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Een uitdaging!

VOORWOORD

De hoeveelheid zwartkijkerij die je tegenwoordig om de oren vliegt is onvoorstel-
baar. Goed nieuws is geen nieuws en een op sensatiebeluste maatschappij verliest 
zichzelf in schokkende berichtgeving over oorlogen, rampen en ander onheil. De 
iets ouderen onder u zullen zich ongetwijfeld de berichtgeving over ‘nine eleven’ 
en de aanslag op de Twin Towers in New York herinneren. Bijna vierentwintig uur 
per dag zag je op alle tv-kanalen, las je in alle kranten en werd je via de radio ge-
confronteerd met niets anders dan met de vliegtuigen die zich in de torens van 
het World Trade Centre boorden. Mensen die zich wanhopig uit de ramen stortten 
of wanhopig gillend voor de stofwolken uit rennend aan de ramp probeerden te 
ontkomen. Wat de zin van deze eindeloze herhalingen was, ontging mij volkomen. 
Behalve dan dat het een sentiment van woede en ongekende wraakzucht opriep. 
Mensen van Arabische afkomst waren van het ene op het andere moment hun le-
ven niet meer zeker. 

Deze en soortgelijke berichtgeving appelleert aan een negatief volkssentiment en 
bevordert onderbuikgevoelens die op hun beurt de voedingsbodem vormen voor 
allerhande complottheorieën. Voorbeelden uit de recente geschiedenis zijn er te 
over. Corona, klimaatverandering en de oorlog in de Oekraïne is ‘gefundenes Fres-
sen’ voor de op sensatie beluste pers en wakkert het gevoel dat we op een vulkaan 
leven alleen maar aan.

Negatieve berichten over overspel en misstanden in de entertainment- en royalty-
wereld worden door de schandaalpers als warme broodjes te koop aangeboden en 
geloof me: menigeen verdient er een goede boterham aan. Wat het waarheidsge-
halte van al deze berichten is, laten we maar even in het midden. Waar het om gaat, 
is de vraag of het verkocht wordt. En dat doet het! Kijk maar even naar de kijkcijfers 
en oplagen van onze slechtnieuwsrubrieken. Dat al die negatieve woorden kracht 
in zich dragen en de voedingsbodem vormen voor een tsunami aan ellende schijnt 
echter vrijwel niemand te beseffen. 

Wij willen met dit blad een tegenwicht bieden. Niet dat wij ontkennen dat er in 
deze wereld een hoop niet deugt. Dat doen we beslist niet. En dat er veel niet deugt, 
mag en moet ook zeker gezegd worden. Wij geloven niet in ‘je kop in het zand 
steken’. In elkaar de put in praten echter al evenmin. Daarom willen wij dat HET 
VERGEZICHT een boodschap van geloof in een betere wereld uitstraalt. Een bood-
schap van liefde voor een verkilde wereld, die zonder hoop ten onder dreigt te gaan. 

Eric Visser  
Children  Asking

@hetvergezicht.www.hetvergezicht.org info@hetvergezicht.org @whetvergezicht.

Een 

productie 
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Geloven & Genieten
Een openhartig inkijkje in mijn persoonlijke leven met God.

‘Door eenvoudig te vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft, wil ik je inspi-
reren hoe mooi het kan zijn om met Hem te leven. Geloven en genieten horen 
wat mij betreft bij elkaar als twee zijden van een medaille. Omdat ik geloof ge-
niet ik van het leven. En wat is het genieten om in een God te geloven die alles 
in Zijn hand heeft.’

‘Marijke heeft zo’n puur hart en geloof, dat proef je door haar hele verhaal heen. 
Bijzonder om te lezen hoe God elke keer heeft voorzien in haar leven. Haar boek 
bemoedigt én motiveert om altijd op Hem te blijven vertrouwen!’
Gabriëlle Dik

‘Prachtig om te zien hoe iemand zich ontpoppen kan. Om te lezen hoe Gods Geest 
leidt en vormt; stapsgewijs en door de jaren heen. Tussen de regels schittert Zijn 
trouw.’
Annemarie van Heijningen

Over de auteur
Als spreker, auteur en communicatieadviseur brengt Marijke Koers haar passie voor God en wat 
Hij doet graag met enthousiasme over. Ruim achttien jaar werkte ze bij De Hoop en zag ze vele 
gebroken levens tot herstel komen. Sinds 2021 werkt ze mee aan de droom van Alpha Nederland: 
meer mensen bekend maken met het christelijk geloof. Marijke is getrouwd en moeder van vier 
kinderen.

176 pagina’s
€ 15,95

DE ONTDEKKING VAN HET PARADIJS
Een odyssee naar de oorsprong en het doel van ons bestaan.
Meer dan alleen de ontwikkelingsgeschiedenis van Children Asking. Het le-
vensverhaal van de oprichter van Children Asking, Eric Visser. Een zoektocht 
naar het paradijs waar hij eens vandaan kwam. Een reis die in 1943 met de 
verdwijning van zijn buurmeisje Betty de Vries begon. Drie maanden oud 
werd zij op 11 juni 1943 in Sobibor vergast, maar herleefde januari 2002 
onder een viaduct in de miljoenenstad São Paulo.

Eric Visser ging op zoek naar de zin en onzin van de dingen die zijn leven heb-
ben bepaald en probeerde daar een weg in te ontdekken. In zijn boek, DE ONT-
DEKKING VAN HET PARADIJS, neemt hij de lezer mee op die vaak spannende 
ontdekkingstocht. Het hele verhaal begint met de constatering dat hij eigenlijk 
een door zijn moeder ongewenst kind was en dat hij deze prenatale ervaring 
zijn leven lang met zich heeft meegedragen. Wat ik heel bijzonder vind, is dat 
Eric op de leeftijd waarop de meeste mensen hunkeren naar hun pensioen 
al zijn schepen achter zich verbrandde, om zich in dienst te stellen van de al-
lerarmsten in São Paulo. Het is een verhaal met volstrekt onvoorspelbare epi-
sodes, dat de lezer in één adembenemende tocht naar een ongedacht einde 
leidt.
Janneke van Hoven, corrector

Over de auteur
Eric  Visser zet zich sinds 2002 volledig in voor de lotsverbetering van Kinderen In Moeilijke 
Omstandigheden. Hij doet dit als Voorzitter/Directeur van de Stichting Children Asking. Tevens 
is hij oprichter van de glossy HET VERGEZICHT.

237 pagina’s
€ 25,00

BESTELLEN 
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Het recht van een kind
‘DE BRAZILIAANSE OVERHEID ERKENT FUNDAMENTELE ROL KERKEN’

‘Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar.’ Dat het 
uitmaakt waar je wieg staat, is Nederlandse kinderen decennia-
lang met de paplepel ingegeven. Vandaag de dag lijkt deze ope-
ningstune van ‘Kinderen voor Kinderen’ nog uitermate actueel, 
ongeacht de recente controverse die de zin bij sommigen heeft 
veroorzaakt. In hetzelfde decennium waarin dit lied werd gecom-
poneerd, stelden de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind’ samen. De intergouvernementele 
organisatie liet de wereld terstond een ander lied zingen. Voort-
aan stonden de rechten van een derde van de wereldbevolking 
namelijk zwart-op-wit, zowel boven als onder de evenaar.

Het is eenvoudig te onderbouwen dat iedere duurzame ontwikke-
ling van elke samenleving begint bij haar eigen kinderen. Dat deze 
ontwikkeling nooit voltooid is en dat er nimmer lichtzinnig mee moet 
worden omgegaan, geldt ook voor het welvarende Nederland. Een op 
de negen kinderen groeit daar immers op in (relatieve) armoede en 
over de toestand van kinderen in asielzoekerscentra luidden verschil-
lende instanties de noodklok. Wat betreft de situatie in Zuid-Amerika 
is door verschillende kinderorganisaties echter al decennialang alarm 

geslagen. Kinderrechten zouden daar maar lage prioriteit hebben 
en de problematiek blijkt vaak genderbepaald. Meisjes ondervinden 
dikwijls seksueel misbruik. terwijl veel jongens betrokken raken bij 
straatagressie. Geweld tegen kinderen lijkt daar dus het overlappende 
probleem te zijn. En Brazilië vormt daar geen uitzondering op.

‘Kinderen stemmen niet.’ 
Kinderen zijn geen lid van een vakbond. Kinderen staken niet.’ Maurí-
cio José da Silva Cunha heeft een hoge functie op zijn Ministerie van 
Vrouwen, Familie en Mensenrechten: hij is verantwoordelijk voor het 
Braziliaanse beleid inzake kinderen en adolescenten. ‘Dat verklaart 
waarom bij veel politici in mijn land een groot infrastructureel project 
een hogere prioriteit heeft dan onze eigen jeugd.’ Maurício onderkent 
ook dat geweld het omvangrijke probleem is waaraan te veel min-
derjarigen uit zijn samenleving worden blootgesteld. Artikel 19 van 
het VN-kinderrechtenverdrag, dat elke staat verplicht zijn kinderen te 
beschermen tegen elke vorm van geweld en misbruik, is echter goed 
verankerd in de Braziliaanse grondwet. ‘Volgens de constitu tie heeft
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het kind niet slechts recht op gezondheid, onderwijs, sport, respect, 
waardigheid, vrijheid en gezinsleven; de wet noemt het zelfs de abso-
lute prioriteit van de publieke macht om deze rechten te beschermen!’ 
De Braziliaanse staat kan daarentegen nooit de enige beschermer zijn 
van het kinderrecht. Deze schuift in de praktijk zelfs vaak als laatste in 
de rij aan. ‘Het gezin, de familie en de lokale gemeenschap hebben de 
eerste verantwoordelijkheden.’

De ambtenaar van het Braziliaanse Ministerie van Familiezaken heeft 
zojuist tevens de belangrijkste oorzaak van het probleem aangekaart. 
‘Een gewelddadige omgeving voor het kind binnen de familie: dat is 
een groot probleem in ons land. Behalve kinderen ondervinden ook 
Braziliaanse vrouwen in de thuissituatie ongelukkigerwijs veel geweld 
en dat heeft vervolgens weer effect op de kinderen. Daarnaast is er 
een groot probleem met seksueel misbruik. Meer dan tachtig procent 
van dit misbruik gebeurt binnen de familie. Het is een schande!’ Be-
noemen behoeft beduiden. Volgens Maurício liggen verschillende 
kwesties hieraan ten grondslag. ‘

Disfunctionele gezinnen 
zijn een eerste belangrijke oorzaak. In bijna vijftig procent van de Bra-
ziliaanse gezinnen is geen vaderfiguur aanwezig. De alleenstaande 
moeder kan niet voor haar kinderen zorgen omdat ze buitenshuis 
moet werken – om te overleven – en dat maakt deze kinderen erg 
kwetsbaar. Daarnaast begint deze moeder vaak fragiele relaties, die 
ook regelmatig resulteren in gewelddadigheid binnen het gezin. 
Geweld waar het kind mee wordt geconfronteerd.’ Deze ontregeling 
van het gezin is volgens de overheidsfunctionaris echter geen klas-
senprobleem: ‘Dit probleem overstijgt elke sociale klasse. De positie 
van het Braziliaanse kind is door de hele samenleving heen kwetsbaar 
te noemen.’
 
Desondanks signaleert de gediplomeerde sociaal antropoloog Maurí-
cio wel degelijk verschillen in zijn samenleving op het gebied van 
onrecht tegen kinderen. Het zijn verschillen die tevens de andere 
oorzaken onthullen. ‘Brazilië is een ongelijk land. De historische ver-
klaring ligt bij de slavernij. De sociaaleconomische verschillen tussen 
het noorden en het zuidoosten zijn immens en structureel.’ Het noor-
den, de Amazone, is de regio waar nog relatief veel inheemsen wonen. 
Zij zijn de oorspronkelijke inwoners van het land. ‘Inheemse kinderen 
ondervinden meer rechteloosheid en geweld dan de niet-inheemsen, 
met name zij die geboren zijn met een handicap: soms worden ze niet 
meer verzorgd door hun eigen gemeenschap.’ Het enorme welvaarts-
verschil wordt in elke Braziliaanse stad op een huiveringwekkende 
manier gevisualiseerd, in de vorm van de krottenwijken. ‘In de favela’s 
is armoede het grote probleem. Het fysieke gebrek leidt tot fysiek ge-
weld. En uiteraard tot het grote drugsprobleem.’
 
