
DE HAAGSE DOMINICUS-BRIEF

Redactie: Tamme Wiegersma, Inge Boesveld, Einar Sies Nummer 4 – 3 december 2020

Van de redactie
Voor je ligt alweer de vierde “Haagse Dominicus-brief” van dit jaar. Het is een 
mooi gevulde versie geworden, met genoeg te lezen in deze coronatijd en in 
de donkere dagen voor kerst. 

Ook in 2021 zal de “Haagse Dominicus-brief”, kortweg HD-brief, vier keer 
verschijnen: in maart, juni, september en december. Steeds aan het begin van
de maand.

Vanaf dit nummer zullen we aan aantal nieuwe ‘vaste rubrieken’ opnemen. Ook zal de HD-brief 
meer als communicatie-middel vanuit  het Bestuur en de Stuurgroep Liturgie gebruikt worden. Dit 
is alvast een van de aanbevelingen die we uit de resultaten van de enquete hebben gehaald. Een 
“publieksversie” van de resultaten is opgenomen in deze brief.  Over de resultaten zal het bestuur 
graag het gesprek aangaan met alle betrokkenen.

Uit de enquête is ook gebleken dat de HD-brief heel goed wordt gelezen en gewaardeerd.

De HD-brief wordt ervaren als een sterk bindmiddel. Het gevoel van verbonden zijn met elkaar 
geeft steun, moed, vertrouwen.

Veel leesplezier gewenst!
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ORGANISATIE

Van de voorzitter

Als er dit jaar nu eens 
geen doden vallen, 
althans geen doden die ik ken, 
althans geen doden die ik liefheb, 

dat ik volgend jaar het jaar bezing 
waarin geen gaten vielen in mijn kring, 

konden we dat elkaar beloven, 
dat niet jij, of jij, of jij, 

of ik… 

Een gedicht van Anneke Goddijn, dat me iedere keer weer treft, maar nu meer nog dan ooit in het 
jaar waarin we twee zo dierbare mensen uit de Haagse Dominicusgemeenschap ten grave hebben 
gedragen. De erehagen na afloop zijn een  verschijnsel dat we ons nog lang zullen herinneren. Zo’n 
andere beleving, met je telefoontje buiten de stream volgen van wat binnen wordt herdacht. 
Nogmaals een heel groot compliment aan allen die betrokken waren en meehielpen met de 
voorbereiding en uitvoering van de vieringen. Wij leven door, dat kan ook niet anders.  

We hebben op 1 november een jonge boom geplant, een krachtig symbool van onze toewijding 
aan duurzaamheid, zo kwetsbaar als we zijn. Maar het is een tegenstelling in zichzelf. 
Duurzaamheid en vergankelijkheid. Misschien is die vergankelijkheid wel het enig duurzame.  

Ondertussen overwint toch iedere keer de levenskracht en daarmee ook het nuchtere beleid dat 
we maken op het terrein van bestuur en de inrichting van de liturgie. Twee commissies werken 
daar voortdurend hard aan.  

We worden steeds beter in de vormgeving van het streamen. Het bestuur zal overgaan tot de 
aankoop van materiaal dat we dan niet meer hoeven te huren en daarnaast zijn we ons bewust dat
er nog wel meer nodig is m.b.t. mediale middelen. We treden wat dat betreft een nieuw tijdperk 
binnen. Dat is een zoektocht en doet een beroep op een ander soort creativiteit. Ondanks alles 
hebben we daar plezier in. 

Boven het gedicht stond als titel ‘Aanhoudende nieuwjaarswens’. Dat is precies zoals ik het voel. 
Geen wens voor een keer, maar voortdurend elkaar zien en vasthouden. 

Henk Baars,
voorzitter bestuur Haagse Dominicus
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Van de Stuurgroep Liturgie

Naast het Bestuur van de Haagse Domincus is er de Stuurgroep Liturgie.
Wie zitten er in de Stuurgroep Liturgie? 
En wat doet die stuurgroep eigenlijk?

De Stuurgroep Liturgie is eigenlijk voorwaardenscheppend voor de vieringen 
van de Haagse Dominicus. De stuurgroep bestaat uit de vaste voorgangers 

Henk Baars en Ad de Gruijter, dirigent Jan Hulsbergen, Ria Huisman (secretaris), Inge Boesveld en 
Jolly v.d. Velden (tot eind van dit jaar). 

De stuurgroep komt jaarlijks zo’n 6 á 7 keer bij elkaar. Tijdens de vergaderingen wordt er 
teruggeblikt op de vieringen die de afgelopen periode zijn geweest aan de hand van: wat ging 
goed, wat kon er beter, zijn er nog aandachtspunten etc. Ook worden er voorstellen gedaan voor 
thema’s en series van de vieringen voor de komende maanden. De twee vaste voorgangers 
schrijven vervolgens korte inleidingen bij de thema’s, als richtinggevend bij de voorbereidingen van
de vieringen. 

Verder houdt de Stuurgroep Liturgie zich bezig met alles wat met de inhoud van de vieringen te 
maken heeft, en ook met de inrichting en gebruik van de ruimte. Plaatsing van voorwerpen en de 
techniek van de streaming. Zo zullen binnenkort alle opmerkingen die uit de enquête naar voren 
zijn gekomen besproken worden in de stuurgroep.  Vervolgens zal bekeken worden hoe we deze 
kunnen verwerken. Ook kijken we hoe we nóg beter gebruik kunnen maken van digitale middelen 
tijdens de vieringen. Hierbij hebben we geleerd van de mogelijkheden die de luistervieringen 
tijdens de lock-down boden. Daarnaast wordt momenteel onderzocht hoe we de evaluatie van de 
vieringen kunnen verbeteren, om de kwaliteit van de vieringen ook in de toekomst hoog te kunnen
blijven houden.  

Heb je suggesties voor b.v. thema’s van de vieringen of opmerkingen wat betreft inhoud van de 
vieringen? Laat het ons weten via informatie@haagsedominicus.nl.  

Oproep 
Ria Huisman heeft aangegeven volgend jaar te willen stoppen met haar secretariaatswerk voor de 
stuurgroep liturgie. We zoeken dus een opvolger voor haar. Heb je zin om meer betrokken te zijn 
bij de organisatie van de vieringen? Vraag Ria gerust eens hoe leuk ze dit werk vindt en wat haar 
werk inhoudt. Wie weet is het wat voor jou! Haar email adres is: ria.huisman@planet.nl. 

Inge Boesveld 
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Resultaten HD-enquête oktober 2020 bekend
In oktober hebben jullie een link naar een online vragenlijst gestuurd 
gekregen, met vragen over ervaringen met en meningen over de Haagse 
Dominicus. 

De resultaten uit de vragenlijst zullen worden gebruikt om te bepalen hoe we 
de komende vijf jaar verder willen/kunnen gaan. 

We zijn heel blij dat we 68 volledig ingevulde vragenlijsten hebben mogen ontvangen: een respons 
van 39%. De helft hiervan is op een of andere manier functioneel betrokken bij de Haagse 
Dominicus (bijvoorbeeld als voorganger, koorlid, coördinator). Al met al lijkt het dat de resultaten 
gezien kunnen worden als een redelijke afspiegeling van de mensen die de Haagse Dominicus 
bezoeken.  

Een paar opvallende bevindingen 
De gemiddelde leeftijd van de HD’ers ligt hoog: 84 % is ouder dan 60 jaar. 
De jongste is 27 jaar, de oudste 91 jaar. 

