
 

“Verander de wereld, gebruik je talent!” 

“Geen woorden, maar daden!” 
 

Soms zeg je net te snel ja…daar heb ik vaker last van! 

Ik had in de krant de aankondiging gelezen van het fenomeen Preek van de Leek en dat dit 

ook in Wijk zou gaan gebeuren. 

Miek de Jongh zou de eerste “ Preker”  zijn. 

Een initiatief waarbij bekende Wijkenaren…let wel bekende Wijkenaren verleid worden om 

de preekstoel te beklimmen in het Calypsotheater. 

Toen Coby mij belde zei ik aan het eind van haar eerste zin direct ja graag! Want ja 

fantastisch toch als je tot de bekende Wijkenaren wordt gerekend! 

Nog steeds geen echte Wijkse, maar het komt in de richting! 

 

Maar tjonge wat een klus! 

Ik had altijd al veel respect voor predikanten, maar nu zeker! 

Je zal iedere week maar weer met een nieuw verhaal moeten komen! 

Op het toneel staan, hier achter als Zwarte Piet of als een oude Gomes in het stuk van Til en 

Dien met de echte Wijksen is een stuk eenvoudiger. 

Daar wordt al om je gelachen als je hard roept om Sinterklaas, of als je opkomt met een open 

gulp met een flap overhemd eruit en steeds que zegt. 

Sterke tekst. 

 

Bleek het ook nog om een Amsterdams initiatief te gaan…voor wie mij niet kent, of het nog 

niet heeft “ kennen” horen…Aart stamt uit Rotterdam en een echte Rotterdammer heeft vanuit 

zijn genen niets met 020! 

De titel van de preek was daarom snel gevonden! 

In Amsterdam praten ze met veel woorden, wij Rotterdammers doen het! 

Nee? Toch wel: een klein voorbeeld: in Rotterdam rijdt er al een metro sinds 1968. Het oudste 

en langste metronet van de Benelux. Daar praten we niet over, het wordt gewoon zonder 

poespas gebouwd en het functioneert! 

In Amsterdam….pochen ze over een Noord-Zuidlijn. Maar als je dan in de Vijzelstraat woont 

gaat spontaan je deur niet meer open omdat de boel in elkaar stort en verzakt! 

 

Maar goed dan nu de preek. 

Toen ik het er op school over had met één van de leerlingen zei die: “ dat moet geen probleem 

zijn, want u preekt hier ook regelmatig! “  waarvan akte! 

 

Vandaag gaat het zoals eerder gezegd om het verhaal, de passie van Aart. 

Niet de directeur van de geweldige basisschool of de bevlogen amateur acteur, zoals 

verwoord in het persbericht. 

Waarvoor dank! Dat dan weer wel! 

Maar om mijn eigen verhaal. 

Waar word ik warm van en waar lig ik soms van wakker. 

En liggen daarin lijntjes met mijn jeugd, het geloof, de bijbel? 

 

Ik heb er twee mee genomen. 

De kinderbijbel. Deze is van ons ouderlijk huis. Hij ziet er niet uit, maar dat is mooi! 

Hij is gebruikt! 

De leraren-Bijbel ligt natuurlijk voor de hand. 



Als mens en ook als directeur van een pc school is dit boek de bron van mijn handelen. 

Maar er is heel wat ander water bijgekomen in die bron, gedurende de jaren van mijn 

grootgroeien. 

 

De bron was een gezin van Hervormde huize onder de rook van Rotterdam in het “ 

pittoreske” Pernis, dat jullie waarschijnlijk alleen kennen van de Shell en de containers. 

Onze Hervormde kerk waar we in de regel twee keer per zondag naar toe gingen was van de 

orthodoxe, tegen Gereformeerde Bond aanschurende richting. 

Pernis, een dorp met een Hervormde bakker en slager, een gereformeerde bakker en slager en 

je kocht niet in elkaars winkel. 

Een dorp met een christelijke voetbalclub en één van de “ openbare stinksigaren”  zoals we 

dat toen noemden. 

