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Je ziel komt terug om te groeien

„Er zijn twee Janny’s: een
van voor en een van na het be-
gin van mijn ziekte. Ik was

een vrouw die zichzelf com-
pleet wegcijferde. Ik zorgde voor
mijn gezin, voor mijn ouders, voor
anderen op m’n werk, maar niet voor
mezelf. Ik hield niet van mezelf. Ik
vond iedereen belangrijker en mooi-
er en slimmer dan mezelf.

„Als kind had ik al het gevoel: ik
zie de dingen anders dan anderen. Ik
dacht regelmatig: dit heb ik al een
keer eerder meegemaakt. Ik ben op-
gevoed met de Bijbel en de protes-
tantse kerk. God bestierde alles,
ruimte voor andere visies was er niet.

„Tien jaar geleden, na de eerste be-
handelingen, heb ik keihard ge-
traind om weer conditie op te bou-
wen: fietsen, zwemmen, schaatsen,
naar de sportschool. Daar raakte ik
met iemand in gesprek over lichaam
en geest, over fysieke training en spi-
ritualiteit. Via haar kwam ik in con-
tact iemand die heldervoelend is.

„Zeven keer heb ik gesprekken ge-
voerd met deze vrouw. Dat was het
begin van een spirituele zoektocht.
Vervolgens ben ik zes jaar begeleid
door een vrouw bij wie ik meditatie-
trainingen heb gedaan, en tai chi,
workshops heb gevolgd over ch a k r a ’s.
Ik heb een zielengroep gevonden van
vrouwen die elkaar bijstaan in hun
zoektocht. Ik ben gaan lezen, einde-
loos veel heb ik gelezen.

„Ik geloof in reïncarnatie. Je ziel,
je kern komt telkens in een ander li-

‘Ik ben hier als voorbeeld
voor andere vrouwen die
het nóg veel moeilijker
hebben dan ik’

chaam terug om te kunnen groeien.
Problemen komen op je pad om je-
zelf te helen van dingen die je in een
vorig leven hebt meegemaakt.

„Elke ziel op aarde heeft al hon-
derden, misschien wel duizenden li-
chamen gehad. Ik heb waargenomen
hoe ik leefde in de middeleeuwen.
Mijn ziel heeft ooit gehuisd in een li-
chaam dat zelfmoord heeft gepleegd.

„Wat ik nu zeg, is het resultaat van
tien jaar bezig zijn met spiritualiteit.
Dit soort inzichten krijg je niet van

de ene op de andere dag. Ik heb een
weg afgelegd die enerzijds prachtig
maar anderzijds ook zwaar is ge-
weest. Je moet de confrontatie met je-
zelf durven aangaan. Met vallen en
opstaan groei je toe naar visies die je
eerder niet onder ogen durfde zien.
Het is alsof je een ui afpelt: elke schil
die je verwijdert, brengt je dichter bij
je kern – een vorm van loslaten die
vreselijk pijn kan doen.

„Ook voor mijn omgeving is mijn
zoektocht niet makkelijk geweest.

Mijn man wilde er de eerste jaren
niks van weten. Gezweef en geklets
vond hij het, hij kon er helemaal niks
mee. Dat heeft ons huwelijk onder
spanning gezet. Hij was getrouwd
met de eeuwig zorgende Janny. Nu
kreeg hij een pittig wijf dat opkwam
voor haar eigen leven en opvattin-
gen. Gaandeweg ging hij inzien dat
deze manier van omgaan met mijn
ziekte me zoveel kracht en liefde
geeft. Onze band is heel hecht nu.

„Ik ben nu aan het einde van mijn

zoektocht gekomen. De afgelopen ja-
ren ben ik zo vreselijk ziek geweest:
zoveel pijn, zo misselijk, zo moe. Ik
heb gedacht: wat ben ik toch hard-
leers, wat zit er in mijn ziel dat-ie zo
moet lijden om te kunnen groeien,
wat is toch de les die ik te leren heb?

„Sinds december weet ik het. Het
inzicht kwam door een telefoonge-
sprek met een vriendin in België. Ze
zat met een ingewikkeld probleem.
Ik heb naar haar geluisterd en vervol-
gens gezegd hoe ik haar probleem
zag. Ze zei: dankjewel, je hebt me ge-
weldig geholpen, ik kan weer verder
nu. Dat maakte mij zo intens geluk-
kig. Toen wist ik: dat is mijn passie,
daarin schuilt mijn ziel. Niet de Jan-
ny die zorgt en reddert, maar de Jan-
ny die steun en liefde geeft – dat ben
ik! Ik ben hier om een voorbeeld te
zijn voor andere vrouwen die het nóg
veel moeilijker hebben dan ik het
ooit heb gehad.

„Bij een van de trainingen moest
ik een kaartje trekken, uit een stapel
vragen waarover ik een tijdlang
moest nadenken. Ik trok het kaartje:
‘Wie is je grote voorbeeld?’ Ik weet
het nu: het is Jezus. Nee, niet de god-
delijke Jezus, maar de mens – de man
die woedend de rotzooi bij de huiche-
lende farizeeërs van tafel veegde,
maar die ook een boodschap bracht
van liefde en geweldloosheid in een
wereld van onderdrukking, en die
ons in zijn lijden voorleefde.

