
H O O F D A R T I K E L

Regelmatig bezoek ik met mijn familie of vrienden het 
voormalige eiland Schokland en Stad Vollenhove. Mijn 
moeder is geboren in Vollenhove en mijn overgrootvader 
(van moeders kant met de familienaam Konter) is geboren 
op Schokland.
 
Voor veel mensen is Schokland altijd een ietwat geheimzinnig 
vreemd wereldje geweest, slechts zelden bezocht door de 
bewoners van de vaste wal. Een smalle strook drassige grond 
omringd door duizenden palen, meer geschikt voor eenden 
en ganzen dan voor mensen. 'Denk die palen weg en er is geen 
Schokland meer', merkte een bezoeker van dit merkwaardige 
stukje Nederland ooit op. In de 17e eeuw gaat het minder met 
de landbouw door het verlies van land aan zee. Dan wordt 
handel, scheepvaart en vooral visserij steeds belangrijker. 
Een eiland in de Zuiderzee met drie kleine dorpen (Oud-
Emmeloord, Oud-Ens en de Zuiderbuurt), waar de armzalige 
huizen dicht op elkaar stonden. Woninkjes, vaak eigenlijk niet 
meer dan een schuur, met vloeren van klei en kierende houten 
wanden waardoor de wind loeide als het weer niet best was. 
De woonomstandigheden waren slecht. Men woonden op 
terpen en bij hoog water of een stormvloed zijn deze terpen 
de enige veilige plekken op het eiland. Het eiland werd 
bewoond door ruim 600 Schokkers in wijde broeken en lange 
rokken. Stoere mannen die vrijwel allemaal als visser hun 
dagen op zee doorbrachten. Vrouwen die in hun jonge jaren 
een tijdje als dienstmeid werkten in Kampen of elders op het 
vasteland, maar als ze eenmaal getrouwd waren vrijwel nooit 
meer het eiland verlieten. In 1859 verliezen de eilanders de 

