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Levensverhalen doen het goed. Laatst nog be
steedde de Jongste Vrouwen Groep een bijeenkomst
aan het levensverhaal. Marijke Bazuin schrijft erover
in deze Kwadrant.
 
Wat is een levensverhaal? Een levensverhaal is geen
roman, geen (auto-)biografie, geen necrologie en
geen dagboek. Er zijn wel overeenkomsten. Het zijn
beschrijvingen van (een deel) van iemands leven.
Dagblad Trouw publiceert iedere maandag een ne
crologie, een levensbeschrijving van een pas overle
den persoon, opgetekend door een journalist. Boei
end, maar het is geen levensverhaal in de letterlijke
zin.
 
Het levensverhaal is een vertelling van een persoon
over zijn of haar leven. De toehoorder luistert naar
het verhaal en schrijft een verslag zo dicht mogelijk
bij de tekst van de verteller. Een voorbeeld is het
‘Levensverhaal van Geertje’ in deze Kwadrant.
 
Een levensverhaal is vaak een chronologische vertel
ling over de levensloop, de geboorte, de familie, de
kinderen, het werk, de hobby’s en nog veel meer.
Vertellers maken graag uitstapjes, zoals Geertje in
haar verhaal. Dat geeft wat afwisseling en avontuur.
Een levensverhaal kan zich ook afspelen rond een
bepaald thema. Evert Jan Veldman vertelt zijn ver
haal rond de vuurwerkramp in Enschede, al weer
bijna twintig jaar geleden. Het is een bijzondere
vorm van een levensverhaal. Twee mannen van het
‘Huis van Verhalen’ schreven het verslag.
 
Een levensloop is eindig. Dat geldt ook voor ons
blad Kwadrant. Kirsten sluit haar boeiende Woord
zoeker over levensverhalen, vertellers en verbinders
af met deze vervelende mededeling. Dit is de laatste
Kwadrant die u in handen krijgt. Het blad maken,
redigeren en uitgeven is een hele klus. Dat wordt
mij te veel. Het is ons niet gelukt de redactie uit te
breiden. Met onze kleine bemensing geeft het publi
ceren binnen de deadlines behoorlijk veel stress.
Daarbij komt dat de respons op ons blad vanuit de
gemeente, zowel bij goede als bij wat mindere num
mers, wel erg mager is. We geven niet op en gaan
proberen Kwadrant in een meer eigentijdse vorm
voort te zetten. In de Woordzoeker wordt daar een
eerste aanzet toe gegeven.
 
Namens de redactie, Cor Langen
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Een levensverhaal wordt een levensboekje

Mensen vertellen elkaar verhalen. Het is een typisch
menselijke eigenschap. Vooral ouderen halen graag
herinneringen op. Zij vertellen over hun eigen leven.
Zij willen iets nalaten, voor kinderen of kleinkinde
ren, familie of vrienden. Aan het eind van het leven
is er vaak behoefte een balans op te maken. Het is
een van de werkingen van het vertellen van een le
vensverhaal.  
 
In dit artikel schrijf ik iets over de achtergronden en
de betekenis van het levensverhaal. Daarbij wordt
een verband gelegd met het levensverhaal van
Geertje. Haar verhaal is opgenomen in deze uitgave
van Kwadrant. Vervolgens ga ik in op de vraag hoe
zit het met het waarheidsgehalte van de verhalen.
Ten slotte enkele opmerkingen over de betekenis
van levensverhalen voor het pastoraat.
 
Betekenis
Een verhaal is een verzameling van gedachten,
ideeën en gevoelens. Een levensverhaal is, hoewel
er overeenkomsten zijn, geen biografie of een dag
boek. Het levensverhaal wordt gepubliceerd in een
levensboek. 
 
Er is een narratieve theorie die betrekking heeft op
de rol en werking van levensverhalen. Volgens deze
theorie worden mensen door hun verhaal bepaald.
Het verhaal maakt hen tot wie ze zijn. Verhalen
geven een samenhang en betekenis aan de gebeur
tenissen in een mensenleven. Zij structureren de
werkelijkheid en brengen orde aan in de chaos van
ons leven. Het levensverhaal brengt deels vergeten
herinneringen weer tot leven. De verteller komt ‘op
verhaal’ en ontdekt belangrijke vragen zoals: ‘heb ik
het goed gedaan?’, ‘wat is er afgerond en wat nog
niet?’ en ‘hoe kan ik verder?’. De verteller interpre
teert, maakt zichtbaar en aanvaardt. Er kan een
rode draad in het verhaal ontdekt worden. In een
vastgelopen situatie kan dankzij het verhaal een
nieuw perspectief ontstaan.
 

Achtergronden
Verhalen vertellen is activiteit van alle tijden en van
alle plaatsen. Wie terug duikt in de tijd, vindt al bij
Aristoteles (384 – 322 v.Chr) een beschrijving van
het vertellen van verhalen. In zijn Poëtica beschrijft
hij het vertellen als een dynamisch proces waarin
elementen van het verhaal zo worden gestructu
reerd dat er een samenhangend en afgerond geheel
ontstaat. De rode draad in het verhaal kan een plot
worden genoemd. De plot of de clou zit bij een de
tective verborgen in het verhaal. Aan het eind van
een detective worden de opeenvolgende verwarrin
gen ontknoopt om een verrassend plot bloot te leg
gen.
 
Zo is er in het levensverhaal ook een ontknoping die
een bijzonder licht kan werpen op de verteller. De
verzameling van gebeurtenissen in het levensver
haal met een plot noemde Aristoteles een ‘emplot
ment’. In dit ‘emplotment’ zijn drie niveaus te on
derscheiden:

Levensverhalen
 
 
 
Cor Langen
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I             
Het levensverhaal bestaat uit een veelheid aan op
zichzelf staande gebeurtenissen. Via een plot wor
den de heterogene of ongelijksoortige gebeurtenis
sen tot een eenheid gebracht.
 
II            
Een chronologie in de opeenvolging van gebeurte
nissen wordt vaak doorbroken door flashbacks, tijd
versnellingen of een verandering in de volgorde.
Het is een discontinuïteit in de vertelling. Het maakt
het verhaal avontuurlijk, maar soms ook wat lastig
te volgen.
 
III           
Binnen het verhaal zijn er ook discordante (niet
overeenstemmende) elementen zoals onverwachte
wendingen of verassende ontdekkingen.
 
Niveaus in het levensverhaal van Geertje
In het levensverhaal van Geertje zijn deze niveaus
in het verhaal aan te wijzen:
Het levensverhaal is in veertien alinea’s ingedeeld.
 
I              
De alinea’s geven deels ongelijksoortige gebeurte
nissen weer. De alinea’s 4, 5 en 13
beschrijven bovennatuurlijk ervaringen. Dit boven
natuurlijke kan als een plot worden gezien.
De alinea’s 4, 6, 7 en 12 laten zien hoe Geertje moe
dig met haar lichamelijke beperkingen
omgaat. Een tweede plot.
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
II             
Er is een chronologische opbouw in het verhaal
dankzij de alinea’s 1, 6, 7, 8, 10, 11 en 12. De
alinea’s 10 en 13 geven flashbacks weer. In 4 en 5
is er een tijdversnelling.
 
