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Medio maart stopten de taallessen, de zang- 
en muzieklessen, open atelier, de schrijf- en 
kerkcafé’s, diensten, de fietsenwerkplaats,  
kledingwinkel en de Lunchroom en daarmee 
konden we ruimte maken voor de directe op-
vang, hulp en zorg aan de mensen die het het 
hardst nodig hadden. De kosters en een team 
betrokken vrijwilligers houden het Open Huis 
en Eethuis sinds het aanbreken van de Corona-
crisis open. Maximaal 30 mensen komen tege-
lijk ‘in shifts’ van anderhalf uur binnen, zodat 
er voldoende afstand kan worden gehouden 
en iedereen gegarandeerd ergens op de dag 
plek heeft in de kerk. Ook in het Eethuis was 
de afgelopen maanden minder plaats dan ge-
bruikelijk,  zodat iedereen op anderhalve me-
ter afstand van elkaar kon eten. Gelukkig zijn 
we de hele tijd in staat geweest zeven dagen 
per week van negen tot negen open te blijven! 

Alle maatregelen maken de sfeer heel anders 
dan we gewend zijn: de gebruikelijk drukte en 
hectiek in de kerk verdween. Bij binnenkomst 
meten de kosters de temperatuur van mensen. 
Als koorts wordt gemeten, wordt iemand di-
rect apart gezet en worden de straatdokters 
ingeschakeld, maar dat is tot nu toe nog niet 
voorgekomen. Gelukkig is voor zover wij we-
ten bij geen enkele bezoeker van de Paulus-
kerk het Coronavisus vastgesteld. We zijn 

dankbaar dat we ook in deze tijd opvang, zorg 
en hulp kunnen blijven bieden, maar wennen 
doet het niet. Nabijheid is voor ons zo belang-
rijk, dat we uitkijken naar de tijd dat we de 
deuren weer wagenwijd open kunnen zetten 
en onbekommerd een arm om ieders schouder 
kunnen slaan. 

Activiteiten starten langzaam  
weer op 
In de maand juni starten veel activiteiten ge-
lukkig voorzichtig weer op. De afgelopen we-
ken vroegen we mensen die een eigen plek 
hebben zoveel mogelijk thuis te blijven, om 
plaats te maken voor de mensen zonder dak 
boven het hoofd. Inmiddels is iedereen weer 
welkom in de Pauluskerk: ook de mensen die 
wel een eigen kamer of woning hebben. Sinds 
juni kan iedereen weer deelnemen aan de 
kerkdiensten en avondgebeden in de Kerkzaal, 
die sinds april alleen online bij te wonen wa-
ren. Er is vooralsnog plaats voor maximaal 30 
mensen tegelijk. Ook de kledingwinkel is sinds 
juni weer open, net als het Kerkcafé, het Open 
Atelier en de kapper, geheel Coronaproof ui-
teraard. Veel bezoekers geven aan, niet te kun-
nen wachten weer aan de activiteiten mee te 
doen, het leven is voor veel mensen leeg zonder 
ontmoetingen, gesprekken  en activiteit. 

Steeds in contact blijven
De afgelopen periode hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk in contact te blijven met men-
sen, vooral met de meest kwetsbare bezoe-

Ook voor veel bezoekers van de Pauluskerk is het een onwennige, onzekere en vaak moeilijke tijd. Halverwege maart besloten we 

naar aanleiding van de Coronamaatregelen alle activiteiten te schrappen die niet direct bijdragen aan de opvang, zorg en hulp aan 

de meest kwetsbare mensen in de stad. Zo konden we ruimte maken voor de zorg en opvang voor de echte daklozen, waaronder 

arbeidsmigranten, mensen met psychiatrische problemen en verslaving, maar ook de ‘bankslapers’ die overdag nergens anders te

recht kunnen en de ongedocumenteerden. We zijn dankbaar en blij dat Open Huis, Eethuis en hulpverlening voor hen elke dag open 

konden blijven. 