De meeste HD’ers weten dat de Haagse Dominicus een zelfstandig 
kerkgenootschap is met leden, maar een vrij klein aantal (37) is daadwerkelijk 
lid en ook niet iedereen weet of hij of zij lid is.

Over het algemeen is de waardering voor de vieringen, ook in de periode dat er 
geen live-vieringen waren, goed, evenals als voor de website, HD-brief en 
activiteiten van HD door de week. De communicatie met het bestuur kan wel 
iets beter: deze wordt gemiddeld met een 7,3 gewaardeerd. 

Bijna iedereen vindt de huidige frequentie van de vieringen (tweemaal per 
maand) en over het algemeen ook de duur van de vieringen goed. Een kwart 
ziet graag meer afwisseling in de opzet van de vieringen. Ook zou een kleine 
kwart graag meer inbreng willen hebben in de thema’s.  

Inhoud van de vieringen 
Zingen en de liederen van Oosterhuis is wat de HD’ers het meeste bindt: 
driekwart heeft in de periode dat er geen live vieringen waren ‘het mee kunnen 
zingen’ het meest gemist.
Voor de helft van de bezoekers vormt het zingen van liederen de grootste 
aantrekkelijkheid van de viering, de meeste anderen staan hier neutraal in. 
Driekwart waardeert het zingen vooral vanwege de teksten, twee derde 
waardeert bij het zingen vooral de inbreng van het koor. 
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Voor de helft van de bezoekers is de overdenking een belangrijke reden de 
viering te bezoeken. Zij voelen zich over het algemeen aangesproken door de 
overdenking. Een derde vindt de overwegingen vaak te moeilijk of te lang. 

Voor bijna driekwart is het breken en delen van brood en wijn een essentieel 
onderdeel van de viering.  Er wordt verdeeld gedacht over delen van het brood: 
een derde vindt dat het beter is brood door te geven in plaats van uitgedeeld 
krijgen van de voorgangers, een derde wil het uitdelen van de voorgangers 
handhaven. Ruim een derde vindt dat er een andere, meer hygiënische wijze 

van delen van de wijn bedacht dient te worden. 

Voor twee derde is de ontmoeting tijdens het koffiedrinken een belangrijk 
element van de vieringen. Ruim driekwart maakt hier meestal gebruik van.  

Aan de activiteiten van HD door de week worden door een minderheid van de 
respondenten (44%) deelgenomen. De waardering is in het algemeen goed. De 
activiteiten van de Groene Dominicus worden door de meerderheid beschouwd
als goed passend bij de missie en visie van de Haagse Dominicus en als zodanig 
ook goed gewaardeerd. 

Nog meer lezen? 
Klik voor het totale rapport met alle resultaten op de website van de Haagse Dominicus.

Vervolg 
Er zijn bij de beantwoording van de open vragen veel mooie suggesties gedaan en opmerkingen 
gemaakt waar het bestuur en de stuurgroep liturgie direct mee aan de slag kunnen. Zodra de 
corona maatregelen dit toestaan - of als dit nog lang gaat duren op digitale wijze - zullen het 
bestuur en de stuurgroep liturgie ook de overige resultaten van de enquête bespreken en op basis 
hiervan een aantal discussiepunten formuleren voor een beleid voor de komende jaren. Deze 
zullen voorgelegd worden aan een ‘participantenberaad’ (ledenvergadering), zodra dat mogelijk is. 
Op basis daarvan zal een uitvoeringsplan worden opgesteld.  

Vragen? 
Heb je nog vragen: neem contact op met Tom Claessens via informatie@haagsedominicus.nl 

Inge Boesveld (onderzoeker) en Tom Claessens (namens het bestuur)  
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AGENDA

Rooster vieringen t/m maart 2021

Gedurende de coronatijd gelden speciale maatregelen:

• Vooraf aanmelden is verplicht. Aanmelden voor de komende viering

• Er geldt een strikt protocol [Bekijk het protocol]

datum thema met

2020 Serie de werkelijkheid verwoord

6 december De werking van het licht - Rembrandt Henk Baars
Inge Boesveld

20 december Verbeelding – René Magritte Derk Stegeman
Ria Huisman

24 december * Kerstnacht – De engel in jou Ad de Gruijter
Jolly v.d. Velden

2021 Serie Leven in getallen

3 januari Alle goede dingen in drieën Nienke van Dijk
Tamme Wiegersma

17 januari Zeven is voldoende Ad de Gruijter
Heleen Goddijn

7 februari We zijn met twaalf Aline Barnhoorn
**

Serie: 40 dagentijd

21 februari Vasten Juut Meijer
**

7 maart Doodgaan is nog geen sterven Derk Stegeman
**

21 maart Verlos ons van alle schuld/kwaad Ad de Gruijter
**

* Op 24 december zijn er twee gelijke vieringen, één om 19.30 uur en één om 21.30 uur
(Alleen de eerste viering wordt gestreamd).

** Van deze vieringen is nog geen tweede voorganger bekend
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Praatmalen
De tweede coronagolf maakt het organiseren van activiteiten waarbij mensen 
samen komen en aan tafel gaan bijna onmogelijk. Het lukt dan ook niet de 
praatmalen weer te organiseren. In september waren we nog hoopvol, maar 
helaas, het lukte niet.  Dat is jammer, want het is na alle maanden met heel 
weinig activiteiten vast fijn om weer goed met elkaar in gesprek te zijn. 

Daarom zoeken we naar een wat aangepaste vorm om minder kwetsbaar te zijn. Zoals een koffie 
met koek-gesprek of een thee-parlant. Daar hopen we dan volgend jaar mee van start te kunnen 
gaan als de coronamaatregelen weer wat ruimte gaan bieden.  

Wie wil meewerken aan een nieuwe opzet? Email  Leo van Driel: leo.vandriel@planet.nl 

Leo van Driel. 

Leesgroep Haagse Dominicus
Wat is voor jou de zin van het leven? Die vraag stelde Fokke Obbema aan een 
aantal bekende Nederlanders in een reeks interviews in de Volkskrant.  Met de 
leesgroep van de Haagse Dominicus lezen we ze op dit moment in de inmiddels 
verschenen bundel. Toetsen onze eigen ervaringen eraan. Kijken welke rol de HD
speelt in onze eigen visie op zingeving. Ons enthousiasme voor dit boek 
vertaalde zich ook in de naam die wij onze inmiddels gevormde whatsapp groep 
gaven: “Zin in het leven”. 

Zingeving en religie èn de maatschappelijke betekenis daarvan, dat zijn de thema’s waar de 
leesgroep van de HD zich mee bezig houdt. We begonnen met Het Oerboek van de mens een 
antropologische visie op de bijbel. Verder lazen we Heilige Onrust, en Christendom en 
Antisemitisme. Bij grotere hoofdstukken bereidt om beurten een van ons de bespreking voor. Geen
must, gewoon meedoen kan ook. 

Corona fietst dwars door onze leesactiviteiten heen.  Daarom bespraken we ons boek het 
afgelopen jaar soms buiten, en bij slechter weer via Zoom. En toen de coronacijfers lager waren, 
gelukkig ook weer bij iemand thuis. We zijn met 7, maar op dit moment steeds in kleinere en 
wisselende samenstelling omdat ieder zijn of haar eigen grenzen heeft wat omgaan met corona 
aangaat. 

