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overdenking 
Lieve mensen, die ik in dit huis naar overtuiging noemen mag: lieve mensen van 
God,

In de afgelopen tijd met uitzonderlijke droogte waren er in deze regio, ook bij Borne 
en in Zenderen verschillende bermbranden. Volgens een brandweerman kan een 
bermbrand niet zomaar spontaan gaan branden. Wat dan de oorzaak is? Een 
sigarettenpeuk die, heel sociaal natuurlijk, achteloos uit het raam geworpen is? Of 
aangestoken, misschien? Hoe dan ook, bermbranden kwamen nogal veel voor en 
bermbrand is een woord in de Dikke Van Dale, het Woordenboek van de 
Nederlandse taal. 

Bermoogst komt in dat woordenboek niet voor. Een vriendin van me, ds. Janneke 
Nijboer, plukte ooit een bosje bloemen in een berm. Ze maakte er een foto van, 
postte die op Instagram en zette er bij: #Bermoogst. En daarmee was het woord 
geboren dat later de naam werd van haar website, waarop zij  allerlei gedachten en 
gedichten, afbeeldingen en observaties plaatst, die iets te maken hebben met, wat je 
zou kunnen noemen, de berm van het leven. 

In haar eigen woorden zegt Janneke Nijboer dat Bermoogst gaat over: 'de rand van 
de leven, net zoiets als de kantlijn waar mensen aantekeningen op zetten en net als 
de berm waarin van alles gebeurt. Een berm aan de kant van de weg is zoiets als 
een rustplek waar je even op adem kunt komen en soms word je verrast door alle 
mooie bloemen die er in staan, of andere dingen. Soms is de berm ook een afvalplek
en er zwerft allemaal rommel in, en daar gaat Bermoogst ook over.'

De berm: Een rustplek waar je even
op adem kunt komen en waar een
mooi woord voor is -ook in het
woordenboek-: Bermtoerisme of
bermrecreatie, een fenomeen dat
begin jaren zestig in Nederland
opkwam. Mensen parkeerden hun
auto langs de weg en gingen dan
gezellig met het hele gezin
picknicken in de berm, zonder te
zoeken of er op enige afstand van de
weg niet een leuker plekje was. 
Korte tijd was bermtoerisme een
opvallend tijdverdrijf in Nederland.
Auto's waren nieuw en mensen
vergaapten zich aan al dat nieuwe
moois. Actualiteitenrubrieken
besteedden herhaaldelijk aandacht aan dit nieuwe verschijnsel: mensen die vlak 
langs de snelweg hun klapstoeltje neerzetten om daar gezellig de dag door te 
brengen. Beelden van verkeersdrukte, geparkeerde auto's, picknickende families, 
slapende echtparen en grote hoeveelheden zwerfvuil in de berm werden getoond.  
Mooi kijken naar het langsrazende verkeer, dat gaf afleiding. De rust van het bos 
sprak ze helemaal niet aan. De berm, die was pas spannend. Na een tijdje was de 



nieuwigheid eraf: auto's en snelwegen werden al gauw gewoon. De berm is en blijft 
gevaarlijk en langs snelwegen werd bermtoerisme verboden. 

De berm: waar je verrast wordt door alle mooie bloemen
die er in staan, of andere dingen. Maar is daar oog voor?
Over de snelwegen jagen we voort en onze ogen worden
getrokken naar grote reclameborden, hoog op palen,
bekende symbolen van fastfoodketens of het Zweedse
meubelpaleis in blauw en geel... En de bedrijven die
bewust op de zogeheten zichtlocaties zijn gebouwd... Op
de tripple-A locaties, om door velen gezien te worden als
het teken van voorspoed en welvaart. De grote
bouwmarkten, de nog grotere bouwmarkten, die de
mogelijkheden voor de kleinere zelfstandige
ondernemingen haast of helemaal onmogelijk maken...
Van dichtbij weten we dat, met alle pijn die dat voor de
naastbetrokkenen geeft. Die snelweg dus, en die
zichtlocaties: symbool van de economie, die weer uit de
crisis gekomen is... het succes, de vooruitgang, het
geslaagde leven. Wie let er dan nog op de berm daar
tussen in...?

