
1VrijZinnig

Verlanglijstje als metafoor 

niets meer te wensen... 

stichting Kunstwens

Blad van de VVP 
Beweging voor eigentijds geloven 
 

Zijn dromen bedrog? | afscheidsinterView met corrie jacobs

Kerstrecepten met idealen | geloVig dromen

4

VrijZinnig
jaargang 9  nr 4  decemBer 2016

Dromen



3VrijZinnig2 VrijZinnig

 
 

colofon

O
  redactioneel

alternatief kerstmenu 

onlangs is in de media aandacht besteed aan 500 jaar thomas more’s 
‘utopia’. en in deze kersttijd richten we de blik graag naar binnen om 
vervolgens met goede voornemens het nieuwe jaar aan te snijden. alle 
reden dus om dit ‘grote’ en ‘kleine’ dromen eens op ons menu te zetten. 
arne jonges begint met een hoofdartikel over gelovig dromen. ‘dromen 
verwijst naar een andere, verborgen of hogere wijsheid’, zegt hij, en hij 
illustreert dat met voorbeelden uit de bijbel: dromen als berichten uit 
de hemel, inspirerende visioenen maar ook ijdele dromen en apocalyp-
tische risico’s. bij het afscheid van onze beleidssecretaris corrie jacobs 
legde zij een link naar de dromende jacob. annemike van der meiden 
en marinus den oudsten interviewden haar erover. alke liebich maakt 
ons in haar twee bijdragen deelgenoot van de dromen van nieuwe 
nederlanders en van ouderen. annemieke van der Veen liet zich 
inspireren door chagall en onderzocht zin en onzin van droomuitleg. 
rick benjamins kondigt in zijn stuk een lezing aan (noteer 10 maart!) 
van catherine Keller, die in de apocalyptiek nieuwe mogelijkheden ziet: 
een nieuw begin waarin wij god belichamen, god doen.
op de cultuurpagina maken we ons even los van dit gedroom. ‘god is 
het antwoord niet, maar eerder de vraag’, zegt Klaas douwes in zijn 
bespreking van een dichtbundel van wytse brandsma. en ivo de jong 
geeft in zijn recensie van ‘het oerboek’ een persoonlijk antwoord op 
die vraag. 
op de middenpagina’s deze keer een nieuwbeproefd menu. wat dacht 
u van een waterlinzensalade vooraf, een insectenburger met honing 
à la baptiste en een heerlijk appeltje-eitje toe? of schuift u liever op 
pagina 15 aan bij resto van harte? als uitsmijter nodigt Klaas douwes 
ons op de achterpagina tot dagdromen uit. to follow your dreams or 
to cancel them, that’s the question…

Wim Wattel
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de combinaties met ‘droom-‘ laten juist een gunstig beeld 
zien: je zal maar een droombaan, een droomvrouw en 
een droomhuis hebben! de combinaties met ‘droom-‘ 
betekenen een sublieme werkelijkheid. daarover kun 
je best wat dagdromen… de dagdroom gaat over een 
onwaarschijnlijke, maar toch mogelijke werkelijkheid 
waarover we ons een voorstelling maken. ook is er de 
opvatting dat een droom staat voor iets anders: de droom 
heeft geen eigen werkelijkheid, maar verwijst naar een 
andere verborgen of hogere werkelijkheid. die laatste 
opvatting heeft oude papieren. in allerhande godsdien-
sten komt de droom voor als drager van bericht vanuit 
de hemel. dat bericht is verkapt, dus zijn er spirituele 
droomuitleggers nodig. in modernere vorm is er de 

Rembrandt, de engel verschijnt aan Jozef in een droom

Illustratie van de Londense graffitikunstenaar Banksy

‘droomduiding’, de freudiaanse methode om door de 
duiding van dromen door te dringen in het onderbewuste 
en de oorzaak van een psychische stoornis. als we ver-
volgens kijken wat er zoal in de bijbel aan ‘droomopvat-
tingen’ voorkomt, dan lijkt het hele scala van de hier-
boven vermelde droomopvattingen voor te komen. dat 
is ook niet zo gek, want mensen hebben door de eeuwen 
heen gedroomd, gedagdroomd en zich verbaasd over die 
ongrijpbare nachtelijke avonturen, waarin ze konden 
vliegen of gestorven familie opeens weer ontmoetten en 
dergelijke. ook de benauwende dromen waaruit je blij 
bent verlost te worden door het ontwaken, vinden we in 
de oude schriften terug. dromen kunnen immers zo won-
derlijk werkelijk lijken, zo werkelijk dat je er de volgende 
dag in lijkt te blijven hangen en ze je stemming bepalen. 

Berichten uit de hemel?
Zo vinden we ook in de bijbel de opvatting dat de droom 
een bericht is uit de hemel. ‘in dromen en visoenen 
van de nacht (…) opent god de oren van de mens’ (job 
33:15). in de verhalen van de jozefcyclus (gen 37vv) 
spelen dromen die moeten worden uitgelegd een belang-
rijke rol. jozef droomt zijn eigen toekomstige rol en legt 
vervolgens de dromen van de farao uit. dromen hebben 
in die verhalen een voorspellende waarde. Zo is dat ook 
in het gideonverhaal, en weer veel uitgebreider nog in 
het boek daniël. in het begin van het matteüs-evangelie 
wordt jozef in een droom gewaarschuwd voor herodes. 

Het is begrijpelijk dat er heel wat gepiekerd en 

getheoretiseerd is over die ongrijpbare, vluchtige 

activiteit van ons bewustzijn, die we dromen 

noemen. er wordt op diverse manieren tegen 

dromen aangekeken. dromen zijn bedrog, zo luidt 

het gezegde. Oftewel: een droom heeft geen 

werkelijkheid. een uitspraak als ‘dat had je 

gedroomd!’ betekent: daar komt niets van in!

geloVig 
dromen 

door Arne Jonges
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wanneer saul wanhopig is omdat god hem niet ant-
woordt noch met orakelstenen, noch in dromen (i sam. 
28:6), is het duidelijk dat in deze tekst droom en orakel 
in elkaars verlengde liggen. al deze opvattingen over de 
droom hebben als vooronderstelling dat de hemel weet 
wat er staat te gebeuren en die laat dat van tijd tot tijd 
doorschemeren. deze opvatting was in het geloof van 
israël niet zo vanzelfsprekend en kende ook bestrijders. 
de gedachte dat hemel communiceert door middel van 
orakels en dromen, lijkt net iets te veel op de godsdien-

sten van volken rondom. het is ook riskant als iemand 
in staat zou zijn ‘geheime informatie uit de hemel’ te 
ontvangen en te ontcijferen. Zo maakt het boek numeri 
een duidelijk onderscheid tussen de boodschappen van 
sommige profeten die uit dromen zouden komen, en de 
boodschap die god zelf geeft aan mozes, want tot hem 
spreekt hij direct (num. 12:6). jeremia heeft ook niet zo 
veel op met droomuitleggers en spreekt over leugenpro-
feten die roepen: ‘ik heb een droom gehad’. ‘een profeet 
die droomt, vertelt niet meer dan een droom!’ ‘die profe-
ten hebben enkel misleidende dromen!’ (jer. 23, 26vv). 
‘Zij spraken ijdele dromen’ (Zach. 10:2) Kortom: dromen 
zijn bedrog… en de nuchtere prediker zet zoals zo vaak 
een ieder met beide benen op de grond: ‘drukte leidt tot 
dromerij en veel praten tot gebazel! (..) dromerij en lege 
woorden zijn er al genoeg’ (pred. 5:2,6).