III           
De alinea’s 3, 4, 5 en 7 geven onverwachte wendin
gen weer. Toch vormt het levensverhaal
met de verschillende onderdelen een (avontuurlijk)
geheel.
 
Waarheidsgehalte
Levensverhalen kunnen vragen oproepen. Hoe kan
iemand zich iets herinneren uit de kleutertijd? Klopt
dat wel? Het gaat dus om de waarheidsvraag. Het
levensverhaal is een gestolde waarheid van de ver
teller binnen het kader van de vertelling. Verhalen
onttrekken zich aan een objectieve toetsing buiten
de narratieve omgeving. Het zijn persoonlijke inter
pretaties van gebeurtenissen en belevenissen. Het
levensverhaal kan voor de ene lezer zeer herken
baar zijn, of op zijn minst aannemelijk. Een ander
noemt het een fantasie. Foto’s uit het verleden
geven aan bepaalde periode kleur, bepalen mede de
herinnering, maar geven evenmin een objectief
beeld van een situatie. Het zijn niet meer dan kap
stokken aan de hand waarvan het verhaal wordt
verteld. Het gaat dus niet om de waarheid maar om
de verborgen waarden, gedragsnormen of aan zich
zelf toegeschreven eigenschappen. In het verhaal
van Geertje zijn die eigenschappen ‘recalcitrant’,
‘leergierig’, ‘flexibel’, ‘sociaal’ maar bijvoorbeeld ook
‘helder voelend’.
 
Pastoraat
Tenslotte zijn levensverhalen ook relevant voor het
pastoraat. In de taakomschrijving van Remonstrant
se predikanten wordt verwezen naar het belang van
levensverhalen. Predikanten luisteren naar levens
verhalen. Er kunnen verbindingen gelegd worden ‘
met de eigen biografie, Bijbel, beeldende kunsten
en literatuur’ (AV van Beraad, 16 – 11 – 2019). 

> Het gaat dus niet om de waarheid maar om de
verborgen waarden, gedragsnormen of aan zich
zelf toegeschreven eigenschappen <
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Dit is een voorbeeld van een levensverhaal, een deel
van het verhaal van Geertje. Ik heb het levensver
haal op haar verzoek geschreven. De vertelling is
met een dicteerapparaat opgenomen en als een ver
batim uitgeschreven. Het is een verslag van de eer
ste bijeenkomst, die ruim een uur duurde. Daarna is
de tekst enigszins bewerkt, waarbij ik zo dicht mo
gelijk bij de oorspronkelijke tekst ben gebleven. Het
zijn dus haar woorden. Vervolgens heb ik de tekst
aan Geertje voorgelegd en verbeteringen en/of aan
vullingen verwerkt.
 
Het verhaal is in deze volgorde verteld. Over de
volgorde en de leesbaarheid van het verhaal heb ik
op pagina 3 van deze Kwadrant het een en ander
geschreven. Geertje wil het verhaal graag met ande
ren delen. De namen zijn gefingeerd.
 
1 Mijn leven begint in Hengelo. Het is  22 no
vember 1956. Ik word om tien over twaalf ’s nachts
geboren. Dat is lastig want mijn vader is dan net
jarig. Mijn moeder vindt dat niet leuk. De vroed
vrouw zegt: ‘dan maken we er toch tien vóór twaalf
van’. Ik kom er via de astrologie achter. De datum
klopt niet. Pieter Hansink is mijn vader en Anna
Brinkman mijn moeder. Het zijn hele sociale men
sen, meer dan sociaal zelfs. Moeder heeft een groot
hart maar een zwaar leven. Vader is zwaar alcoho
list. Er is veel ruzie en onrust thuis. Mijn vader komt
geregeld dronken thuis en dan draait mijn moeder
door. Ik ben een jaar of acht. Vader komt weer
dronken thuis. Moeder wordt zo boos dat zij een
grote kristallen asbak pakt en die in haar woede
naar mijn vader smijt. Hij weet de asbak te ontwij
ken, maar ik kom net binnen. De asbak gaat rake
lings langs mijn hoofd met gevaar voor mijn leven.
Er knapt wat bij mijn moeder. Mijn vader wordt
daarna weggebracht. Hij gaat kuren in Zeist en drie
jaar later in Deventer.
 
2 Bij Brinkgreven in Deventer zat hij niet op zijn
plek; doorgaan met drinken zou zijn dood beteke
nen. Hij is toen naar Utrecht gegaan en daar is hij

uiteindelijk ‘zeg maar genezen’. Ik heb mijn vader
vier of vijf jaar niet gezien. Het was een lange perio
de om van de alcohol af te komen. Vader werkte bij
Signaal in Hengelo. Als opzichter deed hij technisch
werk maar vanwege de binding met defensie mocht
hij daar weinig over zeggen. Moeder was schoon
maakster van scholen en kantoren. Ze ging ’s mor
gens als vroeg op pad. Het drankgebruik leidde tot
hoge schulden. Ze moest dus wel veel werken. Mijn
broer is zeven jaar ouder. Ik had weinig met hem.
Hij was er nooit. Als hij er wel was zag hij zijn zusje
niet zitten. Op twaalfjarige leeftijd is hij naar het se
minarie in Boxtel gegaan. Hij wilde pater worden.
Het was ook een vlucht om thuis de shit te ontlo
pen.
 
3 Eigenlijk was het toen alleen fijn en veilig bij
mijn oom en tante, een zuster van mijn moeder. Zij
woonden ook in Hengelo en hadden zes kinderen.
Daar werd ik vaak heen gebracht. Verder heb ik veel
aan mijn opa gehad. Het was een hele lieve opa. He
lemaal een te gek mannetje. Hij was smid. Door het
werk kreeg hij fijt (een botontsteking) aan zijn han
den. Hij had nooit geleerd om voor zichzelf te zor
gen. Oma was een zeer overheersende vrouw. Zij
bepaalde hoe je moest kauwen en hoe je moest zit
ten. Nadat oma overleed heeft opa een tijdje bij ons
thuis gewoond. Er was plek want mijn vader kuur
de. Opa gaf mij aandacht en hij zag mij staan. Later
werd hij steeds dementer. De broers van mijn vader
zorgden er voor dat hij naar een bejaardenhuis
ging. Dat hadden ze niet moeten doen. Hij vond het
niks en hij zat ons thuis niet in de weg. Wij hadden
daar veel verdriet van. Toen ik een jaar of elf was, is
opa overleden.
 
4 Op veertienjarige jarige leeftijd krijg ik te
horen dat ik overblijfselen van een tweeling in mijn
lichaam heb. Ik vertel daar later nog over. Het is
heel verwarrend en ingrijpend. Er komt een gedach
te naar boven. Ik loop naar de brug van het kanaal
en ik denk ‘ik spring er gewoon in’. Ik sta al op de
brug maar ik merk plotseling dat ik word tegenge
houden. Ik kijk om en daar staat mijn opa in een
heel mooi licht, heel echt.

