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D
e aandacht voor virussen laat, zoals
 bekend, weinig te wensen over. Ook
 genen mogen zich in veel belangstelling
verheugen. Maar cellen, komen die wel
tot hun recht? Paul Nurse vindt dat het

publieke debat best wat vaker over hen zou mogen
gaan. “Ze worden vaak onterecht overschaduwd
door de genen, waar we het maar al te graag over
hebben.” De cel, aldus de Britse bioloog in Filosofie
Magazine, is immers de echte basis van het leven,
genen zijn slechts de  inwonende instructeurs.

Nurse mag het zeggen, hij won een Nobelprijs
voor zijn celonderzoek. Niets ten nadele overigens

van de genen – hij kreeg
er zelf mee te maken
toen hij ontdekte dat
zijn grote zus eigenlijk
zijn moeder was en zijn
moeder zijn oma.

Nurses beeld van de
mens is door zijn onder-
zoek veranderd. “De
mens bestaat uit tien -
tallen biljoenen cellen,
die elkaar beïnvloeden,
ons voedsel verteren en
ziektes bestrijden. ‘Ik’
blijkt  eigenlijk een ‘wij’
te zijn.” Wat de gevolgen

voor het denken zijn, daaraan waagt Nurse zich
niet – “hier heb je geesteswetenschappers voor no-
dig”. Wat hij wel weet, is dat we “een speciale ver-
antwoordelijkheid hebben voor het leven op deze
planeet, voor onze familieleden”.

Wat dat betekent voor het publieke debat, dat
vertelt Nurse niet.

In het eenmalige Joods Tijd-Schrift brengt de
 Joodse gemeenschap zichzelf in beeld. Schrijver
 Robert Vuijsje vertelt waarom hij in een na-oorlog-
se buitenwijk van Amsterdam is gaan wonen. Dat
geeft hem rust, want als hij door de oude stad loopt,
denkt hij steeds: Hier zijn mensen verraden, dit was
wat zij zagen voor ze op de trein werden gezet. 

Toen Vuijsje op de basisschool zat, een generatie
geleden, wisten alle kinderen nog welke winkels
om de hoek fout waren geweest in de oorlog. 

Vuijsjes kinderen hebben op dezelfde school
 gezeten, maar dan zonder die ‘belasting’. “Ik kan
me bijna niet voorstellen dat zij ooit met dezelfde
gedachten als ik door Amsterdam zullen lopen. 
Ik vind dat een verbetering. En een opluchting.”

‘Ik’ blijkt eigenlijk 
een ‘wij’ te zijn

Bladen 
Lodewijk Dros

Welk verhaal geeft
uw leven zin?
Trouw-lezers
vertellen hun
zingevingsverhaal.
In deze aflevering:
Koert Hommel
(1974). ‘Als je stopt
met tegen de
chronische pijn te
vechten, kun je een
boeiend en zinvol
leven leiden.’

E
r kwam een
meisje bin-
nen, Julia.
Achter Julia
aan kwamen
haar ouders,
een beetje
voorzichtig.
Julia niet. Ze
keek blij, ver-

wachtingsvol, had er overduidelijk
zin in. Julia, kaal koppie, zat onder
de slangetjes en infusen. We waren
in de muziekstudio van het Prinses
Máxima Centrum. De opgewekt-
heid van Julia raakte mij.

Ik was al een tijdje op zoek naar
zingeving. Gezondheid is voor mij
niet vanzelfsprekend: op mijn
21ste, midden in mijn studenten-
tijd aan de Nationale Hogeschool
voor Toerisme en Verkeer, ben ik
voor het eerst geopereerd aan een
hernia, in het Amphia ziekenhuis
in Breda. Daarna hield mijn rug
zich een tijd lang redelijk goed,
met halfjaarlijks onderhoud door
een chiropractor en rekening
 houden met tillen.

Ik werkte hard en met volle te-
vredenheid bij een stichting voor
talentontwikkeling en internatio-
nale samenwerking. Tot, bijna tien
jaar terug, de hernia terugkwam.

Zelfde pijn, zelfde tussenwervel,
zelfde ellende. Ik heb het lang we-
ten te rekken, de laatste periode lag
ik op bed te typen. Alles voor het
werk. Maar uiteindelijk moest ik
toegeven dat het niet meer ging.
De pijn werd te heftig, te invalide-
rend.

Een operatie volgde, nog een
operatie en nóg een. De operaties
hadden weinig effect: de drie tot
zes maanden hersteltijd, die de
specialisten mij voorspelden, zijn
bij mij inmiddels jaren geworden.

Jaren waarin ik, samen met gezin,
familie en vrienden, ontzettend
heb gezocht naar oplossingen voor
die pijn: behandelingen, thera-
pieën, zowel in het medische als in
het alternatieve circuit. Ik ben nog
een paar keer geopereerd, er is een
neurostimulator geplaatst, mijn
onderrug is vastgezet. Er is een
hoop gesleuteld dus, om uiteinde-
lijk in de fase van ‘ermee leren
 leven’ terecht te komen.

Chronische pijn is een uiterst nega-
tieve ervaring. Als je stopt ertegen
te vechten, kun je een boeiend en
zinvol leven leiden. Het draait niet
zozeer om pijnreductie, maar om
het vinden van een nieuwe hou-
ding ten opzichte van de pijn.

Je bungelt heen en weer tussen
hoop, woede, berusting; sommigen
vergelijken het met de fasen van
rouw. Ik weet niet of die vergelij-
king helemaal opgaat, maar het is
zéker afscheidnemen van een oud
leven en leren leven met een
nieuw leven.

Toegeven dat ik niet meer kon
werken, vond ik verschrikkelijk.
Vind ik nog steeds. Ik had nooit
vermoed in deze situatie terecht 
te komen. Het gebeurt. Ik heb wel
 altijd het gevoel gehouden: oké, ik
krijg een arbeidsongeschiktheids-
uitkering, maar ik moet daar wel
iets zinvols tegenover stellen, een
maatschappelijke bijdrage blijven
leveren.

In 2018 las ik in een regionale
krant over Muziekids, een stich-
ting die in ziekenhuizen muziek
maakt met kinderen. Het sprak me
onmiddellijk aan. Ik heb heel wat
ziekenhuizen bezocht, en altijd
viel het me weer op hoe weinig er
te beleven valt. En als ik dat al vind,
als volwassene, hoe saai moeten
ziekenhuizen dan wel niet voor
kinderen zijn?

Muziek staat centraal in mijn

Muziek verdrijft de    

Toegeven dat ik
niet meer kon
werken, vond ik
verschrikkelijk
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