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A
micae amicique,

               ls u deze Cornu leest, is de klok inmiddels weer 
verzet. Dat betekent dat het ’s ochtends nog wat eerder licht 
wordt en het ’s avonds weer wat langer licht blijft. Ik vind dat 
heerlijk en kan me er nu al op verheugen dat dit proces van 
lichter worden zich nog even doorzet. Vooral de ochtenden 
vind ik erg fijn, als ik zie dat het een heldere dag wordt en de 
zon rond een uur of zeven rozeroodoranje door mijn gordijn 
schijnt. De wereld ziet er een stuk vrolijker uit met een laagje 
zon over alles heen. Het maakt me energieker om mijn werk 
te doen en zorgt er tegelijkertijd voor dat ik meer wil genieten 
van wat ik om me heen zie. Na deze winter van kromgekruld 
zijn in studieboeken en verplichtingen, wil ik weer naar buiten 
kijken. Een tandje minder doen, óók als het ik het druk heb. 
De opgespaarde kopzorgen van de grauwe kouwe maanden 
even loslaten en lekker buiten wandelen. Dat ik kan denken: 
het komt wel goed, en zo niet, dan ook. De tijd naar Pasen toe 
helpt me om dingen in perspectief te zien. En doet me ook 
weer beseffen dat gerichtheid op God en loslaten van zorgen 
een leerproces is. Een proces van lichter worden. 
Ik wens u allen veel leesplezier toe met deze Cornu en hoopt 
dat u hem lekker in het zonnetje kunt lezen, of bespreken met 
uw huisgenoten zonder hem te hebben gelezen.

M. Spans
h.t. hoofdredacteur Cornu

Hoofdredactioneel Melanie Spans
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De vrijdagmiddag in de bieb is zoals altijd 
lekker rustig. Ik zit nog de laatste dingetjes 
te studeren voor de tentamens. Mijn hoofd 
zit al te vol na een lange week van stampen. 
Het was weer een lange week waarin teveel 
moest gebeuren in een te korte tijdsbestek. 
Vanaf mijn stoel in de bieb kijk ik bij het raam 
uit. De lucht is heerlijk blauw en de zon licht 
de bomen vrolijk op. De bomen hebben al 
knopjes op de takjes. Nog even en er is een 
groene explosie van kleine verse blaadjes.
 De deuren van de bieb klapperen 
achter me dicht en ik loop door de stralen-
de zon naar huis. Een merel vliegt naar het 
muurtje. Een aantal koolmeesjes wippen 
vrolijk in de takjes boven mij. Twee duiven 
koeren op het dak. Glimlachend ga ik het 
huis binnen. ‘Wat heb ik straks zin in fietsen 
zeg!’ denk ik bij mezelf en fluitend loop ik 
naar boven.
 De wind plukt aan m’n shirt en suist 
langs m’n oren. Het fietspad slingert parallel 
aan de IJssel en voert me langs de Zande en 
Zalk onderweg naar Hattem. Ik heb vanmid-
dag een prettig briesje schuin van achter. Het 
weer is zelfs zo goed dat ik zelfs ‘met zonder 
jas’ kan fietsen.
 Vanmiddag ben ik weer onder de 
indruk van Gods schepping. De regen heeft 
de wereld weer schoongewassen en alle 
kleuren lijken nog helderder dan voorheen. 
Het pallet van de zalkerdijk stroomt over 
van kleuren. Alle verschillende tinten groen 
kleuren de bomen en het gras. In het gras 
bloeien bloemen met alle kleuren van de 
regenboog. Rode tulpen, gele narcissen, 
blauwe druifjes en witte crocusjes staan 
verspreid in het gras.
 Ergens voorbij Zalk zag ik een 
ooievaar in een plasje water staan. Prachtig 
staat hij daar met zijn lange rode poten in het 
water. Het water is rimpelloos en zijn weer-
spiegeling vlekkeloos. Statig staat hij, getooid 
in een wit verenkleed met zwarte panden.

 
Ik stond een tijdje naar de ooievaar te kijken. 
Hij had het op een gegeven moment door en 
liep weg. Het lijkt haast alsof hij door het water 
sluipt zoals hij zijn lange benen vooruit zet. Het 
water rimpelt van de beweging en kaatst het 
licht van de laatmiddagzon in alle richtingen.
 Bij het zien van dit gezicht kwam er 
een glimlach op mijn gezicht. Wat kan ik van 
Gods schepping genieten. En nu het lente is 
des te meer. Alles komt weer tot leven. De 
grauwe bomen worden weer bekleed met 
blaadjes en bloesem. Het groene gras is nu 
nog groener. De vogels fluiten weer vrolijker 
en uitbundiger.
En ik vind het zo mooi dat we Pasen mogen 
vieren in deze tijd. Dan gedenken we het lij-
den, sterven en de opstanding van onze Heer, 
Jezus Christus. En de lente laat de transforma-
tie van de dood naar het leven zo mooi zien.
 De lentekriebels hebben me te 
pakken. Ik vind het heerlijk dat het eerder licht 
wordt en langer licht blijft. De zon schildert 
alles in zijn vrolijkheid en geeft me nog meer 
energie. En de lente laat me weer stilstaan bij 
het leven dat ik van God heb ontvangen. Hij 
heeft me uit de band van de zonde bevrijd en 
me vrij gemaakt. De natuur laat me zien hoe ik 
uitbundig tot leven kan komen. 

Nico Snijder
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De trein raast door de polder. We zijn on-
derweg naar Delft om daar als afvaardiging 
hun 58e Dies te vieren en hen daarmee te 
feliciteren. Vandaag is tevens de deadline 
van de C.O.R.N.U. voor dit artikel. Dus mooi 
op tijd om aan dit artikel te beginnen. Ik vind 
het jammer dat het PaCo dit jaar zo slecht 
valt. Ik en veel van u met mij kunnen door 
tentamens op de dagen van het PaCo dit 
 jaar niet naar Helvoirt. Jammer, want ik vind 
het PaCo de leukste amicale activiteit die er is. 
We hebben 10 mei nog een amicaal weekend 
en als dat de helft zo leuk wordt als dat van 
vorig jaar met Nijmegen, dan belooft het een 
mooi weekend te worden. 

Een tijdje geleden heeft uw ab-actis u ook 
mogen afvaardigen in het buitenland, namelijk 
in India. Ik heb me daar geen moment ab-actis 
gevoeld, ik was daar meer een rare, blanke 
toerist. Nou, behalve één moment dan. Eén 
moment heb ik me in India een echte ab-actis 
gevoeld. We lopen als een groep door een 
heel druk en krap stadje. Je kunt er over de 
koppen niet lopen en overal wordt getoeterd 
en geroepen naar elkaar. Overal zijn sterke en 
soms smerige geuren en dampen. Hoewel het 
prachtig weer is, komt er maar weinig zon-
licht naar de smalle straatjes door alle hoge 
gebouwen die dicht tegen elkaar en op en 
over elkaar gebouwd zijn. Er zijn veel indrukken 
tegelijk en ik weet niet waar ik op moet letten, 
er gebeurd overal wat. De geluiden resoneren 
voelbaar door je hele lichaam en de Indiase 
lucht doordringt je neus en longen. Voor mij als 
ab-actis dus een beetje zoals de schreeuwe-
rige communicatie met een amicaal verloopt. 
Verder was ik in een heel andere wereld die 
twee week. 
Op een zeker moment had ik in India ook m’n 
lentekriebels. Ik was via Sahas in contact ge- 

Lentegevoel op een 
Nepalese scooter

 

komen met Chundun die een nieuwe scooter 
heeft. We waren op een vrijdag bij hem thuis 
voor de ‘Practical Outreach’. Hij woont in een 
Nepalese wijk aan de rand van Dehradun, 
dichtbij een rivier die tussen bossen en bergen 
meandert. We hadden fellowship met een Hin-
doeïstische familie, maar ik kreeg niet zoveel 
mee omdat ik geen Nepalees kan. Wel was het 
mooi om te zien hoe ze het evangelie met lied, 
gesprek en gebed verspreiden. Daarna mocht 
ik op de scooter van Chundun rijden en hij ging 
als een soort instructeur achterop. Amice Hagg 
zat bij een andere Nepalees achterop de scoo-
ter en toen gingen we over allemaal hobbe-
lige bergweggetjes langs de rivier touren. Dit 
was een geniaal moment tijdens de Indiareis. 
Dwars door de prachtige natuur op een snelle 
scooter. Daaraan terugdenkend ben ik even 
helemaal van de wereld. 

In Nederland gaat de natuur nu erg hard. Ik 
ben druk plannen aan het maken voor de 
moestuin en de eerste dingen te zaaien. Sei-
zoenen volgen elkaar snel op en zijn onderling 
enorm verschillend, dat contrast heb je in India 
niet zo sterk. Mijn broertje heeft voor deze 
C.O.R.N.U. een leuke cartoon gemaakt over 
deze seizoenswisselingen, zie hierbovenrn.

Verder is dit artikel niet geheel verbazingwek-
kend op een lap slappe onsamenhangende 
tekst uitgelopen: het noodzakelijk kwaad dat 
men het ab-actiaat noemt. U hoeft dit niet te 
lezen, dat weet u. Maar nu u hier toch bent, wil 
ik u ook graag het allerbeste wensen. Ik wens 
u toe dat u kan genieten van deze lente, het 
zonlicht, de lange avonden en de toenemende 
temperatuur. 

Amicaal en hartelijk groet ik u,

N.D. van der Veen
h.t. ab-actis

Niels van der Veen
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Van 11 tot 17 maart was de tweede editie van 
de Nationale Week Zonder Vlees. En op 21 
maart werd Forum voor Democratie de groot-
ste partij in de Eerste Kamer. Die twee dingen 
hebben iets met elkaar te maken.

De Nationale Week Zonder Vlees is een 
maatschappelijk initiatief waarbij aandacht 
wordt gevraagd voor de gevolgen van vlees 
eten voor het klimaat. Het eten van vlees 
staat al een enige tijd op de agenda van het 
maatschappelijk debat. Mijn interesse en 
betrokkenheid werden pas echt gewekt na 
een uitzending van Zondag met Lubach op 1 
november 2015. In die aflevering presenteerde 
Arjan Lubach een briljant item over de vraag: 
moeten we misschien iets minder vlees eten? 
Lubach legde met humor en nuance uit dat 
minder vlees eten goed is voor het milieu. De 
vleesindustrie is namelijk de meest vervuilen-
de industrie ter wereld.

Sindsdien hoor ik ook binnen de universi-
teitsgemeenschap steeds meer serieuze 
gesprekken over het minder eten van vlees. 
Misschien komt dat omdat ik me er meer voor 
interesseer, misschien omdat het bewustzijn 
gegroeid is. Bij F.Q.I. lijkt er ook iets veranderd 
te zijn. De eetbond ‘Carnivoren’ laat zich niet 
meer zo voorstaan op hun vleesdieet. Van 
dispuut T.A.U.R.O.S. hoor ik minder grote ver-
halen over vreetgelag waar enkel vlees, zij het 
in verschillende verschijningsvormen, wordt 
geserveerd. Studenten spreken de universiteit 
zelfs aan op hun verantwoordelijkheid jegens 
het milieu wanneer een afsluitende barbecue 
wordt georganiseerd. 

Ondanks mijn groeiende bewustzijn over vlees 
eten, was de Nationale Week Zonder Vlees 
me in eerste instantie ontgaan. Pas op de 
laatste dag hoorde ik dat een dergelijke week 
bestond. Het hield me bezig, die vleesloze 
week. Niet omdat ik direct mijn vleesdieet wil 
veranderen. Maar omdat de Week Zonder 
Vlees precies in de veertigdagentijd bleek te 
vallen. Een vreemde timing wat mij betreft.

Van vlees 
tot vrijheid

Het vreemde is dat christenen al een oude 
traditie hebben om minder tot geen vlees te 
eten in de veertig dagen tot aan Pasen. En 
juist in die periode wordt een Nationale Week 
afgekondigd. De bijbehorende website van dit 
groene initiatief vertelt niet over enig verband 
met de christelijke vastentraditie. Volgens mij 
is dit tekenend voor hoe diep seculier Neder-
land is geworden. Men is zich of niet bewust 
van goede christelijke tradities of laat het 
verband bewust liggen. Dat is jammer en zelfs 
een beetje kwalijk. Waarom? Omdat het aan-
toont hoezeer religie in het nauw is gedreven 
in ons publieke domein.

Christenen die het minder eten van vlees aan-
prijzen, of die het in meer algemene zin voor 
het klimaat opnemen, beroepen zich vaak op 
de goede schepping van God en onze rol als 
rentmeesters om die schepping te bewaren. 
Natuurlijk is dat een goed argument, gewor-
teld in een diepe Bijbelse lijn. Toch mis ik iets.

Ik mis de christelijke vastentraditie als spiritu-
eel/religieus argument om minder vlees te 
eten. Die traditie is zeer oud en te vinden over 
de hele breedte van de christelijke traditie. De 
woestijnvaders staan bekend om hun minima-
listische levensstijl. In de Roomse Kerk is vas-
ten gemeengoed. Calvijn gaat veel dieper dan 
calvinistische zuinigheid door van matiging 
een belangrijke christelijke deugd te maken. 
En ook Voetius leert dat vasten een belangrij-
ke spirituele oefening is. 