Een beleidsmaker voor de overheid denkt als het goed is niet in proble-
men, maar in oplossingen. Zo ook Maurício. ‘Het verkleinen van de re-
gionale welvaartsverschillen heeft onze prioriteit. De regio’s die meer 
nodig hebben, ontvangen meer overheidssteun. Voor de inheemsen 
hebben we een plan van aanpak gemaakt met meer dan dertig actie-
punten om zorg te dragen voor hun kinderen. Voedselzekerheid is een 
van die punten: het verlaagt het risico op geweld.’ De aanpak van de 

drugsproblematiek in de favela’s is daarentegen geen onderdeel van 
zijn portefeuille. ‘Verschillende ministeries houden zich hiermee bezig. 
De minister van burgerschap zit op de preventie, die van justitie op de 
repressie. Preventie en repressie houden zich op deze manier elkaar 
in evenwicht. Er zijn de laatste jaren successen geboekt. Een van de 
projecten die het vermelden waard zijn, is PROERD van de militaire 
politie. Zij begeleiden vijf- en zesjarige kinderen met drugspreventie 
en het project heeft interessante resultaten opgeleverd.’

Zoals de overheid niet als enige verantwoordelijk is voor de veiligheid 
van het kind, ligt de oplossing van deze Braziliaanse problematiek niet 
slechts bij Maurício’s werkgever. ‘Onderwijs is het beste medicijn om 
geweld tegen kinderen te bestrijden. De Braziliaanse school dient een 
veilige haven te zijn voor elk kind. Cruciaal is dat we familiebanden, 
gezinnen en gemeenschappen versterken en het sociaal bewustzijn 
van de samenleving vergroten.’ Maurício, actief ondersteuner van 
christelijke organisaties, meent dat naast de scholen ook de kerken 
een belangrijke taak hierin hebben. ‘De staat creëert overheidsbeleid 
en zal nooit de ziel van de burger bereiken. Wie echter wel zijn ziel 
binnendringen, zijn relaties uit zijn gezin, gemeenschap en de kerk.’ 
Enthousiast vervolgt hij: ‘De Braziliaanse overheid erkent deze funda-
mentele rol van de kerken. Sterker nog: we moedigen dit aan door 
middel van verschillende vrijwilligersprogramma’s. Maar de overheid 
kan uiteraard geen publiek geld doorgeven zonder een transparant 
proces. Kerken en aan de kerk gerelateerde organisaties moeten zich 
dus voorbereiden om betere partners van de overheid te worden. Ker-
ken zamelen geld in voor de samenleving en zijn vaak effectiever dan 
de overheid. Ik herinner me nog dat het de kerken waren, in tegenstel-
ling tot de overheid, die tijdens de COVID-19-pandemie het Amazo-
negebied bereikten om voedsel te verstrekken. De overheid gaf het 
voedsel vervolgens aan de kerken en die distribueerden het aan de 
bevolking.’ 
 
Elke duurzame ontwikkeling van iedere samenleving begint bij haar 
kinderen. De Braziliaanse samenleving heeft nog een lange weg te 
gaan omdat geweld een onontbeerlijk onderdeel blijft in het leven 
van veel van haar kinderen. Hoop gloort echter aan de Braziliaanse 
horizon. Onderwijs en weldadigheid, van onder meer kerken, veran-
deren de ziel van de samenleving. Een verandering die er uiteindelijk 
voor zal zorgen dat een kind onder de evenaar geen bedelaar meer 
zal zijn, maar bijvoorbeeld een ambtenaar, een zoals Maurício José da 
Silva Cunha.

Door: Jean-Eric Visser
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‘Oom, ik heb vannacht voor mijn broer gebeden’ 
‘Oom, ik heb vannacht voor mijn broer gebeden,’ fluistert Nicoly 
de meester op school in het oor.
‘Dat is heel mooi, Nicoly. Wat heb je gebeden? Is er iets met je 
broer?’ Het meisje schudt haar hoofd. 

De meester vermoedt dat het niet zomaar een losse opmerking is. 
Wat zou er aan de hand zijn? Als zijn vermoeden juist is, moet hij meer 
informatie zien te krijgen. Hij kent het gezin slechts oppervlakkig: een 
gescheiden moeder met een nieuwe man en vier kinderen. Hij pro-
beert het meisje verder aan het praten te krijgen, maar ze laat niets 
meer los. Alleen dit ene: ‘Ik heb vannacht voor mijn broer gebeden.’
Waarschijnlijk zal hij binnenkort meer te horen krijgen: als er iets bij-
zonders is gebeurd, gaan in Vila Itaim in São Paulo (Brazilië) de verha-
len meestal al gauw als een lopend vuurtje door de wijk. 

Moeder Cleunice schonk, nadat ze al twee dochters had gekregen, 
het leven aan een zoon, die zij en haar man Wenderson Augusto 
noemden. De zwangerschap was niet van een leien dakje gegaan, 
en de periode vlak na Wendersons geboorte was ook niet makkelijk. 
Het huwelijk van zijn ouders liet veel te wensen over. Toen hij een 
jaar was, gingen zijn vader en moeder uit elkaar. Moeder droeg vanaf 
dat moment alleen de verantwoordelijkheid voor het gezin. Naast 
de opvoeding moest ze de kost verdienen voor zichzelf en haar drie 
kinderen. Het lukte haar; het was geen vetpot, maar ze verdiende vol-
doende om geen honger te hoeven lijden. 
Na enkele jaren ontmoette ze een man met wie ze een relatie kreeg. 
Hij is de vader van Nicoly, die negen jaar jonger is dan haar broer.

Wenderson groeide op tot een rustige, attente en sociale jongen. Hij 
was behulpzaam, stond altijd voor iedereen klaar, maar hij was angstig 
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 en hing daardoor heel erg aan zijn moeder. Dat betekende gelukkig 
niet dat hij geen vriendjes had; die had hij wel degelijk. Hij speelde 
niet vaak buiten met hen – behalve als ze gingen vliegeren – maar 
stond dikwijls bij de ingang van hun tuin met hen te kletsen. En toen 
ze wat ouder waren, speelden ze via hun mobiele telefoon spelletjes 
met elkaar. Niets wees op het drama dat over niet al te lange tijd zou 
plaatsvinden. Maar laat ik daar niet op vooruitlopen.

Als kind was Wenderson leergierig. Hij hield ervan nieuwe dingen te 
leren en ging graag naar school.
Dat veranderde toen hij in de puberteit kwam. Hij had problemen 
met zijn ogen en kreeg een bril voorgeschreven. En toen begon 
de ellende. De bril en het feit dat hij een donkerder huidskleur had 
dan zijn klasgenoten maakten hem tot het mikpunt van pesterijen. 
Ondanks de bril leidde de oogafwijking tot problemen met lezen, 
waardoor zijn schoolprestaties achteruit gingen. Dit, plus het feit dat 
hij gepest werd leidde ertoe dat hij een depressie ontwikkelde. 
Inmiddels was hij, na dertien jaar weer in contact gekomen met zijn 
vader. Ze leerden elkaar kennen, er groeide een band tussen vader 
en zoon en Wenderson krabbelde langzamerhand uit het dal. Hij 
gaf aan bij zijn vader te willen gaan wonen. Het is er helaas niet van 
gekomen. 

Op een dag – Wenderson is inmiddels vijftien jaar en zijn moeder 
heeft al een paar maanden het idee dat het minder goed met hem 
gaat – belt Eunice vanaf de bovenste verdieping van het huis naar 
de mobiel van haar zoon. Ze is op de computer bezig en heeft even 
zijn hulp nodig. Ze krijgt geen gehoor. Dat is vreemd, hij reageert 
meestal meteen. Ze gaat naar beneden, naar zijn slaapkamer… 
‘Nicoly! Nicoly! Gauw! Breng een mes!’ schreeuwt ze naar beneden
Gehoorzaam kind als ze is, haalt het zesjarige meisje een mes uit de 
keuken en holt ermee de trap op.
In de deuropening van Wendersons slaapkamer blijft ze geschokt 
staan.  ‘Gauw! Je moet me helpen!’
Samen met haar vader – die gelukkig ook thuis is – en haar moeder 
snijdt ze haar broer los van de balk waaraan hij zich heeft opgehangen. 



 12 HET VERGEZICHT

Als moeder  Eunice gevraagd wordt hoe dit haar leven heeft beïn-
vloed en hoe het mogelijk is dat ze de draad van haar leven weer 
heeft opgepakt, antwoordt ze dat God daarin van doorslagge-
vende betekenis is. Elke morgen vraagt ze Hem om de kracht die 
ze voor die dag nodig heeft en dat gebed wordt verhoord. Ja, het 
is moeilijk en er zijn dagen waarop het heel moeilijk is, maar ook 
dan ontvangt ze kracht om het leven aan te kunnen.  En nee, boos 
op God is ze geen moment geweest. Het feit dat dit is gebeurd, 
betekent dat Hij het heeft toegelaten. 
Ze spant zich in om voor Nicoly de voorwaarden te scheppen om 
ondanks het drama dat zich voor haar ogen heeft afgespeeld min 
of meer onbezorgd kind te zijn. Door het verlies van haar zoon 
beseft ze nog meer dan ze al wist dat het heel belangrijk is ge-
spitst te zijn op elk signaal – verbaal of non-verbaal – dat erop zou 
kunnen wijzen dat het niet goed gaat met je kind. 
Nicoly lijkt goed te kunnen omgaan met wat ze heeft meege-
maakt. Ze volgt het lesprogramma van Children Asking en heeft 
God leren kennen. Ze praat vrijmoedig over Hem en ook over 
haar broer praat ze veel. Aanvankelijk was ze heel verdrietig als ze 
aan hem dacht en huilde ze veel, maar dat is gelukkig veranderd. 
Regelmatig haalt ze mooie herinneringen aan Wenderson op; ze 
denkt met vreugde aan hem terug. 

Terwijl u zit te computeren of gewoon tv zit te kijken, is mischien, 
zonder dat u het beseft, een geliefde van u in doodsnood. Ben 
jij dat? Blijf niet alleen. Er is een God die je geschapen heeft en 
zielsveel van je houdt.

Door: Janneke van Hoven
Interview: Renata Odilon 

Hebt u behoefte aan een gesprek? Bel:

JW Vastgoed
Emmasingel 29
3341 XD H.I. Ambacht
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W www.jwvastgoed.com
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Abr. Kuyperlaan 103 c
3038 PH Rotterdam

jan@jwbemiddeling.com
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Bouwadvies
Bouwbegeleiding
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‘Oekraïne is een onvervreemdbaar onderdeel van onze eigen ge-
schiedenis, cultuur en spirituele ruimte.’ Resoluut en met vurige 
ogen sprak president Vladimir Poetin op 21 februari geschiede-
nis. Niet slechts omdat de volgende ochtend onze (geopolitieke) 
wereld plots ontvlamde en voorgoed veranderde, maar ook om-
dat zijn explosieve toespraak de mensheid – opnieuw – een wijze 
les liet zien: het verleden bepaalt ons heden. Dit geldt zowel voor 
het  nietswaardige individu als voor het nieuwswaardige wereld-
gebeuren.  Zelden haakte mijn – in de ogen van sommige mensen 
stoffige - studie Geschiedenis beter in op de actualiteit dan op 
deze februaridag. Een millennium eerder had een bastaardzoon  
de loop van de geschiedenis bepaald. Zijn naam was eveneens 
Vladimir. De Heilige Vladimir. Vladimir van Kyev. 