Een hervormde kerk, een gereformeerde kerk, een katholieke kerk, een gereformeerde 

gemeente en een artikel 31..pardon gereformeerde kerk vrijgemaakt. 

En dat alles bij een inwonertal van een kleine 4000 zielen. 

De zondag was er één van zondagsrust. Er was kerkbezoek en er werd gegeten. En vooral er 

werd op je gelet! 

Ik weet nog goed dat mijn vader eens aangesproken werd door een collega kerkenraadslid 

omdat hij met mij een balletje trapte op zondag in het park tijdens een zomerse wandeling! 

Zoiets hoorde niet! 

 

De kerkdiensten..tja daar is me weinig van bij gebleven. 

Tenminste in de beginjaren. 

Theater zat toen waarschijnlijk al wel sluimerend in mijn bloed, want dominee Baks kan ik 

me nog wel herinneren. 

Hij stond met grote gebaren en een stem als een eiken houten deur op de kansel te “ brullen” : 

“ Ik heb eens gelezen en ik heb eens gezien van de bekende dichter…en dan kwam er meestal 

een naam waar ik in ieder geval nog nooit van gehoord. 

En hij haalde standaard vijf keer per preek zijn witte zakdoek langs zijn bezweten hoofd! 

 

Wat wel mooi was, was dat mijn vader zijn leven lang in de kerkenraad heeft gezeten. Je 

mocht dat 12 jaar doen en dan na een jaartje rust werd je gewoon weer benoemd voor 12 jaar. 

En als ik dan zondagochtend met mijn vader mee mocht of moest mocht ik bij hem in de 

Kerkenraadsbank zitten voor in de kerk. 

Mooi was dat! Achter ons zat dan mevr Baks, die van de dominee. 

Zij was in mijn ogen van toen een struise vrouw met een hoge sopraan, maar bovenal had ze 

iedere zondag een indrukwekkende vos om haar nek. 

 

Maar of ik het allemaal begreep : nee het waren allemaal woorden. 

Moeilijke woorden..en misschien was ik toen ook al meer van de daden!. 

 

Wanneer kwam de verandering. De zondagse gang naar de kerk was een verplichte gewoonte. 

De ommekeer is kort gezegd toe te schrijven aan drie mensen. Drie mensen die je kunt 

samenvatten onder: Verander de wereld, gebruik je talent. Geen woorden maar daden. 

 

De eerste is dominee Hans Visser. Ik hoop dat jullie deze naam nog iets zegt! 

Hij was dominee van de Pauluskerk in Rotterdam en de uitvinder van perron 0 waar aan 

drugsverslaafden methadon werd verstrekt en later ving hij daklozen en uitgeprocedeerde 

asielzoekers op in zijn kerk in hartje Rotterdam. 



Hij had flink de wind tegen: er was nog wel geen Wilders, maar ook toen werden er al mensen 

weggezet in onze samenleving! En hij bekommerde zich over deze groepen. 

Vergis je  niet het polariseren is niet van de laatste pakweg 10 jaar! Het is van alle tijden! 

 

Ik zat in de jeugddienst commissie en we hadden hem uitgenodigd voor een jeugddienst. 

Het was fantastisch! Niet te veel praten maar doen! Riep hij van de preekstoel. 

Er stond niet voor niets op zijn kerk: “ Overwin het Kwade door het Goede” 

De jeugd werd steeds enthousiaster en de grijze ouderlingen steeds roder! Hier en daar brak 

het zweet uit! 

Het heeft na afloop nogal wat heisa gegeven in de Kerkenraad…maar ik was om: 

Hier ging het om! 

Net als Jezus van Nazareth oog en handen voor iedereen die het zwaar heeft. 

Geen idee om welke Bijbeltekst het toen ging, maar het zou zo maar Mattheus 25 hebben 

kunnen zijn! 

Alles wat je voor de (minste mijner (broeders)) onaanzienlijke, hebt gedaan heb je voor mij 

gedaan. 

Later noemde iemand bij een verkiezingsavond van onze CJV Jezus de eerste socialist en toen 

dacht ik ja zo is dat. Beetje in de lijn van dominee Buskes de “ rode” dominee. 