Inspirerende visioenen
nu nog die andere categorie: de dagdroom. de dagdro-
men van het geloof, dat wil zeggen de droom van vrede, 
van recht, bevrijding. ‘als god ons thuis brengt uit onze 
ballingschap dat zal een droom zijn!’ (ps. 126). al die 
bekende vredesvisioenen uit jesaja over de leeuw en het 
lam tezamen, het kind en de adder, de speren omgesmeed 
tot snoeimessen, de zwaarden omgesmeed tot ploegscha-
ren, de bergen druipend van most en een ieder zit onder 
zijn eigen vijgenboom. de wonderlijke dagdroom dat 
al het onheil van de wereld zal vervliegen als een boze 
droom. Zulke dromen hebben we nodig omdat zulke visi-
oenen mensen kunnen inspireren. Ze helpen te geloven 
in eigen kunnen en mogelijkheden op weg naar een zin-
volle toekomst. bijbelse dagdromen als brandstof voor het 
geloof in de goede krachten. 

Apocalyptisch risico
‘oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zul-
len visoenen zien’, luidt het in de profetie van joël (3:2). 
joël is een merkwaardige profeet die gerekend wordt tot 
de zogenaamde apocalyptische literatuur. hoofdthema 
van zijn geschrift is de ‘dag van de eeuwige’ die op punt 
van aanbreken staat. dat is een gewelddadig gebeuren: de 
eeuwige zal het opnemen voor de zijnen en zijn vijanden 
verslaan. het boek joël is geen dagdroom van vrede of 
heil meer, maar eerder een koortsdroom of zelfs nacht-
merrie. de profeet ontwaakt er niet meer uit, maar blijft 
er in hangen. net als in het laatste boek van de bijbel: 
de openbaring van johannes. de droomgedachte ‘het zal 
toch wel eens werkelijkheid worden’ verwordt tot een 
weten omtrent het hoe, het wat en wanneer het allemaal 
zal plaatsvinden. wanneer de geloofsdroom een weten 
wordt, wordt het riskant. Zeker als daarin de scheiding 
duidelijk wordt gemaakt tussen degenen die verworpen 
zullen worden en die zullen worden gered. dat alles is net 
zo riskant als het inzicht van wichelaars, de droom- en 
orakeluitleggers. apocalyptische boeken hebben al heel 
wat mensen het hoofd op hol gebracht en ze het contact 
met de werkelijkheid doen verliezen. er zijn mensen, 
aangespoord door ‘uitleggers’ van de tekst, die hun heb-
ben en houden verkochten en op een berg op het einde 
gingen zitten wachten. eigenlijk verschillen die uitleggers 
van apocalyptische boeken niet zo veel van droomuitleg-
gers of wichelaars. het leidt tot een gevaarlijk ‘menen te 
weten’.

over de ‘dagdroom’ van het geloof, licht en gerechtigheid, 
schreef huub oosterhuis een kort vers ‘woord dat ruimte 
schept’ (nieuw liedboek 330). daarin een intrigerend en 
betekenisvol zinnetje dat de droom, het visioen, vluch-
tig blijft: ‘even is het waar, dan is het weg’. laat dat net 
genoeg zijn om ons aan te sporen er naar te leven.

Arne Jonges was voor zijn emeritaat predikant van de 
Houtrustkerk in Den Haag

 
  

Nieuwe ontwikkelingen in 
Leiden-Oegstgeest
op zondag 18 december vindt een 
afscheidsbijeenkomst plaats van de VVP 
Leiden-oegstgeest. Twee jaar geleden is 
besloten om de vereniging op te heffen, 
onder meer omdat het steeds moeilijker 
werd om geschikte bestuursleden te 
vinden. Het betekent niet het einde 
van de vrijzinnigheid in de twee Zuid-
Hollandse plaatsen: een nieuwe 
stichting zal vrijzinnige activiteiten 
blijven ontwikkelen en ook de pastorale 
zorg voor de leden blijft gewaarborgd.

Veertigdagenkalender: 
Onder de pannen
nog even en het is weer Pasen. 
Traditiegetrouw stelt Joke van der 
Velden een Veertigdagenkalender 
samen. Het gaat dit keer over 
onderdak vragen, willen, bieden, 
creëren en verlenen. De prijs bedraagt 
€ 3,50, exclusief portokosten, vanaf 
10 exemplaren wordt de prijs € 3,00, 
vanaf 40 € 2,75 en vanaf 100 € 2,25.

VVP zet zich in voor de EO
Samen met predikantenbeweging op 
Goed Gerucht heeft de VVP de nieuwe 
koers van de evangelische omroep 
geroemd. De omroep kreeg de laatste 
tijd kritiek vanuit orthodoxe hoek 
omdat veel nieuwe programma’s te vrij-
zinnig zouden zijn. De VVP en op Goed 
Gerucht wilden de omroep een hart 
onder de riem steken door te laten 
weten dat deze orthodoxe christenen 
niet namens alle gelovigen spreken. 

nieuws

 
  

 
  

VAn ALLeS WAT
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Kerstbundel: Verander maar!
De jaarlijkse kerstbundel van de VVP 
zoomt in op veranderingen omdat je 
Kerst kunt zien als het feest van de ver-
andering: Jozef en maria werden ouders, 
de Belofte werd vervuld. Hoe beleven 
Lennart Heuvelman, Ineke Ludikhuize, 
Kim magnée-de Berg en Wim Jansen die 
verandering in december? U kunt de 
bundel weer via het landelijke bureau 
bestellen. De prijs bedraagt € 3,50 exclu-
sief portokosten. Vanaf 20 exemplaren 
wordt de prijs € 3,25 en vanaf 50 exem-
plaren € 2,95.

reflectie

Ontmoetingsdag  
groot succes
op 5 november vond de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van de VVP plaats, 
die dit keer in het teken stond van 
Vincent van Gogh. Tijdens het 
ochtendprogramma in de regentesse-
kerk in Apeldoorn werden de zeventig 

bezoekers met een lezing van kunst-
historica Ank Adriaans voorbereid op 
het bezoek aan het Kröller-müller-
museum in de middag. Daar was de tij-
delijke expositie ‘De vroege Van Gogh’ 
te zien. Gidsen van het museum werk-
ten de lezing van Adriaans verder uit 
zodat zelfs de de grootste kenners van 

‘ Wanneer de geloofsdroom  
een weten wordt, wordt  
het riskant’

De droom van de Wijzen. Miniatuur uit psalterium, 13de eeuw. 

Freiburg, Universitäts-Bibliothek

Van Gogh nog iets nieuws leerden. 
naast het programma voor volwasse-
nen, was er ook een kinderprogramma, 
de jeugd schilderde zonnebloemen 
onder begeleiding van kunstenaar 
mark van Praagh en in het museum 
hadden zij een aangepast programma.