“Twee keer is Rusland geboren in de Europese familie - de eerste keer 
door de Heilige Vladimir, de tweede keer door Peter de Grote,”- con-
cludeerde de Russische historicus Georgy Fedotov (1886-1951) Een-
zelfde constatering, ditmaal geuit door Vladimirs naamgenoot Poetin, 
zorgde echter voor de verbanning van zijn Rusland uit de Europese 
familie. Hoe is deze contradictie te verklaren?

De Heilige Vladimir werd in 956 geboren als jongste maar onwettige 
zoon van Sviatoslav I, de toenmalige grootprins van Kyev. Het territori-

um van Sviatoslav besloeg het gebied tussen de Oostzee en de Zwarte 
Zee. Aan de Zwarte Zee lag het schatrijke en hoogontwikkelde Byzan-
tium. Deze voorloper van het huidige Istanboel was destijds – naast 
Rome – het centrum van het christendom en dreef lucratief handel 
met Kyevse goederen die expansieve Vikingen hadden veroverd. De 
Noormannen behoorden ook tot de machtige elite van de Slavische 
stammenconfederatie waarover de jonge strijdlustige Vladimir na een 
bloedige broederstrijd zou heersen.

Uit niets zou blijken wat de toekomstige lotsbestemming van deze 
nieuwe heerser zou worden. Hij vergrootte bijvoorbeeld het aantal 
‘heidense’ tempels - plekken waar christenen de dood vonden als 
mensenoffers – en ook het aantal ‘afgoden’ , had hij achthonderd con-
cubines, huwde hij vele vrouwen en leidde hij een leven vol feesten. 
Zoals vaker gebeurt in het levensverhaal van een man, transformeer-
de hij van de losbandige Vladimir door de liefde voor een vrouw. Haar 
naam was Anna: ze was de knappe en aantrekkelijke zus van de Byzan-
tijnse keizer Basil II.

De heldhaftige Vladimir won de hand van de Griekse schone omdat hij 
gehoor had gegeven aan de hulproep van haar broer voor het uit de 
weg ruimen van de rebellerende generaal Bardas Phocas. Er was nog 
iets wat het door Vladimir felbegeerde huwelijk met Anna tegenhield: 

DE TWEE VLADIMIRS
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hij was geen orthodox christen. Nu wil het toeval dat de vorst uit Kyev 
enkele jaren daarvoor onderzoek had laten doen naar de vraag welke 
religie hem – en zijn rijk – de grootste roem zou verschaffen en hierbij 
was het christendom als beste uit de bus gekomen. Door een christe-
lijk rijk te worden, mocht de ‘heidense’ Kyev-confederatie zich immers 
eindelijk een beschaving noemen die gelijkwaardig was aan die van 
de Byzantijnen. Een positief gevolg hiervan zou het groter wordende 
internationale prestige zijn. Als hij monarch van een christelijke be-
schaving was, deed zijn dynastie immers mee op de huwelijksmarkt 
van de machtige Europese vorstenfamilies. Welk besluit de verliefde 
en ambitieuze Vladimir nam, laat zich uiteraard niet moeilijk raden.

Eenmaal christen bleek de nieuwe echtgenoot van de Byzantijnse 
Anna daadkrachtig en radicaal in zijn besluit. Vladimir brak met alle 
heidense elementen in zijn leven, zoals zijn vele vrouwen, en hij 
bracht een bekeringsexplosie onder zijn onderdanen tot stand. Van-
daag de dag is de Russische Orthodoxe Kerk een van de pijlers van 
de Russische beschaving. Het geloof speelt een belangrijke rol in het 
leven van de meeste Russen – het woord ‘Rus’ gaat overigens terug 
op de Vikingen en dateert uit de tijd van de Heilige Vladimir - en hun 
orthodoxe identiteit is sterk verbonden met hun nationale identiteit. 
Bovendien heeft de orthodoxe kerk een onmiskenbare invloed gehad 
op de loop van de Russische geschiedenis. De heilig verklaarde vorst 
van Kyev, die verantwoordelijk was voor dit huwelijk tussen Rusland 
en het orthodoxe christendom, wordt in Novgorod op het ‘Millennium 

Monument’ dan ook pontificaal afgebeeld te midden van de andere 
grondleggers van Rusland zoals Rurik en Peter I. 

Er was eens een bastaard uit Kyev, die bij zijn geboorte niets zou er-
ven, maar na zijn dood zou uitgroeien tot de erfgenaam van de groot-
se Russische cultuur. Er is nu een heerser in Rusland die hierom vindt 
dat Kyev tot het Russische erfgoed behoort. Daarmee verspeelt deze 
machthebber de erfenis van de Europese beschaving en het inter-
nationale prestige waarvan de bastaard uit Kiev zo graag onderdeel 
wilde uitmaken. Dit zijn de twee Vladimirs die het lot van hun Rusland 
hebben bepaald. De Vladimir uit het verleden, deed dit door naar de 
toekomst te kijken. En de Vladimir van het heden, doet dat door vast-
geroest te blijven in het verleden.

                                                                         

                                                                               
                                                                    

                                                                                   Door Jean-Eric Visser
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Hoe blijf je verdraagzaam zonder dat je je identiteit verloochent?

Opa,
 
“Verdraagzaamheid -, 
hoe doe je dat?”
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Hoe blijf je verdraagzaam zonder dat je je identiteit verloochent?
Eric Visser over het grote conflict dat zich in de wereld afspeelt: 
hoe blijf je verdraagzaam zonder dat je je identiteit verloochent?

De oprichter van stichting Children Asking, ziet dat er momenteel 
een groot conflict gaande is in de wereld. Dit conflict draait om de 
grote vraag: wie is de baas in deze wereld? Visser: ‘Enerzijds heb 
je de groep die zegt: “Ik ben de baas over mijn eigen leven en ik 
bepaal zelf wat ik wel en niet wil.” Anderzijds is er de zienswijze 
dat wij schepselen zijn van een hogere macht. Uit de verschillen-
de opvattingen komen uiteenlopende principes voort.’

Visser ziet dat het kamp van het ‘maakbaarheidsdenken’ momenteel 
dominanter wordt. ‘Je proeft zelfs een houding van: ieder die in de 
weg staat om dit denken te realiseren, moet tot zwijgen gebracht 
worden. Als je bijvoorbeeld kiest voor een losse seksuele moraal en 
je wordt zwanger, dan mag er niemand zijn die je beperkt om het te 
laten weghalen.’ Hoewel dit denken gangbaar is in de huidige wes-
terse samenleving, benadrukt Eric Visser dat dit ‘slechts’ een van de 
visies is. Verbonden aan dit maakbaarheidsdenken is ook de huidige 
genderagenda, of zelfs een type Covid-beleid dat elke vorm van ziekte 

wil uitsluiten.

Tegenover dit denken staat een andere visie, zegt Visser. ‘Dat is de visie 
dat wij schepselen zijn van een hogere macht. We zijn niet autonoom, 
maar onderdeel van een grote schepping.’

Visser is zelf van mening dat aan de eerste categorie grote risico’s kle-
ven. Volgens hem stimuleert deze instelling hebzucht en egoïsme, 
omdat ze het ‘ik’ steeds vooropstelt. Terwijl hij zelf gelooft dat de 
mens in relatie staat tot zijn medemens. Het andere kamp ontkent dat 
wij een creatie van God zijn, dus mogen we zelf bepalen wanneer we 
doodgaan of dat een kindje wel of niet geboren wordt. Als het jou niet 
uitkomt, dan laat je het kind niet geboren worden. De vraag is: wie is 
de baas van jouw leven?

Niet blanco
Bij zijn werk voor stichting Children Asking, die onder andere in de 
sloppenwijken van Brazilië kinderen goed onderwijs aanbiedt, is Eric 
zich bewust van dit conflict. ‘Mensen kunnen zeggen: “Je moet een 
kind niet belasten met religieuze doctrines, want anders hersenspoel 
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je het.” Dat is een gedachte die ik ten stelligste wil ontkennen. Je kunt
een kind namelijk niet blanco opvoeden. Het is altijd een keuze tus-
sen de twee bovengenoemde doctrines. Of je staat zelf centraal, of je 
bent bedoeld in de scheppingsorde van God. Als ik geen keuze maak, 
dringt zich de andere keuze aan de kinderen op. Als ik de kinderen 
geen normen en waarden bijbreng, dan doet internet dat wel.’ Visser 
duidt op het vele geweld, het occultisme en de porno waarmee we op 
internet worden geconfronteerd. 

Bij Children Asking werkt Visser aan de hand van de zeven Bijbelse 
principes  – die terug te voeren zijn op Psalm 1:1. Daar staat: ‘Welzalig 
de man die wandelt op de weg van de Heer en Zijn geboden bedenkt 
bij dag en nacht. Hij zal bloeien als een boom, geplant aan waterstro-
men en geeft vrucht op zijn tijd.’

De zeven principes luiden volgens Eric als volgt:
1) onafhankelijkheid
2) verbinding
3) karakter 
4) individualiteit 
5) zelfbeheersing 
6) rentmeesterschap 
7) zaaien en oogsten 
Zij worden in alle vakken integraal aangeleerd.

‘Binnen onze filosofie is het zo dat een kind dat op deze manier op-
groeit, wandelt op de weg van permanent levensgeluk. Dat is de kern 
van deze filosofie. We willen mensen stimuleren om hun huis te bou-
wen op de rots, zodat het ondanks welke tegenslag dan ook stabiel 
blijft.’

Hoe ga je om met dit conflict in een tijd waarin de druk opgevoerd 
wordt? Visser: ‘De rooms-katholieken en de protestanten maakten in 
de zestiende eeuw onderling ruzie, maar onze vader des vaderlands, 
Willem van Oranje, predikte onderlinge verdraagzaamheid. Dat mis ik 
nu totaal bij de mensen van de inclusiviteitsgedachte. Verdraagzaam-
heid is dat je accepteert dat een ander het niet met je eens is. 

Een kernwaarde van het christelijk geloof is dat wij geen oordeel uit-

spreken over mensen. In de Bijbel wordt geschreven over een vrouw 
die overspel pleegde en naar Jezus gebracht werd. Toen zei Jezus te-
gen de godsdienstige leiders: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste 
steen.” Daarna zei Hij tegen de vrouw: “Ik veroordeel u ook niet, ga 
heen en zondig niet meer.” Mensen kunnen dingen hebben gedaan 
die in jouw ogen verkeerd waren, maar veroordeel ze niet. Dat is moei-
lijk voor veel mensen.

Als mensen moeten we tot consensus komen en het probleem bij God 
neerleggen. Dat is naar mijn overtuiging de enige manier om goed 
met dit wereldwijde conflict om te gaan. Wij trainen de kinderen in die 
houding en om hun naaste te blijven zien als een schepsel van God.’

Verdraagzaam
Een mooi voorbeeld voor Eric Visser is wijlen Anne van der Bijl, evan-
gelist en oprichter van stichting Open Doors. Hij hield oprecht van 
moslims, zelfs van heel radicale moslims, en kwam bij hen over de 
vloer. Voor hem stond islam voor ‘I surely love all muslims’.

‘Mijn visie is liefde en verdraagzaamheid. We moeten stoppen met het 
benadrukken waarin we verschillen, omdat de wereld steeds meer uit 
elkaar getrokken wordt. Misschien is dit proces niet te keren, maar ik 
zal voor zover ik daar invloed op heb tot mijn laatste snik bezig zijn om 
mensen met liefde en verdraagzaamheid te benaderen , zonder dat ik 
mijn eigen christelijke principes opgeef.’ Als je het niet eens bent met 
de ander, maak hem dan niet voor van alles en nog wat uit. Laten we, 
in welk kamp je ook behoort, de onverdraagzaamheid oplossen.

“Vrije meningsuiting altijd voor blijven strijden”.