Of het moest al zijn dat je op die snelweg, waar normaal gesproken het verkeer 
raast, een hele dag aan het filerijden bent naar of van je vakantiebestemming, ja dan 
kun je uitgebreid de berm zien. Maar aangezien filerijden niet onthaastend is, is de 
aandacht meer gericht op het moment dat je weer door kunt schakelen naar een 
hogere versnelling. 

De berm met al dat moois er in, die valt niet op. Met al wat daar in stilte groeit, als het
ware in de luwte van tuinen... Wie merkt het op? 

De berm: die ook een afvalplek is en waarin allemaal rommel zwerft. Soms haast wel
een vuilnisbelt lijkt, want ja, dat is toch makkelijk om na de McDrive je afval, heerlijk 
sociaal, uit het raam te smijten... 

De berm als een symbolische plaats. De plaats die er niet helemaal bijhoort. Een 
soort van niemandsland, een soort van vergeten land een soort van marge van de 
samenleving. Met aan de ene kant die snelweg als symbool van het leven dat zich in 
alle drukte voortbeweegt en voort jaagt of weg van A naar Beter en aan de andere 
kant die zichtlocaties, daar waar het economisch bedrijf plaatsvindt. En daar tussen 
in...

Sommige mensen voelen zichzelf een soort bermbewoners, hebben het gevoel dat 
ze er niet bij horen. Niet bij de snelweg, niet bij de zichtlocatie. Maar in de marge 
terecht gekomen. En dat kan op allerlei manieren. Gemarginaliseerd: een woord dat 
wordt toegepast op mensen die in armoede terechtgekomen zijn, die kansarm 
genoemd worden, die in de vaart van de wereld niet mee kunnen komen. De armen, 
de verarmden. 



Maar je kunt je ook bermbewoner voelen als je hele sociale omgeving wel op 
vakantie gaat en er enthousiast over vertelt over hoe dat was in dat verre exotische 
oord dat helemaal trendy is, en jij kunt niet op vakantie. Of degene met wie je dat 
altijd deed is er niet meer. Of... er was dit jaar echt geen geld om te kunnen gaan, 
ook dat komt voor. O ja? Ja! 

Of: je voelt dat je niet meer deelneemt aan de dynamiek van het maatschappelijk 
leven omdat je uit het werkproces geraakt bent... misschien door je AOW, maar 
misschien ook door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekte... 

In de berm gerecht gekomen, om welke reden dan ook. En is daar oog voor, is daar 
hart voor, is daar zicht op? En wat voor waarde-oordeel wordt er toegekend? 

In de Bijbelse traditie is veel oog voor gemarginaliseerde mensen, voor 
bermbewoners. Die aandacht is er in sociale wetgeving, we hoorden daar een 
voorbeeld van voorlezen. Die aandacht is er bij de Profeten van Israël die 
voortdurend kun kritiek uitten op de manier waarop kwetsbaren de dupe worden van 
machtigen, armen van rijken, zachtmoedigen van brutalen die de halve wereld 
hebben. Een bekend lied uit het Aloude Psalmenboek zingt: Wees en weduw en 
ontheemde doet hij wonen op zijn erf, Hij behoedt de weg der vreemden. Misschien 
is het idee als dit lied, Psalm 146 een keer wordt voorgelezen aan het begin van een 
ministerraad, of in de troonrede... Want wat horen wij geluiden uit Den Haag komen 
die zo dwars staan op deze grondwaarden van de Bijbelse traditie, waarin de 
Eeuwige, God júist zoveel oog heeft voor de diversiteit, het kwetsbare, het 
gemarginaliseerde en of all people zich een volk tot oogappel heeft verkozen dat in 
de volkerenwereld geminacht werd, en dat voor altijd zou blijven worden: het joodse 
volk onderweg dat door alle eeuwen heen de hoon en de haat gekend heeft. En als 
de geschriften het dan niet duidelijk genoeg zeggen, dan moet de belichaming van 
Godzelf het gaan zeggen en voordoen: zijn Zoon, Jezus van Nazareth, die 
voortdurend de focus verschoof van de macht naar het kwetsbare, van de dominante
figuren naar de stomgeslagen monden en van de succesvollen naar de kansarmen. 
En die geheel in lijn van de joodse traditie waarin Hij grootgebracht was steeds weer 
opkwam voor sociale gerechtigheid en het waarderen van elk mensenkind als kind 
van God. 