‘ Als mens nemen we  
een tussenruimte in,  
we moeten zorg dragen  
voor de verbinding’

6 7Vrij ZinnigVrij Zinnig

interviewinterview

VVerbinding
we komen te spreken over het verhaal dat zij hield op 
de algemene Vergadering van de VVp op 21 mei van dit 
jaar, later uitgewerkt in een preek in Vrijburg op 26 juni. 
hierin stond de jacobsladder centraal: de ladder als sym-
bool van verbinding, link tussen hoog en laag, aarde en 
hemel; als vluchtweg of droom. een metafoor die haar 
aanspreekt: in de vensterbank staat een beeld van kunste-

door Annemike van der Meiden en  Marinus den Oudsten 

naar mark van praagh dat de jacobsladder verbeeldt. ook 
haar passie voor het hebreeuws kwam in beide gelegen-
heden duidelijk naar voren.

als het gaat over verbinding en relatie leggen, dan vertelt 
de traditie dat in genesis 1,1 `in den beginne schiep god 
hemel en aarde´, dat wij-mensen het woordje ´en´ zijn. 
de hebreeuwse letter ´en´, de wav, ziet er ook uit als een 
klein mensje. het gaat dus om het woordje ´en´: het is 
onze taak als mensen om relatie, verbinding te leggen, 
tussen bijvoorbeeld dag en nacht, tussen hemel en aarde. 
dat kun je ook zien in de hebreeuwse letters van de gods-
naam: ook in jhwh vormen wij mensen het ‘ennetje’ 
(wav), de relatie tussen de twee hebreeuwse letters h, 
die voor ´vensters´ staan. relatie is familie van religie dat 
´verbinding´ betekent, dezelfde stam. als mens nemen we 
een tussenruimte in, we moeten zorg dragen voor de ver-
binding. juist die verbinding zal in dit gesprek een rode 
draad blijken te zijn in corries werk binnen de vrijzinnige 
beweging.

Ze noemt zichzelf een woordenmens; door met het 
hebreeuws bezig te zijn kom je op de betekenissen die 
achter woorden liggen, erdoor worden opgeroepen. ‘het 
dak moet van de woorden af. toen ik afscheid nam in 
hilversum kreeg ik van mijn gemeenteleden een woorden-
kistje - vol met woorden die bij mij hoorden.’

corrie jacobs is domineesdochter. ‘ik was heel blij dat 
ik het huis uit kon toen ik theologie ging studeren in 
utrecht. ik herinner me nog goed dat medestudente 
joke van der Velden een preek hield over ‘sammy kijk 
omhoog’, een lied van ramses shaffy. dat was een open-
baring voor me. ik dacht: ‘zo kan het dus ook’. loskomen 
van al die oude kaders; toen heeft mijn vrijzinnigheid 
zich doorgezet. thuis werd dat gezien als iets verdachts, 
die vrijzinnigheid. trouwens, in utrecht aan de faculteit 
werd je als vrouw ook niet voor vol aangezien: vrouwen 
hadden volgens de rechtse heren niet de heilige geest. bij 
colleges werden we vaak genegeerd, dan begon de docent 
met: ‘mijne heren…’ ‘en wij ook!’ riepen wij dan.’

Samenwerking
‘in hilversum heb ik een goede tijd gehad. toen ik kwam 
was daar al een samenwerkingsverband van VVp, npb en 
remonstranten. dat werpt allerlei vragen op: vorm je een 
gezamenlijke kerkenraad? hoe doe je de financiën? we 
hadden een goede modus operandi, maar het zou prettig 
zijn geweest wanneer we vanuit de landelijke organisaties 
meer support hadden gehad. het was een naïeve droom 
dat ik vanuit een landelijke functie die samenwerking 
beter voor elkaar zou kunnen krijgen, dat blijft nog steeds 
moeizaam. soms lukte het een beetje en dan moest 
je weer een stap terug doen. Kennelijk is iedereen zo 
gehecht aan de ‘eigen identiteit’ en is de angst groot dat 
die in samenwerking verloren gaat. iedereen koestert zijn 
of haar eigen clubje; het blijft ‘wij’ en ‘zij’. een inclusief 
‘wij’zonder ‘zij’ was mijn droom, maar het is een strui-
kelblok geweest. er is ook veel individualisme, het gaat 
allemaal over ‘ik vind’, ‘ik denk’ en ‘mijn god’. waarvoor 
komen mensen nog samen? essentieel is voor mij: blijven 
nadenken, een vrijzinnige ontmoetingsplek vormen voor 
wat er speelt in de samenleving, omgaan met alle angst 
en wantrouwen, met onbehagen en eigenbelang.’

‘er is veel kretologie op de sociale media, schreeuwe-
rig, kort door de bocht en ongenuanceerd. neem nu die 
zaak van die ‘turkse´ jongeren in Zaandam (de wijk 
poelenburg die onlangs, meestal negatief, in het nieuws 
was). incident-denken prevaleert en repressie is het ant-
woord. niemand die vraagt: waar komt die onvrede van-
daan, wat speelt daar eigenlijk? en zijn wij er onderdeel 
van, welke rol spelen wij zelf daarin? er wordt niet echt 
gecommuniceerd terwijl het heel belangrijk is om verbin-
ding te zoeken en in gesprek te blijven.’

In maart jl. nam corrie jacobs na 15 jaar afscheid 

als beleidssecretaris van de VVP, om gezondheids-

-redenen ging zij vervroegd met pensioen. eerder 

was ze (ook 15 jaar) werkzaam als predikant in 

Hilversum. Wij zoeken haar op in haar huis in die 

stad, om terug te blikken op haar werk in de 

vrijzinnigheid en haar visie te horen op de huidige 

(en toekomstige) stand van zaken.

Toekomst en terugkijken
‘hoe het verder gaat met de vrijzinnigheid, hoe het ver-
der moet? ik denk niet dat iemand daar een antwoord op 
heeft. als we dat wisten, dan hadden we het wel verzon-
nen. we staan op een keerpunt. misschien vinden we 
wat we zoeken wel langs heel andere wegen. ik vind zelf 
bijvoorbeeld veel inspiratie in het luisteren naar muziek, 
opera en kunst. en blijven zoeken naar dingen die met 
het hier en nu te maken hebben. bezig zijn met ontmoe-
ting tussen sociale lagen en van daaruit een verbinding 
zoeken met de tradities. dat is ook niet meer vanzelfspre-
kend het pad van de traditionele vrijzinnigheid.’

we vragen haar wat ze, terug kijkend op haar tijd bij de 
VVp, het meest geslaagd vindt van die periode. ‘de kwa-
liteit van de brochures, het tijdschrift en de boeken die 
we hebben uitgegeven: thema´s die er toe doen. maar ook 
de vormgeving, ik vind namelijk dat je daar niet op moet 
bezuinigen. het gaat niet alleen om de inhoud, het is ook 
belangrijk dat het er mooi uit ziet.
en daarnaast… we hebben nooit willen functioneren als 
een soort hoofdkantoor, maar ten dienste van de regio’s 
en gemeenten willen staan. geen wij / zij denken, maar 
een samen opgaan. soms ging dat goed, soms ging dat 
lastig. ik vind verder dat we goede beraadsdagen en vrij-
zinnige bijeenkomsten hebben belegd. terugkijkend ben 
ik wel tevreden. ik denk dat we het goed gedaan hebben 
met de middelen die ons ter beschikking stonden.’