Waarom blijft deze christelijke traditie buiten 
beschouwing bij het maatschappelijk debat, 
of op zijn minst bij de Nationale Week Zonder 
Vlees? Onze traditie leert dat matiging goed is 
voor een mens. En biedt een manier om jezelf 
te oefenen in minder gulzig te zijn en je meer 
te richten op God (of zo je wil het goede/ho-
gere). Een groot voordeel voor onze tijd is dat 
je daarin rust kunt vinden in tijden van reclame 
en extreem consumentisme. En vasten oefent 
je om het kostbare leven te waarderen. Dat 
maakt je bewust van de waarde van een stukje  >

Cornulist
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vlees. Waarom eigenlijk wordt een spiritueel argument niet 
ingebracht in het debat over vlees of klimaat? 

Ik vermoed twee oorzaken. De eerste oorzaak is, zoals het 
spreekwoord luidt, dat onbekend ook onbemind raakt. 
Misschien dat de Week Zonder Vlees daarom geen melding 
maakt van vasten. De tweede oorzaak is de angst voor religie 
in ons publieke domein. 

Waarschijnlijk zullen religieuze en spirituele argumenten daar-
om weinig gewicht in de weegschaal van het maatschappelijk 
debat leggen. Daarentegen zie ik wel een ander belang. Wie 
een (spiritueel) argument inbrengt op basis van zijn religieuze 
traditie, die onderstreept de religieuze aanwezigheid in het 
publieke domein. Daarmee kun je pal voor je recht op gods-
dienstvrijheid staan. De godsdienstvrijheid staat steeds meer 
onder druk. Veel liberale partijen hebben een veel te strikte 
opvatting over de scheiding van Kerk en Staat. 
Religie wordt iets voor achter de voordeur, niet 
voor in het publieke domein. Een voorbeeld uit 
de actualiteit: Forum voor Democratie, grote 
winnaar bij de verkiezingen van afgelopen 
maart, is van mening dat godsdienstvrijheid 
ondergeschikt moet worden aan de vrijheid van 
meningsuiting. 

Een spiritueel argument zal een maatschap-
pelijk debat waarschijnlijk niet doen kantelen. 
Maar het is belangrijk om religie niet achter de 
voordeur te verbergen. Mensen moeten bekend 
worden met de prachtige traditie om te vasten. 
En met de christelijke spiritualiteit die veel 
goeds te bieden heeft in deze tijd. Misschien 
dat de angst voor religie in ons seculiere land 
dan ooit wat mindert. 
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Lentekriebels zijn een echt ding. Deze vrolijkheid die overal om ons heen opdoemt uit 
het niets, is biologisch en psychologisch. Door meer zon maakt je lichaam vitamine D 
aan, wat zorgt voor de productie van een aantal belangrijke hormonen. Deze hormonen 
zorgen niet alleen voor seksuele activiteit, maar ook vrolijkheid en ontspannenheid. De 
biologische klok loopt weer meer gelijk met de zonsop- en ondergang, wat schijnbaar 
voor geluk zorgt. Ook de natuur die in de lente zich optut draagt bij aan de kriebels. Het 
bloeien van verschillende planten en alle baby diertjes die rondlopen zorgen voor een 
lieflijke sfeer. Als laatste helpt dat er meer ramen opengaan en men meer buiten komt. 
Meer frisse lucht en frisse mensen zorgt voor meer ontspannenheid. U kunt er dus niets 
aan doen als u overvallen wat door opgelatenheid of zelfs pure blijdschap deze lente. 
Het zijn uitzinnige krachten als de zon en natuur die op u inwerken.

Vlinders in de buik zijn een heel ander ding. Wat ze precies zijn weet men niet heel 
goed. Dat ze een verbinding tussen de darmen en de hersenen zijn  is wel logisch, maar 
in welke richting werkt deze connectie? Emoties worden in je hersenen vooral tot stand 
gebracht door het limbische systeem. Dit systeem is ook betrokken bij je viscerale sen-
soriek, oftewel je interne voelsprieten. Dit  zijn de theorieën: 
 
Theorie 1: Bij sterke emoties projecteren je hersenen gevoel in je buik.  
 
Theorie 2: Bepaalde darmgesteldheden wekken emoties op. Voor beide deze theorieën 
is nog geen hard bewijs aangevoerd. Dus zocht ik nog even verder naar: 
 
Theorie 3: Het limbische systeem verwerkt heftige emoties, zoals angst en woede. Bij 
deze emoties treed een vecht-of-vluchtreactie in werking. Bloed wordt dan weggeleid 
van je darmen (die normaal gesproken erg veel gebruiken voor de spijsvertering) en 
prioriteit gaat naar: hart, longen en spieren; zodat je klaar bent voor de reactie. Bij heftige 
verliefdheid treed deze reactie ook in werking. Uw darmen vertellen de hersenen dat 
ze minder bloed krijgen en daarom voelt uw buik gek. Deze laatste theorie verbindt het 
limbische systeem met de viscerale sensoriek en laat het nut van deze verbinding zien. 
Nu ligt de vraag bij u: vlucht u van of vecht u voor verliefdheid?

Lentekriebels
en vlinders in je buik

Jasper Sonneveld
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Ongetwijfeld heeft u hem wel eens op de Plantage zien staan: het bloemenkarretje 
van Piet Hollander. Al sinds 1930 staat het bloemenkarretje er iedere week, hij wordt 
van vader op zoon overgedragen en is inmiddels niet meer weg te denken uit het 
Kamper straatbeeld. Ik was wel benieuwd wie de eigenaar van dit karretje eigenlijk is 
en besloot hem op te zoeken.

Wilt u wat over uzelf vertellen?
‘Ze noemen mij Piet Hollander. Ik ben van beroep een bloemist. Vanaf mijn 14 e jaar was 
ik aan het werk. Nu ga ik naar mijn 86 e verjaardag en ik vind het werk in bloemen heel 
mooi. Altijd verrassend, het is fleurig en je kan het per dag zien groeien. Als ik bijvoor-
beeld een dag niet op de kwekerij ben geweest, dan zie ik al dat het heel anders is dan 
de vorige keer.  
 
Mijn zoon zit ook in de bloemen. Ik ben gepensioneerd en als hobby kweek ik nog 
steeds, elke dag. En voor mijn zoon sta ik hier vier of vijf dagen in de week.
 
In de zomer hebben we heel veel bloemen zelf, maar in de wintermaanden niet meer, 
omdat de stookkosten tegenwoordig veel te duur zijn. Bloemen uit het buitenland zijn 
dan goedkoper.’ 

Merkt u aan de bloemenverkoop dat het weer lente aan het worden is?
‘Nog niet zozeer, we hebben een paar dagen lente gehad, maar ook veertien dagen 
slecht weer. Dan heerst er echt een mineurstemming. Oudere mensen - dat zijn meestal 
potentiële klanten - zie je dan niet, want die vinden het guur weer. En de jeugd… ja, die 
houdt zich vaak afzijdig van bloemen.’

Welk seizoen is volgens u het beste voor de bloemenverkoop?
‘Als alles goed is dan is januari tot half april de beste tijd. Want nadien heb je veel men-
sen die zelf een tuintje hebben, die hebben dan zelf al bloemen. Maar voor verjaardagen 
en feestjes komen ze wel. En er zijn ook wel mensen die elke week bloemen op het 
water zetten.’ 
 
Wat is eigenlijk uw favoriete bloem en waarom?
‘Dat zijn lathyrusbloemen, de naam schijnt Grieks te wezen. De lathyrus is een mooi,
kleurrijk bloemetje. Toen ik 14 jaar was, had mijn vader lathyrusplantjes en die moest ik
poten. Dat was mijn eerste bezigheid, het ging direct goed en ik vond het leuk. Een leuk
bloemetje, klein maar fijn! Ik kweek ze nog steeds.’

Is er een klant die u is bijgebleven en waarom?
‘Er is een vrouw, die - als je dan de prijs zegt -, zegt: ‘Het is zo duur, je doet het toch zelf? 
Je kweekt ze toch zelf, dus dan kan je ze voor niks weggeven.’ Die denkt dat het niets 
kost om de bloemen te kweken. Maar ze koopt nu elke week een bosje tulpen.’
 
Koopt u zelf eigenlijk wel eens bloemen?
‘Nee, want mijn vrouw neemt wel eens bloemen mee, maar betaalt dan gewoon de 
kostprijs. En als bloemen niet meer zo goed te verkopen zijn omdat ze te oud zijn, zetten 
we ze zelf op tafel.’

Piet Hollander ziet in een Cornu die ik heb meegenomen een foto van Klaas Schilder
staan en vertelt dat de vrouw van Schilder vroeger altijd bloemen bij hem kwam
halen. Extra reden dus om eens langs te komen op de Plantage en het voorjaar in
huis te halen!

Wie is toch die man?
Interview met Piet Hollander, bloemist in hart en nieren

Jenny de Vries
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Studenten staan niet bepaald bekend om 
hun gestructureerde levens, opgeruimde en 
schoongemaakte huizen of om hun verant-
woordelijkheidsgevoel. Vaak zijn ze chaotisch 
en zijn studentenhuizen een bescheiden 
zwijnenstal te noemen. Ook zijn veel stu-
denten niet in staat om hun planten in leven 
te houden, want laat je daar nou net enige 
structuur in de verzorging voor nodig hebben. 
Zelfs al heeft de gemiddelde plant slechts 
één keer in de week een beetje water nodig, 
en zou met een cactus in huis het helemaal 
makkelijk moeten zijn. Toch zijn sommige stu-
denten zelfs in staat om hun cactus zodanig 
te vergeten dat hij langzaam het loodje legt, 
wat een hele prestatie op zich is. Mijn taak is 
om te kijken hoe het met de groene vingers 
van onze amicae amicique is gesteld. 

Mijn eerste onderzoeksobject is de tuin van 
de Sabkade. De voortuin van de Sabkade is 
ietwat saai, maar goed onderhouden. Het gras 
is gemaaid en een verdwaald bloemenperkje 
staat er netjes bij. Nu hoeft de Sabkade daar 
ook zelf niks aan te doen, dus mogen ze ook 
niet met de eer strijken. De mensen die aan 
de voorkant wonen hebben in ieder geval een 
mooi uitzicht. Niet iedereen kan zeggen dat ze 
een rivier door hun voortuin hebben stromen. 
Ik ben benieuwd hoe het aan de achterkant 
gesteld is. 

Het eerste wat me opvalt wanneer ik de tuin 
binnenkom is het amandelboompje dat in 
bloei staat. Het is nog klein, en niet echt een 
boom te noemen, maar de bloesem is een 
mooie blikvanger, die de aandacht vervolgens 
vestigt op het goed onderhouden gedeelte 
in de tuin. Er staan wat bloemen en planten 
omheen, en er is geen spoortje onkruid te zien. 
Het is wel een schril contract met de rest van 
de tuin. Daar liggen ingeklapte plastic tuin-
stoelen, een tuintafel is op z’n kop neergesme-
ten, vuilniszakken liggen in een hoek gedumpt 
en ergens ligt een fiets omver. We hebben het 
natuurlijk wel over een studententuin, en dat is 
ook te zien; het is al heel wat dat een deel van 
de tuin er netjes bij ligt. Langs de muur van het 
huis staan ook nog wat narcissen en blauwe 
druiven in pot. 

De Sabkadiërs die het meeste in de tuin bezig 
zijn, zijn Jeroen en Thomas. De tuin is namelijk 

Groene vingers Mirjam Bakker

een heuse huistaak1 geworden en aan hun toebe-
deeld. 

De tuinierhobby van Jeroen en Thomas begon met de 
moestuintjes van de Albert Heijn, en de vensterbank in 
de woonkamer van de Sabkade bleek een uitermate 
geschikte plek om plantjes te kweken. Wanneer de 
zon op woonkamer staat is het net een broeikas. Toen 
de plantjes groot genoeg waren, konden ze in de tuin 
worden gezet. Dat leverde onder andere een rijke 
tomatenoogst op. Er stonden ook al veel planten in de 
tuin, maar ze waren slecht verzorgd. Met een beetje 
bijsnoeien en onderhouden, begonnen ook die weer 
te leven. Ze hebben nog een vlinder en bijenmix in de 
tuin gezaaid en het amandelboompje, een Japanse 
esdoorn en kruisbessen erin gezet. Met deze vernieu-
wingen stond de tuin er weer goed bij. De tijd die ze 
in de tuin steken verschilt een beetje per jaargetijde. 
In de winter is er weinig te doen, maar in de zomer 
moeten de planten elke dag water krijgen, en moet er 
vaak geschoffeld en gewied worden. 

Mijn tweede bestemming is de Sekte om Niels uit te 
horen over zijn moestuin. Ik ga op zijn kamer langs, 
omdat hij deze middag plantjes gaat zaaien in zijn 
kiembak en ik mag erbij helpen. In zijn kamer hangt 
een mooie poster met groenten er op afgebeeld. Hij 
heeft ook wat planten op zijn kamer staan, waaron-
der een kruidje-roer-mij-niet en een geluksklaver. 
Fun fact: beide gaan ’s nachts dicht en wanneer je 
het kruidje-roer-mij-niet aanraakt, vouwt hij ook zijn 
blaadjes dicht. 

