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Geveld door multiple sclerose, moest Chris Veraart zijn succesvolle

praktijk als zedenadvocaat opgeven. Maar de auteur van het

geruchtmakende boek Valse Zeden wil nog van alles.

De maandag is weer aan gepruts ten onder gegaan. Eindelijk was hij even in de

tuin gaan zitten, maar hij zakte scheef en kreeg pijn. Toen hij naar binnen wilde

rijden, weigerde zijn rolstoel. Een paar uur lang zat hij machteloos in de felle zon

totdat er eindelijk hulp kwam opdagen. De monteur die zich 's avonds meldde,

had het vereiste onderdeel niet bij zich. Pas de volgende ochtend kon zijn kar

worden gerepareerd.

'Weer een complete dag verloren', zegt hij, maar hij kijkt er opgewekt bij. 'De

kunst is om ook die uren om te zetten in tijd die nuttig is. Dáár, in de zon, is dat

lastig, dan zit ik me te verbijten. Maar achteraf moet ik eigenlijk wel lachen om de

idiote situaties waarin ik telkens terechtkom.'

Het moet geen larmoyant verhaal worden, zegt hij een paar keer tijdens het

gesprek. Goed, hij is praktisch verlamd, hij kan geen boek meer vastpakken,

lezen gaat beroerd, hij gebruikt dagelijks morfine tegen de pijn en schrijven

gebeurt op een computer met spraakherkenning. Vier uur per dag is hij van zorg

afhankelijk. 's Morgens komt de thuiszorg hem, in zijn woorden, opzetten en 's

avonds weer afleggen. Maar wat heeft hij een rijk leven, met familie, vrienden,

buren en zijn thuiszorg-'hofhouding' om zich heen. Nog steeds beleeft hij

avonturen, positief en negatief.

Ruim dertig jaar geleden werd bij Chris Veraart de diagnose multiple sclerose

gesteld, een ziekte die hem langzaam maar gestaag heeft gesloopt. Het belette

hem niet om een gerenommeerde zedenadvocaat te worden, de eerste in

Nederland. Gespecialiseerd in valse aangiftes, fel en succesvol bestrijder van

therapeuten die met suggestieve werkwijzen bij cliënten fictieve

misbruikherinneringen naar boven halen. Hij publiceerde het geruchtmakende

boek Valse Zeden, waarin hij beschrijft hoe vaak seks uit rancune als wapen

wordt ingezet en welke funeste gevolgen dat heeft. Het is verplichte lesstof

geworden op de recherche-opleiding. Hij schreef ook gedichten, en

tragikomische boeken over zijn leven als MS-patiënt.

Nu is hij klaar voor een terugblik, op zijn werk en zijn leven. In de serre van zijn

schilderachtige huis, aan de rand van Bergen (NH), citeert hij zijn vriend en

inspirator Kees Schuyt, emeritus-hoogleraar sociologie, die vorig jaar tijdens een

lezing sprak over 'de lente in de herfst van het leven'. Vlak voordat de

neergaande beweging zich definitief inzet, zei Schuyt, krult de levensboog nog

even omhoog. Bij die levensfase past de wil om dingen over te dragen aan

volgende generaties.

Veraart denkt ingespannen na over elke vraag, weegt zijn antwoorden. Hij zegt:

'Ik ben langzamerhand aan het einde van de rit, hoewel ik dat moeilijk kan

toegeven en nog een beetje tegenspartel.'

Ik zie geen man tegenover me die niet meer door wil.

'Ik heb de MS altijd makkelijk kunnen accepteren, de ziekte heeft me nooit

belemmerd in wat ik wilde doen. Maar dat is veranderd. Twee jaar geleden kwam

het keerpunt. De NOS bracht een documentaire uit over mijn leven.Het was de

periode dat mijn tweede kinderboek uitkwam, ik werkte nog als advocaat.

'Sindsdien ben ik fysiek erg achteruitgegaan. Ik was altijd een BB'er, een

bekende Bergenaar. Ik scheurde op mijn scooter door de duinen, haalde elke

dag de krant bij de boekhandel. Dat lukt niet meer.

'Na veertig jaar advocatuur heb ik me laten schrappen van het tableau. Ik heb de

eer aan mezelf gehouden. Ik kon geen papieren meer vasthouden, mijn

gezichtsvermogen liep terug. Ik vond het heel erg, dat wel. Maar het kantoor

heeft mijn naam gehouden. En ik blijf adviseur.'

Hoe uit zich dat tegenspartelen? In boosheid, verdriet?

'Nee, eerder in ongeloof. De weerstand zit hem in de verbazing dat ik in een

stadium ben beland waarvan ik nooit had vermoed er terecht te komen. Naïef

misschien, maar dankzij de mensen om mij heen kon ik alles volhouden. Ik heb

nooit gedacht dat die ziekte zo zou doorzetten.'

Er zit vermoedelijk maar een ding op en dat is accepteren?