‘tot slot wil ik nog zeggen dat ik dankbaar ben dat zoveel 
mensen creativiteit met mij gedeeld hebben. ik ben heel 
blij met het beeld dat ik bij mijn afscheid heb gekregen, 
een beeld van de stad. want, met jeremia 29,7: ‘als de 
stad vrede heeft, zullen ook jullie vrede hebben’. Voor mij 
staat dat beeld voor de samenhang die zo belangrijk is. 
het gaat niet allereerst om persoonlijk heil. wat doet dat 
ertoe als anderen niet te eten hebben!’

Verbinding en samenhang 
Afscheid van Corrie Jacobs
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thema

Appeltje-eitje
Dat is makkelijk: appeltje-eitje. Het 
recept is dat dan ook, bekend én lekker, 
en geschikt voor klein en groot gezel-
schap. maar appels en eieren zijn ook 
twee van de hoofdproducten van de 
‘Fruittuin van West’ in Amsterdam.

Appels uit de oven
Per persoon:
1 appel (bv. goudreinet)
handje rozijnen
kaneel
citroensap
Voor de liefhebber:
bolletje gember
gembersiroop uit het potje gember

Verwarm de over voor op 160˚. Was de 
appel goed. Boor het klokhuis uit de 
appel. Snij de schil rondom in, zodat de 
appel niet in de oven ontploft. Vet een 
ovenvast schaaltje in. Zet de appel in 
het ovenschaaltje. maak een mengsel 
van rozijnen, kaneel, in kleine snippers 
gesneden gember, citroensap en gem-
bersiroop (zonder gembersiroop een 
beetje suiker). Doe dit in het gat in de 
appel, de rest eromheen. Zet de appel 
ca. 25 minuten in de oven. Hij is goed 
als hij zacht is en het sap eruit loopt. 
Lekker met vanillevla.

In 2014 is de familie Sturkenboom in 
Amsterdam een biologisch dynamische 
boomgaard gestart waar de kippen 
onder de bomen lopen (en in verrijdba-
re nesten eieren leggen). Deze Fruittuin 

groeiende wereldbevolking. De pro-
ductie van eiwitten is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt dat om 
nieuwe wegen vraagt. Dierlijke eiwitten 
kosten erg veel landbouwgrond. We 
gingen dus op zoek naar geschikte 
planten.’ eendenkroos was al in de 17e 
eeuw bekend als voedzame plant, maar 
de weg naar een voedingsmiddel is 
lang. ‘Wij hebben een technologie 
ontwikkeld om eiwitten uit de planten 
te halen. Het wachten is nog op vol-
doende telers voor dit gewas, en op 
aanpassing van de europese wetge-
ving. De technologie staat klaar. maar 
wat de telers nu kunnen leveren in een 
heel jaar kunnen wij in een dag verwer-
ken. De voedingsmiddelenindustrie is 
er al klaar voor, liever vandaag dan 

morgen. Dan moet je denken aan onze 
eiwitten als ingrediënt voor sausen of 
plantaardige mayonaise.’ In de eU is de 
plant dus nog niet toegelaten als voe-
dingsmiddel. ‘nieuwe producten in de 
markt – dat is dromen, erin geloven en 
hard werken. Ik ben mijn hele werkza-
me leven al hiermee bezig: hoe krijgen 
wij een duurzame samenleving? Hoe 
zorgen we ervoor dat we de aarde niet 
opeten ten koste van onze kinderen? 
mijn concrete droom is: de dag dat bij de 
supermarkten producten op de schap-
pen staat waar ons eiwit in is verwerkt.’
Alke Liebich

van West (in het buitengebied van 
Amsterdam nieuw West, tussen de 
volkstuinen, recreatieve voorzieningen, 
sportvelden en nieuwe natuur in) maakt 
het voor klanten mogelijk om deel te 
nemen aan het geheel van de fruitteelt. 
Je plukt je eigen fruit, raapt je eigen eie-
ren, en als ze op zijn, dan zijn ze op.
Samen vormt de Fruittuin van West ide-
aliter een geheel: de kippen vangen de 
lastige insecten weg, en nemen zo nu 
en dan een hapje van het valfruit. met 
hun mest kunnen de bomen weer beter 
groeien. Zo wekt de composthoop ook 
warmte op: alles is op elkaar afgestemd 
- de dieren, planten, mensen, gebou-
wen vormen een geheel waarbij het een 
niet zonder de andere kan. Het huis en 
de schuur passen direct in de omge-
ving. niks is groot, alles is gebaseerd op 
de menselijke maat.
Annemieke van der Veen

eendenkroos – pardon: waterlinzen – 
op het kerstmenu. misschien toch beter 
geschikt voor een zomeravond, maar 
toch presenteren wij graag dit creatieve 
gerecht. U moet wél eerst uw plantje 
zelf opkweken! Download daarvoor het 
kookboek op http://abc-kroos.nl/publi-
caties/waterlinzen-kookboek/ Je kunt 
er waterlinzensalade van maken. en 
soep. en een burger. en taart. en ….

Waterlinzensalade voor 2 personen
100 gram waterlinzen
100 gram gele rode en oranje tomaten
een beetje zachte geitenkaas
50 gram spekjes
een hand bieslook
2 eetlepels zonnebloempitten
1 theelepel citroensap

Bak de spekjes en de zonnebloempitten 
in een beetje olijfolie, snijd de tomaten 
en de bieslook klein. Doe dit samen 
met de stukjes geitenkaas in een kom. 
Zonnebloempitten en spekjes toevoe-
gen. Verdeel nu de gewassen waterlin-
zen in de kom en besprenkel het geheel 
met citroensap.

Directeur Dr. Hans Derksen van ABC-
kroos is al vele jaren bezig met verduur-
zaming en schuwt daarbij de onge-
baande paden niet. ‘mijn droom is een 
bijdrage te leveren aan het wereld-
voedselvraagstuk ten aanzien van een 

pootjes. Het is hopelijk koudwatervrees 
want insecten zijn lekker en ook nog 
eens goed voor het milieu. Insecten 
hebben dezelfde voedingswaarde als 
vlees maar zijn veel voordeliger om te 
kweken. Voor een kilo koeienvlees moet 
je de koe bijvoorbeeld 25 kilo voer toe-
dienen. een kilo insecten kost slechts 
twee kilo voer. 
Alleen die angst voor die vieze beestje 
blijft... Supermarkt Jumbo verkoopt al 
insectenburgers met daarin gemalen 
buffalowormen. Je ziet er niks meer van. 
maar wie geregeld een garnaal naar bin-
nen werkt, hoeft toch niet te gruwen 
van een beestje dat er vergelijkbaar uit-
ziet? Ik kan u in ieder geval garanderen 
dat insecten zeer lekker smaken. 
Geregeld heb ik ze met plezier gegeten 
en dat kunt u ook doen: bestel eens een 
proefpakket via delibug.nl en laat u 
verrassen. 
In de Bijbel staat dat Johannes de Doper 
in de woestijn insecten at. U zult er ach-
ter komen dat hij daar niet over hoefde 
te klagen!
Erik Jan Tillema