Coronatijd in de Pauluskerk: er zijn 
voor de meest kwetsbare mensen
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De nachten verliepen opvallend rustig. Mensen 
konden om half 11 naar binnen en een plekje 
zoeken, op een stoel of op een slaapzak op de 
grond. Veel mensen waren uitermate dankbaar 
dat er iemand was die zich om hen bekom-

merde en vielen in slaap zodra hun hoofd de 
grond raakte. De eerste twee nachten sliepen 
er ruim dertig mensen op het Kerkplein, de 
derde nacht waren er zeker veertig mensen. 
Sommigen hadden al dagen niet geslapen.

Naar aanleiding van onze nachtopening be-
loofde het college van burgemeester en wet-
houders om de winterregeling ruimhartiger te 
zullen toepassen. Aan die belofte hebben zij 
zich tot nu toe gehouden. Ook de raadsleden 
roerden zich. Hen hadden we uitgenodigd om 
in de Pauluskerk eens te komen luisteren naar 
verhalen uit de praktijk. Een aantal partijen 
riep wethouder De Langen daarna op met een 
oplossing te komen voor de arbeidsmigranten 
die in Rotterdam op straat leven. Directe op-
vang in een stadsherberg. Opvang niet als 
doel, maar als middel voor een duurzame op-
lossing, hetgeen in 90% van de gevallen bete-
kent: met goede begeleiding terug naar land 
van herkomst. 
De wethouder wijst naar het rijk als het aan-
komt op de opvang en hulp voor deze groep, 
maar zegde toe met een brief te komen. In-
middels is er een heel andere situatie ont-
staan, waarbij de gemeente de afgelopen 
maanden heeft geprobeerd om iedereen die 
dakloos is zoveel mogelijk op dezelfde plek te 
houden. Ook voor de arbeidsmigranten en 
ongedocumenteerden is er sinds eind maart 
nachtopvang, nog tot medio juni. Een onge-
kende situatie en wat ons betreft een begin: 
we zullen de gemeente blijven oproepen om 
de aandacht voor deze mensen ook na deze 
crisis vast te houden. Niet het belang van 
‘onze’ gezondheid hoort immers voorop te 
staan, maar het belang van de mensen in 
kwestie!  

Nachtopvang opent ogen 
Het lijkt in deze Coronatijd alweer een hele tijd geleden: de dagen in januari dat we de 

deuren openden voor iedereen die op deze nachten nergens anders terecht kon. Hoe

wel opnieuw kou was voorspeld, zorgde de gemeente Rotterdam niet voor extra bed

den. Onaanvaardbaar, want niemand hoort op straat en zeker niet in de kou. Om men

sen een warme plek te geven en om aandacht te vragen voor het feit dat de 

winterregeling blijkbaar niet werkt, boden we zelf opvang. 

kers. Mensen konden ons zeven dagen per 
week dag en nacht bellen, met zorgen, vragen 
of voor een praatje, met de hulpverleners, 
mensen van de commissie van bijstand of van 
de staf. Met sommige mensen zochten we zelf 
actief contact, om te volgen hoe het hen ver-
ging, als ze daar prijs op stelden uiteraard. 
Mensen die we echt niet alleen thuis wilden 
laten, omdat we verwachtten dat zij anders te 
diep zouden wegzakken in een psychose of 
depressie, nodigden we toch uit in het Open 
Huis. 