De leesgroep bestaat sinds 2017. En helaas, voor wie ook mee wil doen, we houden het op dit 
aantal van 7. Laat wel weten als je interesse hebt! We nodigen je graag uit als er weer plek is. Hans 
Opschoor en Heleen Goddijn coördineren. En wie weet kan er wel een nieuwe groep gestart 
worden! 

Heleen Goddijn  en Hans Opschoor
Meer weten? Neem contact op via informatie@haagsedominicus.nl 
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TEKSTEN EN VIERINGEN

De zin van Theo Haitjema: “Ook jij kunt een engel zijn!”
Vandaag start een nieuwe rubriek in de HD-brief: ‘De zin van....’. Naar 
analogie van een rubriek in Trouw in tijden van corona, vragen we HD’ers 
om iets te vertellen over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. 

Theo Haitjema trapt af, in het thema van de serie vieringen in het najaar: 
‘de werkelijkheid verbeeld’: engelen verbeelding. 

Is er een mooiere lijfspreuk denkbaar dan deze!
En het leuke is dat je er niet eens voor in engelen
hoeft te geloven, want ‘Auch wer nicht an Engel
glaubt, kann für andere ein Engel sein.’ Dat
althans stond te lezen op een prachtige poster bij
een kerkje in noord Italië. 

Dus of engelen bestaan of niet, is niet eens een
vraag; het hemelt op aarde van de engelen!
Maar ja, je moet er wel oog voor hebben. En oor.
Voor alle verhalen van mensen met een engelen-
ervaring. Al die verhalen zijn het beste antwoord
op de vraag of engelen bestaan. Want bewijzen
kun je het niet; dat is net zoiets als proberen te bewijzen dat God bestaat. Bewijzen hoeft ook 
helemaal niet. Veel beter is het om je ervoor open te stellen, om zo gevoelig te worden voor wat je
van engelen kunt merken. Want steeds als het over engelen gaat, gebeurt er iets.  

Engelen zijn letterlijk ‘boodschappers’, ‘boodschappers van God’, zeg maar ‘hulpjes’ van God.  Zij 
laten op aarde heel concreet iets merken van God, -van waar God goed voor is: bescherming, 
troost, nabijheid, redding, bevrijding, bemoediging, vertrouwen, hoop, liefde, inzicht, en nog veel 
meer. Luister maar naar al die talloze mensen uit alle tijden en van overal vandaan, religieus of 
niet, die dat zelf gemerkt hebben, met hun verhalen daarover, verteld, opgeschreven ook; de Bijbel
is er vol van.  

Nee, bewijzen kun je het niet. Maar al die verhalen zeggen heel veel. Zoveel dat je het nog gaat 
geloven ook.  

Inderdaad: Geloof het maar. Want engelen brengen je in contact met een andere dimensie, een 
hemelse, buitengewone werkelijkheid die niet te (be)vatten is.  

Als je het bestaan van engelen ongelovig terzijde schuift, distantieer je je ook daarvan, van alles 
waar engelen goed in zijn, nl. jou iets laten zien, laten voelen van een nieuwe wereld die komen 
zal. Dan ‘geloof je het wel’. Maar je kunt het dus ook wèl geloven! 

En de beste manier om dat te doen is door zelf een engel te zijn. Dat geldt voor iedereen. Iedereen
kan een engel zijn, iedereen die op aarde iets zichtbaar maakt van wat ‘hemels’ is. Hoe ‘gewoon’ 
ook. Gewoon door liefdevol met elkaar om te gaan. 
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Jij kunt dus zelf het positieve antwoord zijn op de vraag of engelen bestaan. Gewoon door zelf (als) 
een engel te zijn voor anderen. Misschien wel zonder het zelf in de gaten te hebben. Maar dat 
geeft niet; laat anderen maar zeggen dat jij een engel bent. Dat doet goed! 

En wat nou zo leuk is: Engelen kunnen je verliefd maken, ja, engelen kunnen je verliefd houden. Zo 
werd ik op het eerste gezicht verliefd, op een schilderij, dat ik tegenkwam op Internet. Een heel 
groot schilderij, vooral blauw, waarop eigenlijk niks te zien is. Het schilderij heet: ‘It must have 
been an angel’. 

Het bleek een schilderij met een verhaal te zijn. Twee elkaar onbekende vrouwen, allebei beeldend
kunstenaar, een Deense en een Nederlandse, hadden elkaar op een tentoonstelling ontmoet. Ze 
besloten om samen een groot schilderij te maken, -blauw; de een begon dan links en de ander 
rechts. Een week lang zijn ze samen aan het schilderen geweest, steeds dichter naar elkaar toe, 
totdat het klaar was, en ze elkaar een dikke zoen gaven, en toen nog een en nog een. Ze weten nog
steeds van geen ophouden… 

Hier was een engeltje aan het werk geweest, de hele tijd dat ze samen aan het schilderen waren; 
‘It must have been an angel’, zeiden ze tegen elkaar. En als je goed naar het kunstwerk kijkt, dan zie
je dat het klopt! 

Nu hangt het bij ons in de kamer, een hele muur vol. En iedere keer als Inge en ik ernaar kijken, 
geven we elkaar een kusje, en nog een en nog een. Dat gaat vanzelf. Dat is dat engeltje. Want 
engelen bestaan! 

Theo Haitjema
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Hoe lang nog?
Gelukkig, eindelijk zijn er vaccins tegens het covid-19 virus op komst. Licht 
aan het eind van de tunnel, perspectief. Het werd tijd want hoe lang kan je 
een lockdown verdragen, op afstand van elkaar, onaanraakbaar en almaar 
verlangend naar ‘normaal’? 

Hoe lang kan je vluchteling zijn verdragen, hoe lang houd je het uit in 
oorlogsgebied, hoe lang kan je menswaardig leven in armoede, hoe lang verdraag je constant 
buitengesloten te worden, gediscrimineerd? Er zijn al langer meerdere ‘lockdowns’! Hoeveel tel jij 
er? 

‘Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? 
Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’ 

En de wachter antwoordt:
‘De morgen komt, en ook de nacht.’ [Jesaja 21, 11b-12a] 

In donkere tijd ontsteken we licht, elke adventszondag een licht erbij, als teken van verlangen naar 
en hoop op licht in duisternis. We wagen het erop te vertrouwen dat er een weg is uit de donkerte 
hoe lang deze ook duren zal. Tegen beter weten in desnoods? Je wilt toch leven! 
Iemand werpt tegen: ‘Ja, ja, makkelijk praten ‘licht aan het eind van de tunnel’ en ‘dat het wel goed
komt’. 

Totdat het je gebeurt en iemand je letterlijk op
sleeptouw neemt naar het licht zoals gebeurt in het
schilderij ‘de schepping van de mens’ van Marc Chagall
[1887-1985] voltooid in 1958. 

Een engel brengt een mens vanuit het duister naar het
leven, in het licht. Is deze mens, deze hij-zij, zelf niet
meer in staat, de moed allang opgegeven, als dood? 

Het is ook wat daarboven in het licht. De Torah, ‘tien
woorden’ om het leefbaar te hebben en te houden met
elkaar, maar ook het kruis en de overlevenden van de
holocaust. Durf je te leven in zo’n wereld, in deze
wereld? Kun je het aan? 

Met Kerst wordt geboren worden aangekondigd en elke
nieuwgeborene treedt in het licht. Geen kind deinst
terug. 