Eerst had Niels samen met Tim een moestuin vlakbij 
de kinderboerderij, maar die is niet meer. Nu heeft 
hij in z’n eentje een moestuin van 75m2. Omdat hij 
die tuin nog niet zo lang heeft, staat er nog niks in. 
Gelukkig is het tuinseizoen weer begonnen en kan 
hij er binnenkort mee aan de slag. De eerste stap is 
de eerste zaadjes zaaien in de kiembak. Sommige 
planten hebben in het begin meer verzorging nodig, 
en daarom is het makkelijker om ze thuis te hebben. 
We zaaien onder andere tijm, rozemarijn, komijn en 
dille. Nu is het wachten tot ze ontkiemen. Veel andere 
planten kunnen direct de grond in, maar daar is het nu 
nog te vroeg in het jaar voor. De tuin is al wel omgespit 
en er klaar voor. Niels raadpleegt af en toe een boekje 
wat hij van zijn opa heeft gekregen. Daarin staat per 
gewas informatie over hoe de plant te verzorgen, 
wanneer hij de grond in kan, wanneer hij geoogst 
moet worden, enzovoort.

1 Een huistaak is een taak in het huis die aan één persoon, of in dit 
geval twee personen, is toebedeeld en waar diegene verantwoordelijk voor is 
en voor wordt gehouden. Het niet doen van je huistaak kan leiden tot spannin-
gen en ruzies binnen het huis.
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Hoeveel tijd in de tuin gestoken moet worden verschilt per seizoen. Tijdens de zaai-
periode is Niels twee dagdelen per week kwijt om onkruid weg te halen. In de zomer 
en wanneer er geoogst kan worden is het iets drukker. Het leuke van de tuin is dat 
het elk jaar weer anders is. Per jaar is er verschil in welk gewas het wel of niet doet, 
waar het weer ook een grote rol in speelt. Vorige zomer was het heel erg droog en 
toen was er bijna geen aardappeloogst, maar de rode bieten en de tomaten deden 
het wel goed. 

Voor de mensen die ook met tuinieren willen beginnen hier een paar tuintips: 

 - Koffiedik is goed voor de planten. Ook voor kamerplanten is dit te  
 gebruiken. 
 - Kamerplanten kun je beter vaker een beetje water geven dan in een 
  keer heel veel. 
 - Zorg voor afwisseling in de bloeiperiode van planten en bloemen. 
 Sommige bloemen bloeien in de zomer, andere weer in de herfst, 
 winter of lente. 
 - Klimop in je groencontainer schijnt tegen maden te helpen. 
 - Als je last hebt van katten in je tuin, kun je koffiedrab of citrusschillen 
 om je planten heen leggen.
 - Goed gereedschap is een goeie investering om het werken in de tuin 
 makkelijker te maken. 
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Datum: 15 Maart 2019
Locatie: Voorstraat 74
Betreft: Verslag Toiletonderzoek 
 
Vrijdag 15:30, een perfecte tijd om uit bed te komen en aan het weekend te begin-
nen. Voor MJ echter is het werk pas net begonnen. Er moeten toiletten onderzocht 
worden en vandaag is ‘De Sekte’ aan de beurt. Zoals het Sektariërs behoort, wer-
den we vriendelijk ontvangen. Koek en koffie worden genoten en de geheimen van 
de lokale toiletten geëvangeliseerd. MJ laat zich niet teveel bekoren en zal zich aan 
eigen maatstaven houden. In een laatste strategisch overleg worden de toiletten 
verdeeld. M zal het water beneden testen en J zal verslag maken van de status van 
het closet boven.

Verslag J wc boven
In een perfecte wereld, wist ik alle lichtknopjes te vinden. Dan had ik dus eerst 
geklikt en was het licht aan de hemel aangegaan. Vervolgens was ik omhoog ge-
schreden en had ik weer geklikt voordat ik de toiletdeur had opengedaan. Daarna 
had ik een heerlijk watercloset gezien en was mijn blaas in mij opgesprongen en was ik 
ter plekke gaan zingen, verheugd om de redder van de vermoeide kringspier. Nu leven 
we niet in een perfecte wereld, dus zocht ik in het donker mijn weg omhoog en stond 
ik enkele minuten onbelichte muren te betasten, tot ik me bedacht dat het lichtknopje 
aan de buitenkant van de kamer zat. Toch blij dat zonder lamp mijn schaamrood niet te 
zien was. Nu het licht gevonden was kon de verkenning van deze toilet-douchecombo 
begonnen worden.

Fijn dat ze in een mannenkast als De sekte ook een toilet voor haar hebben. Dan bedoel 
ik niet vrouwelijke bezoekers, maar keratineslierten uit het hoofd. Het is niet totaal ab-
normaal dat er in een douche enkele haren te vinden zijn, maar nu waren ze echt overal. 
Korte baardhaartjes bij de spiegel tot daadwerkelijke joekels verstopt achter de trekker. 
Van wie deze natte zwarte delen waren, gaat buiten de scopus van dit artikel, al ben 
ik wel benieuwd. Nu denkt u misschien dat dit allemaal wel heel vunzig klinkt, alsof er 
een zacht prikkelig tapijt van afgestoten eiwitten op de grond ligt, maar dat valt ook wel 
weer mee. Ze zitten overal, maar het zijn er niet zo heel veel. Als u gewoon uw ogen een 
beetje toeknijpt, of het licht niet aanzet, merkt u er niets van.

 Dan nu, de experience van behoeftedoening. De pot is ietwat laag, maar heeft een 
prima zit. Onder de bril zaten twee haartjes, maar zelf was hij keurig schoon. Geen 
defecten of krakkemikkigheden en voldoende ruimte aan alle kanten van de pot om 
verschillende druk-posities in te nemen. Genoeg wc-papier, een toiletborstel en een 
luchtverfrisser. Puur pragmatisch was het helemaal in orde. Nu zorgt de douchecombi-
natie wel voor enkele onreinheden, zoals de roest randjes rondom de metalen bodem 
van de genoemde luchtverfrisser en alle haren die tijdens het douchen en scheren los 
raken. Ook waren op enkele plekken kleine beetjes schimmels te zien. Nu vond ik dit 
zelf slechts een klein probleem, maar voor de uiterst pientere preutsen onder u kan dit 
belemmerend zijn voor de ontspanning.

Nu we weten of het uit kan om even naar boven te sprinten voor een snelle ontlasting, 
moeten we een treetje hoger gaan. Dan bedoel ik niet de mythische Sekte-zolder, maar 
de vraag: is deze wc een plasparadijs? Dan bedoel ik niet onze zeer gewaardeerde 
amice, maar: blijft u lekker zitten? Of bent u snel weer weg? Hierin stelt deze kamer 
toch teleur. Wie naar boven gaat als SOG-activiteit of om zichzelf even af te sluiten van 
bijvoorbeeld haar dispuutsgenoten kan maar beter een telefoon meenemen. De poster 
die de deur wat zou moeten opleuken komt uit 2009 en is dus inmiddels tien jaar oud. 

MJ gaat naar de wc Melanie & Jasper
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Verder is er, behalve de haren, niets te zien. In deze grote douche-plascabine bent u 
volledig op uzelf aangewezen.
En als u dan klaar bent en u handen wil wassen is er wel zeep, maar geen handdoek. 
Jammer om met deze teleurstelling af te moeten sluiten. Prima toilet, beetje saai en net 
niet helemaal alles in orde.

Verslag M wc beneden
Met het onderzoeksmateriaal in aanslag ga ik op weg naar mijn werkveld. Ik doe even 
mijn ogen dicht om me mentaal voor te bereiden. Door de meerdere onderzoeken 
die ik al heb gedaan, wordt het steeds lastiger om elk subject nog onbevooroordeeld 
te bestuderen. Toch is een bepaalde objectiviteit vereist. Behoeftepotten hebben iets 
vunzigs, altijd, maar het gemiddelde studententoilet is niet de beste standaard om voor 
ogen te hebben. Ik probeer desondanks van tevoren niet al te veel vunzigheid te ver-
wachten en zo het oordeel niet bij voorbaat al te vellen. Niet te veel aan de verbeelding 
overlaten, maar focussen op de feiten.

De ruimte waarin de wc zich bevindt, is onopvallend in de gang gelokaliseerd. Opval-
lend genoeg om hem makkelijk te vinden, onopvallend genoeg om geen sta-in-de-
weg in de gang te zijn. Het hokje doet gelijk knus aan. Dat ligt in de eerste plaats aan 
de grootte. Klein, maar fijn, omdat het niet te klein is. Daarnaast spelen de foto’s aan de 
wand een grote rol. Dat doet gelijk erg gezellig aan. Het is alsof je met je oma op de 
bank door oude foto-albums bladert terwijl je bonbons eet die naar luchtverfrissers 
smaken. Dat is ergens knus maar ook wat onbehaaglijk. 

Terwijl ik het toilet gebruik, bekijk ik de foto’s waarmee de wanden en de deur zijn vol-
geplakt, dat lijkt namelijk de bedoeling te zijn, en ik moet zeggen: het is leuk vermaak. 
Ik merk dat ik al snel probeer een connectie tussen alle foto’s te vinden. Dat is niet erg 
moeilijk. Op elke foto staat een (ex-)bewoner van de Sekte. Alle foto’s zijn gemaakt in 
de IntroPer, waarschijnlijk ook allemaal dezelfde: die uit het jaar 2016. Naarmate ik de 
foto’s intenser bestudeer, vind ik de wc steeds vunziger worden, en dat ligt niet aan de 
hygiëne. Die is best prima. De geur is bijvoorbeeld oké, waar het openstaande raampje 
waarschijnlijk een positieve bijdrage aan levert. Ik vraag me af of mijn idee van vunzig-
heid me wordt ingegeven door mijn vooroordelen, maar uiteindelijk kan ik niet aan de 
indruk ontsnappen dat ik me op een plek bevind waar ik liever niet ben. De foto’s geven 
in eerste instantie de indruk van een leuk huis, met leuke huisgenoten, die elkaar ook 
allemaal zo leuk vinden dat ze mekaar dagelijks bij de behoeftedoening willen bekijken. 
Maar hoe langer ik me tussen die s(l)ijmerige foto’s bevindt, hoe meer ik de indruk krijg 
dat er vreemde dingen gebeuren in dit huis, waar de bewoners zelf waarschijnlijk geen 
oog voor hebben – daar moet je toch een objectieve buitenstaander voor zijn, zoals ik. 

Een selectie uit de foto’s, ingedeeld in categorieën die voor zich spreken, ziet u op de 
volgende pagina’s. 
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Categorie 1: zoenen
  
 

v

Categorie 2: tong
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Categorie 3: overige niet nader te omschrijven handelingen en houdingen 
  

Categorie 4: expliciet
 

]

De interesses van de bewoners blijken duidelijk. Het is leuk als er wat persoonlijks wordt 
gedeeld op een toilet, maar houd het binnen de perken. In dit geval schaadt de over-
daad, helemaal doordat het het gevoel oproept op de verkeerde plek te zijn en dingen 
te zien te krijgen die je liever niet ziet. Het is over het algemeen niet nodig dat iemand 
zich schaamt voor bepaalde voorkeuren, maar in dit geval wel. 

De afbeeldingen lijken gezellig, maar komen uiteindelijk de plaservaring niet ten goede. 
Ze roepen zo’n vunzigheid op dat ik liever niet plaatsneem op de bril, hoewel die toch 
niet erg vies lijkt. 
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Zomernummers kent iedereen wel, en een herfstnummer is ook nog wel duidelijk. Kerstmuziek hoort 
duidelijk bij de winter, maar wanneer is muziek een lentenummer? Wanneer is een heel album een 
lente-album? Lente heeft te maken met groei, een reis vanuit de kou naar de zon. Optimisme na een 
periode van teleurstelling. Daar passen wel wat albums bij.

Gorillaz - Plastic Beach
Verschenen: 2010 
Genre: ???

Onderzeeërs, een cyborggitarist, een eiland van afval en kwallen als ontbijt. Een goede vraag om te stellen 
als men naar dit album luistert is bijvoorbeeld: Huh? of: Waar gaat het over? en: Waarom is elk nummer zo 
anders? Plastic Beach bevat muziek van twintig artiesten en drie orkesten, gemixt en gematcht door de 
leadzanger van Blur en gecondenseerd tot vijftien-en-een-halve track. Het resultaat is een traag elek-
tronisch album dat heen en weer schuifelt tussen hip-hop, rock en pop. Deze muzikale diversiteit onder-
steund een stevige boodschap: We leven in een weggooimaatschappij1 en binnenkort wordt dat het eind 
van de mensheid2. Tegelijk ook de boodschap dat de natuur zich al aanpast aan ons afval3. Dus stap in de 
Gorillaz-onderzeeboot en duik mee naar de plastic beach. De nieuwe plastic-ecologie wordt bezongen 
en het einde van de wereld betreurd. Er is verwondering en melancholie gegoten in een goede onderwa-
tertrip van ongeveer een uurtje. Even weg uit deze consumeer-samenleving naar dit idyllische strand.

