeen naar binnen gedrukt, waardoor 
de schouders naar voren vallen. Door deze houding ontstaat een klein 
tafeltje boven aan de nek en schouders waarop de last van de hele wereld 
gedragen kan worden, zoals de Griekse god Atlas deed. Bij mijn oom 
werd deze fysieke positie steeds sterker, waardoor de last die ik me op 
zijn schouders kon voorstellen onvoorstelbare proporties aannam. Ik was 
onder de indruk van hun kwetsbaarheid. Kort daarna kreeg mijn tante 
een hersenbloeding en heeft mijn oom zijn liefde omgezet in een dagelijks 
bezoek aan haar in het verzorgingshuis. 
In de laatste brief die mijn moeder stuurde - mijn moeder stuurt en 
schrijft de brieven en mijn vader voegt enkele regels toe - schreef ze over 
het weer en over wat haar bezighield. In de regels die mijn vader schreef, 
krabbelde hij neer dat hij zich als Izaäk op zijn ziekbed voelde of als diens 
vader Abram. Ik was triest toen ik de brief las, omdat die me met zijn 
ouderdom confronteerde. Nu praat ik via de telefoon met hem, nadat 
mijn moeder de stand van zaken heeft doorgegeven, en ik zeg hem dat ik 
er melancholiek van werd. “Ja, ik voelde me toen bedrukt”, zei hij. “Ik kan 
niet meer alles doen wat ik wil. De waterpomp van de tuin functioneert 
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niet en ik kan hem niet gerepareerd krijgen.” “Ik moet gauw weer eens 
bij jullie komen klussen”, was mijn antwoord. Ik wilde meteen naar 
Nederland vliegen en ik vroeg me af waarom ik in godsnaam in Belfast 
woonde. Nog een jaar, dan ga ik zeker naar huis, dacht ik, want ik wil bij 
hen in de buurt zijn. Ik werd bang dat hen misschien niet nog een jaar 
gegund was. Ik wilde bij hen klussen, hun verhalen horen zolang het nog 
kon. Maar vreemd genoeg, nu ik hier woon hoor ik meer en meer over 
hen en zijn ze open. Zoals laatst, toen mijn vader in een brief vroeg of ik 
een rokkenjager was. Ik stelde hem gerust, maar schreef dat ik graag weer 
met een vrouw zou willen slapen. Hij heeft daar niet direct op gereageerd, 
maar zijn openheid over zijn teruggang is voor mij een reactie: we hoeven 
niets meer voor elkaar te verzwijgen. Het moet moeilijk voor hem zijn om 
zijn broers te overleven. Ook al zijn mijn ouders niet bang voor de dood, 
afscheid nemen blijft moeilijk.
“Moeder, heb je mijn verhaal ‘Dood’ gelezen?”, had ik haar gevraagd. “Ja, 
een mooi verhaal. Die boer leeft nu voort, hè, want jij hebt hem gekend.” 
En ze vroeg: “Rook het bij moeder echt zo?” “Nee moeder, het is de sfeer; 
oma die voor het raam zit te schemeren en ik, de kleine jongen, die haar 
kamer binnenkomt. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, het is de 
geur van het verleden, de smaak van bitterkoekjes. Het verraad van het 
knotje op het grijze hoofd als verwijzing naar het mooie lange haar dat 
ooit haar wangen streelde. Het haar waardoor opa zo naar haar kon 
verlangen. Het is het verhaal van getemd zijn in een netje op je hoofd, 
zorgvuldig bijeengebracht, en voelen dat het elke dag dunner wordt. Het 
is het verschil tussen de kleur van het oorspronkelijk haar dat tot basis 
dient voor het knotje, het haar dat eens jou was en steeds jou zal blijven, 
het haar dat dunner en grijzer geworden is. Het is dat verschil moeder, het 
verschil tussen ‘vroeger’ en ‘nu’. Dit verschil ruikt als de zonsondergang 
op een mooie zomerdag, of het ruikt als een roestige zaag die ooit het 
gereedschap was voor het maken van luchtkastelen.” Dat wilde ik allemaal 
tegen mijn moeder zeggen, maar ik hoorde bij haar de zorg die ze voor 
oma had. “Oma heeft toch niet geroken?”, vroeg ze en ik hoorde haar 
denken: ik heb haar toch wel schoon gehouden? Ik hoorde haar angst, 
dat ze niet meer zo schoon kan zijn als vroeger, omdat langzaam ook 
bij haar de kracht wegtrekt. Ik hoorde haar worstelen met haar eigen 
wegglijden door de zin: ‘de boer leeft door, hè, want jij hebt hem ontmoet’. 
Zij staat me toe mee te worstelen en met z’n drieën dansen we rond het 
toekomstige afscheid.

Boudewijn was een maand geleden bij me. Hij was bezig met het maken 
van een documentaire over een dichter en een boxer in Noord-Ierland. Hij 
vertelde over een andere documentaire over ‘dood en kinderen’, waaraan 
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hij in dezelfde tijd werkte. Op de terugweg van Derry, waar wij de dichter 
hadden ontmoet, vroeg hij me: “Harry, ben je bang voor de dood?” Ik 
wilde ‘nee’ zeggen, maar het kostte me tijd, en toen ik ‘nee’ gezegd had, 
wist ik dat dat niet het antwoord was. Ik zei: “Ik ben bang om vergeten te 
worden.” 
Het was voor het eerst dat ik het zo formuleerde en ik voelde dat het 
waar was, dat ik bang was omdat de antwoorden waren verdwenen. Bang 
omdat ik geen nieuwe antwoorden meer accepteer en alleen met vragen 
achterblijf. Oude antwoorden hebben afgedaan en ik deconstrueer de 
ogenschijnlijk nieuwe antwoorden. Omdat ze smaken als oude wijn 
in nieuwe zakken, wijn waarvan Marx al gezegd heeft dat ze de geest 
benevelt en de analyse vertroebelt. Ik ben boos op totaaloplossingen die 
in een nieuwe moraal worden aangedragen, omdat ik van mijn ouders 
heb geleerd dat je angst en ‘zelf niemand zijn’ kunt delen. Zij hebben mij 
geholpen mijn traditie anders te verstaan omdat ze zijn gaan praten, hun 
ziel hebben laten zien in verloren momenten. Zo kon de traditie voor 
mij veranderen van een traditie die niet leert te ‘houden van’ omdat de 
equivalent ervan ‘jezelf wegcijferen’ was tot ‘houden van’ als acceptatie 
van mijn contradicties, van de veelduidigheid van mijn verlangen en lust, 
waardoor angst kon verdwijnen en ‘houden van’ kon worden tot het delen 
van je eigen gevecht met anderen en de anderen in hun gevecht verstaan. 
Mijn ouders en ik delen de pijn en samen kunnen we dansen, al dansend 
met hen wordt mijn traditie voor mij waardevoller, omdat ik mijzelf en 
hen kan verstaan als onderdeel van een verhaal dat door deze traditie 
gevormd is. Ik maak me boos over theorieën die een antwoord willen 
geven op het gemis in plaats van het gemis te accepteren als vertrekpunt. 
Ik ben geïnteresseerd in het uiteenvallen - zoals de berg bij de boer - 
omdat voor mij in de veelduidigheid speelruimte overblijft. 
“Ja”, zei ik, “ik ben bang, want de zin van het bestaan die ik nu zie is ‘mezelf 
op mijn plaats brengen’ en hopen dat andere mensen samen met mij op 
hun plaats komen. Dat lijkt zo weinig en ik moet vechten om niet in de 
valkuil van het grote antwoord te vallen, want die verleiding ligt op de loer. 
Maar ik weet van mezelf dat antwoorden die alles verklaren voor mij op de 
lange duur benauwend zijn.” Mijn interesse, die tevens mijn angst voedt, 
ligt in het spoor van wat achtergelaten wordt. Als een dief in de nacht. 
Je weet dat hij er geweest is, en soms zie je een achtergebleven voetstap. 
Soms zie je helemaal niets, maar voel je de afwezige aanwezigheid. Langs 
het spoor van deze verwijzingen loop ik, en soms ben ik bang dat er niets 
is dat naar mij zal verwijzen, dat uiteindelijk blijkt dat ik alleen gelopen 
heb.

Belfast, 9 juni 1997
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Op je tellen letten

“Hallo Shelagh, hoe staat het leven?” “Redelijk wel”, zei ze, “ware het niet 
dat net een kennis van mij is doodgeschoten.” “I feel sorry for you”, zei ik. 
Een zin die voor mij nog steeds niet de emotionele lading dekt van wat ik 
zeggen wil, maar die hier gangbaar is bij het condoleren. “Maar waar bel 
je voor?”, zei ze, “want het leven gaat door, het is hier Noord-Ierland moet 
je weten.” En ik deed mijn werk en begon met haar de liederen door te 
nemen die een koor uit Noord-Ierland op een oecumenische conferentie 
in Graz zou gaan zingen. 
Jannie was thuisgekomen van het boodschappen doen. Zij vertelde dat 
ze niet met de auto over de Shankill bij het Woodvale Park kon rijden, 
omdat de weg was afgesloten. Op de radio hoorden we dat daar iemand 
was doodgeschoten. Later die dag toen ik door het Woodvale Park liep, 
zag ik ze, met kogelvrije vesten aan, twintig man sterk, sommigen met 
stokken in de hand die ze af en toe in de grond priemden. Aan het eind 
twee mannen gewapend met machinegeweren. Zo waren ze op zoek 
naar bewijsmateriaal. Hier is het gebeurd, dacht ik. Ik was op weg om de 
videoband van de musical Grease te halen. De kinderen in het Woodvale 
Comunity Centre zijn er gek van. Elke keer als ik er kom, laten ze mij 
nieuwe dansjes zien en voel ik me beschaamd dat ik die niet herken. 
Ik wilde goed voorbereid naar het centrum gaan om hen te helpen bij 
het dansen, samen met hen de maten tellen zodat de bewegingen gelijk 
verlopen en ze van de zomer de danswedstrijd te kunnen winnen. 
De politiemannen liepen in gelijke tred en op een rij het voormalige 
voetbalveld in het Woodvale Park op. Het veld waar ik vroeger de 
Amazore Rangers heb zien spelen. Dit veld ligt op een verhoging. Als de 
bal buiten het spel raakt, moet je er achteraan rennen omdat die door het 
hellend terrein alsmaar door blijft rollen en met enig geluk de weg over die 
langs het park loopt, de naastliggende wijk in.

