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A 
micae amicique, 

De Cornu begint haar 46e jaargang 

met de uitgave die u nu in uw handen 

heeft. De redactie is spiksplinternieuw, 

met allemaal mensen die nog niet eerder in de 

Cornuredactie hebben gezeten, op mijzelf na. Dat 

betekent een heerlijk frisse wind. Waar ik vorig 

jaar één van de jongerejaars in de redactie was, 

behoor ik daar nu notabene tot de oudste jaar-

groep. De tijd vliegt, amicae amicique. Dat besef 

dringt des te dieper in mij door wanneer ik naar 

die schattige amice Heij kijk die zo lieflijk op de 

voorkant van deze uitgave prijkt.  

Sommige dingen veranderen, zoals redactieleden, 

maar tegelijk blijven er ook jaren dingen hetzelf-

de, zoals de sterk verouderde Dominass-

advertentie voorin en het door am. Riemer ont-

worpen FQI-logo. Of zoals de Praetoriek, die altijd 

opbeurend paternalistisch is en het corps prijst, 

oproept te genieten en/of een hart onder de riem 

steekt. Het ab-actiaatsartikel, dat altijd net wat 

vaag is, soms wel grappig is, soms de plank miss-

laat, zelden over amicalen gaat en zeer niet zel-

den over het gesteun en gekreun van de ab-actis 

zelf. De Cornulist waarnaar wordt gegist. Is het 

een ouderejaars, een docent, of is het Jan de 

Jong? Hopelijk maken die dingen voor u dat de 

Cornu vertrouwd voelt, voor mij doen ze dat wel. 

In deze Cornu gaan we terug naar onze roots. Het 

Lustrum staat voor de deur met als thema C’est la 

vie. Een thema met een vleugje melancholie, aldus 

de Diescie. Een goed moment om terug te blik-

ken, u te laten meevoeren door de geschiedenis 

en het grotere plaatje te bekijken waarbinnen wij 

kleine poppetjes in een lange rij met mensen zijn.  

Wordt u al melancholisch? Laat u dan nog verder 

meeslepen in de weemoedige gedachtestroom 

door deze Cornu, waar u fragmenten te zien krijgt 

van de jeugd van uw amicae amicique.  

Als u dat niet aankan (ik zou niet willen dat u in 

een hevige winterdepressie beland) raad ik u aan 

tóch de Cornu te gaan lezen en maar zo weinig 

mogelijk buiten te komen of naar buiten te kijken 

zodat het gure weer u geen parten gaat spelen. 

En vermijd al te veel naargeestigheid. Maar een 

vleugje melancholie is oké. 

Veel nostalgische gevoelens toegewenst bij het 

lezen van deze Cornu en dat het u mag helpen 

om in de melancholiek van het naderende Lus-

trum te komen. Geniet ervan! 
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“[…] Ik was een kind, hoe kon ik weten 

Dat het voorgoed voorbij zou gaan.” 

(Refrein van het lied ‘Het dorp’ - Wim Sonneveld) 

 

 

H 
eeft u dat ook, amicae amicique? Dat 

uw kinderjaren al van lang vervlogen 

tijden lijken? Met melancholie kijk ik 

terug naar mijn kindertijd. Wat had ik 

het eigenlijk goed. En wat zou ik ervoor overheb-

ben om weer onbezorgd te kunnen spelen. Dit 

lied van Wim Sonneveld raakt daarom ook een 

hartsnaar bij mij. Ik was ook dat kind. Ik dacht ook 

dat mijn omgeving en leven nooit zou veranderen. 

Mijn wereld bestond uit onze tuin en de tuin van 

de buren. Uit de crèche van de kerk en later ook 

de zevende bank in het linkerblok van de kerk. 

Maar veel meer dan dat was het niet. En ik vond 

het heerlijk. Ik kon urenlang genieten van mijn 

Praetoriek  
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wereld in de achtertuin waar er overal vijanden 

schuilhielden die ik met mijn zwaard moest ver-

slaan. En o zo vaak werd het gazon van mijn va-

der een stadion waar er tot de laatste minuut 

geknokt werd om de beker. Dat wel meestal ten 

koste van de mooie bloemen in de tuin achter het 

doel. Dan hadden ze daar maar niet moeten staan, 

dacht ik dan. 

 

’s Zomers dook ik graag in het zwembad en pro-

beerde in één adem naar de overkant te zwem-

men. En heel braaf maakte ik maar één bommetje 

per dag, want anders verspilden we te veel water. 

 

Ik vond het ook heerlijk om met mijn autootjes te 

spelen. Om wegen aan te leggen in de zandput of 

onder de boom voor ons huis. En we konden 

uren, ja, zelfs dagen met lego spelen. We beleef-

den veel avonturen met onze legopoppetjes.  

Als ik zo aan ‘vroeger’ denk, dan verlang ik terug 

naar de eenvoud en rust in mijn leven. Ik had niets 

om mij druk om te maken. Ik hoefde geen wekker 

te zetten, want mijn moeder wekte me. Ik hoefde 

geen ontbijt klaar te zetten, want het stond al op 

tafel te wachten. Ik hoefde geen was te doen, 

alleen maar mijn was in de wasmand te gooien. Ik 

hoefde me geen zorgen te maken om geld, want 

ik had het niet nodig. Mijn vader zorgde voor ge-

noeg eten en voor een veilig en warm huis. En 

mijn moeder vulde het met gezelligheid. Als ik me 

dan toch zorgen maakte om wat dan ook, dan 

kon ik altijd bij mijn ouders terecht. 

 

Maar helaas is dat verleden tijd. Nu zit ik 13,072 

km van mijn ouderlijk huis vandaan. Ik moet mijn 

eigen wekker zetten en mijn eigen boontjes dop-

pen. Ik zou het echt niet anders willen dan dit, 

begrijp me niet verkeerd, maar toch is mijn leven 

meer dan tien keer ingewikkelder geworden. En 

hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef. Ik merk 

aan mijn omgeving dat we in een gebroken we-

reld leven. Het lukt me niet altijd om goed te stu-

deren. Niet alle maanden zijn even ruim qua finan-

ciën. Er zijn genoeg mensen die ik ken die ziek 

zijn. Ook mijn broertje in Zuid Afrika. Ook binnen 

FQI merk ik dat er genoeg zorgen zijn die ieder 

persoonlijk moeten dragen. We worden gecon-

fronteerd met ziekte, familieproblemen, kapotte 

relaties en ook de dood. En dat maakt me soms 

moedeloos en rusteloos. Wat verlang ik dan naar 

de eenvoud van een kind.  

 

Wij kunnen helaas nooit terug naar onze kinder-

tijd, hoe graag we het ook willen. Maar toch is er 

wel een sprankje hoop. Want we zijn altijd kin-

deren van de hemelse Vader. En we mogen ons 

leven in kinderlijk vertrouwen in zijn handen over-

geven en onze zorgen voor hem uitstorten. Ik 

moet mezelf zo vaak hieraan herinneren. En dat 

terwijl het zo’n voorrecht is! Laten we elkaar erin 

helpen. Laten we een hechte gemeenschap zijn 

en elkaar ondersteunen in wat we nodig hebben. 

Laten we samen als broertjes en zusjes naar God 

gaan en onze troost bij hem vinden. Als we dan 

D.V. later terugkijken op onze ‘kindertijd’ op aar-

de, hoop ik dat we misschien net zo melancho-

lisch worden als wanneer we nu terugdenken aan 

de lang vervlogen kindertijd. 
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A 
micae amicique, 

 

Het zijn roerige tijden. De sportvereni-

ging van Philips toont twee gezichten, 

de banden van Leiden en Utrecht zijn opgeschort 

en spreeuwen vallen massaal dood neer in Den 

Haag. De tijden zijn zelfs dusdanig turbulent dat 

het maar de vraag is of we ooit nog een wintertijd 

zullen meemaken.  

Ondanks al deze onstuimigheid konden wij een 

weekend tot rust komen in het altijd agrarische, 

lieflijke Wageningen. Wat hebben we het goed 

gehad bij onze zusjes. We konden helemaal op-

gaan in de tijd, als waren we terug in onze jeugd. 

Dat is het onderwerp van deze C.O.R.N.U., im-

mers. We werden gastvrij ontvangen bij het diner, 

hoewel we met weinig waren. Gelukkig druppel-

den de F.Q.I.’ers met het kwartier binnen en wa-

ren we met een grote club ‘dansende dominees’ 

bij het boerenfeest. Het is leuk om te zien hoe de 

eerste- en tweedejaars zich actief inzetten om 

contact te maken met amicalen. Zaterdag hebben 

we de stad mogen verkennen door in groepjes 

een soort speurtocht af te leggen. Die avond kon-

den we afzakken in het lokale speciaalbiercafé. 

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, hebben 

we onze avond vervolgd met een amicale borrel. 

Zondag zaten we vrijwel allemaal netjes in de 

kerk. Na afscheid van elkaar genomen te hebben, 

verlieten we de Gelderse Vallei en hadden we een 

heel leuk weekeandje met onze amicalen beleefd.  

Of toch niet?  

Nee amicae amicique, ik denk dat ik dit uit mijn 

grote duim gezogen heb. Nu heb ik dit als kind 

ook erg lang volgehouden. Maar zo nu en dan, 

doe ik het dus nog steeds. De mogelijkheden van 

de fantasie zijn onbeperkt. Zo had ik bijvoorbeeld 

kunnen verzinnen dat er het hele weekend ge-

vochten is om het vaandel van Wageningen. Aan 

het eind van het weekend stak amice Smidt uit 

woede hun vaandel in de fik. Halverwege het boe-

renfeest deed amica Van Lobenstein een luchtgi-

taar op de bar. En na de uit de hand gelopen bor-

rel ging meneer de Praetor op de vuist met amice 

Van der Rande omdat hij vermoedde dat de boer 

op het punt stond zijn afkomst belachelijk te ma-

ken. Zo ziet u maar, fantaseren is mooi.  

Er zijn ook veel anderen die voor ons fantaseren, 

ook wel schrijvers genaamd. De behoefte zich 

buiten de empirische wereld in een fantasiewereld 

te wanen, heeft iedereen. Waar voor de ene ami-

ca aut amicus feit en fictie van deze werelden ver 

uit elkaar liggen (ik zie niemand tegen een paal 

op het station stuiven in de hoop perron 9¾ te 

bereiken), is die scheiding voor de andere erg 

wazig (de overtuiging dat Dick Mostert nooit echt 

heeft bestaan).  

Verder wil ik u nog laten weten dat wij druk zijn 

met het afvaardigen op de vele constitutieborrels 

en dies.  

Geniet van het leven en leef vooral ook af en toe 

eens in een fictieve wereld! 

 

Amicaliter, 

N.D. van der Veen, h.t. Ab-actis Corporis 
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W 
ie bestuurt is vaak onderwerp van 

gesprek. Die gesprekken zijn niet 

altijd plezierig. In die gesprekken 

wordt geklaagd. De cynische op-

merkingen volgen elkaar in rap tempo op. Ook 

het CvB is zo nu en dan onderwerp van gesprek. 

Bij de koffie hoor ik men dan ook vrijwel nooit 

zeggen: 'Valt het jou ook op dat het CvB zo lek-

ker bezig is?' Nee. Het CvB ontslaat mensen, 

koopt lelijk gekleurde stoeltjes, luistert niet, weet 

niet wat er leeft.   

Er is veel kritiek op het CvB, terwijl studenten 

volgens mij niet genoeg informatie hebben voor 

een afgewogen oordeel. Wie weet hoe een uni-

versiteit goed bestuurd moet worden? Is het nor-

maal dat zo'n klein universiteitje überhaupt be-

staat? Er komt meer bij kijken dan dat u denkt. 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het CvB incapabel 

is. Waarom dan zo veel kritiek? Volgens mij zit 

het CvB met een imagoprobleem.  

Veel publieke personen krijgen zo'n vervelend 

imago. Een greep uit de politiek: Rutte is de loop-

jongen van Unilever en Shell, Baudet is het eeuwi-

ge en lachwekkende studentje, Wilders is de in-

houdsloze schreeuwer en Klaver is het kleine jon-

getje dat Obama wil spelen. Welk imago kleeft er 

aan het CvB? 

Jan de Jong is een harteloze bestuurder. Een man 

van cijfers die niet naar de mensen kijkt. Jan de 

Jong zal niet zo snel beneden zijn kop koffie drin-

ken en aan je vragen hoe het weekend was. Hij 

loopt je voorbij op de trap. Dat versterkt het 

beeld van een bestuurder in zijn ivoren toren. 

Hij belt Dick Mostert op en deelt hem mee dat hij 

ontslagen is. Een studentenprotest wordt aan de 

kant gelegd. Ondanks dat zelfs dominees zeggen 

dat ze aan het vak van Dick meer gehad hebben 

dan alle andere vakken. Dick wordt vervangen 

door iemand die geen idee heeft wat voor vak hij 

geeft. Niemand heeft gezorgd voor een over-

dracht van docenten. Studenten die in een traject 

met Dick zaten, zien hun vak en daarmee per-
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soonlijke groei per stante pede verdampen. Daar-

mee wordt het beeld versterkt dat Jan de Jong 

op basis van cijfers zijn personeelsbeleid vorm-

geeft, zonder ook maar te weten wat zijn perso-

neel aan het doen is. 

Roel Kuiper is geen theoloog, maar wel bijzonder 

hoogleraar en rector van een theologische univer-

siteit. Dat is apart. Hoewel Roel je wel zo nu en 

dan aanspreekt, vertrouw je dat niet helemaal. Hij 

is immers ook een politicus. Toegegeven, hij praat 

niet over politieke zaken, maar toch gedraagt hij 

zich wel zo. Wanneer hij met je spreekt, is dat 

kort. Er is geen tijd om hem zelf iets persoonlijks 

te vragen. Het gaat al snel over zakelijke dingen. 

Contact met Roel is geladen en nooit ontspannen.  

Welk beeld ontstaat er nu? Roel Kuiper is geen 

hoogleraar theologie, maar ook op de TU een 

politicus pur sang. Een manager en een politicus. 

Een dodelijke combinatie voor je imago binnen 

een huiselijke cultuur zoals die op de TU. 

