
De toekomst vraagt  om saam-horigheid 

Dank voor het vertrouwen om mij uit te nodigen. Ik hoop u niet teleur te stellen. Vandaag zal het 

gaan over bewegen. Ik zou zeggen ga er maar eens goed voor zitten. Goed zitten is ook een 

kunst! Maar als maar moeten zitten, thuis moeten zitten  dat kan zwaar zijn. Bewegen na veel 

thuis moeten zitten kan een feest, een bevrijding zijn. Een ommetje maken kan geluk brengen.(1)  

Bewegen naar elkaar toe na al dat “bewaar afstand” kan je goed doen . 

  Vrienden van mij werden in de coronatijd voor het eerste grootouder. Hun dochter woont in 

Canada. Pas na vier maanden konden ze hun kleinkind in de armen houden. De emotionele 

geboorte van het grootouderschap had vier maanden moeten wachten. Velen hier kennen de 

nieuwe levensvreugde van opa en oma worden en zijn, maar als je ze dan niet kunt of mag zien.  

Zo was er meer dat niet kon en pijn deed. Mijn oudste broer stierf in november 2020 in 

coronatijd – niet aan corona-  Zijn beste vrienden, vrouwen en mannen en die van zijn vrouw 

mochten niet in de kerk zijn maar  keken in een zaaltje. Ik vond dat pijnlijk. Ik hoorde praten 

over intieme uitvaarten, maar diezelfde uitvaarten sloten ook uit.  

 Heel veel vanzelfsprekendheid is craquele geworden. Er zijn barsten in gekomen.  Er zijn 

mensen in eenzaamheid en aan eenzaamheid gestorven. Dokters en verplegenden maar ook 

vrijwilligers terminale zorg zeiden: we konden niet doen wat we wilden doen.  Zorgen voor zieke 

en kwetsbare mensen zonder aanraking, ook liefdevolle aanraking, gaat niet.   

 

De coronatijd was nog volop gaande toen ik  gevraagd werd voor deze inspiratietoer. We gingen 

nog weer een keer op slot!  Ik was in die tijd veel thuis. Schreef aan  mijn boek Ode aan de 

eenzaamheid.(2) Ik leefde vooral dag  aan dag. Ver vooruit kijken was niet gemakkelijk. Ver 

vooruit dromen is gemakkelijker. Ik heb mijn voordracht vandaag  genoemd: 

 de toekomst vraagt om saam-horigheid. 

Omdat het vandaag ook over bewegen zal gaan begin ik met deze tekst 

 

Elke dag is een dag om er uit te lopen 

 

Elke dag is een dag om er uit te lopen 

Eruit lopen om de dag in te lopen 

 

Elke dag is een dag om  verder te lopen 

Verder lopen op de reis van je leven 

 

Elke dag is een dag die verder gaat in jezelf 



Een dag van verdergaan en een dag van stilstaan 

 

Eke dag is een dag om ook stil te staan 

Wie en wat spreekt tot mij op deze dag 

 

Elke dag is een dag van kijken en aangesproken worden 

Er is op straat meer liefde en  kuchen  om aandacht dan je weet 

 

Elke dag  is een dag om jezelf en de ander  te ontmoeten 

Ook wie binnen moeten blijven op het einde van de levensreis 

 

Soms kun je nog samen een eindje oplopen in het licht van de dag. 

Je loopt de dagen van het leven door in stilte soms. 

 

Het is een van de 75 teksten die ik in het afgelopen half jaar schreef en die zullen verschijnen in 

Elke dag is een dag.  (3) 

 

 

Elke dag lees ik op de Gerarduskalender. Een dagkalender – de katholieke parallel van het 

protestantse bijbels dag boek zoals van Andre Troost.   Dinsdag 5 april las ik op die Gerarduskalender: 

“’ Laat het verdriet van je verleden en de angst voor je toekomst niet het geluk van nu bederven.”   

Aan de achterkant stond  die dag een Doolhof.   Zoek de weg van de ingang midden boven naar de 

uitgang midden onder.  De oplossing staat achter op 6 april. 

Was het leven maar zo eenvoudig oplosbaar dacht ik.  Wij zijn mensen met verleden die hier en nu 

leven op weg naar toekomst, maar hoe is het  leven hier en nu?.   Hoe is het hier en nu voor ieder 

van ons persoonlijk? Hoe zijn we tot hier gekomen en hoe zitten we hier? Wat is onze vreugde, onze 

hoop en wat is ieders vaak verborgen verdriet?  Hoe zijn we door de coronatijd heen gekomen?  We 

hebben allemaal onze verhalen.  Ik merk dat velen ruimte zoeken om daarover te vertellen.  Ik begon 

zelf eind april 2020 een nieuw hoofdstuk als geestelijk verzorger, nadat ik al vier jaar met pensioen 

was. Gevraagd door de verpleging  om ex-covid patienten die uit een ziekenhuis kwamen in een 

revalidatiecentrum in Rotterdam te bezoeken.  Bijna 200 patienten, die ik allemaal vroeg: hoe is het 

leven nu voor U?, heb ik sindsdien ontmoet op de weg, in de doolhof van hun stap voor stap weer 

terug komen in het leven. Bijna geen van hen werd weer als voor die tijd.  



