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RuardGanzevoort
Jemoet niet berusten,
het kan anders

I Gij zult geen andere goden

voor mijn aangezicht hebben

“Er is een wereld die aan mij vooraf
gaat. Ik bedenk God niet, ik bedenk
het leven niet, ik bedenkmezelf niet;
ik ben iemand die reageert. Zonder
het goed te kunnen invullen, besef ik
dat ons leven beantwoordt aan iets
hogers.
Mijn bronnen liggen toevallig in

het christendom, in het protestantis-
me, maar ik zag in mijn jeugd in Su-
riname (hij woonde er van zijn vijfde
tot zijn achtste jaar, red.) hetzelfde
gebeuren bij de hindoe- en moslim-
vriendjes in de straat: we zijn alle-
maal op zoek naar iets heiligs. We
kunnen het niet pakken; alles wat
wij daar omheen creëren is een po-
ging om dát verlangen vorm te ge-
ven. Wat wij zeggen over God of go-
den is vooral een manier om uit te
leggen hoe wij over het leven zelf
denken. Wie zijn wij? Wat doen we
hier? Wat maakt ons bestaan de
moeite waard?
Ik ben het dichtst bij mijn geloof

als ik Suriname in gedachten heb.
Religie is daar veel tastbaarder, veel
alledaagser. Toen ik er, als volwassen
man, voor de eerste keer naartoe te-
rugkeerde herkende ik de fysieke
plekken nauwelijks, maar de geuren
en de klanken waren onveranderd.
Weet je dat Surinaamse stemmen

voor mij lang klonken als de waar-
heid? Heel lastig. Dan hoorde ik Bou-
terse praten en mijn gevoel gaf hem
meteen gelijk terwijl ik rationeel
wist dat hij fout zat. Ik weet niet pre-
cies wat het is. Het leven klopt, daar.
Het is het paradijs. Ik hoef er niet al-
tijd te zijn, maar ik vind het wel goed
om te weten dat het bestaat.”

II Gij zult u geen gesneden

beeld maken noch enige

gestalte van wat boven in de

hemel, noch van wat beneden

op de aarde, noch van wat in

de wateren onder de aarde is

“Mijn ouders kochten ooit twee beel-
den van goden of geesten en de ma-
ker ervan zei: ‘Ik kom ze zelf wel
even brengen, want jullie weten niet
welke kruispunten je moet vermij-
den!’ Ik ben een scepticus, ik hou er
van om zaken zo simpel mogelijk,
psychologisch, materieel te verkla-
ren maar ik begrijp ook wel dat er
dingen zijn die je niet zomaar als on-
zin af moet doen. Ik speel er soms
mee. Zo hebben wij hier twee huis-
heiligen: de heilige Sebastiaan en de
heilige Rita, de patrones voor de ho-
peloze gevallen. Rita had een behoor-
lijk traumatisch leven en werd uit-

eindelijk een symbool voor wijsheid
en hoop. Niet de ‘stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw’-variant,
maar het besef dat er andere moge-
lijkheden zijn. Een vanmijn collega’s
omschreef religie ooit als: it could be
otherwise stories. Dat is voor mij de
kern, ook in mijn politieke werk. Je
moet niet berusten in de gedachte
dat de maatschappij maar op één be-
paalde manier kan functioneren,
niks aan te doen, zo werkt het nu
eenmaal. Nee, het hóeft zo niet te
werken. Het kan anders.”

III Gij zult de naam van de

Here, uw God, niet ijdel

gebruiken
“Ik heb hier erg over nagedacht voor-
dat ik als lid van de Eerste Kamer
geïnstalleerd zou worden: kies ik
voor de bede of kies ik voor de belof-
te? Ik had voor beide keuzes argu-
menten klaar. Als ik wil laten zien
dat ik, als spiritueel, gelovig mens
ook binnen een seculiere partij kan
functioneren, dan kies ik voor de be-
de. Tegelijkertijd realiseerde ik mij
dat die woorden, binnen deze con-
text, geen toegevoegde waarde zou-
den hebben; dat ze zelfs problema-
tisch waren omdat ze suggereren dat
ik voor mijn betrouwbaarheid een
hogere macht moet inroepen. Heeft
die hogere macht dan gefaald als ik
onbetrouwbaar ben? Als ik collega’s
van een andere partij onder aanroe-
ping van Gods naam dingen hoor be-
weren denk ik: het is niet mijn God
als Hij dit zou steunen. Zou ik, met
mijn bede niet precies hetzelfde
doen? Ik koos uiteindelijk de oplos-
sing van de Doopsgezinden die, uit-
gaande van Jezus’ woorden ‘Laat het
ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen,
neen; wat daar bovenuit gaat, is uit
den boze’, de belofte afleggen. Ik kies
voor een niet-confessionele politiek.
Ik wil God niet voor mijn karretje
spannen. Voor mij is christelijke
identiteit, binnen de politiek, eerder
iets wat mij steeds ter verantwoor-
ding roept dan iets waarop ik mij
kan beroepen.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat

gij die heiligt, zes dagen zult

gij arbeiden en al uw werk

doen; maar de zevende dag is

de sabbat van de Here uw

God, dan zult gij geen werk

doen

“Werken is niet het doel. Presteren is
niet het doel. Het echte leven, dat is
het leven zelf. Je hoort steeds vaker
dat mensen, bijvoorbeeld om een uit-

kering te krijgen, ‘er wel iets voor
moeten doen’. Ik vind dat we er eerst
voor moeten zorgen dat iedereen ge-
woon mag leven. Daarna kunnen we
gaan kijken wat mensen kunnen bij-
dragen. Ik snap dat je niet naïef moet
zijn in hoe er wordt omgegaan met
voorzieningen, maar als basishou-
ding vind ik het idee van de sabbat,
dat het leven zijn grond vindt in de
rust, veel waardevoller. Als mensen
misbruik maken van een systeem,
dan moet je dat aanpakken, maar we
hebben wel erg de neiging om het op
te lossen door steeds meer wantrou-
wen en voorwaardelijkheid in te bou-
wen. Als je enerzijds kijkt hoe groot
het misbruik is, en anderzijds bere-
kent wat het kost om het te onder-
drukken zul je moeten concluderen
dat het, a, niet in verhouding is en b,
dat een systeem van vertrouwen niet
alleen prettiger maar misschien ook
nog wel een stuk goedkoper uitpakt.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Mijn ouders zijn getrouwd in Nieuw
Guinea, waar ze allebei in het ont-
wikkelingswerk zaten. Mijn vader
deed volkstellingen en ging van dorp
naar dorp om te zien hoe de mensen
leefden, mijn moeder was verpleeg-
ster. Wereldverbeteraars en avontu-
riers. Ze hadden een sterk rechtvaar-
digheidsgevoel en waren bereid daar
veel voor opzij te zetten. Er was altijd
ruimte voor anderen. Zwak, ziek of
nooddruftig: iedereen was welkom.
Het gezin was geen afgesloten plek,
maar een ruimte waar nog veel meer
mensen bij konden. We waren met
z’n zessen – vijf geboortekinderen en
een pleegkind – maar het gezin wis-
selde, daar bovenop, nog voortdu-
rend in grootte. Mijn ouders waren
zo met alles en iedereen begaan dat
ik soms het gevoel had dat er meer
aandacht voor de nood in de wereld
was dan voor mij. Daar doe ik hen

geen recht mee, maar goed, zo voel-
de het voor mij als kind wel, af en
toe. Ik heb daar vooral in mijn puber-
teit mee geworsteld; ik had allerlei
grote vragen, maar ik moest er zelf
de antwoorden op zien te vinden. Ik
raakte niet van hen vervreemd ofzo,
maar ik ging uiteindelijk mijn hulp
toch ergens anders zoeken.
Ik was vrij jong zelfstandig, eigen-

wijs, maar ik had ook behoefte aan
feedback, aan tegengas. Vertel me
nou gewoon wat ik niet goed doe.
Doordat het commentaar uitbleef,
was er geen andere manier dan alles
uit te proberen en, eventueel, te fa-
len. Ja, dat is in zekere zin de psycho-
logische verklaring van mijn goed ge-
vulde cv, maar het was ook een ge-
mis. Ik geloof dat het belangrijk is
voor je ontwikkeling om af en toe be-
grensd te worden. Het is niet altijd
prettig, maar het helpt wel als je wilt
ontdekken wie je bent en wat je
kunt. Alles zelf uitzoeken is minder
leuk dan het lijkt. Ik heb een zekere
sturing gemist. Daar kwam bij dat we
vaak zijn verhuisd in mijn jeugd.
Daardoor kan ik op nieuwe plekken
heel makkelijk beginnen, maar het
betekent ook dat ik me niet al te diep
wortel. Ik ben niet snel verveeld of
ontevreden, maar het is wel zo dat ik
liever een nieuwe uitdaging oppak
dan dat ik een oude afmaak.”