Jezus had niets met de bourgeoisie, hij was er voor uitschot, tollenaars, hoeren en melaatsen! 

Gebruik je talent sprak Hans Visser. Je doet dan goed en krijgt er veel voor terug. 

 

Er was in mijn denken een omslag gekomen. De moeilijke en onbegrijpelijke woorden vanaf 

die preekstoel waren omgezet naar praktische vaardigheden en handelingen. 

 

De tweede man die mij op een spoor zette was Huib van der Steen dominee in de Laurenskerk 

van Rotterdam, maar tevens mijn godsdienst leraar op de good old PA. 

Hij leerde ons de essentie uit de Bijbelverhalen te halen. Het gaat misschien wel niet omdat 

wonder. Misschien gaat het er veel meer om dat je vertrouwen hebt dat het goed kan komen. 

De zondag was er misschien wel niet voor om twee keer in de kerk te zitten, maar om juist 

tijd aan je geliefden en naasten te besteden omdat je daar in de rest van de week niet aan toe 

kwam. 

Het geloof weer lekker praktisch gemaakt net als bij Hans Visser 

Toen kregen we thuis de discussie want ik wilde dan wel naar Feyenoord op zondag, want 

daar kwam ik doordeweeks niet aan toe. 

Ik smulde van de lessen en dat heeft geleid tot waanzinnige cijfers op mijn diploma 

Bijbelonderwijs.( ik heb m mee!) 

Had ik misschien toch nog theologie kunnen gaan studeren!. 

 

 

De laatste persoon die ik wil noemen, heeft gezorgd voor mijn stellige overtuiging dat de 

maatschappij maakbaar is en dat je de wereld kunt veranderen 

Eerlijk gezegd was ik daar een beetje over gaan twijfelen. 

Natuurlijk, in het onderwijs weten we allemaal dat kinderen kneedbaar zijn en dat je ze kunt 

overtuigen van het goede. 

En ja de volgende generatie zal altijd voor veranderingen zorgen.  

Gebruikmakend van hun talenten kan het altijd beter worden! 

Maar ook bij kinderen hoor je ongenuanceerde uitspraken, vaak hoor je dan natuurlijk de 

mening van de volwassenen uit hun buurt. 

Maar laat duidelijk zijn dat ik geloof in de kinderen! 

Anders moet ik ook snel een ander vak gaan uitoefenen denk ik. 



 

Die derde persoon is Geert Rozema een jonge dertiger, zoon van hele goede vrienden en 

pastor in Klarendal in Arnhem. 

De probleemwijk van Arnhem , zoals Ondiep in Utrecht en Rotterdam-Zuid in mijn 

geboortestad. 

Hij is pastor in de wijk, maar niet tot priester gewijd. Trouwen mag gewoon zullen we maar 

zeggen. 

Op een woensdagavond in de voorjaarsvakantie hield hij een verhaal met als titel: Waar is 

God in Klarendal”  

Hij sprak voor een volle kerk, met voornamelijk bewoners uit genoemde wijk over hoe zijn 

dagen eruit zien. 

 

Ongelooflijk! 

Oprapen, letterlijk en figuurlijk van mensen in nood. Bekommeren om gokverslaafden, dieven 

en misschien nog wel erger. 

Korte lijnen met de politie. 

Ik heb niets met agenten, maar de twee die ik daar zag! Fantastisch. 

Hele kleine stapjes maken met probleemgezinnen en dat als de mooiste parels ervaren. 

Niet moedeloos worden als je na twee stappen vooruit weer vier stappen achteruit gaat… 

 

Een wijk vol met recessie, crisis en onverdraagzaamheid maar een club mensen rond Geert 

die iedere dag weer het verschil maken! 

 

Met een heel bijzondere sfeer in de bijeenkomst waarbij allerlei mensen verhaalden over hun 

ellende 

 

Hoezo de maatschappij is niet maakbaar????? 

De samenleving is maakbaar! 

