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Wat krijgen we nou?!

‘Kun je mij vertellen hoe het komt dat jij zo helder bent?’, vroeg 
ik in de nazomer van 1986 aan iemand die ik tijdens een vergade-
ring trof. Hij krabbelde iets op een memopapiertje en schoof me dat 
toe. Er stond niet meer dan een telefoonnummer op. Ik keek hem 
vragend aan. Hij zei alleen nog maar: ‘Spaanderman. Bloemendaal. 
Psychotherapeut. Type kolonel.’ 

amper een week later stond ik voor twee withouten latten die over 
vrijwel de volle breedte van een keurig onderhouden voortuin waren 
bevestigd. Op de bovenste lat stond in stevige zwarte letters ‘DRS. M. 
SPaaNDERMaN, DRS. P.E. HOFFMaN, DRS. N.J.T. PREVOO’. 
Op de lat daaronder prijkte langgerekt de regel ‘Psychotherapie voor 
adolescenten en volwassenen met neurotische gedragsstoornissen.’ 
 
‘Wat krijgen we nou?!’, schoot het door me heen, terwijl ik die laat-
ste woorden las. Ik draaide mijn hoofd van de weeromstuit schichtig 
naar links, naar rechts en voor alle zekerheid toch ook nog maar 
even achterom. Elke willekeurige voorbijganger zou ongetwijfeld 
hebben gedacht: die man is daar aan het goeie adres. Tot mijn op-
luchting viel er geen mens te bekennen. 

Dat gevoel van ‘Wat krijgen we nou?!’ werd er tijdens een lange 
reeks ontmoetingen met Maarten Spaanderman niet minder op. In 
dit boek breng ik een aantal ervaringen, waarnemingen en bevindin-
gen naar buiten, zoals hij die in de loop der jaren met mij deelde. 
Hierbij laat ik letterlijk en figuurlijk voor zichzelf spreken wat hij 
mij te zeggen had en hoe hij dat onder woorden bracht. 



19

Zo struikelde ik laatst nog over een lijk

‘Ik wankel nog steeds voorwaarts. Weliswaar een stuk trager dan me 
eigenlijk lief is, want ik verander langzaam maar zeker in een zak 
met krakende botten – maar u ziet: ik drijf nog altijd graag de spot 
en vooral met mezelf.

Het tuinieren en autorijden liet ik al een paar jaar geleden achter 
me. Sinds kort geldt dit ook voor het lezen. Dat heb ik altijd graag 
en veel gedaan. Maar helaas ben ik mijn gezichtsvermogen vrijwel 
helemaal kwijt.

Zo struikelde ik laatst in de hal nog over een lijk. Dat bleek mijn bo-
venbuurvrouw te zijn. Ik had haar niet zien liggen. Hier tegenover 
woont een ervaren verpleegster. Die heeft haar nog met een hart-
massage proberen te redden, maar zonder resultaat. Ook het per-
soneel van de ambulance heeft tevergeefs nog van alles geprobeerd. 

De begrafenis werd druk bezocht en was uitstekend verzorgd. De 
bovenbuurman heeft zijn leven bewonderenswaardig herordend en 
hernomen. En sinds kort beschik ik over Rein. Die neemt mij alle 
huishoudelijke werkzaamheden uit handen. Maar mijn boodschap-
pen blijf ik zelf doen tot ik dat echt niet meer kan. Hier in de straat 
beginnen de mensen eraan te wennen dat mijn suikerziekte zo nu 
en dan toeslaat. af en toe stort ik opeens in elkaar en vegen ze me 
even later allervriendelijkst weer op.’
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20 Ik heb altijd erg veel gesnoept

‘Nu ik bijna 85 ben, bevind ik mij in een levensfase die geen nieuwe 
inzichten meer met zich meebrengt. Mij staat niets anders te doen 
dan te aanvaarden dat ik steeds verder aftakel. Met mijn suiker-
ziekte valt voor mij goed te leven, zozeer zelfs dat het de specialist 
heeft verrast. Ik houd me dan ook nauwgezet aan zijn voorschriften. 
Daarin schijn ik een vrij zeldzame uitzondering te zijn. Ik heb altijd 
erg veel gesnoept. Hele scheepsladingen gebak zijn hier aan huis 
bezorgd. Maar ik kan uitstekend aanvaarden dat die tijd voor mij 
voorbij is.

Van jongs af aan weet ik wat het betekent om ziek te zijn. aan de 
hand van mijn moeder bracht ik als kind veel tijd in wachtkamers 
van allerlei specialisten door. De ene was nog kaler en ongezelliger 
dan de andere: overal hetzelfde soort ongemakkelijke stoelen in rij-
tjes langs de wanden en oude, saaie tijdschriften schots en scheef op 
een armoedig tafeltje. al snel wist ik: dat kan een stuk beter.’

Gewoon voor mijn eigen plezier in mijn eigen wachtkamer

‘Ik zal zo’n jaar of twintig zijn geweest toen een vriend me vroeg 
wat ik met mijn leven wilde. “Een wachtkamer”, zei ik tot zijn ver-
bazing. “Een wachtkamer waarvoor?”, wilde hij weten. “Dat weet ik 
zelf nog niet”, was het enige wat ik hem kon zeggen. Dat vond hij 
nogal vreemd en daar hebben we samen nog om gelachen. Maar uit-
eindelijk is die wachtkamer de rode draad in mijn leven geworden. 
Want 45 jaar geleden kreeg ik er zelf een. 