Het was een typisch Ierse dag waarop de regen besluiteloos in de lucht 
bleef hangen en mij en de wereld als een klamme deken omsloot. Deze 
deken is het laatste wat het slachtoffer heeft gevoeld, dacht ik. Hij was 
een van de Shankill Butchers geweest en had die tien katholieken op 
gruwelijke wijze omgebracht. Tijdens het proces zei de rechter dat zijn 
daden zo gruwelijk waren dat hij nooit meer vrij zou mogen komen. Na 
achttien jaar was ‘nooit meer’ om en kwam hij vrij. In de gevangenis was 
hij veranderd en een ‘herboren christen’ geworden. Vanmorgen was hij 
naar zijn werk gegaan. Toen hij de rolluiken van het kantoor opende, 
is hij van achteren in het hoofd geschoten. Op de radio werd de moord 
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vergoelijkt, hij was immers een onmens en een onmens blijft altijd een 
onmens. Dat is te begrijpen als je familie met doorgesneden keel, als afval 
wordt achtergelaten in een louche steeg. Dan is het moeilijk te geloven dat 
iemand kan veranderen. Maar om het op deze manier op de radio te horen 
is wel erg hard.
Ook ik heb moeite om in verandering te geloven, wanneer een daad zo 
gruwelijk is. Dit was dan ook een van de redenen dat ik niet naar de 
gebedsbijeenkomst die in ons huis werd gehouden ben gegaan. 
Een andere reden is dat ik herboren christenen met argwaan bekijk, van 
hun eendimensionale wereldbeschouwing krijg ik huiduitslag. Maar 
Shelagh stelde mij gerust. “Hij was echt veranderd, Harry! Hij was degene 
met wie ik het meeste moeite had toen ik begon met het bezoeken van 
gevangenen, toch heb ik hem zien veranderen. Ik deel jouw argwaan voor 
herboren christenen, maar hij was anders, hij wilde de rest van zijn leven 
aan zijn communiteit geven, jongeren waarschuwen voor het gevaar van 
sektarisme.”

Via de radio kreeg de kennis van Shelagh de naam door van de man die 
doodgeschoten was. Wij hoorden zo dat Bobby Bates was vermoord. 
Eileen, een collega in het Woodvale Comuniy Centre, was overstuur want 
haar man stond op de dodenlijst van de INLA (Irish National Liberation 
Army) en omdat die organisatie verdacht werd van de aanslag op Bobby 
kwam de doodsbedreiging dichtbij. Billy, haar man, is een integere man. 
Als gemeenteraadslid voor de Progressive Unionist Party (PUP) probeert 
hij een alternatief te vormen voor het destructieve beleid van de grote 
unionistische partijen. Ook hij heeft als politieke gevangene vastgezeten. 
Nu zoekt hij de nuance, de opening in de muur. Hij wordt door de officiele 
unionistische partijen verguisd en door de republikeinse hardliners met 
de dood bedreigd. Eileen werd naar huis gestuurd, en omdat er vanwege 
de angst voor pedofilie altijd twee volwassenen moeten zijn als je met 
kinderen werkt, kon ik die middag naar huis gaan. 

Een week later kwam ik Jerry tijdens een dienst in zijn kerk tegen. Jerry is 
een priester van de Clonard kloosterkerk waar een Noveen werd gehouden. 
Negen dagen lang waren er tien diensten op een dag en werd er gebeden 
voor vrienden, mensen die ziek of overleden zijn. Ik liep naast Jerry en 
hield voor hem de doos vast waarin folders over hun kerk lagen. Elke keer 
pakte hij er een stapeltje uit om op de banken te leggen. Ik zag de mensen 
naar mij kijken en ik voelde hoe een misdienaar zich moet voelen. Zelfs 
mijn taalgebruik veranderde erdoor, ik kon nog net op tijd het woord 
‘vader’ waarmee ik Jerry wou aanspreken inslikken. Jerry had ook voor 
Bobby gebeden, vertelde hij me onder het uitdelen van de folders. 



158

De moord op Bobby had breed uitgemeten in de krant gestaan. Ik 
bedankte Jerry voor zijn aanwezigheid op de Shankill waar Bobby was 
herdacht. De maandag, de dag voordat ik Jerry tegenkwam, waren 
’s morgens om negen uur in Lurgan twee politiemensen doodgeschoten. 
De eerste reactie was dat het waarschijnlijk de INLA was. Later bleek 
dat de moord door de IRA gesanctioneerd was en iedereen die ik daarna 
gezien heb was geschokt.

Voor bommen die alleen huizen verwoesten, kan ik nog een soort 
kinderlijke bewondering opbrengen; de fascinatie voor de knal en de 
overgebleven chaos, een chaos die vraagt om opnieuw geordend te 
worden. Net als de bom in Manchester waar de lof voor het nieuwe 
centrum al gekraaid werd voordat de eerste steen gelegd was; ik hoorde 
de politici en architecten op tv vol trots vertellen hoe het nieuwe centrum 
eruit zou zien. Jammer, dachten ze, er is wel een dode gevallen, maar 
wat een mooie kans voor nieuwbouw. Bij zo’n reactie, waarbij de doden 
ondergeschikt worden aan nieuwbouw, verdwijnt mijn kinderlijke 
fascinatie en neemt schaamte zijn plaats in.

Gisteravond maakten de aanwezigen in ‘onze’ republikeinse bar zich weer 
op voor de strijd. Oude melodieën worden uit de kast gehaald, zo ook 
de zegswijze: als het militair commando in al zijn wijsheid besluit dat we 
terug moeten naar de oorlog dan zij het zo. Op woensdag ben ik naar het 
kantoor gegaan waar Bobby werkte en heb zijn collega’s gecondoleerd. 
Onderweg kwam ik een politieman tegen. Gewapend met een mitrailleur 
stond hij op de Shankill, op een hoek tegenover het PUP-kantoor.

Ik moet zeven jaar zijn geweest. Het was Koninginnedag. Met zijn 
zevenen waren we naar Amsterdam gegaan. Mijn vader, moeder en vijf 
kinderen. Nadat we een film gezien hadden in de cineac stonden we op de 
Dam voor een poppenkast. Jan was Katrijn een pak rammel aan het geven 
en ik bleef gefascineerd kijken. Toen ik mij omdraaide waren de anderen 
verdwenen. Op de hoek waar de Kalverstraat, het Rokin en de Dam 
elkaar ontmoeten, stond een politieman die ik niet heb aangesproken.  
Vreemde mannen laat je immers links staan. Ik overwon mijn twijfel en 
ik ben doorgelopen. Bij het Centraal Station ben ik linksaf geslagen en 
langs de spoorbaan richting Zaandam gaan lopen. Deze spoorbaan was 
het enige houvast dat ik had om thuis te komen. Ik herkende de huizen 
omdat ik ze vanuit de trein gezien had. Soms moest ik een omweg maken 
door een wijk omdat de weg niet meer langs het spoor liep. Dat waren de 
moeilijkste momenten. “Toen je de kamer binnenkwam, ben je bij mij op 
schoot gekropen en zei je hoe bang je was geweest en hoe je gebeden had 
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als je de spoorbaan even niet meer zag”, vertelde mijn moeder, later toen 
we erop terug keken.
Maar als ik de rails terugvond, wist ik de richting weer. Niemand heb ik 
aangesproken op mijn tocht. Ik was de richting niet kwijt, alleen mijn 
familie. Het lopen leek eindeloos. Vijftien kilometer moet het ongeveer 
geweest zijn. Het was al donker toen ik bij de Hembrug over het 
Noordzeekanaal aankwam. Je kon niet over deze brug lopen, maar naast 
de brug was de pont die je na negen uur ‘s avonds moest bellen met een 
grote scheepsbel die op de steiger stond. Het was een grote autopont die 
me ophaalde. Voordat de pont vertrok, kwam er nog een brommer aan. 
De bestuurder wilde mij een lift naar huis geven, maar omdat ik niet met 
vreemde mannen mee mocht gaan, heb ik dat afgewezen. Ongeveer half 
elf moest het zijn geweest toen ik ouderen van onze kerk tegenkwam. 
Zij bogen zich bezorgd over mij heen en vroegen wat ik zo laat op straat 
deed. Ik zal wel gezegd hebben dat ze zich met hun eigen zaken moesten 
bemoeien, want ze dropen af. Via de voordeur, nadat ik het haakje wat 
het raampje open houd en waardoor je als het raam open is de deur kon 
openen, kwam ik de woonkamer binnen. Mijn moeder zat midden in de 
kamer en ik kroop bij haar op schoot en ben opnieuw, zoals die keren 
lopend langs het spoor, in huilen uitgebarsten. Mijn vader die nog steeds 
in Amsterdam op het politiebureau zat te wachten en het ergste vreesde, 
hebben we het goede nieuws gebracht. Tijdens het lopen voelde ik mij 
vreselijk verlaten, maar ik wist welke kant ik op moest. De politie leek 
mijn redding, maar die wees ik af. Ik weet nog steeds niet precies waarom. 

Op de Shankill kwam het oude gevoel weer boven. “Harry, dit doe je niet”, 
zei een stemmetje. Ik overwon mijn weerstand en heb die ene politieman 
gecondoleerd met de dood van zijn collega’s. Ik heb nog steeds moeite met 
politie. In de eerste plaats omdat het vreemde mannen zijn en daarnaast, 
denk ik nu, heeft dat te maken met hun uniform. Een uniform aantrekken 
betekent een andere identiteit aannemen. Het is een beetje je ziel aan de 
duivel verkopen. Jezelf weggeven aan een externe instantie met het gevaar 
daarmee samen te gaan vallen. Deze uniformiteit werkt niet alleen bij de 
politie, maar bij elke groep die dominant is ten opzichte van het individu.

“Ja”, zei Shelagh, “ik heb de politie verleden week woensdag ook zien lopen 
op het voetbalveld. Ik kwam terug van mijn condoleancebezoek aan het 
kantoor waar Bobby werkte. Ik zag ze daar op een rij in het park lopen en 
toen knapte er iets in mij. Huilend ben ik naar huis gereden.” 
Door de politieke ontwikkelingen verdwijnt het dansen de laatste tijd 
steeds meer naar de achtergrond en worden uniforme standpunten 
ingenomen. Verleden week woensdag heb ik niet gedanst met de kinderen 
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van het Woodvale Comunity Centre. Zij speelden buiten op een dag 
waarop de regen maar niet wilde vallen. Een dag die zo kenmerkend 
is voor Ierland. Een dag die als een klamme deken aan je hecht en je 
kippenvel bezorgt. Een deken die alle zonnestralen die er ooit waren 
bedekt. Een deken die in verhalen van vroeger, toen mijn moeder voorlas, 
doorbroken werd door dat ene zonnestraaltje dat ergens achter de 
deken haar best bleef doen om naar buiten te komen. Er was eens een 
zonnestraaltje dat tegen beter weten in bleef dansen. 