Krioelend 
eten
Wij West-europeanen zijn echte vlees-
eters: velen kun je blij maken met een 
mals biefstukje, een tartaartje, ossehaas 
of ander vlees. De koe, het varken en de 
kip belanden met name veel op ons 
bord en laat juist die eerste twee grote 
milieuvervuilers zijn. De ecologische 
voetafdruk die wordt gemaakt met de 
productie van één kilo koeienvlees is 
net zo groot als bij de productie van 
160 kilo aardappels! eén kilo koeien-
vlees levert net zo veel broeikasgassen 
op als zestig kilometer rijden met de 
auto! Wie rekening wil houden met het 
milieu, zal minder vlees moeten eten. 
of... er is ook nog ander ‘vlees’ beschik-
baar en wel in de vorm van insecten. 
Wereldwijd doen miljoenen mensen 
zich al te goed aan krekels, sprinkhanen, 
meelwormen en in met name Azië 
wordt het gezien als een delicatesse. 
Hier in nederland gruwen we er nog 
een beetje van: zo’n beestje met 

recepten voor 
een Kerstmaaltijd 
met idealen

Droom van Hans Derksen: 

Waterlinzen op ons menu
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impressie

Hadish
‘in mijn jeugd was de droom van iedereen: studeren. je 
ouders hebben er alles voor over om je naar een goede 
school te sturen. daarna een goede baan krijgen, en wie 
weet naar amerika gaan. ik had een goede start, want ik 
was goed in wiskunde. toen kwam de mogelijkheid om in 
het buitenland te studeren, het werd joegoslavië. al heel 
snel ging het daar fout: het land viel uit elkaar en ik kon 
er niet blijven. toen was er weer die oude droom om naar 
amerika te gaan, naar familie. het is toch niet gelukt. 
uiteindelijk kwam ik in nederland terecht. na acht jaar 
hier vond ik de liefde en trouwde met een nederlandse. 
ik moest mijn dromen heel vaak bijstellen. studeren helpt 
daarbij. na een beroepentest kwam ik in de ict terecht 
en daar heb ik ook makkelijk werk in gevonden. liever 
wilde ik doorstuderen, maar de ict was toch beter. ik 
heb altijd de hoop gehouden – dat is voor mij de wortel 
voor succes.’

Resto VanHarte: voor een gezellig avondje uit, 
gewoon in je eigen buurt
resto Vanharte is het levendige buurtrestaurant met 
betaalbare en gezonde driegangendiners. resto Vanharte 
is voor iedereen, jong en oud, waar je ook vandaan komt. 
bij ons leer je buurtgenoten en wijkorganisaties kennen. 
bij resto Vanharte doet iedereen mee! geregeld vinden 
er activiteiten plaats, zoals een speeddate-marathon voor 
nieuwe vriendschappen of Kinderresto’s waar kinderen 
voor hun ouders koken. lokale artiesten treden op en 
vertegenwoordigers van wijkorganisaties vertellen over 
activiteiten in de wijk. Kortom, resto Vanharte is altijd 
een gezellige avond uit. 

Zoekt u werk dat voldoening schept?
de drijvende kracht achter resto Vanharte zijn de vele 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun 
buurt en medemensen. de vrijwilligers helpen met 
boodschappen doen, het voorbereiden van gerechten, 
afwassen en opruimen. maar ook met de organisatie van 
feestelijke of interessante activiteiten. weet u veel over 
een onderwerp en wilt u daarover vertellen? Kunt u goed 
organiseren? bent u graag gastvrouw of gastheer? maakt u 
muziek? Kom langs of geef u op bij de restomanager uit 
uw stad of wijk. Zie www.restovanharte.nl

Droomt u van een Resto in uw buurt? 
er zijn op dit moment resto’s in bijna 40 wijken van ste-
den door nederland. misschien is er geen resto in de stad 
of wijk waar u woont en wilt u meehelpen om er één op 
te zetten. als u daarvan droomt, hoeft dat geen droom te 
blijven. neem gerust contact met ons op. dan kijken we 
samen of deze droom voor uw buurt werkelijkheid kan 
worden. mail naar info@restovanharte.nl. 

Berih
‘in eritrea zijn er geen dromen. de overheid maakt ze 
kapot. mensen zijn zonder droom, hoop of vertrouwen. 
de staat wilde mij niet uit militaire dienst ontslaan. toen 
besloot ik te vluchten. een gebeurtenis die ik nooit vergeet 
is de mishandeling van mijn vriend door de militairen. hij 
verloor bijna zijn arm hierdoor. pure intimidatie. ik ging 
te voet de grens over naar soedan, later naar libië. overal 
een tijd blijven werken, geld verdienen. met de boot naar 
spanje. het rode kruis heeft ons gered – daardoor wer-
den wij vluchteling. toen ik de grens over was werd de 
droom in mij wakker: afrika is niet veilig. je moet naar 
europa zien te komen. en een plek voor je gezin zoeken. 
mijn vrouw wist niets van mijn vlucht. Zij werd direct 
opgepakt: waar is je man? waar heb je hem verstopt? ik 
was heel bezorgd en stuurde geld via een vriend om de 
ambtenaren om te kopen. geen dromen, maar slapeloze 
nachten heb ik gehad. Kon ik hem vertrouwen? ik belde 
mijn vriend- en het was gelukt! mijn gezin kwam later, 
maar zij konden alleen illegaal het land uit. een vrouw 
met vier kinderen lopend de grens over – je kunt het je 
niet voorstellen.’

Heb je dromen over je land van herkomst?  
En voor Nederland?
berih: ‘ik droom regelmatig van mijn vader. hij is niet 
veilig door mijn vlucht. ook droom ik van mijn mishan-
delde vriend. ik weet niet of hij nog leeft. en ik ben hier 
nu veilig! dat doet pijn. ik heb ook concrete dromen voor 
mijn land. daar vecht ik voor: ik ben actief voor de oppo-
sitie in eritrea. daarom kan ik nu echt niet terug naar dat 
land. maar ik heb hoop voor de toekomst. Voor mezelf is 
het moeilijk om verder te komen: ik heb nu geen werk. 
gelukkig gaat het goed met mijn kinderen.’

hadish: ‘ik ben een aantal keren teruggegaan, ook met 
mijn kinderen. maar het land van vroeger is er niet meer; 
ik ben er niet meer thuis. ik hoor nu in nederland, hier 
ben ik thuis. ik droom van een restaurant dat gerund 
wordt door vluchtelingen. daar zet ik me voor in. mijn 
droom voor nederland is dat wij de rust en de vrede 
bewaren. dat wij als broeders en zusters kunnen leven. 
het doet me pijn als wij ‘asielzoekers’ heten, soms zelfs 
in de kerk. Zullen we daar samen zijn als broeders en 
zusters?’

graag zetten we nog resto’s op in almelo, almere, 
alphen a/d rijn, apeldoorn, breda, delft, deventer, ede, 
eindhoven, emmen, gouda, heerlen, helmond, hengelo, 
lelystad, nijmegen, oss, roosendaal, sittard-geleen, 
schiedam en Zoetermeer.