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven 
Spreek licht wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn [Lied ‘Voor het licht’ , Huub Oosterhuis] 

Brengt een engel jou uit donker naar het licht? En dan
weer opnieuw geboren? Ja soms wel zeven maal. 

Zevenmaal opnieuw geboren, kleingekregen, uitgeworpen, wordt een mens, om mens te worden. 
[Huub Oosterhuis / Antoine Oomen] 

Uit hoeveel persoonlijke lockdowns ben jij weer vrije mens geworden, teruggekomen in het licht?

Op Kerstavond zoeken we een engel. Zoek jij dan mee? 

Ad de Gruijter 
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Vasalis
In september en oktober stonden de vieringen in het teken van dichters in de serie 
‘De werkelijkheid verwoord’.  Op 18 oktober was dit M. Vasalis. Het gedicht ‘Als 
daar muziek voor is’ paste niet in het thema van de viering, maar is ook heel 
passend voor de Haagse Dominicus. Het staat in de bundel ‘Vergezichten en 
gezichten’ (1954). 

Als daar muziek voor is, wil ik het horen: 
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn, 
en omgeploegd met lange, diepe voren 
en ongelovig. Die de wellust en de pijn 
nog kennen. Die bezaten en verloren. 
En àls er wijsheid is, die geen vermoeidheid is,
en helderheid, die geen versterving is, 
wil ik die zien, wil ik die horen. 
En anders wil ik zot en troebel zijn.  

Wij zingen het als koor op muziek van Tom Löwenthal, maar de versie van Janne Schra en het 
Noordpool Orkest vind ik ook heel mooi: Als daar muziek voor is 

Inge Boesveld 

Rumi’s herberg 
De viering van 4 oktober over de mysticus en dichter Rumi riep veel reacties op. De redactie vond het een goed idee 
deze aandacht voor Rumi een plekje te geven in deze nieuwsbrief. 
Islamkenner en theoloog Abdulwahid van Bommel, die het hoofdwerk van Rumi, de ‘Masnavi’ in het Nederlands 
vertaalde, was bereid een artikel te schrijven over deze mysticus, die tijd en grenzen wist te overschrijden met zijn 
poëzie en gedachtegoed. 

Reacties op het artikel worden op prijs gesteld, zo laat Abdulwahid van Bommel weten. 
Ze kunnen aan de redactie worden gestuurd via emailadres informatie@haagsedominicus.nl

Geen mysticus uit de wereld van de islam is in het westen zo
bekend als Djalâluddin Rumi (1207 – 1273), die door zijn
volgelingen Maulana, onze meester, wordt genoemd. 
Pas na zijn overlijden startte zijn zoon de Mawlawî soefiorde, in het
westen bekend als ‘de wervelende derwisjen’. De praktijk van het
wervelen en de muziek als basis en inspiratie voor mystieke
groepservaring, bestond nog niet in Rumi’s tijd. In die tijd, de
dertiende eeuw, hebben ook in Europa veel mystici hun licht doen
schijnen vanuit liefdevolle godservaring. Het erfgoed van Hildegard
von Bingen (1098-1179) kwam tot leven tijdens het leven van
Beatrijs van Nazareth (1200-1268), Hadewijch (1200-1250) en
Meester Eckhart 1260-1328), waarna Ruusbroec werd geboren
(1293-1381).   
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De dertiende eeuw was ook een eeuw van strijd in het midden oosten. De derde tot en met de 
zevende kruistocht vonden plaats. Wanneer moslims en christenen elkaar buiten het slagveld 
ontmoetten, was er sprake van een haat-liefde verhouding. Keizer Frederik II vertrok op kruistocht 
na voor een tweede maal te zijn geëxcommuniceerd. Door zijn band met Sicilië was hij 
gefascineerd door de islamitische cultuur en had hij geen zin in een directe oorlog. De 
onderhandelingen tussen de Keizer en de Egyptische sultan Malik al-Kamil zijn legendarisch.  
Kortgeleden ondertekende Paus Franciscus in Assisi, de geboorte- en sterfplaats van de dertiende-
eeuwse ordestichter, zijn nieuwe sociale encycliek - een belangrijk pauselijk rondschrijven. ‘Allen 
broeders’ (Fratelli Tutti) stelt de Bijbelse parabel van de Barmhartige Samaritaan voor als model 
voor ‘een andere logica’ voor de wereld van morgen. Franciscus van Assisi – de heilige die tijdens 
de kruistochten een vreedzaam bezoek bracht aan dezelfde Malik al-Kamil – is het uitgangspunt. 
Aan het eind van de encycliek wijst de paus op Charles de Foucauld (1858-1916), de Franse 
Trappist die als ‘universele broeder’, verbonden met ‘de verborgen Christus’, in de Algerijnse 
woestijn tussen moslims leefde. 

Toen Rumi al helemaal de ‘mystieke meester’ was versloeg Baibars, de slaaf die sultan werd, de 
kruisvaarders een tweede maal tijdens de 7e kruistocht en stopte de inval van de Mongolen tijdens
de slag bij Ain Djalût (1260). De vader van Rumi vertrok uit zijn geboorteplaats Balkh vanwege de 
mongolenstorm, toen die naderde. Hij maakte met zijn gezin een bedevaart naar Mekka en 
bezocht onderweg veel geleerden en mystici. Djalâluddin was gedurende deze zeer mobiele jeugd 
een briljant student. Zijn studie gecombineerd met alle indrukken die hij tijdens de reizen met zijn 
vader had opgedaan, vormden voor hem, op zowel theoretisch gebied als op dat van 
levenservaring, een goede voorbereiding op zijn latere taak. Door leer en praktijk terug te brengen 
tot hun essentiële betekenis had hij zijn eigen innerlijke islam sterk ‘ingedikt in het hart’ door 
moeilijke tijden heen gedragen. Hij mediteerde en gaf les op de leerstoel van zijn vader nadat die 
was overleden.  

Het moment dat zijn hele leven zou veranderen, brak aan in 1244. Van zijn college naar huis 
lopend kwam Djalâluddin Rûmî een nogal zonderlinge zwerver tegen, die hem zonder 
plichtplegingen vroeg: ‘Wie is groter? Mohammed de profeet, of Abuyazid al-Bistamî, de 
mysticus?’ Rumi antwoordde zonder aarzelen: ‘Mohammed was onvergelijkbaar groter!’ en werd 
meteen onderbroken: ‘Hoe is het dan mogelijk dat Mohammed tegen God heeft gezegd: ‘Wij 
kennen U niet met de kennis die U toekomt!’ Terwijl Abuyazid in zijn mystieke vervoering uitriep: 
‘Glorie zij mij! Hoe groot is mijn spirituele majesteit!’  

Toen hij dit hoorde, draaide Rumi om zijn as en viel flauw.1 Hij kwam weer bij en nam de 
vragensteller mee naar huis; waar zij 40 dagen in communie bij elkaar verbleven. Niet iedereen 
begrijpt of wil begrijpen wat hier gebeurde. Het was minstens opmerkelijk dat een universitair 
docent, die zich op dat moment tussen een aantal van zijn studenten bevond, zo kwetsbaar bleek 
voor de woorden van een zwerver. Het type meester in het Midden-Oosten heeft een reputatie 
hoog te houden en zal in een aangeleerde reflex met bewijzen en argumenten komen om zijn gelijk
te onderbouwen. De woorden van de zwerver moeten dus een overtuigingskracht, een 
indringendheid van ‘het woord’ hebben gehad die verder ging dan de woorden zelf.  
Bij Djalâluddîn Rûmî moet al jaren een vraag hebben geleefd over ‘innerlijke betekenis’ waarop hij 
nu antwoord kreeg van Sjams at-Tabrizî. Aanbidden wij een buiten ons (be)staande God, of kan Hij 
in ons wonen? Eeuwen later zou ook Tolstoj zeggen dat er maar één religie is (‘God in ons en wij in 
God’). En daaronder vallen vele diverse godsdiensten, die ieder hun bestaansrecht hebben.  