Foster the People - Torches
Verschenen: 2011 
Genre: Indie-pop

Torches is een album dat niet goed is in stilzitten. Al in het eerste nummer bind Foster zichzelf vast zodat hij 
niet valt, maar de stoel blijft niet stil staan. Drum, bas en keyboard maken van elk nummer een vol feestje 
om de voeten van de vloer te halen. De refreinen blijven lekker in het hoofd hangen en klinken elke keer 
rijker. Het album zit vol met kleine muzikale details die het heerlijk lang herluisterbaar maken. Fosters stem 
heeft een prima bereik en een fijne diversiteit. De teksten zijn een oppepper en houden oren en hoofd 
actief. De thema’s zijn vooral vluchten, jezelf zijn en daarvoor vechten. Torches is een zaklamp in een 
omgeving van eenzaamheid. Samen op avontuur door een donker huis. Snelle hartslag en spannende 
hoekjes4, maar vooral bedoeld om leuk te zijn. 
Foster the People is uitstekend in het incorporeren van hoekjes in hun nummers. > 

1	 Superfast	Jellyfish
2 Empire Ants
3 Deze boodschap is wat moeilijker te vinden op het album, maar is te zien aan de palmbomen op de cover en de zin ‘Plastico where the 
green   grows.’ in het nummer: Plastic Beach. Daarnaast legt Damon Albarn het uit in een interview.
4 Hoek klinkt als het engelse Hook wat binnen de muziekindustrie de term is voor een stukje muziek dat blijft hangen. 

Kriebelalbums Jasper Sonneveld
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Coldplay - A Head Full of Dreams
Verschenen: 2015 
Genre: pop

Chris Martins stem is altijd de kracht geweest van Coldplay, Martins stem gedragen 
door een herkenbaar bandgeluid. Vanaf X&Y5 werden de nummers grootser en breder. 
Perfect voor massale live-optredens. Vanaf Viva la Vida26 begon het rockbandgevoel 
kwijt te raken. Nu zijn we bij album zeven en wat is er gebeurd? A Head full of Dreams 
heeft weinig nieuws. Het is een optimistisch album dat een typische, elektronische Mylo 
Xyloto37-sound heeft. Dat is jammer, want onder die schimmellaag zit af en toe ou-
derwetse muzikaliteit. De heerlijke baslijn onder Army of One met de geweldige koele 
X-marks-the-spot-outro8 en de o-zo-zwoele compositie van Everglow zijn de twee 
lichtpuntjes op het album. Beide hebben eindelijk weer eens instrumentatie die an sich 
wat waard is. Coldplay weet nog iets nieuws neer te zetten op een album dat verder 
klinkt als meer van hetzelfde. Meer oppervlakkige feelgood pop die lekker klinkt tot je 
er over nadenkt. Voor de Parachute fans: luister eens naar Everglow en Army of One, 
misschien kan je ervan genieten. Voor de Mylo Xyloto fans: Hier is een tweede versie van 
je favoriete album. Voor degene die nog nooit Coldplay heeft geluisterd. Kom onder je 
steen vandaan en begin desnoods bij A Head Full of Dreams.

5 Het 3de Coldplay-album.
6 Het 4de Coldplay-album.
7 Het 5de Coldplay-album
8	 Red.:	uitdrukking	om	aan	te	duiden	dat	de	figuurlijke	definitie	niet	een-
voudig van de letterlijke af te leiden is. De ‘X’  duidt aan waar de 
schat te zoeken is, als op een schatkaart.
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Sinds 1 januari 2019 heeft de TU een nieuwe medewerker technische dienst. Bij veel 
studenten is dat wel bekend en wordt er gesproken over ‘de nieuwe conciërge’. Maar 
veel meer dan dat weten de meesten niet. Wie is hij, wat doet hij precies en hoe is 
hij hier terechtgekomen? Na krap drie maanden halfslachtige anonimiteit gaat het 
boekje open. Een kennismaking met Hans van Gelder. 

Op dinsdagmiddag - ik wacht in de recreatieruimte - had hij wel een kwartiertje tijd. 
‘Nog even de kast terugzetten, kom er zo aan.’ We nemen een bakje koffie en Hans ver-
telt gelijk het één en ander over het tapijt leggen op de eerste verdieping, wat hij samen 
met een klusbedrijf doet. Hans werkt twee dagen per week op de TU, op maandag en 
dinsdag. Op die dagen is hij druk in de weer met van alles en nog wat, maar met minder 
dan hij zou willen: ‘Ik kom altijd tijd tekort.’ 

Wie ben je?
‘Ik ben Hans, getrouwd met Jolanda van Gelder, nu tweeëntwintig jaar.’ Samen hebben 
ze vier kinderen in de leeftijd van zestien tot eenentwintig jaar: twee jongens, twee 
meisjes. Eén tweeling, van eenentwintig, en een jongen en een meisje. Het gezin Van 
Gelder woont in Zalk, de plaats waar Hans al heel zijn leven woont en waar hij ook Jolan-
da heeft leren kennen. Al woonde Jolanda ‘aan de overkant van de IJssel’, in ’s Heeren-
broek, maar ‘dat was kerkelijk één’, en dus kennen ze elkaar al van kinds af aan. 

Wat doe je voor werk naast je baan op de TU en hoe ben je hier terecht gekomen?
‘Ik werk nu vierendertig jaar in de transport en logistiek, twintig daarvan internationaal, 
vooral Noord- en Zuid-Europa. De overige veertien jaar in de Benelux.’ Dat was met 
name vanwege de thuissituatie, de ziekte van Jolanda, legt hij uit, ‘daarom wilde ik geen 
overnachtingen meer en op tijd naar huis kunnen.’ Want van die lange dagen maken, dat 
gaat niet meer en dat wil hij ook niet meer vanaf het moment dat hij hoorde dat Jolanda 
niet lang meer te leven had.

Dat Hans nu een baan op de TU heeft, heeft ook te maken met de ziekte van Jolanda. 
Hans wist al, ook voor de ziekte, dat Jolanda het eigenlijk te druk had en te veel moest 
doen voor haar werk. Vooral de huisvesting was te veel. ‘Ik dacht al wel eens, dat zou 
me wel wat lijken.’ Toen Jolanda tijdens haar afwezigheid op de TU haar collega’s thuis 
op bezoek kreeg, heeft Hans het een keer laten vallen. Niet in de serieuze verwachting 
dat dat wat zou worden, ze hadden immers studenten daarvoor aangesteld, zo was het 
antwoord. ‘Ik dacht: ik kan het in ieder geval kenbaar maken, en wie weet.’ 

In september vorig jaar kreeg Hans ineens de vraag of zijn aanbod serieus was. Sinds-
dien is het snel gegaan, vanaf 1 januari dit jaar is Hans twee dagen per week werkzaam 
aan de TU, vertelt hij. Waar hij gelijk aan toevoegt: ‘Het is erg leuk, leuke mensen.’

Wat doe je nu precies op de TU?
Hans is ‘medewerker technische dienst’. Maar die functie in een paar woorden omschrij-
ven, is niet zo makkelijk, want ‘dat is heel breed’, antwoordt hij lachend op mijn vraag 
naar wat hij precies doet. Om een indicatie te geven somt hij op waar hij op het moment 
mee bezig is: ‘lokalen opknappen, meubels vervangen, offertes aanvragen, opdracht 
geven voor onderhoudswerk en klussen, en zelf allerhande klusjes doen.’ Klussen waar 
andere mensen voor nodig zijn plant hij in, zoals schilderwerk en tapijtleggen. Naast die 
klussen zijn er altijd wel zaken die prioriteit hebben, die opkomen. Die gaan dan voor. 
‘Maar twee dagen is eigenlijk te weinig om alles te doen wat gedaan moet worden. Ik 
zou wel meer willen werken.’
Op het moment is hij druk met de tapijtvervanging op de eerste verdieping bij de kanto-
ren. Hij weet al wat waarschijnlijk zijn volgende klus wordt: de verwarming. > 

Huismeester Hans Melanie Spans
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‘Ik dacht: wie weet’
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 ’Die staat eigenlijk constant te hard. Het is vaak te warm, dat hoor ik van veel men-
sen.’ Hij is er simpelweg nog niet aan toegekomen. Dat geldt ook voor de tuin van de 
universiteit en van de bibliotheek. Het onderhoud van beide tuinen hoort ook bij zijn 
takenpakket. Maar hij moet eerlijk zeggen dat dat niet zijn favoriet is: ‘ik ben meer van 
het binnenwerk.’ Ook in het rijtje van ‘willen-maar-nog-geen-tijd’ staan de computers en 
de smartboards. Naar eigen zeggen heeft Hans daar nog niet genoeg verstand van. Hij 
wil zich daar graag in verdiepen zodat hij ook daarin mensen van dienst kan zijn als er 
zich problemen voordoen.

Heb je in je werk ook te maken met de vraag of de TU naar Utrecht verhuist of niet?
‘Het betekent vooral dat er niet al te grote dingen kunnen worden aangepakt, zoals de 
huisvesting voor internationale studenten.’ Als besloten wordt dat de TU in Kampen blijft, 
moet er wat hem betreft daarin iets veranderen. Het liefst ziet hij dat er een groter huis 
komt dat een eigen woning van de TU is. ‘Dat is een stuk minder gedoe.’
Verder heeft hij naar eigen zeggen niet echt kijk op de verhuisdiscussie. ‘Wel zie ik er 
niet echt de meerwaarde van in, een student komt toch hier studeren voor theologie?’ 
Bovendien zijn de kosten vooral wat betreft huisvesting in Utrecht hoger. 

Wat is een tip en een top van de TU?
Wat betreft de tips verwijst Hans naar de eerdergenoemde dingen die hij wil aanpakken. 
Een top van de TU vindt hij dat het een mooie plek is waar mensen worden opgeleid om 
Gods Woord te verspreiden. Nu hij aan de TU werkt, ziet hij zichzelf als iemand die daar-
in mede-faciliteert. ‘Een radertje in dat netwerk zijn, dat is het leuke ervan.’ Een andere 
top van de TU volgens Hans is dat ze niet alleen vrijgemaakte studenten aantrekt maar 
zich steeds breder uitstrekt.  

Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken?
Hans lacht en denkt even na, heel even, en zegt dan vol overtuiging: ‘Een bord spa-
ghetti, ik ben dol op pasta’s.’ Italië was vroeger zijn favoriete land, vooral door de cultuur. 
Hij ging daar het liefst heen met de vrachtwagen. Hij heeft zelfs een cursus Italiaans 
gevolgd in de auto, waardoor hij dat op een gegeven moment vrij goed sprak. Er volgt 
een grappig verhaal: doordat Hans zo goed Italiaans kon, had hij een streepje voor bij de 
Italiaanse laders en lossers. 

Wat zijn je hobby’s?
‘Ik loop hard, twee keer in de week, op woensdagavond en zaterdagochtend.’ Verder 
houdt hij erg van brassbandmuziek, dat luistert hij graag. Vroeger ging hij wel eens kijken 
bij de brassband in Zalk, waarvan hij voormalig medewerker technische dienst Tom 
Waalewijn kent, die de bastuba bespeelde. Ze raakten regelmatig in gesprek.

Ben je bekend met studentenverenigingen, en ben je wel eens op onze soos geweest?
‘Eén keer, voor de brandveiligheid.’ Hij uit zich heel positief over soos: ‘heel gezellig, 
prachtig dat jullie zo’n ruimte hebben.’ Hij zegt zelf niet veel ervaring met studentenver-
enigingen te hebben, sinds zijn dochter lid is van Pro Deo weet hij er iets meer vanaf. 
‘Bij mijn dochters’ studentenvereniging hebben ze ook een soos, eerst in een vrijmetse-
laarskelder. Nu zitten ze in de café de Hemel.1 Grappig toch’, zegt hij lachend. Ik nodig 
hem uit eens langs te komen op soos, wat hem leuk lijkt. ‘Ik ben toch druk met dat tapijt, 
ik kan donderweg wel wat langer doorgaan, dan kom ik even langs.’

Inmiddels heeft Hans een volledige aanstelling gekregen aan onze universiteit en is 
hij dus vijf dagen per week werkzaam.
1 Het blijkt te gaan om café de 7e Hemel in verenigingsstad Deventer, kleine correctie uit zeer betrouwbare bron.
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‘Ik ben dol op pasta’s’
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Almanak maniak
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Almanak maniak
Ons         31e lustrum is een mooie gelegenheid om 

terug te blikken op 155 jaar corpshistorie. 
Hoe kan dat beter dan te duiken in de fascinerende 
wereld van onze almanak? Dit nummer ben ik uw 
almanakmaniak, en neem u mee in een verkennen-
de reis langs deaze uitgebreide reeks. De delen 
zijn te verkrijgen tot op Amazon toe, en bevatten 
waardevol en vermakelijk materiaal. Het feit dat 
F.Q.I. almanakken uitgeeft, getuigt van haar lange 
historie. Noem het een fossiel mos of een levendi-
ge traditie, de serie blijkt vol creativiteit en inhoud, 
en werpt licht op onze geschiedenis – bijvoorbeeld 
over de opkomst van de figuur van de ‘Fidesmaagd’.
 

