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Terug bij af 

Gelukkig  begeleid door goed wandelweer, wandel ik mijn wandel rondjes en 
verbaas mij over de pracht van de doorwandelende natuur. 
Je denkt dan soms bij dat gaan, hoe al die plantjes, grasjes, bloemetjes, 
struiken en bomen, al dit ontluikende leven, al is gestart vanaf het koude en 
gure en natte “af”. 
 
Vanuit mijn vensterramen zie ik , het zijn wel kleine, bomen, enige weken terug 
afstotend nog enkele oude blaadjes. De blaadjes worden geliquideerd door 
nieuwe glanzende knoppen. Als willen zij zeggen, hier zijn we dan wil je ons 
verwelkomen bij al het nieuwe. Wij zijn weer terug bij af. 
 
De uitdrukking terug bij af blijkt nog niet zo lang in gebruik bij onze 
Nederlandse taal. De uitdrukking is afkomstig uit het bekende Monopoly spel 
en is in het Nederlands spraak gebruik vanaf de beginjaren 70 in zwang 
gekomen. Bij de start van dit spel, gemarkeerd door AF,  mocht je de aanvang 
premie van 200 gulden ontvangen en bij het passeren na een rondje kreeg je 
telkens 200 gulden. 
Maar, zoals ook in het dagelijkse leven, kon je onderweg kansen verkrijgen die 
soms de mededeling bevatte; “Ga terug naar af, ontvang geen 200 gulden”. 
Dat betekende, zeer duidelijk, begin op nieuw. 
 
In ons voortschrijdend leven gebeuren ook zaken waardoor we verordend 
worden terug naar af te gaan. Soms door omstandigheden die we hadden 
kunnen voorzien, of niet. Of veroorzaakt door anderen, bij ongeluk of bewust 
om ons te treffen of te vernederen. 
Soms door niet ernstige oorzaken, ook wel ernstig tot zeer ernstige oorzaken. 
Denk aan ziekten of overlijden van geliefden. 
We worden dan met het kans kaartje terug naar “AF”. geconfronteerd, om echt 
opnieuw te gaan beginnen. Dat beginnen is zeer wel mogelijk indien we ook uit 
gestoken handen kunnen grijpen die ons willen helpen , ondersteunen en ons 
helpen te geloven in de kracht van ons eigen zijn en willen. 
Wees uzelf sprak ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand. 
Blijf jezelf en werk mee opdat de ander jou vinden kan, en je iemand bent. 
Vooral bij een negatief kans kaartje en neem ook enige tijd voor onze natuur.   
 
Nicolaas Overbeeke                                                      Nieuwerkerk aan den IJssel 
 



 
 