Daar heb ik meteen veel werk van gemaakt. Mensen konden er op 
hun gemak aan een laag tafeltje gaan zitten in een van de twee be-
haaglijke leunstoelen, maar ze konden ook aanschuiven aan een ho-
gere tafel met vier stoelen eromheen. Op elk van de tafels lag een 
mooi kleedje met een asbak erop en mijn bezoekers konden de laat-
ste afleveringen inzien van zes tijdschriften waarop ik was geabon-
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neerd. En elk kwartaal veranderde ik een of meer abonnementen. U 
moest eens weten hoeveel van mijn vrije tijd ik gewoon voor mijn 
eigen plezier in mijn eigen wachtkamer heb doorgebracht. Dat is 
dus een kinderwens die ik heb weten waar te maken.

achteraf bekeken had ik toch liever een loopbaan in de sportwereld 
gehad. Daar was ik gewoon goed in. Het maakte weinig uit in welke 
tak van sport. Ik trainde al heel jong met waterpolo-internationals 
mee en met afstandszwemmen haalde ik de nationale top. Met hoc-
key schopte ik het eveneens tot de nationale selectie en na mijn stu-
die heb ik in Engeland een jaar als professional in de cricketcompe-
titie meegespeeld. Ook tennissen ging me niet slecht af. 

Begrijp me goed: mijn sportsuccessen kreeg ik niet cadeau. Daar 
heb ik veel voor moeten doen en nog meer voor moeten laten. En 
voordat ik mijn overwinningen behaalde, heb ik eerst heel veel ver-
liezen moeten incasseren. Maar de wil om te winnen gaf me er ech-
ter voldoende aardigheid in om vol te houden en door te stoten.’

Tegen zo veel moederliefde kon hij op den duur toch niet op

‘Met haar godsdienstwaanzin slaagde mijn moeder er echter in om 
een streep door mijn sportcarrière te halen. Veel sportwedstrijden 
vonden ook in mijn jeugd al op zondagen plaats. Dat was voor haar 
“De Dag des Heeren”. alles wat op en rond sportvelden plaatsvond, 
was daarmee des duivels voor haar én voor het clubje godsdienst-
gekken dat zij in haar familie en uit haar vriendenkring om zich 
heen had verzameld. Die kwamen op zijn minst eens per week bij 
ons thuis om God de Heer dansend en zingend te loven. Niet voor 
niets verschenen ze telkens zogenaamd toevallig tegen etenstijd. 
Dan konden ze gratis een hapje meeprikken. Tijdens de maaltijd 
ging het dan voortdurend over de ellendige zondeval van deze bekla-
genswaardige wereld.
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22 Niet alleen ik kon daar op den duur niet tegenop. Ook mijn beide 
broers hebben daarmee getobd, de oudste het zwaarst. Drie neven 
en nichten hebben er op latere leeftijd zelf een eind aan gemaakt. 
Een van hen was mijn neef arie. Zijn moeder maakte deel uit van de 
sekte die mijn mama rond zichzelf had gevormd. arie was ongeveer 
van mijn leeftijd en legde al snel een opvallend talent als pianist aan 
de dag. Ik heb nog regelmatig met hem gezongen. Hij had zijn zin-
nen op het conservatorium gezet, maar kreeg geen schijn van kans. 
De wereld van de muziek was natuurlijk nog veel demonischer dan 
die van de sport. Door zijn ijskoude moeder werd hij doodgewoon 
in haar groothandel geplant om in de naam van God lappen stof te 
verhandelen. Pas op zijn 53e hing arie zichzelf op. Tegen zo veel 
moederliefde kon hij op den duur toch niet op.’

Met een wolf in een kooi

‘Ik was achttien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en ik mijn 
diploma HBS-B had behaald. Ik wilde doorstuderen, maar daarvoor 
had ik Grieks en latijn nodig. Ik was van plan om over te stappen 
naar het gymnasium, maar moest onderduiken met het oog op de 
arbeitseinsatz. Dat onderduiken stelde in mijn geval weinig voor. 
Op die ene avond na, waarop iemand uit het ondergrondse verzet 
me vroeg om op de uitkijk te gaan staan. Nooit eerder in mijn leven 
was ik zo intens bang. Voor het overige bewoog ik me gewoon alsof 
er geen Duitse bezetting bestond. En vraag me niet waarom, maar 
er is me nooit naar mijn papieren gevraagd. 

later leerde ik dat er twee soorten angst zijn. De ene is aangebo-
ren en nuttig. Die wordt door onze oosterburen furcht genoemd. Zij 
jaagt je op de vlucht als er werkelijk gevaar dreigt. En dan is er nog 
het hele scala aan angsten dat ons is aangeleerd. Die werken niet in 
ons belang, want ze verlammen alleen maar. Om de furcht aan den 
lijve te ervaren heb ik jaren later, tijdens mijn studie psychologie, 
met toestemming van de directie van artis na sluitingstijd nog eens 
een poosje met een wolf in een kooi doorgebracht.’ 


