
Wederzijds vertrouwen 

Bram Zoon 

De hoofdpersonen Timo Ketelaar, Heimert Trouwborst en Emma Verbiest hebben in hun jeugd 
minder vertrouwenwekkende ervaringen opgedaan. Die ondervindingen kleuren voor een deel hun 
belevingswereld en hoe zij – nu nog – elkaar tegemoet treden. Het geschonden zijn doet een niet 
aflatend beroep op alle drie om hier mee om te leren gaan. Emma weet haar neiging  om zich te 
wreken op mannen te beteugelen. Heimert beseft hoezeer zijn zelfbeeld door haat tegenover zijn 
vader is gevormd. Timo ontwikkelt zich van een door hartstochten geregeerd mens tot een 
bedachtzame man die zijn vurigheden en zichzelf min of meer in de hand heeft. Uiteindelijk leggen 
zij zich neer bij de onvolkomenheden van zichzelf en van elkaar. 

De weg die Timo gaat is die van het zelfstandig denken, hij werpt de beginvragen op: wie ben ik en wat 
is mijn taak? Hij legt een dagboek aan om tot verheldering te komen van zichzelf en zijn positie. 
Het wordt al snel duidelijk dat het hem hierbij niet gaat om een denken dat louter intellectueel of 
verstandelijk van aard is, ook niet om een instrumenteel denken dat laat zien hoe je het snelst van 
A naar B gaat. Op dit soort van denken mikt Timo nadrukkelijk niet. Het gaat erom dat hij het 
gecontroleerde beeld van zichzelf loslaat en relativeert. Daarin slaagt hij pas als hij geconfronteerd 
wordt met de afgrond van de dood. Hij vindt zichzelf terug op de bodem van zijn bestaan. Vanaf dat 
moment ondergaat zijn denken een wending, het wordt het vrije denken dat het mysterie van leven 
en dood, ondanks het feit dat beide niet gekend kunnen worden, bevraagt. In dit denken staat zijn 
eigen wil niet langer centraal maar streeft hij er naar om zich toe te vertrouwen aan het verborgene 
en het ongewisse. 

De dagboekwereld en de intrige zijn aanvankelijk gescheiden, na verloop van tijd lopen beide 
doorelkaar. Later wanneer Timo ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, vraagt hij Heimert om zijn 
dagboeknotities te ordenen en publicatierijp te maken. Heimert ondergaat hierbij een zware 
teleurstelling en zijn natuurlijke vertrouwen in de dingen loopt een forse deuk op. Als Timo 
overleden is komen de aangeslagen Heimert en Emma bij elkaar om de dagboek werkzaamheden 
te voltooien. 
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