De oudste almanak van Fides Quaerit Intellectum 
verscheen in 1885, maar is helaas niet aanwezig in 
onze collectie op de senaatskamer. Een paar arti-
kelen hiervan zijn te lezen op de site van de Digitale 
Bibliotheek Overijssel. Onze eigen collectie begint 
met 1893, waar onze reis begint. 
  
1893-1898 
Onze oer-almanakken dateren van 1893 tot 1898. 
Alleen het deel van 1897 ontbreekt, maar deze is 
online te koop. Ze zijn prachtig vormgegeven. Ze 
hebben nog geen inleidingen, dus alle speciale 
dingen moeten we zelf ontdekken. Wat opvalt is dat 
de beschrijving van de hoogleraren in het Latijn is, en 
een Grieks brallied in het exemplaar van 1893. Het 
‘Reglement voor den Almanak’ (van december 1892) 
vermeldt dat er jaarlijks een almanak dient te komen 
vóór de kerstvakantie. 

Marien Clement
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Naast alle praktische informatie over de toenmalige studie, is er 
veel ingezonden materiaal: artikelen, gedichten, (bral)liederen, 
varia, etc. Ik heb de briefjes van am. Visser in de almanakken 
gelaten, dus u kunt zelf alle mooie passages gemakkelijk op-
zoeken.

   1899-1925
  

De tweede categorie almanakken komt uit 1899-1925 (waarbij 1901 en 1917 ontbreken). 
Deze hebben (op 1918 en 1923 na) allemaal een vrouw met een speer, schild en een uil 
op de voorkaft. In deze context doet ze denken aan de Fidesmaagd. De vraag is alleen: 
bestond het concept ‘Fidesmaagd’ al toentertijd? De uil, de helm en de wapens brengt 
mij in verwarring: dit zijn eerder de attributen van Pallas Athene, de Griekse godin van de 
wijsheid! Gaat het hier om deze ‘uil van Minerva’, of vergezelt ze hier de Fidesmaagd?

Om het ingewikkelder te maken: de eerste twee almanakken waarop deze vrouw ver-
schijnt, zijn de almanakken die samen met de zustervereniging Nil Desperandum Deo 
Duce (N.D.D.D.) zijn uitgegeven. Wat heeft deze vrouw met dit Amsterdamse studen-
tencorps van de VU te maken? Het is niet aannemelijk dat de Kamper Fidesmaagd zou 
prijken op een bundel die ook van hen is. Het ligt meer voor de hand dat gekozen is voor 
een neutraler beeld: die van Vrouwe Wijsheid. Later zou uit deze afbeelding de idee van 
de Fidesmaagd gegroeid kunnen zijn. Een interessant vervolgonderzoek zou zijn wan-
neer zij voor het eerst genoemd wordt in onze archieven! Hoe dan ook, de samenwer-
king met N.D.D.D. was geen lang leven beschoren: ik vraag mij af of de almanak van 1901 
er überhaupt ooit gekomen is. Vanaf 1902 maakten beide weer hun eigen almanakken. 
In 1917 kon door de Eerste Wereldoorlog (1914-1919) geen almanak verschijnen, door de 
grote schaarste. In 1919 was slechts een almanak met papieren kaft mogelijk. Een paar 
jaar hebben de almanakken een aangepast ontwerp: een lichtere kaft, alleen langs de 
rug behielden ze de dieprode kleur van voor 1917. Pas in 1924 wordt het eerste ontwerp 
van 1899 weer opgepakt. Zou dit zijn omdat toen de welvaart weer op het niveau van 
voor de oorlog was gekomen?

Opvallend binnen deze reeks zijn twee blauwe almanakken (1903, 1906), een groene 
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(1918), en 1919 en 1923, waarbij het corpsvaandel op de voorkant prijkt. Verder viel mij 
op dat er in de almanak van 1900 sprake was van ‘verenigingen onder het corps’. Qua 
doelstelling leken deze op clubs, maar dan wel met het bestuur dat vergelijkbaar is met 
onze disputen. Zijn dit de voorlopers hiervan?

1926
De almanak van 1926 is revolutionair en zonder navolging, gans 
anders dan de rest. Boeiend aan dit deel is dat de disputen 
CH.R.I.S.O.S.T.O.M.O.S. en H.E.R.O.S. voor het eerst vermeld worden 
als (nog) niet erkende disputen. Blijkbaar werden disputen destijds 
ook al voor hun corpserkenning geplaatst in zulke overzichten! 

1927-1950
In 1927 volgde een ontwerp dat tot 1950 mee zou gaan. Op de 
voorkant stond nog steeds een vrouw, maar nu met christelijke 
symbolen: een kruis en een Biblia. Athene is niet meer, Jeruzalem 
heeft gewonnen. Van deze reeks zijn 1943-1945 nooit verschenen door de Tweede 
Wereldoorlog, en mist 1948 in onze collectie. 1946 en 1947 zijn verschenen in moeilijke 
tijden, en hebben dus een papieren kaft. 

Een leuk exemplaar is dat van 1927, met tekeningen van alle hoogleraren en ruimtes als 
de bibliotheek. Ook zitten de almanakken van deze jaren vol met persoonlijke inbreng 
zoals gedichten. Het deel van 1946 is zeer interessant: het getuigt van de verwerking 
van het dubbele trauma van de Tweede Wereldoorlog én de Vrijmaking van 1944. Het 
bevat onder andere de openingstoespraak van prof. Greijdanus tijdens de opening van 
het academisch jaar op 28 september 1945, de eerste toespraak na de oorlog en de 
Vrijmaking.

1952-1960



28

In 1952 doet een nieuw type almanak zijn intrede. De vrouw is van de kaft verdwenen. 
Op de almanakken staat nu de zwaard en troffel in de vorm van een Christusmonogram. 
Het is mij onduidelijk of dit pas vanaf 1950 het corpsembleem is geworden, of dat deze 
al langere tijd in gebruik was. Mogelijk was dit nieuwe logo nodig om zich te kunnen 
onderscheiden van het ‘Oudestraatse’ F.Q.I.

In 1951 is er geen almanak verschenen, en in 1952 alleen een supplement. Mogelijk dat 
de rechtszaak over de rechtmatige voortzetting van F.Q.I. zo veel energie gevraagd heb-
ben, dat een almanak uitbrengen niet realistisch was. Na de uitspraak in 1950 moest het 
corps zich mogelijk bezinnen op de toekomst en hun identiteit. Het zijn maar gissingen 
om het te verklaren. Ook in de vervolgjaren bracht F.Q.I. niet jaarlijks een almanak uit: 
de jaren 1955-1957 en 1958-1960 hebben gezamenlijk één almanak. Dit is een periode 
waarin het corps kromp in ledenaantallen.

1961-1992 (en verder)

In 1961 verschijnt het type almanak dat we nog steeds kennen: de almanakken met 
corpsembleem. Vaak hebben deze almanakken precies dezelfde opmaak als van 
eerdere jaren: de delen 1970 tot 1982, en later 1985 tot 1992 hebben een onveranderde 
opmaak. Gezamenlijk vormen ze een mooi ogende serie gevormd. 
 
Interessant in deze jaren is de almanak van 1970, waarin de gevolgen van de ‘Open brief’ 
voor het corps en de onrust in het huidige VGS-Nederland beschreven worden. De al-
manakken van 1985-1991 zijn in grote aantallen aanwezig op de senaatskamer: blijkbaar 
is het verkeerd inschatten van aantallen al langer een probleem.  

De almanak van 1992 zou een almanakloze periode inluiden. Uit niets blijkt dat de reeks 
daarna zou stoppen: de inleiding vertelt dat er net een almanakrevisie achter de rug 
was, waarmee ze het ‘almanak-automatisme’ wilden verbreken. De nieuwe opzet was: 
eerst de artikelen, dan de universiteit, en pas achterin de gegevens van het Corps. Maar 
blijkbaar was met het wegvallen van het ‘automatisme’ de geest uit de fles: de almanak 
van 1992 zou de laatste van die eeuw zijn. Overigens bevat deze almanak een originele 
bespreking van het synoptisch probleem in verhaalvorm van prof. Van Bruggen. 
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De 21e eeuw

Pas in 2003 verscheen er weer een almanak. Gezien de unieke opmaak (foto, softcover) 
wilde men een nieuwe weg inslaan met de almanakken: geen almanak-automatisme 
meer, maar de almanak als een traktatie bij een lustrum. Zodoende verschenen er ook 
in 2008, 2013 en 2018 almanakken met terugblikken op de voorgaande vijf jaren. Daarbij 
is sinds 2008 steeds meer gekozen voor een traditionele opmaak, in lijn met de alma-
nakken vanaf 1961. 

Wat opvalt is de (interne) opmaak van de almanak van 2008, die doet vermoeden dat 
deze almanak bedoeld is voor middelbare scholieren. Gelukkig zijn de almanakken van 
2013 en 2018 op zowel kaft als binnenkant weer op de lijn van de traditie. Ik hoop dat er 
nog vele almanakken toegevoegd mogen worden hieraan!

Hoe verder?
Deze verkennende reis door de wereld van de corpsalmanakken heeft laten zien hoe 
de almanakken in de loop van de tijd veranderd zijn. Al vanaf het begin is er veel zorg en 
liefde in deze reeks gestopt, met zowel creatieve als inhoudelijke inbreng van studen-
ten, docenten en externen. Enkele jaren bleek het niet mogelijk jaarlijks een almanak uit 
te brengen, maar in de regel verscheen er een nieuw deel. Pas in de jaren ’90 kwam de 
reeks tot stilstand voor tien jaar, waarna ze in onze eeuw weer opgepakt is rondom de 
lustra. Waar de almanak lange tijd ook als studie- 
gids fungeerde, is ze nu vooral een verzamelobject. De almanak heeft zich ontwikkeld 
tot een bekroning van elk lustrum, als uiting van het feest van vijf jaar corpshistorie.

Ik kan u verder meedelen dat ik de almanakkenhoop op de senaatskamer heb geor-
dend in de almanakkenkast. We hebben voor het eerst sinds jaren een toonbare én 
werkbare ‘pronkkast’. Van elke aanwezige jaargang staat er een exemplaar in de tweede 
kast van rechts, chronologisch gesorteerd op ‘Quaerit’ en ‘Quadrat’. Wanneer u een deel 
zoekt, kunt u deze zonder veel moeite vinden en pakken. 

Het lijkt mij daarbij mooi als we in kaart brengen welke bestaande exemplaren we nog 
missen, om deze waar mogelijk aan te vullen. In het bijzonder denk ik aan 1885, 1897, 
1948, en indien die bestaat 1901.

Ook heb ik de rondslingerende dubbele almanakken ingeruimd, inclusief ongeopen-
de dozen met exemplaren van 2013 (waar we 124 exemplaren van bezitten). Ook van 
enkele andere jaren puilen de kasten uit: 1972, 1985 tot en met 1991 en 2008. Er zijn 
daarnaast een paar dubbele exemplaren die maar eenmaal dubbel zijn. 
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Dit stelt wel de vraag: wat gaan we doen met deze bulk aan boeken? Zolang de exem-
plaren van 2018 nog niet zijn ingeruimd, past het nog in de kast. Maar heeft het zin ze al-
lemaal te bewaren in die kast? Ik stel voor dat oude almanakken actief worden verspreid 
onder corpsleden en kasten. Ze bieden een leuk inkijkje in ons verleden, veel interes-
santer dan het later opgestelde corpshistoriedocument uit uw IntroPer. Ook zouden we 
almanakken kunnen gebruiken bij ramacties of in de IntroPer zelf.

Dit was een vluchtige gang door het Fideler oeuvre. Ik moedig u aan zelf eens de moei-
te te nemen een oude almanak door te bladeren – het is echt heel leuk. Ik daag daarbij 
de Cornu-redactie uit volgend jaar de almanakmaniak voort te zetten, om daarin steeds 
een jaargang uit te pluizen. Een wereld vol schatten ligt voor het grijpen!

Tekeningen van hoogleraren! (1927)

Titelblad eerstalmanak (1885)
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Het is veertigdagentijd. Vanouds een tijd van vasten om toe te leven naar het lijden 
en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. Tegenwoordig wordt het ook weer gebruike-
lijker om te vasten in deze periode. Maar op welke manier is vasten nuttig en niet al-
leen een soort oefening om je wilskracht te trainen? Ik zat daarover wat na te denken 
en ik ben maar eens te rade gegaan bij good old Bonhoeffer en mezelf. 

