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Ik wilde niet
gedirigeerd
worden
Sabrina Leidelmeijer
(29) groeide op in de
benauwende wereld
van Jehova’s Getuigen.
Nu is ze van haar geloof
afgestapt en ontvangt
ze couchsurfers.
BRIGIT KOOIJMAN

O

p tafel staat een lichtblauwe schoenendoos met haar verleden. ‘Mijn JG-doos’,
noemt ze hem half spottend, half liefkozend. Tijdens het gesprek haalt ze er zo nu en
dan wat uit, een Wachttoren, een boekje getiteld
Blijf in Gods liefde, volgekriebeld met aantekeningen. Het lesprogramma van de pioniersschool in
Uden, waar ze in 2008 twee weken intern was om
met nog meer vuur het geloof te verkondigen. Ze
was er goed in. „Ik was een voorbeeld voor anderen”, vertelt ze.
Sabrina Leidelmeijer (29) is een sprankelend,
levenslustig iemand. Ze ziet er jong uit voor haar
leeftijd, allesbehalve door het leven getekend.
Toch heeft ze al heel wat achter de rug. Ze groeide op in Etten-Leur, in de christelijk-fundamentalistische gemeenschap van de Jehovah’s Getuigen. Een benauwd geloof, met strenge leefregels.
Omgang met buitenstaanders wordt sterk ontmoedigd, een relatie met een ‘werelds’ persoon is
niet toegestaan. Feesten – verjaardagen, maar
ook Kerstmis en Pasen – worden niet gevierd.
Wanneer merkte je voor het eerst dat jullie
gezin anders was?
„Op de basisschool nog helemaal niet. Ik zat op
een school met veel allochtone kinderen, iedereen was anders en dat accepteerden we van
elkaar. Er zaten meer kinderen van Jehovah’s
Getuigen op die school, en speciaal voor ons
organiseerden ze een week voor Sinterklaas een
alternatieve surprisemiddag. We deden hetzelfde als de andere kinderen, alleen heette het geen
Sinterklaas.
„In de brugklas ging ik me ervoor schamen dat
ik Jehovah’s Getuige was. Klasgenoten reageerden vervelend als bleek dat ik niet naar schoolfeesten mocht, en geen verkering mocht hebben
met iemand buiten het geloof. Ik was doodsbang
dat ik mensen van school tegenkwam als ik met
mijn ouders langs de deuren ging.”
In 3 havo gebeurde het toch: Sabrina kreeg
verkering met een ‘wereldse’ jongen. Drie jaar
lang hield ze de relatie geheim. Dat werd steeds
lastiger, haar vader had al eens voor de deur
gestaan bij haar vriend, in het vermoeden dat
zijn dochter daar was. Ze moest kiezen, een
besluit nemen.

Wat was het dilemma?
„Als ik voor mijn vriend zou kiezen, moest ik
weg van huis en dat betekende dat ik mijn twee
jongere broertjes moest achterlaten, voor wie ik
me megaverantwoordelijk voelde. Maar ik hield
ook heel veel van mijn vriend, en hij van mij. En
toen kreeg ik een soort van euforische openbaring. Ik ervaarde ineens een connectie met Jehovah, zodat ik dacht: ‘Hé, hij bestaat toch!’
„Ik heb dat gevoel omarmd, me eraan vastgeklampt, en besloten: ‘Als ik dan voor God kies,
doe ik het goed.’ Ik maakte het uit met mijn
vriend, liet me dopen en ging als pionier het
geloof verkondigen, zeventig uur per maand.
Twee jaar later – op mijn negentiende – trouwde
ik met een Jehovah’s Getuige.
„Dat leven heb ik acht jaar volgehouden, totdat er te veel dingen waren gebeurd. Mijn moeder was bij m’n vader weggegaan. De oudste van
m’n twee broertjes was uit het geloof gestapt.
Zelf was ik intussen gescheiden. De manier waarop ik vanwege die scheiding verantwoording
moest afleggen aan de ouderlingen, oude mannen die niets van me begrepen, had me enorm gestoord. Ik ging steeds meer twijfelen, ik wilde
niet meer gedirigeerd worden. Diep van binnen
wist ik dat dit geloof niet bij me paste.”
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Terwijl je behoorlijk fanatiek was.
„Ik zat met tranen in de ogen bij de doop van een
moeder en een dochter, die door mij waren