Wat te doen met deze imagocrisis? Een paar ge-

dachten voor student en bestuurslid. Allereerst 

moeten studenten aan zelfkritiek doen voordat zij 

anderen bekritiseren. U weet heus niet alles. Veel 

werk van wat het CvB doet, is voor u niet direct 

zichtbaar. Som eens op wat het CvB wél goed 

doet! Denk dan ook terug aan de woorden van 

Mees te Velde. Bij zijn afscheid van de TU nam hij 

tegen het eind van de avond het woord en verge-

leek hij studenten met jonge vogels in een nest. 

Ze schreeuwen altijd om meer. Of in mijn woor-

den: Rupsjes nooitgenoeg, maar dan met herrie. 

Een tweede gedachte betreft het CvB dat niet 

helemaal vrijuit gaat. Mijn kritiek is niet zozeer het 

ontslag van Dick Mostert zelf. We moeten voor-

zichtig zijn met kritiek op het personeelsbeleid. 

Maar de manier waarop dat ontslag is afgehan-

deld is problematisch. Dat het vak van Dick, door 

alle studenten als ontzettend waardevol geacht, 

geen enkele overdracht heeft gehad is echt een 

slechte zaak. Verder mag Jan de Jong tijdens de 

koffiepauze wel eens een praatje aanknopen met 

een student. Het zijn echt best leuke mensen, in 

een interessante fase van hun leven. Roel Kuiper 

stopt als lid van de Eerste Kamer om zich te rich-

ten op het werk aan de TU. Een goede eerste 

stap. En nu eens spontaan vertellen wat u van het 

weekend hebt gedaan. Wanneer het CvB dit zal 

doen, kunnen zij zelf ook een constructieve bij-

drage leveren aan hun imago. 

Mijn laatste gedachte is weer voor de studenten: 

imago's komen snel, maar vertrekken nooit. Som-

mige FQI'ers krijgen in hun eerste maand een 

imago op de mouw gespeld. Daar komen ze nooit 

meer van af. Natuurlijk is dat grappig, maar kent u 

die ander genoeg om zoiets met recht te zeggen?  

Soms gaat er daar, stel ik me zo voor, ook een 

stukje van iemand kapot. Weggedrukt onder zijn/

haar imago. De voorbeelden mag u zelf beden-

ken. 
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Lieve Bennie, 

 

Mijn huisgenoot heeft een konijn waar ik aller-

gisch voor ben, maar ik durf het niet te zeggen en 

ik doe nu de hele tijd alsof ik verkouden ben. 

Ik ben bang dat het konijn heel lang blijft leven, 

maar er is wel een kans dat het tetanus krijgt van 

de spijkers die uit het hok steken, ondervoed 

raakt omdat het te weinig eten krijgt (mijn zusje 

zei dat het konijn erg mager was), of ziek wordt 

omdat hij natregent buiten. Denk je dat het konijn 

snel doodgaat, of moet ik me zorgen maken? 

En wat moet ik anders doen? 

ANONIEM 

Beste Anoniem, 

 

Weet u wel zeker dat het om het konijn gaat? Wie 

een dikke huid heeft, raakt namelijk niet snel ont-

regeld door een konijnenvacht. Gaat u eens bij 

uzelf na of u niet een afkeer voor uw huisgenoot 

op het onschuldige pluisdier projecteert. Waarom 

zou u anders niet over uw ‘fysieke’ aandoening 

durven te spreken met uw buur? Misschien is het 

tijd om het goed te maken. Het hok waarin uw 

psyche zich bevindt op te schonen. Aankomende 

kerst lijkt me daarvoor een uitstekende gelegen-

heid: het is de tijd waarin verzoening met elkander 

een prominente rol speelt. Eet eens met elkaar en 

probeer in het reine te komen met uw huisgenoot. 

Liefs, 

Benny 

 

P.S.: Het is u zowel aan als af te raden uw object 

van projectie te bereiden.  
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Lieve Benny, 

 

Mijn huisgenoten zijn nooit thuis, omdat het brave 

burgers of stoere senatoren zijn. Hoe kan ik nou 

een gezellige avond hebben in mijn huisje? Help!  

 

Liefs, van mij 

 

Ps. Wil jij misschien eens langskomen? 

Beste Mij, 

 

Ik maak mij ernstig zorgen over u. Het klinkt alsof 

uw huisgenoten allerlei smoesjes bedenken om 

niet met u te hoeven zijn ‘s avonds. De mensen 

die u ‘brave burgers’ noemt, zullen u dingen voor-

houden als: ‘Ik heb een vergadering vanavond’, ‘Ik 

moet vroeg naar bed’, of: ‘Ik heb tijd nodig om tot 

mezelf te komen’, maar is het u wel opgevallen 

dat ze nooit specifiek zijn over hun vergadering, 

moeheid of ‘me-time’? Ik kan niet anders dan met 

grote zekerheid stellen dat dit smoesjes, ja, leu-

gens van de bovenste plank zijn om u te verhinde-

ren deel te nemen aan hun geheime activiteiten. 

‘Stoere senatoren?’ Geloof ze niet op hun linten. 

Of nou ja, geloof ze wel, maar besef: dit maakt 

allemaal onderdeel uit van de functie die zij ver-

vullen tijdens de heimelijke bijeenkomsten. ‘Niets 

is wat het lijkt’ is niet voor niets de lijfspreuk van 

het volwassen leven. Misschien kunt u werk zoe-

ken als kinderoppasser, en zo omgaan met men-

sen die dezelfde onbevangen levensvisie als u 

delen? 

Lieve Mij, het is tijd om wakker te worden. Ver-

moedelijk bent u geëxcommuniceerd uit de ge-

meenschap van uw huis. Ik raad u met klem aan 

om te verhuizen en zo uw horizon te verbreden.  

Met vriendelijke groet, 

 

Benny 

 

P.S.: En als u nog steeds eenzaam bent, dan zou 

altijd ik u nog een keer kunnen komen vergezel-

len. Ik heb de komende tijd alleen wel een drukke 

agenda... 
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Lieve Benny, 

 

Ik heb er even over nagedacht of ik uw raad zou 

vragen maar mijn probleem blijft bestaan, dus ik 

doe het toch maar. Het gaat over mijn dispuut. 

Mijn amici maken namelijk al jaren dezelfde grap-

jes. In het begin vond ik het leuk, maar nu is het 

een soort serotonine-trigger geworden. De grap-

jes gaan nu meer om de gemeenschappelijke as-

sociatie (van jaren terug) dan de humor. De asso-

ciatie is een soort verslaving van immediate satis-

faction. Hoe voorkom ik dat we onze jongerejaars 

hersenspoelen met deze grappen en drollengrol-

len? En vooral: hoe blijf ik oprecht plezier hebben 

op mijn dispuut? 

 

Groetjes, 

Anoniem 

Lieve Anoniem, 

 

Ik ben vereerd dat u mij om raad vraagt en uw 

verlangen naar verandering lijkt mij terecht. In het 

bijzijn van mensen die niet delen in de herinnerin-

gen van uw amici uit hun verleden en de daaruit 

voortkomende humor, is het hoogst onbeleefd om 

hier de hele tijd grapjes over te maken. Dit kan 

zorgen voor een gevoel van buitensluiting bij de 

jongerejaars, omdat zij geen deel uitmaken van dit 

collectieve geheugen. Roep uw amici tot orde. 

Bovendien: als u alleen maar herinneringen uit het 

verleden ophaalt, waar is dan de tijd om ‘beaux 

memoires’ te creëren door het meemaken van 

nieuwe avonturen? Ga erop uit, maak nieuwe din-

gen mee, heb plezier, ontwikkel nieuwe humor en 

wellicht klaagt iemand over een aantal jaar over 

uw gedateerde grappen. Maar wie dan leeft, wie 

dan zorgt - de sleutel tot succes is uw mindset. 

 

Warme groet, 

 

Benny 
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Heeft u dit gelezen en kunt u zelf de wijze raad 

van Benny ook goed gebruiken? Dan heeft u ge-

luk, want u en uw klacht kunnen een plekje ver-

overen in de volgende Cornu! Mail uw vraag om 

advies met als onderwerp ‘Lieve Benny’ naar 

bennybrieven@hotmail.com. Natuurlijk mag dit 

anoniem.   
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‘Verder niets er zijn alleen nog een paar dingen 

Die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft 

Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen 

Die neem je mee zolang je verder leeft.’ 

Boudewijn de Groot - Testament 

 

Voor het eerste collage-artikel van het nieuwe CORNU-seizoen, ben ik op zoek gegaan naar de beste of 

meest opvallende jeugdherinneringen van enkele amicae amicique. Ziehier het resultaat.  

‘En dat allemaal in Meppel...’ 
Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan moet de 

lezer bedenken dat die hele jeugd zich in Meppel 

afgespeeld heeft. Iets wat in zichzelf natuurlijk al 

erg mooi is. Mijn beste jeugdherinneringen heb-

ben veel te maken met eten en familie. Mijn plat 

pratende tantes met grote vierkante platen mon-

chou-gebak op de overvolle verjaardagen. Een 

verrassingsbroodje met vier soorten beleg en het 

kadootje onder mijn kussen tijdens het logeren bij 

opa en oma. 

 

Sinterklaas, die altijd aanbelde als mijn moeder op 

de wc zat, de scheten van mijn vader als je bij 

hem achterop de fiets naar de kerk zat. Cadeaus 

op het grote bed bij verjaardagen en trakteren op 

1 april. De plasticvlieg, die in ome Jan verdween. 

De tandpasta in het soesje, dat mij mijn hele ver-

jaardag misselijk maakte en de watten met cacao 

als truffel die mijn kersverse schoonzus bijna het 

leven kostte. 

 

Verder: voorgelezen worden uit Mark en Eefje 

door mijn moeder, folders lopen en vissen met 

opa en sjoelen met oma. Twee snoepjes om vier 

uur en warm eten om half zes. Twee gesmeerde 

broodjes bij het ontbijt en het monotone bidden 

van mijn moeder terwijl ik een kopje lauwe thee 

naar binnen werkte. 

 

Circus kijken rond de kerst en sigaretten roken 

met oud en nieuw. De kerkdienst op oudejaars-

avond en de tweehonderd astronauten, die ik ’s 

nachts niet goed aangestoken kreeg. Vuurwerk 

strausen op nieuwjaarsdag en kerstbomen fikken. 

En natuurlijk, niet te vergeten, mijn broertje Ruud, 

die ik kreeg toen ik zes was. Dat is toch wel het 

allermooiste geweest, denk ik. 

 

En dat allemaal in Meppel. Geweldig... 

 

Tim Kamp 
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‘Niet dat ik van plan ben dit 

soort activiteiten weer te gaan 

ontplooien, maar die mogelijk-

heid om zo plezier te hebben is 

toch iets unieks.’ 

‘Soms verlang 

ik naar die tijd, 

toen ik nog 

kind was.’ 
Mijn leukste jeugdherinnering is denk ik toch mijn 

groep 8 musical. Ik speelde een Amsterdamse 

volkszangeres en mocht het nummer wat ik 

moest zingen, op één avond, wel twee keer ten 

gehore brengen. De juffen die de musical op had-

den gezet hadden me helemaal opgepimpt met 

een glitterjas, hoge hakken en flink veel make-up. 

Ik ging met een complete groep achtergrondzan-

geressen het podium op. Ik begon te zingen: “Als 

ik de lichies in je owgen sie, hoor ik een sacht 

feluwele symfonie”. Ik heb gedanst met alle mees-

ters, welgeteld één, en heb alle juffen ingepakt. 

Het was compleet schaamteloos, zoals zoveel 

dingen die je doet als kind. Na je 18e lijken alle 

handelingen niet meer schaamteloos te kunnen… 

Jammer eigenlijk. Soms verlang ik terug naar die 

tijd, toen ik nog kind was. 

 

Naomi van Lobenstein 

Gek is dat eigenlijk, hoe een mens veranderd in 

zijn leven. En dat hij ondanks al die veranderingen 

toch ergens ook dezelfde persoon blijft. Na lang 

zoeken heb ik een verhaaltje gevonden uit mijn 

vroege jeugd, welke van de twee hierboven ge-

noemde bewegingen hij aangeeft, laat ik aan u.  

 

Zoals u wellicht weet, ben ik geboren in Amster-

dam, onder de rook van de Zuidas in een portiek-

woning aan een soort hofje. In dat hofje was ook 

een speeltuin waar ik regelmatig tijd doorbracht 

in de jaren dat we daar woonden (tot mijn vierde). 

Een van de meest prominent aanwezige dingen in 

die speeltuin was de glijbaan, en daar bovenop 

stond ik dan, netjes tot tien aan het tellen totdat 

ik ging. 1, 2, oh, een ander kindje wil ook? Ga maar 

voor! En dan begon het tellen weer opnieuw, zo 

stond ik daar de hele middag zolang er andere 

kinderen van de glijbaan gingen. Bescheidenheid 

of hoogtevrees, ik weet het niet.  

Zodra we naar het platteland van Waddinxveen 

verhuisden was er natuurlijk geen speeltuin meer 

in de buurt, dus was de enige optie om dan maar 

‘noordpooltje’ te gaan spelen. Ik de sneeuwhaas 

en het toevallige slachtoffer de sneeuwvos (mijn 

eigen overlevingskans was in dit spel wellicht niet 

al te groot).  

 

Wat is het toch heerlijk om jezelf te kunnen ver-

maken met dit soort dingen. De hele middag bo-

ven op de glijbaan anderen voor laten gaan. Niet 

dat ik van plan ben dit soort activiteiten weer te 

gaan ontplooien, maar die mogelijkheid om zo 

plezier te hebben is toch iets unieks. U merkt al, 

van al dat nadenken over die jeugdherinneringen 

wordt ik haast een beetje sentimenteel. Hopelijk 

vergeeft u het mij in uw eigen sentimentele op-

welling. 

 

Thomas van der Horst 
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‘Wanneer ik terugdenk aan mijn 

jeugd denk ik al snel aan de uren 

die ik stopte in voetballen.’ 

M. Korsaan 

Probeert u ‘t zich eens voor te stellen: u zit in uw 

burgerlijke woonkamer aan een slappe bak koffie 

en staart in de ogen van uw partner. En niet om-

dat u na al die jaren nog steeds wegzinkt in die 

blauwe diepten, maar omdat u gewoon niet meer 

weet wat u tegen elkaar moet zeggen. Dan wordt 

de tergende, maar toch ook zo vertrouwde stilte 

ruw verstoord door een hard gebonk. En daar 

komt de 7-jarige Marleen in het spel. 

Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugd denk ik al 

snel aan de uren die ik stopte in voetballen. Dat 

deed ik namelijk nogal wat. Er was in mijn buurt 

niet vaak iemand om mee te spelen (Putten blijkt 

vooral aantrekkelijk voor mensen die nog net ge-

noeg pensioentijd en –geld over hebben om zich 

nog even te laven aan wat de natuur hen te bie-

den heeft), dus was ik vaak in mijn eentje met een 

bal onder de arm op weg om een plek te vinden 

waar ik tegen een muurtje aan kon schoppen. Dat 

werd mij niet altijd in dank afgenomen. De meeste 

mensen waren aardig, maar het kwam ook regel-

matig voor dat ik weggestuurd werd vanwege het 

lawaai wat die bal in de huizen maakte. Veront-

waardigd (want pas later begreep ik pas hoe ver-

velend dit geweest moest zijn voor mijn buurtge-

noten) liep ik weg, op zoek naar een andere muur 

en een nieuw slachtoffer.  

Op den duur waren alle plekjes op, en deed ik het 

enige wat ik nog kon doen: ik ging hooghouden. 

Dat werkte gelukkig wel. En telkens als ik één van 

mijn records had verbroken, liep ik naar huis en 

vertelde ik het trots aan mijn moeder. Mijn dag 

was compleet.  

 

Marleen Korsaan 
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Datum: 10 oktober 2018 

Locatie: Hofstraat 23-b 

Betreft: Verslag van toiletonderzoek 

O 
p 10 oktober jongstleden betraden wij 

de kast ‘23-b’ zo rond het middaguur. 

In de wandelgangen gaan verschillen-

de namen rond die aan deze kast wor-

den toegekend: 86-1, 86-b en 23-1. Het lijkt de 

bewoners weinig uit te maken, daarom houden 

wij ons maar aan de harde feiten. Het naambordje 

zegt dat we voor de deur van Hofstraat nummer 

23-b staan. Omdat we een bewoner ons hadden, 

hoefden we niet te wachten totdat één van de 

bewoners de weg naar de voordeur had afgelegd, 

maar konden we met een sleutel gelijk naar bin-

nen. Dat scheelde alweer. Na de tocht van de 

voordeur naar de woonkamer waren we behoor-

lijk hongerig geworden. De pannenkoeken van de 

Appie die in de bonus waren, bleken een uitste-

kende keuze. Gingen erin als zoete koek. Om de 

boel nog wat weg te spoelen een paar kopjes 

koffie erbij. Even alles laten zakken en uitbuiken 

en toen moest het echte werk toch wel beginnen. 

Het was tijd om het onderzoeksveld te betreden 

en gebruik te maken van het toilet. J beet de spits 

af. Daarna was de beurt aan M. 

A. Onderzoeksverslag J: 

Oma’s badkamer gecombineerd met het studen-

tenleven. Dat is mijn eerste indruk van de 23-B 

toiletruimte. Hij is groot en ruim en er is zelfs een 

bad. De muren zijn vaalbruinig en er zijn nietszeg-

gende afbeeldingen op de tegeltjes te zien. Het 

toilet zelf lijkt ook uit 1960 te komen: niet bijzon-

der mooi, maar wel degelijk. Dat alles neemt mij 

mee naar mijn oude oma’s badkamer, ik voelde 

me daar nooit helemaal op mijn gemak. Gelukkig 

is daar het studentenleven om alles wat op te 

vrolijken. Het Marilyn Monroe douchegordijn, het 

brede assortiment shampoos, de geknutselde 

kast over de wasmachine heen en het kunstige 

doosje met inlegkruisjes, zorgen dat het oma-

gevoel direct weer wordt weggespoeld. 

Het toilet is een beetje laag, maar er is genoeg 

ruimte omheen. Alles is aanwezig voor een ple-

zante plaservaring. Het bad is een beetje stoffig, 

maar voor de rest is de omgeving aardig schoon 

en fris. Als mijn blaas weer voldoende leeg is loop 

ik naar de wastafel. Er is zeep en een handdoek 

dus ik kan mezelf weer schoon wanend naar bui-

ten begeven. 

Het is een prima toilet voor een kort bezoek, maar 

Marilyn Monroe en de afbeeldinkjes op de muur 

vervelen redelijk snel. Er is weinig vermaak voor 

iemand die zichzelf gewoon even wil afzonderen 

of een grote boodschap wil doen. Dat zijn dan 

ook mijn tips voor 23-B: Gebruik dat bad & enter-

tain ons. 

 
MJ  

gaat naar de 

WC 
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B. Onderzoeksverslag M: 

Wat gelijk bij binnenkomst opviel, was de zee aan 

ruimte. Heerlijk! Zelfs het invalidetoilet op de TU 

is er niks bij. Maar ja, hier zaten dan wel ook nog 

een bad, douchecabine en wasmachine bij in, om 

nog niet te spreken van de wasmand, het kastje 

met allerhande gebruiksvoorwerpen en het 

droogrek met handdoeken en washandjes. Dit is 

dan ook gelijk een niet onbelangrijk punt van kri-

tiek: moeten al deze functies bij elkaar in één 

ruimte worden gestouwd? Nu snap ik dat het 

studenteneigen is. Iedere student gebruikt zijn 

kamer als slaapkamer, studeerplek, soms eetplek 

en chillplek. Dat heeft ook wel een bepaald soort 

charme. Maar een toilet zou gewoon een toilet 

moeten zijn zonder inmenging van andere func-

ties die aan een ruimte gegeven kunnen worden. 

De functies van een studentenkamer vloeien nog 

enigszins naadloos in elkaar over. Het voelt niet 

gek dat één en dezelfde ruimte gebruikt wordt 

om zowel te slapen als te eten en zowel te ont-

spannen als te studeren. Maar het toiletteren is 

zo’n op zichzelf staande handeling, dat het wel 

degelijk gek voelt om deze handeling te combine-

ren met een andere. Het wekt de indruk dat de 

handelingen bij elkaar horen, terwijl dat niet zo is. 

Het is dan ook de vraag waarom de bewoners van 

23-b de keuze voor deze ruimte-indeling hebben 

gemaakt. Maken ze er zo’n smeerboel van op het 

toilet dat ze daarna moeten douchen? Een was in 

de wasmachine moeten gooien? Een bad moeten 

nemen? En waarom hangen die smoezelige hand-

doeken daar aan dat rekje? Waarom is de was-

mand propvol? Is het bad er geplaatst om als 

opslag van de wc-rollen te dienen? Maar waarom 

dan een bad? Allemaal vragen die de gekozen 

invulling van de ruimte oproept.  

Ik nam plaats. De pot zat fijn. Wel wat klein, maar 

prima. Ik merkte dat ik me toch wat gedesoriën-

teerd voelde in de grote ruimte. Het is namelijk 

bijzonder prettig dat de wasmachine een afscher-

ming biedt, ondanks dat het raam in de deur (niet 

al te) zorgvuldig is afgeplakt met een poster. Ge-

voelsmatig maakt het veel verschil. Ik werp eens 

een nauwkeurigere blik om me heen. De kleur die 

ik voel is geel. Dat komt vooral door het vaal-

gelige licht dat bij gebrek aan natuurlijk daglicht 

de indruk wekt dat alles in de ruimte is onder ge-

pist. Ook zijn de tegels aan de muur gelig, de te-

gels op de grond ook en de vochtplekken op het 

plafond ook, maar dan net een tint donkerder. 

Mijn oog valt op een bruinige handdoek die aan 

het droogrek boven het bad hangt die nog net 

weer een tint donkerder is dan de vochtplekken, 

maar zeker goed binnen het spectrum valt. Ik 

begin een verband te zien. Ik noteer een pluspunt: 

herkenbaar kleurenschema. 

Op het gebied van hygiëne schort nog wel wat. 

Het meest in het oog springend zijn de stofwol-

ken op de grond en de laag stof op de rest van de 

‘attributen’ (had je die geschrapt, was er ook min-

der plaats voor stof geweest). De wc zelf en het 

wastafeltje ogen relatief schoon, in vergelijking 

met andere studentenwc’s. Wat een zeer groot 

pluspunt is, met name voor de vrouwelijke bezoe-

ker, is de aanwezigheid van een prullenbakje. Bo-

vendien staat er naast het toilet op de verwar-

ming een doosje met daarin maandverband, 

mocht je als vrouw een noodgeval hebben of on-

verhoopt zelf je maandverband zijn vergeten. 

Zeer gastvrij. Op het gebied van dameshygiëne 

zit het dus wel goed. Ook bij de wastafel staat 

een zeeppompje, wat een pluspunt is voor de 

hygiëne. Wel mist er een handdoek, wat helaas 

puntenaftrek betekent, omdat ik hierdoor ge-

noodzaakt was mijn handen af te drogen aan de 

verdachte half-natte bruinige handdoek aan het 

droogrek.    

C. Beoordeling: 

Hygiëne:  6,5 

Comfort:  7 

Voorzieningen: 6,5 

Esthetiek:  6* 

++ goed gekozen kleurenschema 

++ zeer vrouwvriendelijk  

- weinig doordacht gebruik van de ruimte  

* Een toelichting op de gegeven beoordeling kan 

worden aangevraagd bij ondergetekenden.  
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T 
erwijl het buiten door de recent ingega-

ne wintertijd al beduidend donkerder is, 

spreek ik met am. Van der Veen Jr. af 

om een Eenhoorntje te doen en het te 

hebben over een plaats van betekenis in zijn 

jeugd. Nog voor onze espresso eraan komt, 

spreekt Niels al vol enthousiasme over een speci-

fieke plek: die ene dijk dicht in de buurt aan de 

Hoogeveense Vaart. 

 

Er liepen twee dijken, aan weerskanten van het 

water. Aan de voet van de dijk was een sloot. 

‘Daar was ik als kind altijd. Ik was veel buiten, elke 

dag wel. In de winter, als het ging vriezen, ging ik 

kijken of er ijs lag. Daar ging ik dan gekke dingen 

doen, zoals erop springen. Ook ging ik met de 

slee eraf; in mijn beleving als kind ging het dan 

heel hard.’ Ook de uitzonderlijke herinneringen 

horen erbij: ’Een keer was de Hoogeveense Vaart 

helemaal bevroren, toen heb ik er veel op ge-

schaatst. Het waren kílometers lange afstanden 

en er werden zelfs ijshockeyvelden gemaakt’, 

vertelt Niels mij enthousiast.  

 

Het buitenspelen bij de dijk was niet alleen iets 

van de winter, het was iets van elk seizoen. In de 

lente ving Niels kikkervisjes, kikkerdril, 

salamanders en zelfs een zoetwaterkreeft met 

een netje, en voorntjes en stekelbaarsjes met een 
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hengel. In de zomer waren er witte bessen, 

waarmee am. Van der Veen en zijn toenmalige 

vrienden elkaar bekogelden door middel van PVC

-buizen. ‘Dat hebben we eindeloos gedaan … 

Politietje, oorlogje, skelters, steppen…’ Ook had je 

schelpenpaadjes waar onze gewaardeerde amice 

graag slipbochten maakte met zijn reeds 

genoemde vierwieler. In de herfst had je plassen, 

‘daar kon je dan met je skelter erdoorheen 

rossen.’ Ondertussen genieten we slokje bij slokje 

van onze fluweelzachte espresso. 

 

‘Ook had ik een crossfietsje. Daarmee ging ik van 

de dijk waar ik in de winter met de slee vanaf 

ging. De dijk liep plat-schuin-plat-schuin, dus ik 

werd gelanceerd.’ Het bleef echter niet bij het 

zichzelf lanceren. Ook kleine Niels’ hang naar 

extremisme kende zijn hoogtepunten: ‘We 

hebben een keer kranten meegenomen, met 

vergrootglazen ging we dan een klein puntje 

maken.’ Er kwamen hoge vlammen. ‘“Dat mag 

niet”, zei een meneer.’ Het blijft twijfelachtig of 

Niels deze woorden serieus heeft genomen… 

‘Kom je spelen? Kom je spelen?’, klonk het in 

Niels’ kindertijd nog aan de deur. Die tijd is echter 

voorbij, nu is am. Van der Veen - hopelijk - 

volwassen. Hoe kijkt hij vanuit zijn huidige 

theologische studie naar deze goeie ouwe tijd? 

‘Je kon vrij, lekker spelen. Je had eigen regels, 

ingrediënten.’ Wordt de co-aspirant-theoloog nu 

vooral gevraagd zijn verstand te gebruiken, 

vroeger lag het goud in zijn handen: ‘Buiten 

spelen is gewoon doen. Geen theorieën, niet 

beschouwen,’ stelt Niels. Hoe vertaalt dit naar het 

predikantschap? ‘Met de ingrediënten die je hebt 

kun je dingen verzinnen. Gewoon dingen doen.’ 

Want dat vindt student en (voorlopig nog) House 

Master Van der Veen fijn, ’lekker bezig zijn.’ 

 

Ondertussen is de espresso op en de bijgeleverde 

kan water ook zo goed als benut. Met zicht op 

enkele herinneringen aan die ene dijk aan de 

Hoogeveense Vaart, vraag ik Niels zijn gevoel 

voor deze tijd in één woord te beschrijven: ‘Joâh, 

lekker buitenspelen, maar dat zijn twee woorden.’ 

 

B.T. Tepper 



27   

 



28  

 

 

 

 

De gitaarsolo van dit nummer is één 

van de redenen dat am. Heij  

elektrische gitaar is gaan spelen.  
 

Am. Van der Veen leerde 

op deze manier kennis ma-

ken met muziek en hoe 

beeldend en emotioneel dat 

kan zijn.  
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Voor haar verjaardag kreeg ama. Datema een cd 

van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hoewel ze het 

tv-programma niet keek, luisterde ze vaak naar 

deze cd. Misschien omdat ze Jessica op haar 

tante vond lijken?  

 

Ama. Van Keulen deed Her-

man Boon en de typetjes die 

hij speelde nonstop na met 

haar broertje en zusje.  

 

Op dit nummer heeft ama. 

Van Lobenstein op driejarige 

leeftijd (dit vond zij het be-

nadrukken waard) leren flui-

ten.  

 

Dit nummer is niet geschreven voor 9/11, 

maar wordt er wel veel aan verbonden. Am. 