Belfast, 20 juni 1997

Jun 01 Gregory Taylor 41, Antrim, married three children
Jun 05 John Morris 26, Dublin
Jun 11 Robert Bates 48, North Belfast, married two children
Jun 16 Roland John Graham 34, Armagh, married three children
Jun 16 David Andrew Johnston 30, Armagh, married two children
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Bescherming

“Heb je het glas in de tuin gezien?”, vroeg Jouke en keek me lodderig aan, 
omdat hij net wakker was geworden door mijn gestommel. “Nee”, zei 
ik, “maar ik heb vanmorgen wel een grote kartonnen doos van de straat 
gehaald.” 
Die ochtend stonden Jannie en ik om zes uur voor het raam van haar 
kamer. Door een kier van het gordijn keken we naar buiten, omdat ik 
verwachtte dat de doos die op straat lag elk moment zou ontploffen. Het 
gordijn zou dan de splinters opvangen. Na verloop van tijd zei Jannie. 
“Doe niet zo mal, Harry, het is een doos waar ze bierblikjes in verkopen.” 
Door deze opmerking kreeg ik de moed om voorzichtig naar de doos 
te lopen. Je weet maar nooit, hij lag zo dicht bij de peaceline en kon 
gemakkelijk over de muur gegooid zijn. Om ongeveer half zeven heb ik 
de doos in de vuilnisbak achter het huis gegooid, maar het glas heb ik 
toen niet gezien. Jouke bleef wonderlijk rustig, toen ik hem het verhaal 
van de vermeende bom vertelde. “Ik ben mijn bed uit gegaan vannacht”, 
vervolgde hij. “Een fles werd stuk gegooid tegen het raamkozijn van de 
serre, maar toen ik zag dat er niets aan de hand was ben ik weer in bed 
gekropen.” 

Om zes uur die ochtend was bij mij de wekker afgegaan. Samen met 
Jannie zou ik de BRT te woord staan voor het zondagmorgennieuws. 
Veel nieuws konden wij nog niet geven. We hadden zelf net op de radio 
gehoord dat de Oranjemars op de Garvaghy Road in Portadown zou 
worden doorgelaten en bij ons buiten had alles nog vrij rustig geleken. Ik 
was alleen erg argwanend geweest. De afgelopen dagen was de spanning 
in onze buurt opgelopen. Daarom had ik deze morgen de doos voor een 
bom aangezien, maar het glas in de tuin was me ontgaan Het groene glas 
had overal in de tuin gelegen, makkelijk zichtbaar op de tegels, maar in 
het gras viel het weg. Omdat de zon deze dag bleef schijnen en ik ervan 
geniet om op blote voeten te lopen, tartte ik het lot terwijl ik naar de 
overgebleven splinters zocht. Het was een wijnfles geweest met een smalle 
hals en we weten niet of er brandstof in gezeten heeft. Misschien was 
het gewoon een bedreiging en hadden wij die ochtend geluk gehad. Er 
waren geen brandvlekken en niets wees erop dat er iets vlam had gevat. 
We hadden alleen de lont, die nog steeds naar benzine rook, verloren op 
de vensterbank teruggevonden. Hij was gemaakt van vitrage, waardoor ik 
nu naar ramen waar geen vitrage voor hangt kijk en me afvraag of onze 
molotovcocktail daar ontstaan is. Al zoekend naar glas realiseerde ik mij 
hoe kwetsbaar we zijn, en ik was blij dat Jouke zo licht geslapen had.
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Aan de andere kant van de muur hoorde ik een geluidswagen oproepen 
tot protest. De leus ‘Toon je kwaadheid en demonstreer!!’ werd meerdere 
malen herhaald. Die avond wisten we wat dat betekent. Enkele tientallen 
meters van ons huis vandaan werden brandbommen over en weer 
gegooid. Nationalisten gooiden stenen en bommen naar unionistische 
kant en kinderen van onze kant gooiden terug. Sommige van hen waren 
op de muur geklommen en daagden de anderen uit. Brandbommen 
werden revolvers en een kind van onze zijde werd in de schouder geraakt. 
Mannen - naar ons vermoeden leden van de Ulster Defence Association 
(UDA) - hadden gehoord dat wij in de vuurlinie zaten en besloten ons te 
verdedigen. Zij haalden het prikkeldraad op de muur achter onze huizen 
vandaan, om een beter schootsveld te krijgen op katholiek terrein. 
Wij zaten met z’n vijven weggedoken in het halletje bij de telefoon, het 
licht was uit. Iedereen reageerde anders en was op zijn eigen manier 
bang. Ik was blij dat de drie jongens en de hond verdwenen waren. Zij 
hadden even hiervoor ons huis met stenen bekogeld. Als ze er nu nog 
geweest waren, dan zouden zij zeker doelwit geweest zijn. Michael, 
een medebewoner uit Ierland, was bang en zei: “Als ze vragen waar ik 
vandaan kom, dan ben ik Nederlander.” Hij wilde zich met Jouke en mij 
vermengen om zo meer Nederlander te worden en minder doelwit, want 
als de mannen het in hun hoofd haalden om bij ons binnen te komen 
liep hij zeker gevaar. Zijn accent zou verraden dat hij uit de republiek 
kwam. Jannie was gelukkig net hiervoor met haar twee zusters en moeder 
weggegaan en verbleef nu in een rustiger buurt in Belfast. Michael had 
zo alleen Jouke en mij over om bij onder te duiken. “Dat is nou net waar 
ik op zit te wachten”, zei hij cynisch, “protestantse paramilitairen die 
aangeschoten buiten ons huis staan terwijl ik hier binnen zit opgesloten.” 
Jouke sloop door het huis en hield ons op de hoogte van wat er buiten 
gebeurde. Snel had hij een zwart T-shirt over zijn witte getrokken. 
De mouwtjes van zijn witte shirt kwamen onder het zwarte vandaan, 
waardoor hij van een afstand nog steeds zichtbaar bleef. Een ander zwart 
shirt had hij om zijn blonde haar gebonden, waardoor hij op Rambo leek. 
Het gaf ons rust en ik was blij met de mariniersopleiding die Jouke had 
gehad. 
Michael zocht zijn veiligheid in Jouke’s kielzog. Als Jouke een kamer 
binnensloop en naar buiten keek, met zijn ogen net boven de rand van 
de vensterbank, dan stond Michael in vol ornaat recht en fier achter 
hem. Hij had geen flauw benul waarom Jouke sloop en gaf zichzelf 
telkens bloot voor een open raam, waarna hij ons droog mededeelde: 
ja ze zijn er nog steeds. Aaron, een van de bewoners, kreeg ook de 
moed en was opgewonden en liep door het huis met een camera in de 
aanslag. Als nieuwkomer voelde hij nog de buzz en wilde deze mannen 
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vastleggen. Gelukkig deed zijn flitser het niet en eindigde zijn carrière 
als oorlogsfotograaf bij ons in het halletje. Ik zat naast Noreen, die 
weggedoken onder het telefoonplankje de politie belde, wat ons nog 
onrustiger maakte. Want als dat ooit uit zou lekken in onze buurt, dan 
zouden we zeker gevaar lopen. Ik had de neiging naar buiten te gaan 
om de heren met hun pistolen dringend doch vriendelijk te vragen te 
vertrekken. Ik had verder de neiging Michael aan te spreken over zijn 
open en bloot lopen. Ik realiseerde me dat dat geen enkele zin had en 
besloot deze neigingen te onderdrukken. Zo zat ik me van alles af te 
vragen en te voelen en bleef rustig zitten. Aaron vertelde ons in het 
halletje dat de buitenlamp bij de buren was aangesprongen toen een van 
de mannen langs de sensor liep. “Ze renden met z’n allen de tuin uit, 
maar vreemd genoeg deed de laatste terrorist het tuinhekje keurig op het 
haakje”, vertelde hij. 

De volgend dag op een buurtvergadering vroeg een van de aanwezige 
vrouwen: “Kunnen we de kinderen niet binnenhouden? Het geeft geen 
pas om ze tot drie uur ‘s nachts buiten te laten. Wat moeten ze daar op de 
muur? Geven de ouders dan niet om hun kinderen?” Een moeder reageerde: 
“Wij geven om hen en ze moeten daar staan om ons te waarschuwen, ze 
staan op de uitkijk. Wij geven ook om ze omdat ze ooit mannen zullen zijn.” 
Tussen de regels door hoorde ik haar zeggen: en vechters voor de Ulster 
Volunteer Force (UVF). “We kunnen wel de hele tijd zeggen dat de andere 
kant aan het schieten is, maar wat dan over de schoten die van onze kant 
afgevuurd werden?”, vroeg een ander. De reactie was: “Wij hebben helemaal 
niet geschoten en als er wel geschoten is dan zij het zo; er was alle reden 
toe!” Waarop de zaal reageerde met applaus. De voorzitter kalmeerde de 
aanwezigen en zei: “We moeten niet het recht in eigen hand nemen. We 
hebben overleg gepleegd met de politie en die zal vaker gaan patrouilleren. 
Laten we ze het voordeel van de twijfel geven.” “Je vraagt ons om op onze 
stoel te blijven zitten en niets te doen?”, was de reactie. De voorzitter: “Als je 
bedoelt dat je nu de straat op wilt, ja, dan verwacht ik dat jullie afwachten 
en nog even aanzien hoe het verder verloopt.” 

Dinsdag vond ik in de tuin van de buren vier patroonhulzen. In ieder geval 
was er vier keer geschoten, maar wij hadden meer schoten gehoord op 
maandagavond de zevende juli. Twee dagen na dit voorval sprak ik Paddy, 
onze buurman. Hij was ook op de buurtvergadering geweest en vertelde 
dat hij de ouders van de vrouw kende die de kinderen tot UVF-strijders 
wilde opvoeden. “Weet je”, zei hij, “ze komt uit een gemengd huwelijk. Tja, 
dan wil je wel eens het gevoel hebben dat je voor één van de kanten moet 
kiezen en zij heeft duidelijk de unionistische zijde gekozen.” 
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Hij vervolgde: “Er is ook weer nieuw prikkeldraad aangebracht. Ik denk 
dat dezelfde mannen die het hebben aangebracht het twee dagen geleden 
hebben weggehaald.”

Belfast, 31 juli 1997

July 07 Brain Morton 28, South Belfast, two children
July 15 Bernadette Martin 18, Antrim
July 24 James Morgan 16, Down
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Op de plaats komen

Ik werk nu al weer twee jaar in Noord-Ierland als verzoeningswerker. 
Tenminste zo wordt mijn werk genoemd. Het conflict wordt gemakshalve, 
en meestal ten onrechte, benoemd als een conflict tussen katholieken en 
protestanten. 

In Noord-Ierland zijn twee dominanten manieren om je als inwoner 
(subject) te beschrijven, je bent unionist en voor de verdeling van Ierland, 
je bent meestal protestant en hoort bij de meerderheid van Noord-
Ierland, maar je weet je een minderheid in de Republiek. Of je bent 
nationalist, meestal katholiek, voor een verenigd Ierland en je weet dat je 
een minderheid bent in Noord-Ierland maar een grote meerderheid in de 
Republiek. 

Deze tweedeling verdoezelt vaak de arbeidsverhoudingen en ook de 
sekseverhoudingen. Er spelen veel meer problemen mee ook al klopt 
iedere opdeling die je maakt nooit helemaal. 

Identiteit, verzoening en aanvaarding
Waarom ik in Noord-Ierland ben, heeft met mijn identiteit te maken, voor 
het eerst kunnen voelen en horen dat ik een verschil uitmaak, dat ik nodig 
ben, gewaardeerd word. Noord-Ierland geeft mij bestaansgrond en de 
mogelijkheid mij verder te ontwikkelen. Als mensen mij vragen waarom ik 
hier ben, dan is mijn antwoord simpel: “Het was voor het eerst in mijn leven 
dat een kennis zei: ‘we hebben je nodig, met jouw kwaliteiten’, en daarom 
ging ik.” 