strijd tegen het water voorgoed. De regering besluit dat de 
bewoners hun geliefde eiland moeten verlaten. Niet alleen 
door het blijvende gevaar van overstromingen maar ook door 
de armoede. De Schokkers verhuizen naar de vaste wal. Enkele 
gezinnen verhuizen naar Volendam, naar het dorp Brunnepe 
bij Kampen. Met name de katholieke gezinnen, waaronder 
de familie Konter, verhuizen naar Vollenhove. Schokland 
blijft bestaan, maar wordt in 1942 met de inpoldering van de 
Noordoostpolder een eiland op het droge. Als ik op Schokland 
loop dan dwalen mijn gedachten vaak af naar mijn voorouders 
die hun geliefde Schokland moesten verlaten. Wat heeft dat 
voor ze betekend? Hoe is het om de vertrouwde plek waar 
generaties van je familie hebben gewoond, gewerkt, lief en 
leed met elkaar hebben gedeeld te moeten verlaten?
In de jaren dertig van de vorige eeuw vertrokken verschillende 
families van Vollenhove naar Borne omdat er geen werk meer 
was in de visserij. De Zuiderzee was IJsselmeer geworden en 
voor een deel ingepolderd. Via de pastoor kreeg ook mijn 
familie te horen dat er werk was in Borne, dat prachtige dorp 
in Twente. Daar konden ze aan de slag bij Spanjaard in de 
textielindustrie. Mijn moeder was twaalf jaar toen ze in Borne 
aankwam. Ze heeft mij wel eens verteld dat het haar pijn deed 
om haar vriendinnen in Vollenhove achter te laten. In Borne 
ging ze naar een katholieke school waar ze wel even moest 
wennen aan de in haar ogen strenge zusters.  
Misschien heeft mijn moeder zich wel gevoeld als een van 
de vele vluchtelingen die in onze tijd door oorlog, geweld, 
onderdrukking of natuurrampen hun vertrouwde omgeving 
moeten verlaten. Dat wat je dierbaar is achter te moeten 
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laten. In den vreemde een nieuw bestaan moeten opbouwen. 
Ik vraag mij wel eens af hoe ik in zo’n situatie zou handelen. 
Ben ik dapper genoeg om dat avontuur aan te gaan? Durf ik 
dat wat mij vertrouwd, veilig en misschien zelfs heilig is, los 
te laten? In de media hoor ik soms verhalen over mensen die 
het roer 180 graden omgooien in hun leven. Ik denk aan de 
topvrouw uit het bedrijfsleven die kiest voor een loopbaan 
in het onderwijs omdat haar hart ligt bij kwetsbare kinderen. 
Ik denk aan een arts die een glanzende carrière in Nederland 
opgeeft om vluchtelingen op Lesbos te gaan helpen. Maar ik 
denk ook aan een jonge vrouw die kiest voor een leven binnen 
de muren van een klooster omdat ze de roepstem van God 
niet langer kan negeren. Allemaal voorbeelden van mensen 
die een sprong in het diepe hebben gewaagd.
In de Bijbel staan ook prachtige verhalen over loslaten en 
opbouwen. Zoals het verhaal van Abram die van God de 
opdracht kreeg om weg te trekken naar een land dat Hij hem 
zou wijzen. God zou Abram zegenen en hem tot een groot 
volk maken. Daar moet je dan maar op vertrouwen. Maar ook 
het verhaal van Mozes spreekt mij aan. Hij die aan het hof van 
de farao opgroeit in luxe en weelde moet die veilige bubbel 
verlaten om als opdracht van God zijn volk door de woestijn 
te leiden naar het beloofde land. Vele ontberingen moest hij 
doorstaan, zijn eigen volk keert zich tegen hem en uiteindelijk 
mag hij het beloofde land zelf niet eens betreden.
In deze corona-tijd zie ik ook veel mensen die hun oude 
vertrouwde gewoonten moeten loslaten. Maar ook daar 
liggen uitdagingen en kansen. We zullen moeten nadenken 
over nieuwe manieren van omgaan met elkaar en met de 

aarde. Dat gaat over heel kleine dingen (ga ik iemand straks 
nog wel een hand of drie zoenen geven), maar ook over heel 
fundamentele vragen zoals: blijven we consumeren zoals we 
dat gewend zijn of gaan we zoeken naar een juiste balans om 
op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Zijn 
we bereid om een nieuwe samenleving en een nieuwe wereld 
op te bouwen waarin iedereen echt gelijke kansen heeft? Een 
wereld waarin wie je bent niet meer wordt bepaald door geld 
of macht, maar door je manier waarop je je verhoudt tot elkaar 
en tot de natuur?
Ik denk terug aan mijn moeder die noodgedwongen 
Vollenhove moest verlaten. Ook zij kwam voor uitdagingen 
en kansen te staan. Zij heeft haar onzekere toekomst in de 
ogen durven kijken. Ik herken iets van haar standvastigheid 
in mijzelf; gewoon doorzetten, vertrouwen op je eigen 
kwaliteiten, trouw zijn aan jezelf en aan de opdracht die je 
hebt in het leven. Kop in de wind en geloof in de toekomst. 
Iets van het vissersbloed van de Konters stroomt door mijn lijf 
en daar ben ik trots op.
Loslaten is een avontuur, maakt bang en onzeker. Loslaten 
vraagt durf en moed. Maar de ervaringen van anderen, uit onze 
tijd of uit een heel ver verleden, leren ons dat er altijd hoop is 
aan de horizon. En in het loslaten mogen we ook vertrouwen 
op de nabijheid van de levende God die ons vasthoudt.
Met deze gedachten in mijn hoofd dwaal ik af en toe over 
Schokland en door Vollenhove. Het maakt mij blij en gelukkig 
om daar te zijn. En ik ben trots op mijn voorouders die hun 
oude leven hebben durven loslaten en een nieuw bestaan 
hebben weten op te bouwen.
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