Tepper vindt dit een indrukwekkend  

nummer omdat het zo veel emotie bevat. 

Het was één van de eerste nummers die hij 

herkende en mooi vond.  

 

Am. Bakker sr.: Later ben ik erachter gekomen hoe treu-

rig dit liedje, en de muziek van Tracy Chapman in het 

algemeen eigenlijk is. Maar vanuit mijn kindertijd associ-

eer ik haar (ja, het is echt een ‘zij’) muziek met gebor-

genheid. Ik associeer dit liedje met na een verjaardag 

van verre familie onderweg terug naar huis zijn, in het 

donker op de snelweg doezelend op de achterbank. Het 

geluid van de regen op het dak en de ruitenwisser op 

het raam. Het inktachtige donker wordt elke keer gebro-

ken door de koplampen van tegenliggers. Ik ben moe 

omdat het eigenlijk al ver voorbij bedtijd is. Ik hoor mijn 

ouders met elkaar praten. Wat ze zeggen kan ik net niet 

verstaan, maar het mompelende geluid van hun stem-

men versmelt op een geruststellende manier met het 

geluid van de auto en het geluid van dit liedje van Tracy 

Chapman: “I had a feeling that I belonged”.  

Niet te vinden op Spotify: Hoor wie klopt daar 

kinderen - Bert en Ernie  

Mocht u zich nog een keer vervelen en zin hebben 

in een voordracht: Am. Van der Horst kent deze 

cd nog steeds helemaal uit zijn hoofd.   
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Het Gat

versus

K 
ampen lijkt wat mensen betreft soms nogal een eenheidsworst. Theologen zijn toch wel een 

‘bepaald slag volk’ of een ‘bepaald type mensen’, zoals sommige zeggen. Toch zijn er ook wel de-

gelijk grote verschillen en uitschieters binnen het Corps. De ene amice Smidt is de andere niet. Of 

neem nou een amice Sonneveld en een amice Kamp jr. en zet die naast elkaar: de verschillen zijn zo 

groot als het verschil tussen dag en nacht.  

Wij, amica Bakker en amica Spans, hebben een verschil onderzocht dat amici van elkaar onderscheidt: het 

verschil tussen opgroeien in de stad en opgroeien op het platteland of in een dorp en wat de gevolgen daar-

van zijn. Loopt u er in Kampen wel eens tegenaan dat een amice aut amica van u zich net wat gek uitdrukt en 

u hem of haar niet goed begrijpt (denk aan ‘los’ in plaats van ‘open’, of ‘dat heb ik nog nooit op’ als manier 
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Het Gat  

versus 

om te zeggen iets nog nooit eerder te hebben gegeten)? Herkent u dat sommige amici net wat andere ge-

woontes lijken te hebben of andere omgangsvormen hanteren en heeft u er nooit de vinger op kunnen leg-

gen waardoor dat komt? Wie weet vindt u het antwoord op al uw vragen in dit artikel. We hebben vier 

spraakmakende figuren uit het Corps geplukt en hun jeugd en plaats van opgroeien onder de loep gelegd, 

welteverstaan: am. Bakker jr., am. Visser, am. Van der Horst en am. Clement. Vier personen, twee stereoty-

pes, twee kampen. Het is Randstad versus Het Gat.  
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NAAM: AREND VISSER 

LEEFTIJD: 23 

GEBOORTEPLAATS: ROUVEEN 

OPGEGROEID IN: ROUVEEN, MAAR WAS OOK VEEL IN 

HARDENBERG 

OVER: 

Op deze foto ziet u Arend. In tegenstelling tot 

wat zijn voor- en achternaam suggereren, is hij op 

zijn zachts gezegd geen groot fan van dieren. Hij 

heeft zelfs zo’n hekel aan ze dat hij een allergie 

heeft genomen. Toch heeft deze jongen wel de-

gelijk ‘boerse’ roots. Een trekje hiervan ziet u al in 

de manier waarop hij nonchalant tussen drie vin-

gers zijn groene rakker achterover tikt. Frikandel-

len eet Arend niet op deze manier, laat staan met 

mes en vork, nee, die gaan gewoon uit het vuistje. 

Voor FQI trekt hij wel zijn pakkie an, maar verder 

is hij niet zo van de poespas en de opdirkerij. 

Arends persoonlijkheid reikt verder dan deze fo-

to. Arend pur sang? Stoer. Let u maar eens op 

hem als hij voorbijloopt, met zijn leren jekkie an 

en z’n mannelijke tred.  

 

NAAM: FENNAND BAKKER 

LEEFTIJD: 25  

GEBOORTEPLAATS: MARIËNBERG 

OPGEGROEID IN: MARIËNBERG  

 

OVER: 

Dit is Fennand. Fennand is fan van egels en houdt 

samen met zijn vrouw Leonie twee kippen in een 

nieuwbouwrijtjeswoning die weinig landelijks 

heeft. De foto die u ziet komt uit de krochten van 

Facebook, geplaatst door Fennand met als titel: 

‘One of these two has a brain the size of a pea-

nut…’ U mag daar verder zelf over oordelen. Wel 

zult u het er met mij over eens zijn dat deze foto 

wel heel schattig aandoet, zo’n lief glimlachende 

jongen met een kippetje op zijn hand. Toch reikt 

Fennands persoonlijkheid verder dan deze foto. 

Fennand pur sang? Stoer. Let u maar eens op 

hem als hij voorbijloopt, met zijn leren jekkie an (+ 

een sjekkie) en z’n mannelijke tred. 
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NAAM: MARIEN CLEMENT 

LEEFTIJD: 24  

GEBOORTEPLAATS: EEN FLAT IN ROTTERDAM 

OPGEGROEID IN: SCHIEDAM 

 

OVER:  

Als u deze foto ziet, zult u denken: daar zit een 

jongen in zijn natuurlijke habitat. En daar heeft u 

gelijk in. Marien heeft een bijzondere relatie met 

muziek en voelt zich dan ook prettig tussen mu-

zieknoten, G-sleutels en cd-collecties van Bach. 

Het liefst weet hij zich hiermee zowel dag als 

nacht omringd. Marien heeft ook een bijzondere 

relatie met gras – dat heeft hij in zijn jeugd weinig 

gezien. Vandaar dat hij op de foto naar een hou-

ding zoekt. Ook laat zijn lichte huid en de diep-

zwarte zonnebril zien dat hij niet idolaat is van de 

zon. Dit zegt overigens niet dat Marien er niet van 

houdt om buiten te zijn, met Bach tetterend in zijn 

oren maakt hij graag zijn routinewandeling naar 

de TU. U kunt hem dan beter niet aanspreken, dat 

heeft geen nut en kan bovendien ongelukken ver-

oorzaken. Mariens lievelingsdier is een eend, al is 

hij nog nooit samen met een eend op een foto 

gesignaleerd.  

 

NAAM: THOMAS VAN DER HORST 

LEEFTIJD: 22 

GEBOORTEPLAATS: AMSTERDAM 

OPGEGROEID IN: WADDINXVEEN 

 

OVER: 

Op de foto ziet u Thomas met een aanwijsstok in 

zijn handen. Dat vertelt u iets over wat Thomas 

graag doet in zijn vrije tijd: mensen onderwijzen 

en als het nodig is terechtwijzen. Hij vertelt u 

graag interessante feitjes die bij voorkeur histo-

risch gerelateerd zijn, met name over de zending 

in Papoea. Thomas’ lievelingsdier is niet bekend, 

maar hij heeft een hekel aan alle pollen, knollen en 

andere grassoorten, dan blaft hij de hele boel bij 

elkaar. Dit alles onder de noemer van hooikoorts. 

Thomas’ grootouders hadden een boerderij, ech-

ter hoe de familiebezoekjes verliepen is onbe-

kend. Thomas houdt ervan om zich bij gelegen-

heid netjes te kleden. ‘Een jas en een das zonder 

gras’ is zijn motto.   
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O 
ns verhaal begint in De Stomme, het 

speciaalbiercafé van Kampen. Daar 

komen de vier hoofdpersonen bij el-

kaar voor een avond goed bierdrin-

ken. Het is de ideale plek hiervoor, een goede mix 

van verfijnd en lomp. Bierdrinken is een ietwat 

lompe bezigheid, maar maak er speciaalbier van 

en de fijnproevers kunnen er ook van genieten. 

Thomas, Marien en Arend bestellen een speciaal-

biertje, maar Fennand houdt het bij een simpel 

pilsje. Naarmate de avond vordert, komen de gro-

te verhalen op gang en belanden ze in het verle-

den. We gaan terug in de tijd en zien de vier jon-

gens in hun kindertijd. Een steeds duidelijker 

beeld tekent zich af. We zien Arend met zijn bolle 

koppie, guitige toet en pretoogjes een maiskolf 

jatten uit het veld achter zijn huis en de maiskor-

rels drogen zodat ze extra hard aan zullen komen 

wanneer hij met zijn erwtenschieter Rouveen on-

veilig maakt. Fennand is zoals altijd te herkennen 

aan zijn vuurrooie haren en deed fanatiek mee in 

de gevechten tussen zijn basisschool en de vrijge-

maakte basisschool. Marien zien we rustig op de 

stoep zitten, een bak met stoepkrijt naast hem. 

Bedenkelijk staart hij voor zich uit. Hij wil een koe 

tekenen, maar moet eerst goed nadenken voordat 

hij weer weet hoe dat eruitziet. Hij komt niet zo 

vaak een weiland tegen, want een weiland is wel 

zeven kilometer ver weg! En dat is wat te veel op 

zijn kleine kinderfietsje met zijwieltjes. Een enkele 

keer wanneer hij bij zijn moeder achterop zit, 

heeft hij wel eens een glimp opgevangen. Wat 

een weidsheid! We zien Thomas met zijn buurjon-

gentjes lekker buiten spelen. Dan ontstaat er on-

enigheid, en begint de kleine Thomas uitgebreid, 

met weidse gebaren, een serieuze blik op zijn 

gezicht en met zijn kenmerkende traagheid zijn 

mening over het een of ander uiteen te zetten.  

Iedereen stond versteld van het feit dat Marien 

met de metro naar de basisschool ging. Marien 

mag dan veel hebben gemist, maar dat kan nie-

mand hem nazeggen. Gelukkig zag de basis-

school de ernst van de schamele natuuropvoe-

ding van de stadskinderen ook in, en werd er een 

heuse schooltuin aangelegd. Bovendien gingen ze 

af en toe naar de kinderboerderij. Zo ontdekte 

Marien dat er meer nodig is dan een supermarkt 

om producten te maken. Thomas kwam op de-

zelfde manier aan die kennis. Het gat herkent dit 

dan weer totaal niet. Die hadden de dieren in hun 

achtertuin staan.  

Fennand en Arend herkennen elkaars verhalen op 

veel vlakken. Arend vertelt vol enthousiasme over 

zijn kinderstreken en Fennand knikt vol herken-

ning en laat zijn volle lach horen. Thomas en Ma-

rien zijn minder gelijkgestemd als vertegenwoor-

diging van de Randstad. Thomas was niet zijn 

gebruikelijke zelf. Het leek erop dat hij niet alles 

meer op een rijtje had. Hij was de nuance zelve. 

Hij bleef maar doorgaan over al het groen in zijn 

woonplaats en over zijn opa en oma die toch heus 

op een boerderij woonden. Zijn biertje voor deze 

avond is dan ook niet gedeclareerd, omdat hij niet 

het stereotype Randstedeling belichaamde dat 

we op hem geplakt hadden. We vragen ons af of 

Marien het aankon om zichzelf zo duidelijk weer-

spiegeld te zien. Marien was deze avond een ware 

tegenhanger van zichzelf en nam het duidelijk op 

voor zijn stadse roots. Thomas mocht zichzelf dan 

wel een semi-boer vinden, maar in de inburge-

ringsquiz liet hij dat niet merken. Zonder de steun 

van Marien, die eerder weg moest, faalde hij jam-

merlijk. Welke boer spreekt bovendien restaurant 

nou uit als restaurañ? Daarom mogen we Thomas 

met recht een stedeling noemen.  

Iets waar de Randstedelingen zich niets bij kun-

nen voorstellen is het verhaal dat Arend vertelt 

over Hardenberg. In die streken ging het rond dat 

er in Hardenberg slechts één politiewagen rond-

reed. Dat moeten de Randstedelingen eerst zien 

voordat ze het kunnen geloven. Dan is er nog het 

verschil in mening over Kampen. Het gat vindt 

Kampen in vergelijking met hun dorp een dicht-

bewoonde stad. Ze kennen niet iedereen meer die 

ze op straat tegenkomen, iets wat in hun dorp wel 

het geval was. Ze kunnen hier lekker opgaan in de 

massa. Bovendien zijn de winkels op loopafstand. 

De Randstedelingen vinden dit maar gek. Zij vin-

den het juist lekker rustig in Kampen, en soms 

zelfs uitgestorven. Het accent van de mensen is 

vriendelijker en er wordt vaker gegroet op straat.  

Toch zijn er wonder boven wonder niet alleen 

maar verschillen tussen de randstad en het gat. 

Haast het enige waar ze elkaar in kunnen vinden, 

zijn de verhalen over de gevechten op de basis-

scholen. Vol enthousiasme wordt er verteld met 

welke basisschool hun basisschool ruzie had en 

hoe er koeienvlaaien of sneeuwballen over en 

weer vlogen om elkaar te bekogelen. U kunt 

waarschijnlijk wel raden wie wat gooide…  
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M. Bakker en M. Spans 

Om even te kijken hoe goed beide groepen zijn 

ingeburgerd, staat er een heuse inburgeringsquiz 

voor hen klaar. Tweeëntwintig Kamperse woor-

den waarvan ze moeten raden wat het betekent. 

Het is Randstad vs. Gat. De Randstedelingen heb-

ben moeite met opstarten en staan binnen no 

time achter. Wat wil je ook als je denkt dat 

‘lippen’ zoenen betekent en ‘koespiene’ uier. Die 

laatste is wel een goede vondst. Helaas weten de 

dorpelingen wel dat het respectievelijk huilen en 

kiespijn had moeten zijn. Iets minder creatief, 

maar daardoor halen ze de winst wel binnen. De 

eindstand is als volgt:  

Stad  Gat 

7          18  

De dorpelingen zijn met vlag en wimpel geslaagd 

voor de inburgeringscursus. De stedelingen moe-

ten nog even aan de slag.  