                                                                  Door: Dick van den Bos

Foto’s: Eric, samen met Sharon Kips, bij de meest gediscrimineerde mensen in Brazilië: de als misdadigers beschouwde zigeuners.
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Recept ‘Krabgrecht’
aangeboden door

Meesterkok Ad Janssen

300 gram king krab poot
1 bakje tuinkers 

Mayonaise recept  
1 eidooier 1
Iets limoensap 2
125 ml arachide olie. 1 ste persing 3
Mosterd. 4
Zout. 5

Klop 1 en 2 los in een mengkom
Voeg al kloppend 3 toe
Afsmaken met 4 en 5
Vul hiermee een spuitzakje 

Avocado crème

1 st avocado has

Melk scheutje
Zout iets 

Maak de avocado schoon en zet op met de melk 
en zout. 
Kook deze. Giet af op een zeefje en blender dit 
met de keukenmachine fijn samen met iets gem-
bersap en peper.
Vul hiermee een spuitzakje.

Knip het dikke gedeelte gekookte king krab poot 
in de lengte door. 
Haal het vlees er uit en verwijder de Balein.
Spoel het eiwit af onder de kraan en dep droog.
Leg het vlees terug in de helft vh open geknipte 
deel.
Neem wat grof zeezout en maak aan met een 
klein beetje water.
Vul een kleine steker en druk dit aan.
Leg de gevulde poot op het zeezout.
Spuit dopjes avocado en mayonaise en garneer af 
met cressen. 
Garneer eventueel nog met klein stukjes king 
krab.
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KASTEELHEER 
AD JANSSEN

Een Bourgondische
Rotterdammer
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Rotterdam heeft al vele grote namen voortgebracht. Begon het 
allemaal met de Goudse bastaardzoon van een rooms-katholiek 
priester, Desiderius Erasmus, en mondt dit uit bij ’s werelds beste 
burgemeester, de in Marokko geboren Achmed Aboutaleb, de 
Brabantse meester-kok Ad Janssen misstaat niet in dit rijtje. Na 
de ellende van de Tweede Wereldoorlog werd zijn Rotterdamse 
moeder om aan te sterken naar het bijna in België gelegen Hoge 
Mierde gestuurd. Een beslissing met verstrekkende gevolgen, 
want daar ontmoette ze de prins van haar dromen. Het was de 
artistieke Will, zoon van een postagentschaphouder annex café-
baas Graard Janssen, die tijdens zijn dagelijkse ronde als post-
bode maar al te graag koffie dronk in de boerderij waar zij was 
ingekwartierd. 

Ze trouwden en als goede katholieken kregen ze al snel zes kinderen, 
van wie de in 1957 geboren Ad de oudste was. Met een artistieke vader 
die als acteur op tournee ging en een Rotterdamse no-nonsensmoe-
der die het postagentschap van haar schoonvader beheerde, werd Ad 
vrijwel automatisch de chef van het gezin, een positie die zijn zelfstan-
digheid bevorderde en hem al vroeg leerde verantwoordelijkheid te 
dragen.  Omdat koken voor zijn Overschiese moeder eerder een plicht 
dan een roeping was, zei hij op een dag toen de soep werd opgediend 
(hij was pas elf jaar): ‘Dat kan ik beter.’ De daad bij het woord voegend, 
maakte hij zijn eerste gerecht. De pan die hij daarvoor gebruikte, met 

het afgebroken oor, hangt als relikwie nog steeds in de keuken van 
zijn moeder. 

Al heel jong ging de zelfstandige Ad het huis uit. Hij ging op een boer-
derij werken, maar belandde op dertienjarige leeftijd als vakantiehulp 
in restaurant Bellevue in Rotterdam, het restaurant van zijn oom, 
waar de liefde voor het culinaire vak is begonnen. Hij ging naar de 
koksschool in Eindhoven en behaalde achtereenvolgens het slagers-, 
brood-en-banket- en koksdiploma. Op negentienjarige leeftijd was 
hij al chef-kok en werkten er tien mensen onder hem. Dat was echter 
niet genoeg. De Brabantse Rotterdammer was bijzonder ambitieus. 
Hij wilde de top bereiken en niets minder dan dat: meester-kok – het 
allerhoogste wat in zijn vak bereikbaar is. Bij deze opleiding moet je in 
alle tien onderwezen disciplines excellent zijn. Ben je dat in negen van 
de tien en in slechts één alleen maar ‘goed’, dan is dat onvoldoende en 
krijg je de meesterstitel niet. In 1988 slaagde Ad. Van de vierentwintig 
opgekomen kandidaten behaalden er slechts twee deze titel en Ad 
deed dat toen als enige in één keer.

De carrière die hierop volgde, is werkelijk indrukwekkend. Ad bleek 
niet alleen een uitstekend en creatief vakman te zijn, iets wat hij zijn 
vaders artistieke kant toedicht, van moederszijde heeft hij de echte 
Rotterdamse zakelijke mentaliteit en de instelling van ‘geen woorden, 
maar daden’ geërfd. Een unieke combinatie, die hem bestuurder van 
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diverse overkoepelende organisaties maakte. Zowel op nationaal als 
op Europees niveau gaf hij leiding aan diverse vakorganisaties en hij 
toverde een noodlijdend vakblad om tot een succesformule. Zoda-
nig zelfs dat hij dit later in een lucratieve deal aan Elsevier verkocht. 

Zijn organisatietalent leidde vrijwel automatisch tot het organiseren 
van diverse beurzen, waaronder Fair Culinair en BBB in Maastricht, dé 
vakbeurs voor de horeca. Ondertussen bouwde hij rondom het Kas-
teel van Rhoon een keten van zeven toprestaurants op en zette hij 
met onder andere Art & Dining, Museum van Gijn en Landgoed Vidaa 
in het Lage Bergse Bos de toon voor succesvol ondernemen. Zijn po-
pulariteit heeft hij mede te danken aan tv-optredens die bij Joop van 
de Ende begonnen. Met het programma ‘Tearoom’ met Ellen Brusse 
stond Ad aan de basis van de populaire kookprogramma’s waar we 
nu nog bijna iedere dag van kunnen genieten. Het TROS-programma 
‘Lunch TV’ met Tineke Verburg en Mireille van Kooy volgde en mede 
dankzij ‘1000 seconden’ van Ron Boszhard en de samenwerking met 
K3 steeg zijn populariteit tot ongekende hoogte. Kortom: met zijn 
vakbladen, beurzen, tv-optredens en restaurantketen GasteRhoon 
zette hij de haute cuisine wel even goed op de kaart.

En toen, toen kwam de 
coronapandemie 
Het staat nog in ons geheugen gegrift. Tijdens een tv-uitzending op 
27 februari 2020 kreeg minister Bruins (Volksgezondheid) een briefje 
aangereikt waarop stond: ‘Het eerste geval van corona-besmetting 
is in Nederland, in Loon op Zand in Noord Brabant, geconstateerd.’ 
Een schok ging door de natie. Wat na een serie besmettingen op het 
cruiseschip de ‘Westerdam’ al gevreesd werd, was werkelijkheid ge-
worden. Feestvierders in een Oostenrijks wintersportdorpje en Bra-
bantse carnavalsvierders hadden het Wuhanvirus in het kielzog van 
hun festiviteiten meegenomen naar de lage landen. Het is niet erg 
zinvol om hier moraliserende woorden aan te weiden, want als zij 
dat niet gedaan zouden hebben, dan was het wel door een van de 
vele zakenlieden via Schiphol binnengekomen. Hoe dan ook, het re-

sultaat was voor velen, en zeker voor de horeca,  rampzalig. Voor Ad 
was het alsof zijn zorgvuldig opgebouwde wereld in elkaar stortte.
Op donderdag 12 maart 2020 kregen alle horecaondernemers te 
horen dat een half uur later, om zes uur ’s avonds, alles tot nader 
order dicht moest. Op dat moment had nog helemaal niemand er 
enig idee van hoe lang dat zou duren en of men überhaupt nog wel 
naar de oude situatie zou kunnen terugkeren. Iets wat bij velen, en 
ook bij Ad, voor paniek zorgde. Er werd NOW-steun toegezegd (tijde-
lijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), maar dat was 
voor al het personeel in al die vestigingen volstrekt onvoldoende. 
Bovendien had hij nog maar kortgeleden het landgoed Vidaa bij 
Bergschenhoek gekocht. Een gigantisch object, met gigantisch veel 
achterstallig onderhoud. In tegenstelling tot wat logisch leek – pro-
beren zo snel mogelijk van dit project af te komen – nam Ad een 
vlucht naar voren. In plaats van personeel te ontslaan, vroeg hij: ‘Wie 
van jullie is handig?’ Met steun van de NOW-regeling hield hij zijn 
mensen aan het werk. Ze gingen bomen snoeien, wegen aanleggen, 
vijvers leegscheppen, en schilderen. De coronaperiode werd voor Ad 
een investering in de toekomst. In het geloof dat hij hoe dan ook 
gehoor moest geven aan zijn roeping als ‘gastheer’, overwon Ad de 
coronapandemie. 

Want gastheer is Ad in hart en nieren. ‘Mensen een comfortabele 
plek bieden waar ze samen maaltijd kunnen houden is uiteindelijk 
mijn roeping,’ zo vat Ad zijn ontwikkeling samen. ‘Tijdens een maal-
tijd komen mensen tot elkaar. Tijdens een maaltijd worden menings-
verschillen bijgelegd en langslepende conflicten opgelost. Hier een 
bijdrage in leveren – daar ben ik als oudste in ons gezin al mee be-
gonnen. Dat heb ik nu tot mijn levensdoel gemaakt. En geloof me, 
dat is vooral nu, na de coronapandemie, meer dan ooit noodzakelijk. 
Het lijkt erop dat de hele wereld een heel erg kort lontje heeft gekre-
gen. Ik wil graag het mijne bijdrage om dat te verbeteren,’ Aldus het 
jongetje uit Hoge Mierde, met die artistieke vader en die zakelijke 
Rotterdamse moeder.

Daar kan ik alleen maar aan toevoegen: ‘Laten die Haagse heren dan 
eens een keertje naar het nuchtere Rotterdam gaan. Misschien komt 
het dan tijdens een bourgondische maaltijd toch nog goed.’

                                                                    

                                                                            Door: Eric Visser
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LULA 50,8

BOLSONARO 49,2
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BRAZILIË TOT OP HET 
BOT VERDEELD

Het einde van de scheiding 
tussen kerk en staat
Als je als Europeaan iets wilt begrijpen van de huidige politieke 
crisis in Brazilië, moet je beginnen met het Europese superiori-
teitsgevoel los te laten. Democratie is weliswaar op dit continent 
ontstaan en verder ontwikkeld, maar dat wil niet zeggen dat het 
hier ook het best functioneert. Twee wereldoorlogen en de huidi-
ge oorlog in de Oekraïne moeten de Europeaan toch wel tot enige 
bescheidenheid brengen. Ook de verdeeldheid binnen de EEG, 
met een economische scheiding tussen Noord en Zuid en een ver-
deeldheid in ethische kwesties tussen Oost en West, is geen toon-
beeld van harmonie. Net als de Verenigde Staten lijkt Europa één 
grote vechtclub die dictatoriale machten in de kaart speelt. Waar 
komt al die onrust toch vandaan en wat heeft dit te maken met de 
politieke crisis in het ver weg gelegen Brazilië? De verkiezing van 
Luiz Inácio Lula da Silva en het nipte verlies van de zittende pre-
sident Jair Messias Bolsonaro is beslist meer dan een rimpeling 
in de vijver van een bananenrepubliek. Ondanks de keuze voor 
een wegens corruptie veroordeelde en op vormfouten van rechts-
vervolging ontslagen ex-president, geeft Brazilië er blijk van die 
status inmiddels al lang ontgroeid te zijn. Is Brazilië nog steeds 
het land met de meeste rooms-katholieken, de afgelopen decen-
nia heeft een ander christelijk geloof een enorme invloed op de 
samenleving en politiek gehad.   