Om bij de beste van beide te beginnen: Bonhoeffer. Hij zegt in zijn boek Navolging1 
het een en ander over de Bergrede en zo ook over Jezus’ woorden omtrent het vasten. 
Jezus veronderstelt iets vanzelfsprekends in het vasten, zegt hij. En zolang het geen 
zelfmarteling of zelfkastijding wordt, ziet Bonhoeffer het belang van deze ascetische 
oefening wel in. Het doel van vasten is om de navolger van Christus ‘bereidwilliger en 
blijmoediger’ te maken om de weg te volgen die God voor hem bevolen heeft. ‘Steeds 
wanneer de christen inziet, dat hij tekortschiet in zijn dienen, dat zijn bereidheid ver-
lamt, dat hij zich schuldig maakt aan het leven van anderen en deelt in de schuld van 
anderen, dat zijn vreugde aan God afneemt, dat de kracht tot het gebed er niet meer is, 
daar zal hij de aanval op zijn vlees ondernemen, om zich door oefening, door vasten en 
bidden, tot betere dienst te bereiden.’ Het is een manier om tegen jezelf te zeggen: dit 
lichaam, met al zijn verlangens en begeertes, wil ik in dienst stellen van God. Bonhoef-
fer moet ook niets hebben van mensen die dit vasten zelfmarteling noemen en op 
basis van de christelijke vrijheid ascese en oefeningen als vasten niet nodig vinden. Die 
snappen namelijk niet dat het leven als christen hier op aarde een leven in vreemde-
lingschap betekent, zegt hij. Eten, drinken, seks, slapen. Dat noemt Bonhoeffer allemaal 
en er is geen gebod tegen, maar wie heeft de regie? Het gaat om het disciplineren 
van jezelf om gericht te blijven op God en je naaste. Het is een oneindige strijd van de 
geest tegen het lichaam, zegt Bonhoeffer. Het vasten is een manier om hardhandig in 
te grijpen, om jezelf eens lichamelijk stil te zetten. Daarbij is het belangrijk dat het niet 
draait om een soort meelijden met Christus, maar gaat het puur om het lichaam weer in 
het gareel te krijgen met het oog op het navolgen van Christus. Daarom zegt Jezus ook 
dat het vasten niet moet draaien om uiterlijk vertoon. Het moet voor God zijn en God ziet 
in het verborgene.

Aldus Bonhoeffer. Het zijn scherpe woorden en ik herkende wel iets van die zogenaam-
de christelijke vrijheid bij mezelf. Ik had namelijk eerst iets anders in gedachten toen 
ik aan dit stuk over vasten begon. Bij het vasten ervoer ik tot nu toe namelijk weinig 
spiritueels verheffends, het was meer een soort lichamelijke oefening. Vasten moest 
voor mij dus wat anders zijn of ik zou het niet meer doen. Laatst las ik namelijk in Lucas 
22 een klein zinnetje dat me nooit eerder was opgevallen: ‘Overdag gaf Hij onderricht 
in de tempel, maar ’s avonds vertrok Hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg.’ 
Zo ging Hij ook na het laatste avondmaal naar de Olijfberg om daar de nacht door te 
brengen. Vaak lezen we dat Jezus zich terugtrok op een eenzame plaats, bijvoorbeeld 
een berg, om te bidden. Overal waar Hij kwam, waren massa’s mensen op de been om 
Hem te zien en te horen. Maar Hij ondervond ook steeds meer tegenstand en ongeloof. 
Dan ging Hij vaak in de eenzaamheid en stilte in gebed naar Zijn Vader in de hemel. Ik 
bedacht me opeens dat dit het vasten is waar ik naar verlangde. Vasten als een soort 

Opiniestuk 
Vasten in de 
                      

                                  -dagentijd 4o Ben Wiskerke
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intensief bidden, niet een kwartiertje op je kamer, maar een plek zoeken om in alle rust 
tijd door te brengen met God in gebed. Nu is dat geen vasten, strikt gezien. Toch moest 
ik hieraan denken. Want als vasten geen zelfkastijding of boetedoening is (Christus 
heeft in onze plaats geleden, dat hoeven we niet over te doen), is het dan niet meer een 
manier om je te richten op God? 

Zo heb ik eigenlijk maar één kant van de medaille te pakken gehad hierboven. Natuurlijk 
is een doel van vasten om je te richten op God, op wat Hij met jouw leven wil, door Hem 
meer te leren kennen door de Bijbel, door te bidden. Bonhoeffer laat daarnaast ook iets 
zien van de weerbarstige werkelijkheid en de concrete zaken die je kunnen afhouden 
van de werkelijkheid van vreemdelingschap in deze wereld. Waar is die hectiek van 
alledag mee gevuld? Wat houdt mijn hoofd bezig? Het kan geen kwaad om af en toe 
voorbij te zien aan de alledaagsheid van eten, drinken, slapen, door ervan af te zien. Dat 
is bidden én vasten. Wat dat vasten precies inhoudt kan per persoon verschillen. In elk 
geval is vasten zonder daarbij te bidden, naar mijn mening vooral een lichamelijke oefe-
ning, in zichzelf niet verkeerd, maar spiritueel niet bijzonder interessant.

Bonhoeffer sprak over vasten als iets wat in de tijd van Jezus gebruikelijk was. In be-
paalde perioden vastte je en andere momenten gaat het ‘gewone’ leven weer door. 
Wat me opviel bij het lezen van het Nieuwe Testament is dat het vasten, in combinatie 
met gebed, ook wel gedaan werd bij belangrijke beslissingen die genomen moesten 
worden. Misschien is deze manier van vasten niet zo’n gek idee, juist in deze tijd waarin 
keuzestress de kop op kan steken. 

Om af te sluiten met datgene waar we in de veertigdagentijd naar toe leven: juist toen 
de zwaarste opdracht voor Jezus in het verschiet lag, midden in de hectiek van de 
lijdensweek, koos Jezus voor de laatste maal om in de stilte van Getsemané tot de 
Vader te bidden. Hij smeekte of de beker aan Hem voorbij mocht gaan, maar Hij zocht 
ook de wil van de Vader, hoe angstig Hij ook was. Dat Hij juist op die plaats verraden zou 
worden, is een verdrietige gedachte. Juist op de plek waar Hij zich teruggetrokken had 
om met de Vader te praten, dacht de duivel via Judas een einde te maken aan Gods 
reddingsplan voor ons. Jezus werd door God verlaten, daardoor zullen wij nooit verlaten 
worden. Hij ging ons voor in de gehoorzaamheid aan de Vader, maar bovenal is Hij onze 
redder! 

Literatuur 
Bonhoeffer, Navolging van Christus, 117-120

‘Het  kan geen kwaad 
om af en toe voorbij te zien 
aan de alledaagsheid van 

eten, drinken, slapen’
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Motto 1: Hoe lang pochen wij na op onze voorouders, om 
onze eigen taalverstarring te bedekken? – Klaas Schilder

Motto 2: Met de vraag naar uw geloof of uw ongeloof 
hebt ge niet te maken, maar de daad van gehoorzaam-
heid wordt van u geëist en die moet ge ook terstond 
volbrengen. Daarmee wordt de situatie gegeven, waarin 
geloof mogelijk wordt en werkelijk bestaat. – Bonhoeffer

LECTIO 1
 
Psalm 122
Een pelgrimslied van David.
Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘[Laten] wij gaan naar het huis van de HEER,’
Verheugd ben ik, nu onze voeten staan
Binnen je poorten, Jeruzalem.
Jeruzalem, als een stad gebouwd,
Hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen,
De stammen van de HEER,
Om Israëls plicht te vervullen,
Te prijzen de naam van de HEER.
Daar zetelt het gerecht,
Daar troont het huis van David.
Vraagt om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
Dat vrede heerst binnen je muren
En rust in je vesting.’
Om mijn verwanten en vrienden
Zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
Om het huis van de HEEr, onze God,
Wens ik je al het goede.

LECTIO 2
 
Uit Hooglied 1:16-16, 2:1-2a (Aramese vertaling ofwel 
Targoem)
15 Toen het huis Israels de wil van zijn Koning deed, 
prees Hij hen in zijn Memra [Woord] in de huishouding 
van zijn heilige engelen, terwijl Hij sprak: Hoe mooi bent 
U, mijn dochter, mijn liefste, Israels vergadering, wanneer 
U mijn wil doet en U met de woorden van mijn wet be-
zighoudt. Hoe standvastig zijn uw werken, uw ogen zijn 
als jonge duiven, jongen van duiven, geschikt om op het 
altaar gebracht te worden.
16 Israels vergadering antwoordde de Meester der we-

reld en sprak aldus: Wat is uw heilige Sjechina [Woning] 
mooi, als U onder ons woont en onze gebeden aan-
neemt. Wanneer U (uw) liefde op ons bruidsbed doet 
wonen, worden onze kinderen op aarde overvloedig en 
ook wij vermenigvuldigen ons en worden overvloedig, 
evenals een boom, die bij een waterbron is geplant, 
wiens loof prachtig is en wiens vrucht overvloedig is.
17 (…)
2:1 Israëls vergadering sprak: Ten tijde dat de Heer der 
wereld zijn Sjechina bij mij deed wonen, leek ik op een 
narcis, besproeid uit de tuin van Eden, en mijn werken 
waren schoon als een roos uit de vlakte van Edens tuin.
2 Maar als Hij zijn heilige Sjekina van mij wegneemt, lijk 
ik op een roos, die tussen de dorens verward is, waarvan 
de bladeren doorboord en doorstoken zijn.

HOOFDARTIKEL
Enkele jaren terug was ik eens in goed gezelschap met 
theologiestudenten uit Amsterdam en Groningen, toen 
een PThU-student opmerkte dat als er momenteel één 
soort kerken niet bekrompen en in zichzelf gekeerd is, 
dat de vrijgemaakten zijn. Dit is als een compliment op te 
vatten, maar legt tegelijk een onzekerheid t.o.v. het eigen 
verleden bloot in de GKV.

Tegelijk met de openstelling van de Sovjet-Unie, de 
glasnost, begon dit kerkgenootschap zich rond 1990 
ook steeds meer open te stellen voor christenen en 
invloeden buiten de gesloten vrijgemaakte minizuil. Deze 
vrijgemaakte glasnost vond plaats zonder dat iemand er 
goed grip op had. De zekerheden van weleer verdwe-
nen, mensen vragen zich af waarvoor we nog precies 
staan. De GKV komt over als een kudde dwalende scha-
pen, waarvan het soms lijkt dat ze de historische ballast 
niet snel genoeg aan de kant kan, en dit krampachtig 
vervangen moet worden met de eerste (vaak evangeli-
sche) nieuwigheid die ze tegenkomen. Roel Kuiper con-
stateerde in 2004 een ‘omwenteling in het kerkelijk-histo-
risch bewustzijn in vrijgemaakte kring. Deze heeft geleid tot 
een andere waardering van het verleden, maar ook tot een 
afwending van de eigen tradities’. De hervormde Gert Jan 
Segers schreef in 2011: ‘Als je [vrijgemaakten] vraagt van 
welke kerk ze lid zijn, dan volgt er na gereformeerd vrij-
gemaakt altijd een maar. Er lijkt geen vrijgemaakte te zijn 
die geen gecompliceerde verhouding met zijn kerk heeft. 
Ofwel de veranderingen gaan te langzaam, of ze gaan te 
snel, of ze schamen zich voor het oude imago van de ware 
kerk. Er is altijd wat.’

Het begin hiervan is het besluit van het GPV om in het 
Europees Parlement samen met RPF op te trekken. (Dit 
was, heb ik mij laten vertellen, de aanleiding voor de 
oprichting van het ons welbekende blad Nader beke-
ken.) Vervolgens werden in de loop van de jaren ’90 het 
Nederlands Dagblad opengesteld voor niet-vrijgemaak-
te redacteuren, en ook konden zij meedraaien in allerlei 
voorheen exclusief-vrijgemaakte instanties. Te denken 
valt ook aan de openstelling van het vrouwenstemrecht 
in 1994 en de invoering van het Liedboek voor de Kerken 
in 1997. Dit leidde tot een ervaring van teloorgang en 
fragmentatie van een geheel aan voorstellingen over 
kerk, leer en leven, en ook tot allerlei verontrusting en de 
Nieuwe Vrijmaking vanaf 2003. Inmiddels is het mogelijk 
om als vrouw de ambten te bekleden, en het onderwerp 
homoseksualiteit staat al op de planning voor de komen-
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de synode.

‘De vrijgemaakte kerk heeft volstrekt haar bestaansrecht 
verloren’, stelt een predikant. Ze kan zich net zo goed 
bij de PKN aansluiten. Ik hoorde van een oude vrouw 
die zich na het besluit m/v ambt nog af vroeg waarom 
ze haar hele leven het enige gezin uit het dorp waren 
geweest die vrijgemaakt waren. Daar was immers de 
juiste belijdenis, tucht en leven, zoals geen vrouw in het 
ambt. Maar nu blijken de oude heilige huisjes een voor 
een alsnog opgegeven te worden. Was die strijd en het 
opgenomen juk van weleer dan voor niets? Een kerk 
in transitie. De één voelt zich ontredderd, een tweede 
bevrijd, en een derde doet het verder weinig. Na de 
strijdlust, het kerkisme, de hang naar geloofsgroei, be-
nevelt nu een donkere terugblik de vrijgemaakte kerken, 
stelt Van Bekkum.

De vraag waar ik in deze Monitor op in wil gaan, is of er 
nog toekomst is voor de Vrijgemaakte Kerken en het 
‘vrijgemaakte denken’, als dat nog bestaat. Wat is het 
waardevolle wat de Geest in de vrijgemaakte kerken 
heeft doen laten ontstaan, wat is het kind dat we zeker 
niet met het badwater mogen weggooien? Ik zal eerst 
een beschrijving geven van de Vrijgemaakte kerken voor 
1990, vervolgens eerst wat van deze traditie de zwaktes 
waren en daarna de sterke eigenschappen die we moe-
ten koesteren en bewaren, en misschien zelfs mogen 
uitdragen.