Rekening van de avond:  

Zo’n €40,- (gedeclareerd bij de senaat natuurlijk).  

Feitje van de dag: een pielemoppe is een platte 

gevulde koek en geen piemel, mocht u dat toeval-

lig denken.  

Mocht u uw kennis over het Kampers op willen 

halen, hieronder de lijst met woorden van de quiz 

en hun ware betekenissen:  

Bessem = bezem 

Ellig = boos 

Brummel = braam 

Doeme = duim 

Drukkerd = duw  

Knieperd = gierigaard 

Junkien = glaasje jonge jenever 

Eufd = hoofd 

Lippen = huilen 

Uus-ollige = huishouden 

Gröperd = inhalig type 

Koespiene = kiespijn 

Drötnöttel = kluns, sufferd 

Knien = konijn 

Ni’igien = nieuwtje 

Pielemoppe = platte gevulde koek 

Pliesie = politie 

Proeme = pruim 

Skere = schaar 

Smiesterd = stiekemerd 
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1 

9 8 7 

6 5 4 

3 2 
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Dire Straits - On Every Street - 1991 

We beginnen in 1991 bij het laatste album van Dire 

Straits. Het album heeft een overduidelijk country 

kantje, maar heeft ook die prachtige uitgestrekt-

heid van Dire Straits. Het neemt de tijd om zijn 

verhaal te doen en u mag kiezen hoe u ernaar wil 

luisteren. Misschien als achtergrondmuziek, met 

afwisselingen tussen snellere en tragere nummers, 

maar nooit te druk. Lekker voor bij de borrel, als u 

met een vriend wil praten, of als u gewoon wil 

luisteren. Maar On Every Street is meer dan alleen 

achtergrondmuziek, het is ook een album dat 

goed beluisterd wil worden. Een aantal van de 

nummers zijn prachtige intense nummers waar-

voor men de tijd moet nemen. Een aantal wel, 

maar een aantal andere lijken wat vervuild door 

pop invloeden. The Bug schiet uit naar de Country 

kant en Heavy Fuel is het kleine minder succesvol-

le broertje van Money for Nothing. Ticket to Hea-

ven aan de andere kant is weer te zoet. Al met al 

wordt het album toch gedomineerd door Strait 

Hits, dat kunnen die paar uitschieters niet voorko-

men. Prachtig album voor onderweg, tijdens een 

borrel, of voor u als droommomentje. 

W 
at waren de best verkochte albums in Nederland 

toen u nog een kind was? Dat ligt natuurlijk een 

beetje aan uw leeftijd, maar voor het gemak heb 

ik de jaren ‘90 genomen. Ik heb wat door de lijst 

met ‘Best verkochte albums in Nederland’ gezocht en wat ander 

onderzoek gedaan. Er zijn speciaal voor u drie albums uitgeko-

zen. Drie albums van grote namen uit die tijd. Deze zouden uw 

ouders eigenlijk in huis moeten hebben. Deze albums zouden 

zomaar herinneringen van vroeger kunnen oproepen. 
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Celine Dion - Lets talk about love - 1996 

Celine Dion is bij iedereen wel bekend. Ze staat 

algemeen bekend als iemand die goed kan zingen 

en daar draaien haar albums ook om. Het album 

had wat dat betreft beter Lets sing about love 

kunnen heten. Vijf nummers op het album hebben 

Love in de titel, zes als je Amar Haciendo El Amor 

meetelt. Het album varieert tussen romantische 

nummer en liefdesverdrietliedjes. Een aantal van 

de nummers klinken mij goed in de oren, maar ik 

denk dat het vooral de nostalgie is die ik hoor. De 

stem van Dion klinkt natuurlijk goed, maar is net 

te extreem om op de achtergrond te kunnen luis-

teren en te veel van hetzelfde om echt van te 

genieten. Zelfs de paar gitaarsolo’s op het album 

beginnen na verloop van tijd op elkaar te lijken. 

De experimenten die bedoeld zijn om het album 

divers te houden, zijn volgens mij niet erg goed 

gelukt. Treat her like a Lady is een soort reg-

gaenummer en Just a little bit of Love heeft een 

disco-vibe. Beide nummers breken de sfeer en lijn 

van het album en zorgen voor een minder belu-

isterbaar geheel. Om te voorkomen dat u zich 

verveelt en allemaal nummers moet overslaan zal 

ik een paar van mijn favorieten uit dit album noe-

men zodat u in een kwartiertje de tops kan 

luisteren. Love is on the Way, Us en My Heart will 

go on zijn heerlijke dramatische Dion nummers. 

Als u van deze nummers geniet, kunt u zich miss-

chien wagen aan het hele album. 

Andrea Bocelli - Sogno - 1999 
Geloof het of niet maar dit voornamelijk Itali-

aanse album was het bestverkochte album van 

1999 in Nederland. Ook wereldwijd is Andrea 

Bocelli bekend geworden met zijn poging om 

Opera en Pop te verzoenen. We zouden het 

Popera kunnen noemen. Het is inderdaad vrij 

makkelijk te luisteren en als u wil zou u het mooi 

kunnen vinden. Het grootste deel van de tekst is 

niet te begrijpen voor de gemiddelde lezer van 

de Cornu, maar dat is ook niet de bedoeling. De 

muziek is makkelijk en de passie probeert te 

spreken. Sogno betekent droom en Bocelli lijkt 

de luisteraar mee te willen nemen in een groot-

ste droom. De rust van het slapen gecombi-

neerd met de grootsheid van oneindige fanta-

sie. Of deze droom uitkomt is aan de luisteraar. 

Zelf ken ik nog een aantal nummers van vroeger 

thuis en heb ik genoten. Of dat voor u ook zo is, 

kan ik niet voorspellen. Geef deze 20 jaar oude 

hype een kans zou ik zeggen. 
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F 
.Q.I.’ers en mode, dat gaat niet goed 

samen. Niet dat ik durf te beweren dat u 

zich onmodieus kleedt, maar op welke 

universiteit zult u zoveel mensen op hun 

ietwat afgetrapte schoenen, in een spijkerbroek 

en een alledaagse trui tegenkomen? Zelfs docen-

ten wagen het zo nu en dan om zich in hun Theo-

logische Universiteit KAMPEN-trui te laten zien. 

Loop even op een universiteit in Amsterdam rond 

en u ziet een stel hipsters die veel aandacht aan 

hun uiterlijk besteden, studenten in een net ge-

streken overhemdje en mannen in pak. Of neem 

Delft, Rotterdam of Utrecht. Zoveel kakkers bij 

elkaar zijn hier niet te vinden. In Kampen is het 

uiterlijk niet de grootste zorg. We hebben het te 

druk met filosoferen en bierdrinken. Toch is het 

slechts schijn. U weet het misschien nog niet, 

maar er zijn daadwerkelijk mensen onder ons die 

de mode volgen. Het is ook enigszins te verklaren. 

Theologen lopen altijd wat achter de feiten aan. 

Wanneer zich een culturele verschuiving voor-

doet in onze samenleving zijn theologen het er 

vaak pas twintig tot dertig jaar later over eens dat 

er enkele dingen zo aangepast kunnen worden 

dat ze meegaan in die culturele verschuiving. De 

kerk heeft het imago van een instituut dat achter-

loopt. Pas nu wordt er bijvoorbeeld in de kerk her 

en der voorzichtig gekeken naar waar milieuvrien-

delijke aanpassingen gedaan kunnen worden, 

terwijl rond 1970/1980 de milieuproblematiek al in 

grote mate erkend werd door onderzoekers. Of 

waar onze samenleving decennia geleden steeds 

meer taken aan vrouwen durfde toe te bedelen, 

volgde de kerk jaren later stapje voor stapje. Het 

is dus ietwat eigen aan theologen om zo’n twintig 

tot dertig jaar achter te lopen. En als u nu eens 

tussen de twintig en dertig jaar teruggaat, dan 

komen we zomaar in de jaren negentig terecht! 

En zie daar de verklaring voor het feit dat sommi-

ge Kampenaren de mode volgen. De mode van de 

jaren negentig is vandaag de dag weer helemaal 

hip, en wij theologen hebben per toeval geluk met 

die overlap. Zo lopen we mateloos achter, en zon-

der dat we het doorhebben, zijn we daarmee he-

lemaal bij. Is het u al opgevallen? Velen van ons 

zijn te zien in een flanellen blouse met een blok-

jesmotief, steeds meer F.Q.I.’ers hebben een leren 

jack, vrouwen schaffen broekpakken aan, af en 

toe ziet u iemand met een tuinbroek aan of een 

spijkerbroek met een afgeknipte look. Als u even 

op het internet rondstruint, zult u zien dat dit niet 

slechts de mode is van de jaren negentig, maar 

ook de mode van vandaag de dag. Dus als het 

aan de mode ligt kunt u ofwel dit jaar opgelucht 

ademhalen dat u eindelijk met de tijd meegaat, 

ofwel uw best doen om te laten zien dat u toch 

echt achter loopt door uw kledingstijl aan te pas-

sen.  

 

 
De kleren  
maken  

de man 
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Jaren 90 2018 
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U bent denk ik allemaal wel bekend met de Kamper Uien. U kent het klassieke ver-

haal van de koe aan de toren, een schoolvoorbeeld van de domme verhalen van onze 

stad. Net zo goed kent u de moderne Uien, zoals die van de amice en pistachenoten. 

Dit jaar wil ik u graag vertellen over, voor u wellicht, nog onbekende Uien. 

J 
aren geleden, eeuwen geleden zelfs, was 

het oude stadhuis bij de toren nog volop 

in gebruik. Wekelijks kwamen daar op 

maandagavond de verschillende raadsle-

den samen in de grote schepenenzaal om te verg-

aderen, een goede traditie, waarvan heden ten 

dage de gevolgen nog zichtbaar zijn. De bewuste 

avond was een gure, net als nu was het buiten 

koud en nat. Dik ingepakt kwamen de schepenen 

een voor een de koude zaal binnen en namen 

plaats aan de eerbiedwaardige tafel. Als ware 

Nederlanders klaagden zij steen en been over de 

kou en daarom werd met mooie turfblokken, in 

de, inmiddels monumentale, schouw een enorm 

vuur gebouwd. Al snel werd de zaal gevuld met 

een behaaglijke warmte. Men was tevreden, op 

deze manier kon men wel vergaderen. 

Het duurde echter niet lang of het geklaag begon 

opnieuw, het vuur van de haard was wel erg heet 

en de burgervaders voelden het geducht schroei-

en. Snel bedacht men een eenvoudig plan en van 

blokken turf werd een muurtje gebouwd om zo 

de warmte wat tegen te houden. De hamer sloeg 

een paar keer en zinnige besluiten werden geno-

men.* Na verloop van tijd, u voelt het al aanko-

men, vatte het turfmuurtje vlam en even daarop 

sprong een van de hoge heren van schrik op, 

doordat hij de vlammen aan zijn jaspanden voelde 

likken. Snel en kordaat werd de beste man van 

het gevaar gered en kwam de opdracht om op-

nieuw een beschermend muurtje te bouwen.  

Het herhaalde zich tot twee keer toe dat de be-

schermende warmtewal een warmtebron werd en 

toen concludeerde men toch dat er in deze aan-

pak geen heil zat. Een extra punt werd op de 

agenda van de efficiënte en flexibele heren ge-

plaatst en men vatte het probleem direct bij de 

hoorns. Het gesteggel begon en niemand had 

echt een goed idee om de koude veilig te bestrij-

den. Een van de schepenen echter liet zijn oog op 

de kat vallen, die tot op dat moment had liggen 

spinnen vlakbij de haard. Het werd de kat daar 

echter ook te heet onder de poten en deze stond 

op, liep weg en vlijde zich een meter verderop 

weer neer. Verrukt riep de beste man uit: ‘Ziet 

den kat! We dienen den afstand tussen onszelven 

en den haard te vergroten.’ Die avond is unaniem 

besloten om de schepenenzaal te verbouwen en 

de haard een meter achteruit te plaatsen. 

 

*Die zinnige besluiten zijn voor de volgende keer. 
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W.G.J. van Keulen 

A 
micae amicique, 

 

Via dit medium wil ik mij tot u wenden. 

Uit mijn mond klinkt het voor sommi-

gen misschien wat verrassend, maar ik vind iets 

niet leuk. Ik merk dat de grappen over de PKN die 

ik in het eerste jaar nog wel grappig vond, steeds 

minder ga waarderen.  

Tegenover het feit dat ik het onwijs naar mijn zin 

heb op het Corps, krijg ik regelmatig een negatie-

ve opmerking of grap over de PKN naar mijn 

hoofd. Vaak lach ik gewoon mee of doe ik of ik 

het niet hoor, wat moet ik anders? Ik merk alleen 

steeds vaker dat de grappen me raken. In de re-

gelmatigheid waarmee het gebeurt heb ik het 

gevoel een soort front tegenover me te hebben 

met mensen die anders zijn dan ik. Dat zijn de 

mensen die lid zijn van de GKv, en dat zijn er op 

een Theologische Universiteit uitgaande van de 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, nogal veel. 

Niet dat ik me buitengesloten voel, want ik weet 

ook wel dat de grappen niet per se serieus zijn. 

Maar ik voel me wel aangevallen.  

Ik snap best dat de PKN een breed kerkgenoot-

schap is en dat er ook vrijzinnigen en weet-ik-het-

wat voor mensen rondlopen. Maar over het alge-

meen komen de GKv- en de PKN-theologie over-

een. Ik zit hier namelijk meer op mijn plek dan in 

Amsterdam of Groningen.  

Steeds bij het noemen van de naam PKN denk ik 

aan mijn kerk, mijn thuis. Mijn kerk is de plek waar 

ik God ontmoet, het is de plek waar mijn christelij-

ke identiteit geworteld is. Omdat God het belang-

rijkste voor mij is, lieg ik niet als ik zeg dat de plek 

waar ik hem ontmoet heel waardevol is. Mijn spiri-

tualiteit en identiteit zitten in die PKN. Nu snapt u 

denk ik wel wat mij raakt in de grappen. Mijn ge-

loof wordt steeds een beetje aangevallen en ver-

worpen.  