Zo hebben we geprobeerd om zo veel mogelijk 
onder de lastige omstandigheden die Corona 
met zich meebrengt er te zijn voor de mensen. 
De komende jaren zullen we ervaren wat de 
impact van de crisis op mensen zal zijn. Wij 
merken nu al een groeiende nood. Sinds april/
mei kloppen steeds meer mensen aan voor 
hulp, mensen die het op eigen kracht niet meer 
redden, die soms als gevolg van de crisis hun 
onderdak bij vrienden en kennissen zijn kwijt 
geraakt en aankloppen voor een briefadres. 
We maken ons grote zorgen om deze groep 
‘zelfredzame daklozen’: mensen die in de ogen 

van de gemeente zelfredzaam zijn, sterk ge-
noeg om hun eigen problemen op te lossen, 
maar die zonder dak boven het hoofd en in-
schrijfadres zeer kwetsbaar zijn en risico lopen 
om af te glijden als zij niet de juiste hulp krijgen. 

Zorgen om de meest kwetsbare 
groepen
Het zijn de meest kwetsbare groepen die door 
de crisis nog verder in de problemen komen, 
of dreigen te raken. De mensen met flex- en 
0-urencontracten, zzp’ers en nu ook de zelf-
standig ondernemers die werken in de secto-
ren waar de klappen vallen. Speciale zorg is er 
om de arbeidsmigranten, die onder vaak de-
plorabele omstandigheden hun werk doen en 
slecht gehuisvest zijn. Met hun werk verliezen 
zij vaak ook hun woning en als ‘niet-rechtheb-
benden’ hebben zij geen recht op opvang of 
begeleiding. Zorgelijk is ook de situatie van de 
ongedocumenteerden die de afgelopen perio-
de op grote schaal hun inkomsten zagen weg-
vallen. Zij zijn vaak afhankelijk van zwart werk 
in de ‘schaduweconomie’ en hebben geen 
formele zorg-of hulpstructuren om op terug te 
vallen. Bij de Pauluskerk hebben we de afgelo-

pen periode mensen ondersteund met extra 
bijdragen voor huur en voedsel, onder meer 
dankzij een noodfonds van netwerk DAK. 
Ook de komende periode zullen we ons met 
onvermoeibare inzet sterk maken voor al deze 
mensen: waar mogelijk door individuele no-
den op te lossen en waar nodig door de pro-
blemen luid en duidelijk kenbaar te maken aan 
overheid en politiek. 
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Het is half tien in de avond als ik op het Schouw-
burgplein in Rotterdam een warme bioscoop-
zaal uitloop. Buiten is het guur. De winter doet 
eindelijk, na lang dralen, schoorvoetend zijn 
intrede. Deze maanden staan te boek als war-
mer dan ooit, in werkelijkheid gutste de regen 
onafgebroken door de straten. Nederlanders 
praten graag over het weer. Ik hoorde mezelf 
ook met regelmaat zeggen: “Dat ik liever de 

vrieskou heb, dan dat het de hele tijd maar re-
gent”.  Het is inmiddels januari en de barometer 
kruipt ’s nachts richting het vriespunt. Weg-
gedoken in mijn kraag loop ik de hoek om bij 
de Pauluskerk. Anders dan gewoonlijk op dit 
tijdstip brandt er nog licht. Binnen zit een klein 
groepje vrijwilligers te kletsen aan een tafel.  
Ze wachten op de nacht.  De dominee, Dick 
Couvée, heeft besloten om, tegen de officiële 
regels van de gebruikelijke gemeentelijke 
winter opvang in, de deuren voor de nacht 
open te zetten. Want wat is koud? Wanneer is 
het té koud? Dusdanig koud, dat het inhumaan 
en gevaarlijk is om mensen buiten te laten sla-
pen? De vier grote steden bepalen gezamenlijk 
wanneer dat is op basis van het vriespunt.  
Als het volgens de opgestelde regels het ‘te 
koud label’ verdient, dan mag de nachtopvang 
officieel open. En weer dicht als de (gevoels)

temperatuur een graad omhoog gaat. En weer 
open als het een graad zakt.  