Hier is het bewijs. En om met de bevlogen Miek de Jongh te spreken in haar preek: niet alleen 

kijken naar de overheid, maar vooral ook zelf doen! 

 

Waar is God in Klarendal? Ik denk dat ik hem die avond in Arnhem heb gezien! 

 

 

Nu ben ik toch een beetje dominee Baks vrees ik…met mijn voorbeelden van in ieder geval 

twee personen die jullie bijna allemaal niet kennen! 

 

Alle drie gebruikten ze hun talent. Net als Jezus. In het verhaal, de gelijkenis van de talenten. 

Bij een gelijkenis of spiegelverhaal is de boodschap verpakt in een dagelijkse situatie uit die 

tijd. Een situatie die voor iedereen helder en duidelijk is. 

Een talent was de aanduiding van een grote geldwaarde. Woekeren zoals dat zo mooi 

omschreven staat met je talenten levert erkenning en waardering op. 

Bij mijn afscheid van de lagere school in 1975 hield het hoofd der school een toespraak ook 

over die talenten, jouw talenten en dat je ze moet gebruiken, voor jezelf maar zeker ook voor 

de ander! 

Musical was denk ik iets goddeloos want daar deden we niet aan. 

Ik heb er wel een mooie tegel aan overgehouden. 

Goede vaart Aart..bekt wel lekker. 

 



Nu ben ik directeur van een leuke ik mag wel zeggen hele leuke basisschool waar we groot op 

de gevel hebben staan, dat je mag zijn wie je bent en groeien in je talent! En dat geldt niet 

alleen voor de kinderen maar ook voor ouders en ook voor het team van De Wegwijzer. 

Die talenten zijn er natuurlijk op cognitief gebied, maar ook op cultuur educatief gebied. 

Fijn dat je goed bent in rekenen of taal, maar als je daar wat minder begenadigd in bent is het 

toch fantastisch als je een beeldend wonder bent of als je de sterren van de hemel danst en 

speelt! In een tijd waarin “ cultuur” zwaar onder vuur ligt en waarin we 5 kilometer snelweg 

belangrijker vinden dan het geld te stoppen in jonge enthousiaste theatermakers, is het mooi te 

constateren dat onze school het predicaat “ Excellent”  heeft gekregen met name om de 

invloed die het cultuuronderwijs op onze school heeft op de leerprestaties en het welbevinden 

van de leerlingen. Hoezo cultuur doet er niet toe! 

 

We doen er allemaal toe! 

Ongeacht onze talenten! 

En we kunnen allemaal het verschil maken! 

 

Wat dat betreft is het ook heel mooi om in Wijk te mogen wonen. 

Veel mensen die hun talent gebruiken om zaken van de grond te krijgen.  

Het theater waar we nu zitten is daar een heel mooi voorbeeld van en in een heel andere 

context denk ik dan ook aan het tot stand komen van het Hospice! 

Maar ook al het vrijwilligerswerk..past dat niet mooi bij het laatste gedeelte van Mattheus 25: 

alles wat u mij minsten hebt gedaan hebt ge mij gedaan! 

 

Kortom het woord “ Talent” achtervolgt mij! Een heel leven lang! 

 

Het verhaal van de talenten en “ het te drinken geven”  van Jezus staan in mijn beleving niet 

toevallig achter elkaar. 

Om goed te kunnen doen, om je minste te kunnen helpen heb je je talenten nodig! 

 

In mijn leven heb ik enigszins een haat liefde verhouding met het instituut “ Kerk’ en dat 

komt omdat dat instituut nu eenmaal bestierd wordt door de mens. 

Het feit dat we in de protestantse hoek zoveel verschillende Kerkgemeenschappen hebben is 

daar het bewijs van. In grote lijnen geloven we allemaal in hetzelfde maar op één of andere 

manier past dat niet in dezelfde viering op zondag… 

Wat dan wel weer frappant is dat ik bij mijn drie voorbeelden van mensen die mij 

geïnspireerd hebben, drie mannen van diezelfde Kerk kies. 

Zo geeft deze preek mijzelf ook weer voldoende reden tot nadenkstof! 