Het levensverhaal
van Geertje
 
 
Cor Langen
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Hij zegt: ‘nee, nee, dat doen wij niet. Jij gaat naar
huis want je hebt nog veel te veel te doen. Het komt
wel goed. Er komt wel wat op jouw pad wat je
helpt.’
 
5 Dat was heel bijzonder. Ik liep weer terug via
het Prins Bernard Plantsoen. Het was de hippie tijd.
In het plantsoen waren veel hippies. Een wat oudere
jongen heeft zich over mij ontfermd. Hij deed aan
astrologie en zei ‘ik ga een horoscoop van jou ma
ken’. Dat is mijn redding geweest. Dankzij de astro
logie kon hij zien dat het wel goed kwam met mij.
Het werd mijn houvast. Ik wist het nu zeker: ‘ik
moet nog lang niet weg en ik kom er wel uit’.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Terug naar het begin. Ik ging naar de kleuter
school. Dat was leuk. Ik ben katholiek van huis uit
en ik kwam bij de nonnen. Een van die nonnen was
een heel lief zustertje. Ik sta met haar heel blij op
de foto. Op de lagere school was het anders. Het
was daar heel streng. Het ging niet goed met mij. Ik
had veel buikpijn en ik was veel ziek. Ik ben er twee
keer blijven zitten. De zesde klas heb ik niet ge
daan.
 
7 Op negenjarige leeftijd kwam ik per ambulance
in het ziekenhuis. Mijn blinde darm zat tegen mijn
buikvlies aan. Ik ben toen acuut geopereerd maar
de buikpijn ging niet over. Later op veertienjarige
leeftijd kwam ik bij een gynaecoloog. Die ontdekte
dat ik er één van een Siamese tweeling was. De foe
tus in de buik van mijn moeder is niet ontwikkeld
en afgestorven. Daar ben ik omheen gegroeid. Een

deel zat dus nog bij mijn rechter eierstok, zo groot
als een tennisbal. Het is weggehaald. De eisprong
wou later niet meer. Ik had er cystes. Het gaf veel
ellende en het werd niet beter. Ik had zo’n gestoor
de gynaecoloog die alleen maar een mes in mijn
buik zette en niet naar een echte oplossing zocht. Ik
heb met de doctoren heel veel pech gehad. Dat
begon ooit al bij mijn huisarts. Hij zag het niet goed
en liet mij maar gewoon lopen. Na de gynaecologen
ben ik veel te laat bij het AMC in Amsterdam terecht
gekomen. De arts daar vroeg: ‘welke boerenpum
mels hebben jou kapot gemaakt?’ Ik heb in totaal
dertien buikoperaties gehad. Dan krijg je litteken
weefsel wat weer erg op vocht reageert. Het trekt,
het doet pijn en kost veel energie.
 
8 Na de lagere school kom ik op het IHNO (Indivi
dueel Huishoudelijk Onderwijs). Daarnaast is er ook
een gewone huishoudschool. Ik hoor op het IHNO
niet thuis, maar ze weten niet wat ze met mij aan
moeten. Ik ben heel recalcitrant en ik word veel uit
de lessen gezet. Neem de godsdienstles. Bij Jezus
gaat het alleen maar over de liefde, dus wat ze op
school vertellen klopt niet. Hij wil helemaal geen
kerken, macht, pracht en praal. Iets stompzinnigers
dan de IHNO kun je niet bedenken. Het is er vrese
lijk. We worden steeds achter in de klas gezet, uit
het gezichtsveld, want we zijn minder dan de rest.
Dat maakt mij nog meer recalcitrant. Bij een lerares
gaat het een keer echt mis. Ze maakt ons zo klein.
Ik ben gewoon de pienterste in de klas en de wat
minder ontwikkelden worden zwaar gekleineerd. Ze
vindt ons minderwaardig omdat wij anders zijn. Ik
ben een moedig ding en humor heb ik ook nog. Dat
is mijn kracht en overleving. De lerares staat voor
een kast om iets te pakken. Ik ben het mens zo zat.
Ik duw haar in de kast en ik doe de deur op slot. Ik
loop met de sleutel naar het raam, open het raam
en gooi de sleutel heel ver weg. Dat mens maar gil
len en gillen. Ik loop met een paar meisjes gewoon
weg. Later kom ik bij de directrice op het matje.
Mijn vader gaat mee. Hij zegt: ‘Wij zijn strond eer
lijk. Mieke heeft gelijk. Ze is niet minder dan de an
deren. U trapt haar van school af?

> Ik had zo’n gestoorde gynaecoloog die alleen
maar een mes in mijn buik zette en niet naar een
echte oplossing zocht. Ik heb met de doctoren
heel veel pech gehad <
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Goed, ik neem haar mee want zo’n school is zij niet
waard.’ Wij zijn op de zelfde dag geboren en wij lij
ken wel een beetje op elkaar.
 
9 Ik ben mijn vader hiervoor altijd dankbaar ge
weest. Natuurlijk hebben wij het heel moeilijk
gehad met elkaar. Ik heb van Hans geleerd dingen
te transformeren. Zo kreeg ik een goed lijntje met
Pa. Op het laatst was hij mijn vriend. Na de IHNO
ging ik werk zoeken. Ik was vijftien en moest dus
nog verplicht naar school, dat was een dag per
week naar het vormingscentrum te Hengelo. Het
was in de jaren zeventig. Op het centrum was het
een vrijgevochten boel. Ik paste daar helemaal. Al
leen maar ouwehoeren. Heerlijk. Ik kreeg wat op
drachtjes en ik mocht creatief zijn. Verder werkte ik
als verkoopster bij de kledingwinkel Esthuis. Het
ging om het geld. Als ik niet zou werken zou het
niet uit kunnen. De baas, ik kan het niet anders zeg
gen, was een geilbal. Hij wilde het liefst dat je de bi
kini’s voor hem showde. Hij vroeg mij ook. Ik zat
hem aan te kijken en zei: ‘Ik ben verkoopster. Als u
iemand nodig hebt vraagt u uw vrouw maar. Ik doe
het niet’. Hij vond mij recalcitrant. Schoonmaakwerk
deed ik ook niet voor hem, ‘Ja kom, daar zijn we
niet voor aangenomen’. Ik was er helemaal niet ge
lukkig.
 
10 Op een dag loop ik in Hengelo wat rond. Ik zie
een nieuw boetiekje aan de Emmastraat, het Hemel
tje. Ik denk ‘dat is helemaal mijn ding’. Ik ga naar
binnen. Er staat een man in de winkel en ik stel mij
voor: ‘Ik ben Mieke. Ik ben verkoopster en een hele
goede. Ik zoek werk’. Dat vindt hij zo leuk: ‘Jij bent
een pittig ding. Kom maar eens een middag, dan
kijk ik wat je kan’. Hij vindt mij leuk, ik werk er een
paar jaar, heel zelfstandig. Met zijn vrouw doet hij
de inkoop en ik draai de winkel. Maar helaas, ik
word steeds meer ziek, het echtpaar gaat scheiden
en het werk houdt op.
 
11 Later heb ik nog een tijdje in een metaal fa
briek gewerkt. Het was een proef van het uitzend
bureau: ‘Vrouwen achter de werkbank’.