Uit deze intense eerste ontmoeting die Sjams at-Tabrizî en Rumi hadden is, hoe betekenisvol ook, 

1 Er wordt gezegd dat dit de enige keer was dat Rumi zelf 'wervelde' en dat de wervelcultuur daarvan is afgeleid.
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niet op te maken dat de zwerver een groot spiritueel leraar kon zijn. Toch trok iemand als Rumi 
zich terug uit het academische wereldje van zijn tijd en sloot zich met hem op in zijn huis. 

Het verhaal van de liefde moet je horen van de liefde zelf 
Het is als een spiegel, zowel sprakeloos als veelzeggend.  

Op de eerste 18 coupletten van de Masnawî na, is de tekst van Rumi’s hoofdwerk, de Masnawî, uit 
de mond van Rumi opgetekend. Rumi’s biografen vertellen zelfs dat het zijn scribent Husâmu’d-Dîn 
was die tegen Rumi zei dat zijn studenten de didactische dichtkunst van Sanâ’i en Attâr veel lazen, 
omdat het zo toegankelijk was en makkelijk uit het hoofd te leren. Hij suggereerde Rumi ook een 
dergelijk werk te schrijven. Rumi haalde toen een stuk papier uit zijn tulband waarop de eerste 
achttien verzen van de Masnawî stonden. 

Voor deze introductie tot Rumi ben ik iets bescheidener en begin met een kleine uitleg van de 
eerste drie verzen van het Lied van het Riet. 

Luister naar de fluisteringen van het riet, 
luister hoe het weeklaagt over de scheiding. 

Losgesneden van mijn bed van riet, 
roert mijn treurzang man en vrouw als een wijding… 

Zoekend naar begrip, een luisterend hart voor mijn verlangen; 
óók door de pijn van afscheid en verlatenheid gewond. 

1. Luister! 
Door te luisteren naar muziek en poëzie kun je boven jezelf uitstijgen. Om je van je alledaagse 
zorgen en sleur los te maken kun je in een samenkomst van mystici naar klanken en woorden 
luisteren, die aan het uiterste einde van je gevoelens liggen. Zo’n mystiek concert wordt samâ, 
letterlijk: auditie of ‘hearing’, genoemd. Het is een oefening ‘bewust luisteraar worden’, zoals in de 
concertzaal bij Bach of Mahler. Iemand die daarvoor ’open staat’ kan dan een spirituele 
bewustzijnstoestand of staat bereiken, die voor de een in verstilling en verdieping, voor de ander 
in extase resulteert. Je innerlijke toestand kan zich dan in bijna niet te weerhouden lichaamstaal 
vertalen. Je gaat spontaan bewegen, zoals mensen gaan dansen op een sterk ritme. Maar de 
Mevlevî cultuur motiveert tot draaien om je as, zoals hemellichamen doen. De dansers ervaren de 
klanken van de rietfluit en de woorden van de Masnawî ‘alsof God tot je spreekt’. De deelnemers 
ervaren dan de betekenis van, ‘sinds ik – de rietfluit - ben losgesneden van mijn rietbed, hebben 
mannen en vrouwen eendrachtig uit één mond, gelamenteerd bij het horen van mijn schrille 
zielsklanken. De rietfluit heeft dan de taak van ‘voorhuiler’. Om onze eenzaamheid of rouw te 
verwerken hebben we soms een zetje nodig om ‘heerlijk te huilen’. 

2. De ney, of rietfluit 
De ney wordt aan de waterkant uit het rietbed - het oorspronkelijke ‘land van de ziel’ - 
losgesneden. Dit verwijst naar de ‘afkomst’ van de ziel: de sfeer van puur bestaan en absolute 
eenheid, die de ziel kwijtraakt tijdens haar avontuurlijk bestaan in een menselijk lichaam, waarbij 
het steeds sterker terugverlangt naar en uiteindelijk terugkeert naar de Geliefde. Dan wordt ‘het 
merg’ uit het riet gehaald, waarna er vingergaten in worden gemaakt. De rietfluit laat de ziel 
spreken, die leeg van egoïstische begeerte en verlangens, haar spirituele passie laat horen om 
alleen nog naar haar oorsprong terug te keren.  
Rumi zei. ‘De wereld is als een rietfluit; Hij (God) bespeelt elk gat ervan, elke jammerklacht komt 
van deze twee lippen en smaakt zoet. Kijk toch hoe Hij elk stuk klei en elk hart leven inblaast; Hij 
schenkt de behoefte én Hij geeft de liefde om die klaagzang van tegenslag en pijn te doen 
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opstijgen.’2  

Rumi maakt duidelijk dat uiting geven aan liefde, ook of juist onbereikbare liefde, je als minnaar op
een hoger plan tilt. Zoek afleiding zeggen de psychologen als je met een problematische 
onmogelijke liefde bij ze aanklopt. ‘Nee!’; zegt Rumi, ervaar de onmogelijke onbereikbare liefde, 
want die lijkt het meest op Liefde voor God. Want we maken allen deel uit van Adam en we 
hebben die melodieën in het paradijs gehoord. Hoewel lichamelijke klei en water ons sceptisch 
hebben gemaakt, komen die hemelse klanken soms terug in onze herinnering… Mystieke 
concerten zijn de voeding voor Gods geliefden geworden omdat zich daarin hemelse 
verbeeldingskracht bevindt.3

3. Het hart 
Net als door de blues of de mineurtoonaard in de klassieke muziek, de pijn van verlangen en 
onbereikbare liefde wordt verklankt, is dat wat de rietfluit ten gehore brengt, tegelijkertijd bitter 
en zoet. Het verlangen brengt de schoonheid van de Geliefde in herinnering. Om het dichterbij de 
luisteraar te brengen, vergelijkt de Masnawi dit met het menselijke verlangen naar liefde. Om het 
toenemend verlangen naar goddelijke nabijheid van de enige Geliefde te beseffen en als 
persoonlijke ontwikkeling te ervaren, is soms enige begeleiding nodig. Daarom zegt Rumi: ‘Het 
enige dat ik verlang is een hart, verscheurd door de pijn van ‘afgesneden zijn’, waardoor ik mijn 
smachten naar Gods liefde daarmee duidelijk kan maken. In een verhaal dat God Zelf inspireert te 
vertellen.’    
Rumi vraagt:  
Moet ik tegen de Ziel der zielen over de ziel klagen?  
Ik ben geen jammeraar, eerder een overleveraar.   
Mijn hart kan wel zeggen: ik ben door Hem gekweld’,  
maar ik lach erom als hij zijn armzalige pretenties meldt. 