Ik wil hier niet een zielig praatje houden of u alle-

maal verbieden nog één lelijk woord over de PKN 

te zeggen. Dat moet u lekker zelf weten. Ik wil u 

er bewust van maken.     
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Hoofdredacteur: Greco Idema  

Mederedacteur 1: Elze Riemer  

Mederedacteur 2: Gerben Heitink 

 

Motto: Religie is in, de kerk is uit, de godsdienst 

kwakkelt; en toch is er hoop – Jurjen Beumer.  

Lectio 1: Uit Handelingen 18 

18  1Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en 

ging naar Korinthe. 2Daar leerde hij Aquila kennen, 

een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn 

vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat 

Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moes-

ten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, 3en 

omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – 

ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij 

hen in en ging bij hen werken. 

Lectio 2: Het gedicht ‘Pastorie’ van Seth Gaaike-

ma 

Pastorie, in het Noorden 

In een dorp op een steenworp van de zee 

Waar jouw vader de Gewijde Woorden 

's Zondags voorleest; hij is dominee  

 

Pastorie 

'k Zal aan je denken, 'k zal aan je denken 

Met al mijn fantasie 

Door en door kerk'lijk 

En bij de schoonmaak ook zo bewerk'lijke pasto-

rie 

En als we op 'n avond om half zes al aten 

En we moesten vroeg naar bed 

Dan werd door ons voorvoeld 

De kerkeraad komt over de nieuwe kachel praten 

En de nieuwe kachel werd vaak een maat kleiner 

als vader had bedoeld  

 

En aan het eind van de week klonk altijd weer 

Sstt, vader werkt aan de preek 

En ik weet nog goed dat 'k als kind 

Zaterdag 's avonds de halfgeopende deur van 

vaders werkkamer naar binnen keek 

Ja, dat mocht, ja, dat mocht 

Heel even kijken in 't keukentje van God 

Heel even kijken hoe 't hemelse gerecht wordt 

klaargemaakt 

Niemand heeft daar toegang tot 

Voor ieder blijft de deur op slot 

Alleen voor domineeskind'ren de eer 

Om heel af en toe te kijken in het keukentje van 

de Heer 

Pastorie 

Hoofdartikel  

Deel 1: Probleemstelling  

Daar zitten we dan, amicae amicique, de introduc-

tieperiode is voorbij. Voor ons zitten vier nieuwe 

eerstejaars, volop van plan om te studeren en een 

echte theoloog te worden. Een paar jaar bachelor, 

even een master erachteraan en hoppa, het werk-

veld in. Tijdens je bachelor wordt er vanuit het 

bedrijfsleven al lichtjes aan je getrokken: ‘Wil je 

niet aan de slag bij ons?’ Na je master rol je als 

vanzelf het werkzame leven in. Nederland 

schreeuwt om theologen, en jij bent één van de 

weinigen die in deze behoefte kan voorzien. Dat 

wordt cashen, succes gegarandeerd! 

Amicae amicique, ik hoef u niet te vertellen dat 

van dit beeld weinig overeenkomt met de weer-

barstige werkelijkheid van de theologiestudent. 

Beginnen aan een studie theologie is niet hetzelf-

de als beginnen aan een studie econometrie of 

werktuigbouwkunde, waarbij je zo het arbeids-

veld in rolt. Het is beginnen aan een reis waarvan 

de bestemming lang niet altijd bekend is. Dat 

maakt het leuk en spannend tegelijk. Gelukkig 

hebben we onderweg elkaar op FQI om onszelf 

een beetje te vermaken. Maar het is misschien 

ook wel eens goed om samen eens naar ons eind-

doel te kijken. Wat is eigenlijk onze toekomst als 

theologiestudenten?  

Deel 2: Verkenning 

Het gedicht van Seth Gaaikema, dat ik net voor-

las, zet een sfeer neer van vroeger, van jeugdher-

inneringen. Avonden in de pastorie, vader nog 

aan het schrijven aan zijn preek, kinderen kijken 

stiekem om de deur. Het heeft iets weemoedigs, 

iets mistroostigs. Alsof die tijden voorbij zijn, alsof 

we het hebben over tientallen, misschien wel hon-
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derden jaren terug. En dat is ook waar, als je ver-

schillende theologen en denkers moet geloven. Ik 

vond op vrijzinnig.nl een artikeltje van Wies Hou-

weling, met de kop: ‘Predikant en ouderling heb-

ben hun langste tijd gehad’. Het behandelt de 

verschillende taken van de kerk: leren, vieren, 

dienen en gemeenschap beoefenen. Ze conclu-

deert bij elk van deze vier traditionele aspecten 

van kerk-zijn dat de predikant niet echt nodig is. 

Haal het beeld van de kerk waarin ouderen ver-

zorgd moeten worden door een predikant van het 

toneel. Kijk naar de toekomst, sorteer voor op een 

gemeenschap van jongeren en ouderen, deze 

gemeenschap zal in de huidige tijd niet groot zijn. 

Dat hoeft ook niet, maar het kan wel dynamisch 

zijn. Kortom, beoefen gemeenschap!1 

 

Een beetje flauw natuurlijk om een artikeltje van 

vrijzinnig.nl te citeren. Maar het geeft wel iets aan 

van de reuring en dynamiek in het religieuze land-

schap. En niet alleen op vrijzinnig.nl wordt ge-

dacht dat de predikant minder nodig is in de toe-

komst. Volgens het recente onderzoek ‘Mozaïek 

van kerkplekken’ door de PKN vindt driekwart 

van de mensen dat in nieuw gestichte gemeentes, 

pioniersplekken en kliederkerken geen predikant 

meer nodig is. Maar het gekke is dat de meeste 

mensen in hetzelfde onderzoek het wel heel erg 

belangrijk vinden dat er theologische diepgang en 

onderbouwing is.2 Dit geeft aan hoe ingewikkeld 

het is om te duiden wat er aan de hand is in religi-

eus Nederland. Wie even snel probeert dat land-

schap te overzien denkt dat geloof, godsdienst en 

religie alleen maar minder worden. Maar dit beeld 

is simpelweg te eenzijdig. In een artikel in de 

Trouw van 20 juli over het verdwijnen van reli-

gieuze programma’s bij de publieke omroep, legt 

hoogleraar Kalksy van de VU uit hoe complex 

religie in Nederland is: In het meest recente on-

derzoek ‘God in Nederland’ is 24,5 procent van de 

Nederlanders lid van een kerk. Daarvan is dan 

weer 11,7 procent katholiek. Maar als je doorvraagt 

noemt van die mensen 17 procent zichzelf theïst, 

46 procent ietsist, 30 procent agnost en 7 procent 

nota bene atheïst.  

 

Een kerkelijke atheïst, dat snapt de publieke om-

roep niet, aldus Kalksy. De hokjes van vroeger 

passen niet meer om goed te duiden hoe religie in 

elkaar steekt in Nederland. We kijken in Neder-

land nog veel te veel met een 19e-eeuwse blik naar 

religie in de samenleving, aldus Smalbrugge, ook 

hoogleraar aan de VU. We hebben nog steeds het 

idee dat religie achter de voordeur hoort, terwijl 

dat idee toch echt op zijn retour is. Je moet het 

alleen wel willen zien. Vraag je iemand of hij in de 

God van de Bijbel gelooft, dan rent hij waarschijn-

lijk weg. Vraag je wat hij waardevol vindt in zijn 

leven, dan spreekt hij haast religieuze taal.  

Religie en spiritualiteit verdwijnen dus echt niet 

helemaal. Wat wel verdwijnt of op zijn minst ver-

andert is de vorm waarin het gegoten wordt. En 

nu komen we weer terug bij het predikantschap. 

Want hoe past de predikant in deze veranderde 

vorm?  

Dat is een lastige vraag, die moeilijk te beant-

woorden is. De remonstranten hebben bijvoor-

beeld een tijdje terug 5 vernieuwingspredikanten 

aangesteld. Deze predikanten worden geacht 

nieuwe vormen te vinden die aansluiten bij men-

sen met zingevingsvragen. Wat die vormen pre-

cies zullen zijn is nog niet helemaal duidelijk. Ook 

in onze eigen kerkelijke traditie kennen we wel 

her en der van dit soort initiatieven, vooral in de 

grote steden.  

Wanneer je op zoek gaat naar literatuur over 

nieuwe initiatieven, nieuwe vormen van predi-

kantschap, enzovoort, dan valt het op dat de op-

brengst niet groot is. Helemaal niet in het Neder-

landse taalveld. Een mooie uitzondering vormt 

het net uitgekomen boekje ‘de Reli-ondernemer’ 

van Greco Idema en Elze Riemer.3 De ondertitel 

luidt: ‘Gids voor een heilzame business’. Dit is een 

erg leuk boek voor wie een keer een theologisch 

boek wil lezen dat ook over ondernemerschap 

gaat. In het boek komt een heel aantal zogenaam-

de reli-ondernemers aan het woord, die stuk voor 

stuk vertellen over hun bedrijf of manier van on-

dernemen. De interviews worden afgewisseld met 

tips en trucs voor een goed ondernemerschap: 

blijf dromen, zet jezelf goed in de markt, regel je 

verzekering goed, durf je handen vuil te maken, 

schrijf je eigen reli-statement, enzovoort. Ook 

onze eigen Jos Douma heeft een bijdrage gele-

verd. Hij voorspelt dat er steeds minder fulltime-

professionals zullen zijn in de kerk. Ook denkt hij 

dat de predikant van de toekomst steeds meer en 

meer een professional en specialist is. Een zzp-er 

die niet zo gebonden is aan een gemeente zoals 

nu.  

Al met al een erg interessant boek, met veel ver-

schillende meningen en uitspraken. Maar de Moni-

tor blijf wel zo zijn vragen houden. Is dit nu echt 

de kant die het op gaat? Zullen de meeste theolo-

gen zelfstandig ondernemer worden? De reli-

ondernemers die voorbijkomen in dit boekje zijn 

vooral mensen die betaald worden als spreker, als 

begeleider, columnist, schrijver, enzovoort. Stuk 

voor stuk kruimelen ze hun geld bij elkaar. Onder-

tussen spreken ze over de ontzettend vele kansen 

die er zouden zijn voor reli-ondernemers. Op mij 

https://www.vrijzinnigen.nl/verwende-gelovigen-ga-zelf-aan-slag/
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maakt het meer de indruk van een zelfstandige 

groenteboer die net zijn hoofd boven water kan 

houden. Het is allemaal lastiger dan het lijkt. Je 

kunt wel een mooi retraitecentrum opzetten in 

een oud klooster, maar als daar niemand naartoe 

komt is het snel weer afgelopen. 

Daar komt nog bij dat de gemiddelde theoloog 

niet bepaald een ondernemer is. Uit het onder-

zoek ‘Pionieren met Passie’ blijkt dat de meeste 

reli-ondernemers vooral dienstbaar willen zijn en 

geen goede prijs durven vragen. Niet zo gek ook 

natuurlijk, je begint aan een studie theologie, niet 

verwachtend dat je iets met ondernemerschap of 

economie zal moeten. Sinds niet al te lange tijd 

bestaat er een minor levensbeschouwelijk onder-

nemerschap aan Hogeschool Windesheim. Dit is 

de eerste theologische opleiding die iets derge-

lijks doet. Misschien wordt het ook eens tijd dat 

de TUK iets in deze richting gaat ontwikkelen. Dit 

lijkt de Monitor in ieder geval een goed idee. 

Want laten we eerlijk zijn, onze opleiding is nog 

veel te veel een tunnel die begint in jaar één en 

eindigt bij het predikantschap. Natuurlijk zijn deze 

dingen continu aan het veranderen, en komen er 

nieuwe masters, maar van oudsher is onze univer-

siteit een predikantsopleiding. Het is daarom ook 

niet raar dat uw Monitor vooral ook in de predi-

kantsmaster merkt dat alle pijlen gericht worden 

op het predikantschap, het is nu eenmaal een 

predikantsopleiding. Maar als we net hebben ge-

concludeerd dat het predikantschap, zeker wat 

betreft vorm, aan het veranderen is, dan is het 

misschien wel eens goed om ook in onze scholing 

en onderzoek aandacht te geven aan die nieuwe 

vormen van predikantschap.  

Waar overigens veel meer onderzoek naar is ge-

daan, en waar dus veel meer literatuur over te 

vinden is, is het zogenaamde ‘tentmaking’ of 

‘tentmaking ministry’. Dit ontleent zijn naam, zo-

als u begrijpt, aan Paulus die tentenmaker of leer-

bewerker was, naast zijn werk als apostel. Het 

houdt concreet in dat de predikant naast zijn 

ambt ook een normale baan heeft. De voordelen 

van een dergelijke opzet van het predikantschap 

zijn er zeker: het is makkelijk bij het missionaire 

werk, een visum is sneller verkregen; het brengt je 

dichtbij de mensen, met je voeten in de klei; het 

kan de werkgelegenheid soms bevorderen; en 

natuurlijk zorgt het voor financiële zekerheid en 

vermindert het de lasten voor de kerk.4 Het grote 

nadeel is dat het niet voor iedereen aantrekkelijk 

is. Je studeert minimaal 6 jaar om vervolgens een 

baan te krijgen die niet eens voldoende is om van 

rond te komen. De meeste theologen zullen toch 

graag, zogezegd, van hun passie hun beroep ma-

ken. Je doet niet voor niets zo’n studie.  

Samenvattend kunnen we na deze verkenning 

zeggen dat het beeld complex is. Sommigen lo-

pen ver op de zaken vooruit en spreken over het 

predikantschap alsof het iets is van lang vervlo-

gen tijden. Anderen doen net alsof er niets aan de 

hand is en volgen of doceren een predikantsmas-

ter die vooral opleidt tot traditioneel predikant. 

De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. 

Het predikantschap leeft echt nog wel, kijk naar 

de net afgestudeerden van de afgelopen jaren. De 

meesten komen terecht in de pastorie. Tegelijk 

gebeurt er van alles in het levensbeschouwelijke 

landschap. Nieuwe initiatieven, pop-up kerken, 

kliederkerken, kloosterretraites, zingevingsbijeen-

komsten, sociaal-diaconale projecten, enzovoort. 

Steeds meer theologen kiezen voor een vorm van 

ondernemerschap, maar van dit alles krijgen we in 

Kampen niet ontzettend veel mee.  

Goed, terug naar de eerstejaars. Want de vraag 

blijft staan hoe het predikantschap er voor hen uit 

zal gaan zien. Tijd om in de glazen bol te kijken.  