 
 

Ik maakte  onderdelen voor machines, boren, frezen
en dat soort werk. Het was niet zwaar. Ik leerde
snel. Er was eens een man op een paranormale
beurs die  mij een kameleon noemde. ‘Zet jou er
gens neer en je redt het wel’. Als de energie maar
goed is. Daar ben ik wel gevoelig voor, als kind al.
Het is ook mijn overleving geweest. Goed, ik was de
enige vrouw in de fabriek. Dat was lachen. Ik kwam
in een werkplaats waar alleen maar blote vrouwen
aan de muur hingen. Dat vond ik wel een beetje
…… Van sommige afbeeldingen werd ik echt onpas
selijk. Ik vroeg netjes of die weg mochten. Ik moest
niet zeuren maar ik dacht: ‘ik krijg jullie wel’. Naar
de seksshop: ‘hebben jullie ook mannenporno?’ Dat
hadden ze wel, voor homo’s. Ik heb zo’n boekje ge
kocht. De volgende dag heb ik bij mijn eigen werk
bankje de mooiste foto’s opgeplakt. Je had die man
nen moeten horen. ‘Nu weten jullie hoe ik mij voel’.
Het dubbeltje viel. Ze hebben de posters wegge
haald.
 
12 Toen ging het weer mis. Ik kwam in de ziekte
wet. Ik ben dus jaren op en af naar het ziekenhuis
gegaan. Uiteindelijk kom ik op twintigjarige leeftijd
in Duitsland terecht, bij de Heilpraktiker Frau Ben
nink. Zij adviseerde mij, omdat het zo slecht met
mij ging, de winters in Spanje door te brengen.
In begin ging ik met Hans,
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later alleen met de bus. Ik huurde voor mijzelf een
huisje in de buurt van Benidorm. Ik ben er wel tien
jaar geweest en het hielp. Ik was het enige jonge
ding tussen allemaal bejaarde, Hollandse mensen.

 
 

13 Op 5 december 1993 volgt weer een zieken
huis opname. Dat komt zo. Ik ben heel ziek en lig al
een week in bed. Men denkt aan griep. Zondagmor
gen helpt Hans mij onder de douche. Onder de dou
che zak ik helemaal in elkaar. Hans belt een arts.
Die zegt: ‘acuut naar het ziekenhuis. Het is helemaal
niet goed met haar’. In het ziekenhuis doen ze aller
lei onderzoeken. Daaruit blijkt dat een deel van mijn
dikke darm helemaal is verkleefd door allerlei litte
ken weefsel. De darm zit helemaal dicht en daar
door vergiftig ik mijn lichaam. Voordat de arts mij
zou opereren moet eerst het lichaam schoon. Ik
krijg een maagsonde. Dan ga ik heel verzwakt de
operatiekamer in. Het is een lange operatie. Hij wil
mij een stoma besparen. Hij knipt een stuk van mijn
dunne darm af als vervanging van de dikke darm. Ik
mis dus een stuk dikke darm waar nu een deel van
mijn dunne darm zit. Het geeft veel ellende. Achter
af hadden ze beter een stoma kunnen doen.
 
Tijdens de operatie gebeurt het. Ik kom boven mij
zelf te hangen. Ik zie Mieke op de operatie tafel lig
gen en ik zie ze opereren. Verder zie ik een immens

mooi licht. Dat licht komt naar mij toe en zegt ‘kom
maar’. Ik ga het licht in, in een soort tunnel en ik
kom in een andere dimensie. Daar is een engel, een
soort Jezus. Hij zegt ‘je mag niet verder want het is
je tijd nog niet’. De engel geeft mij de boodschap
van Jezus en Maria mee. Maria helpt mij en ik mag
dicht bij Jezus komen. Ik voel mij er helemaal te
gek, een soort supervrouw. Tegelijk vind ik het vre
selijk voor Hans en mijn ouders, maar ik heb zo’n
pijn en ik voel mij zo ziek. Laat mij maar mooi hier.
De engel zegt: ‘er staat nog heel veel te doen voor
jou’. Er is een soort beeldscherm waarop ik mezelf
en Hans zie staan, op een groot stuk aarde. ‘Daar ga
je voor zorgen en alles komt goed’.  Dan maak ik
eerst nog een tijdreis door de kosmos en ik kom
terug op de OK.
 
14 In de OK hoorde ik hen zeggen ‘o God, we
raken haar kwijt’. Er was echt paniek. Ik kon alles
letterlijk horen. Omdat het niet goed met mij ging
moest Hans naar het ziekenhuis komen. Toen had ik
inderdaad zoiets van ‘ik moet er weer in’. Het geluid
van de artsen verdween. Later werd ik uit de narco
se wakker. Ik was een doodziek mens. De herinne
ringen bleven. Ik wilde niet leven en terug naar dat
gevoel. Dat was voor Hans ook niet makkelijk. Ik
woog nog maar drie en veertig kilogram. De arts zei
later dat hij mijn verhaal geloofde. Dit kun je alle
maal niet verzinnen. Het gedoe met de darmen en
de omleiding heeft jaren geduurd. Door de pijn heb
ik mijn kop kapot gestoten. Ik werd er knettergek
van. Ik ben anders teruggekomen, helderziende,
heldervoelend en helderhorend, helder proevend
zelfs. Alles is anders geworden, intenser, met
smaakpapillen die zich in de hoogste graad ontwik
kelden. Ik kan er eigenlijk alleen maar over praten
met mensen die ook zoiets meegemaakt hebben.
Alles komt bij mij naar binnen en daar moet ik mee
leren omgaan. Het land is op ons pad gekomen. Het
is mijn kuuroord, mijn stukje redding. Ik heb er de
ruimte en de natuur.

> Ik ga het licht in, in een soort tunnel en ik kom
in een andere dimensie. Daar is een engel, een
soort Jezus. Hij zegt ‘je mag niet verder want het
is je tijd nog niet’ <
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Op 13 mei 2000 is het twintig jaar geleden dat de
vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Het is goed
om daar bij stil te staan. Tegelijk was het de aanlei
ding voor een interview met Evert Jan Veldman op
verzoek van het 'Huis van Verhalen'. Remko
Karthaus en Cor Langen spraken met hem. Zij zijn
beiden als vrijwilliger betrokken bij het Huis van
Verhalen. 
 
Levensverhalen kunnen betrekking hebben op een
bepaalde periode van een leven, het levensverhaal
rond een bepaald thema. In dit geval is dat de vuur
werkramp. 
 
Evert Jan en het Huis van Verhalen
Twee mannen rijden in de dichte mist naar het hoge
noorden. De bestemming is de Nieuwe Kerk (1660)
te Groningen, fraai gelegen op een heuvel met rond
om groen van een voormalige begraafplaats. Wij
hebben een afspraak met ds. Evert Jan Veldman
(1957), bekend van het ‘Pastoraat na  Ramp.’ Dit in
terview gaat over de eerste ervaringen tijdens en di
rect na de vuurwerkramp, de presentietheorie, de
veerkracht van mensen, de vormgeving van het pas
toraat, de relatie met het ‘Huis van Verhalen’, een
terugblik en een vooruitblik. 
 