Ik spreek met Hadish mebrahtu en met Berih Kuflom. 

Hadish is 24 jaar in nederland en afkomstig uit 

ethiopië. Berih is na de onafhankelijkheid van eritrea 

uit dat land gevlucht en via omwegen naar nederland 

gekomen. Hij is hier nu 10 jaar. Wat waren hun 

dromen, wat zijn hun dromen?

Veel mensen dromen ervan: zes uur, etenstijd en dan gezellig aan tafel met bekenden in het buurtrestaurant, 

waar je begroet wordt door mensen uit je eigen wijk. Bij de restaurants van resto VanHarte is die droom 

werkelijkheid. Iedereen kan aanschuiven en met een bord lekker eten de dag doornemen en naar elkaars 

verhalen luisteren. rondom de maaltijd organiseert resto VanHarte thema-avonden en activiteiten om 

mensen te informeren. Iedereen is welkom om te komen eten. maar ook om te helpen in de keuken of in het 

resto en zo een droom voor een betere buurt een beetje waar te maken. 

door  Alke Liebich

door  Jet Dijkshoorn van Resto Vanharte
in gespreK met 
nieuwe 
nederlanders

samen aan tafel bij 
resto Vanharte

‘ Ik heb altijd de hoop  
gehouden – dat is voor mij  
de wortel voor succes’

Hadish (rechts) en Berih

Kim, student, 19 jaar: ‘Op kamers wonen vind ik leuk, 
maar ik merk dat ik niet altijd goed eet. Met een vrien-
din ben ik vorige maand gaan eten bij Resto VanHarte. 
Het eten was echt lekker en het was fijn om mensen uit 
de wijk te spreken. Ik ga er zeker nog een keer heen.’

Kees, 72 jaar: ‘Mijn dochter zegt wel: “Pa, kom nou 
gezellig bij ons eten”, vooral omdat mijn vrouw vorig 
jaar is overleden. Ze weet dat ik niet altijd voor mezelf 
kook. Ik kom vaak bij mijn dochter, dat is het punt niet. 
Maar het is ook wel druk aan tafel met de kleinkinderen 
en zo. Nu ga ik samen met een kennis van de kerk één 
keer per week naar Resto VanHarte toe. We halen elkaar 
om de beurten op. Pas geleden was er leuke muziek, 
daar heb ik echt van genoten.’

ontmoeting
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K
doen en wat we met elkaar doen, raakt aan god.
in onze wereld hangt alles met alles samen. alles is gerela-
teerd. geen mens kan zich losmaken van de wereld en zich 
daarvan afzonderen. anders geformuleerd: wij bestaan uit 
relaties. wij nemen allerlei invloeden in ons op en door die 
invloeden bouwen we onszelf op. wij geven ook allerlei 
invloeden door aan anderen. op die manier zijn wij verwe-
ven met de hele wereld, waarin god ook verweven is.

over god kun je niet zoveel zeggen. god is ‘een naam 
voor het kostbare leven van allen die daarin verwikkeld 
zijn’, schrijft Keller. wij kunnen het geheel van het leven, 
waarin we zelf verweven zijn, met al zijn verwikkelingen 
en relaties niet overzien. daardoor kunnen we ook niet 
zoveel over god zeggen, die daarin zit. maar om god 
geven, betekent dat wij geven om onze wereld en onze 
onderlinge verhoudingen. om die verhoudingen gaat het in 
bevrijdingstheologie, feministische theologie, eco-theologie 
of postkoloniale theologie.
‘dat waarvoor god een scheldnaam is, interesseert zich 
niet voor de vraag of wij wel of niet geloven. geeft daarom 
geen donder. doet niet aan vervloekend gedonder. wat er 
toe doet, wat er misschien oneindig toe doet, is wat wij 
aardbewoners nu gezamenlijk belichamen. niet wat wij 
zeggen over god, maar hoe wij god doen.’

daar hoor ik 10 maart graag meer van.

meer informatie over De Vrijzinnige Lezing vindt u op 
www.devrijzinnigelezing.nl

Keller (geboren 1953) is hoogleraar aan drew university 
bij new York. Ze heeft een brede achtergrond in de proces-
theologie, de feministische theologie en ze is vertrouwd 
met de postmoderne filosofie. je kunt zeggen dat ze daar-
mee terreinen bestrijkt die op dit moment voor een vrijzin-
nige theologie belangrijk zijn. Zij heeft een paar spannende 
boeken geschreven waarin ze duidelijk stelling neemt. 
Ze schreef over de apocalyptiek (het einde van de wereld 
is een eind van de huidige status quo en dus een nieuw 
begin). Ze behandelde het thema van de schepping (god 
heeft alles niet uit niets geschapen. schepping is daar, waar 
uit de diepte weer iets nieuws begint). Ze bestudeerde de 
negatieve theologie (van god weten wij eigenlijk niets. 
we moeten serieus rekening houden met de mogelijkheid 
dat een religieus geloof onmogelijk is). die stellingen zijn 
belangrijk genoeg, maar ik wil hier vooral de kern van haar 
theologie naar voren halen, die daaronder ligt.

de feministische theologe sally macfague heeft naar voren 
gebracht dat je de wereld kunt zien als het lichaam van 
god. in de procestheologie is de gedachte verwoord dat 
god met het geheel van de wereld meegroeit. god zit daar-
door helemaal in de wereld, die zogezegd zijn lichaam is. 
je kunt dat ook zo zeggen: wij belichamen god. wat wij 

catherine 
Keller 
houdt 

VrijZinnige 
leZing

door Rick Benjamins

Op 10 maart geeft catherine Keller de eerste

‘Vrijzinnige Lezing’ in de geertekerk in Utrecht. Het 

is de bedoeling dat de Vrijzinnige Lezing tweejaar-

lijks gehouden wordt door een internationaal voor-

aanstaande theoloog die aan de vrijzinnige theolo-

gie een goede impuls kan geven. catherine Keller is 

daartoe heel goed in staat. 
Catherine Keller

          

cultuur

geheel net even het benodigde per-
soonlijke tintje, aangezien de gedichten 
hier en daar dreigen te vervluchtigen in 
abstractie.
Klaas Douwes

God is het antwoord niet
met de titel van zijn dichtbundel vat 
Wytze Brandsma zijn eigen theologie 
samen. een theologie die cirkelt rond 
de vraag naar zin en gerechtigheid, 
gegoten in een poëzie waarin meer 
wordt verzwegen dan geschreven. Dit 
wordt het sterkst zichtbaar in volgende 
gedicht: 

Onnoembaar
de tragiek
van religie
en liefde
is vaak
het onnoembare
willen
verwoorden

God is het antwoord niet, maar eerder 
de vraag. Wytze Brandsma houdt zijn 
gedichten klein en puur, bijna onopval-
lend. Daardoor laat hij veel over aan de 
verbeelding en invulling van de lezer, 
wat precies zijn bedoeling geweest lijkt 
te zijn. Waar Brandsma zachtjes en 
bescheiden aanvangt bij de schepping, 
durft hij gaandeweg meer en meer 
woorden vuil te maken aan het papier. 
De bundel mondt zelfs uit in een heuse 
geloofsbelijdenis. Stelt u zich daarbij 
echter geen dogmatisch bouwsel voor, 
maar eerder een droombeeld waaraan 
moeilijk inhoud is te geven. Bijzonder 
om te vermelden is tot slot dat de dicht-
bundel tweetalig is: nederlands en 
Fries. nog opmerkelijker is dat de 
gedichten van het nederlands naar het 
Fries zijn vertaald, doorgaans gebeurt 
dat andersom. Die vertaling geeft het 

KUnST, FILm en BoeKen 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Het Oerboek van de mens 
Ivo de Jong schreef een recensie over ‘Het 
Oerboek van de mens’. Hij is – met kriti-
sche kanttekeningen – enthousiast. 
Hieronder een ingekorte versie. De com-
plete recensie is te lezen op onze website.