Het was een caesuur , een knip in de tijd, in hun levensloop.  Hoe gaat het nu met hen en hun 

huisgenoten en familie?   Is er een nieuwe saamhorigheid of is die onder spanning komen te staan.  

Voor mij is dat een vraag die om onderzoek vraagt?   Corona is bijna geen nieuws meer, maar het is 

een gevaarlijk misverstand dat het niet meer onder ons is al daalt u het aantal besmettingen.  Corona 

is meer dan de besmettingen! Ik merk verlegenheid in de omgang met elkaar.  De een  wel de ander 

een hand wil geven, de ander een stomp of maakt een buiging.  Daarachter schuilt angst, 

herhalingsangst, voorzichtigheid…………Er kwam spanning tussen vaccers en antivaccers tot in 

families. 

Corona is op de achtergrond en ik maak nu een nieuwe stap. We leven aan de rand van een nieuwe 

oorlog. Soms is die oorlog heel dichtbij. Ik zat een paar weken in de trein. Het was zeer druk.  

Tegenover mij twee jongeren. Mondkapjes waren nog verplicht. De jongen tegenover mij droeg er 

geen: onverschilligheid. Ik raakte met hem in gesprek. Hij sprak geen nederlands.  Moeizaam engels. 

Hij kwam via Salzburg vanuit de Oekraine en ging naar zijn vriendin hier.  “Europa is mooi en de 

mensen vriendelijk:” zei hij maar mijn thuis is in de Oekraine.  Ik zag het heimwee in zijn ogen…..In 

Gouda stapte ik over en wenste hem een mooie bezoek aan zijn vriendin en Peace for your Country. 

Ik ging opstaan en zag dat hij zijn hand naar mij uitstrekte.  We gaven elkaar  een hand. Ik zal dit niet 

licht vergeten.   

De laatste weken na 24 februari  luister ik regelmatig  naar mensen die voor  1945 zijn geboren, klein 

of kind waren voor en die oorlogstijd of in Nederlands Indie waren.  Sommigen herinneren zich nog 

alles, zoals Paul Seesink, Een Dordste Rotterdammert  noemt hij zich  nu actief betrokken bij de Titus 

Brandsma kapel in Dordrecht, die toen op het door bommen getroffen Noordereiland woonde. Hij 

schreef er in zijn Zinschrift een blog over.(3) Ik merk dat er behoefte is om verhalen te vertellen. 

Daardoor zijn ook luisteraars nodig. Ik merk ook dat anderen het niet kunnen of zich willen 

beschermen.  “Ik ben niet onverschillig maar ik wordt er neerslachtig van.”  Het kan wijs zijn om het 

nieuws gedoseerd te volgen en om ook te vieren wat er gevierd mag worden.  Het belangrijkste is  om 

te luisteren en niet te oordelen.  Het is een verwarrende tijd en we kunnen de uitweg uit deze dool 

hof niet.   

 

Saam-horigheid is de kunst om met verschillen om te gaan.   

Saamhorigheid is een samen gesteld woord: samen en horen, elkaar horen en dat gaat niet zonder 

luisteren. Elke dag maar weer. Luisteren zonder te oordelen.  Het is niet gemakkelijk. Ik vrees dat we 

momenteel terugvallen in het oude zwart-wit denken van de Koude oorlog.  Alle Russen dreigen als 

onze vijanden gezien te worden. Jachten worden aan de ketting gelegd, maar moeten we niet de 

contacten onderhouden met russische kunstenaars, met mensen daar die zich niet kunnen 

uitspreken en oorlog geen oorlog mogen noemen.  De toekomst vraagt om saam horigheid en dat 

gaat niet zonder over en weer luisteren en elkaar opnieuw en beter leren kennen.   

 

Dames en heren we leven in een verwarrende, zware en moeilijke tijd.  Ik benoem dat ook hier 

vandaag en dag kan zwaar vallen. Maar ik heb ook geleerd dat het zware niet benoemen dat zware 

nog zwaarder kan maken.  In mijn boek ode aan de eenzaamheid onderscheid ik gewenste, 



noodzakelijke, onvermijdelijke en ongewenste eenzaamheid.  Niet mogen prate n over wat op je hart 

drukt maakt ongewenst eenzaam.  Als je iets wilt vertellen en iemand zegt: Kunnen we het ook leuke 

dingen hebben…..” dan kun je daar van dichtklappen.  Er zijn mensen en plaatsen nodig waar het 

veilig is om te kunnen zeggen wat je voelt.  Tegelijk is er soms ook eenzaamheid nodig, thuis komen 

bij jezelf, luisteren naar jezelf, stil zijn, zingen, muziek, bidden, mediteren………..Er is ook wenselijke 

eenzaamheid…. 

Mijn dagen zijn een cocktail van alleen zijn, lezen, muziek, weer reizen, luisteren, mensen ontmoeten 

– bij mooi weer op een buitenbankje,  stilstaan en schrijven. 

