
De koorddanser

“We hebben tussen wonderen geleefd, maar we hebben het niet begrepen”  A. den Doolaard

Ik kom uit een groot gereformeerd gezin van tien kinderen. In de wereld waarin ik opgroeide, had 
alles een orde en was alles duidelijk. Toen ik voor mijn studie psychologie eind jaren negentig 
vanuit Ermelo naar Utrecht vertrok, bleek ineens alles niet zo eenduidig en veilig. Ervaringen en 
verhalen van anderen morrelden aan mijn eens zo vaste wereldbeeld. Tijdens mijn studie werkte ik 
in de verslavings-, thuis- en daklozenzorg. De verhalen van cliënten tijdens mijn nachtdiensten 
lieten mij een andere wereld zien. Mensen die groots wilden leven, maar er vaak ook aan 
onderdoor waren gegaan.

In 2007 maakte ik de keuze om weer te gaan studeren, dit keer humanistiek. Het grafschrift van A. 
den Doolaard heeft vanaf die tijd boven mijn bureau gehangen. De nachtelijke verhalen hebben in 
al die jaren iets in mij veranderd. Ik heb niet alleen met mijn onzekerheid leren leven, het is ook 
mijn medicijn tegen de verveling geworden. En dit heeft uiteindelijk mijn leven zijn bezieling 
teruggegeven.

Door de nachtelijke verhalen heb ik met een open blik de wereld in leren kijken. Ben ik samen met 
anderen de wereld in gegaan en heb daar nieuwe beelden, vergezichten, woorden en verhalen 
ontdekt. Daar waar zaken eerder duidelijk bleken, ging ik mij verwonderen. De wereld keerde om. 
Het kon zijn dat er ergens nog iets is dat ik over het hoofd had gezien en dat de werkelijkheid toch 
niet zo eenduidig was.

Voor mijzelf vergelijk ik het leven nu met de koorddanser uit Nietzsche’s ‘Aldus sprak Zarathustra’. 
Terwijl Zarathustra op het plein mensen wil doordringen met zijn waarheid, negeren mensen hem 
en kijken naar de koorddanser op het touw. We kunnen elkaar verwonderen, inspireren en 
bezielen. En dat heeft vaak niets met waarheid te maken. Dat kan alleen door te dansen op het 
levenskoord, wetende dat ik kan vallen. Het risico opzoeken en, door nieuwe balans te vinden, 
mijzelf blijvend vernieuwen, ontwikkelen en vormgeven. Ik kan aan mijn eigen verhaal ten onder 
gaan. Het is Nietzsche’s troost dat ik ook boven mijzelf kan uitstijgen.

Als humanistisch raadsman nodig ik mensen uit op dit touw. Om, ondanks dat we niet overal grip 
op hebben, elkaar uit balans te brengen en uit te dagen. Zo ontstaat een unieke dynamiek op het 
touw. Dat bij vlagen lijkt op een dans boven een afgrond, waarvan wij de diepte niet kennen. 
Wellicht is dit inspirerende spel, is deze balans onze ziel.
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