Evert Jan staat die zaterdag de 13e op het balkon
van zijn huis in Hengelo. Het is mooi weer en het is
windstil. Plotseling hoort hij vrij kort na elkaar twee
doffe klappen. Ze doen hem denken aan een herin
nering als kind, toen er een straaljager door de ge
luidsbarrière ging. Na de klappen neemt de wind
even toe en voelt hij een luchtverplaatsing. Zijn
jongste dochter komt net thuis, rent het huis binnen
en springt in zijn armen: ‘Papa, er is iets heeeel ergs
gebeurd.’ Even later speelt ze weer lekker buiten.
Evert Jan komt uit Vroomshoop, studeerde aan de
Theologische Universiteit van Kampen, was in Rot
terdam actief, eerst als straathoekwerker en later
als predikant in een achterstandswijk. In 1995 werd
hij predikant in Hengelo (50%) en in Enschede (50%).
Na de ramp was hij voor 100% predikant in Ensche

de. Hij was 5 jaar verbonden aan het ‘Pastoraat na 
Ramp’ en sinds 7 september 2008 is hij predikant in
Groningen.
 
Moment nul
Het moment nul was voor mij de zondag. Zaterdag
konden wij de wijk helemaal niet in. Langzamer
hand drong het tot iedereen door wat er gebeurd
was. De organist die bij mij in de Opstandingskerk
moest spelen zei: ‘Evert Jan, kan ik vannacht bij jou
slapen want ik kan niet meer bij mijn huis komen.’
Er werd gebeld met de vraag of iedereen in veilig
heid was. ’s Avonds was er geen telefoonverkeer
meer mogelijk. Zaterdagavond heb ik direct een an
dere kerkdienst voorbereid. Ik herinner mij nog hoe
de zondag er uit zag. Zondag ging ik op weg naar
de kerk, maar ik kwam de stad bijna niet in. Politie
agenten vroegen: ‘Wat komt u hier doen?‘. Ik wil
naar die en die kerk want ik ben dominee’. ‘Kunt u
dat ook laten zien?’ Ik toonde mijn liturgische kleren
en ik mocht door. Toen kwam ik in de kerk, voor de
helft gevuld met kerkgangers, minder dan anders.
Iedereen was duidelijk in een shock.
 
Na de kerkdienst  bezocht ik het rampgebied en de
Diekmanhallen. Ik praatte met mensen die daar
rondliepen, ik zocht naar wat mijn hand te doen
vond. Op maandagmorgen, na het katholieke pasto
resoverleg en het protestantse pastoresoverleg,
spraken collega Esther van de Vate (City pastoraat)
en ik elkaar. We vroegen ons samen af wat we vanaf
punt nul konden doen. We zijn maar gewoon aan de
gang gegaan.
 
Een belangrijk moment in de eerste week was een
bijeenkomst met Otto Ruff in de Opstandingskerk.
Hij was in 1992 werkzaam in de Bijlmermeer, direct
na de vliegtuigramp. Hij kwam samen met een aan
tal Surinaams- Antilliaanse moeders, ervaringsdes
kundigen uit Amsterdam. Zij vertelden ons wat ons
te wachten stond en ze hielden ons voor dat wij mi
nimaal vijf jaar trouw moesten zijn aan de mensen
die het allemaal overkomen was.

De vuurwerkramp
 
 
 
Remko Karthaus
Cor Langen

 > Zijn jongste dochter komt net thuis, rent het
huis binnen en springt in zijn armen: ‘Papa, er is
iets heeeel ergs gebeurd' <
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Er bleef contact met Otto Ruff. Het contact was  in
de acute fase van levensbelang. Uit deze kontakten
is in de eerste projectperiode het ‘Pastoraat Na De
Ramp’ voortgekomen.
 
Het ging dus over de vraag ‘Wat moeten we doen?’.
Ik herinner mij nog goed dat een van mijn collega’s
tegen mij zei: ‘Hoe weet je nu dat de mensen op jou
zitten te wachten?’ Ik had geen antwoord, want we
wisten het niet, maar we gaan het wel doen en we
zien wel. Het was voor mij totaal geen vraag. We
merkten vanzelf wel wanneer er niemand op ons
zat te wachten.
 
In de acute fase speelde buurthuis Het Kompas een
belangrijke rol. Dankzij de toenmalige opbouwwer
ker kregen wij daar een plekje op de eerste verdie
ping. Wij zaten dicht bij het rampgebied. Het werd
onze uitvalbasis. We werkten vanuit een beweging
en niet vanuit een instituut. Het mooie is, dat er in
zo’n begintijd allerlei mensen zijn die graag wat wil
len doen. Het was een fluitje van een cent om in de
eerste week de kerk vol te krijgen. Er was geen in
frastructuur maar we konden de mensen wel vertel
len wat er te doen viel. We zochten mensen die kun
nen luisteren, die kunnen organiseren of die de han
den uit de mouwen kunnen steken. Zo is er bijvoor
beeld iemand conciërgewerk gaan doen bij een
school waar de eigen conciërge niet meer beschik
baar was.
 
Onze achterban was belangrijk. Esther deed de
communicatie naar de katholieken en ik naar de
protestanten. De mensen van de Opstandingskerk
zeiden: ‘In deze gekke fase moet je maar gewoon
doen wat je hand vindt om te doen, wij zullen niet
zeggen dat je veel tijd aan je kerkenwerk moet be
steden.’Ook de kerkelijke gemeente in Hengelo,
waar ik toen nog in dienst was, gaf alle ruimte.
Naar mate de tijd vorderde kregen we ook meer sa
menwerkingspartners. Zo ontstond er ook een ver
binding met het Humanistisch Verbond.
 
Het werk in de beginfase bestond uit twee polen:

Mensen opzoeken die niet meer op hun oude plek
woonden en mensen benaderen die ergens nog in
een kerkelijke kaartenbak zaten. We zochten ze op
en vroegen hoe het hun ging. Wij voerden ook ge
sprekken op straat, bij de schutting van het ramp
gebied. Die schutting had een enorme aantrekkings
kracht, voor mensen die daar vroeger gewoond
hadden. Er ontstonden spontaan herdenkingsplek
jes. Wij stuurden een kleine, heel platte organisatie
van vrijwilligers aan. Wij wilden geen plek in de hele
machinerie van de hulpverlening innemen, want
daar zouden wij veel te veel tijd aan kwijt zijn. Er
waren wel mensen met expertise die we om hulp
konden vragen. Daarnaast namen Esther en ik deel
aan intervisie-achtige gesprekken.
 
Er was een sterke behoefte bij de mensen van
Roombeek dat er naar hen werd geluisterd, een
beetje ongeacht door wie. Het is luisteren, je afvra
gen wat de ander nu precies wil vertellen, veiligheid
creëren rondom het gesprek en vooral niet halver
wege weglopen.