Aanklacht tegen de buitenwereld 
Ik ben een echte koukleum, in de herfst en de 
winter zitten mijn schouders tegen mijn oren 
aangeklemd, thuis staat de verwarming te 
loeien op het niveau van een bejaardentehuis 
en s’avonds kruip ik in een dikke trui en wollen 

sokken onder een deken op de bank.  Winter 
is winter, koud is koud, veel ingewikkelder is 
het niet vinden ze bij de Pauluskerk en dus 
gaan deze nacht voor de tweede keer achter-
een de deuren hier open om 22:30 uur ’s avonds.  
Langzaamaan vormt zich een groepje mannen 
voor de deur. In een ruit bij de voordeur zit een 
grote ster, die rond de kerst door een verwarde 
bezoeker is veroorzaakt. Een van de vrijwilligers 
heeft de barst in het raam vervolgens vrolijk tot 
“De kerstster” gedoopt.  Het groepje stom-
melt schuchter en tegelijkertijd haastig naar 
binnen, hun huisraad gepakt in rolkoffers en 
blauwe Ikeatassen. Van achterin de beneden-
ruimte, het kerkplein geheten, kijk ik met een 
gemengd gevoel van nervositeit, medelijden 
en schuldgevoel naar de binnenkomers. Een in 
elkaar gedoken man van rond de 30 loopt met 
grote stappen rechtstreeks naar een hoek van 

de ruimte, doet zijn rugzak af, zijn beduimelde 
lichtblauwe jas houdt hij nog even aan. Naast 
hem installeert een andere man geroutineerd 
zijn tablet en zit binnen de kortste keren een 
film te kijken. Een andere man kijkt zijdelings 
met hem mee. Een lange, magere man draagt 
een muts met daarop ‘Fuck the cold’.  Twee 
Poolse jongens, kiezen de andere hoek. Uit 
hun tassen komen slaapzakken en ze maken 

harmonieus twee bedden naast elkaar op. 
“Warm in here, this is where I slept yesterday, 
it is warm. Thank you thank you”. Dankwoor-
den horen we van de bezoekers de hele avond 
veel en vaak terugkomen. 

Eén nachtje maar. 
Zes mannen zitten gemoedelijk te praten, af 
en toe halen ze wat koffie. In een hoek onder 
de trap ligt een dronken man met een rood 
aangelopen hoofd hard te schelden. Ik kan zijn 
Oost-Europese woede niet verstaan, maar ik 
proef teleurstelling en een aanklacht tegen de 
buitenwereld. Wie zal het zeggen. Niemand 
trekt zich er iets van aan en al rap is hij in een 
diepe slaap verzonken.  In tegenstelling tot de 
onrust en chaos die ik verwachtte, heerst er 
rust, respect en dankbaarheid. En een sterke 
behoefte aan anonimiteit, niemand wil gefo-

In januari was de Pauluskerk drie nachten open voor iedereen die anders de nacht op straat had moeten slapen, om mensen in de 

kou niet op straat te laten én uit protest tegen de gemeentelijke winterregeling. Vrijwilliger Marlyn van Erp was er een nacht bij en 

schreef een reportage.

Het kan vriezen, het kan dooien 
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tografeerd worden en gesprekken gaan maar 
mondjesmaat over het buitenslapen.  Ik hoor 
een man, laten we hem Harrie noemen, tegen 
een journalist van het AD praten alsof het 
maar voor een nachtje is, hij heeft morgen een 
huis. Van de dominee hoor ik dat hij hem al 
jaren kent.  Plots stapt er een ielige man bin-
nen samen met twee verlegen pubers. Ze val-
len op tussen de mannen uit Midden- en 
Oost-Europa. Niet alleen door hun frêle ver-
schijningen, maar kinderen komen hier niet zo 
vaak, en zeker niet in de nacht. De jongen en 
het meisje zitten muisstil naast hun vader, die 
het hoogste woord voert, maar moeilijk te ver-
staan is. Ik kan ontcijferen dat ze net van 
Schiphol komen, vanuit Marokko. De vader 
laat me 3 Nederlandse paspoorten zien. De 
jongen van 14 zit weggedoken in een hoodie 
en zwijgt. Het meisje draagt mooi gelakte na-
gels, een lange, beige winterjas en spreekt 
naast Marokkaans en Arabisch een beetje En-
gels, Nederlands en Frans. De vader blijft aan 
het woord in gebrekkig Nederlands, zijn 17-ja-
rige dochter kijkt af en toe gelaten naar de 
man. In andere omstandigheden zouden het 
de rollende ogen van een normale puber zijn, 
nu vermoed ik dat het niet de eerste keer is 
dat ze op sleeptouw zijn genomen zonder een 
duidelijke slaap- of verblijfplaats.  