„Zijn laatste woorden waren: het
is volbracht. Dat zeg ik ook. Eén schil
moet ik nog afleggen: ik moet mijn
man loslaten, mijn kinderen, ik zal
mijn kleinkinderen niet zien op-
groeien. Dat doet pijn, verschrikke-
lijk pijn. Met die pijn te moe-
ten leven, zie ik als mijn laat-
ste opdracht hier op aarde.”

Tekst & foto’s
Gijsbert van Es

Reacties: laatstewoord@nrc.nl.
Twitter: #hetlaatstewoord

À la Aristoteles met wiskunde goochelen

W iskunde ontdekken
en wiskundige bewij-
zen vinden, dat ver-
eist vernuft. Maar ve-

rifiëren of die bewijzen kloppen,
dat kun je ook mechanisch doen.
Met die claim van Aristoteles (384 -
322 v. Chr.) begon Nicolaas Govert
(Dick) de Bruijn, emeritus-hoogle-
raar wiskunde van de TU Eindho-
ven, in 2003 een drukbezochte le-
zing in het Schotse Edinburgh. Op
speciaal verzoek van zijn gastheren
vertelde hij er over Automath, het
project waarmee hij in de jaren ’70
voor het eerst de oude claim van
Aristoteles in de praktijk bracht.

De Bruijn ontwikkelde destijds
een wiskundige taal en een bijbeho-
rend computerprogramma (Auto-
math dus) dat op de eerste plaats
simpel was – zodat mensen makke-

lijk konden nagaan dat het foutloos
werkte. Verder kon het alle logische
stapjes herkennen – zo’n twaalf ver-
schillende – waarin elk wiskundig
bewijs uiteindelijk is op te breken.
En al met al kon het daarna zelfs de
langste en moeilijkste wiskundige
bewijzen automatisch én betrouw-
baar controleren.

Het werd De Bruijn niet door ie-
dereen in dank afgenomen. Veel
wiskundigen vonden dat hij de ro-
mantiek uit hun vak haalde. Voor
bewijzen moest je juist je intuïtie
volgen, sprongen maken, de oplos-
sing van een probleem zomaar
‘zien’, vonden zij. De formele, bijna
boekhoudkundige benadering van
De Bruijn stond hen tegen.

Zelf zag De Bruijn het anders. Hij
was een speelse wiskundige, die in
zijn vrije tijd goochelde en gezel-

O ve rl e d e n Dick de Bruijn 1918-2012

schapsspelletjes als Set wiskundig
analyseerde, en hij benaderde de
wiskunde pragmatisch. Als je wis-
kundige redeneringen in (een for-
mele) taal omzet, verheldert het
denken daarover de wiskunde, vond
hij. En de taal laat daarna weer zien
waar stappen in een bewijs zijn
overgeslagen – waar dus nog gaten
zitten.

Hoe waardevol die eigenzinnige
benadering was, bleek in de jaren
’90. Toen werden wiskundige bewij-
zen geleverd van duizenden pagi-
na’s– amper nog door een mens te
controleren. En ook chipfabrikan-
ten maakten en maken dankbaar
gebruikt van De Bruijns werk. In 90
procent van de mobiele telefoontjes
zit een chip waarvan alle logische
stappen zijn gecontroleerd door de
opvolger van Automath.

Al even origineel was De Bruijns
werk uit 1981 aan de Penrose-bete-
geling. Zo’n betegeling is bijvoor-
beeld opgebouwd uit platte vliegers
en pijlen die gerangschikt zijn in
een patroon dat regelmatig oogt,
maar dat zichzelf toch nooit her-
haalt – zelfs al draai of verschuif je
het. De Bruijn beschreef zulke pa-
tronen wiskundig als ‘quasi-
kristallen’ en drie jaar later ontdek-
ten fysici die in de natuur. Het le-
verde fysicus Daniel Shechtman vo-
rig jaar de Nobelprijs op.

De Bruijn, een van de grootste
Nederlandse wiskundigen van de
twintigste eeuw, bleef tot op hoge
leeftijd meedenken over deze en an-
dere wiskundige kwesties. Op 17 fe-
bruari overleed hij in zijn woon-
plaats Nuenen, 93 jaar oud.
Margriet van der heijden

Dick de Bruijn

In de rubriek ‘Het laatste woord’ praten mensen over hun laatste levensfase.
Daaronder staat wekelijks een necrologie van een niet per se bekende persoon.

Naam: Janny Hamoen-Immerzeel
( 19 5 4 )

Wo o n t : in Bodegraven, met haar man
Theo. Zij hebben twee zonen, twee
schoondochters en twee kleinkinde-
ren.

We rk te : in de zorg voor verstandelijk
gehandicapten.

Wat voorafging: Borstkanker werd
tien jaar geleden geconstateerd en
behandeld. Vier jaar geleden keerde
de ziekte terug met uitzaaiingen op
diverse plekken in haar lichaam. In
december werd duidelijk dat haar
ziekte de laatste fase is ingegaan.

„Fietsen is een passie die ik deel met mijn man. Fiets-
tochten van honderd kilometer op een zondag maak-
ten we. Mijn racefiets heb ik ingeruild voor deze fiets.
Ik hoop dat ik er ooit nog op kan rijden.”

„De witte roos, dat is helemaal mijn
bloem. Die staat voor eeuwige en
onvoorwaardelijke liefde.”

„Deze tekening heeft mijn neefje gemaakt. Hij is tien
jaar. Hij zei: Janny houdt van zichzelf, van fietsen en
van rozen, dus die heb ik getekend. Hij heeft precies ge-
tekend wat ik bij dit stuk op de foto wilde hebben.”
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