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overdenking

Lieve mensen van God,

In gedachten zijn wij meegenomen naar Slovenië en hoorden de verhalen van 
Marjèta, Moitsja, Maria, Ema en Natasha, vijf vrouwen in heel verschillende 
omstandigheden, van verschillende generaties, maar alle vijf worstelend met de 
hardheid van het bestaan én zoekend naar wegen van leefbaarheid, vallend en 
opstaand, wanhopig of iets hoopvoller, maar geen van allen in een eenvoudige 
omstandigheid. Hun verhalen kunnen ons geraakt hebben, om één of andere of 
meerdere overeenkomsten met de worstelingen van ons eigen leven. Vrouwen uit 
Slovenië, levensechte vrouwen dáár, hemelsbreed 1000 kilometer hier vandaan, over
de weg nog wel een stukje verder. Een geliefd vakantieland ook, begreep ik.

Ik neem u in gedachten nu mee naar iets dichterbij, naar mijn geboorteplaats. Dat is 
Roden, in de kop van Drenthe, of liever in het hoofd van de zittende vrouw, zoals 
Drenthe er op de landkaart uitziet. Roden is, zou je kunnen zeggen, het oog in dat 
hoofd, met de stad Groningen als sierlijk hoofddeksel op dat hoofd. Ik neem u mee 
naar 130 kilometer van hier en we komen in een waarlijk prachtige omgeving uit, een
dorp dat wel een beetje lijkt op Borne, een buitengebied dat ook prachtig is, een 
liefelijk gehucht bij Roden is Lieveren. En de weg daarnaar toe is de Lieverseweg. 
Vlak buiten het centrum kom je dan langs Havezathe Mensinge, een beroemde 
toeristische trekpleister, waar ik nog nooit binnen ben geweest, hoewel het huis van 
mn geboorte en kindertijd daar zo'n 450 meter vanaf ligt. 'Ons soort volk komt daar 
niet', zo werd dat uitgelegd bij ons thuis. Een andere sociale werkelijkheid van 
deftigheid en adel, dus niet weggelegd voor ons. Maar we wandelden er wel vaak 
langs, over de Lieverseweg. De Havezathe heette de Börg, en er tegenover was een 
boerderij en daar woonde Annie, Annie van de Börg. En het was op een 
vrijdagmiddag, ik was een jaar of negen, hooguit, en ik wandelde met mijn moeder, 
Ikie heette ze, zeer zaliger gedachtenis, al weer bijna zeven jaar. En Annie van de 
Börg liep over haar erf en zag ons en kwam op ons aan. En zei tegen mijn moeder 
de volgende onsterfelijke woorden: 'Ikie, nou moest begriepn, mien dochters goan op
vakaansie noar Grieknlaand... De wèg noar Lievern kenn'n ze nog nait, en dan goan 
ze doar heulemoal hin....'.

Dit was naast een hilarische uitspraak zó raak en zó treffend en ik moet er regelmatig
aan terugdenken. 

Zoals toen we in de stad Groningen, 15 kilometer van m'n geboortedorp colleges 
Culturele Antroplogie kregen en de docente vol vuur vertelde over een onderzoek dat
ze gedaan had bij een vrouwengemeenschap in Somalië, u weet wel, dat land waar 
vrouwenbesnijdenis de normaalste zaak van de wereld lijkt. Maar de onderzoekster 
had ook ontdekt dat éénmaal per jaar de vrouwen hun womenpower konden 
uitoefenen, tijdens de slacht. Want als het hen dan ging naar de wijze der vrouwen, 
oftewel als zij in hun maandelijkse stonde waren, konden zij de slacht stilleggen, en 
wat bleek: de cycli pasten zich aan, zodat in een dorp vrij lang de slachtende 
mannen niets konden uitrichten. Indrukwekkend. Maar zei ik: 'Mijn moeder vertelt 
hetzelfde verhaal en dat is nog maar vijftig jaar geleden en dat was hier 15 kilometer 
vandaan.' En wat vertelde iemand me eergisteren: ook in deze regio, waar wij wonen
werd vroeger de slacht stil gelegd als er een begrafenis was. 