Evert Jan Veldman

> De mensen van de Opstandingskerk zeiden: ‘In
deze gekke fase moet je maar gewoon doen wat
je hand vindt om te doen, wij zullen niet zeggen
dat je veel tijd aan je kerkenwerk moet besteden'
<
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Esther en ik hadden daar wel ervaring mee. Het
maakte de mensen geen moer uit of wij pastor of
dominee waren. Als ik aan de getroffenen denk met
wie ik intens contact heb opgebouwd, is er één die
er gewoon echt uitspringt:
 
Hendrik
Hij woont aan de Roomweg en hij doet een middag
dutje als de ramp hem overvalt. Ze takelen hem uit
zijn huis en hij komt ernstig verbrand uit de ramp
te voorschijn. Na zijn  verblijf in het brandwonden
centrum te Groningen verhuist hij naar het Roes
singh. Daar leer ik hem kennen.
 
Hendrik is een man die in het begin niet spreekt,
maar zoals ik later ontdek, wel vol verhalen zit. Hij
is een arbeider met niet veel taal. Elke keer als ik bij
hem kom, ga ik even zitten en spreek tegen hem.
Hij kijkt naar mij, luistert, maar zegt niks. Toch be
gint hij na verloop van tijd te praten en hij vertelt
mij gaandeweg zijn levensverhaal. Het wordt een ri
tueel elke keer als ik bij hem langskom, in het ver
zorgingstehuis De Beethoven. Ik kom binnen, hij
kijkt mij aan, heft zijn arm omhoog, vormt een vuist
en zegt: ‘Ik wol dat ik dood was’, dan laat hij zijn
vuist los en zegt ‘maar we leven nog’. Het is allebei
even waar.
 
Ik leer er veel van. Hij vertelt ongelooflijk veel de
zelfde verhalen, maar net even anders, met net an
dere accenten. In het intense contact met Hendrik
zie ik hoe hij langzaam verwerkt wat er is gebeurd.
Hij probeert opnieuw een positie te bepalen. Het
gaat dan om de vraag ‘Wie ben ik nu eigenlijk’? Hij
kan weer de hoofdpersoon worden in zijn eigen
leven. Ik herinner mij zijn verhaal over het bezoek
van de koningin. Hij is daar een van de gasten. De
koningin spreekt met iedereen. Ik vraag hem wat hij
met haar heeft besproken. Hij zegt: ‘Ik heb haar ge
vroagd waarom dit moest gebeuren?’ Hij verwachte
geen antwoord maar het is de vraag waar hij mee
zit. Natuurlijk bespreken wij deze vraag. Ik besef
dat ik in de herhaalde verhalen de nuance moet zoe

ken want het is nooit het zelfde verhaal. Ik kijk hoe
hij zich steeds meer in zijn verhaal positioneert.
 
 
Losse draadjes en het Huis van Verhalen
Het is een kunst om je verantwoordelijkheid te
nemen en te kijken waar in het verhaal de losse
draadjes zitten waar je aan kan trekken. Het is aan
sluiten bij waar de ander zit en met ongelooflijk
veel geduld wachten tot diegene net even dat stapje
zet, zoals bij Hendrik. Soms lukt dat niet wanneer
iemand het verhaal zonder nuance of veranderingen
blijft herhalen veranderingen  en laten we zeggen
zo alles blokkeert. Hendrik was een modelverteller
omdat hij er niet in bleef hangen maar op zijn eigen
authentieke manier steeds iets probeerde op te
schuiven.
 
Ik wist wel iets over die aanpak vanuit mijn werk in
Rotterdam, maar hier in Enschede kwam het er veel
meer op aan. Een oudere vrouw uit het rampgebied,
met een verleden in de textiel zei toen tegen mij: ‘E
vert Jan, je denkt toch niet dat dit de eerste ramp is
die mij in mijn leven is overkomen?’ Oudere men
sen, zo besefte ik, zijn vaak beter bestand tegen
wat hen is overkomen dan de mensen van mijn ge
neratie. Zij weten al lang dat er buiten hun macht
om dingen gebeuren, bijvoorbeeld het werkloos
worden van je man, waar je helemaal geen zeggen
schap over hebt. Je moet het er meedoen. De men
sen van mijn generatie hadden nog het idee dat de
wereld maakbaar is, vanuit een vermogen om kri
tisch te denken en keuzes te kunnen maken. Maar
nee, soms gebeuren er gewoon dingen. Deze erva
ring werkte als een spiegel voor mij.
 
In diezelfde tijd in Rotterdam maakte ik voor het
eerst kennis met de presentietheorie van Andries
Baart. Ik deed ervaring op in de grote stad met het
present zijn in een achterstandswijk, in het dage
lijks leven van mensen. De buurt bepaalde de agen
da. De bewoners waren je kerkelijke kaartenbak.
Het was een ervaring die ik kon gebruiken bij de
ramp.
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Het ging tevens om het belang van de expertise die
ons van buitenaf werd aangereikt. Dat gold voor
Otto Ruff en de moeders, maar ook voor Andries
Baart, die altijd voor ons klaar stond, meedacht en
dingen helder maakte. Verder was er nog de psy
chologe Alida Gersie die veel kennis heeft van het
gebruik van verhalen in veranderingsprocessen. Ik
heb bij haar in die tijd een training gevolgd en zo
ontstond langzamerhand die gedachte van het Huis
van Verhalen. Ook daarin dacht ze met ons mee.
 
Dat het Huis van Verhalen nu nog steeds bestaat,
komt voort uit de lange adem waar de moeders uit
de Bijlmer voor pleitten. Die lange adem is ook iets
wat eigen is aan het werk in de kerk. Ga met vast
houdendheid door en vermijd sjagrijn. Het Huis van
Verhalen komt ook voort uit de gedachte dat ik bij
de mensen moet zijn. Zij zijn op dat moment voor

mij alles. Eigenlijk moest ik samen met de ander
steeds weer een ‘huisje van verhalen’ bouwen en
dan kon ik het weer laten rusten. Het is nu okay. Op
naar het volgende adres.
 
Mensen moesten leren opnieuw hun eigen verhaal
te vertellen. Een mens kan daartoe zichzelf bij el
kaar rapen, altijd in een samenspel met andere
mensen. Mensen hebben veel veerkracht en daar
naast kunnen ze hard werken. Ik heb het zien luk
ken, maar je komt niet ongeschonden uit de strijd.
Je bent er nog. Er zit een soort continuïteit in. Na
tuurlijk heb ik ook mensen gezien die dat niet kon
den. Dat is heel naar om te zien, want ze blijven on
gewild hangen in een slachtofferrol. Het zijn bij
voorbeeld mensen die zich extreem vastbeten in het
‘ik wil precies weten wat daar gebeurd is’. Zij hiel
den geen rekening met de gedachte dat het wel
eens 25 jaar kan duren voordat dat helder wordt. Ze
zijn niet in staat verder te bouwen aan zichzelf. De
ramp werkte voor veel mensen ontzettend ontrege
lend. Je kon niet meer vertrouwen op de ingeoefen
de patronen bij dit werk. Dan komt er een heleboel
onrust naar boven. Je innerlijk kompas werkt niet
meer zo als voorheen. Dat gold ook voor ons als
pastors. De Bijbelverhalen hielpen mij bij het ver
werken van verdriet. Dat gold ook bij de herdenkin
gen. Ook dan heeft het Bijbelverhaal een functie bij
het verwerken van verdriet van de mensen die op
dat moment bij elkaar zijn.
 
