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Geerten Waling: ‘Ik
geloof niet in een
hiernamaals. Dat is
zwaarder dan gelovigen
beseffen’
Wat is uw houvast in leven en sterven?
Bekende Nederlanders geven antwoord op
deze eerste vraag uit de Heidelbergse
Catechismus. Vandaag: historicus Geerten
Waling (35), columnist bij Elsevier

Weekblad (EW), auteur en eindredacteur bij
omroep WNL.

Daniël Gillissen
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'Als ik als jonge, vitale man al last had van die
eenzaamheid, wat hebben oudere mensen dan
doorstaan?' (beeld Martin Waalboer)
HOUVAST

‘Ik ben van nature een pleaser. Ik ben
bang er alleen voor te staan, geen werk te
hebben, niet aardig gevonden te worden.
Misschien zorg ik daarom graag voor
anderen. Het risico is dat ik niet dicht bij
mezelf blijf. Gelukkig weet ik nu dat ik zo
ben. Dan kan ik een beetje mild zijn voor
mezelf als ik mij zo gedraag.
Als op mijn werk iets niet goed gaat, kan
ik mij daar naar over voelen. Maar ik
weet inmiddels dat een fout erbij hoort.
En dat ik bij mijn collega’s best een foutje
kan maken.

Vroeger was ik een best onbezorgd kind.
Maar op mijn zesde verhuisde ons gezin
vanuit de Hoeksche Waard naar De Zilk,
een katholiek dorp in de Bollenstreek. Ik
aardde daar niet goed, voelde mij
weggerukt uit het wereldje waar ik
opgroeide. Op mijn nieuwe basisschool
werd ik gepest en dat ging door op de
middelbare school.
Waarschijnlijk omdat ik van buiten het
dorp kwam en nogal bijdehand was: een
kereltje dat veel las en wist. Heel soms
kreeg ik klappen, maar het pesten was
vooral verbaal. Gemene liedjes zingen
over mijn krullen enzo. Die heb ik dan
ook jarenlang kort laten knippen.

‘Het is een prachtige
gedachte dat er een plek is
waar onze zielen naar toe
gaan. Maar zelf kan ik dat
niet geloven.’
Misschien houdt het pesten op als je je
meer aanpast, zeiden leraren en mijn
ouders – en ook mijn oudere broer nam
het niet voor me op. Tot in mijn
studententijd voelde ik mij behoorlijk
onzeker.
Het is niet echt een trauma geworden,
maar het werkt wel door in mijn
karakter. Alleen al dat pleasen. Ik ben
bang voor uitsluiting en daarom ook
sceptisch over groepen. Ik wil niet bij een
politieke partij, kerk of clubje horen. In
groepen zijn mensen tot dingen in staat
die ze normaal niet zouden doen.
Toen mijn promotie was gelukt in 2016,
voelde ik mij echt goed. Ik had mezelf en
de wereld laten zien dat ik dit kon. Ik kon
alles aan. Tot dat moment was ik altijd
nerveus bij publieke optredens en zat ik
daarbij hoog in mijn stem. Dat verdween.
Ik ben nooit meer bang voor lezingen of
televisieoptredens, zoals bij Buitenhof. Ik
dacht: ik heb mij staande gehouden bij
mijn promotie, dan kan ik alles aan.
Met mijn familie ben ik oké, maar niet zo
close. Mijn vrienden zijn ook als een
familie voor mij. Zij vormen een extra
zekerheid. Zij zijn er altijd.
Onvoorwaardelijk. Ik weet dat ik krediet
bij ze heb. Dat als ik een fout maak, dat
niet meteen einde vriendschap betekent.

‘Met mijn vriendin zoek ik
naar momenten dat het
gewoon fijn is, naar rust.
Ook al ben ik vaak druk in
mijn hoofd.’
Door corona heb ik ontdekt hoe
belangrijk sociale contacten voor mijn
functioneren zijn. In mijn eentje aan
mijn schrijftafel werken, is wel erg
eenzaam. Ik gaf altijd veel lezingen, had
voortdurend afspraken. Toen die
wegvielen, werd het angstaanjagend stil.
Alles dicht … ik kreeg daar een postapocalyptisch gevoel van. Het maakte mij
onrustig.
Ik had in die tijd drie boeken kunnen
schrijven, maar dat lukte niet. Ik dacht
altijd dat ik individualistisch was
ingesteld, maar het belang van sociale
samenhang bleek toch belangrijker voor
mij dan ik wilde geloven. Als ik als jonge,
vitale man al last had van die
eenzaamheid, wat hebben oudere
mensen dan doorstaan?
Met mijn vriendin zoek ik naar
momenten dat het gewoon fijn is, naar
rust. Ook al ben ik vaak druk in mijn
hoofd en ben ik voortdurend dingen aan
het rationaliseren. Dat is soms best lastig
in een relatie. Ik heb verschillende
relaties gehad, maar nooit
samengewoond. Aansluiten op iemand
anders vind ik moeilijk. Misschien heb ik
bindingsangst.

Lees verder onder de foto.

Historicus Geerten Waling - beeld Martin Waalboer

Ik ben een lastig persoon om echt lang
mee samen te zijn. Mijn eigen ruimte is
belangrijk om op te laden en weer sociaal
te kunnen zijn.
Een paar jaar geleden liep een relatie
plotseling stuk. Ik voelde me verraden.
Inmiddels ben ik er overheen. Het is
beter dat dit is gebeurd, weet ik nu. Ik
schaam mij ervoor, want het legde een
zwakte van mij bloot. Ik had geloofd in
een relatie die achteraf niet goed bleek te
zijn.
Anderen zagen dat deze relatie niet
klopte, maar mij het ontbrak het op dat
moment aan mensenkennis. Het is mij
een paar keer gebeurd dat ik bleef
geloven in het plaatje dat ik wilde zien.
Ik ben altijd heftig atheïstisch geweest.
Ik ben faliekant tegen dwingelandij.
Mensen moeten zo veel mogelijk vrij zijn
en religie is dan een groot struikelblok.
Als student inspireerde het nieuwe
atheïsme van Christopher Hitchens en
Richard Dawkins mij. Ik bekeek filmpjes
van hun debatten en las hun boeken.