VI Gij zult niet doodslaan

“Nu zit ik hier, in een aantal opzich-
ten buitengewoon gelukkig, tegen-
over jou, maar voor hetzelfde geld
had ik in de gevangenis gezeten. Dat
betekent dus ook dat mensen die
dáár zitten, nu hier hadden kunnen
zijn. Ik ben niet beter dan iemand
die daar terecht is gekomen.
Nee, ik geloof ook niet dat een

moordenaar per se een slecht mens
is. Er zijn nauwelijks monsters, maar
er zijn wel mensen die monsterlijke
dingen doen. Het probleem daarbij is
dat zij, op hun beurt, met het groot-
ste gemak op een afschuwelijke ma-
nier worden weggezet. Kijk maar
naar de actievoerders in Hengelo die
een pedoseksueel belagen. Of naar de
manier waarop er op Volkert van der
G. wordt gereageerd. Zijn daad is op
geen enkele manier goed te praten –
wie mensenlevens ondergeschikt
maakt aan zijn idealen zit helemaal
fout – maar hij blijft een gewoon
mens en als wij hem vogelvrij maken
zijn we geen haar beter dan de man
die we veroordelen.
Het is inherent aan een samenle-

ving, waarin spanningen een uitweg
zoeken, om een zondebok aan te wij-
zen. Kennelijk is er een gevoel van
dreiging. Misschien is het het besef

dat wij, in deze grote wereld maar
een heel klein, kwetsbaar landje zijn.
Er zijn nu vooral verhalen van de
angst. Angst voor het klimaat, angst
voor de moslims, angst voor het ter-
rorisme. Wat we nodig hebben is een
tegenverhaal, een nieuwe theologie
van de hoop. Ik zei het je al eerder:
dít is wat we zien, en dát is wat het
zou kunnen zijn. Niet als een goal,
eerder als een optie. Volgens mij den-
ken we te lineair; alles moet steeds
maar vooruitgaan. In het Oosten
wordt veel meer in cirkels gedacht.
Dingen komen en gaan. Ik geloof dat
er op een aantal punten zeker voor-
uitgang is, maar niet in de menselij-
ke natuur. Niet in wie wij als mensen
zijn.”

VII Gij zult niet echtbreken

“Als ik terugreken, heb ik het altijd
geweten, maar het heeft even ge-
duurd voordat ik begreep dat wat ik
voor een klasgenoot voelde óók ver-
liefdheid was. Op een gegeven mo-
ment ben ik in een situatie gerold...
nee, ik moet het anders zeggen: ik
koos toch voor het huwelijk, voor
kinderen krijgen. Het was misschien
niet verstandig, maar ik ben er wel
erg gelukkig mee geweest. Het was
geen geheim, ze wist voor we trouw-
den dat ik ook wat voor mannen
voelde, maar het leek voor geen van
beiden onoverkomelijk. Er is in een
relatie toch meer dan alleen je eigen
aantrekkingskracht.
Er speelden ook andere dingen

mee die het voor mij heel moeilijk
maakten om voor mezelf te accepte-
ren dat ik zo in elkaar zat. Toen ik
een jaar of elf was ben ik in een situ-
atie van misbruik terechtgekomen
met een dertigjarige man. Het was zo
complex; er zat een element van va-
derlijkheid in, van ontluikende sek-
sualiteit maar ook aversie omdat er
iets gebeurde waar ik zelf niet voor
had gekozen. Ik dacht: als dit het is,
dan kan ik echt geen homo zijn. Het
geheim waar ik mee rondliep ging
niet over homoseksualiteit – daar
heb ik zelfs een keer met mijn moe-
der over gesproken – maar over het
misbruik. Het lukte mij, geleidelijk
aan, steeds beter om tegen die man
te zeggen dat ik dit niet wilde. Toen
het tot hem doordrong, was meteen
al het contact weg. Dat was het groot-
ste verraad. Het ging niet over
vriendschap, of over zorgzaamheid,
nee, ik ben twee jaar lang een object
van lust voor hem geweest.
Mijn huwelijk was geen poging om

dat verleden weg te poetsen. Het was
een ervaring van verbondenheid, ge-
borgenheid en genezing. Bovendien
vond ik het erg prettig om in een

‘Als mensen
misbruik maken van
een systeem, moet
je dat aanpakken,
maar we hebben wel
erg de neiging om
het op te lossen
door steeds meer
wantrouwen in te
bouwen’
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normaal plaatje te passen. Ik was een
echtgenoot, ik werd vader van vijf zo-
nen.
Toch moest ik op een gegeven mo-

ment, toen ik ontwikkelde en dich-
ter bij mezelf kwam, tot de conclusie
komen dat ik op deze manier nie-
mand recht deed. Ik kwam in een
soort Catch22-situatie terecht: als ik
wegging maakte ik dingen kapot,
maar als ik bleef maakte ik óók din-
gen kapot. Dat dilemma werd steeds
groter.
Ik koos voor een man. Die keuze