 Sinds 27 februari – enkele dagen nadat ik 75 werd schrijf ik elke avond een brief aan iemand. Ik 

noem hier zijn naam niet.  Ze hebben als titel praten over de dood….. Aanleiding was de sirereclame 

Praat over de dood…..praat er niet over heen.  Dat is allemaal sneller gezegd dan gedaan.  

 

Ik lees vanmorgen de brief van 4 april  

Praten over de dood (37) 

 

Niet aan te zien 

 

Het is  niet aan te zien 

Die lijken 

Die vastgebonden handen 

Die blind neergeschotenen 

 

Het moet worden aangezien 

Hun ogen 

Hun monden 

Hun handen 

 

Spreken zullen ze 

Opstaan uit hun dood 

Recht worden gedaan 

Door de mond van getuigen 



 

4 april 2022 

 

Alle kranten schreven er over met een slag om de arm.  De voorpagina’s lieten ons de dode lichamen 

zien. We hoorden over massagraven.  Oorlog maakt het slechtste los van wat in ons kan zitten. Ik 

schreef in de vroege ochtend bovenstaande tekst, het ochtendgebed dat uit mijn hart kwam.  De 

harpiste Lavina Meijer zei in Trouw dat al die oorlogen en al dat geweld voor haar bevestigden dat er 

geen god bestaat. De berichten uit de Oekraine hebben in heel de wereld afschuw opgeroepen.  Dat 

betekent voor mij dat Gd leeft in deze verontwaardiging, in de afschuw.  G d leeft in het verzet tegen 

deze mensonterende gebeurtenis en in de mensen die gaan helpen.  Ik luister graag naar haar mooie 

harpspel. Dat is niet de muziek van de machtigen maar eerder van en voor de machtelozen. Krachtige 

muziek die wonden kan helen.  Gd is de tegenwind die tegen de haren van de machtigen instrijkt, die 

hun boze plannen  in een moeras vast zal laten lopen.  De God die leeft is niet als die andere 

goden/wil geen slaafse volgzaamheid? Onderbreek het duivels doden……(zie lied 14 in de bundel  van 

Andries Govaert, De weg die je goed doet….(5) 

In de ochtend bezocht ik weer ex-covidpatienten in het revalidatiecentrum. “Ik moet weer van baby 

af aan beginnen,” zei een fors gebouwde man.  “Revalideren is topsport.”  “De spierpijn is een 

gunstig signaal je lijf komt weer op gang. Gunstig maar lastig als het je eigen lijf is.  Corona is nog niet 

voorbij maar achter de schermen, verborgen in huizen.    

In de middag van deze dag was ik voor mijn voeten bij de pedicure. Twee van haar medewerkers 

komen uit de Oekraine.  Zij die me hielp en al kende,zat niet goed in haar lijf en het was niet alleen 

de nawerking van een lichte corona. Ze woont in een klein huis met haar man  en kinderen en daar is 

nu ook een nicht met twee kinderen. De een is zeventien en de ander zestien. Hun vader is daar. 

Mannen mogen het land niet uit.  Die van zeventien wil wel naar school maar de ander niet. Ze is 

bang. Ze zijn zeven dagen onderweg geweest en hebben drie dagen en twee nachten in een file voor 

de grens gestaan.  Ze vertelde van een ander nichtje van zeven die nu in Duitsland is, maar terug wil. 

“Ze begrijpt niet wat er aan de hand is.”’ 

Ondertussen verzorgt ze met zorg mijn voeten. Haar familie had altijd al eens willen komen, maar dat 

ze nu onder deze omstandigheden zijn gekomen……. Soms is het gezellig en dan weer zitten we te 

dicht op elkaar……. 

Ik luister naar haar verhalen om ze door  te geven. Ze moeten verder verteld worden.  In de avond 

luister ik naar  Erbarme dich  uit de Mathheus passie en bid   Gij  laat niet varen wat Uw Hand is 

begonnen. 

 

 

De toekomst vraagt on saam horigheid, in diversiteit ,  luisteren naar wie anders zijn  en hen 

ontmoeten,leren omgaan met verschillen, elkaar de hand reiken. De toekomst vraagt om hoop.  

 



Ik eindig met een Paasgedicht (6) 

 

Pasen 2022  

 

Leven is open gaan en opstaan 

Leven is naast de kwetsbaren gaan staan 

Leven is elkaars grenzen beschermen 

 

Pasen is door de dood heen gaan 

Pasen is geloven in het leven 

Pasen is je verbinden met de  Levende 

Pasen is verzet tegen elke tyrannie 

 

 

                          Leven is niet de kunst om grenzeloos te genieten 

Leven is werken  aan solidariteit en vrede 

Leven is je leven geven voor de ander 

 

Pasen is geen nep nieuws 

Pasen is het ware nieuws 

Leve de vrede in gerechtigheid en liefde. 

 

 

Marinus van den Berg april 2022 

mjvdb@planet.nl 

Voor inspiratietour KBOPCOB 
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