bekeerd. Maar tegelijkertijd was ik altijd stiekem
jaloers als mensen eruit stapten. Mijn broer, mijn
nichtje. ‘Die durft ’t wél’, dacht ik dan. Op de
pioniersschool herinner ik me nog dat ik de klas
rondkeek en me afvroeg wie er vijf jaar later nog
over zouden zijn en wie niet. Want je weet dat er
altijd mensen zijn die breken met het geloof.
‘Misschien hoor ik daar ook wel bij’, dacht ik toen.
Parallel aan mijn geloof – want ik hield écht van
Jehovah – en parallel aan mijn inzet voor het veldwerk was er altijd die gedachte dat ik ermee zou
stoppen.”
Hoe verklaar je dat?
„Een sterke behoefte aan een eigen identiteit
denk ik, om te doen wat ik zelf wilde. Zelfs als brave pionierster met een nette rok aan en een veldwerktasje om liep ik met drie oorbellen in één
oor.”
En je zag natuurlijk om je heen hoe andere
mensen leefden.
„Precies, je leeft in de wereld en ziet dat anderen
wel hun eigen keuzes kunnen maken. Ik was
graag naar de kunstacademie gegaan, ik had
creatief talent, ik won zelfs een prijs op de middelbare school. Maar in plaats daarvan ben ik na
een jaar secretaresseopleiding parttime op kantoor gaan werken.
„Toen ik David ontmoette op de bruiloft van
een collega en we verliefd werden, was het definitief afgelopen. Ik ben
naar mijn vader gegaan,
en vertelde hem over
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horen. Toen ik na een
jaar toch mijn propedeuse haalde, dacht ik:
‘Wow, ik heb gedaan wat ik zelf wilde en het komt
gewoon goed!’”
Geloof je nog?
„Toen ik wegging, hield ik nog steeds van Jehovah, ik vond het heel erg om hem pijn te doen.
Maar ik ben mijn geloof in God heel snel kwijtgeraakt. Ik geloof nu in de kracht en de energie die
mensen aan elkaar kunnen doorgeven, in ‘wie
goed doet, goed ontmoet’. Mij was altijd voorgehouden dat gastvrijheid, vriendschap en liefde
alleen mogelijk waren binnen de eigen geloofskring.
Toen David en ik elkaar net kenden, gingen we
op vakantie naar Marrakech. Een taxichauffeur
nodigde ons bij hem thuis uit, zomaar, zonder
bijbedoelingen, behalve dat hij ons zijn pasgeboren baby wilde laten zien. Die hartelijkheid van
mensen uit een heel andere cultuur, die trof me
diep.
„Terug uit Marrakech wilde ik graag iets doen,
een ode brengen aan de gastvrijheid. Het liefst
had ik wildvreemden op straat uitgenodigd voor
een kopje koffie, maar dat vinden Nederlanders
raar. Op een verjaardag hoorde ik toen over
couchsurfers, een wereldwijd netwerk van mensen die een gratis slaapplaats bieden aan reizigers,
met als achterliggend idee dat je een cultuur pas
echt leert kennen als je weet hoe de bevolking
leeft. Zo hebben we bij ons thuis en over de hele
wereld, tot in Peking, gelijkgestemden ontmoet.
Mensen met een totaal andere cultuur, maar met
datzelfde verlangen om de ander te leren kennen
en te begrijpen en de bereidheid om vriendschap
aan te gaan zonder voorwaarde vooraf.”
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Lieve Friso
aan er nog gedachten door je hoofd? Het is de meest gestelde vraag bij
patiënten in coma. Terri Schiavo kreeg op 25 februari 1990 een hartstilG
stand en raakte in coma. Twee maanden later opende ze haar ogen, maar communicatie bleef onmogelijk, een zogenaamd coma vigil. Wat volgde was vijftien jaar strijd tussen ouders en echtgenoot over het al dan niet beëindigen
van haar leven. Uitgevochten tot bij de hoogste rechters, inclusief bemoeienis