‘Ieder mens heeft een ziel.
Dat is een vaag begrip,
maar die heb je gewoon.’
De kracht van redeneren fascineerde mij.
Maar ik ontdekte ook dat de
bijeenkomsten zoals die van het
Atheïstisch Verbond vooral nuttig zijn
om elkaar te bevestigen. Je bereikt er
geen enkele gelovige mee. Atheïsten
sluiten zich dan op in hun eigen
waarheid, zoals gelovigen dat ook
kunnen doen.
Ik ben milder geworden. Dat puberale
afzetten tegen alles wat religieus is …
Inhoudelijk sta ik nog steeds achter de
kritiek: veel religie is idioterie. Maar als
je ziet wat geloof voor mensen betekent,
wat ben je dan voor lomperik als je die
mensen in hun gezicht gooit dat God niet
bestaat en hun geloof onzin is?
Ieder mens heeft een ziel. Dat is een vaag
begrip, maar die heb je gewoon. Wat dat
precies is? Ik kan het het je niet zeggen.
Maar er is meer dan het verstandelijke en
het lichamelijke. Dat klinkt spiritueel hè?
Mensen die religieus zijn, zoeken naar
verdieping van zichzelf en van het leven.
Ik denk dat zij zoeken naar iets dat ik
misschien ook wel mis.
We leven in een tijd dat lichaam en geest
van elkaar gescheiden zijn. Wij lopen
continu voorbij aan wie wij in essentie
zijn, onze oerversie zeg maar. Alcohol,
obsessief werken, dat zijn allemaal
manieren om daaraan te ontsnappen.
Doe ik ook. Een avondje niks doen, een
beetje voor mij uit staren, zou echt goed
zijn. De smartphone heeft het ons niet
gemakkelijker gemaakt.
Ik ben nog te jong om te bepalen wat de
zin van mijn leven is geweest. Mijn
vroegere geldingsdrang is wat tot rust
gekomen. Er voor andere mensen zijn,
dat vind ik steeds belangrijker. Het juk
van het leven - als dat je treft - met
anderen dragen. Dat je er samen voor
staat. Vroeg of laat gaat alles mis:
mensen vallen weg, worden ziek, je blijkt
zelf kwetsbaar, je gaat dood.

‘Over de dood kan ik
moeilijk nadenken. Al sinds
mijn kindertijd ben ik er
bang voor.’
Ik heb nooit een kinderwens gehad. Je
krijgt een kind, je maakt geen kind. Dat
vind ik mooi. Maar nieuw leven
veroordeel je ook tot de dood. Misschien
denk ik er te veel over na. En dan is
straks de tijd voorbij. Je hoort mensen
zeggen dat ze doorleven in hun kinderen.
Dat is onzin. Ze lijken op je, maar ze zijn
jou niet.
Of ik blij ben dat ik er ben? Ik heb zeker
geen onprettig leven, en daar ben ik
dankbaar voor, maar ik weet niet of ik er
per se had moeten zijn.
Over de dood kan ik moeilijk nadenken.
Al sinds mijn kindertijd ben ik er bang
voor. Mijn enige troost is dat ik er niet
alleen voor sta. Dat vertrouwen heb ik
nu. Dat is ook het enige. Ik geloof niet in
een hiernamaals. Dat is zwaarder dan
gelovige mensen beseffen. Het is een
prachtige gedachte dat er een plek is
waar onze zielen naar toe gaan.
Maar zelf kan ik dat niet geloven.
Iedereen die je verliest is ook echt kwijt.
Gelovigen vind ik daarom soms
oppervlakkig en simplistisch met hun
hoop op een god en een hemel. We
moeten de eindigheid accepteren. Die is
nabij en reëel.’ ■
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INTERVIEW

Geerten Waling: ‘Ik geloof
niet in een hiernamaals. Dat
is zwaarder dan gelovigen
beseffen’
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Hoger beroep | Handelingen
25:7-12
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Armen en Naré vluchtten uit
Armenië: ‘Het leger had het
op de eigen bevolking
gemunt’

ACHTERGROND

Van bierbrouwen tot
zwaardvechten: negen
voorgangers vertellen over
hun hobby

ACHTERGROND

Edith Stein stierf tachtig jaar
geleden in de gaskamer: ‘Ze
was een martelares’
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Wendelmoet bezoekt
gedetineerden: ‘Je kunt
gesprekken voeren van hart
tot hart’
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ACHTERGROND

Verdeelde anglicaanse
familie heeft elkaar
gevonden: ‘Er daalde een
besef neer dat we bij elkaar
horen’
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Als het aan de calvinisten
lag, waren alle katholieken
na 1572 gereformeerd
geworden. Waarom is dat
niet gelukt?
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Etappe 16 - De vraag tussen
Breda en Gorinchem: wat zien
we graag verdwijnen?
Verslaggevers van het Nederlands Dagblad
fietsen deze zomer in estafette door Nederland
en doen verslag van hun belevenissen. In de 16e
etappe fietst Margot Berends.
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Etappe 15 - Laura wil
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Etappe 14 - Waarom is het in
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