'Ik moet leren om van minder meer te maken. Maar dat lukt me nog niet erg. Ik

heb vaak een gejaagd gevoel, ik wil nog van alles en de dingen die ik wil doen,

kosten mij zoveel inspanning. Soms - het klinkt gek en versta me niet verkeerd -

ben ik jaloers op mensen die weten dat ze nog maar kort te leven hebben. Ik

weet niet hoe ik zou reageren hoor na zo'n boodschap, ik denk dat ik misschien

heel bang zou worden. Maar bij het uitzicht op de dood wordt álles onbelangrijk.

Dan telt alleen nog het moment. En het moment is tijdloos, het moment is een

eeuwigheid.'

Het boek Prediker is zijn leidraad geworden: 'Het leven is lucht, en wat men

najaagt is wind.' Belangrijke passages uit het Bijbelboek kent hij uit zijn hoofd; hij

probeert ernaar te leven. 'Waarom zwoegen en ploegen wij onder de zon?

Prediker zegt in feite dat wij ons niet moeten aftobben, je zou daar ook

egotripperij onder kunnen verstaan of carrière maken. Daar blijft uiteindelijk niets

van over. Na een, hooguit twee generaties zijn wij vergeten. Het beste wat je

kunt doen, is in het moment gaan staan. Genieten van eten en drinken. Genieten

'Ik moet leren om van minder meer te maken'



van een goed gesprek met een vriend onder de zon. Dát is wat ik nu probeer.'

Wat hij nalaat, naast 'een prachtig gezin', is een klassieker, een boek dat vijftien

jaar na publicatie nog immer actueel is. Zoals Kees Schuyt schrijft in het

voorwoord van de vierde druk: moedwil en misverstand blijven bestaan, de

waarheid wordt in zedenzaken slechts bij uitzondering verteld.

Waarom is de boodschap van Valse Zeden nog niet verjaard?

'Seks is een onderschatte oerdrift. Verliefdheid, seks, liefde en intimiteit, met die

vier emoties zijn wij allemaal de hele dag bezig. Een volgorde is er niet en alle

combinaties zijn mogelijk. Zolang wij die drift ontkennen, blijft er een dubbele

moraal bestaan. De openheid over seksualiteit lijkt groter geworden, maar dat is

schijn. Bij iedere zedenzaak ontstaan enorme angstgevoelens, iedere zaak leidt

tot een hype. In zo'n klimaat blijft seks een wapen.

'Het verschil tussen vals en echt is bovendien flinterdun. De waarheid is soms

een grijs gebied, een kwestie van herinterpreteren. Wat voor de een vals is, is

voor de ander echt. En nog altijd zit het slachtoffer op een troon en is de

verdachte al verketterd voor de veroordeling.

'Mijn kantoorgenoten vertellen me dat ze nog steeds zedenzaken voorbij zien

komen die niet of niet helemaal echt zijn. Van compleet verzonnen verhalen tot

vrijages met een smet. En elke keer dezelfde patronen. Bijna altijd ontbreekt de

context waarin alles heeft plaatsgevonden. Er wordt alleen opgetekend wat zich

in de schuur, tijdens de seks, heeft afgespeeld, maar daar was niemand bij. Wat

er voor en na de schuur is gebeurd, wordt niet onderzocht. Terwijl juist dát te

verifiëren valt. Laatst hoorde ik het verhaal van een 15-jarig meisje dat een

klasgenoot beschuldigde van verkrachting, op het toilet van de school. De jongen

werd van school gestuurd. Later bleek het verhaal verzonnen: zij was verliefd op

hem maar hij had haar afgewezen.'

Als die praktijk niet verandert, wat dan?

'Zedendelicten zouden op een aparte manier moeten worden behandeld. Sinds

de opkomst van de zedenzaken, zo'n dertig jaar geleden, zijn we die te veel als

juridische problemen gaan zien, als gewone strafzaken. Natuurlijk moeten echte

zedenzaken door een rechter worden beoordeeld, dat zijn misdrijven. Maar de

valse zaken - en vergis je niet, dat zijn er veel - horen niet in het strafrecht thuis.

Dat zijn zaken die te maken hebben met menselijke verhoudingen. Die kunnen

sneller en beter via mediation worden opgelost.

'Je zou voor die zaken een autoriteit paraat moeten hebben die met beide

partijen praat. Als het lukt om die bij elkaar te krijgen en te reconstrueren wat er

is gebeurd, kun je de problemen in de kiem smoren.'

Waar bent u het meest trots op?

'Ik heb genoten van mijn jaren als advocaat en van het schrijven van mijn

boeken, maar de strijd voor de natuur is me het meeste ter harte gegaan. Twintig

jaar geleden heb ik hier de Damlanderpolder gered van de bollenteelt, door heel

hard te vechten. Nu dreigt opnieuw een catastrofe en ik had me graag nog een

keer zo ingespannen, maar dat lukt niet meer.