Terugblik
Evert Jan: ‘Terugkijkend vind ik dat het werk van de
pastores als ‘knullig’ kan worden getypeerd.'' De in
terviewers reageren eenstemmig als door een hor
zel gestoken’. Remko: ‘Ik vind dat je jezelf met deze
uitspraak enorm te kort doet. Er is met man en
macht iets opgezet. Het was gewoon basaal pio
nierswerk.’ Evert Jan laat zich bijna overtuigen maar
hij noemt nog wel een belangrijk verbeterpunt: ‘Als
er weer zoiets zou gebeuren, waar dan ook, zou ik
tegen de mensen zeggen dat ze in ieder geval een
dagboek moeten bijhouden. Dat hebben wij niet ge
daan.

De bolderkar van het Huis van Verhalen rond 2005

> Dat het Huis van Verhalen nu nog steeds be
staat, komt voort uit de lange adem waar de moe
ders uit de Bijlmer voor pleitten. Die lange adem
is ook iets wat eigen is aan het werk in de kerk <
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Het geldt niet alleen voor het Pastoraat na Ramp
maar ook voor allerlei anderen die in het veld actief
waren. Er gebeurt zo veel, er is zo veel in beweging
dat het goed is het proces vast te leggen, een mo
gelijkheid te krijgen je eigen verhaal te maken net
als Hendrik.’
 
Het is niet zo dat ik het werk alleen maar als loei
zwaar heb ervaren. Ik leerde bovendien zoveel van
de mensen die toen actief waren, zoals van het hen
uit het Pastoraat na Ramp. Ik had het nooit willen
missen maar ik zal niet zo gauw zeggen dat het
‘leuk’ was.
 
In 2020 is er weer een herdenking. Ik nam deel aan
de herdenking in 2010. Ik mocht – zoals ik eerder
had gedaan – de namen voorlezen van hen die zijn
omgekomen. Ik merkte dat het verwarrende gevoe
lens bij mij losmaakte. Ik dacht toen ‘dit moet ik los
laten’. Nu zit ik op 13 mei op het randje van de
muur rond het kerkhof bij de kerk. Ik realiseer me
dat er nu in Enschede gezamenlijk wordt herdacht.
Ik doe het op mijn eigen manier. Herdenken houdt
op een gegeven moment op. Je kunt ook op andere
momenten denken aan de mensen die jou dierbaar
waren. Herdenken is ook altijd vooruit kijken, het
heeft een functie in het ‘weer door kunnen gaan’. Je
herdenkt om de dag van morgen te kunnen omar
men, omdat je afscheid hebt genomen van gisteren.
 
Het afscheid nemen van Enschede was heel verwar
rend. Mijn verstand zei ‘het is tijd om te gaan’, ik
had al afscheid genomen van het project ‘Pastoraat
na Ramp’. Ik werkte al als diaconaal predikant in En
schede, maar het etiket van het pastoraat bleef op
mijn hoofd zitten. Ik werd nog steeds bevraagd en
gevraagd. Dus ik dacht als ik echt afscheid wil
nemen, moet ik naar een andere stad. Dat was de
trigger om naar Groningen te gaan. Ik werk hier nu
met de verhalen van de ramp in mijn rugzak. Het is
het verhaal dat je niet weg moet lopen voor de
breekbaarheid van mensen. Dat zit ook heel sterk in
de Bijbelverhalen.  Die ervaring geef ik in mijn pre
ken weer.

 
Slot
Nog onder de indruk van het verhaal over de ramp,
verlaten wij de predikantenkamer via een zware,
massief houten deur met dito oud stalen slot, die
qua duurzaamheid misschien symbool kan staan
voor de levensduur van het Huis van Verhalen. Erik
Jan is een geboren verhalen verteller. Hartelijk dank
voor het gesprek.
 
 
 
 
 Het Huis van Verhalen, Remko en Evert Jan zijn ak
koord met de publicatie in deze Kwadrant.            
 
                  

De nieuwe kerk te Groningen, de kerk van Evert Jan
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Je levensverhaal vormt een belangrijk deel
van je identiteit. Het vertelt wie je bent, hoe je ge
worden bent, welke lagen er allemaal in je zitten,
wat je hebt geleerd, welke keuzes je hebt gemaakt,
hoe die keuzes uitpakten, welke beslissingen je lie
ver anders had gezien, welke mijlpalen nog altijd
steunend en inspirerend voor je zijn.
 
In mijn vorige gemeente verzuchtte een mevrouw
eens: ‘wat fijn dat ik nou mijn héle verhaal eens kan
vertellen. Dat gebeurt eigenlijk nooit, je vertelt altijd
maar een stukje.’ Het vertellen van het hele verhaal
gaf ook haarzelf weer een nieuw perspectief op
haar verhaal. De grote lijnen, onderlinge verbanden
en vooral ook de ontwikkeling erin kwamen meer
op de voorgrond te staan.
 
Dat is één van de redenen waarom het vertellen van
jouw unieke levensverhaal prettig, helpend en zelfs
soms helend kan zijn. Jouw levensgeschiedenis gaat
immers niet alleen maar over feitelijke gebeurtenis
sen, maar ook over wat die met jou gedaan hebben.
Het hele verhaal vertellen geeft dan als het ware
een helicopterview waardoor je bepaalde situaties
in een groter verband gaat zien. Je interpretatie van
die situaties kan erdoor veranderen. Misschien
wordt je blik milder, krijg je meer begrip of respect
voor keuzes waar je eerst over twijfelde. Misschien
ook wordt helderder dat je dingen voor jezelf hebt
goedgepraat die eigenlijk niet door de beugel kon
den. Dat is op zich geen fijne ontdekking, maar er
ontstaat daardoor wel ruimte om je er in alle eerlijk
heid toe te verhouden. De onbewuste ballast gaat
ervan af.
 
Het kan heel prettig zijn om je hele levensver
haal te vertellen aan een goede luisteraar. Maar
dat is niet altijd nodig. Het werkt namelijk ook an
dersom. Herkenning van jouw eigen geschiedenis in
de verhalen van anderen heeft een vergelijkbaar ef
fect.

Dat kan gebeuren wanneer iemand anders iets ver
telt van wat hem of haar is overkomen. Maar ge
beurt ook via een roman, een film of in sprookjes
bijvoorbeeld.
 
Een bijzondere vorm hiervan zie je vaak terug
bij begrafenissen. Bij de afscheidsplechtigheid
komt het levensverhaal van die persoon langs. Vaak
leer je die persoon dan kennen op nog weer andere
manieren, omdat je nog nooit het hele verhaal had
gehoord. Vaak ook zijn er herkenningsmomenten
uit je eigen levensverhaal. Om te horen hoe die
ander daar keuzes in heeft gemaakt, verrijkt weer
jouw levensverhaal. Het zet je aan het denken,
voegt weer iets toe aan hoe het voor jou tot dan toe
was.
 
