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De visie zoals ik die in dit boek heb weergegeven, betekent geen plei-
dooi voor zrrmoede. Ik stel dat met grote nadruk. Ik verlang geenszins

terllg naar de sf-eer van de vijftiger jaren, waarin mensen de grootste

moeite hadden om het hoofd boven water te houden. Ik groeide zelf
op in een gezin in de randstad, waarop de zorgen voor levensonder-
houd zwaar drukten. Onze welvaart beschouw ik als een verworven-
heid. iets om dankbaar voor te zijn. Zorgen maak ik mij om de nei-
ging tot overdaad, die de balans in negatieve zin kan laten cloorslaan.

De welvaartsmaatschappij ondermijnt zichzelf, omdat we veel maat-
schappelijke processen niet kunnen beheersen. Dat is wat ik getracht

heb in dit boek te schetsen. Een ogenschijnhlk onbelangrijk voorval
in november 1993, vormde voor mij de directe aanleiding tot het

schnjven van dit boek. In die bewuste maand had een verstandelijk
gehandicapte dakloze uit Hilversum, de euvele moed om neer te strij-
ken ir-r mijn woonplaats. Zomaar bij toeval en vanuit het niets, arri-
veerde hrj op het plaatselijke NS-station. Na aankomst nestelt deze

dakloze zich in een plaatselijk winkelcentrum, waar hij niet meer weg
te klijgen is. Duidelijk tot groot ongenoegen van de daar huizende
middenstand. Het is de tijd van de sinterklaasinkopen en ontluikende
kerstsf'eer en men is dan ook niet gecharmeerd van de aanwezigheid
van de zwerver. Politie en deskundigen worden ingeschakeld. Men
besluit uiteindelijk onr de verstandelijk gehandicapte een treinkaartje-
enkele-reis Amsterdam in de handen te drukken en op de intercity-
trein richting hoofdstad te zetten. Toen ik het onopvallende berichtje
in de krant las, schaamde ik mij daar als christen voor. Mijn woon-
plaats kent een diepgewortelde christelijke traditie en er is geen rvijk
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zonder kerkgebouwen van uiteenlopende richtingen en denominaties.
Is het niet strijdig met de christelijke gedachte om een clakloze, die
ook nog eens verstandelijk gehandicapt is, op transport te zetten naar
een stad als Arnsterclam waar de daklozetrproblematiek al zo onbe-
heersbaar is'l En :rls christenen hebben we toch ook altijcl kritiek op
de decirdentie in de hootdstad. Schiet ons christelijke inlevingsvernto-
geu in de praktijk te kort, of zijn we als christenen teveel naar binnen
gericht en beperkt onze bewogenheid zich hoofdzakelijk tot -eelijkge-
stemden? Door het voorval ontdekte ik. dat ikzelf- ook weleens het
slachtoffer zou kunnen zijn van in.{esleten denkpatronen. Nfaar bij de
totaalafweging speelde ontegenzeghjk ook het f-eit mee. dat we bin-
nen ons gezin zelf een krnd hebben met een verstandelijke handicap.
Je ervaart dan in de praktijk dat de spreekwoordelijke Nederlandse
tolerantie een iaagje vernis is, dat snel kan afbladderen. Ik voelde rnij
onbehaaglijk en ongemakkelijk onder het voorval. Is dit wat ons te
wachten staat in een tanende verzorgingsstaat? De gebeurtenis bete-
kende de aanzet tot een persoonlijk experiment. Het was inmiddels
medio december 1993 en Nederland was al volop in de kerstsfeer. Ik
nam mij voor orn de kerstdagen door te brengen als "zwerver" in de
binnenstad van Amsterdam. Inmiddels was uit berichtgeving in de
media wel duidelijk geworden, dat het geval van de op transport
gestelde dakloze niet uniek was. Een groot aantal keurige en veelal
rijke gemeenten in de wijde omtrek van de hoofdstad, had het in
Amsterdam dumpen van daklozen zelfi tot plaatselijk beleid verhe-
ven.