Identiteit is voor mij een belangrijk begrip binnen het verzoeningswerk, 
omdat identiteit gevormd wordt door de invloeden die de omgeving 
op je uitoefenen. Identiteit wordt immers opgebouwd uit verschillende 
facetten die strijdig met elkaar kunnen zijn. Binnen deze tegenstrijdige 
facetten heb je als persoon dan een betrekkelijke keuzevrijheid. Soms 
is de strijdigheid duidelijk aan de oppervlakte zichtbaar, maar achter 
deze duidelijke strijd gaan vaak andere onzichtbare tegenstrijdige 
belangen schuil. Groepsbelangen, politieke belangen maar ook mythen 
en waarden die de moraal medebepalen. Mensen groeien op binnen die 
groeps- en politieke belangen, ‘waarden en mythen’. Zij kunnen deze 
dan als waar en voor eeuwig geldend gaan aannemen. Vaak wordt zo’n 
aanname dan ook nog ondersteund door een religieuze opvatting. Voor 
een verzoeningswerker is het nodig om achter die waarden en normen te 
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kijken. Ze dienen vaak als vertrekpunt voor het zoeken naar verzoening. 
Deze zoektocht geldt ook voor mezelf, aangezien in het werk ook mijn 
eigen proces van socialisatie ter discussie staat. De vraag naar identiteit 
wordt door samen zoeken gedeeld. Ik zoek zo in mijn werk naar mijn 
plaats en betekenis. In het leven hier in Belfast zijn groepen en individuen 
aan het zoeken en zo vormen zij voor mij een spiegel waarmee ik mijn 
eigen normen en waarden kan bekijken. Door mijn achtergrond te 
betrekken in het verzoeningswerk en niet neutraal te blijven, kan de 
kwetsbare ruimte ontstaan waarbinnen verhalen gedeeld worden. 

Verzoeningswerk
Mijn werk hier heeft mij geleerd dat verzoening begint bij de vraag naar 
en aanvaarding van je eigen identiteit. Je wordt immers partij binnen het 
verzoeningsproces omdat die ander jouw werkelijkheid bevraagt. Vaak 
hoorde ik: “Wie ben jij en wat kom jij hier doen?” Als verzoeningswerker 
ben je zelf altijd in het geding. Dit maakt dat de analyse en ‘oplossingen’ 
niet vanuit een neutrale positie gegeven kunnen worden. Neutraal immers 
betekent wat de status-quo als neutraal aanvaard. Verzoening vindt echter 
voorbij de status-quo plaats, anders is het slechts een invoeging tot die 
status-quo is geworden. 
Verzoeningswerk betekent naar mijns inziens inzicht hebben in de eigen 
vooronderstellingen en luisteren naar de eigen pijn omdat daar de bron 
ligt voor het verstaan van de Ander. Als verzoeningswerker heb je geen 
derde weg te bieden, geen alternatief te brengen en geen oplossing aan 
te dragen. Wat ik breng zijn mijn ogen en oren met de pijn van mijn 
eigen socialisatie en bovenal mijn hart. In het luisteren naar het verhaal 
van mensen in Noord-Ierland en het delen van mijn verhaal vindt de 
verstaans-afstand plaats. 
Verzoening heeft voor mij te maken met mensen of groepen op hun plaats 
brengen. Dit is vaak een tocht die tegen het onrecht in gaat. Onrecht is 
waar anderen macht over jou hebben en die misbruiken en of je groep 
misbruiken. 

Naast mijn interesse in machtsanalyse is tijdens mijn studie theologie ook 
de fascinatie ontstaan voor het verstaan van sekse-socialisatie. Bij deze 
fascinatie weet ik mij gesteund door de woorden uit het tweede testament? 
dat spreek voorbij ‘Slaaf en vrije, man en vrouw’ (Gal 3: 28). Zij worden 
niet meer als noodzakelijke scheiding erkend, maar daarvoor in de plaats 
staat het visioen van een veelduidige werkelijkheid die een plaats biedt 
voor een ieder. Het gaat in deze zin om identiteitverwerving/-verkrijging. 

Als verzoeningswerker gebruik ik een identiteitanalyse die Lieve 
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Troch in haar proefschrift ‘Verzet is het geheim van de vreugde’,9 heeft 
ontwikkeld. Alhoewel zij zich vooral met de theologische doordenking 
van vrouwenonderdrukking door het patriarchaat bezighoudt, acht ik 
haar analyseapparaat geschikt om daarmee naar mijn leef- en werksituatie 
te kijken. Zij gaat uit van een drievoudige identiteit, een identiteit die 
opgebouwd is uit A) Het slachtoffer zijn van, B) In verzet zijn tegen en C) 
mede verantwoordelijk zijn aan gangbare onderdrukkingsmechanismen 
(politiek, economisch en ideologisch, bijvoorbeeld genderverschillen). 
Deze drievoudige identiteitanalyse is bruikbaar waar groepen en 
individuen met elkaar in conflict zijn, omdat het dwingt naar de eigen 
plek te kijken binnen het conflict. 

Medeverantwoordelijk zijn en handelend subject worden binnen een 
conflict betekent het proces van subjectwording binnen de geschiedenis 
van het conflict verstaan. Oftewel proberen de rollen die door een 
cultuur worden aangeboden en de moeilijkheid die dat kan opleveren, 
te begrijpen. Dit proces wordt vaak invoeging binnen een bestaande 
ideologie genoemd. Anders gezegd: de leefsfeer waarbinnen je door 
middel van opvoeding en sekseverwachtingen geboren wordt. 

Om deze verschillende invoeging van mannen en vrouwen te beschrijven 
wordt de term ‘gender’ gebruikt. Gender wil zeggen dat wij als man en 
of vrouw niet samen hoeven te vallen met ons biologisch lichaam, maakt 
juist daar een onderscheid in omdat cultuur mede bepalend is voor 
de beelden die over vrouwen en mannen leven. Genderanalyse houdt 
rekening met het proces van invoeging, en loopt zo niet het gevaar om 
in de valkuil van het biologische onderscheid te vallen. Het gaat namelijk 
om de vraag waarom de socialisatie zo gestructureerd is dat mannen tot 
dragers van het mannenideaal worden en vrouwen tot dragers van het 
vrouwenideaal.

Op de plaats komen, toneel als vrijplaats
Op de ‘plaats komen’ en daar een rol in spelen is een mooie beschrijving 
van mijn werk. Het doet mij ook denken aan de term ‘plaatsbekleding’ van 
Dorothee Sölle, waarin zij schrijft dat de voortdurende identificatie van 
Christus met de ‘achterlopers’ gebeurd omdat hun uiteindelijke identiteit 
op een plaats in de toekomst nog op hen ligt te wachten10.  Dit op de plaats 
brengen kan het individu in conflict met zijn omgeving brengen. Maar 
een groep kan ook naar zijn plaats zoeken en dit kan hen met andere 

9. Zoetermeer, 1996.
10. Dorothee Sölle, Plaatsbekleding. Een hoofdstuk theologie na ‘de dood van God’, Ambo, 

Utrecht, 1965.
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groepen in conflict brengen. Dit op de plaats brengen is een actieve daad 
van een groep of enkeling die de eigen geschiedenis ter discussie stelt. 
Verzoeningswerk vindt dan tussen die geschiedenis van de groep of het 
individu plaats om te komen tot een nieuwe plaatsbepaling in en met de 
geschiedenis. 

Mijn werk als theatermaker/theoloog komt tot uiting door mijn 
benadering en werkstijl. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn vaardigheid 
in dienst stel van mensen die in een conflict en of in de marge van de 
samenleving leven. Hun verhaal wil ik horen en laten zien aan anderen. In 
mijn werk als theatermaker in Noord-Ierland werk ik met jongeren, van 
beide zijde van de scheidingslijn en met geloofsgroepen die openstaan 
voor theater en het werken met bijbelverhalen. 
In dit werk probeer ik een transformator te zijn, dat wil zeggen, iemand 
die het verhaal van de mensen waar ik mee werk transformeert tot een 
voorstelling. Dit betekent dat ik van de verteller vraag om acteur te 
worden. Oftewel zijn/haar leven op afstand te zien en in theater om te 
zetten. Anders gezegd: ik wil het leven zichtbaar maken maar tevens de 
acteur aansporen om dit leven te hernemen op toneel. Ik ben als regisseur 
niet geïnteresseerd in een kopie van de werkelijkheid (op toneel), maar 
probeer door de afstand die het toneel inbrengt een vrijplaats te zoeken 
waardoor deze werkelijkheid hernomen kan worden door middel van het 
maken van ‘nieuwe beelden’. 
 
Auteurschap houd afstand nemen in, afstand nemen van ‘jezelf ’ en ‘je 
omgeving’, om opnieuw in je eigen huid of een andere huid te kruipen. 
Dit proces van afstand nemen is een vreemd proces, je blijft immers altijd 
jezelf die het andere interpreteert. In de breuk tussen jezelf-, en acteur- 
zijn, ontstaat de afstand om jezelf en de Ander te helpen om tot een 
herziening van beelden over het zelf te komen. Acteurschap geeft zo de 
mogelijkheid om je geschiedenis anders te gaan lezen11. 

Mijn manier van werken nodigt uit om de directe leefwereld van 
jongeren te vertalen naar een toneelbeeld. In deze vertaling wordt 
hun ‘werkelijkheid’ getransformeerd. Op deze manier zoeken we naar 
metaforen die hun werkelijkheid overstijgen en mogelijke ‘verandering’ 
aanbieden. Bij het maken van een voorstelling vindt er een voortdurend 
uitwisselen van vooronderstellingen en de werkelijkheid met elkaar plaats. 
Deze manier van werken betekent dat ik een eindresultaat beoordeel 
op A) eigen inbreng vanuit eigen leven B) op de inhoudelijkheid van de 

11. Een voorbeeld hiervan is het toneelstuk; ‘The red Herring, a methaphorical Fantacy’.
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gesprekken die we hebben en C) de vertaling in het toneelbeeld. Dit beeld 
is namelijk een vertaling van de verantwoordelijkheid die we nemen voor 
de ruimte die we onszelf toestaan om op een ‘nieuwe’ plaats te komen. 
Ik hoop zo dat via het toneel de jongeren de gelegenheid nemen om te 
experimenteren met het op ‘de plaats’ komen, voorbij het conflict en de 
aangereikte sekseverhoudingen, naar een plek waar zij zichzelf en hun 
omgeving als veilig kunnen ervaren.