Deel 3: Toekomstvoorspelling  

Laten we zeggen dat deze eerstejaars gemiddeld 

zeven jaar doen over hun studie. Dat zou ik knap 

vinden, maar stel, het lukt ze. Dan zijn ze klaar in 

het jaar 2025, wat een mooi jaartal is, en wat ook 

door bijvoorbeeld de PKN gebruikt wordt voor 

toekomstplannen. Hoe ziet het predikantschap er 

dan uit gezien de huidige trends? Uw Monitor is 

hard op zoek gegaan naar mensen met verstand 

van zaken die voorspellingen doen over de toe-

komst. Maar laten we beginnen bij de ons allemaal 

bekende Gerben Heitink. In zijn boek ‘Biografie 

van de Dominee’, wat ook een tentamenboek is, 

doet hij aan het eind een toekomstvoorspelling, 

zeventien jaar vooruit. Het boek is geschreven in 

2001, dus hij heeft het over dit jaar, 2018. Heitink 

voorspelt dat met alle stutten en steunen die we 

bedenken, training, pep, klinisch-pastorale vor-

ming, intervisie, supervisie, stage, enzovoort, we 

het probleem niet oplossen. We houden alleen 

maar een verouderd ambtsbeeld overeind, name-

lijk dat van een predikant die alles in zijn uppie 

moet doen. Volgens Heitink moet er volledig in-

gezet worden op specialisatie, differentiatie, 

teamwork en loopbaanontwikkeling.5 Hij pleit ver-

volgens voor een bisschoppelijk model en een 

‘open kerk’. Open kerk gaat uit van een grote 

differentiatie binnen een lokale kerk en richt zich 

op het toerusten van mensen in die kerk, zodat ze 

mondig zijn naar buiten toe. Tegelijk richt de 

open kerk zich op de noden en behoeften van de 

samenleving.  
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Ik denk dat Heitink deze vier trends wel scherp 

heeft gezien. We zien om ons heen steeds vaker 

predikanten die speciale taken krijgen, zoals 

jeugdpredikant. Maar tegelijk moeten we zeggen 

dat deze trends nog lang niet op hun hoogtepunt 

zijn. In het jaar 2025 zal het predikantschap zich 

dan ook waarschijnlijk nog meer hebben gespeci-

aliseerd, gedifferentieerd en werken predikanten 

hopelijk nog meer samen. Steeds vaker geven 

predikanten ook zelf aan dat ze behoefte hebben 

aan een team van collega’s met wie ze kunnen 

sparren.  

De trends die Heitink in 2001 noemde kunnen we 

dus wellicht doortrekken tot aan 2025. Hoe zal 

het predikantschap zich nog verder ontwikkelen? 

Uw Monitor is te rade gegaan bij een aantal trend-

watchers, churchwatchers en bij het onderzoek 

kerk 2025 van de PKN en heeft op basis daarvan 

een licht speculatief visioen opgesteld.  

Deel 4: Visioen 

Bram wordt wakker in zijn zelf gekochte apparte-

ment. Tijd voor een nieuwe werkdag als predi-

kant. Nou ja, predikant, dat woord gebruikt hij zelf 

liever niet. Hij noemt zichzelf liever ‘pastor Bram’, 

dat doet het wat beter bij de jeugd. Als hij heeft 

ontbeten opent hij zijn eigen site. Eens zien of er 

nog subscribers zijn. Omdat abonneren het nieu-

we lidmaatschap is, heeft Bram hier handig op 

ingespeeld. Ze noemen hem niet voor niets ook 

wel de ‘Netflix & Pray-dominee'. Mensen kunnen 

via de site zichzelf abonneren op één van de on-

line zingevingscursussen van zijn account. Twee 

keer in de week verschijnt er dan een nieuwe vi-

deo op je scherm met daarin tips en tricks voor 

een goed christelijk of spiritueel leven. Soms sluit 

de video af met gebed, soms met een stilte, en 

soms met een lekker stukje muziek. Het kanaal 

loopt geweldig, dagelijks abonneren zich nieuwe 

mensen op het kanaal van ‘Pastor Bram’.  

Bram heeft een drukke dag vandaag want van-

avond is er weer een nieuwe editie van ’15-minute

-church’. In het centrum van de stad is hij in een 

hip pand, samen met een aantal collega-

theologen een ontmoetingscentrum begonnen. In 

de weekenden worden hier een soort TED-talks 

gehouden. Korte, inspirerende verhalen die veel 

publiek trekken. Je kunt kaartjes kopen, tenzij je 

een member-pas hebt, dan zijn de avonden vrij 

toegankelijk. Na afloop wordt er nagepraat en 

drinkt men gezellig een drankje. Ontmoeting en 

ongedwongenheid staan hierbij centraal. Van de 

inkomsten van het ontmoetingscentrum worden 

diaconale activiteiten in de stad belegd of onder-

steund. 

 Het hele project gaat uit van de gecombineerde 

gereformeerde kerken in de stad, die zelf qua 

ledenaantal teruglopen. Gemeenteleden helpen 

als vrijwilligers bij het project en worden getraind 

door mensen die er verstand van hebben. Het 

inhoudelijke programma wordt in grote lijnen 

voorbereid door Bram en zijn collega’s. Zij zijn 

ook beschikbaar voor 1 op 1 gesprekken of coa-

ching. 

  

Het project loopt geweldig, en de reden daarvoor 

is misschien wel de laagdrempeligheid. Er zijn 

geen dogma’s, geen regels of documenten die 

ondertekend moeten worden. Iedereen is welkom, 

met elke levensovertuiging. Toch heeft Bram zijn 

roots, zijn Theologische studie in Kampen, niet 

afgezworen. Hij ziet het hele project als een mo-

gelijkheid om meer mensen te bereiken met het 

Goede Nieuws. Hij is dan ook ontzettend blij en 

dankbaar dat de Monitor hem zeven jaar geleden 

op dit idee heeft gebracht.  
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Hoofdredacteur: Ben Tiggelaar 

Mederedacteur 1: Joshua Fields Millburn 

Mederedacteur 2: Ryan Nicodemus 

Motto 1: ‘In de loopgraven van het volwassen 

leven bestaat niet zoiets als atheïsme’ – David 

Foster Wallace 

Motto 2: ‘(…) ook al groeien geld en goed, houd je 

hart ervan vrij.’ – Psalm 62,11 

Lectio 1: Uit Lucas 12 

‘Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, 

zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij 

moet delen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft 

mij als rechter of bemiddelaar over jullie aange-

steld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor 

iedere vorm van hebzucht, want iemands leven 

hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wan-

neer hij die in overvloed heeft.’ En hij vertelde hun 

de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een 

rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg 

hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte 

om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij 

zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schu-

ren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en 

goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf 

zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, ge-

noeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en 

vermaak je. Maar God zei tegen hem: ‘’Dwaas, nog 

deze nacht zal je leven van je worden teruggevor-

derd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt 

opgeslagen?’’ Zo vergaat het iemand die schatten 

verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg 

ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en 

over wat je zult eten, noch over je lichaam en 

over wat je zult aantrekken. Want het leven is 

meer dan voedsel en het lichaam meer dan kle-

ding. Kijk naar de raven: ze zaaien en oogsten 

niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen 

schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn 

jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan 

door zich zorgen te maken één el aan zijn levens-

duur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste 

als niet kunnen, waarom maken jullie je dan zor-

gen over rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze 

groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg 

jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet ge-

kleed als een van hen. Als God het groen dat van-

daag nog op het veld staat en morgen in de oven 

gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met 

hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, 

kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken 

over wat je zult eten en wat je zult drinken, en 

jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De 

volken van deze wereld jagen die dingen na, maar 

jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever 

zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij 

gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want 

jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schen-

ken.  

Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak 

voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een 

schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief 

niet bij kan en die door geen mot kan worden 

aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook 

jullie hart zijn.’ 

Lectio 2: Uit Minimalisme: 

‘Nee, bij minimalisme gaat het niet om ontbering, 

het is geen leer die voorschrijft dat je het in je 

leven zonder bepaalde dingen moet stellen. Maar 

soms kan het wel nuttig zijn om je tijdelijk bepaal-

de genoegens te ontzeggen, om je leven in een 

andere, betere richting te kunnen sturen.’ 

Hoofdartikel 

Deel 1: Probleemstelling 

Zingeving is een hot item. Het woord hoor je 

vaak, maar ook zonder dat het woord expliciet 

wordt genoemd, merk je dat zingeving voor men-

sen iets belangrijks is, iets dat nodig is om te kun-

nen leven. Voor christenen is dit niets nieuws, die 

geven antwoord op deze grote zingevingsvragen 

met het geloof in Jezus, die het leven vernieuwt, 

ons leven redt en hoop geeft voor de toekomst. 

Dat plaatst ons leven hier op aarde in een per-

spectief dat zin geeft aan dit leven. Maar ook voor 

niet-christenen wordt de vraag naar zingeving 

steeds nadrukkelijker gesteld. En voor christenen 

gaat deze vraag een steeds grotere rol spelen.  

Denk eens aan hoe je mensen hoort praten over 

hun werk of studie. Vaak moet dat te maken heb-

ben met ‘passie’, datgene wat ik graag doe, of 

datgene wat écht mijn ding is, waar ik voldoening 
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uithaal, waar ik gelukkig van word en noem maar 

op. En dit klinkt ook allemaal best logisch. Waar-

om zou je iets doen dat niet voldoet aan deze 

dingen? Je moet toch je talenten benutten, im-

mers? Maar hebben we er geen last van dat we 

aan de professie die we gaan uitoefenen zoveel 

ophangen? En als het in je beroep niet lukt, hoe 

geef je dan zin aan je leven? 

Voor ons theologiestudenten lijkt dit misschien 

minder aan de orde. In de eerste plaats zijn we 

christen en daardoor voegen we een extra dimen-

sie toe aan dit leven wat de nood aan zingeving 

wat relativeert. Die geeft God immers. In de twee-

de plaats studeren we iets wat al gaat over de zin 

van het leven. Daar meer over leren en mensen 

daarover vertellen, is toch in principe al zinvol? 

Toch denk ik dat ook wij, theologiestudenten in 

Kampen, per persoon misschien verschillend in 

welke mate, wel een tik van de zingevingsmolen 

hebben meegekregen. Overvragen ook wij onze 

studie, onze stage en ons uiteindelijke beroep niet 

van wat het óns brengt? Wat is anders de reden 

dat velen van ons vroeg of laat toch verzanden in 

de studie? Waarom doen velen van ons er zo lang 

over? Zijn er velen van ons die al na drie jaar ba-

chelor nog steeds de bachelor doen, maar lang-

zaam van de radar verdwijnen? Is dat niet puur 

omdat het tegenvalt? Het valt tegen wat het ons 

brengt. En als iets tegenvalt heeft dat altijd te 

maken met verwachtingen. 

Als christen en misschien nog wel meer als theo-

logiestudent is ons geleerd dat we het niet om 

het geld moeten doen. Ik denk dat ook wij tegen 

de vraag aanlopen wat de zin is. Christenen lijken 

zingevingsvragen die beantwoord worden buiten 

God om, of, beter gezegd, niet álleen met God, 

eng te vinden. Zelfhulpboeken zijn dubieus. Je 

kunt immers jezelf niet redden, dat kan God al-

leen. Ik denk echter dat wij soms teveel op onze 

lauweren rusten vanuit dit soort overtuigingen. 

‘Yolo’ is heidens en ‘uit het leven halen wat erin 

zit’ is hedonistisch. Hoeveel ruimte is er in het 

christelijk geloof om zélf iets van je leven te ma-

ken en zelf op zoek te gaan naar geluk? 

Deel 2: Verkenning 

Vorige week (31 oktober 2018) verscheen er een 

artikel in de Trouw met als titel Kunnen wij men-

sen zélf iets van het leven maken? Het artikel was 

een samenvatting van de Protestantse Lezing 

2018, gehouden door Ben Tiggelaar op 31 okto-

ber, terug te luisteren op internet. Deze lezing 

wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober, Hervor-

mingsdag. Tiggelaar is bestsellerauteur, interna-

tionaal spreker, gedragswetenschapper en pro-

testant. In zijn lezing gaat hij in op hoe hij het 

geloof in God combineert met de gedachte dat je 

als mens zelf iets van je leven kunt maken. Tigge-

laar publiceert al ruim twintig jaar over dit onder-

werp. Over vragen als: hoe pas je je gedrag zo 

aan dat je je dromen durft te doen? Dat klinkt 

heel maakbaar. Maar tegelijkertijd gelooft hij in 

God. 

In zijn lezing erkent Tiggelaar de drang die in de 

mens zit om iets van het leven te maken. Die 

drang is van alle tijden. Dat blijkt uit de synode 

van Dordrecht in 1618. Tiggelaar staat in zijn le-

zing stil bij de vraag die 400 jaar geleden maan-

denlang het gesprek van de dag was: bepaalt God 

hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de 

mens daar zelf invloed op? 

Tiggelaar signaleert dat, ondanks dat de vraag 

400 jaar terug al werd gesteld, er steeds meer 

aandacht komt voor zingeving in Nederland. Uit 

onderzoek blijkt dat zingeving vooral in het werk 

wordt gezocht. Het blijkt de belangrijkste drijf-

veer te zijn. Werk is de nieuwe kerk. De plaats 

waar men op zoek is naar zingeving is de werk-

plek, ook voor steeds meer christenen. Volgens 

Tiggelaar zijn hiervoor twee mogelijke verklarin-

gen: 1. Er is sprake van een verschuiving van verti-

cale transcendentie naar horizontale transcenden-

tie. Bewust in het hier en nu leven is de nieuwe 

transcendentie. Christenen hopen God tegen te 

komen op de plek waar we het meeste zijn – ons 

werk. 2. Zingeving vinden in je werk (er plezier in 

hebben) heeft positieve effecten en daarom zijn 

we zingeving steeds belangrijker gaan vinden.  

Volgens Alain de Botton, filosoof, overvragen we 

ons werk. Ons werk zal ons nooit de liefde en het 

respect geven waar we naar verlangen. Volgens 

hem moet de liefde voor anderen de drijfveer zijn. 