Kerstmis 1993 zou een van de meest verrijkende erverringen in mijn
leven worden. Gedurende twee dagen was de kiile en tochtige hal van
het Centraal Station te Amsterdam mijn thuis en de Amsterdamse
binnenstad mrjn leefomgeving. Deze ervaring heefi zich voor altijd in
mijn herinnering genesteld. De argwanende en taxerende blikl<en van
de leclen van de Spoorwegpolitie en reizi_Eers. De aanblik van de bin-
nenstad met duizenden consumerende, u,inkelende en haastige Neder-
landers. En op de zaterdagmiddag voor Kersr. na sluitingstijd de
ongelooflijke metamorfbse. De huisr.vaarts kerende massa, beladen
met cadeaus. flessen drank en luxe etenswaren, die binnen enige uren
plaats maakt voor z\\rervers. junkies, prostitu6es en vooral prostituan-
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ten. De stad krijgt opeens een trieste en troosteloze aanblik. Wat in de

vroege arrond van de dag voor Kerst op straat rest. ziju personeelsle-

den van de gemeentelijke reinigingsploegen, politie-agenten, daklo-
zen, drugsverslaafden en een paar verlate reizigers.

De bewuste kerstnacht breng ik door in de binnenstad en op de wal-

len, de plaats waar alle morele verloedering lijkt te zijn geconcen-

treerd. Bij de klanken van een over vrede zingend kerstkoor, word ik
aangesproken door drugsdealers en pooiers. Ik vraag mij af hoe het de

verstandelijk gehandicapte uit mijn woonplaats is vergaan. Leeft hij
nog? Zal hij misschien hier ook ronddolen, of heeft hij inmiddels

onderdak gevonden bij een van de vele christelijke organisaties. die

op dit geestelijke strijdtoneel door het geven van daadwerkelijke httlp

en het lenigen van nood, hun geloof uitdragen. Het Leger des Heils.

de Vereniging tot Heil des Volks, Jeugd met een Opdracht enz. Vanuit
hun christelijke levensovertuiging vangen deze organisaties de kwets-

baren op, delen soep uit, zingen een lied of hebben nog simpelrveg

tijd voor een gesprek. Mijn gedachten dwalen af naar mijn woorl-
plaats, waar op dat moment de kerken gewoontegetrouw vol zullen

stromen. Het is slechts twee uren reizen per trein verwijderd. maar

wat een wereld van verschil. Een jong meisje wekt mij uit mijn over-

peinzingen. Zrj relkt mij een folder aan van geloofsgemeenschap The

Cleft op de Oude Zijds Voorburgwal en nodigt mij uit voor de kerst-

nachtdienst. Een kerstnachtdienst op de wallen? Ik wist niet eens dat

er daar een plaats was waar christenen samen konden komen. iaat

staan dat er gebeden zouden opklinken. Die kerstnacht beleef ik de

mooiste dienst van mijn leven temidden van anonieme. r'eelal kwets-

bare mensen. Tiidens de dienst vraag ik mij af, waar de Here Jezus

Zich zou hebben begeven, indien hij thans op aarde zot zijn. Bij de

elite of de noodlijdenden? Bij de sterken of bij de zu'akken? Bij de

draagkrachtigen of bij de armen?

De volgende dag, het is de avond van de eerste kerstdag, neem ik de

trein terug naar mijn woonplaats in Drer-rthe. Thuis wachten de warnl-

te van het gezin en de restanten van een overvloedige kerstmaaltijd.
In de behaaglijk warme intercitytrein overpeins ik rnijn ervaringen'

Telkens opnieuw schieten de woorden uit dat bekende en veel gezon-
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gen kerstliedje "stille nacht" mij te binnen. Een christehjk koortje
zong het in de hal van het Centraal Station in de vroege ochtend van

die eerste kerstdag. "Heil en vre6 wordt gebracht. Aan een wereld
verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld". Wat een

betekenisvolle woorden eigenlijk en wat een toekomstperspectief'

Staan we in de modeme welvaartsmaatschappij wel voldoende stil bij
de strekking van deze woorden? Vermoeid maar voldaan, val ik in de

trein in slaap. De welvaartsmaatschappij met haar vele verplichtingen
en uitdagingen wacht.
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