De Bijbelse traditie, die wij in onze kerken proberen vorm te geven en te vertalen 
naar de werkelijkheid van onze tijd en naar onze actualiteit, bepaalt ons bij de 
kwetsbaarheid van het bestaan. De kwetsbaarheid van de ander en de 
kwetsbaarheid van onszelf en wil met alles wat het in zich heeft proberen het ego dat
wij als individu of als samenleving gevormd hebben om te buigen naar het wezen 
van onze ziel waarin wij mens mogen zijn. En daarvoor moeten wij soms naar de 
berm. Niet voor wat toerisme of recreatie, maar fundamenteel. Naar de berm om er 
wat tot rust en bezinning en misschien inkeer te komen dat dat voortdurende 
doorgedender een keer afgelopen moet zijn, dat onze ziel rust en vrede nodig heeft. 
Maar we moeten soms ook naar de berm om te zien wat de keerzijden van het 
bestaan zijn, welk afval wij produceren en hoeveel we wel niet achteloos weggooien, 
zowel letterlijk als figuurlijk. En wij moeten soms naar de berm om te zien wat voor 
moois daar bloeit. Wat daar in stilte bloeit en de moeite van het bekijken en 
fotograferen zo waard is! Niet 'slechts op bezoek' maar als een basale grondhouding 
om het leven te leren, het leven in diversiteit met anderen, met andere kleuren, met 



andere soorten bloemen, met andere gewoonten ook. En die van hart tot hart leren 
kennen, zoals Jezus dat deed. En die van hart tot hart erkennen, zoals de Eeuwige 
het ons zegt. En die van hart tot hart steunen als het even niet gaat, maar je elkaar 
wel dragen kunt. In je medemenselijkheid, die soms ook de vorm heeft van het delen 
van je oogst. 

Wat op de akkers groeit, bloeit, rijpt en geoogst kan worden is onderdeel van onze 
officiële economie. En deze zomer leert ons dat daarin niets maakbaar is... de 
kwetsbaarheid door de droogte, die verschillende agrariërs voelen en gaan voelen en
waar zij zich zorgen over maken, en waar we zeker ook onze aandacht voor moeten 
hebben. Maar zegt de Bijbelse traditie: neem het niet allemaal voor jezelf, eis het niet
voor jezelf alleen op... deel het, want het is ook bestemd voor de tafel der armen. 
Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker 
en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop
dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat 
het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.

Wanneer wij onze oogst vieren deze dagen, en wanneer wij ons leven leiden, alle 
dagen, laat dan het
bewustzijn bij ons zijn dat die
berm er is. En dat die er bij
hoort. En dat die een
proeftuin mag zijn van echt,
waardevol, eerlijk en
kwetsbaar leven. En dat wie
zich daarin bevindt niet bij de
marge hoort, maar midden in
de belangstelling staat van de
Eeuwige en van zijn Zoon
Jezus. En dat het daar ook
heel mooi kan zijn, heel
kleurrijk en dat je er een
prachtige Bermoogst van kunt
oogsten. En dat u, jij, ik, wij
allen onderdeel mogen zijn
van dat prachtige boeket dat je uit de berm kunt halen. 

Amen