Maar er is nog iets extra’s. Vaak wordt het levens
verhaal van de overledene naast een bijbelverhaal
gelegd. De onderliggende boodschap is: het verhaal
van deze mens is niet los te zien van het grote ver
haal van God met mensen. En zoals dat gaat met
twee verhalen: als een bijbelverhaal en een levens
verhaal met elkaar worden verbonden, verrijken ze
elkaar over en weer. Het bijbelverhaal krijgt meer
diepgang, je kunt je er meer bij voorstellen, het
komt meer tot leven. En de levensbiografie krijgt
een nieuw perspectief. Het zorgen dat Sophie altijd
deed, Harms betrokkenheid bij het klimaat, het we
tenschappelijk onderzoek waarmee Anja de genees
kunde een stapje verder hielp, Pieters inzet voor
dak- en thuislozen: het komt in het overkoepelende
kader te staan van Gods verhaal met deze wereld.
En krijgt daarmee extra diepgang.
 
In het nieuwe landelijke beleidsplan van de re
monstranten (is op dit moment nog in ontwikkeling)
wordt voorgesteld om één aspect van het predikant
schap wat meer te gaan benadrukken: namelijk die
van verhalenverbinder.

Woordzoeker
 
 
 
 
Kirsten Slettenaar
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Het onderwerp ‘levensverhaal’ is onlangs besproken
in de Jongste Vrouwen Kring. Marijke Bazuin legde
de dames een aantal vragen voor. Het zijn goede
vragen voor wie overweegt zelf een levensverhaal
te (laten) schrijven.  
Voor wie schrijf je een levensverhaal?
* voor je kinderen/kleinkinderen, een zogenaamd
opa of oma boekje
* voor je familie/vrienden
* voor jezelf als een soort balans van je leven
* of om nog een andere reden?
Het maakt verschil voor wie je schrijft: voor klein
kinderen houd je het luchtig, voor je kinderen wil je
misschien uitleggen waarom je toen zo deed. Als je
een levensverhaal ziet als een balans, kan het je ook
rust schenken, wanneer je tenslotte tot de conclusie
komt, dat er toch een eigen lijn zat in je leven in de
manier, waarop je steeds op het leven reageerde.
Maar je kunt je levensverhaal ook zien als een mo
mentopname in de geschiedenis van de grote we
reld. En daarin bepaalde onderwerpen ontdekken,
die jij nu achteraf als geschiedenis ervaart
Tweede vraag: wat wil je vooral overbrengen?
* je eigen geschiedenis
* een uitleg of motivatie van allerlei gebeurtenis
sen of nog iets anders?
Hoe je deel hebt uitgemaakt van een piep klein
stukje van onze grote wereld. Dat zou ik het liefst
duidelijk maken aan mijn kleinkinderen. Maar hoe
doe je dat op een moment, dat zij daar helemaal
niet open voor staan?
Derde vraag:  Zijn er ook beperkingen aan wat
je wel of niet vertelt?
Het is mij overkomen, dat ik per ongeluk las, wat
mijn vader over mij schreef. Dat was pijnlijk. En ik
denk nu, dat je levensverhaal niet mag verworden
tot kritiek spuien over belangrijke personen uit je
leven. Immers: zij werden ook weer gevormd door
de omstandigheden waarin zij opgroeiden. Maar
hiervoor moet je zelf al weer wat ouder en wijzer
zijn! En: je moet ook zorgvuldig zijn om je dierbaren
niet te kwetsen, want je je bent er waarschijnlijk
zelf niet meer zelf bij om dingen te kunnen uitleg
gen.

Een levensverhaal
(laten) schrijven
 
 
Marijke Bazuin

Niet verhalenverteller, maar -verbinder. Verhalen
van mensen, van de samenleving en van de bijbel:
ze verrijken en verdiepen elkaar wanneer ze met el
kaar verbonden raken. Het huidige jaarthema ‘Mijn
held en ik’ is mede met het oog op dit doel bedacht.
Het verbinden van jouw levensverhaal met een ver
haal uit de bijbel dat je aanspreekt en dat iets weer
spiegelt van je eigen biografie, kan je verrijken
doordat het je nieuwe inzichten biedt.
 
Deze Kwadrant is waarschijnlijk de laatste die
u in handen krijgt. De redactie heeft besloten om
een nieuwe vorm te kiezen. Graag willen we verder
aan de slag met de verbinding tussen levensverha
len en bijbelverhalen. En dat doen we in de vorm
van podcasts: een soort radio-uitzendingen die we
zelf maken. Ons voornemen is om mensen te inter
viewen die graag (een deel van) hun levensverhaal
willen vertellen in samenhang met een bijbelver
haal. Hoe dat verder vormkrijgt wordt nog bespro
ken. Tot besluit daarom een vraag die u naar keuze
kunt opvatten als overgang naar een Kwadrant-in-
nieuwe-vorm of als een reflectiemoment: hoe is uw
levensverhaal verbonden met Gods verhaal met
mensen?
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Wij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van
wat wij belijden,  maar in verwondering over wat
ons toevalt en geschonken wordt; dat wij onze be
stemming niet vinden in onverschilligheid en heb
zucht, maar in wakkerheid en verbondenheid met al
wat leeft; dat ons bestaan niet voltooid wordt door
wie we zijn en wat we hebben, maar door wat on
eindig groter is dan wij kunnen bevatten.
 
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest die
al wat mensen scheidt te boven gaat en hen bezielt
tot wat heilig is en goed, opdat zij, zingend en zwij
gend, biddend en handelend, God eren en dienen.
 
Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd  maar
leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. Hij is
ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed en
brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.
 
Wij geloven in God, de Eeuwige,  die ondoorgronde
liefde is, de grond van het bestaan, die ons de weg
van vrijheid en gerechtigheid wijst en ons wenkt
naar een toekomst van vrede.
 
Wij geloven dat wij zelf,  zo zwak en feilbaar als wij
zijn, geroepen worden om met Christus en allen die
geloven verbonden,  kerk te zijn in het teken van de
hoop.
 
Want wij geloven in de toekomst van God en we
reld, in een goddelijk geduld dat tijd schenkt om te
leven en te sterven en om op te staan, in het ko
ninkrijk dat is en komen zal, waar God voor eeuwig
zijn zal: alles in allen.
 
Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid
 
Amen
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Wie  wij  zijn 
Remonstranten vormen een geloofsgemeenschap
van mensen die zich aangesproken voelen door
een geest van openheid, vrijmoedigheid en ver
draagzaamheid die:
 
-  ruimte biedt voor de ontwikkeling van
   de eigen spiritualiteit
 
-  een stimulans wil zijn om de eigen
   ervaringen  met anderen te delen
   en vragen van geloof en samenleving
   met elkaar te bespreken
 
-  het van belang vindt dat men omziet
   naar elkaar.
 
Zoals wij in onze beginselverklaring uitspreken,
willen wij God eren en dienen en is onze geloofs-
gemeenschap geworteld in het evangelie van
Jezus Christus. Wij kennen geen bindende
geloofsbelijdenis.
 
Onze traditie kenmerkt zich door het verlangen in
contact te blijven met de ontwikkelingen op het
gebied van wetenschap en cultuur. De Remon-
strantse Gemeente Twente is één van de 46
remonstrantse gemeenten in Nederland.
 
Iedereen is welkom bij onze kerkdiensten, lezin
gen, cursussen en andere activiteiten.
 
 


