
 

 

 

 

Bij de presentatie van ‘De Achttjin’ – 16 april 2016 

 

Ik ontvang veel boekwerken van auteurs. Bijna altijd zijn dat masterscripties of proefschriften. Daarin 

wordt verslag gedaan van onderzoek, methodisch verantwoord, goed gedocumenteerd, op niet mis 

te verstande wijze opgeschreven, met duidelijke, zij het uiterst genuanceerde conclusies. 

Dit boek is anders en daarom veel intrigerender. Het is een onderzoek naar twijfels en worsteling in 

een context van onveiligheid, bedreigde identiteit en integriteit, isolement en onbestemd gevoel. Een 

worsteling over wat te doen tegenover een anonieme, onaantastbare macht die zich niettemin zelf 

ook voortdurend bedreigd voelt. 

Wie of wat is die macht? Dat is de belangrijkste vraag die bij mij na lezing van dit boek (m.b.v. Google 

Translate waarin recentelijk gelukkig het Fries is opgenomen) blijft hangen. En waar heeft die macht 

precies macht over? 

Het boek is beeldender dan al die scripties en proefschriften, het spreekt meer aan, doet je meer 

denken, is indringender vooral m.b.t. herkenbare situaties en emoties – en toch is het resulterende 

beeld vager, dubbelzinniger – realistischer, vrees ik. Toch roept het vragen op die juist ook in 

wetenschappelijke analyses ter hand kunnen worden genomen. Wat zijn de mechanismen die 

mensen slachtoffer van systemen maken? Onder welke condities kunnen ze zich daaraan 

onttrekken? En wanneer willen of doen ze dat? 

 

Dat je op methodisch onverantwoorde wijze, in dialoog met jezelf en door jezelf gecreëerde anderen, 

zo diep in deze intrigerende en beangstigende,  maar soms ook hoopgevende processen kunt 

doordringen, getuigt van psychologisch en maatschappelijk inzicht, empathie en creativiteit. Zo leer 

ik nog steeds van Aggie – en dat doe ik misschien wel het langst van alle hier aanwezigen: bijna 64 

jaar, of misschien nog langer. Ik ben dan ook zeer vereerd dat het boek aan mij is opgedragen, een 

bevestiging van het gesprek dat we over de thematiek ervan hebben. En ik ervaar het als een 

opdracht: zorg dat je er iets van leert. Het is ook een studieboek. 

 

En leergierig als ik ben, heb ik een verzoek voor Aggie’s volgende boek. De vraag wie de 

machthebbers zijn – die ook in dit boek bijna onzichtbaar blijven – blijft in mijn hoofd spoken. Zou 

het volgende boek een verkenning vanuit het perspectief van een machthebber kunnen worden 

geschreven. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het niet kan. Mijn hypothese is dat machthebbers niet 

bestaan. Het zijn allemaal Hacha’s. Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. 

 

Onafhankelijke denkers bestaan er in ieder geval wel. En daar prijs ik ons gelukkig mee. 

 

Aggie, dank je wel voor alles en voor wat nog komt. 

 

Frans Bauke van der Meer 