Letterlijk staat er:  
‘ik lach om die pogingen van mijn hart tweedracht te zaaien tussen mij en God.4

Wees onbevangen en schreeuw het uit, in smeekbede als een rietfluit! 
Wees onbevangen en vertel geheimen als een rietpen.5 
Geliefden slagen als de rietfluit en Liefde als de fluitist. 
Wat gaat de Liefde dan in de rietfluit ademen? 
De rietfluit is zichtbaar maar de fluitspeler is verborgen. 
Samenvattend werd mijn rietfluit dronken van de wijn van zijn lippen 
Soms streelt hij de rietfluit soms bijt hij erin. 
Wat een gezicht: zo’n zoetgevooisde rietbrekende Fluitist!’6

De schok van herkenning 
Maar het werd Rumi kwalijk genomen dat hij zo welsprekend over de meest intieme 
zielenroerselen kon dichten. Hij was vanaf het moment dat hij bespeler van ‘de ziel van de rietfluit’
werd, een omstreden figuur. Hij werd er onder meer van beschuldigd dat hij de huizen van de 
gewone burger niet in een moskee wilde veranderen, zoals de imams deden, maar dat hij er 
kloosters van wilde maken. Wie kon zich zo’n tijdbesteding veroorloven? Wie kon zich terugtrekken
in stilte om goddelijke nabijheid te beleven?  

2 Diwân: Ghazal 532, verzen 5664-5665
3 Masnawi, deel 4: 736-737, 742
4 Masnawi deel 1: 1781-82
5 Diwân: Ghazal 1739, vers 18239
6 Diwân: Ghazal 1936, vers 20374-20376
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Konya was de hoofdstad, maar het grootste deel van de bevolking bestond uit kleine middenstand,
boeren en buitenlui. Uit de tekst van de Masnawî blijkt dat Rumi dat als zijn uitdaging heeft gezien:
hoe breng je niet de uiterlijke voorschriften van religie maar de innerlijke geloofservaring dicht bij 
ieder mens. Veel van zijn verhaaltjes, anekdoten en geestigheden zijn volksvermaak, dat hij aan 
diepere betekenis koppelt.7  

In het volgende voorbeeld uit de Masnawî, geeft Rumi een illustratie van de ‘schok van 
herkenning’ op het gebied van humor in ons geestelijk leven. Hij beweert dat de mensheid een 
gemeenschappelijke waarnemingsdrang voor ‘het goddelijke’ deelt. Dit wordt in één woord 
samengevat: Anguruzuminabstafil.   
Vier mensen, een Pers, een Turk, een Arabier en een Griek werden door omstandigheden 
reisgenoten. Zij waren zwervers, derwisjen, op zoek naar verlichting. Maar zij waren zoals 
gewoonlijk platzak. Op een ochtend besloten zij hun laatste geldstukken bij elkaar te leggen om 
iets te kopen dat zowel dorstlessend als voedzaam zou zijn.  
“Ik wil angur”, zei de Pers. 
“Ik wil uzum”, zei de Turk. 
“Ik wil inab”, zei de Arabier. 
“Nee!”, zei de Griek, “we moeten stafil kopen!” 

Toevallig hoorde een tolk hun gesprek en zei: ‘Geef jullie geld aan mij en ik zal zorgen dat al jullie 
wensen worden vervuld!’  Ze aarzelden om hun laatste geld aan een vreemde te geven maar 
vertrouwden hem uiteindelijk. De tolk ging naar een groentestal en kocht druiven. Hij gaf elk van 
hen een trosje druiven. Dit is nou angur zei de Pers. Dit is wat ik uzum noem, zei de Turk. Je hebt 
me mijn anab gebracht, zei de Arabier. “Nee”, zei de Griek, dit is onze stafil!” 

De reizigers zijn de zoekers en de tolk is de ‘verlichte’ mens. Mensen kunnen een innerlijke leegte 
bij zichzelf waarnemen, en geven daar een naam aan. De een noemt het ambitie en de ander 
religie. Spiritualiteit is bij sommige mensen het codewoord en anderen noemen het liefde of 
wijsheid. Maar als de tolk verschijnt, verdwijnt de taalkloof en begrijpen ze dat ze naar hetzelfde 
zoeken.8

De herberg  
Dit mens-zijn is een soort herberg 
Elke ochtend weer nieuw bezoek. 
Een vreugde, een depressie,
een benauwdheid, 
een flits van inzicht komt 
als een onverwachte gast. 
Verwelkom ze; 
ontvang ze allemaal gastvrij 
zelfs als er een menigte verdriet
binnenstormt 
die met geweld je hele huisraad
kort en klein slaat. 
Behandel dan toch elke gast

7 Soms doet het denken aan de Decamerone, van de Italiaanse dichter en geleerde Giovanni Boccaccio, dat een 
eeuw later werd geschreven. Net als de Masnawî, bekend om de humor en spot met de geestelijkheid en de 
gezagdragers en enkele licht erotische verhalen. Of de Canterbury Tales, dat ook in de 14e eeuw werd geschreven 
door Geoffrey Chaucer en waarvan de verhaalstructuur op die van de Decamerone lijkt.

8 Masnawî, deel 2, bldz. 298 
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met eerbied. 
Misschien komt hij de boel ontruimen 
om plaats te maken voor extase……. 
De donkere gedachte,
schaamte, het venijn, 
ontmoet ze bij de voordeur
met een glimlach 
en vraag ze om erbij te komen zitten. 
Wees blij met iedereen die langskomt  
de hemel heeft ze 
stuk voor stuk gestuurd 
om jou als raadgever te dienen.99 

Wat we in contemplatie opnemen schenken we uit in liefde 
Rumi verzoent in ‘de herberg’ de tegenstrijdigheden van onze dagelijks ervaringen, om niet tot een
botsing maar tot een ‘dialoog van beschaafde mensen’ te komen.  
Menselijke ervaring heeft veel kanten, waardoor ‘waarheid’ heel persoonlijk wordt.  
Soms onverstaanbaar, maar ook om te beseffen dat we beter kunnen leren ván dan vechten mét 
elkaar. Wanneer we alle folklore afleggen kunnen we zelfs de diepte van de overeenkomsten in 
elkaars innerlijk ervaren.  

Volgens Rumi zien we dingen, mensen, gebeurtenissen en verschijnselen, niet zoals ze zijn maar 
zoals wij zijn. Hij dringt erop aan niet meteen te oordelen en niet alleen op uiterlijke schijn en vorm
af te gaan, maar om de menselijke ervaring na het ontwaken te ontwaren: Jezus wordt buiten de 
comfortzone van een herberg ervaren.  

Rumi zegt: jullie zijn zelf die herberg en per mens verschilt het nogal of je God wel of niet kan 
ontvangen. Vertel daarom de verhalen over die plezierige, verrijkende staat, die voorbij de 
beperkte vijf zintuigen en de zes dimensies gaat. Vanwege de vriendelijkheid en goedheid van de 
Geliefde kan zelfs de bitterheid van de dood zoeter smaken dan suikerriet. Als van dat suikerriet 
een stofje terechtkomt in de oceaan, verandert die van een zilte bittere, in een zoete oceaan. De 
staat waarin wij ons bevinden verandert van dag tot dag; gesteldheden stromen voorbij als een 
open rivier, zonder dam. 

De ijskappen smelten maar onze ziel wordt steeds kouder. De onherkenbaarheid van wie we zijn en
wat we doen, het toenemend gebrek aan cohesie, polarisatie, vervreemding. 
Het lijkt of de mens verkilt, zich steeds verder terugtrekt, sociale verbanden verwaarloost en 
vaardigheden en saamhorigheid uit het oog verliest.  