'Onder Bergen wordt de grootste gasgarage van Europa aangelegd. Vijf miljard

kubieke meter gas in een dichtbevolkt en seismisch instabiel gebied. Als er gas

ontsnapt, explodeert de boel. Het risico is veel te groot, maar bij het

veiligheidsonderzoek door de Gasunie is geen rekening gehouden met een

mogelijke aardbeving, omdat er, zo luidt de verklaring, in Nederland nog nooit

iets is gebeurd. Een gotspe.'

De avond na het interview mailt hij: 'Ik zal een moeilijke nacht tegemoet gaan.

Telkens zullen er flarden van het gesprek naar boven komen.' Hij herhaalt de

boodschap uit Prediker: 'Ga in het moment staan. Anders is er niets. Ik ken de

les, ik kan die alleen nog niet goed toepassen.'

Lang geleden hoorde hij tijdens de begrafenis van een jong familielid een

fascinerende metafoor over de kortstondigheid van het leven. De woorden zijn

hem altijd bijgebleven: 'Het leven is als een droom in de morgen. Eenmaal

wakker, zijn de beelden uit de nacht alweer vergeten.'

Verloren tijd

1

Heeft u te weinig tijd, te veel tijd of precies genoeg?

Eigenlijk vind ik dat ik meer tijd nodig heb, omdat alles wat ik doe zo langzaam

gaat. Maar godzijdank héb ik niet meer tijd. Dan zou ik veel te veel doen en dat

kost me te veel moeite. Het fijne van weinig tijd is dat je je concentreert op de

dingen die belangrijk zijn.

2

Wat gaat u na de zomer anders doen?

Niets. Ik ga allang niet meer weg. Mijn actieradius is beperkt tot mijn huis in

Bergen. Maar ik reis mee met mijn vrienden die de wereld verkennen en me

uitvoerig op de hoogte houden. Zo ben ik deze zomer naar het Wilde Westen

geweest, naar Noorwegen en de Italiaanse Rivièra.

3

Wanneer is tijd verspilde tijd?

Ik denk dat ik 90 procent van mijn tijd kwijt ben aan gepruts, maar toch probeer ik



dat niet zo te zien. Want dan word ik een verbitterde cynicus. Ik wil het positief

bekijken. Ik had het er vanmorgen over met mijn thuishulp Steffanie die mij uit

bed haalde en mijn huis schoonmaakte. Ze wist van dit interview. Ik vroeg haar:

zijn deze uren verspilde tijd? Ze vond net als ik van niet. Ze heeft mij liefdevol

opgezet, ze heeft mijn huis weer mooi gemaakt, we hebben het gezellig gehad.

4

Wanneer is tijd goed bestede tijd?

Bij een goed gesprek met een vriend onder de zon.

5

Als een week acht dagen zou tellen, wat deed u dan op de achtste dag?

Eigenlijk leef ik al in die achtste dag. Ik zit in de resttijd. Ik hoef niets meer, er

wordt voor mij gezorgd. Ik heb een hofhouding. Ik krijg elke dag mooie brieven.

En toch voelt dat lang niet altijd fijn. De vraag is: wil ik ordenen, wil ik creëren of

gewoon van mijn achtste dag genieten en met vrienden onder een boom zitten?

Dat laatste, natuurlijk. Maar de onrust over de eerste en tweede keus is nog niet

weg.

6

Wat was de mooiste tijd van uw leven?

Mijn eerste ingeving is: van mijn derde tot mijn zesde jaar. Omdat ik toen tijdloos

was, en dacht dat het leven altijd zo zou blijven. Maar dat is een herinterpretatie,

want waarschijnlijk ben ik in die tijd soms ook bang geweest. In feite is geluk

daar waar tijd tijdloos is. Als je heel intensief lief hebt bijvoorbeeld of samen eet

en drinkt en niet op de klok kijkt en pas veel later tegen elkaar zegt: wat is de tijd

omgevlogen! Dat is geluk en dat is niet gekoppeld aan een moment in je leven.

CV

Chris Veraart (Wassenaar, 1944) studeert rechten in Leiden. In 1969 wordt hij

advocaat, vier jaar later begint hij met Arie van Driel de eerste praktijk voor

sociale advocatuur in Nederland. In 1981 specialiseert hij zich in zedenzaken. In

1997 verschijnt zijn boek Valse Zeden.

In 2002 publiceert hij Ja kun je krijgen!, over zijn leven met MS. Hij schrijft twee

kinderboeken over Opa Toetoet.

In 2006 wint hij bij het Europese Hof de procedure tegen een therapeut over wie

hij op de radio denigrerende opmerkingen had gemaakt. Het levert jurisprudentie

op over de vrijheid van meningsuiting van advocaten buiten de rechtszaal.

Chris Veraart heeft drie kinderen. Volgende maand wordt zijn vijfde kleinkind

geboren.