heeft mij blij gemaakt, maar ik ben
er tot op de dag van vandaag van
doordrongen dat ik niet heb waarge-
maakt wat ik beloofde toen ik het
huwelijk aanging. De verantwoorde-
lijkheid die ik op mij heb genomen
is niet weg terwijl ik tegelijkertijd
niet meer in de situatie ben dat ik die
ook na kan komen. Het is een exis-
tentiële schuld die ik met mij mee-
draag. Daar ben ik tekortgeschoten.
Het voordeel is dat ik door het erken-
nen van mijn eigen beperking ook
kan groeien. Het helpt me ook om
realistischer naar andere mensen te
kijken. Sommige levens zijn
ingewikkeld, niet elk pad is even

makkelijk begaanbaar.
Het is niet zo dat ik nu, helemaal

tevreden, mezelf zit te zijn, het blijft
een gecompliceerd verhaal. Er zijn
nog altijd mensen die vanwege hun
diepste religieuze overtuiging vinden
dat ik eigenlijk niet mag functione-
ren zoals ik functioneer. ‘Mezelf zijn’
is dus betrekkelijk. Uiteindelijk
draait het om genade; onvoorwaarde-
lijk geaccepteerd worden om wie je
bent, niet om wat je doet.”

VIII Gij zult niet stelen

“Ik ben mij ervan bewust dat alle
rijkdom die wij hier hebben voor
driekwart gestolen is van mensen
aan de andere kant van de wereld.
Daar heb ik niet direct mijn handen
aan vuil gemaakt, maar ik profiteer
er wel dagelijks van. Wat ik daarmee
doe? Te weinig. Kleine dingen, fair
trade, met politieke keuzes proberen
om daar iets in recht te zetten, maar
ik geloof niet dat ik de wereld kan
redden door de zekerheid die ik voor
mezelf heb opgebouwd weg te geven
en op een minimum te gaan leven.
Het is vooral belangrijk om jezelf er
aan te herinneren: mag ik hier wel

zo van genieten? Het antwoord is ‘Ja,
dat mag’, maar daar is niet alles mee
gezegd. Er hangt een zekere span-
ning tussen die vraag en dat ant-
woord. Dat is een spanning die ik
niet wil loslaten.”

IX Gij zult geen valse

getuigenissen spreken tegen

uw naaste
“Op het niveau van de formele dis-
cussie wil ik het spelletje wel een
beetje meespelen, maar als het om
personen gaat heb ik eerder de nei-
ging om negatieve dingen over de an-
der te verzwijgen dan ze breed uit te
meten. Ik geloof dat het mogelijk
moet zijn om politiek te bedrijven
zonder anderen te beschadigen. Dat
wil niet zeggen dat je het iedereen
naar de zin moet maken, of confron-
taties uit te weg moet gaan, maar aan
vuilspuiterij hoop ik nooit mee te
doen.”

X Gij zult niet begeren uws

naasten huis; gij zult niet

begeren uws naasten vrouw,

noch zijn dienstknecht, noch

zijn dienstmaagd, noch zijn

rund, noch zijn ezel, noch iets

dat van uw naaste is

“Tja, waarom wil ik steeds weer wat
nieuws? Toen ik net predikant was
geworden kreeg ik van collega’s te
horen dat mijn opleiding veel min-
der zwaar was geweest dan de hun-
ne. Er was net een herziening ge-
weest, dus in feite hadden ze gelijk.
Dus ging ik promoveren; omdat ik in
hun ogen kennelijk nog niet voldeed.
Een paar jaar later – gepromoveerd,
drukke gemeente, jong gezin – raak-
te ik overspannen. Ik kwam erachter
dat wat ik wilde niet zoveel met pres-
teren te maken had, maar vooral met
het verlangen om geliefd te zijn. Ik
dacht: als ik maar goed mijn best
doe, zullen mensen van mij houden.
Maar zo werkt het niet. Het enige
wat ik kreeg, was bewondering en
waardering, maar daar zat ik
helemaal niet op te wachten. Ik ben
iemand die liever bemind dan
bewonderd wordt. In die fase speel-
den ook die oude identiteitsvragen
over mijn seksuele geaardheid weer
op; ik moest mezelf accepteren als de
mens die ik was en ook de liefde die

daarbij hoort toelaten.
Inmiddels heb ik een zekere rust

gevonden. Dat wil niet zeggen dat ik
geen volgende stappen meer wil zet-
ten. Ik heb nog altijd die neiging om
iets nieuws te beginnen, maar ik zie
het nu eerder als een sport dan als
een voorwaarde voor geluk. Als er
nog iets komt is dat leuk, maar het
hoeft niet per se.
Zo is het goed.”

Ruard Ganzevoort: “Dan hoorde ik Bouterse praten en mijn gevoel gaf hem meteen gelijk terwijl ik rationeel wist dat hij fout zat.” FOTO MARK KOHN

‘Mag ik genieten
van de rijkdom hier
die voor driekwart
gestolen is?
Ja, dat mag, maar
de spanning tussen
die vraag en dat
antwoord wil ik niet
loslaten’
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