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Dit boek  wordt opgedragen
aan ieder die worstelt met een pijnlijk verleden,

aan ieder die niet kan vergeven,
aan ieder die lijdt en schreeuwt om de ware hoop.
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Woord vooraf 

Voordat ik over dit alles, bijna alles, kon spreken, 
zijn er jaren van stilte en liefhebben aan vooraf moe-
ten gaan. 

Alles wat ik hier vertel heb ik zelf meegemaakt. Dit 
is dus geen roman. De lezer moet het me maar verge-
ven als ik af en toe overga in de spreekstijl; ik ben niet 
gewend te schrijven. Ik praat liever.

Om bepaalde mensen niet in opspraak te brengen, 
heb ik familie- en plaatsnamen opzettelijk veranderd. 
Het is de enige inbreuk op de waarheid die ik mezelf 
heb toegestaan.

De lezer moet het me verder niet kwalijk nemen, 
dat de tijdsaanduidingen niet altijd precies kloppen. Ik 
heb in mijn ene leven meerdere levens tegelijk geleefd. 
Soms lopen de herinneringen in elkaar over, maar dat 
vind ik niet belangrijk. Ik ben nu op een punt gekomen 
waarop ik met vertrouwen de toekomst inga.

Uit kiesheid heb ik, wat strikt genomen tot het 
intieme leven behoort en niet voor het grote publiek 
bestemd is, eveneens discreet achterwege gelaten. 

Om bepaalde personen niet voor altijd vast te pinnen 
op het kwaad dat zij mij hebben aangedaan, deed ik er 
waar nodig het zwijgen toe. Mochten zij ooit hun leven 
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willen beteren, dan wil ik hun daarbij niet in de weg 
staan. Ze hebben het recht me versteld te doen staan. 

Uit respect voor de man die ik ooit heb willen ver-
moorden en die ik heb leren liefhebben toen hij het 
tijdelijke voor het eeuwige verwisselde, heb ik pas na 
de dood van mijn vader mijn getuigenis onder woorden 
gebracht.

Moge hij rusten in vrede. 
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Inleiding

In mijn leven zitten net zoveel butsen en deuken als 
op mijn gezicht.

Mijn neus alleen al is op zevenentwintig plaatsen 
gebroken. Een drieëntwintigtal ervan heb ik bij het 
boksen opgelopen en vier via mijn vader. 

De hardste klappen kreeg ik van hem die mij bij de 
hand had moeten nemen en had moeten zeggen dat hij 
van me houdt. 

Mijn vader was een Irokees. Toen mijn moeder hem 
in de steek had gelaten, heeft het gif van de alcohol 
hem gek gemaakt. Nog voordat het léven op mij begon 
in te slaan, had hij me al bijna doodgeslagen.

Drie dromen hebben me overeind gehouden: me 
weg laten sturen van de justitiële inrichting waarin ik 
was geplaatst - een topprestatie tot nog toe door nie-
mand geleverd - bendeleider worden en mijn vader 
vermoorden. 

Mijn dromen gingen in vervulling, behalve de laatste 
dan, al was het op een haar na. 

Al die jaren hield wraakzucht mij op de been.
In de gevangenis van mijn haat werd ik opgezocht 

door mensen, in wie de Liefde huisde en die ervoor 
gezorgd hebben dat ik in mijn hart op mijn knieën ging. 
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Aan dit soort mensen, die onze samenleving niet ziet 
staan, die door het leven gebroken zijn, de verknipte 
geesten, de gehandicapten, de mensen met een afwij-
king, heb ik mijn leven te danken. Bovendien hebben 
zij mij op geweldige wijze geleerd hoe je kunt liefheb-
ben. Aan hen draag ik dit boek op. Ze staan aan de wieg 
van mijn wedergeboorte. 

Deze onverhoopte ontmoeting met de Liefde, heeft 
mijn bestaan volledig op zijn kop gezet.

Ik woon nu in een groot licht huis in de bergen bij 
Lourdes, met Martine, mijn vrouw, Églantine, Lionel, 
Kateri en Timothée, onze kinderen; plus nog wat lie-
den op doorreis, die een poosje bij ons blijven wonen 
voor ze weer verder trekken.

Vanmorgen heb ik mijn bijenkorven op de berghel-
ling geplaatst. Morgen breng ik ze naar een plek, waar 
weer andere bloemen bloeien en andere geuren zijn. Ik 
geniet met volle teugen van de stilte van de heuvels, 
die me op hun toppen in gedachten wegdragen naar de 
einder. 

Een bij danst om me heen, ze gonst bij mijn gezicht 
en vliegt dan weer terug naar een bloem vol stuifmeel. 
De maat van haar leven ligt vast als in een partituur. Zij 
speelt de noten van haar overgeërfde kenmerken, eeu-
wenoude ordening bepaald door de genetische code. 
Net zo min als ieder ander dier kan een bij iets veran-
deren aan haar geprogrammeerd gedrag. 

De mens kan dat wel.
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De mens is vrij en kan aan zijn leven een volledig 
andere wending geven, ten goede of ten kwade. 

Ik, zoon van een alcoholist, een verstoten kind, ik 
heb het noodlot de nek omgedraaid. Ik heb de wetten 
van de genetica in het ongelijk gesteld. Daar ben ik 
trots op.

Mijn voornaam is Philippe, maar ik word Tim 
genoemd, omdat ik in het Irokees Timidy heet. De 
naam betekent ‘heer en meester der paarden’. Mijn 
verwonde herinnering bleek moeilijker te temmen dan 
een wilde volbloed. 

Mijn achternaam Guénard betekent in vertaling 
‘sterk in de hoop’. Ik heb altijd in een wonder geloofd. 
Die hoop heeft me nooit in de steek gelaten, zelfs niet 
in de donkerste ogenblikken van de nacht. Ik wens deze 
verwachtingsvolle hoop nu ook anderen toe. 

Net als mijn Indiaanse voorouders heb ik geen last 
van hoogtevrees. Ik ben maar voor één afgrond bang, 
het is de meest afschrikwekkende, namelijk die van de 
zelfhaat.

Ik heb maar één angst en dat is de vrees niet genoeg 
lief te hebben. 

Om een man te zijn moet je ballen hebben. Om een 
man te zijn, die in staat is liefde te geven en te ont-
vangen, heb je meer nodig dan dat. Na een jarenlang 
gevecht met mijn vader, met mijzelf en met mijn verle-
den heb ik de strijdbijl begraven. 

Af en toe trek ik er met mijn oude bestelwagentje op 
uit om op verzoek wat te vertellen over mijn chaoti-
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sche leven. Dat doe ik in de buurt of wat verder weg in 
Frankrijk en ook daarbuiten, in scholen en gevangenis-
sen, in kerken en rechtbanken, in stadions of openbare 
gelegenheden.

Ik laat zien dat de daad van vergeven de allermoei-
lijkste opgave is. Maar ook de meest menswaardige. 
Het is mijn mooiste gevecht.

Liefde is de vuistslag waarmee ik achter alles een 
punt heb gezet. 

Voortaan bewandel ik het pad van de vrede.