De Bijbel is altijd mijn oerboek geweest. 
en nu een sympathieke, intelligente 
wetenschapper zich er gedegen en 
respectvol mee heeft beziggehouden, 
heb ik dit kloeke (440 pagina’s) boek als 
een opfriscursus, met veel plezier, her-
kenning en nieuwe inzichten gelezen. 
Van Schaik is een gerenommeerd prima-
toloog, agnost, die met stijgende 
bewondering de confrontatie met de 
Bijbel aanging: ‘een verdomd goed boek’. 
religie is volgens hem een onuitroeibaar, 
want menselijk verschijnsel. een onbe-
dwingbaar heimwee naar een paradijs 
en verlangen naar een hemel zit in onze 
‘eerste’ natuur ingebakken. We kunnen 
niet zonder zin en een goed verhaal. De 

Bijbel moet je niet lezen om er achter te 
komen wie of wat God is, maar als het 
dagboek van de mensheid na onze 
evolutionaire sprong (of ‘zondeval’) van 
een jager/verzamelaarscultuur naar een 
sedentair bestaan met landbouw en 
veeteelt. Ik vrees echter dat Van Schaik en 

michel de angel (en het kruis) uit de 
Bijbel halen. De Bijbel bijt niet langer. 
Ik geloof dat er wel een tandje bij mag. 
Als wetenschappers gaan ze uitslui-
tend van het meetbare uit. Dat is mij te 
eenkennig. er zijn, naast deze leesbril, 
ook andere denksystemen mogelijk. 
Deze auteurs hebben niet veel op met 
intuïtie, openbaring of andere para-
normale verschijnselen. Je moet daar 
maar net een zin-tuig voor hebben. 
Laat ik nu menen dat dit zin-tuig een 
menselijk talent is, maar dat we door 
de overdonderende voordelen van 
‘nuttige’ zaken ons vertrouwen daarin 
aan het verliezen zijn. Dit is mijn voor-
naamste vraagteken bij het oerboek. 
niettemin heeft het een plaats in mijn 
boekenkast verworven en zou ik het 
zeker anderen cadeau doen.

‘Het Oerboek van de mens’ van Carel van 

Schaik en Kai Michel, Uitgeverij Balans

‘God is het antwoord niet’ van Wytze Brandsma

Theologische uitgeverij Narratio

lezing
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Zin
al van oudsher werd gezien dat dromen niet de dagelijkse 
werkelijkheid betreffen. misschien waren het tekens van 
goden (of god)? misschien voorspelden ze de toekomst? 
om dromen te begrijpen waren droomuitleggers nodig. 
uit de bijbel kennen we bijvoorbeeld jozef, in het oude 
griekenland waren het vaak priesters. we horen meestal 
alleen van de succesverhalen: van dromen die kloppend 
uitgelegd werden. de andere hebben de overlevering niet 
gehaald.
sigmund freud zag in het begin van de twintigste eeuw 
de droom niet meer als een mogelijke boodschap over 
de toekomst, maar als de beste toegangsweg tot inzicht 
in het onderbewustzijn. tijdens het dromen worden de 
onderbewuste impulsen namelijk niet zo tegengehouden 
als wanneer iemand wakker is. Ze worden wat verdraaid, 
maar door middel van droomduiding (traumdeutung) 
kan men de innerlijke conflicten verhelderen. op internet 
kunnen ook allerlei droomsymbolen opgezocht worden 
met hun betekenis, die dan niet afhankelijk is van de situ-
atie van de dromer.

Onzin
uit slaaponderzoek is gebleken dat mensen dromen in 
een bepaalde fase van de slaap, dan bewegen de (dichte) 
ogen snel (rapid eye movement) en zijn de hersenen 
bijna net zo actief als wanneer mensen wakker zijn. de 
spieren zijn volledig ontspannen, zodat de hersenactiviteit 
niet tot ongelukken leidt. Volgens de activatie-synthese-
theorie worden tijdens de rem-slaap die hersengebieden 
geactiveerd die overdag de visuele input verwerken. er 
ontstaan ‘in het wilde weg’ visuele indrukken. door het 
rationele brein worden die dan tot een enigszins coherent 
geheel samengevoegd. het eindresultaat (de droom) is 
nog wel bizar. dat zou zelfs mogelijk pas kunnen gebeu-
ren op het moment dat iemand wakker wordt uit de 
droom: dan wordt het brein zo wakker dat de behoefte 
ontstaat om die vreemde indrukken tot een verhaal te 
vormen. Zo bekeken hebben dromen geen betekenis.

Zin?
nu heb ik wel eens dromen waarin me wat duidelijk 
wordt over mezelf. Zo leken mijn kinderen in mijn dro-
men telkens te verdwijnen toen ze -in het echt- het huis 
uitgingen, zelfstandiger werden. blijkbaar vond ik dat 
toch moeilijker dan ik mezelf wilde toegeven. toen ik 
dat wist, en het, ook tegen hen, kon uiten verdwenen de 
vreemde dromen weer. of ik die betekenis op het laatste 
moment ‘bedacht’ of dat die al lang in mijn onderbewuste 
verscholen lag, kan me eigenlijk niet schelen. ik vind het 
belangrijker om in staat te zijn er iets mee te doen.

Zo zou chagall een droom uit 1938 hebben kunnen 
beschrijven. dat deed hij niet, hij schilderde de droom, in 
dit geval ‘les mariés dans le ciel de paris’. de schilderijen 
van chagall lijken vaak een droom, ze bestaan uit herken-
bare en onherkenbare beelden, vaak vliegt er iemand (of 
een paar), het is onduidelijk wat er nou eigenlijk gebeurt. 

door  Annemieke van der Veen

‘Boven Parijs (de eiffeltoren staat er, maar ook huizen 

uit mijn geboortedorp) zweef ik met mijn bruid. al is 

ze groen, ze is toch mijn vrouw, dat voel ik. Onder ons 

staat een tafeltje met een vaas met bloemen – blijk-

baar is het feest. Onze bruiloft, wat ben ik trots. Ver 

weg in de diepte staat een oude man in de Thora te 

lezen: heeft hij ons net getrouwd? maar we zijn toch 

niet in Parijs getrouwd?’