Belfast, 15 Augustus 1997 

Oct 25 Glenn Greer 28, Down, married three children
Nov 09 Raymond McCord 22, North Belfast 
Dec 05 James Gerard Devlin 36, North Belfast, married two children
Dec 27 Billy Wright 37, Antrim, three children
Dec 27 Seamus Dillon 45, Tyrone, married three children

1998  (number  3574 t/m 3630)
Jan  11 Terry Enright 28, Central Belfast
Jan 18 Fergal McCusker 28, L/Derry 
Jan  19 Jim Guiney 34, South Belfast, married four children
Jan 21 Benedict Hughes 55, South Belfast, married three children
Jan 23 Liam Conway 39, North Belfast
Jan  24 John McColgan 33, West Belfast, married three children
Febr 09 Brendan Campbell 30, South Belfast, one child
Febr 10 Robert Dougan 38, South Belfast, married one child
Febr 18 Kevin Conway 30, Antrim, married four children
March 03 Phillip Allen 34, Armagh
March 03 Damien Trainor 25, Armagh
March 15 David Oliver Keys 23, Antrim
March 27 Cyril Stewart 52, Armagh, married one child
April 07 Trevor Deeney 34, L/Derry, married four children
April 17 Mark McNeill 32, West Belfast, married five children
April 21 Adrian Lamph 29, Armagh, one child
April 25 Ciaran Haffron 22, Antrim
May 01 Roman MacLochlainn 28, Rep of Ireland, married three children
July 03 William Henry Paul 49, Down, married four children
July 12 Richard Quinn 10, Antrim
July 12 MarkQuinn 9, Antrim
July 12 Jason Quinn 8, Antrim
July 18 Andrew Kearney 33, North Belfast, four children
Aug 15 Brenda Devine 20 months, Tyrone Omagh Bomb
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Aug 15 Fermando Blasco Baselga 12, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Racio Abad Ramos 23, Tyrone Omagh Bomb
Aug  15 James Barker 12, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Oran Doherty 8, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Sean McLaughlin 12, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Frederick White 60, Tyrone, married two children Omagh Bomb
Aug 15 Bryan White 27, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15  Esther Gibson 36, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15  Olive Hawkes 60, Tyrone, married two children Omagh Bomb
Aug 15 Brenda Logue 17, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Gareth Conway 18, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Jolene Marlow 17, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Alan Radford 16, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Elizabeth Rush 57, Tyrone, married three children Omagh Bomb
Aug  15 Philomena Skelton 49, Tyrone, married four children Omagh Bomb
Aug 15 Veda Short 56, Tyrone, married four children Omagh Bomb
Aug 15 Ann McCombe 48, Tyrone, married two children Omagh Bomb
Aug 15 Geraldine Breslin 43, Tyrone, married one child Omagh Bomb
Aug  15 Aidan Gallagher 21, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Samantha McFarland 17, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Lorraine Wilson 15, Tyrone Omagh Bomb
Aug  15 Julia Hughes 21, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Deborah Anne Cartwright 20, Tyrone Omagh Bomb
Aug 15 Brain McCrory 54, Tyrone, married three children Omagh Bomb
Aug 15 Mary Grimes 66, Tyrone, married twelve children Omagh Bomb
Aug 15 Avril Monaghan 30, Tyrone, married four children Omagh Bomb
Aug  15 Maura Monaghan 18 months, Tyrone Omagh Bomb
Aug 16 Gary White 38, East Belfast, married two children
Sept  05 Sean McGrath 61, Tyrone, married four children
Sept  25 Billy Giles 42, East Belfast
Oct 06 Frank O’Reilly 30, Armagh, married three children
Oct 31 Brain service 35, North Belfast 

Aantal mensen die gedood zijn in het conflict tussen 1995-1998 12  

12. Lost Lives: The stories of the men, women, and children who died as a result of the 
Northern Ireland Troubles, David McKittrick, Seamus Kelters, Brian Feeney, Chris 
Thornton, David McVea, Mainstream Publishing, Edinburgh and Londen 2008, ISBN 
97840185041. 

 1995 (number 3522 t/m 3530)
 1996 (number 3530 t/m 3552)
 1998 (number 3574 t/m 3630)
 Aan het eind van elke maand staan de namen van de overledenen.
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Wij hebben jullie verdedigd

“Onze predikanten gaan tenminste voetballen met de kinderen. Die 
katholieken, ja wíj wisten het al, en nu hoort de hele wereld het. Wij 
wisten wel - en wij zijn de protestanten van de Shankill - dat die priesters, 
als er kinderen bij hen komen, op hun knieën slaan en zeggen: ‘Kom hier 
maar zitten.’” Terwijl hij zo sprak, sloeg hij op zijn knieën en keek ons 
doordringend aan. “Tja, wij vinden het mooi dat het nu uitkomt. En die 
paus? Ach ja, die wist het natuurlijk ook.”

Martin, mijn vriend en medereiziger, is rooms-katholiek pastor. Voordat 
we de kroeg in gingen, zei ik. “We gaan niet over politiek praten.” Maar 
ja, ik kon het niet laten. Toen de kroegbaas ons vroeg wat we deden, 
vertelde ik hem dat we justitiepastores waren. Ik Presbyteriaans en Martin 
Anglicaans. Martin voelde zich, geloof ik, niet direct comfortabel met wat 
ik zei. Maar hij bleef in zijn rol en de kroegbaas stak van wal. 
Hij was aangeschoten. Het was zondagmiddag en in zijn kroeg verbleef 
hij in de wereld van het eigen gelijk. “O”, ging hij verder, “dus jij hebt op de 
Workman Avenue gewoond, bij de peaceline ? Dan hebben wij jou daar 
verdedigd.”

Ik dacht terug aan die nacht dat we in het halletje op de grond zaten. 
Ik belde de politie dat ze moesten komen. Vanuit onze tuin schoten ze 
naar elkaar, de protestanten van onze kant en de katholieken van die 
andere kant. Hij, de kroegbaas dus, was er waarschijnlijk bij om ons te 
verdedigen, zoals hij zei. En wij belden de politie, die door beide partijen 
werd gewantrouwd en als de vijand werd gezien. Voor ons was de politie 
de enige hoop. We baden dat ze snel kwamen, zodat het schieten zou 
ophouden.

De woorden ‘jullie verdedigd’ klonken me wrang in de oren. Omdat hij 
het gelooft; nog steeds. En omdat ik moet zwijgen over onze angst op die 
avond, omdat we bang waren dat het fragiele contact dat we tussen de 
communities aan het opbouwen waren in één avond stukgeschoten zou 
worden.

Belfast, 28 maart 2010
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Onbeschreven blad

Frank Devlin kwam ik tegen in het vliegtuig naar Belfast. Ik probeer altijd 
voorin te zitten, dan heb je meer beenruimte. Meestal zitten daar mannen 
die voor speedboarding hebben betaald. En ik die niet ‘speedboard’ maar 
alleen reis, krijg dan meestal een lege plaats tussen twee mannen in, die zo 
ver mogelijk, als de rij het toestaat, van elkaar zitten. Deze keer waren veel 
mensen al eerder naar binnen gelopen. Maar als je met z’n tweeën reist, 
ga je niet op een enkele stoel zitten. Ik kwam binnen en deze ene stoel was 
nog leeg. 

Frank Devlin was zijn naam, de man die links van me zat. Hij had gewerkt 
in Nederland en wilde wat Nederlandse woordjes leren zoals ‘goedendag’ 
en ‘ik werk hier’. Zo wilde hij dan de portier bij de ingang van de bank 
aanspreken als hij op zijn werk kwam. Nu was hij op weg naar huis. Naar 
Armagh. Zijn vader had een kroeg gehad in een klein plaatsje daar in de 
buurt. Hij was katholiek, maar schonk ook aan de politie. “Dat was nog 
vóór de troubles.” Op een keer hebben ze zijn kroeg opgeblazen. Frank: 
“Voor mijn ouders was dat het moment om weg te gaan. Ze zijn naar 
Australië geëmigreerd. Ze konden maar één keer per maand naar huis 
bellen en de post deed er heel lang over. Ze kregen heimwee en zijn dus 
weer teruggegaan. Maar goed, mijn vader heeft vlak bij de kroeg die 
opgeblazen was weer een kroeg gebouwd. Het was een statement zou je 
kunnen zeggen: ‘Jullie hebben een keer geprobeerd om ons weg te krijgen, 
maar jullie krijgen ons niet nog een keer weg. We blijven hier.’” 

“Mijn zoon is nu zestien jaar en als ik hem vraag ‘Weet je nog van 
de troubles, dat er bommen ontploften en dat er 24 uur per dag een 
helikopter in de lucht hing?’, dan weet hij echt niet waar ik het over heb. 
Ten tijde van de Omagh-bom was hij nog maar één jaar oud. Hij weet 
niets meer. Het is zo mooi dat hij daar niet mee opgezadeld is. Een streep 
onder het verleden en opnieuw beginnen. Hij mag helemaal met een 
onbeschreven blad beginnen, mooi vind ik dat.”
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Daarvóór vertelde hij dat hij het eigenlijk maar een vreemd conflict had 
gevonden. Het ging niet over geloof en “waarom zouden we ons zorgen 
maken waar we bij horen? Vreemd wel, mijn familie naam is Devlin”. En ik 
dacht aan de foto van Bernadette Devlin13 die ik in mijn studentenkamer 
in Hilversum aan de muur had gehangen. Ik twijfelde er ook over of 
opnieuw beginnen wel kan. Want er is geen ‘opnieuw’, slechts ‘nieuwe 
eindes’, dacht ik. Maar ik hield mijn mond en was blij voor hem en zijn 
zoon, over wie hij vol liefde sprak. 

Belfast, 11 juni 2010

13. Het meisje uit Cookstown dat op 21-jarige leeftijd een zetel innam in het Lagerhuis 
(MP) om te vechten voor gelijke berechting van de rooms-katholiek minderheid in 
Noord-Ierland.
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Dood zonder gezicht

Bobby is doodgeschoten. Overdag. Op de Shankill in Belfast. Op 
klaarlichte dag. Op een doordeweekse dag begin juni, terwijl er moeders 
met kinderen en vaders achter kinderwagens langs  liepen en er vóór de 
cafés mannen met een pilsje in de hand genoten van de gezelligheid die de 
Shankill bood. 

Ik liep het Community Centre binnen waar ik vijftien jaar geleden werkte 
en het eerste wat ze me vroegen was: “Heb je het gehoord? Er is iemand 
doodgeschoten op de Shankill. Op klaarlichte dag.” Na mijn ontkenning 
zeiden ze: “Hoe kan dat nu dat dit bij jullie niet in het nieuws is?”
De wereld van Noord-Ierland blijft groot in de ogen van de mensen die 
er wonen, maar na het vredesakkoord komt die in Nederland nog maar 
sporadisch in het nieuws. En dus had ik niets over Bobby gehoord. 
Er was een ruzie. Ze vroegen hem om daar te komen. Om erover te 
praten. Maar het was een setup. Ze wachtten hem op. Eerst hebben ze 
hem in de rug geschoten en toen van dichtbij in het gezicht. “Weet je 
waarom ze dat doen? Dan kan de familie geen afscheid nemen. Omdat het 
gezicht is vernield. Zo werkt dat hier.”
Het verhaal gaat - maar hoe het precies was weet je nooit - dat ene 
Bobby voor zijn zus was opgekomen. De zus was gevraagd uit Noord-
Ierland te vertrekken. Dat komt nog steeds voor, als je in de ogen van 
de paramilitairen iets niet goed hebt gedaan. Ze kunnen je vragen - lees 
dwingen - om te vertrekken. De broer Bobby had verhaal gehaald - 
niet altijd even slim om te doen - en hij had het met zijn leven moeten 
bekopen.