De weg naar Lieveren kennen ze nog niet, en ze gaan naar Griekenland. Of 
andersom: we horen de verhalen uit Slovenië, maar ze zijn soms veel dichterbij dan 
ons lief is. En dan niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. De verhalen 
van de vijf vrouwen uit Slovenië, hier meer dan 1000 kilometer vandaan, kunnen ook 
de verhalen zijn van vrouwen vlakbij, misschien wel hier in ons midden, en niet alleen
van vrouwen maar ook van mannen. 

De ervaring om vluchteling te zijn of arbeids-immigrant, zoals Marjèta het vertelt, voor
velen in onze regio is dat nog een herkenbare werkelijkheid als ouders of 
grootouders door armoede gedreven hier in de textiel kwamen werken, en gezien 
werden als gastarbeiders, een beetje tweederangs dus.

Of die jonge vrouw Moitsja, die door haar vriend in de steek werd gelaten, toen ze 
zwanger was. Hoeveel mensen zijn door hun geliefde achtergelaten als het ze te 
heet onder de voeten werd? Maar ook de moed om toch een leven op te bouwen, 
met de moed der wanhoop toch iets van het leven te maken, ook dat kan herkenbaar
zijn. 

Of Maria, die heel haar leven keihard moest werken, samen met haar man en de 
buurvrouw die zich niet meer redden kan omdat haar kinderen ver weg wonen...., het
is geen ver-van-m'n-bed-show, want het kan ook heel dicht bij ons zijn. 

En Ema, levend met de vreselijke gevolgen van een verleden met een 
alcoholverslaafde vader en het heden van een al evenzeer verslaafde echtgenoot. 
Ze blijft liefdevol over hem spreken, maar zegt ook wanhopig: Ik weet niet meer wat 
ik moet doen! 

Hoeveel dichterbij kan ook dat zijn in het heden van velen, misschien wel in je eigen 
leven. 

En Natasja, over een maand een leeftijdsgenoot van me, want 46, zij vertelt over de 
achterstelling van Romamensen, Romakinderen, die vaak gepest worden op school 
en echt geen zelfde kansen krijgen. Hoe is dat veel dichterbij ons niet ook, in een 
land dat prat gaat op gelijke kansen, maar o wee, de werkelijkheid. 

De weg naar Lieveren, waar wij op staan, die worden we ons bewust als we de 
verhalen van de mensen ver bij ons vandaan vertalen naar situaties veel dichterbij. 
En dan wordt het confronterend en actueel en krijgen de verhalen van de vrouwen uit
Slovenië een andere lading, worden het misschien wel onze eigen verhalen of die 
van onze buurvrouw of buurman, onze dorpsgenoot, onze medeparochiaan, of 
misschien wel die van onszelf. 

En wie weet komen dan de getuigenissen van vanavond ons wel dicht aan de huid. 
Maar wie weet ook, worden de getuigenissen die we hoorden ons tot inspiratie. Want
naast slachtoffer van de een of andere vorm van onrecht, achterstelling, geweld of 
misbruik, zijn de vijf getuigen uit Slovenië ook moedig. Moedig alleen al door hun 
verhaal te doen, door uit hun schulp te kruipen, door hun mond te openen, door het 
onrecht dat ze geleden hebben of waarin ze zitten te benoemen. Door het er niet bij 
te laten zitten en door zich niet neer te leggen bij hun lot, maar ook moedige stappen 



te zetten, niet in het minst in de kracht van het geloof. Het geloof dat er méér is en 
mag zijn dan deze gegeven situatie. Dat méér menselijkheid, meer levensvreugde, 
meer liefde, meer aandacht, meer ontplooiïngsmogelijkheden horen bij dat verhaal 
van het geloof, dat door Jezus belichaamd werd. 

Jezus kende de weg naar Lieveren, en die naar Zenderen en naar Hertme, en die 
door Borne, en die door onze straat. Hij kent onze situatie en neemt geen genoegen 
met het bestaande, als dat bestaande ons kleiner maakt dan we mogen zijn. 
Minderwaardigheid komt bij Hem en bij zijn Vader, onze Schepper niet voor. 
Achterstelling is een gruwel in hun ogen, onrecht een doorn in hun oog, verdrukking 
en misbruik een steek in het hart. 