Ons idee dat Brazilië het land van voetbal, gouden stranden, samba 
en een uitbundig carnaval zou zijn, dient nodig bijgesteld te worden. 
‘Een ex-koloniale macht is op zoek naar haar eigen identiteit en plaats 
in de wereldorde.’ Bij de laatste volkstelling (in 2010) bleek 65% van de 
bevolking rooms-katholiek en 22% protestant. Brazilië heeft niet alleen 
de meeste rooms-katholieken, maar na de VS en Nigeria ook de meeste 
protestanten ter wereld. In totaal zijn het er 44 miljoen, van wie 25 miljoen 
tot de pinkstergemeenten behoren. Deze beweging is onderdeel van de 
evangelische stroming binnen het protestantse geloof. De nadruk ligt op 
het direct ervaren van de aanwezigheid van God, en anderen overhalen 
het evangelie te omarmen. Met het groeiende aantal protestanten en de 
steeds beter georganiseerde pinkstergemeenten heeft de beweging veel 
electorale kracht. Daarbij weet ze zich vertegenwoordigd aan zowel de 
rechter- als de linkerkant van het politieke spectrum, met een op het ge-
loof georiënteerde, conservatieve politieke agenda.* Omdat het katho-
lieke deel veelal in rurale gebieden woont, terwijl de evangelische 
christenen voornamelijk in de armere wijken in de grote steden te 
vinden zijn, neemt, als gevolg van de toenemende urbanisatie, hun 

aantal in rap tempo toe. Op dit moment is naar schatting 25% van de 
Brazilianen evangelisch christelijk, 66% katholiek, 7% aanhanger van 
een andere godsdienst, en ten slotte noemt slechts 2% zich atheïst.  

De bevolkingssamenstelling verschilt dus wezenlijk van die van Euro-
pa en daarnaast wordt Brazilië, net als veel andere ex-kolonies, geteis-
terd door een systeem van wijd verbreide corruptie. Van de voorma-
lige overheersers heeft men immers geleerd dat ‘het land er is om jou 
te dienen’. De Portugezen, Nederlanders, Fransen en Engelsen kwa-
men alleen maar om de boel leeg te halen en te gebruiken voor eigen 
gewin. De door John F. Kennedy gelanceerde uitspraak ‘ask not what 
your country can do for you – ask what you can do for your country’ 
is in Brazilië nog nauwelijks gehoord. Dit gebrek aan burgerschaps-
zin en een cultuur van ‘ons kent ons’-protectionisme zet de deur naar 
corruptie wagenwijd open. Dat men daarbij het gevoel heeft niets 
kwaads te doen en alleen zijn vrienden een beetje te helpen, maakt 
het doorbreken van die geest van zelfverrijking bijzonder weerbarstig. 
Brazilië heeft invloedrijke evangelisten in alle sectoren van het open-
baar bestuur. Velen van hen zijn de afgelopen jaren betrokken geraakt 
in het federale onderzoek Operção Lavo Jato (Operatie Wasstraat), 
dat zich richt op de grootschalige witwas- en corruptiepraktijken bij 
staatsoliemaatschappij Petrobras. De prominentste figuur in dit cor-
ruptieschandaal is oud-parlementsvoorzitter Eduardo Cunha. Tot 
2016 gold hij als misschien wel de machtigste politicus in Brazilië. Op 
30 maart werd Cunha schuldig bevonden aan corruptie, belastingont-
duiking en witwaspraktijken, en kreeg een gevangenisstraf opgelegd 
van ruim 15 jaar. Cunha was een van de meest vooraanstaande leden 
van de Bancada Evangélica en de grote architect van het impeach-
mentproces tegen president Dilma Roussef. Nadat ook ex-president 
Luiz Inácio Lula da Silva in 2018 wegens corruptie tot 18 jaar gevan-
genisstraf was veroordeeld, hadden de Brazilianen het wel gehad met 
deze politieke generatie en werd een buitenstaander, legerkapitein 
Jair Messias Bolsonaro, tot president gekozen.

Zijn beleid had tot doel het bestrijden van corruptie en het herstel 
van christelijke waarden. Brazilië, sinds 1889 een seculiere staat, kent 
net als de meeste Europese landen een grondwettelijke scheiding tus-
sen kerk en staat. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk jarenlang enige 
invloed op de politiek had, heeft Brazilië op het gebied van echtschei-
ding, abortus en euthanasie de meest liberale wetgeving van het zui-
delijk halfrond. Deze zaken werden, hoewel niet tot de protestantse 
noch tot de traditionele rooms-katholieke mores behorend, binnen 
de grondrechtelijke context getolereerd. De expansieve groei van een
een liberale moraal, met als speerpunt de LHBTIQ+-beweging, maakte  
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hier echter een einde aan. Ze ging in Brazilië aanmerkelijk verder dan 
alleen maar een belangenvereniging van gelijkgestemden. Met de 
door het ministerie van Onderwijs van de staat São Paulo in 2016 ge-
organiseerde verspreiding van het ‘les’-boekje Aparelho Sexual e Cia 
(een ongewone gids voor coole kinderen) van Hélène Bruller veran-
derde het in een ‘zendingsbeweging’. Protesterende ouders voorkwa-
men dat deze verplichte pro-LHBTIQ+ lesstof verder werd verspreid. 
Haastig werd ze teruggetrokken en de hele affaire werd ontkend.  
Bolsonaro werd beschuldigd van het verspreiden van nep-nieuws, 
maar het kwaad was al geschied. De sterke evangelische lobby had 
ieder vertrouwen in een neutrale overheid verloren. De in 2017 ge-
organiseerde schoolreisjes naar een tentoongestelde naakte man in 
het Museum voor Moderne Kunst in São Paulo, brachten eveneens 
een golf van protest teweeg. De liberale moraal was niet meer een 
filosofie die door sommigen werd aangehangen, het werd een ge-
dachtegoed dat door de overheid werd opgelegd en door sommige 
media als een religie werd verkondigd. Hiermee schond de overheid 
haar eigen grondwet door onder het mom van vrije meningsvorming 
en vrije keuze voor kinderen haar filosofie aan anderen op te leggen. 
Christenen mochten op straffe van als achterlijk of homofoob te wor-
den weggezet thuis hun kinderen opvoeden met de waarden die zij 
zelf aanhingen. Machteloos moesten zij echter toezien hoe anderen 
hun kinderen beïnvloedden met waarden die hun een gruwel waren. 
Zie hier de achtergrond van de huidige politieke crisis in Brazilië. Een 
crisis die zich helaas niet tot Brazilië beperkt. Wereldwijd is de liberale 
moraal in een intolerante religieuze stroming veranderd. Geen be-
langenvereniging van mensen met een andere seksuele geaardheid, 

maar een zendingsbeweging die de cultuur van andersdenkenden wil 
vernietigen.

Na het nipte verlies van Bolsonaro waren zijn kiezers en aanhangers 
dan ook in shock en gingen de straat op. Ze moesten op de een of 
andere manier hun frustratie uiten. En wat deden Jair Bolsonaro en 
zijn vrouw Michelle? De door velen ‘Tropical Trump’ genoemde pre-
sident ging in gebed en toen hij na twee dagen reageerde, zei hij: ‘Ik 
respecteer de grondwet.’ Onder druk van de aanhoudende protesten 
van zijn aanhangers, besloot hij echter ten langen leste toch de uitslag 
aan te vechten. Hoe dat mag aflopen, is niet te voorspellen. Eén ding is 
echter zeker; het Braziliaanse volk is tot op het bot verdeeld.  

*Bron: 
geografie.nl
Evangelische opmars in Brazilië, door
Valentijn Ebbers en Rodrigo Menezes de Carvalho 

Door: Eric Visser
Founding father Children Asking 

De tempel van Salamo in São Paulo
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JUDITH
Een eigen handwerkwinkel openen, dat was een grote droom van Judith Fijnvandraat. Na lange 
tijd in het onderwijs te hebben gewerkt besloot ze de uitdaging aan te gaan om die droom te ver-
wezenlijken. ‘Mijn ouders hadden vroeger een handwerkzaak en door hen kreeg ik er liefde voor. 
Ik vind het erg leuk om anderen te helpen en word er blij van als klanten blij de deur uitgaan,’ 
vertelt ze. In 2010 begon Judith aan huis een agentschap in wol, waarbij de slaapkamer op de 
begane grond de showroom werd voor brei- en haakgarens. Nu heeft ze haar winkel JF Creatief 
in het centrum van Makkum. Daar verkoopt ze niet alleen garens, maar geeft ze ook workshops. 
Judith heeft er een plek gecreëerd waar ze klanten een kop koffie en een luisterend oor biedt. Alle 
winst van haar bedrijf doneert ze aan projecten van een grote christelijke kinderhulporganisatie, 
waardoor ze bijdraagt aan structurele ondersteuning van kinderen en hun moeders in ontwik-
kelingslanden. Judith vertelt hoe ze bij het verwezenlijken van haar droom en het uitleven ervan 
Gods leiding, voorziening en bemoediging heeft ervaren.

Judith reikt met haar handwerkwinkel uit naar haar omgeving en 
naar mensen aan de andere kant van de wereld: ‘Alle winst doneer 
ik aan een goed doel.’

‘Toen ik het agentschap aan huis had, gaf ik daar ook handwerkles aan 
dames. Dat bracht me op het idee om in het dorp een plek te creëren 
waar dames zouden kunnen handwerken en waar ruimte zou zijn voor 
goede gesprekken op een laagdrempelige manier,’ vertelt ze. ‘Een plek 
waar ik dames een luisterend oor zou kunnen bieden. Hoewel ik veel 
bad voor een geschikte plek, lukte het steeds niet om er een te vinden. 
Ik was teleurgesteld en begreep niet waarom het niet slaagde, vooral 
omdat ik de overtuiging had dat het goed was om te doen.

In die tijd keek ik regelmatig naar de uitzendingen van Joyce Meyer 
op tv. Een uitzending ging over tienden geven. Toen ik dat hoorde, 
vroeg ik me af: waarom wil ik eigenlijk een zaak beginnen? Wil ik er 
zelf beter van worden of wil ik echt andere mensen helpen? Op dat 
moment maakte ik de keuze om uit de omzet van mijn zaak geen sala-
ris te halen, maar de winst weg te geven aan een goed doel. Ik besloot 
dat ik alle winst en extra’s van mijn zaak zou doneren aan een grote 
christelijke stichting, een organisatie die kinderen in armoede en hun 
moeders structurele hulp biedt.’

Doorbraak
Nadat Judith dat besluit had genomen, gingen er plotseling deuren 
open. De eigenaar van een winkel voor woninginrichting, die ze al 
eerder had benaderd om te vragen of hij haar een deel van zijn winkel 
wilde verhuren, kwam nu zelf naar haar toe met de vraag of ze nog 

belangstelling had. ‘Ik mocht een deel van zijn winkel gebruiken voor 
mijn zaak, het werd een shop-in-shop. Het was bijzonder te ervaren 
dat de doorbraak kwam op het moment dat ik besloot dat de winst 
voor een goed doel zou zijn. Daaraan heb ik gezien dat God je echt wil 
leiden als je Hem de ruimte geeft.’

De handwerkwinkel deed het goed en groeide. Na anderhalf jaar werd 
het winkelpand echter verbouwd en moest Judith tijdelijk met haar 
zaak naar een ander pand verhuizen. Uiteindelijk koos ze ervoor om 
haar winkel op die plek te houden. ‘Ik zit daar nu al ruim zeven jaar,’ 
vertelt ze, ‘en het is hartstikke leuk werken. Bij het runnen van de win-
kel heb ik hulp van twee dames en mijn moeder helpt twee dagdelen 
in de week. Zij werken, net als ik zelf, op vrijwillige basis.’

Talenten inzetten voor God
Judith vertelt dat ze haar werk ziet als werk voor God, waarbij ze haar 
talenten kan inzetten en door haar houding een getuige kan zijn. Een 
voorbeeld daarvan is dat ze het belangrijk vindt om goed met mensen 
om te gaan. In haar winkel is ruimte voor klanten om een kop koffie 
te blijven drinken en te blijven voor gewoon een praatje of om hun 
hart te luchten wanneer ze dat nodig hebben. ‘Soms komen er dames 
die eenzaam zijn of die bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie heb-
ben. Ze kunnen bij mij langskomen om even te praten en hun hart te 
luchten.