Later op die zaterdag, liep ik met Chris, een oude vriend, langs het 
kruis waarop Johannes 3:16 stond en waar veel bloemen omheen lagen. 
Hij zei: “Het was hij, of iemand anders. Ze, de Ulster Volenteers Force, 
moesten actie ondernemen. De politie wordt hier niet vertrouwd, zij 
moeten hun eigen zaakjes oplossen. Ik ben uit de politiek gegaan omdat 
de politiek de paramilitaire organisaties wilden criminaliseren. Ik wilde de 
paramilitairen binnenboord houden. Als je ze criminaliseert dan snijd je 
ze af van het vredesproces. Je ziet nu het resultaat. De politie wordt niet 
vertrouwd en zelf de zaakjes regelen kan extreme gevolgen hebben.”

Belfast, 12 juni 2010
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Shankill dress 

“Ja, hij heeft nog een Bijbelwinkel geopend hier”- hij wees naar de 
overkant van de Shankill - “daar waar nu dat gebouw in de steigers staat.” 
Ik sprak met hem over mijn verhaal ‘Amazone Rangers’ uit 1996, en over 
de machinegun die op een kuit van één van de voetballers getatoeëerd 
was. Chris grinnikte. “Ja,” zei hij, “en nu zit hij met die machinegun vast in 
Engeland.” Hij had het ‘licht’ gezien en was, zoals dat hier heet, een reborn 
christian geworden. Had een tijdlang een winkel gehad op de Lower 
Shankill, gebied van de Ulster Defence Association (UDA). Daar had hij 
van zijn ommekeer getuigd. En nu? “Nu zit hij vast in Engeland voor een 
overval. Het leven kan gek lopen”, zei Chris.

“Weet je, die verhalen van jou, daar moet je zelf voor kunnen reflecteren”, 
ging hij verder. “Geluk hebben gehad dat iemand in je familie eruit is 
gebroken, of een goed voorbeeld heeft kunnen geven, waardoor je vragen 
gaat stellen. Als je dat niet hebt gehad, is zoiets donders moeilijk.”
Ik had hem verteld dat ik gisteren Cathie had ontmoet. Samen met Ina, 
de jongeren werkster van het Woodvale Community Centre was ik naar 
haar huis gegaan. Daar woont ze met haar zus en haar moeder. Ina riep 
door de open voordeur: “Is er iemand?” Irene kwam in pyjama naar buiten 
en vroeg: “Wie is die man, wat moet hij hier?” “Is Cathie thuis?”, vroeg 
Ina. “Roep haar dan. Ze moet hem kennen.” Cathie kwam ook in pyjama 
naar buiten. “Dat is een Shankill dress, die dragen ze hier de hele dag”, 
grapte Ina, toen ze mijn verbazing zag. “Ik herken hem niet. Wie is hij?”, 
zei Cathie, en ik was teleurgesteld. De hoop voor iemand een verschil te 
hebben gemaakt verdween. Ze was me opgevallen, vijftien jaar geleden. 
Ze had sproetjes, net als mijn eerste vriendin, en ze was zo levendig en 
nieuwsgierig geweest. “Weet je wat?”, zei Ina. “We gaan de foto’s ophalen. 
Dan kun je jezelf zien, vijftien jaar geleden, en dan herken je die man naast 
me wel.”

Na een half uur kwamen we terug. “O ja, dat ben ik.” Ze is nu 23 en heeft 
een kind. Haar zus, die ook op de foto van vijftien jaar geleden staat en 
toen vier was, stond ook met een kind op haar arm. Ze woonden bij hun 
moeder, die ons liet weten: “Vanavond ga ik helemaal los, ik ga hem goed 
raken. Ik hoef niet meer voor kinderen te zorgen.”
Later in het jeugdhuis vertelde de jongerenwerkster dat het een tijd 
niet goed was gegaan met Cathie en dat het, nu ze een kind had, beter 
met haar ging. Dat was goed om te horen. Ik was over donderd door het 
‘desolate’ dat uit de Shankill dress sprak. Alsof ik terugsprong in de tijd en 
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de loop van de geschiedenis niets anders voor hen in petto had dan een 
pyjama en een kind. Om zo verder te gaan op een welbekende melodie.

“Ja” zei Chris, “verhalen met een ander toekomstbeeld’’ gaan dan langs hen 
heen. Je moet erin getraind worden en daar heb je iemand als voorbeeld 
voor nodig. Het liefst iemand uit je familie. Ik heb het reflecteren in de 
gevangenis geleerd.”
Chris had levenslang gekregen omdat hij bij het Ulsters Volunteer Force 
had gediend en zo zijn oorlog had gevochten. Als onderdeel van het peace 
process was hij met vele andere ‘soldaten’ vrij gekomen. Nu houdt hij zich 
helemaal niet meer bezig met politiek. “Weet je, in de gevangenissen is 
het peaceprocess begonnen. Daar gingen we leren en studeren, hielden 
we ons bezig met de geschiedenis van het conflict. Dat geldt ook voor de 
IRA-mensen die vastzaten. Op die manier hebben we bijgedragen aan de 
vrede.”

We waren onderweg naar Susie, een nicht van Chris, die ook op één van 
de foto’s van vijftien jaar geleden voorkomt. Susie is niet echt een aardige 
vrouw geworden, vertelde de zoon van Chris. Ze drinkt veel, heeft ook 
een kind. “Heeft ze een man?” vroeg ik. “Niet echt”, zei hij. “Is ze blij met 
het kind?” Het verhaal van Ina, die vertelde dat het beter ging met Cathie 
nu ze een kind had, schoot door mijn hoofd.
Een man - een jongen nog - liep ons voorbij en de zoon van Chris 
riep: “Weet jij waar Susie is?” “Nee.” Zonder om te draaien of vaart te 
verminderen liep de jongen door. “Weet je, in die kinderwagen zou 
zomaar het kind van Susie kunnen zitten. Want hij is de vader.”

Belfast, 13 juni 2010
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Terugblik

Vorig weekend was ik in Noord-Ierland, het land van mijn drie grote 
liefdes. Liefde voor een vrouw, liefde voor theater en theologie. Nu, jaren 
en opleidingen verder, kijk ik terug. Hoor ik verhalen, soms in een oude 
melodie, maar meestal weer nieuw. Niet aan de oppervlakte - gek genoeg 
- hebben die nieuwe verhalen een archeologie nodig, een graven voorbij 
de teleurstellingen van het niet-herkend-worden als de dramadocent van 
het Community Centre, een graven voorbij de herinneringen aan verloren 
liefdes. Bovenal hoor ik mijn oud-docent zeggen: “Het gaat erom dat we 
het uithouden in de paradox.” Ik ben die uitspraak langzamerhand steeds 
meer gaan begrijpen. 
Noord-Ierland heeft me veel gebracht. De eerste ‘moordenaars’ die 
vriendelijk waren en die ik de hand schudde. Mensen die begonnen 
met zelfonderzoek en politieke analyse. Die, gevangen als ze waren, niet 
bang waren om uit hun angst voor de ander te stappen. Zij zijn voor mij 
richting aanwijzers geworden in mijn leven. En een waarborg tegen het 
denken in snelle moraliserende eindconclusies, een denken dat gevoed 
wordt door een eenvoudig schema van goed en slecht. 

Afgelopen wekend werd me gevraagd: “Harry, vetrouw je H.? Ik ken 
hem en ik verdenk hem ervan dat hij een onderzoek van de politie heeft 
gedwarsboomd. Een onderzoek naar het doodschieten van een jongen, 
enkele jaren geleden.” “Ik vertrouw C. meer”, zei ik, “maar hij heeft zich 
uit de politiek teruggetrokken. En ik? Ik kan niet overzien welke keuzes er 
gemaakt moeten worden om jezelf nog betrouwbaar te laten zijn voor je 
achterban. Ik weet het niet, maar H. is een goede kennis en hij kwam als 
enige uit de groep op het feest van mijn veertigste verjaardag. En weet je, 
de politie is nog steeds een onbetrouwbaar element binnen de overheid, 
zoals C. me vertelde.”

Vanuit een burgeroorlog - die geen oorlog genoemd mocht worden - 
terugkomen naar een samenleving die op vertrouwen is gebaseerd, is een 
lange weg waar het vertrouwen stapje voor stapje opnieuw moet groeien. 
Dit kan alleen als iedereen, hoe gebroken dan ook, daar een plaats in mag 
hebben.

Ik ging naar Noord-Ierland door gebrek aan zelfvertrouwen, niet wetend 
welke bijdrage ik daar kon leveren. Ik voelde me niets. Wie zat op mij te 
wachten? Zij die meer dan vijftien jaar geleden tegen me zei “We hebben 
ze nodig, mensen zoals jij die theologie en theater combineren.” Zij zette 
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me op weg. Het is goed om nodig te zijn. Dat er mensen zijn die meer in je 
zien dan je in jezelf kan zien. 

Van mijn tweede ‘moederland’ kwam ik terug met verhalen. Minder 
moraliserend, maar met een moraal waarbinnen een ieder op zijn of 
haar plaats mag komen. Er zijn geen ‘nieuwe beginnen’ slechts het einde 
mag anders lopen. We mogen onze geschiedenis opnieuw interpreteren. 
Dat heb ik met mijn leven gedaan en het helpt me in mijn werk met 
gedetineerden. Het helpt bij mijn luisteren. Ik ben weinig bang. Alles wat 
me verteld wordt, kan ik me voorstellen. Ik heb in de ogen van mijn eigen 
haat gekeken, omdat ik daar niet onderuit kwam toen ik C. en H. en zo 
vele anderen in Noord-Ierland op mijn weg tegenkwam. De oorlog zit 
uiteindelijk in jezelf/mezelf; als verslaving, als eis “ik mag er zijn”. 

Als theatermaker en justitiepredikant staat het ‘welkom mogen zijn’ 
voorop. Vanuit dit welkom zijn mogen we onszelf hernemen. Ik noem dat 
‘G’d als podium’. Het is nodig om buiten onszelf te gaan staan om naar 
onszelf te kijken, om zo opnieuw te mogen ‘worden’. 

Ik ben veranderd; ik heb geleerd het uit te houden in de ‘paradox’, want 
daar buiten de paradox heerst de eenduidigheid en deze veroorzaakt dood. 
Het gaat om de kleine verhalen die samen het grotere weven en ik dank 
de mensen die, toen en nu, hun verhaal met mij willen delen. Verhalen die 
ik niet wil weten omdat ze te gruwelijk kunnen zijn: en toch wil ik weten, 
want als er in het duister geen licht is dan is het licht nergens. 