Zijn dromen 
bedrog? 

 reflectie

Zo bekeken hebben dromen 
geen betekenis.

Marc Chagall - Les mariés dans le ciel de Paris (1938)

impressie

Mmaar op hoge leeftijd - dan ben je wel ‘sadder and wiser’. 
niet elke droom is uitgekomen. Zouden er dan nog dro-
men zijn? en waar gaan die over? een kort verslag van 
wat ik bij bezoeken aan de oudste generatie hoorde. 

‘het is niet altijd makkelijk om in deze tijd te leven’ 
vertelt mij een 95-jarige. Zij woonde tot voor kort nog in 
haar oude huis waar de kinderen groot geworden zijn. 
pas sinds enkele jaren woont zij in een zorgappartement. 
‘wij hebben ons altijd veel om mensen bekommerd. het 
begon met onderduikers in de oorlog; toen waren we 
pas getrouwd en deelden ons huis met anderen.’ later 
kwamen er pleegkinderen, gastarbeiders, vluchtelingen. 
het huis stond altijd open voor de vele kinderen en alle 
anderen die op hun pad kwamen. met velen heeft zij nu 
nog steeds contact. samen met vele vrienden zetten ze de 
schouders eronder.  ‘wij waren heel gedreven, we hoop-
ten op een beter wereld. en als ik nu dingen zie en hoor – 
ben ik er niet zo gerust op. dan denk ik soms: waar heb-
ben we het voor gedaan? nee het is niet zo makkelijk om 
nu oud te zijn. maar wacht even – nu ben ik ondankbaar. 
dat is niet terecht. ik ben hier op een prachtige plek. de 
mensen zorgen goed voor me. mijn kinderen laten me 
niet in de steek. en ja, ik heb vertrouwen in de volgende 
generaties. maar het is niet makkelijk voor ze.’

en ik kwam bij de meer praktisch ingestelde weduwnaar 
van 100 jaar oud. hij woont zelfstandig en probeert zo 
goed mogelijk voor zichzelf, zijn huishouden en zijn gas-
ten te zorgen. ‘ik zal een goede gastheer zijn vandaag.’ 
en met vlotte bewegingen komen thee en cake op tafel. 
en ik bedenk bij mezelf: wat een voorrecht om door een 

100-jarige je thee ingeschonken te krijgen. ‘in mijn leven 
kwam er eigenlijk voor elk probleem een oplossing. ik zie 
dat als de hand van god die ingrijpt en mij ondersteunt. 
ons huis was vernietigd in de oorlog -en daardoor kwam 
ik naast een meubelmaker te wonen. bij hem heb ik het 
vak geleerd. en zo is het vaker gegaan in mijn leven.’
‘ik heb altijd veel gedroomd. eén droom weet ik nog 
heel goed. ik was samen met bep, mijn vrouw, aan het 
winkelen. en plotseling was ik haar kwijt. …. dat heb 
ik gedroomd. en het is daarna ook gebeurd.’ Zijn vrouw 

is begin 2016 overleden. na haar overlijden wist hij zich 
enkele maanden lang geen raad met het alleen zijn. 
wonder boven wonder gaat dit hem toch steeds beter af. 
er zijn genoeg afspraken, kinderen en kleinkinderen, oude 
vrienden en trouwe buren die zich om hem bekommeren. 
ieder bezoek, etentje of uitje is een belevenis. en zijn 
droom voor de toekomst? ‘ik leef van dag tot dag. en ik 
kan altijd de telefoon pakken. ik zal niet hier eenzaam in 
mijn huis aan mijn eind komen – nee dat gaat niet gebeu-
ren.’ zegt hij, zichtbaar geraakt. en ik ook.
had ik al gezegd dat hij doopsgezind is? ‘daden gaan 
woorden te boven’ – dat is een deel van een doopsgezinde 
lijfspreuk. daar kom je het leven mee door.

dromen van oude mensen, dat is mijn thema. 

daarbij schiet mij de profeet joël te binnen: jullie 

zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen 

zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen 

zien (joël 3: 1). Wat mooi: de dromen van generaties 

zijn een belofte. Laten we op zoek gaan naar elkaars 

dromen. Pas als er niet meer gedroomd wordt, geen 

vergezichten meer en geen luchtkastelen, dan 

moeten wij ons zorgen maken.

door  Alke Liebich

generaties Van dromers

‘ Wat een voorrecht om door 
een 100-jarige je thee  
ingeschonken te krijgen.’
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het volgende nummer heeft als 
thema ‘Aarde(n)’

Ddikwijls, temidden van alle dagelijkse beslommeringen, voel ik de 
behoefte om eventjes te vluchten in een droomwereld. nu is het grote 
voordeel van dromen dat het geen nacht hoeft te zijn om je eraan over 
te geven. want naast de simpele nachtdroom bestaat er voor de gevor-
derde dromer de dagdroom. waar je ook bent, hoe laat het ook is: met 
dagdromen heb je altijd toegang tot het wereldwijde droomweb. 
de dagdroom is zeer mobiel en daarmee eigentijdser. wanneer je dag- 
en nachtdromen vergelijkt met ict-toestellen, lijkt de nachtdroom nog 
het meest op een desktop. u weet wel, zo’n ouderwetse computer die 
immer op één en dezelfde plaats blijft staan. in het ergste geval zitten 
er zelfs draadjes aan. statischer kan het bijna niet meer. de dagdroom 
lijkt daartegenover eerder op een tablet of een smartphone. licht, dyna-
misch en makkelijk in gebruik – al gaat de batterij ervan erg snel leeg. 
nachtdromen is dus vaak zwaar en intensief, waar dagdromen flexibel 
en vluchtig is. en juist door zijn laagdrempeligheid is de dagdroom 
het ideale wapen tegen de stille eis dat iedereen op elk moment maar 
bereikbaar moet zijn. in een wereld waarin het heel gewoon is om con-
stant bereikbaar te zijn, pleit ik ervoor dat je evenzeer 24/7 bemijmer-
baar zou moeten zijn. 
mocht u denken: bemijmerbaar, dat woord ken ik niet... dat kan klop-
pen! het is een nieuw woord dat me tijdens het dagdromen te binnen 
schoot. bemijmerbaar betekent eenvoudig dat je jezelf in de gelegen-
heid stelt om te mijmeren. door, in plaats van geconcentreerd te blijven 
watertrappelen op de golven van de redelijkheid, te durven jezelf in 
die zee van gedachten te laten verzinken. te dagdromen. en dan zul je 
merken dat je vanzelf weer boven komt drijven, vaak met een hele bak 
aan nieuwe inspiratie. gedachten zijn er namelijk niet om op een rijtje 
te zetten, maar om aan flarden te scheuren en te verstrooien. alleen wie 
mijmering zaait kan ideeën oogsten. durf dus te dromen! niet alleen 
’s nachts, maar des te meer op klaarlichte dag. want een verstrooide 
geest is een gezonde geest. tenminste, zolang je na het rondstrooien de 
flarden maar weer bijeenveegt. 
 
Klaas Douwes

dag droom!