Een vaste klant vroeg eens: “Hoe kan het dat jij zoveel geduld met mij 
hebt?” Ze merkte dat andere mensen vaak minder geduld met haar 
hadden en het viel haar op dat ik veel geduld had als ik haar hand-

JF CREATIEF
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werkpatronen uitlegde. Ik vertelde toen dat dat niet van mezelf komt. 
Op zo’n moment is er een opening om over het geloof te praten. Ik 
vind het mooi als mensen op die manier kunnen zien dat ik in God 
geloof.’

Een andere gelegenheid waarbij Judith haar geloof deelt, is wanneer 
ter sprake komt dat de winst van de zaak naar die organisatie gaat. ‘Ik 
wil er niet mee te koop lopen, maar als mensen ontdekken dat ik op 
vrijwillige basis werk, vragen ze door en dan vertel ik dat ik dit doe 
omdat ik christen ben.’

Uitdagingen
Hoewel Judith ervan geniet haar droom uit te leven, zijn er ook nog 
momenten met uitdagingen, waardoor ze soms twijfelt of ze moet 
doorgaan. Maar juist op die momenten merkt ze Gods aanmoediging 
op bijzondere manieren. ‘De afgelopen tijd twijfelde ik bijvoorbeeld 
omdat het pand dat ik huurde verkocht zou worden en ik opnieuw op 
zoek zou moeten naar een andere ruimte. Maar op het moment dat ik 
begon te twijfelen, merkte ik heel duidelijk van de Heer dat ik moest 
doorgaan.

Dat was toen er afgelopen zomer twee dagen met heel zomerse tem-
peraturen waren. Normaal komen mensen met zulk heet weer niet 
snel naar de winkel, maar juist die twee dagen had ik een top-omzet. 
Zo liet God me zien dat ik niet moest opgeven. Dat gebeurde de afge-
lopen jaren eigenlijk steeds wanneer ik ontmoedigd raakte en twijfels 
had; juist op die momenten verkocht ik veel, had ik een hoge omzet.

Ik begon me daardoor te realiseren dat het alleen lukt als de Heer mij 
leidt. Hierdoor kreeg ik veel rust en wist ik: het komt goed, het wordt 
geleid. Ik wist nog niet hoe Hij dat zou doen en wat de volgende plek 
zou worden, maar ik wist dat het goed zou komen. Ik leerde hiervoor 
op God te vertrouwen en dichter bij Hem te leven. Hoe dichter je bij 
God leeft, hoe beter het gaat.

Mijn geduld werd wel op de proef gesteld bij het zoeken naar een 
pand, tot ik ineens gebeld werd door de nieuwe eigenaresse van 
het pand waar ik al zat: ik mocht het pand blijven huren! Dit was zó 
onverwacht! Ik wist niet wat ik hoorde en was helemaal in de war. Ik 
belde mijn man Paul die mij feliciteerde. Ook mijn ouders waren erg 
enthousiast. “Deze boodschap komt rechtstreeks uit de hemel!” zei 
mijn vader. 

Zelf was ik eerst in de war en nog niet echt blij: in gedachten had ik de 
verhuizing al geregeld en al een indeling bedacht voor het pand waar 
ik waarschijnlijk terecht zou komen. Maar toen ik me realiseerde hoe-
veel energie, werk en geld het scheelde dat ik niet hoefde te verhuizen 
en ik dat ’s avonds met Paul besprak, besefte ik dat dit een gebedsver-
horing was. We hadden er immers maanden voor gebeden. Toen dit 
allemaal een plekje had gekregen, kon ik alleen maar dankbaar zijn!’
 
Overgeven aan God
Waar Judith mensen die hun droom willen verwezenlijken mee zou 
willen bemoedigen, is: ‘Durf je droom los te laten en over te geven aan 
God. Pas toen ik bij het verwezenlijken van mijn droom naar God uit-
riep: “Hoe dan? Waarom lukt het me niet? Ik weet niet hoe het verder 
moet” kreeg God echt de ruimte. Dat is wanneer Hij begint te werken: 
als jij je droom in Zijn handen legt en aan Hem overgeeft.

Ooit bemoedigde mijn moeder me met Exodus 14:14 – een tekst die 
me op het lijf geschreven is: ‘De HEERE zal voor u strijden, en ú moet 
stil zijn.’ Wanneer ik voor uitdagingen sta en soms nog twijfel, denk ik 
aan die tekst, laat ik tot me doordringen dat God voor mij zal strijden 
en dan zeg ik: ‘Ja, Heer, ik ben stil.’

(Link website JF Creatief: www.jfcreatief.nl )
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Door: Tirza de Jong
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Stel dat charitatieve instellingen zich meer zouden gedragen als 
bedrijven. Ze zouden leren wat werkt, stoppen met de initiatie-
ven die niet werken, en hun projecten optimaliseren totdat ze 
zoveel mogelijk mensen uit de armoede kunnen halen voor de 
laagst mogelijke kosten. Uw donatie heeft dan maximale maat-
schappelijke impact. Zou u geld doneren aan zo’n organisatie?

Veel mensen zijn bereid om geld te doneren om andere mensen te 
helpen, maar in de praktijk laten we ons in ons donatiegedrag vaak lei-
den door emoties. We sturen knuffels naar weeshuizen duizenden ki-
lometers verderop, slaan waterputten in dorpjes waar niemand ze on-
derhoudt, of zamelen bij een online actie miljoenen euro’s in om het 
leven van één specifiek persoon uit de armoede te halen, terwijl met 
hetzelfde geld honderden andere mensen geholpen hadden kunnen 
worden. De vraag hoe mensen doneren – en hoe deze donaties beter 
zouden kunnen worden besteed – vormt de basis van de zogenaamde 
‘effectief altruïsme’-filosofie. De kern van deze filosofie is dat we onze 
donaties moeten baseren op de maatschappelijke impact die ermee 
bereikt kan worden. Opportuniteitskosten spelen in deze beslissing 
een belangrijke rol: elke euro die gedoneerd wordt aan een goed doel, 
kan niet worden besteed aan ander goed doel. Dit betekent dat als u  
€ 100 doneert om één leven te redden, terwijl u er ook tien levens mee 
had kunnen redden, u dit zou moeten beschouwen als een verlies van 
negen levens in plaats van het redden van één leven.

Hoewel deze manier van denken voor velen wellicht iets te rigide is, 
is het algemene uitgangspunt van bewust doneren geen verkeerde. 
In plaats van uit te gaan van ‘beter iets dan niets’ zouden we het uit-
gangspunt ‘had ik met mijn donatie meer impact kunnen hebben?’ 
kunnen hanteren. Als we onze donaties weloverwogen en rationeel 
zouden doen, zouden we waarschijnlijk meer mensen kunnen helpen. 
Toch lijkt de realiteit weerbarstig en is het ideaal van effectief altru-
isme nog ver weg. Mensen lijken zelfs vaak een voorkeur te hebben 
voor goede doelen die niet per se het meest effectief zijn. Waarom is 
dit?

Om dit te begrijpen is het nuttig om eens te kijken naar wat inzichten 
uit de gedragseconomie. Volgens de traditionele economische theo-
rie is de mens zelfzuchtig en rationeel: de homo economicus. Hoewel 
er voor een rationeel en egoïstisch persoon op het eerste oog weinig 
redenen lijken te zijn om geld weg te geven, zijn deze er wel degelijk. 
Donaties aan een goed doel kunnen bijvoorbeeld statusverhogend 
werken: we laten anderen ermee zien dat we goede mensen zijn. Ze 
kunnen ook financiële voordelen met zich meebrengen. Zo zal een 
middenstander die doneert aan de lokale voetbalclub goodwill creë-
ren in de gemeenschap. Ook religieuze kosten-batenanalyses kunnen 
een rol spelen: mensen doneren, in de hoop hier in het hiernamaals 
voor beloond te worden. Al bovengenoemde motivaties voor done-
ren zijn duidelijk rationeel en in het belang van de gever.

Doneren met impact
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Onderzoeken hebben echter ook consistent laten zien dat mensen 
bereid zijn om anderen te helpen als dit geen zichtbare voordelen 
voor hen lijkt te hebben. Bij experimenten waarin deelnemers ge-
vraagd wordt een bepaald bedrag te verdelen tussen henzelf en een 
anonieme ander, blijkt 90% bereid om een deel van het bedrag weg 
te geven. Dit schijnbaar altruïstische gedrag kan gedeeltelijk verklaard 
worden aan de hand van economische motieven, zoals onder andere 
econoom James Andreoni aantoonde. Hij liet zien dat veel mensen 
doneren omdat ze nut ontlenen aan het doen van de donatie zelf. Dit 
is een vorm van onzuiver altruisme: mensen voelen zich blijer en ge-
lukkiger na het doen van een donatie. Hij noemt dit ook wel ‘warme 
gloed’-doneren, refererend aan het goede gevoel dat je krijgt als je 
iets goeds voor een ander doet. Dit maakt het doen van een donatie 
vergelijkbaar met het kopen van een ijsje: het is een consumenten-
goed, dat je koopt omdat je er blij van wordt.

Kort samengevat zijn er dus twee redenen om geld te doneren: we 
doneren omdat we er zelf nut aan ontlenen en we doneren omdat 
een ander er nut aan ontleent. Dit is waarschijnlijk de reden waarom 
we ons soms wat ongemakkelijk voelen bij de ‘effectief altruisme’-
filosofie. Die gaat er namelijk van uit dat alleen de ontvangers beter 
worden van de donatie, zonder stil te staan bij de manier waarop de 
donatie de gever beïnvloedt. Het voelt nu eenmaal beter om geld te 
doneren aan één persoon die je kunt horen en zien, dan aan een ano-
nieme groep mensen, zelfs wanneer je binnen deze groep meer men-
sen voor hetzelfde geld had kunnen helpen. Zij die het wel belangrijk 
vinden dat hun donaties een zo groot mogelijke maatschappelijke 

impact hebben, merken al snel op dat het niet zo makkelijk is om te 
bepalen welke donatie de meeste impact heeft. Het is onmogelijk om 
de potentiële impact van ieder goed doel te weten.

Wilt u toch doneren met meer impact, let dan op de manier waarop de 
organisatie is ingericht. Een charitatieve instelling die zich inzet voor 
een hoge maatschappelijke impact is herkenbaar aan haar focus op 
heldere doelstellingen en het evalueren van de impact van haar pro-
jecten. De organisatie leert van deze evaluaties en past haar werkwijze 
waar nodig aan. Garandeert dit maximale maatschappelijke impact? 
Helaas nog niet. Maar u kunt er wel zekerder van zijn dat uw donatie 
zo goed mogelijk besteed wordt. En dat zou u een goed gevoel moe-
ten geven

Over de auteur:

Dr. Frank Hubers is economoom en antropoloog. Hij is als univer-
sitair docent verbonden aan de Open Universiteit, waar hij onder 
andere onderzoek doet naar het thema van resultaatsturing bin-
nen non-profitorganisaties. In 2013 was hij, als evaluator van het 
Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP), betrokken bij 
de impact-evaluatie van Children Asking.

Voor een link naar Franks Evaluatierapport over Children Asking, ga 
naar de QR-code op de volgende pagina.  
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We zien u graag in een van onze winkels
of op onze website voor een mooi boeket

BONNE FLEUR
www.bonnefleur.nl
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ZORGBOERDERIJ

Stichting ‘Nieuw Seizoen’
in een

Familie Huivenaar ruilde hun eengezinswoning 
in voor een zorgboerderij, om gebroken vrouwen 
te helpen: ‘Waar de hulpverlening geen antwoor-
den meer heeft, gaan wij verder.’

Familie Huivenaar uit Wijdewormer kocht op wonderlijke wijze 
een grote boerderij, waar ze jonge vrouwen die nare dingen heb-
ben meegemaakt zou kunnen opvangen. Inmiddels hebben ze al 
twintig meiden kunnen helpen. ‘Onze dochter zei: “Als God ons 
roept, dan is het toch een kwestie van ‘gaan met die banaan’?”’ 
vertelt Marieke Huivenaar, de moeder van het gezin. De stichting 
heet ‘Nieuw Seizoen’. Ze vertelt over de impact die ze mogen heb-
ben op het leven van jonge vrouwen.