Niall, een vriend die ik in Noord-Ierland heb ontmoet, vertelde over een 
bezoek afgelopen mei aan een tentoonstelling in New York. Een blok van 
inkt met daarin een lamp. Door de warmte van de lamp smolt de inkt. De 
inkt liep onder de afscheidingen die om het kunstwerk waren geplaatst 
heen door, en uiteindelijk was er licht en het donker was door de warmte 
verdwenen 

Amsterdam, 19 juni 2010
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Het hertenincident

Vandaag ging ik nog even bij hem langs. Morgen zou hij vrijkomen. De 
clown, de boeddhist, de eenzame. “Hé, mag ik mijn kinderen ook zien?”, 
had hij geroepen naar zijn ex. “Ja, ze schrok, want ze wist niet dat ik 
Nederlands sprak.” Gisteren in de gespreksgroep lulde hij er nog overheen, 
dat was de andere gevangenen ook opgevallen. Teleurstellingen, die had hij 
niet en hij begon een preek te houden over het universum, hoe alles met 
alles samenhing. Over hoe hij bij zijn eerste vrouw was weggegaan. En hij 
citeerde uit de Bijbel. “Ik ben hier de dominee”, zei ik, “jij hoeft hier niet te 
preken, dan maak je me nog brodeloos. En by the way, ik geloof je niet. Je 
begon met: ‘Ik ben teleurgesteld dat ik mijn kinderen niet kan zien.’” 

Onder de brug in het Vondelpark had hij rust en kameraadschap 
gevonden, maar ook het mes wat hem gestoken had. Verleden week had ik 
hem ontmoet. Hij intrigeerde me, en via andere gedetineerden hoorde ik 
dat hij Ier was. Als enige gedetineerde liep hij consequent in een blauwe 
overall. Hij vertelde me dat hij zijn kleren schoon wilde houden voor als 
hij buiten kwam. Dan zou hij opgehaald worden door K. en dan zou hij 
haar bloemen geven.

“Vertel nog eens, je zei gisteren dat iedereen wel een geschiedenis heeft 
van verdriet. Wat is die van jou?” Hij vertelde dat hij scherpschutter was 
bij de Ierse politie, dat hij in het ‘drugsteam’ zat. Over deuren intrappen. 
En hoe er eens op een zondag een hert voor zijn auto sprong dat hem 
met zijn bruine ogen aanstaarde. Hoe hij de weg blokkeerde voor de 
achtervolgers van de hert. Hoe de jagers in hun four wheel drive landrover 
boos op hem werden. Hoe zijn vrouw boos op hem werd: “Het zijn onze 
buren. Dit kun je niet zomaar doen, wij moeten nog verder met hen leven.” 
“Die anderen zijn niet goed bij hun hoofd”, had hij geantwoord. “Zij jagen 
een hert op dat geen kant uit kan. Is dat nu een hobby? En wat als dat hert 
de autoweg op rent en daardoor op zondagmorgen een gezin verongelukt? 
Wij hebben geluk gehad. Die anderen zijn niet normaal!”
’s Avonds na het hertenincident, toen hij zijn kind de fles gaf - en hij deed 
voor hoe hij met het kind in zijn armen zat, zoals hij dat ook gisteren in de 
gespreksgroep had gedaan - dacht hij: wat ben ik een hypocriet, ik wil dit 
niet, ik moet weg!

Hij vertelde dat hij in het klooster van de passionisten in Rostrevor bij 
de besprekingen van het peaceprocess was geweest. Had geluisterd hoe 
paramilitairen van de UDA en UVF en IRA in Noord-Ierland met elkaar 
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spraken. Dat hij zei: “Jullie zingen allemaal dezelfde liederen en drinken 
hetzelfde bier, worden hier samen dronken. Maar buiten schieten jullie 
weer op elkaar.” Hoe hij genoeg van alles had. De politiek het geweld de 
leugens. Hij vertelde hoe een prijs die hij als scherpschutter verdiend had 
naar een andere politieman ging die aan de grens met Noord-Ierland 
woonde en protestants was. “Een politieke keus, om te laten zien dat de 
Republiek ook aan protestanten dacht. Maar ik had die prijs gewonnen!”
Hij vertelde hoe verliefd hij was geworden op een Nederlandse vrouw, van 
wie hij de kinderen, ook de zijne, nu niet meer mag zien. Door het: “He, 
mag ik mijn kinderen zien”, wat hij geroepen had naar zijn ex, zit hij nu 
hier, in de gevangenis.

Toen hij wegging zei hij nog: “Ik ben één met ‘het al’, en ben ’s avonds 
graag met de anderen in het park.” Hij vertelde, en beelden over geweld, 
liefde, angst en hoop verschenen in zijn cel, en volgende week onder de 
brug in het park, op de markt en andere plaatsen in de stad...

Amsterdam, 7 juli 2010
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Verklarende woordenlijst

The Troubles – onlusten, een verbloemend woordgebruik voor burgeroorlog 

Unionist

UDA  Ulster Defence Association Johnny Adair 
UDP  Ulster Democratic Party gelieerd aan UDA
UVF   Ulster Volunteer Force  
LVF Loyalist Volunteer Force Billy Wright
PUP  Progressive Unionist Party  David Ervine/
 gelieerd aan UVF Billy Hutchinson
OUP   Official Unionist Party  David Trimble
DUP Democratic Unionist Party  Ian Paisley

Nationalist

SDLP  Social Democratic and Labour Party David Hume

Republican

Sinn Féin Jerry Adams

IRA (Provisional) PIRA  Irish Republican Army gelieerd aan Sinn Féin
Official Sinn Féin  declaring a permanent ceasefire in May 1972
OIRA   Official Irish Republican Army gelieerd aan 
   Official Sinn Féin
Workers Party   gelieerd aan OIRA
IRSP   Irish Republican Socialist Party 
INLA    Irish National Liberation Army gelieerd aan IRSP 
CIRA   Continuity Irish Republican Army gelieerd aan   
   Republican Sinn Féin (RSF)
Real IRA/RIRA  Real Irish Republican Army 

Cross community 

Alliance Party of Northern Ireland 
Peace People  Betty Williams richtte met Mairead Corrigan 

‘Women for Peace’ op, dat later ‘Community of 
Peace People’ heette. De organisatie kreeg op 
10 maart 1976 de Nobelprijs voor Vrede.
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Margaret Thatcher premier van het Verenigd Koninkrijk (1979-1990)
John Major premier van het Verenigd Koninkrijk (1990-1997)
Tony Blair premier van het Verenigd Koninkrijk (1997-2007)

Shankill  straat in West-Belfast (unionistisch)
Lower Shankill  gebied waar UDP en UDA heersen
Upper Shankill  gebied waar PUP en UVF heersen
Falls Road straat in West-Belfast (republikeins)
Ormeau Road gebied in Oost-Belfast waar communities elkaar   

‘ontmoeten’ (rioten)

Orange Order  Een protestants broederschap. De Oranjeorde werd 
opgericht in 1795 in Loughgall in het graafschap 
Armagh. De naam van de orde verwijst naar de koning-
stadhouder Willem III van Oranje, die op 12 juli 1690 
zijn schoonvader James III versloeg bij de rivier de 
Boyne. Deze zege wordt jaarlijks herdacht tijdens de 
Oranjemarsen.

Orange Lounge Plaats waar Oranjemensen (unionisten) elkaar 
ontmoeten, organisatiestructuur volgens het model van 
de Vrijmetselarij.

Drumcree/Portadown  Twee steden waar de marsen van 12 juli gepaard gingen 
met ernstige ongeregeldheden.

Ceasefire  Wapenstilstand, onderdeel van het Goede Vrijdag 
Akkoord.

Goede Vrijdag Akkoord  Ondertekend op 10 april 1998, overeenstemming t.a.v. 
machtsdeling in Noord-Ierland.

Peace Process   Onderhandelingen die tot het Goede Vrijdag Akkoord 
leidden.

Riot    Gewelddadige actie, kan ook door politie uitgevoerd 
worden.

The Maze Gevangenis buiten Belfast, ook Long Kesh genoemd; 
interneringskamp voor politieke gevangenen. 

Omagh Bombing Bomaanslag op 15 augustus 1998 door de Real IRA 
(afsplitsing van de Provisional  IRA), waarbij 29 mensen 
werden gedood. 

Docklands Bombing  Bomaanslag door de Provisional IRA in het Canary 
Wharf-gebied in Londen op 9 februari 1996. De bom, 
die ontplofte in een financieel centrum in het Isle of 
Dogs, doodde twee mensen en veroorzaakte tegen de 
100 miljoen pond aan schade. De bom betekende het 
einde van zeventien maanden wapenstilstand.
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Peelers Scheldwoord voor de politie in Noord-Ierland.
RUC Royal Ulster Constabulary: politie in Noord-Ierland.
Pig  Politiewagen.
Provos/Provies Verwijzing naar leden van de Provisional IRA.
Peaceline/Peace Wall Een scheidslijn tussen twee rivaliserende communities 
 (de Muur).

Clonard Church and Monastery   Rooms-katholieke kerk/klooster in 
 West-Belfast.
An Crann/The Tree Organisatie die verhalen over The Troubles  
 verzamelt.
Corrymeela Community  Oecumenisch vormingscentrum voor   
 verzoening.
Currach Comunity Oecumenische leefgemeenschap aan de Muur  
 in West-Belfast.
Rainbow Factory  Jeugdtheaterschool van Youth Action Northern  
 Ireland.
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Boeken 

die geholpen hebben bij het denken over geweld, identiteit en religie in Noord-
Ierland

Augusteijn Joost From Public Defiance to Guerrilla Warfare, The radicalisation 
of the Irish Republican Army a comparative analysis, 1916-1921, Academisch 
Proefschrift aan de faculteit der letteren Universiteit van Amsterdam 1994, 

 Ph.D. University of Amsterdam 
Baum Greory / Wells Harold edited The Reconciliation of Peoples, Challenge to the 

Churches, WCC publication 1997, ISBN 2 8254 1217 1
Bauman Zygmund Community, Seeking safety in an insecure world, Polity 2001, 

ISBN 0 7456 2634 3
Belfrage Sally, Elisabeth Sifton Living with war, a Belfast year, books Viking 1987, 

ISBN 0 670 81811 9
Bell Robert / Johnstone Robert / Wilson Robin edited Troubled Times, fortnight 

magazine and the Troubles in Northern Ireland 1970-1991, edited by the 
Blackstaff press Belfast 1991, ISBN 0 85640 462 4

Bell Pauline and Jordan Pauline Conflict, Handling conflict in the local church, 
Scripture Union, 1992, ISBN 0 86201 774 2

Bew Paul and Gillespie Gordon, Northern Ireland, A chronology of the troubles 
1968-1993, 1993, ISBN 071712081 3 

Bowman John De Valera, and the Ulster question 1917-1973, Oxford University 
Press 1989, ISBN 0 19 285216 7

Brown John edited The Magilligan Sentence, an Anthology of writing from H.M. 
Prison Magilligan, Published by H.M.P. Magilligan in Association with The 
Prison Arts Foundation 2004