Hij richt voor mij een tafel aan, voor het oog van hen die mij benauwen, zingt de 
meest bekende psalm van de Bijbel, de Herderspsalm 23, die de mens wil herstellen 
in haar of zijn waarde, die spreekt over liefdevolle nabijheid in het dal van diepe 
duisternissen, en die een sfeer creëert van veiligheid, geborgenheid en van 
opademen. Die tafel, gedekt voor allen die geen tafel hebben, dat kalme vredige 
water voor allen die alleen maar onrust en opgejaagdheid kennen, die grazige weide,
voor allen die alsmaar ronddolen in de woestijn van het leven. Een geweldig 
perspectief met een zeer kritische ondertoon: aan wie onrecht is of wordt gedaan zal 
het recht geschieden, aan wie zich ontheemd en onveilig weten: een veilig thuis, ja 
het huis van de Heer zelf. 

In het verlengde van deze meest bekende Psalm lees ik de woorden die we hoorden 
uit Lucas vanavond. De Heer richt een feestmaal aan, een groot feestmaal en tal van
gasten zijn uitgenodigd. Maar de genodigden hebben blijkbaar wat beters te doen, 
die moeten carrière maken, die moeten er op los leven, die hebben hun business, die
moeten hun ego nog verder voeden en laten gelden, die zijn belangrijk, die hebben 
geen tijd voor het grote feestmaal. Ze verontschuldigen zich, dat is nog netjes, of ze 
zijn grofweg zo onfatsoenlijk dat ze gewoon niet komen, zonder kennisgeving 
afwezig. En daar zit die gastheer met zijn grote feest, met spijs en merg en 
uitgelezen wijnen... Ja werkelijk, wat een situatie zeg. En wat een werkelijkheid ook, 
gewoon uit het leven gegrepen. Ik heb geen tijd voor je, je interesseert me niet, ik 
veracht je, ik kijk op je neer, ik luister niet naar je, ik heb belangrijker zaken aan m'n 
hoofd dan me met jou te bemoeien...

En dan die woede, die heilige verontwaardiging van de gastheer en zijn zeer 
revolutionaire omkering van de gangbare werkelijkheid. Nodig de armen uit, de 
kreupelen, de blinden, de verlamden, de gebutsten, de vernederden, de mensen met
een minderwaardigheidsgevoel, de gepesten, de slachtoffers van geweld, de 
gediscrimineerden, de misbruikten die men dwong te zwijgen, de vrouwen en 
mannen die zich dagelijks moeten aanpassen aan narcistische of ronduit 
psychopatische medemensen die hen in de tang hebben, de allen dus die niet aan 
hun menszijn, hun schepselzijn, hun menswaardig zijn toekomen om welke reden 
dan ook. Nodig ze uit. Ereplaatsen voor hen. Een huis vol, ruimte genoeg. Huis van 
de Heer, met de vele woningen. Feestmaal voor hen die het feest niet kennen, die de
vreugde als een vuurpijl in een plas water zagen vallen. Groot feest en overvloed 
overvloed Gods, sprengen van water en leven. 



Voor Marjèta, Moitsja, Maria, Ema, Natasha in Slovenië. En in hen allen, vrouwen, 
mannen, met hun gehavende levensverhaal. Wandelend over de Lieverseweg, of 
over welke levensweg dan ook, ver weg, dichtbij, heel dichtbij. Weet je te allen tijde 
welkom in de volwaardige uitnodiging voor het feestmaal van je Schepper. En weet je
te allen tijde gekend en bemind door Hem die je wèl ziet, die je wèl op waarde schat 
èn die je inspireert en stimuleert om het niet te laten bij het bestaande, maar om mèt 
Hem op te staan en op weg te gaan naar een menswaardig leven. Waar mensen 
waardig leven mogen en elk haar en zijn naam in vrede draagt.

Amen 

 