Zorgelijke gedachten nemen je in beslag en bederven de vreugde, maar zijn tegelijkertijd een 
voorbereiding op nieuwe vreugde. Opdat niets de bron van goedheid kan beletten, reinigt eerst de 
zorg het innerlijk huis van vreemde smetten. Het schudt gele bladeren van de takken van het hart 
en zorgt steeds opnieuw en continu voor groen blad. 

Elke dag brengt weer een nieuwe en andere vreugde; een nieuwe gedachte en een nieuw inzicht. 
Elke dag worden we overvallen door een geëerde gast; een nieuw idee dat we welkom heten: ‘Mijn
geliefde ziel, beschouw een idee als een persoon!’ Want niet elk mens ontleent waarde aan zijn 
vaste denkpatroon, maar aan dat waar geen woorden voor zijn en ons toch bekend is.

Abdulwahid van Bommel 

9 Masnawî, deel 5, bldz. 940 
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In memoriam Rinke Agricola en Jos van Eijden
Als koorleden van de Haagse Dominicus kijken wij stil en verdrietig terug naar de maand oktober, 
want toen verloren wij onverwachts onze twee geliefde koorvrienden Rinke en Jos (beide tenoren),
partners van twee andere koorleden, namelijk van Dirk en Bep.  

In onderstaand bericht kunt u lezen wat Rinke en Jos voor het koor betekend hebben. 

Rinke Agricola  17/2/1961  -  8/10/2020

Rinke zong als projectzanger een aantal keren mee in het toenmalige Jenhkakoor, bijvoorbeeld 
tijdens Kerstvieringen in de Elandstraatkerk en tijdens het televisieoptreden in een viering van het 
Omroeppastoraat in de Basiliek van IJsselstein, ter ere van ons 40-jarig jubileum. In navolging van 
zijn man Dirk werd Rinke in 2011 officieel lid. Koorervaring had hij ook al opgedaan als lid van het 
koor Vox Rosa. 

Rinke was iemand die altijd oog had voor anderen en behulpzaam was: in zijn professionele 
loopbaan aanvankelijk als kinderverpleegkundige in het Westeindeziekenhuis en later als 
verpleegkundige in het St. Jacobshospice, waar hij de terminale patiënten aandacht en zorg 
verleende. Ook op het koor stak Rinke de handen uit de mouwen, zo participeerde hij van het 
begin af aan in de bardienst (koffiezetten en –schenken, zorgen voor een drankje en een hapje na 
de repetitie, afwassen, opruimen en afsluiten) en was hij actief in de jubileumcommissie in 2018 
om het 50-jarig bestaan van ons koor te organiseren. Ook wisten Rinke en Dirk altijd vrienden te 
enthousiasmeren om mee te zingen als projectzanger bij het koor. Vaak zaten zijn familieleden in 
het publiek bij onze (Kerst)concerten. 

Met Rinke op het koor was het altijd gezellig en plezierig, zijn lachen en praten met het nooit 
verdwenen Friese accent klinken ons nu nog als muziek in de oren. Daarnaast was Rinke met zijn 
kleurrijke kleding een opvallende verschijning in ons koor. 

Het is ongelooflijk dat we Rinke niet meer zullen zien of horen, maar we houden ons vast wat op 
zijn condoleancekaart vermeld staat: Sterven is verhuizen van de wereld naar het hart van de 
mensen die van je houden, zoals de leden van het Haags Dominicuskoor. 
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Jos van Eijden 19/12/1944 – 23/10/2020

Jos en Bep traden samen toe tot het koor in 2003 vanuit de Agnesparochie. In het Jenhkakoor 
zongen vele familieleden van hen en voor zowel Jos als Bep waren de liederen met teksten van 
Huub Oosterhuis een bron van inspiratie. Zij voelden zich als geassocieerde leden van de Broeders 
van Maastricht thuis in de vernieuwde liturgie. 

Jos was een man met vele talenten en zette zich altijd in voor de goede zaak. In 2006 volgde Jos 
Cokkie van Santen op als voorzitter van het koor, dit deed hij op prettige en bescheiden wijze met 
altijd een luisterend oor voor iedereen en nooit met een scherp oordeel. Zijn sympathieke 
uitstraling, oprechte belangstelling en jarenlange ervaring in het onderwijsveld maakten dat hij 
iedereen bij het koor wist te binden. Toen hij in 2010 ook aantrad als secretaris van de inmiddels 
opgerichte Haagse Dominicus (o.a. door Jos als één van de initiatiefnemers), stopte hij in 2012 als 
voorzitter van het Haags Dominicuskoor.  

Voor het koor bleef Jos altijd klaarstaan, zo schreef hij vaak mooie en toepasselijke teksten en 
gedichten om tijdens onze (Kerst)concerten de gezongen liederen te verbinden. Ook op praktisch 
gebied konden we op Jos rekenen: hij zorgde samen met Bep dat er koffie, thee, drank en zoutjes 
op voorraad waren zodat we in de pauze en na de koorrepetitie elkaar konden ontmoeten met een
natje en een droogje.  

De stem van Jos zullen we helaas niet meer horen op het koor. De dagen na zijn overlijden was er 
veel contact tussen koorleden over Jos en over de prachtige tekst op zijn condoleancekaart: een 
Kerstgedicht van hemzelf over engelen van mensen. Het is duidelijk dat Jos, in ons bestaan, soms, 
altijd, plotseling en meestal kortstondig, zo’n engel van een mens geweest is! 

Adieu lieve Rinke en lieve Jos, wij gaan jullie enorm missen en hopen dat het Licht waarover wij 
zingen, jullie mag verlichten tot in eeuwigheid. Weet dat wij niet alleen letterlijk, maar ook 
figuurlijk om Dirk en Bep heen staan en elkaar vasthouden. Rust zacht! 

Namens het Haags Dominicuskoor, 

Annerie Boekhout-Veldhuizen. 
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GROENE DOMINICUS

Hoe belangrijk is het milieu voor jou?
Anita van Dijk geïnterviewd door Einar Sies

Het interview met Anita van Dijk is anders dan vorige interviews uit deze 
serie. Het begon al toen ik haar vroeg. 
Ja hoor, dat wil ik wel, zei Anita, maar ik vind niet dat ik erg duurzaam 
bezig ben.
Ik denk daar anders over. 

Verder neemt haar levensverhaal een veel groter gedeelte van het 
interview in beslag dan bij eerdere interviews het geval was. Het geeft 
een goed beeld van wat voor Anita belangrijk is.

Kun je wat vertellen over je leven?

Mijn vader was kunstschilder. Hij had een oude boot omgebouwd zodat hij daarop met zijn gezin 
kon wonen. En als hij ergens in een andere stad een grote schilder-opdracht kreeg liet hij de boot, 
'De Vrijheid', daarheen slepen. 

Ik heb de eerste jaren van mijn leven aan boord van 'De Vrijheid' doorgebracht. De boot lag die 
jaren in Almelo. 

Toen ik 7 jaar was werd mijn vader ernstig ziek. Hij verkocht 'De Vrijheid' en we gingen aan de wal 
wonen, in een van de houten huizen die Zweden kort na de oorlog aan Nederland geschonken had 
als oorlogshulp. Enkele jaren later overleed mijn vader en toen ik 16 was overleed ook mijn 
moeder. 