Het was een grote stap in geloof voor de Huivenaars, maar inmiddels 
zien ze bijzondere dingen gebeuren. ‘Door de meiden vanuit Gods 
liefde te begeleiden, zien we ze enorm veranderen. Waar de hulpver-
lening zegt dat mensen moeten leren leven met trauma’s of kwalen, 
zien wij dat vrouwen er wel vrij van kunnen komen. Een belangrijke 
sleutel ligt in de vernieuwing van je denken.’

Geloofsstap
De boerderij die ze nu hebben, kwam echter niet ‘uit het niets’. Ma-
rieke vertelt dat het kopen van dit huis een grote geloofsstap was, 
aangezien het gezin zo’n vijf jaar geleden nog in een doorsnee een-
gezinswoning woonde. ‘We zeiden altijd tegen elkaar: “We blijven hier 
wonen, tenzij God een ander plan heeft.”’ Wel kreeg de familie gere-
geld profetische woorden, zoals: ‘Je eettafel gaat te klein worden.’  
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Dat merkten ze al snel, aangezien ze vaak mensen over de vloer had-
den die bij hen kwamen eten.

Via allerlei bevestigingen en bijzondere wendingen kreeg de familie 
een boerderij op het oog, waarvan ze sterk de indruk hadden dat die 
voor hen zou worden. Ook de kinderen waren enthousiast. 

De erfgenaam van deze boerderij wilde graag dat er iets goed mee 
gebeurde. Men was zelfs bereid om anderhalve ton van de prijs af te 
halen, waardoor de Huivenaars in staat waren het pand te kopen. Vol-
gens Marieke is dit een groot wonder.

Gastvrijheid
Marieke vertelt over de gastvrijheid en naastenliefde die de familie 

altijd al had. ‘Ons huis stond eigenlijk altijd al open voor mensen om 
te komen eten. De maaltijd verbindt en we merkten dat mensen zich 
thuis en op hun gemak voelden. We zijn ook altijd eerlijk geweest over 
ons eigen leven en onze eigen moeiten. Daarin herkenden mensen 
zich. Als er niemand kwam eten, was dat voor de kinderen heel apart. 
We waren nooit erg op onszelf.’ 

Renovatie
Toen alles rond was, vond de verhuizing al snel plaats: de Huivenaars 
hadden geen budget om het oude huis langer aan te houden. Ze kwa-
men in een bouwval terecht. ‘Wij gingen in de kantine wonen (voor-
heen was het een boerencamping) terwijl we het grote huis opknap-
ten. Het was een tijd van overleven voor ons, we leefden in een donker 
hol.’
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Nadat het huis was opgeknapt en de kantine gerenoveerd konden 
de eerste vrouwen ontvangen worden. De familie is afhankelijk van 
giften om verder te kunnen bouwen, zodat er steeds meer vrouwen 
een plek kunnen krijgen bij Nieuw Seizoen. Inmiddels hebben ze de 
capaciteit om zes vrouwen op te vangen. Ook is er een pipowagen 
voor vrouwen die tijdelijk komen om tot rust te komen.

Privé-deel
‘Wij hebben een privé-deel op het erf, maar we zijn erg veel bij de 
vrouwen. We genieten van het samenzijn. We hebben vaste eetmo-
menten en is er een programma. ‘Elke dag beginnen we met elkaar. 
Ook werken we samen met een psychologenpraktijk, die hier stan-
daard komt voor groepsgesprekken en individuele gesprekken. Ver-
der kunnen de meiden altijd op ons terugvallen. Op zaterdagen wer-
ken we de hele dag samen in de tuin. Er is ook ruimte voor dagopvang. 
Niet alle vrouwen wonen hier permanent.’ 

De vrouwen kunnen paardrijden, gebruikmaken van een atelier en er 
is een pipowagen die wordt gebruikt als time-outplek voor het geval 
iemand even rust nodig heeft. Op het erf lopen kippen, konijnen en 
cavia’s – dieren geven veel dames rust en afleiding. 

Veranderen
Marieke vertelt dat ze de vrouwen in de afgelopen jaren enorm zag 
veranderen. ‘Dat is geweldig om te zien. Alle meiden die hier waren, 
hebben Jezus leren kennen, ze zijn ook allemaal gedoopt en hebben 
een stabiel leven. We zien super bijzondere dingen. Dit werkt heel 
goed!

Niet iedereen die bij ons kwam, heeft een christelijke achtergrond. De 
vrouwen komen vaak via via, of vanuit de hulpverlening. Vaak zijn ze 
slachtoffer van misbruik en mishandeling; sommigen zijn suïcidaal. 
Deze dames staan op een extreem lange wachtlijst en uiteindelijk 
zijn de oplossingen vaak niet van blijvende aard. Daar worden ze nog 
wanhopiger van dan ze al waren.’

Familie Huivenaar is er duidelijk en transparant in dat ze Jezus en de 
Bijbel betrekken bij het hele proces. De Bijbel zegt niet dat we moe-
ten leren leven met een ziekte of met de gevolgen van misbruik, maar 
biedt oplossingen, weet Marieke. Daardoor laten ze zich leiden. Veel 
vrouwen haken uiteindelijk bij het geloof aan en laten zich dopen

Wat is precies de sleutel die de vrouwen helpt? ‘We geven de vrouwen 
handvatten om leugens in hun denken te ontmaskeren. Veel vrouwen 
denken dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze niets waard zijn, dat ze 
falen. Als je daar Gods waarheid tegenover zet, namelijk dat je geliefd 
en waardevol bent en dat Hij je plannen wil laten slagen, komt er een 
sterke transformatie op gang. Je ziet vrouwen opleven. We leren hun 
ook om goed hun grenzen aan te geven en afstand te nemen van 
mensen die een destructieve invloed hebben op hun leven.’

De vrouwen die bij stichting Nieuw Seizoen worden opgevangen 
draaien een heel jaar mee, in plaats van het gemiddelde van tien we-
ken in de reguliere hulpverlening. Ze helpen mee in de tuin en worden 
gestimuleerd om andere verantwoordelijkheden op te pakken. 

Inmiddels hebben er twintig vrouwen op deze plek gewoond, met 
verbluffende resultaten. ‘De vrouwen die er echt voor zijn gegaan, zijn 
weer helemaal terug in de maatschappij. Beschadigde vrouwen heb-
ben herstel gevonden!’

Naast die van de familie Huivenaar, staat een boerderij te koop; men 
hoopt ook die te kunnen aantrekken. Dat zou de plek worden om 
vrouwen te laten doorstromen. ‘We zijn momenteel druk bezig de fi-
nanciering rond te krijgen. Het zou de hulp aan vrouwen nog beter 
maken.’

Door: Dick van den Bos
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Het regent pijpenstelen in Amsterdam-Noord als ze met een stra-
lende glimlach de deur van haar knusse appartement opendoet. Het 
leven lacht Channah Hewitt dan ook toe. Het bewijs daarvoor wordt 
geleverd door haar propvolle agenda en haar roodgloeiende tele-
foon. Maar ondanks haar onmiskenbare succes onderkent Channah 
hoe dun de scheidslijn tussen succes en ondergang is. Terwijl de ok-
toberzon langzaam door de regenwolken probeert te breken, vertelt 
de 28-jarige Hewitt, die de halve finale van de laatste editie van The 
Voice of Holland heeft bereikt haar persoonlijke verhaal: over toppen 
en dalen en over het Voice-schandaal.

Mijlpalen: ze zijn onderdeel van ieders leven en omdat ze ingrijpend 
zijn, bepalen ze ieders leven.  Maar helaas betekent ‘ingrijpend’  vaak 
genoeg ‘ontwrichtend’: hun positieve effecten ontdekken we pas op 
langere termijn . Mijlpalen zijn als medailles: ze hebben twee zijden: 
een overduidelijk negatieve kant, en een later zichtbare positieve kant 
. 

Als Channah het gesprek opent met een opsomming van de prestigi-
euze projecten waaraan ze deelneemt  of die in het verschiet liggen, 
blinkt haar medaille als zuiver goud. De talentvolle zangeres heeft 
echter ook de keerzijde gezien.

Ik heb een ontzettende drive. Dat komt door mijn jeugd.

‘Mijn vader was een liefdevolle en hardwerkende tandarts, mijn beste 
vriend, mijn voorbeeld – dat laatste is hij trouwens nog steeds.’ Toen 
Channah zestien was, overleed hij. Op dat moment scheurde het ge-
zin waarin ze was opgegroeid. ‘Van mijn vader leerde ik wat liefde 
was. Mijn moeder is een slimme vrouw en van haar leerde ik analy-
tisch denken en nooit naast mijn schoenen te lopen. Maar ze was ook 
een harde vrouw. Te hard. Vanwege de manier waarop ze met ons 
omging, zijn mijn broertje en ik in therapie gegaan. Ik heb haar nu al 
jaren niet meer gesproken.’ 

Channah Hewitt
‘OOK HAAR MEDAILLE HEEFT TWEE KANTEN’                    
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Haar broer was – en is – haar belangrijkste houvast. ‘Pas toen ik op 
mezelf ging wonen – en dus letterlijk afstand nam – zag ik in hoe 
abnormaal onze jeugd is geweest. Maar ze ontkende mijn herinne-
ringen. Gelukkig bleek mijn broertje zich hetzelfde te herinneren, 
anders was ik echt gek geworden.’ De analyserende eigenschap die 
ze van haar moeder geërfd heeft, gebruikt Channah vervolgens om 
haar moeders gedrag te verklaren: ‘Ook zij heeft veel meegemaakt in 
haar leven en ze projecteert haar onverwerkte trauma’s onbewust op 
ons, waardoor ze ons vernedert en kleineert.’

Een grondige analyse verklaart haar moeders erfenis door een ge-
neratielange erfenis: die van de slavernij. ‘In de Surinaamse gemeen-
schap is er zeker sprake van een “Post Traumatic Slave Syndrome”.*  
Als een tot slaaf gemaakte moeder bijvoorbeeld pochte dat haar 
kind geweldig was, liep ze de kans dat de slavenhouder het kind voor 
meer geld ging verkopen. Ze ging dus zeggen dat haar kind dom en 
niets waard was.’ Channahs drang om zichzelf te bewijzen verklaart ze 
niet uit deze verre erfenis, maar door haar heftige jeugd. ‘Mijn moe-
der had wel die drang zich te bewijzen omdat ze zwart was. Ik heb 
dat minder. Ik heb wel een ontzettende drive, maar dat komt door 
mijn jeugd. Ik wilde mijn moeder trots maken en dat kon alleen door 
boven iedereen uit te stijgen.’

Channah speelt volgend jaar de rol van Fantine**   in de musical Les 
Misérables. Hoewel sommige reacties op social media getuigen van 
een nog steeds sluimerend racisme, heeft haar problematische jeugd 
een positief effect gehad voor de auditie van de rol. ‘Ik ontving haat-
berichten waarin stond dat ik ongeschikt was omdat ik zwart ben en 
een zwarte stem heb. Maar bij het spelen van de rol gaat het niet om 
Fantines traditionele huiskleur, maar om te voelen wat Fantine mee-
maakt. Het creatieve team was daarom niet op zoek naar een actrice 
die een kunstje kon doen, maar naar authenticiteit, naar iemand die 
de rol ís, naar iemand die weet hoe het voelt om alles kwijt te raken.’

Het ongeluk had moeten gebeuren.

In 2013 leek het Channah te overkomen, dat ze alles zou kwijtraken. 
Toen reed een auto haar met hoge snelheid aan. Het was het einde 
van haar droom om door te breken als professioneel danseres. Maar 
het bracht haar tegelijkertijd terug naar haar eerste passie: zingen. ‘Als 
vierjarig kind zong ik continu. Maar van mijn moeder hoorde ik steeds 
dat ik niet kon zingen. Omdat het dansen me ook goed afging, ver-
legde ik mijn focus en ging ik uiteindelijk een musicalopleiding doen, 
die voor tachtig procent uit dansen bestond . Op het moment dat het 
ongeluk plaatsvond, kreeg ik veel dansopdrachten binnen en stond ik 
op het punt te stoppen met mijn opleiding, zodat ik me volledig kon 
richten op het dansen. Na het ongeluk kreeg ik te horen dat ik mijn 
danscarrière moest opgeven. Tegelijkertijd hoorde ik een vervlogen 
stem uit mijn kindertijd: die van mijn oom, mijn “tweede vader”, een 
wijze bisschop uit Suriname, die heel vaak tegen me zei dat mijn stem 
een “gave”, een roeping was.’