 

Maar die man uit Nazareth die omzag naar de minsten en opriep om je talent te gebruiken: Ja 

daar heb ik iets mee! 

 

Want er is werk aan de winkel. 

Het is toch “ godgeklaagd” dat we in een welvarend land steeds meer mensen hebben die zich 

moeten bedienen  van de voedselbank. 

Ik hoop dat u flink gaat doneren bij de collecte, want het kan toch niet waar zijn dat er 

kinderen zijn die met Sinterklaas niets in hun schoen vinden? 

 

Natuurlijk kunnen we onze rijkdom eerlijker verdelen met de minste onder onze broeders. 

En niet alleen door het slim inzetten van gelden in de zogenaamde derde wereld landen,als we 

dat tenminste nog willen, maar: 



 

• Waarom is de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk? 

• Waarom iedereen evenveel AOW ongeacht wat je ook nog aan pensioen opsoupeert 

 

En zo zijn er legio mogelijkheden! 

 

De maakbaarheid van de samenleving komt naar mijn mening ook tot uiting in het eerlijk 

delen. 

 

En moeten we dat allemaal alleen doen, ieder voor zich! 

Ik denk het niet! 

De kracht zit hem ook in samenwerking. Samenwerking tussen individuele mensen, maar ook 

tussen organisaties. 

Daarin ben ik een groot aanhanger van GungHo, moeten jullie zeker eens “ googelen”. 

Een manager met indiaans bloed redt een fabriek van de ondergang door in te zetten op 

samenwerking. In zijn wereld worden veel uitgangspunten gebruikt vanuit de natuur, vanuit 

de dierenwereld. 

De eekhoorn leert je om je werk belangrijk te vinden. Als hij in de herfst geen eikels verstopt 

heeft hij in de winter niet te eten! Besef dat wat je doet belangrijk is voor de samenleving. 

Als je nu in de zorg of in het onderwijs werkt zou je bijna denken dat er niets goeds 

plaatsvindt! De werkelijkheid is natuurlijk anders! Besef dat: je doet er toe! 

De bever voert hij op als zelf verantwoordelijk voor je werk. Geef mensen de ruimte om zich 

te ontwikkelen, laat ze groeien in hun talent en geef ze eigen verantwoordelijkheid. 

Mensen voelen zich dan ook verantwoordelijk voor hetgeen ze krijgen toevertrouwd. 

Daar zit ook weer een link met de gelijkenis van de talenten! 

En tot slot voert hij de gans op. Jullie hebben ze vast wel eens over horen komen vliegen. 

Horen met name, want ze zijn constant aan het communiceren. 

Communicatie en het elkaar aanmoedigen en complimenteren is de derde poot van GungHo. 

 

Het bedrijf werd gered van de ondergang. 

Deze ingrediënten werken natuurlijk ook prima voor een betere samenleving! 

 

 

En morgen, morgen is het maandag. 

 

Laten we afspreken dat we morgen allemaal: u, jij en ik ons talent inzetten en het verschil 

gaan maken! 

En zeg niet “ ach wat doe ik er nu toe, ik ben een niemendalletje in het geheel.. Welnee: ooit 

gezien hoe het uurwerk van een Friese staande klok eruit ziet? Ik ben totaal niet technisch, 

maar ik weet wel dat als een van de 100 radertjes z’n werk niet doet, de klok stil komt te 

staan. 

 

Dus U, jij en ik wij doen ertoe! En we kunnen het verschil maken! 

 

Of zoals we in de theaterwereld zeggen: Ga voor goud… 

 

Geen woorden maar daden! 

 

Dank jullie wel!!! 

 



En denk nu niet dat ik nooit hoofdpijn krijg van zaken die niet lekker lopen, denk niet dat ik 

nooit wakker lig van schier onoplosbare problemen.  

Natuurlijk wel. 

De kunst is om bedreigingen om te zetten in kansen. 

Ik heb meer met “ parels”  dan met “ puzzels”. 

 

Wat mij dan energie geeft en wat mij weer leert relativeren: 

 

Kijk maar! 

 

(filmpje) 