I

De gereformeerde kerken waren een merkwaardige 
constellatie van enerzijds ‘kleine luyden’ uit de Afschei-
dingstraditie (iets wat we bijv. delen met de CGK), en 
anderzijds een sterk progressieve groep die in de jaren 
dertig tot allerlei nieuwe inzichten was gekomen in de 
Reformatorische beweging. Na de WOI en door de toe-
nemende secularisatie waren Bavinck en Kuyper volgens 
hen niet meer toereikend, er was verdere doordenking 
nodig. De vrijmaking was een emancipatorische be-
weging: progressieve mondige mensen die weigerden 
zich door een landelijke synode te laten voorschrijven 
hoe hun persoonlijke geloofsleven eruit diende te zien. 
Zo ontstond een kleine, vitale kring met hoge preten-
ties. Van Bekkum omschrijft hun levensgevoel alzo: ‘De 
middelen waren schaars, maar na de uitzuivering van de 
kuyperiaanse beginselen beschikte men wel in potentie 
over de beste theologie, de beste kijk op de christelijke 
organisatie en ook de beste visie op de samenleving.’

Hierop volgde de uitbouw van het vrijgemaakte leven. 
Schilder had zich verzet tegen de verdeeldheid in de 
kerken en gehamerd op het belang van één Kerk: er kan 
maar één kerk zijn. Door zijn volgelingen werd dit na de 
vrijmaking geïnterpreteerd dat alle christenen zich bij 
de vrijgemaakte kerken moesten aansluiten. Er waren 
zeker veel goede christenen in de andere kerken, maar 
zij hadden later bij de hemelpoort wel wat uit te leggen, 
was een gedachte die nooit officieel werd maar welde-
gelijk leefde.

Vrijgemaakten kenmerkte een strakke en juridiserende 
manier van denken. Rechtvaardigheid was een belangrij-

ke notie, en de kerk moest strak en geordend worden in-
gericht zodat er geen onrecht zoals tijdens de Vrijmaking 
kon plaatsvinden. Maar een deel vond het ook inconse-
quent om op zondag in een andere kerk dan de buren te 
zitten, maar op maandag wel samen te werken op scho-
len, kranten en instanties. Ze riepen op tot ‘doorgaande 
reformatie’: na de kerken moest de hele samenleving 
ge-reformeerd worden, naar neocalvinistisch model. Ze 
zetten zo hun eigen minizuil op. De vrijgemaakten wilden 
een actuele en profetische christelijke tegencultuur re-
aliseren – en daarmee pasten ze heel goed in het beeld 
van de jaren ’60 volgens historicus James Kennedy. De 
vrijgemaakten waren echte provo’s.

Vrijgemaakten waren te typeren als gereformeerden 
die in navolging van Schilder hun eigen lijn trokken, ook 
als ze daarmee tegen de gangbare mening ingingen. Ze 
waren recht voor hun raap en stonden voor hun idealen. 
Verder waren ze hardwerkende arbeiders en hadden ze 
enorm veel energie om nieuwe projecten en ontwikke-
lingen op te pakken. Schilder sprak in dit verband over 
‘eruit halen wat erin ligt’.

Van Bekkum beschrijft hoe het vrijgemaakt-gerefor-
meerde leven in Assen van wieg tot graf gereformeerd 
was: ‘We hadden eigen lagere scholen, een eigen Mavo, 
een Lyceum, een Pedagogische Academie en een gere-
formeerde Studentenvereniging in Groningen, een Gere-
formeerde Sociale Academie in Zwolle, eigen gehandi-
captenzorg, een eigen president-curator en een Kamper 
hoogleraar, politici in de gemeenteraad en – boven alles 
– een eigen Paasvolleybaltoernooi en volleybalvereniging, 
waar weliswaar niet de belijdenis, maar wel de vrijge-
maakte identiteit tot in de kroeg werd beleefd en gevierd.’ 
Maar nadat deze idealen waren gerealiseerd, leed het 
achterliggende gedachtegoed alsnog schipbreuk. Was 
het echt een goddelijke roeping christen te zijn volgens 
dit gesloten, kerkelijk gedefinieerd patroon? In de loop 
van de jaren tachtig bleek dat velen niet langer van 
mening waren dat het hier een principiële keuze betrof. 
Daarmee was de kiem gelegd van de openstelling van 
de organisaties.

Gods verbond stond centraal in het vrijgemaakte denken, 
waar je door je doop deel van mocht uitmaken. Je moest 
je niet gaan afvragen of je daar wel bij hoorde, je moest 
gewoon op jouw plek aan de slag gaan in Gods konink-
rijk. Dat was jouw roeping. Zo werden, heel neocalvinis-
tisch, activistische christenen gevormd. Daardoor werd er 
in de vrijgemaakte kerken veel minder nadruk gelegd op 
de noodzaak van wedergeboorte en de eis tot persoon-
lijke bekering. Er wordt sneller vanuit gegaan dat iedere 
gelovige ook echt een gelovige is. Want Gods Woord 
was niet objectief of subjectief, maar normatief: het ging 
om Gods concrete handelen in het nu. Vrijgemaakten 
liepen niet te koop met gevoelens, want dat leidt slechts 
tot subjectieve benaderingen van Gods woord. Het ge-
voel moest in toom worden gehouden met het verstand. 
Want drijven op het gevoel is gevaarlijk en kan je op 
sleeptouw nemen, onbijbelse dwaalwegen op. Hierom 
waren achterliggende principes zeer belangrijk, en het 
verklaart dat er zoveel nadruk op de drie formulieren van 
enigheid werd gelegd (wat we terugzien in de opzet van 
VGS-NL). De achterliggende vooronderstelling was dat 
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dacht te kunnen formuleren. Ze vergat dat ‘de Schrift in
relatie tot de werkelijkheid moet worden verstaan’.1

Het rationele karakter was ook een zwaktepunt. Door alle 
nadruk op rationele idealen en concrete arbeid in Gods 
koninkrijk, was men in vijftig jaar verleerd hoe te praten 
over het persoonlijk geloof en ‘godservaring’, stelt Van 
Bekkum. Vrijgemaakte geloofsbeleving bestond in de 
kern vaak meer uit het leven voor het aangezicht van 
God dan uit de omgang met God. P. Rietveld constateert 
in 1994: “[A]ls het op het vrijmoedig spreken over onze 
vertrouwelijke omgang met de HERE aankomt, is onder 
vrijgemaakten vaak een forse terughoudendheid te be-
speuren. We lijken ons, ook in gesprekken met niet-vrij-
gemaakten, veel meer op ons gemak te voelen als het 
gesprek het karakter heeft van een theologisch debat, 
dan wanneer het gaat om een doorleefd getuigenis van 
ons geloof.” Rond 1990 trok o.a. hoogleraar Trimp aan 
de noodrem om aandacht te vragen voor persoonlijke 
geloofsbeleving: voor de rijkdom van het innerlijk geloof, 
en tot ‘de vrijmaking van het gevoel’. Het oeuvre van Jos 
Douma valt ook te plaatsen in deze ontwikkeling. Tege-
lijk zien we dat de GKV door dit spirituele tekort sinds de 
jaren ’90 extra vatbaar zijn voor evangelische invloeden, 
naar mijn idee meer dan de meeste andere gerefor-
meerde kerken, die zelf vaak meer van de rijke reforma-
torische noties van innerlijk geloof hebben behouden. De 
GKV is daarmee extra vatbaar voor niet-gereformeerde 
visies over bijv. de verhouding tussen God en de gelovi-
ge, en de doop. Een leerpunt is dus dat de klassiek-vrij-
gemaakte spiritualiteit aanvulling nodig heeft van andere 
stromingen, maar ook dat we moeten opletten wat we 
importeren.
Een andere valkuil is het unverfroren de les lezen van 
medechristenen, het zelf allemaal goed weten en de an-
deren daarop wijzen. Hier zijn we ons goed van bewust. 
Inmiddels lijken we zo geschrokken hiervan, dat we nau-
welijks nog iets durven te zeggen als kerkgenootschap.
Ook het Kuyperiaanse activisme heeft valkuilen. Vrij-
gemaakten hebben (nog steeds zie ik regelmatig) de 
neiging direct aan de slag te gaan,
[zulke] (reformatorische) filosofie en theologie sprake kon 
zijn.’ De IJssel bleek veel water te bevatten.

waar een partnerkerk van bijv. de CGK daar nog hele-
maal niet klaar voor is. Daarbij moeten vrijgemaakten 
soms leren dat de wereld niet maakbaar is, en dat zegen 
uiteindelijk van God afhangt. Trouwens, ook in hun drang 
naar veranderingen blijken de vrijgemaakten zichzelf niet 
te kunnen verloochenen. Daadkrachtig als ze zijn gooien 
ze alles op de schop, alles moet anders. Traditie en 
bezinning sneuvelen daarbij. Gooien we het kind niet met 
het badwater weg? Reflectie is daarom op zijn plaats. 
Wat is het wel waard om te bewaren?

III

Als we geloven dat God zijn gemeente bouwt, ook met 
de vrijgemaakte manier van geloven, wat moeten we dan 
vooral behouden?
Gert Jan Segers spreekt van kerkelijk DNA, en merkt op 
dat in de politiek juist vrijgemaakten mensen zijn waar je 

1 Barend Kamphuis merkte hierna op dat er heel wat ‘water door de 
IJssel zou moeten stromen voordat van een echt vruchtbare samenwerking tussen 
[zulke]	(reformatorische)	filosofie	en	theologie	sprake	kon	zijn.’	De	IJssel	bleek	veel	
water te bevatten.

als je eenmaal de juiste visie had, de rest van kerkelijk 
en seculier Nederland vanzelf overtuigd zou worden en 
zich zou aansluiten. In de woorden van Psalm 122: ‘Kom 
ga met ons en doe als wij.’ Anders dan de reformatorische 
gereformeerden stonden vrijgemaakten dus in het volle 
maatschappelijke leven, maar wel met een blikrichting 
gefixeerd op hun eigen minizuil.

De vrijgemaakte cultuur was dus een rationalistische 
cultuur met veel scherpslijperij. Volgens godsdienstwe-
tenschapper Bremmer was het succes van de Vrijmaking 
in Groningen mede de oorzaak hiervan: door het nume-
rieke overwicht van Groningers, die geen gezeur willen, 
geen wolligheid, niet lullen, heeft de mentaliteit van 
harde, omlijnde standpunten het vrijgemaakte klimaat 
gestempeld. Het was een cultuur van een recht voor zijn 
raap zeggen waar het op staat. Het begrip hebben voor 
iedereen speelt in de vrijgemaakte traditie veel minder. 
‘‘Zo is het’ en daar heb je je in te schikken.’De belijdenis 
moet helder zijn, anders kom je in het vrijzinnig vaarwa-
ter.

II

De zonet besproken wereld komt op een hedendaagse 
vrijgemaakte bevreemdend over, en er valt veel op aan 
te merken. Om de positieve kanten te kunnen benoe-
men, is het nodig om eerst helder te hebben wat de 
knelpunten zijn.

De vrijgemaakte theologie was te typeren als ‘normatief 
idealisme’: de norm is helder, terwijl het echte leven met 
alle rommeligheid niet in beeld komt. Wolter Huttenga 
stelt: ‘wij vrijgemaakten geloven niet in de werkelijkheid, 
wij geloven in een ideële werkelijkheid. Niet wat je voelt 
doet er toe, maar wat je geacht wordt te voelen. Je voelt 
je niet schuldig, maar je bent het wel. Je voelt je niet 
verlost, maar je bent het wel. Je voelt je niet dankbaar, 
maar je bent het wel. Geloof dat nou maar.’ Het je echt 
eigen maken van je innerlijke zelf was niet de sterkste 
kant. Over de valkuil van het gericht zijn op de eigen 
wereld, de idealistische minizuil heb ik het al even gehad. 
Men ging zich afvragen of christen-zijn niet meer moest 
inhouden, aangezien de buitenwereld zich uiteindelijk 
niet bij de vrijgemaakte tegensamenleving bleek aan te 
sluiten. Daarbij bleken de problemen aan de binnenkant 
te zitten, niet alleen buiten in de boze wereld. Mocht 
men ooit gedacht hebben dat het wel goed met je zit als 
je vrijgemaakt bent, dan was daar nu geen grond meer 
voor.

Wanneer het ging om existentiële vragen, werd al snel 
verwezen naar de confessie. Je mocht wel vragen stel-
len, zolang je maar bij de drie formulieren van enigheid 
uitkwam, is het beeld dat het boek Domineesfabriek 
geeft. Soms kreeg je de indruk dat er geen vragen meer 
waren rond Schrift en confessie. De echte confronta-
tie met de theologische vragen wordt aan de Kamper 
Broederweg uit de weg gegaan, stelt de TROUW in 1994. 
Uit angst, ‘want: waar blijf je anders, hè?’ Er heerste een 
normatieve, modernistische benadering. Filosoof Henk 
Geertsema kraakte in 1996 kritische noten over deze 
gereformeerde theologie, die onder invloed van het 
Griekse denken eeuwige en onveranderlijke waarheden 
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dus deden we het meteen anders. Het anarchistische 
element van de jaren ‘30 komt weer boven drijven, con-
stateert Van Bekkum. Laten we dat ook deze keer met 
evenveel christelijk-intellectuele bezinning en een even 
sterk rechtvaardigheidsgevoel doen als in die jaren. Want 
theologische integratie is ook een van de sterke kanten 
van gereformeerden.