Nadat Channah haar passie in het zingen hervonden had, stapelden 
de kansen zich op. ‘Voor mijn gevoel kreeg ik in het vierde jaar van 
mijn studie per ongeluk een grote zangrol in de musical The Lion King. 
Maar doordat ik in mijn rol groeide, ging ik deze rol niet meer als een 

ongelukje zien, maar ontdekte ik dat ik echt talent had. Precies wat 
mijn oom altijd tegen me had gezegd. Het lijkt erop dat het bewuste 
ongeluk in 2013 heeft moeten gebeuren.’ 

Channah had al eerder een signaal gekregen dat een carrière in de 
danswereld niet voor haar voorbestemd was. ‘Ik was gescout als ach-
tergronddanseres van Beyoncé tijdens de VMA’s. Het hoogst haalba-
re, dacht ik. Maar tijdens de repetities was er geen glitter en glamour 
te bekennen: alleen kilte en ongezonde spanning. Alles waar ik niet 
naar op zoek was.’

Ik ben er. Maar ondertussen ben er niet. Dat was in mijn  voordeel.

‘Glitter en glamour’ vond Channah wel in het tv-programma Dan-
ceSing. In 2018 bereikte ze daar de finale. Maar de glitters van deze 
show waren volgens de finaliste slechts kitsch. ‘Meedoen aan dit 
programma heb ik als afschuwelijk, als traumatisch ervaren. Alles 
werd geknipt, geplakt en was nep. Ik wilde nooit meer tv doen. Het 
productieteam van dit programma stuurde me echter constant ver-
zoekjes voor nieuwe talentenshows. Toen mijn agenda stil kwam te 
liggen door Corona, stemde ik uiteindelijk toch toe. Ik was immers 
een paar jaar ouder, ik wist waar mijn grenzen lagen en kon ze beter 
aangeven. In 2020 deed ik mee met The Voice.’ 
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Heel anders dan aan DanceSing bewaart Channah aan het in inmid-
dels in opspraak geraakte talentenprogramma wel positieve herin-
neringen. ‘The Voice was een geweldig avontuur, waar ik erg van heb 
genoten. Dat komt vooral omdat ik inmiddels volwassener en realis-
tischer was geworden. Ik wist dat het programma geen magie zou 
zijn, dat het me niet zou omvormen tot een wereldster.’ Het is een 
fout die veel beginnende artiesten bij talentenshows maken, meent 
Channah. ‘In de wandelgangen wordt gezegd dat het de bedoeling is 
geen winnaar met een te hoge standaard af te leveren, want het vol-
gende jaar moet een nieuwe winnaar hier weer tegen concurreren. Ik 
denk dat je strategisch goed genoeg moet zijn, maar ook strategisch 
goed genoeg moet floppen.’

Uiteindelijk deden de seksschandalen van de coaches het program-
ma dit jaar de das om. Channah bereikte de halve finale van de laatste 
volledig uitgezonden editie. ‘Backstage heb ik genoeg dingen gezien 
waarvan ik dacht: nou ja?! Maar ik sloot me er volledig van af, ik be-
moeide me er niet mee, ik had mijn eigen eilandje. Dat ik dingen zelf 
moet oplossen en alleen op mezelf moet vertrouwen heb ik van kleins 
af aan al geleerd, en dat was nu in mijn voordeel. Ik kan mezelf heel 
goed afsluiten in bepaalde situaties. Ik ben er, maar ondertussen ben 
ik er niet.’
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En toen dacht ik: ik heb iets nodig

Whitney Houston is een van Channahs grootste voorbeelden. Hoe 
succesvol Whitneys gouden stem ook was, haar persoonlijk leven 
stemde bitter. In haar zoektocht naar One Moment In Time verloor 
ze zichzelf in een drugsverslaving. Channah kan wel enigszins be-
grijpen waarom artiesten naar drank en drugs grijpen. ‘Allereerst 
moet je weten wie je bent voordat je beroemd wordt. “Kindsterren” 
als Whitney hebben die kans nooit gehad en raken daarom op een 
gegeven moment in een depressie. Daarnaast denk ik persoonlijk 
dat elke artiest ten diepste onzeker is. Elke artiest heeft namelijk de 
drive om beter te worden, zijn fans te laten zien dat het beter kan. 
Dat komt voort uit een kern van onzekerheid. Want als je echt zeker 
van jezelf bent, heb je het applaus niet nodig. Dan heb je niemand 
nodig voor bevestiging. Maar bevestiging is een belangrijk deel van 
ons vak!’

Het oogsten van bevestiging, van succes heeft een keerzijde; dat 
heeft Channah eveneens ondervonden. ‘Pasgeleden keek ik in mijn 
bomvolle agenda en besefte ik dat ik de komende drie maanden 
geen enkele dag vrij zou zijn; elke dag zou ik onderweg zijn, aan het 
werken, aan het zingen en aan het pieken. Minder dan honderd pro-
cent is in dat geval niet genoeg. Onmiddellijk werd ik moe en bang. 
Bang dat ik dit niet uit mezelf kon halen. Dat ik iets nodig had wat 
me extra energie kon geven. Maar gelukkig besefte ik onmiddellijk 
dat dít dus het moment is waarop artiesten externe dingen als drugs 
gaan gebruiken. Toen dat kwartje viel, heb ik een week lang alle boe-
kingen gecanceld.’ Channahs agenda is nog steeds propvol. Maar 
door haar levenservaring weet ze nu hoe ze hiermee moet omgaan. 

In Amsterdam-Noord regent het nog steeds pijpenstelen als de deur 
van Channahs appartement dichtklapt. Het levensverhaal van de 
stralende en talentvolle Channah heeft een duidelijke boodschap: na 
regen komt altijd weer zonneschijn. Dit gebeurde in haar leven, het 
gebeurt in jouw en mijn leven en dat zal ook gebeuren in het regen-
achtige Amsterdam-Noord. 

Chann

Channah Hewitt is momenteel te bewonderen in de grote musical Tina – de Tina Turner Musical – en in het vooruitzicht staan zowel grote musi-
cal- als muziekprojecten.

Channah privé

Door: Jean-Eric Visser

* Post Traumatic Slave Syndrome is een theoretisch werk uit 2005 van Joy 
DeGruy Leary . Het boek stelt dat de ervaring van slavernij in de Verenigde 
Staten en de voortdurende discriminatie en onderdrukking die Afro-Ame-
rikanen ondergaan , psychologisch trauma tussen de generaties creëert, wat 
leidt tot een psychologisch en gedragssyndroom dat veel voorkomt bij he-
dendaagse Afro-Amerikanen, dat zich manifesteert als een psychologisch, 
spiritueel, emotioneel en gedragssyndroom, een gebrek aan zelfrespect en 
aanhoudende gevoelens van woede. 

**  Fantine is een personage uit Victor Hugo’s 1862 roman Les Misérables. 
Ze is een jonge vrouw in Parijs die zwanger wordt van een rijke student. 
Nadat hij haar in de steek heeft gelaten, wordt ze gedwongen om alleen 
voor hun kind Cosette te zorgen. Ze is een mooi en naïef meisje, en wordt 
uiteindelijk door omstandigheden gedwongen om prostituee te worden om 
haar haar en voortanden te verkopen en haar schoonheid en gezondheid te 
verliezen. Het geld dat ze verdient, wordt naar haar dochter gestuurd. Het 
personage Fantine staat voor ‘de underdog’, zelfverloochening en toegewijd 
moederschap. 
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Column 

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Je-
zus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God 
heeft voorbereid.
(Efeze 2 vers 10)

Dit vind ik zo’n mooie Bijbeltekst. De Schepper heeft jou en mij ge-
maakt om in Jezus’ voetsporen te lopen en net als Hij het goede te 
doen. Nu klinkt dat misschien groots of onbereikbaar, maar dat is het 
niet, want God heeft alles al voorbereid! Maar wat is ‘het goede’ en 
hoe maak je dat concreet? Dat verschilt per persoon. Vaak begint het 
met een verlangen. Waar droom jij van? Waar gaat jouw hart sneller 
van kloppen? 

Ik ben Eric Visser dankbaar voor het feit dat hij als pionier het geloof, 
de moed en de bereidheid had om het werk van Children Asking te 
starten en in praktijk te brengen wat Jezus ons opdraagt: omzien 
naar mensen in nood. Als team hebben we een tijdje geleden ons 
gezamenlijke verlangen op papier gezet:

Children Asking droomt van gelijke kansen voor alle kinderen ter 
wereld om te kunnen groeien en ontwikkelen en volwaardig mee te 
doen in de wereld. Het is ons verlangen om het evangelie te delen 
met iedereen op aarde.

Zoveel kinderen wereldwijd groeien op zonder toekomstperspectief. 
Wat een schril contrast met wat mijn man en ik onze vier kinderen 
kunnen bieden aan mogelijkheden en kansen. Je bepaalt immers 
niet zelf waar je wiegje staat. 

Het goede kunnen we onder andere doen door van onze rijkdom te 
delen. Dit vraagt persoonlijke offerbereidheid. Wat heb jij ontvangen 
wat je kunt doorgeven? Laten we met de ogen van Jezus kijken naar 
de nood in deze wereld, zonder oordeel en vol liefde en bewogen-
heid. Wij zijn Gods handen en voeten hier op aarde. We hebben zo-
veel te geven! Hoop in plaats van wanhoop. Liefde in plaats van ver-
killing. Aandacht voor de ander in plaats van ik-gerichtheid. 

Wat zou jij (nog meer) kunnen doen voor Children Asking? Een paar 
voorbeelden van hoe je verschil kunt maken:

• Help mee als vrijwilliger of bestuurslid. We zijn dringend op zoek 
naar mensen die ons geloof en onze hoop delen en een deel van 
hun tijd en talenten willen inzetten voor Children Asking.

• Vraag in je kerk of Children Asking op het collecterooster mag 
komen. 

• Nodig Eric of mij uit voor een inspirerende presentatie in je kerk, 
jeugdkring of in welk verband dan ook. 

• Steun Children Asking financieel, bijvoorbeeld met een perio-
dieke gift of renteloze lening

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Bid voor het werk van Children Asking. Zegen de kerken en me-

dewerkers die het onderwijsprogramma geven en bid dat het 
levensveranderend zal zijn voor de deelnemende kinderen en 
hun gezinnen.  

Ik bid je toe dat de gulle Gever jou overlaadt met Zijn goedheid. Voor 
jezelf én om uit te delen aan anderen.

                                                                                           Door: Marijke Koers

Over de auteur:
Marijke is spreker, communicatieadviseur bij Alpha Nederland en au-
teur van het boek Geloven & Genieten. Daarnaast is ze als vrijwilliger 
betrokken bij Children Asking.
marijkekoers.nl
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De volgende editie van ‘het VER-
GEZICHT’ verschijnt in mei 2023  

‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, 
een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkon-
digen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ 
1 Petrus 2.9. 
 
Op 22 en 23 juli jongstleden nam het team van onze uitvoerende partner ‘Atuação 
Global’ deel aan de 31ste workshop van de Vereniging van Christelijke Scholen voor 
Onderwijs (door Principes) aan de Mackenzie Universiteit in São Paulo. Het thema van 
dit evenement was de “Invloed van de geschiedenis van Brazilië op onze identiteit”. 
De vraagstelling van de workshop was: “Hoe kunnen we ons pad en ons doel als natie 
onderscheiden?”Thema’s waren: ‘de redding en liefde voor de natie’

Kijk snel voor de 
afhaalpunten  

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar worden gemaakt of voor andere doeleinden
opwelke wijze dan ook worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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