van president George Bush. De echtgenoot won: in 2005 werd de sondevoeding gestaakt en zij stierf dertien dagen later van honger en dorst. Zonder dat
iemand ooit heeft geweten wat Terri Schiavo er zelf van vond.
Een jaar later publiceerden Engelse en Belgische onderzoekers spectaculair
onderzoek over patiënten in coma vigil. Met behulp van hersenscans werd
vastgesteld dat bij sommigen wel degelijk sprake was van bewustzijn. De hersenen reageerden op instructies als ‘beeld je in door de kamer te wandelen’, of
‘speel tennis’ met ongeveer dezelfde hersensignalen als bij gezonde, wakkere
proefpersonen. Ook werden via de hersenscan vragen beantwoord, na te hebben afgesproken dat denken aan tennis ‘Ja’ betekent, en denken aan de
Wie in Nederland na 24 woonkamer ‘Nee’.
Wat er aan de buitenkant hopeloos
uur niet reageert, wordt uitziet,
kan aan de binnenkant heel
anders voelen. Patiënten met ‘locked
opgegeven
in’-syndroom zijn volledig bij kennis,
maar kunnen door een beschadiging
diep in het brein op geen enkele manier meer reageren op de buitenwereld.
Behalve dan door het knipperen met de ogen (en soms zelfs dat niet). Er zijn
beroemde gevallen bekend die boeken of gedichten schreven met hun oogknippers. Dezelfde Belgische onderzoekers vroegen deze patiënten hun kwaliteit van leven een cijfer te geven. Het gemiddelde was een zeven, ongeveer
hetzelfde wanneer je studenten die vraag stelt.
Lieve Friso, er is dus altijd hoop. Zolang je in Oostenrijk blijft. Hier in Nederland is het protocol dat wie na 24 uur niet reageert, wordt opgegeven. Men
hecht hier sowieso weinig waarde aan het leven. Een bejaarde die ooit een
euthanasieverklaring had getekend, werd door haar man gedwongen zich aan
die belofte te houden, ook toen ze – eenmaal dement – niet meer wilde. Artsen
vonden het ‘zorgvuldig handelen’. Gisteren stond in de Volkskrant het verhaal
van een verstandelijk gehandicapt meisje wier moeder zeker wist dat zij ondraaglijk leed. Afspuiten was het pleidooi.
Zorg dus dat de RVD nog lang zijn mond houdt. Wat je toestand ook is, hier
in het verwende Nederland zal die onmiddellijk als ‘ondraaglijk’, ‘mensonterend’ of ‘zinloos medisch handelen’ worden bestempeld. Gelukkig kent je
moeder haar pappenheimers, en houdt ze je buiten de landsgrenzen. Ze heeft
groot gelijk.
VICTOR LAMME

Denkbeeld

Schrijver Godfried Bomans (1913-1971) zei: ‘De kunst van het leven is thuis te
zijn alsof men op reis is’. De foto is van Jeroen Manders.
citaat van volgende week is van de Amerikaanse filmregisseur
v Het
Woody Allen: ‘Geld is beter dan armoede, al was het maar om finan©

ciële redenen’. Heb je een foto bij dit citaat? Mail je foto met naam en
woonplaats naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Allen’

ik@nrc.nl
Er is een nieuwe werkplek in ons Hilversumse mediabedrijf gekomen.
Nadat de meubels, technische apparaten en de computer waren
geplaatst, miste ik, met een leeg koffiebekertje in de hand, nog een afvalbak. Een mailtje naar de helpdesk is
dé manier om dit soort zaken efficiënt af te handelen.
Het antwoord op mijn vraag of er
een prullenmand in de set kon ko-

men leek verrassend adequaat: in set
9 is de prullenbak gewoon te vinden
op de desktop. (linkerbeeldscherm in
de rechterhoek). Ik hoop je zo voldoende geïnformeerd te hebben. Met
vriendelijke groet, de helpdesk.
MARK MEEWIS
een ikje? Stuur maximaal
v Ook
120 woorden naar ik@nrc.nl
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