Schrijver David Foster Wallace zegt: ‘In de loop-

graven van ons volwassen leven bestaat er niet 

zoiets als atheïsme, met andere woorden: ieder-

een aanbidt wel iets, of het nou je werk, je carriè-

re of je lichaam is. Hij stelt dat er bij dit soort af-

goden nooit genoeg is. Ze nemen bezit van je 

leven en je gaat je eigenwaarde eraan afmeten.  

Tiggelaar maakt een onderscheid tussen het klei-

ne en het grote plaatje. Hij concludeert dat de 

mens wat het grote plaatje betreft geen ant-

woord kan geven op de zinvraag. Volgens hem is 

de mens er niet goed in om zelf te bepalen wat 

echt belangrijk voor hem is. Tiggelaar sluit aan bij 

wat C.S. Lewis hierover zegt: mensen verlangen 

naar iets wat niet in deze wereld te verkrijgen is. 

Tiggelaar erkent dat het niet gemakkelijk is er zelf 

iets van te maken wat het grote plaatje betreft. 

Hij zoekt het antwoord in de persoon van Jezus. 

Door hem wordt de zin van het leven zichtbaar. 

En het kleine plaatje dan? Volgens hem kunnen 

we dat nog wel redelijk bepalen. We stellen ons-

zelf doelen die we af en toe ook wel kunnen ha-

len.  

Wat kunnen wij als christenen met de invulling 
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van dat kleine plaatje? Gewoon, het dagelijkse 

leven? Is dat maakbaar? We kunnen ons lot niet 

keren en het antwoord op de grote levensvragen 

zoeken we bij Jezus. Maar wat met de invulling 

van de simpele dingen? Gewoon, het leven van 

alledag? 

Hier geven The Minimalists, zoals Joshua Fields 

Millburn en Ryan Nicodemus zichzelf noemen, een 

antwoord op in hun boek Minimalisme, dat veel 

weg heeft van een zelfhulpboekje. Ze zijn bekend 

van de documentaire op Netflix Minimalism: A 

Documentary About the Important Things. Beiden 

zijn ex-hogepieten uit het bedrijfsleven. Ze had-

den een salaris van zes cijfers, alle spullen die ze 

zich konden wensen en waren diepongelukkig. Op 

het dieptepunt maakten beiden een ommekeer en 

gingen ze zich verdiepen in de principes van het 

minimalisme. In een proces dat jaren duurde heb-

ben ze zich steeds meer ontdaan van allerlei be-

zittingen. Maar dat is niet waar het in eerste in-

stantie om draait. Zoals ze het zelf zeggen: ‘Bij 

minimalisme gaat het niet om ontbering, het is 

geen leer die voorschrijft dat je het in je leven 

zonder bepaalde dingen moet stellen. Maar soms 

kan het wel nuttig zijn om je tijdelijk bepaalde 

genoegens te ontzeggen, om je leven in een an-

dere, betere richting te kunnen sturen.’ In de do-

cumentaire zien we allerlei projecten en mensen 

langskomen die op een bepaalde manier minima-

listische principes toepassen: van ‘tiny hou-

ses’ (woningen van niet meer dan 50 vierkante 

meter) tot Project 333 (een kleding-challenge 

waarbij je 3 maanden lang 33 items gebruikt, in-

clusief schoenen, accessoires en sieraden).  

In het boekje gaat het verrassend weinig over het 

wegdoen van spullen. Je kan een meer minimalis-

tische levensstijl willen, maar volgens Millburn en 

Nicodemus moet je goed weten waarom je dat 

wil. Je wilt iets wegdoen, maar waarom? Hier kom 

je bij de vraag naar wat belangrijk is in het leven. 

Wat wil je in je leven en wat niet? Waar wil je je 

op focussen? Het minimalisme is volgens hen een 

middel om je meer te kunnen richten op die be-

langrijke dingen. Minimalisme gaat dan in die zin 

om minder van iets, maar ook om meer van iets 

anders. Wat dat andere is, is belangrijk om voor 

ogen te houden.  

Millburn en Nicodemus geven in hun boekje vijf 

pijlers van een betekenisvol leven: 1. gezondheid, 

2. relaties, 3. bezieling, 4. groei en 5. betrokken-

heid. Alle vijf zijn volgens hen heel belangrijk om 

een betekenisvol leven te leiden. Het idee is dat 

door met bepaalde dingen te minderen, je bewus-

ter met je tijd om kan gaan en je beter tijd kan 

geven aan de dingen die écht belangrijk zijn.  

Millburn en Nicodemus leggen de nadruk op het 

proces. Het is niet de bedoeling dat je in één keer 

radicaal een omkeer maakt. Zij zien veel meer 

potentie in geleidelijke verandering, in kleine 

stapjes. Zo zeggen ze: ‘Geleidelijkheid is de sleu-

tel tot ware groei.’ Dit geldt voor alle aspecten 

van het leven. Op het gebied van relaties geven 

ze het volgende voorbeeld: ‘Om je relaties hech-

ter te maken is het belangrijk om je daar elke dag 

voor in te zetten. Je zult betere resultaten boeken 

wanneer je niet alleen vandaag maar ook morgen 

aardig bent voor je geliefde dan wanneer je van-

daag ruzie loopt te maken en morgen met een 

bos bloemen aan komt zetten.’ 

Het gaat er voor The Minimalists om om afstand 

te doen van wat overbodig is ten gunste van wat 

belangrijk is. Door je te ontdoen van overbodige 

dingen, komt er meer ruimte vrij. Dit is geheel niet 

makkelijk. Volgens Millburn en Nicodemus zijn er 

twee soorten positieve ervaringen: waar je je 

graag en makkelijk toe zet (bijvoorbeeld wat drin-

ken met vrienden) en die je met tegenzin doet 

(bijvoorbeeld sporten, als je daar niet zo van 

houdt). Ze stellen dat deze tweede soort positie-

ve ervaringen er veel meer zijn. We zijn geneigd 

ze uit de weg te gaan, hoewel ze ons wel een 

positieve ervaring geven. Het probleem is dat ze 

zich buiten onze comfortzone bevinden. De sleu-

tel volgens The Minimalists is om plezier te vinden 

in dit soort ervaringen. Stel jezelf de vraag: hoe 

maak ik het leuker? Daarmee worden dingen die 

je niet graag doet dingen die je graag doet.  

Samenvattend kunnen we zeggen dat zingeving 

iets is waar we in deze tijd iets mee moeten. Het 

dringt zich aan ons op, door de huidige cultuur 

waarin zingeving centraal lijkt te staan bij de be-

antwoording van levensvragen en ook door de 

tijdloze interne drang van de mens om iets van 

het leven te maken. Het grote plaatje krijgen we 

niet compleet, aldus Tiggelaar. Daarvoor moeten 

we het bij Jezus zoeken. Hij geeft het antwoord 

op de grote levensvragen, vragen als wat is de 

weg, de waarheid en het leven? Maar wat als we 

inzoomen op het kleinere plaatje? Hoe kleuren we 

die concreet in, met in ons achterhoofd het grote-

re plaatje? Kunnen we zelf aan de weg timmeren? 

In hoeverre kunnen wij als christenen daarin op 

zoek naar geluk, met nog steeds Jezus als Zinge-

ver in ons achterhoofd? Hoe concreet kunnen we 

worden? Kunnen wij iets met de principes die The 

Minimalists ons aanreiken? Of branden we dan 

onze vingers aan te veel maakbaarheid? 

Deel 3: Verbinding 

The Minimalists lieten hun duurbetaalde banen 

achter zich om op zoek te gaan naar wat echt 

betekenis kon geven aan hun leven en wat hen 

gelukkig maakt. Wat hun antwoord is op vragen 

die over het grote plaatje gaan, weten we niet. 

Daar zeggen ze niets over. Wel geven ze ant-

woord op vragen die over het kleine plaatje gaan, 

simpelweg hoe je je dag invult en hoe kleine stap-
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jes die je per dag maakt, kleine veranderingen die 

je per dag doorvoert, uiteindelijk van grote in-

vloed zijn op je leven. Voor hen gaat het over 

aandacht geven aan wat belangrijk is door achter-

wege te laten wat overbodig is. 

Is dat maakbaarheid? Ja, ergens wel. The Minima-

lists ondernemen stappen en maken plannen om 

hun leven naar een hoger niveau te brengen. Is 

dat iets waar wij voor moeten huiveren? Nee, dat 

denk ik niet. Doen wij dat te veel als christenen? 

Ja, dat denk ik wel, soms. Het idee dat alleen God 

ons geluk kan geven, zit zo in ons geprent dat dat 

soms belemmerend werkt voor dingen die te veel 

neigen naar maakbaarheid. Ergens is dat gek, 

omdat we wel goed weten wat ons ongelukkig 

maakt: de halve dag in bed liggen, te veel eten, te 

weinig eten, te ongezond eten, te veel werken, te 

weinig werken, noem maar op. Ieder heeft zo zijn 

eigen ideeën over wat hem, haar, of de mensheid 

ongelukkig maakt en vermijdt die dingen. Zo 

gauw we echter te concrete ideeën krijgen over 

wat ons gelukkig maakt, trappen we op de rem: 

stop. God maakt ons gelukkig.  

Tiggelaar noemt Jezus als antwoord op het grote 

plaatje. Ik denk dat Jezus ons ook kan helpen in 

het kleine plaatje, maar niet door ons geluk te 

laten afhangen van zijn ingrijpen. Jezus roept op 

tot actie, zoals we lazen in Lucas 12. In dat speci-

fieke stuk roept hij op tot handelingen die sterk 

neigen naar de principes van het minimalisme: 

maak je geen zorgen over eten, maak je geen 

zorgen over je kleding. Door eens na te denken 

over wat je allemaal hebt, je daarvan bewust te 

worden en ook te ontdekken wat je allemaal kunt 

missen, komt er ruimte vrij om je te focussen op 

de belangrijke dingen: de omgang met God en de 

mensen om je heen. Tips en tricks van het mini-

malisme kunnen hier goed bij helpen: verwijder al 

die stoorzenders uit je leven die je het zicht op de 

belangrijke dingen belemmeren.  

De principes van het minimalisme kunnen ook 

werken als een oefening. Denk aan de positieve 

ervaringen waarover Millburn en Nicodemus het 

hadden, die ervaringen die je liever niet doet. Dat 

is vergelijkbaar met de dingen waartoe de Bijbel 

ons vaak oproept: heb je naaste lief, heb je vijan-

den lief, zorg voor de armen, maak je geen zor-

gen over kleding en eten. Dingen die we eigenlijk 

liever niet doen, die we lastig vinden, maar die 

voor ons wel een positieve ervaring zijn. De Bijbel 

lijkt ons soms op te roepen om radicaal te veran-

deren. Hoe vaak zien we weer dat dit mislukt? 

Komt dat misschien omdat we onszelf te hoge 

eisen stellen? Ik denk dat de oefening in elke dag 

in kleine stapjes iets veranderen ons kan helpen 

om het haalbaar voor onszelf te maken. Zoals het 

minimalisme zegt: maak het leuk en doe het in 

kleine stapjes. Stap niet gelijk drie meter buiten je 

comfortzone, maar ga eerst eens aan de rand 

staan en ga elke dag een centimeter verder.  

Afsluitend: hoe denk ik dat christenen tegenover 

het minimalisme kunnen staan? Ik denk dat er 

minimalistische principes zijn die we goed in ons 

leven kunnen toepassen, en ja, waar we ook ge-

lukkiger van worden. Je mag je leven mooier ma-

ken, je mag doelen nastreven. Blijf daarbij nuch-

ter: je gaat dingen niet in één keer goed doen, het 

werkt het best geleidelijk. Als we ons bewuster 

worden van ons leven en wat daarin is en dat 

doen door stoorzenders uit ons leven te halen, 

gaan we niet al bij voorbaat te veel uit van maak-

baarheid. Ik denk dat de vrees daarvoor wel wat 

minder mag en we ons daar wat minder achter 

moeten verschuilen. De zin waarmee de docu-

mentaire afsloot, vond ik mooi: ‘Love people and 

hold things, because the opposite never works.’ 

Mijns inziens sluit dat aan bij de woorden van 

Jezus, die de grondslag moeten zijn van alles wat 

we doen in ons leven en de geboden van God 

samenvatten: ‘God liefhebben en je naaste als 

jezelf.’ 
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Lidwoorden in het Grieks 

MJ: In het Nederlands zeggen we dan weer niet 

‘het Friesland’.  

JRRM: Maar bijvoorbeeld wel het Friesland van de 

21e eeuw.  

JdJ: Maar ja, dat bestaat dan weer niet. 

 

Gesprek over stelletjes in kasten  

FJB: Mijn vriendin woont bij me in huis en ik kan je 

vertellen dat het niet bevalt. 

TK: Je vrouw loopt er zeker steeds over te klagen. 

 

Kaaskop  

SCWJ: Mijn brein voelt als een kaassoufflé; drie-

kwart leeg en de rest gesmolten. 

 

Verborgen wil  

PHRvH: De wegen van Nestle-Aland zijn ondoor-

grondelijk. 

 

Vak Kritisch    

NIvL: We zaten in vak Kritisch... 

TWvdH: Streng in de leer. 

NIvL: Nou, eerder gedompeld in citroensap. 

 

Ethiek baren  

AlthdB: Stel je voor, ik word onverwacht zwan-

ger… 

 

 

Gezondheidslogica 

MK: Hebben jullie ook wel eens dat als je een cho-

coladereep aan het eten bent, dat je dan denkt: nu 

moet ik hem ook helemaal opmaken, anders ga ik 

hem morgen weer eten en dat is ongezond.  

 

Winnen 

ECW: Lyanne de Haan kan heel goed tegen haar 

winst. 

Ik kan er niks aan doen... 

MK: Ik heb nu veel meer afspraken, dus ik kom ook 

vaker te laat. 

 

Gastvrijheid 

MK: Wil je wat drinken? 

TWvdH: Ja hoor, wat heb je? 

MK: Ik heb jouw bier nog... Maar dat is nog niet 

koud... Verder heb ik niks. 

 

Uitstulpingen 

MJH: Ja, als je maar geen dingen doet waar je 

later spijt van krijgt, seksuele uitstulpingen en zo... 

JCB: Uitspattingen? 

MJH: Ja, dat... 

 

Het tast je hersens aan 

WGJvK over Hebreeuws: Ik was echt heel erg 

gedoe, ik had haat. 
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