Brown John adited Magilligan Prison Writing, 2007, ISBN 978-0-9548739-1-2
Downing Taylor The Troubles, the background to the Question of Northern Ireland 

Edited by a channel four book 1980, ISBN 0 708845495 
Cairns Ed, Caught in Crossfire, children and the Northern Ireland conflict, 

Appletree Press/ University Press 1987, ISBN 0 86281 186 4
Cusack Jim / McDonald Henry UVF the end Game, Poolbeg 2008,
 ISBN978 1 84223 32 9
Evans Phil and Eilaan, Ireland for beginners, 1983 Pollock,
 ISBN 0 86316 016 6 
Falconer Alen D and Liechty Joseph adited Reconciling Memories,  

the Columba press 1998, ISBN 1 85607 232 0
Gébler Carlo The Glass Curtain inside an Ulster Community, ABACUS,
 ISBN 0 349 10338 0 
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Hadden Tom / Donnelly Anna The Legal control of Marches in Northern Ireland, 
Community Relation Council, ISBN1 898276 12 9

Harnden Toby, Bandit Country, the IRA and South Armagh, Coronet Books 1999, 
ISBN 0340 71737 8

Holland Jack / McDonald Henry, INLA deadly divisions, the story of one of 
Ireland’s most ruthless terrorist organisations, TORC 1994, 

 ISBN 1 8981 42 05 X 
Hyndman Marilyn, Further Afield, Journey from a Protestant past, 1996,
 ISBN 1 900960 01 X 
Kaptein Roel,  On the way of Freedom, the Columba press 1993,
 ISBN 1 8507 0778
Lascaris André, To do the Unexpected, Reading Scripture in Northern Ireland, 
 The Corrymeela Press 1993, ISBN 1 873739 07 9
Lederach John Paul, Preparing for Peace, Syracuse University Press 1995, 
 ISBN 0 8156 265608
Lundy Jean end Mac Pilin Aodán (eds), Styles of Belonging, The cultural Identities 

of Ulster, Lagan Press 1991, ISBN 1 873687 01 X 
Mari Fitzduff, Community Conflict Skills, a handbook for group work in Northern 

Ireland, 1988, ISBN 09513209 04
McBride Doreen, When the Hunger stalked the North, Adare Press 1994, 
 ISBN 1899496 01 7
McKittrick David Despatches from Belfast, the Blackstaff Press Belfast 1989, 

ISBN 0 85640 427 6 
McKittrick David, s Kelters Seamu, Feeney Brain, Thornton Chris, McVea David, 

Lost lives, the stories of the men, women, and children who died as a result of 
the Northern Ireland Troubles, Maistream publishing, Edinburg and Londen 
2008, ISBN 97840185041

McKeown Cairan, The Passion of Peace, Blackstaffpress 1990, 
 ISBN 0 85640 235 3 
Morrow John, Journey of Hope, The corrymeela Press 1995, ISBN 1 873739 23 0 
Parker Tiny, May the Lord in his mercy be kind to Belfast, HarperCollins 

Publishers 1993, ISBN 000638254 1
Young Simms John, Farewell to the Hammer a Shankill Boyhood, The White Row 

Press 1992, ISBN 1870132556
Watson Rhoda Shanay Along the road to peace, Press 1991, ISBN 0951773402
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Historisch terrorisme, de ervaring met politiek geweld in de moderne tijd, 
Leidschrift historisch tijdschrift jaargang 23 Ns 1, 2008 ‘historic terrorism, the 
experience of political violence in modern times’ only in Dutch

Ierland een geschiedenis van onderdrukking en verzet, Ierland komitee Nederland
  ± 1975 ‘a history of oppression and resistance, Ireland committee Netherlands’
Legacy, A collection of personal testimonies from people affected by the Troubles in 

northern Ireland 
 Book and CD Collection BBC Northern Ireland 2008, ISBN 978 0 9556059 0 1 
The Faces of Forgiveness, personal reflections by victims of the Troubles, 

Community Relation Council, Autumn 1995 (originally published in the 
Observer Magazine Sunday 13 March 1994)

The Misrule of Law, a report on the policing of events during the summer of 1996 
in Northern Ireland, Committee on the Administration of Justice, 

 ISBN 1 873285 43 4 
Shankill Comeback, ‘Shankill Writers’ Group 1990

Werkzaamheden 
Harry Brandsma 1995-1998  

In deze periode werkte ik voor Corrymeela Community, Youth Action, 
Northern Ireland’s Rainbow Factory School of Performing Arts en An 
Crann. Voor An Crann is de fototentoonstelling Children of the Woodvale 
en de documentaire Night Rider gemaakt. Children of the Woodvale was 
een onderdeel van het Belfast Fringe Festival (10-28 november 1998) en 
een onderdeel van The Hague Appeal for Peace (11-15 mei 1999). 
De documentaire The Night Rider over een taxichauffeur en vriend 
Phillip Curley is vertoond op het twaalfde Foyle Film Festival in 
Londonderry (1999). Daarnaast gaf ik theaterworkshops in buurthuizen 
in West- en Oost-Belfast. Verder werkte ik mee aan verschillende radio- 
en televisieprogramma’s in binnen- en buitenland over de Noord-Ierse 
kwestie. Voor meer informatie over mijn werk na 1998 zie http://www.
tmtheater.info.
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Publicaties

- M3 1993/6 Bette Westera, ‘Oog krijgen voor het onverwachte ’, interview met 
Harry Brandsma

- Trouw 23 december 1994, Marlies Kieft, ‘Mimen ter verzoening’, gesprek met 
Harry Brandsma

- Eirene Rondzendbrief december 1996, ‘Het grootste kerstcadeau kunnen we 
niet kopen’, Harry Brandsma

- City West News 4-5 november 1997, Elena Lindemans, ‘Belfast’s very own 
flying dutchman’ 

- Ophef december 1997, Karel Blanksma: ‘Verzoening, een vak apart?’ - 50 jaar 
Eirene Nederland

- Voorwerk, tijdschrift voor Godsdienstige vorming in school en kerk maart 
1997, Harmen Brandsma, ‘Tranen serieus nemen daar gaat het om in Belfast’   

- Corrymeela News spring 1998, ‘Hope?’, Harry Brandsma
- ADW 31 oktober 1998, Wim van der Schee, ‘Ik zoek geen principes, maar 

mensen’, interview met Harry Brandsma 
- Horizon 24 december 1998, Margrietha Reinders, ‘Kwetsbaarheid als 

grondwoord’, een gesprek met Harry Brandsma, theoloog en theatermaker
- Eirene Nieuws april 1998, ‘Een vrijplaats voor verzoening’, Harry Brandsma
- Vrijburg mei 2001, Tom Mikkers, ‘Verzoeningstheoloog’
- Munity (The Haque International Model United Nations, the Voice of the 

Youth) 30 januari 2003, Volume XI Issue I II 3 pag. 10, ‘Prison Chaplin 
Deepens Thought in the SCHR 2

- Eirene Nederland jubileumuitgave 2007, ‘Theaterlessen in Noord-Ierland’, 
Harry Brandsma

 
Televisie 

Humanistische omroep YOY-Ierland (drie dagen research) 1 oktober 1997
Buitenhof 24 mei 1998, verkiezingen Noord-Ierland
IKON 26 januari 2003, vraaggesprek met Harry Brandsma naar aanleiding van de 
film Bloody Sunday van Paul Greengrass

Documentaire/Foto

Night Rider, over een taxichauffeur en vriend Phillip Curley, is vertoond op het 
twaalfde Foyle Film Festival in Londonderry (1999).
It Can Make a Difference, over verzoeningswerk van Harry Brandsma en het 
maken van de voorstelling The Red Herring, Lena Films/Karel Blanksma/Heleen 
Snuverink, voor Eirene Nederland (1998).
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Children of the Woodvale, foto’s van kinderen uit de unionistische buurt The 
Woodvale aan de Upper Shankill. Was een onderdeel van het Belfast Fringe 
Festival (10-28 november 1998), The Hague Appeal for Peace (11-15 mei 1999) en 
is getoond in The Woodvale Community Centre. 

Radio 

NOS  Radio 1 Journaal 25 juli 1998, gesprek met Harry Brandsma
IKON  De Andere Wereld van Zondagmorgen 21 februari 2000
IKON  31 februari 2000, ‘Hoop en wanhoop inwoners Noord-Ierland’
IKON  12 maart 2000, ‘Goede Vrijdag Akkoord in Noord-Ierland’
IKON  19-25 Juni 2001, Leuenberg conferentie Belfast, Theo Witvliet in gesprek  
 met McCullough en Harry Brandsma

Theatervoorstellingen

Mops and Necessity, mimevoostelling over twee schoonmakers die tot elkaar 
veroordeeld zijn, Niall Scott/Harmen-Elisa Brandsma, 9-10-11 mei 1997, 
Rainbow Factory Belfast.
The Red Herring, A Metaphorical Fantasy, 10-12 maart 1998, The Old Museum 
Theater, supported bij Youth Action NI/ NICH/ NIVT/ PACE North Belfast 
Community Drama Group.
Euro Play/Jongeren in Europa, 12 juli 1996, Nieuwe Remonstrantse Kerk 
Amsterdam.

Workshops 

Halloween Night, a play, Woodvale Community Centre (1 juni 1996)
Troubles with the Cease Fire, a play, Wyndham Parents Youth Group (14 juni 
1996)
Euro Play, Residential Summer School Youth Action (1-7 juli 1996)
Springfield Community Drama Project (29 augustus-31 oktober 1996) 

Corrymeela Comunnunity 
Seed Weekend (17-18 februari 1996)
Presbyterian Church Weekend (16-17 maart 1996)
A Walk through the Holy Week (23-24 maart 1996)
A Walk trough the Holy Week (5 april 1996)
Family Week (8-11 april 1996)
Biblical Drama Weekend (31 februari 1997) 
Three Way Exchange Programme, Corrymeela-Agape-Rattvik (13-20 juni 1997)
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Biblical Drama Weekend (3-5 oktober 1997)
Biblical Drama Weekend (30 januari 1998)
Brainworkshop n.a.v The Life of Brian van Monthy Pyton (15-17 mei 1998)

An Crann  
Orhma Night Rider Workshop (31 januari 2000)  
Monogan Storytelling Workshop (5 februari 2000) 
NIVT Mask Workshop (29 februari 2000)  
Treasures of Darkness Workshop, The Night Rider (4 maart 2000)  

Werkstukken/scripties

Geloven is gekkenwerk, pleidooi voor sympathische detonatie van God, 
Agogisch Theologische Opleiding van de Katholieke Theologische Universiteit 
Utrecht, 1988, Harmen-Elisa Brandsma
Jailhouse Rock, doctoraalscriptie theologie, Katholieke Theologische Universiteit 
te Utrecht, 1993, Harmen-Elisa Brandsma
David and Goliath and the Art of Throwing Stones, Harmen-Elisa Brandsma 
for FAO Tracey - Action Learning Programme Project, 1996-1997