Wat moest ik doen? Mijn oudere zus woonde met haar vriend op kamers in Den Haag. Ze konden 
een woonvergunning krijgen als ik bij hen introk en dat heb ik gedaan.

Anita gaat werken in het Zuidwal-ziekenhuis en volgt de opleidingen Ziekenverzorging, en 
Verpleegkunde A (algemeen) en B (psychiatrie). 

Anita: Ik voelde me vooral aangetrokken tot de psychiatrische verpleegkunde. Ik heb een aantal 
jaren gewerkt in de Ursula kliniek in Wassenaar - daar deed ik ook mijn stage Verpleegkunde B - en
later in een psychiatrisch verpleeghuis in Maastricht, waar ik mijn partner Frans leerde kennen.
Werken met mensen met een psychiatrische ziekte vraagt goed luisteren, empathie, en geduld; 
want snelle remedies zijn er niet. Ik denk dat ik daar empathie en geduld geleerd heb.

Later heb ik anderhalf jaar gewerkt bij een missionaris op het platteland in het Noordoosten van 
Brazilië. Ik heb daar ook geholpen – samen met lokale vroedvrouwen – bij bevallingen.
Wij hadden het thuis helemaal niet breed, maar daar heb ik gezien wat armoede is. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe de mensen daar blij kunnen zijn met het weinige dat ze hebben.
Ik ben niet uitgezonden via de Stichting Nederlandse Vrijwilligers en had ook nauwelijks contact 
met hen. Maar het stoorde me wel om te zien hoe luxueus ze leefden te midden van de arme 
bevolking.
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Na haar terugkomst in Nederland werkt ze nog een tijd in de zorg, maar dat bevalt haar niet meer. 
Ze gaat dan werken bij Emmaus. Met geld dat ze lenen van familie kopen Anita en Frans een pand 
aan de Beeklaan waar ze een Emmaus kringloopwinkel beginnen. Ze hebben er vele jaren gewerkt.
Al weer een tijd wordt die kringloopwinkel geleid door dochter Geertje.

Anita en Frans bieden nu tijdelijke huisvesting aan mensen die niet voor reguliere opvang in 
aanmerking komen.

Wat doe je aan duurzaamheid?

We zijn bij een groene bank, en kopen gas en elektriciteit bij Greenchoice.
Ons huis is niet extra geïsoleerd, we hebben geen zonnepanelen, wel dubbele ramen. 

We hebben geen centrale verwarming, maar losse gaskachels. Die proberen we zo min mogelijk 
aan te zetten. Een dikke trui aandoen is beter dan de kachel hoger zetten.

We hebben geen auto, gaan niet naar het buitenland met vakantie (we zijn wel naar de bruiloft 
van onze zoon Sam geweest), hebben weinig elektrische apparaten thuis, en kopen kleren e.d. 
altijd in de kringloop. Eigenlijk kopen we nauwelijks nieuwe spullen.

Toen we de kringloopwinkel runden deden we ook altijd ons uiterste best voor hergebruik van de 
aangeboden spullen. Als we ze zelf niet konden verkopen zochten we andere bedrijven op die er 
misschien nog iets mee konden. Naar de afval brengen deden we alleen als er echt geen andere 
mogelijkheid was. 

Onze dagelijkse boodschappen doen we meestal bij de Aldi, niet bij de Ecoplaza, en lang niet altijd 
biologisch. We eten regelmatig vegetarisch, maar niet altijd. Als ik de boodschappen zou doen, zou 
ik wat meer biologisch kopen, maar ik maak daar geen heftig punt van.

Erger je je als anderen zich weinig of niets van het milieu aantrekken?

Als onze bewoners bijvoorbeeld de kachel hoog hebben staan en dan de ramen open zetten om de 
temperatuur te verlagen dan ergert me dat. Daar zeg ik wat van. 
En wij brengen het plastic afval van onze bewoners weg – het zit niet in hun systeem om dat te 
doen. 

Vind je dat het milieu ter sprake moet komen in vieringen?

Ja, het is goed om elkaar wakker te houden.

Wat zou de groene Dominicus meer kunnen doen voor het milieu?

Die vraag stel ik gewoonlijk aan het einde van het interview. Deze keer hoefde ik niets te vragen. 
Anita had een suggestie voor de werkgroep:

Kunnen jullie niet autodelen stimuleren in de Haagse Dominicus? Al die auto's staan maar voor de 
deur, terwijl er misschien best iemand is die je auto een keer zou willen lenen/huren.
Ik weet dat dat kan met bv. Snappcar, maar dat is best een heel geregel, of met Greenwheels, maar
dat is duur. Zouden we zoiets niet kunnen opzetten binnen de Haagse Dominicus?
Zelf kan ik van twee vriendinnen de auto gebruiken als ik die een keer nodig heb. Dat gaat prima.

Het helpt misschien om een beetje af te komen van de verslaving aan de heilige koe.

Dank je wel, Anita.
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Lustrumboom
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Haagse Dominicus
werd in de viering 'Herinnering' van 1 november een lustrumboom
geplant. Hans Opschoor zei daarover in de viering:

Wij herinneren ons veel, vandaag. Ook, dat dit jaar de Haagse
Dominicus zijn elfde jaar is ingegaan. Die eerste tien jaren geven
aanleiding tot dankbaarheid. We willen dit memoreren met het planten
van een Lustrumboom in de Bethel-tuin, naast het voor meditatie
gereserveerde deel van die tuin. Het is een hulst: symbool van het
leven, groen in alle jaargetijden, brenger van licht en warmte – en
bessen, niet voor ons maar voor de hoofdgebruikers van de tuin: de
vogels. De hulstboom tekent de hoop, waarmee wij als gemeenschap
de toekomst ingaan– om te beginnen het volgende decennium. 

We hadden de boom dit voorjaar al zullen planten maar toen werden de vieringen gestaakt. Nu, 
midden in de herfst en op Allerzielen is een goed moment om de boom zijn plaats te geven. Het 
1,5 m-regime maakt het onmogelijk om daar allen getuige van te zijn, zoals we aanvankelijk 
hoopten. Een afvaardiging van ons zal de boom zo dadelijk planten en er een herinnerings-
plaquette bij zetten. De boom krijgt zijn eerste gift van water van ons mee. 

Drie weken eerder had een ploeg enthousiaste tuiniers de tuin opgeschoond, zodat de boom kon 
worden geplaatst.
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Groene bijeenkomst uitgesteld
Na de viering van 1 november zou er een groene bijeenkomst geweest zijn. De Werkgroep Groene 
Dominicus had Femke Sleegers uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de koers van de 
Groene Dominicus.

Door het toenemende aantal corona-besmettingen hebben we deze bijeenkomst uitgesteld tot 
betere tijden. Kortom, je hoort nog van ons.

Werkgroep Groene Dominicus

De Trouw 'Duurzame 100'
 

Sinds 2019 stelt het dagblad Trouw jaarlijks de 'Duurzame 100' samen, een 
lijst van 'groene denkers en doeners'. Aanvankelijk bestond de lijst 
voornamelijk uit invloedrijke Nederlanders: wetenschappers, politici en 
ondernemers, maar sinds vorig jaar richt het dagblad zich juist op 'initiatieven
van onderop'.

Wil je ook geïnspireerd worden door duurzame initiatieven van onderop? 
Bekijk dan de bloemlezing van artikelen uit het Trouw-katern.

Veel leesplezier!
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