IV

Tijd voor een afronding. Ik wil hier zoeken naar de kracht 
van deze gereformeerde sub-traditie (waarmee ik niet 
zeg dat ze beter is dan andere stromingen!). Hiermee 
komen we gelijk bij de constatering dat vrijgemaakten 
nooit vrijgemaakt hebben willen zijn, maar gereformeerd, 
oftewel bijbels christelijk. Tot 1990 noemde een GKV’er 
zich nooit vrijgemaakt, maar gereformeerd. Alleen in 
onderscheid met de ‘synodalen’ was het onderscheid 
‘vrijgemaakt’ of ‘onderhoudende Art. 31 D.K.O.’ nodig. 
Maar feitelijk staan vrijgemaakten in de bredere gere-
formeerde traditie van de reformatie, nadere reformatie, 
afscheiding en neocalvinisme. Uiteindelijk gaat het om 
het gewone geleefde geloof: mensen probeerden en 
proberen samen God te volgen. De periode waarvoor 
we ons echt schamen duurde uiteindelijk nog geen 20 
jaar. Van Bekkum wijst er m.i. terecht op dat we ons niet 
moeten blindstaren hierop.

Jos Douma wijst erop dat we moeten oppassen dat 
bepaalde accenten (zoals in het verleden kerk, ver-
bond, doop) niet zozeer verzelfstandigen dat ze naast 
de verbondenheid met Christus een nieuw centrum 
gaan vormen met een eigen stijl van denken en daar-
uit voortvloeiend handelen. Alle spiritualiteit, theologie 
en praktische geloofsbeleving moet daar beginnen en 
daarop uitkomen. In Christus zijn muren van vijandschap 
mogelijk, maar mogen alle delen hun eigen bevindingen 
delen. We moeten ons dus richten op wat gereformeerd 
(d.i. bijbels) geloven inhoudt en dat uitdragen. Typisch 
vrijgemaakte uitingen hiervan mogen er zijn, maar mo-
gen nooit het centrum of doel worden van het geloven. 
De Geest waait waar Hij wil, en werkt in iedere persoon 
en elke tijd weer anders. Het gaat niet om een vrijge-
maakt evangelie, maar om het evangelie dat vrij maakt.

Afronden dus. De GKV is ‘’sadder and wiser’’ geworden 
in de loop van de jaren, wat een goede zaak is. Richting 
het verleden moeten we voorzichtig en schuldbewust 
spreken. Ik ben ik van mening dat als wij veel kunnen 
leren van andere christelijke tradities, onze eigen traditie 
ook waardevolle elementen mag hebben. En wie kan 
die anders doorgeven dan wijzelf? Daarom is het nodig 
dat we de schaamte voorbij komen, en weer zelfbewust 
over de GKV durven te spreken. Niet om ons af te zetten 
tegen andere kerken, integendeel, maar om de stem 
van de Geest in onze voorvaderen ook te horen, en onze 
sterke kanten ten dienste van God te kunnen stellen. Via 
de vrijgemaakte traditie zijn wij verbonden aan een diepe 
gereformeerde basis. Het is een manier van geloven die 
Van Bekkum omschrijft als een energiek verlangen naar 
tastbare genade die echt is en bevrijdend aanwezig: een 
genade die motiveert om als christen te leven. Misschien 
hebben onze kerken wel de gave om oude, orthodoxe 
woorden in een modern jasje te stoppen. Dit lijkt mij een 

wat aan hebt: ze hebben ruggenkracht en zijn bereid hun 
schouders eronder te zetten. Hij stelt: ‘in menig christelij-
ke organisatie komen juist mensen met vrijgemaakt DNA 
boven drijven. Organisaties hebben doorgaans minder 
aan het evangelische DNA van de wispelturigheid of het 
hervormde DNA van de traagheid. En des te meer van het 
vrijgemaakte DNA van stavast.’ Daarbij merkt hij op dat 
vrijgemaakten trouw zijn: als ze zich eenmaal ergens aan 
verbonden hebben, blijven ze zich daarvoor inzetten.

Van Bekkum ziet ook dat de specifiek vrijgemaakte 
toespitsing van het neocalvinistische plichtsbesef niet is 
verdwenen. Nog altijd geven vrijgemaakt-gereformeer-
den hun geloof graag vorm in praktische dienstbaarheid. 
Wel ebde de scherpte, de hang naar zuiverheid weg, en 
ontstond er meer ruimte voor het besef dat Gods ge-
nade de heiliging draagt. Juist daardoor vormen vrijge-
maakten momenteel de oliemannetjes en -vrouwtjes in 
menige (algemeen) christelijke organisatie. Daar zit ook 
beleving onder. Vaak gaat het concrete werk gepaard 
met een niet benoemd gevoel van uitverkorenheid. We 
zijn op onze plek, in deze werkelijkheid, geroepen tot 
een hoog ambt. Van Bekkum omschrijft de vrijgemaakte 
mentaliteit dan ook als ‘een praktische werklust en op-
gewektheid die samengaat met hang naar zuiverheid en 
wordt gedragen door het gevoel geroepen te zijn’. In zijn 
gecorrigeerde vorm is dit een waardevolle houding die 
zijn plaats heeft binnen Gods wereldkerk.

In de vrijgemaakte beleving staat sociale gerechtigheid 
in nauw verband met de houding tegenover de cultuur. 
Herman Bavinck (en Tim Keller) stellen namelijk dat de 
genade niet alleen mensen vernieuwt, maar ook gericht 
is op transformatie van de samenleving. Veel vrijge-
maakten zetten zich enorm in voor deze vorm van missie. 
Bevindelijk-gereformeerden verbazen zich vaak over het 
gemak waarmee vrijgemaakten aansluiting zoeken bij de 
moderne cultuur.

Het activisme blijft een valkuil, maar is tegelijk een 
kracht: waar de meeste christelijke organisaties in de 
loop van de tijd geseculariseerd zijn, kan de hele Neder-
landse christenheid nu gebruikmaken van instellingen 
die geboren zijn in de vrijgemaakte wereld. Zo heeft het 
vrijgemaakt verleden toch nog iets goeds gebracht, en 
kan het de Nederlandse kerken toch nog tot zegen zijn. 
Over goddelijke ironie gesproken: pas toen we ons eigen 
(bijna afgodische?) zelfgeschapen kerkbeeld loslieten, 
zette God onze arbeid in zoals wij ooit wilden dat ze 
werkten: voor alle christenen.

Van Bekkum stelt verder dat een PKN’er een (al dan niet 
voormalige) vrijgemaakte er zo uit haalt. Ze vallen op met 
hun eigen gemeenschapszin, interesse in de Bijbel, de 
maatschappelijke betrokkenheid, en de bereidheid om 
in geloof drastische stappen te zetten. Dit zijn blijkbaar 
elementen die in de vrijgemaakte traditie gestimuleerd 
werden. Vrijgemaakten houden van verdieping en 
vorming, en zijn in voor nieuwe taal en nieuwe projecten 
om dit vorm te geven. Eerst probeerden we dit in een 
eigen minizuil, maar toen we merkten dat dit niet werkte 
en het om nieuw verhaal vroeg werd dat vol overtuiging 
gedaan. Misschien komt die veranderingsdrang sinds 
de jaren 90 hier wel vandaan. Het moest anders, en 
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goede ontwikkeling, zolang we maar geen ‘weg met 
ons’-mentaliteit krijgen. Veranderingen en nieuwe dingen 
opzetten zijn onze kracht, niet stilzitten. Daarin kunnen 
we heel christelijk Nederland ten dienste zijn, zolang we 
maar ook naar die andere stemmen luisteren en samen 
Hem zoeken.
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Lieve Benny...
Bejaardentehuis 

Dag beste vriend,

Tot mijn grote ergernis zie ik dat bijna alle kasten in Kampen getreiterd worden door 
oude huisgenoten die er te lang blijven wonen.
Ik heb in het wetboek gekeken, maar voor mijn gevoel zijn mijn mogelijkheden be-
perkt omdat alle handelingen die uit mijn ergernis voortkomen bijzonder strafbaar 
zijn. 
Wat staat mij te doen?

Groet, J. de Jonge

Dag Benny,

Ik voel me erg verdrietig. Ik heb een vraag ingestuurd de vorige keer maar die is niet 
geplaatst. 
Waarom wordt ik gepest en wat kan ik er aan doen?

Groet, een huilend corpslid

Dag J. de Jonge, hallo ‘huilend corpslid’,

Mijn excuses voor het ontegenzeggelijk ongerechtvaardigde feit dat u in de vorige ru-
briek niet bent geplaatst. Ik heb middels mijn draaitelefoon contact gezocht met de 
C.O.R.N.U.-redactie en heb te horen gekregen dat er sprake was van een misverstand. Mis-
schien is het een goed idee als u voortaan anderen geen mails meer laat verzenden vanaf 
uw account. U wordt dus geenszins gepest. 

Ik heb een vraag voor u: waarom heeft u last van oude(re) huisgenoten? En dan wel dus-
danig veel, dat uw fantasie behoorlijk op hol is geslagen en de maatregelen die u bedenkt 
niet meer door de juridische beugel kunnen?

Is het soms té confronterend voor u? Ik vermoed dat u zelf, onderbewust, heel goed door-
heeft dat uw senioren u een spiegel voorhouden. Grofweg op twee manieren:
Allereerst door het verkeerde voorbeeld. Door te kijken naar de ouderejaars, hoe het met 
hen afgelopen is na hun jarenlange (losbandige) levensstijl, maakt een onrustig gevoel zich 
van u meester dat uw ziel bevraagt: zo loopt het toch niet met mij af? Welnu, past u maar 
op dat u niet net zo eindigt als hen. En bovendien: ramt u hen elkaar, dan stompt u uw 
toekomstige zelf in de maag (of breng ik u nu op ideeën?).

Ten tweede door een gezagsprobleem. U ziet die oude koppen dagelijks voor u, u kunt de 
rimpels haast al tellen en ziet daarin hoe de golven van hun levens hen tot een wijs persoon 
hebben gevormd, net zoals de rimpels het aangezicht vormen. U merkt dat uzelf maar vlak 
en egaal bent. Een jongeling. Een groentje. Denk daar maar eens goed over na.
Tenslotte is er eigenlijk maar één manier om de grijsaards in uw kasten te laten verkassen: 
zorg dat zij hun studie afronden. De tijd van drinken en doorzakken, soggen en zeiken is 
voorbij. Nu is het tijd om een toekomst op te bouwen en geraniums te planten. In plaats 
van dat u ‘s avonds de kamer van uw AOW’er inloopt met bier, doet u dit om zeven uur ‘s 
ochtends,	met	koffie.		

Hoogachtend,

Benny

Benny
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India 

Lieve Benny,
Mijn huisgenoot is op studiereis naar India geweest. Loop ik een verhoogd risico op 
ziektes, schurft en luizen door nu met hen om te gaan? Doe ik er goed aan hen te 
mijden (en alles waar ze op zitten), of loopt dit wel los?
Kun je mij raad geven?

Liefs,

Een bezorgde huisgenoot met smetvrees

Hallo bezorgde huisgenoot met smetvrees, 

Grote bewondering heb ik voor u: u heeft smetvrees en toch woont u in huis met een 
student! Doorgaans is een studentenhuis niet de meest schone omgeving. En dan gaat uw 
huisgenoot ook nog eens naar India, een land dat stikt van de bacteriën door het tropische 
klimaat. 

Ik kan u geruststellen: u loopt niet zo veel gevaar. Wel zou u kunnen opletten of uw huis-
genoot na verloop van tijd last krijgt van koorts of een ‘Delhi-belly’. Dan is het misschien 
raadzaam om een kastenstelsel in te voeren in uw huis en uw huisgenoot tijdelijk in de 
‘quarantaine-kast’ te stoppen. 
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Kruiswoord- 
crypto*

Horizontaal
2. Stuifmeel
4. Koude lekkernij om naar binnen te lepe-
len
7. Voedsel uit een jaargetijde
8. Kleine kuststrook
10. Lentemaand
11. Hoge lichaamstemperatuur door ge-
droogd gras
13. Geschreven boodschap voor Valentijn
14. Plek waar je buiten kan zitten
15. Seizoen

Verticaal
1. Deel van een plant
3. Kweekplaats voor groenten
5. Verblijf voor vliegende dieren
6. Seizoensjeuk
9. Een etmaal waarin een zomers vrouwelijk 
kledingstuk wordt gedragen
12. Christelijke feestdag

*De schuingedrukte omschrijvingen zijn cryptisch

Antwoorden: 1. Bloemen 2. Pollen 3. Moestuin 4.Schepijs 5. Vogelhuisje 6. Lentekriebels 7. Seizoensgroente 8. Strandje 9. Rokjesdag 10. 
Maart 11. Hooikoorts 12. Pasen 13. Liefdesbrief 14. Terras 15. Voorjaar

Mirjam Bakker
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Dit keer helaas geen varia :(
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Merijn Wijma



Nico Snijder