Wat is ‘een plek’?  
Een vriend van mij doet al jaren onderzoek 
over de hele wereld naar wat ‘a place or a 
space’ nou eigenlijk betekent. De behoefte 
van de mens om iets af te bakenen voor zich-
zelf lijkt cruciaal. Op nachtelijke tochten door 
de woestijn trekken mensen strepen in het 
zand om hun slaapplek te bepalen, in een 
klaslokaal kiezen studenten steeds dezelfde 
plek uit waar ze gaan zitten en vakantiegan-
gers gaan extra vroeg uit de veren om hun 
handdoek op het ligbed bij het zwembad te 
leggen. Hier woon ik. Hier slaap ik. Hier ben 
ik, hier besta ik. Het wordt laat en iedereen 
maakt zich klaar voor de nacht. Sommigen 
hebben al nachten niet geslapen en zijn over-
vermoeid. Een enkeling ligt voorovergebogen, 
leunend op tafel, een ander opgekruld op een 
paar aan elkaar geschoven stoelen met niets 
anders dan de jas die ze dragen over zich heen 
gedrapeerd. De meesten maken het zich zo 
aangenaam mogelijk met een eigen slaapzak 
of deken en verdwijnen in die afgebakende 
twee vierkante meter die vanavond hun huis is. 

In de weken daarna raast er een storm over 
Nederland. De wind krijgt voor het eerst een 
naam: Ciara. Door die naam wint de aandacht 
voor de storm aan kracht. Vergeleken met de 
naamloze stormen van voorheen nemen men-
sen de waarschuwingen meer serieus, ze blij-
ven zoveel mogelijk binnen en gaan niet de 
weg op. De stormschade blijft beperkt.  Het 
zijn barre omstandigheden buiten, terwijl de 

temperatuur aangeeft dat het officieel toch 
echt niet te koud is. Regen en wind, zonder 
verwarming om de boel te laten drogen. Dat 
ellendige gevoel als niets meer droog wordt, 
alles klam en vochtig blijft of zelfs doorweekt. 
De kou die in je botten trekt alsof het je nooit 
meer wil verlaten. Ziek worden is dan zo ge-
beurd. Alcohol drinken om warm te blijven is 
levensgevaarlijk.  Ik huiver als ik de wind om 
mijn huis hoor razen en de regen tegen de ra-
men zie slaan. Op het allerlaatste moment 
hoor ik dat de gemeente alsnog de winterop-
vang voor een nachtje open doet op dringend 
verzoek van de Pauluskerk. Voor heel even zijn 
de buitenslapers weer binnenslapers en kun-
nen ze even op adem komen, opdrogen en de 
natte kou verjagen. Een dag later gaat de op-
vang weer dicht.  

“Zonder regen, kwam ik jou toch 
tegen.”
Niemand kiest ervoor om op straat te belan-
den. De laatste 10 jaar is het aantal daklozen 

verdubbeld, van 18.000 naar 40.000. Door de 
groeiende armoede belanden mensen vaker 
en sneller tussen wal en schip. Er zijn te weinig 
betaalbare woningen en de opvang voor men-
sen die uit de geestelijke gezondheidszorg ko-
men is niet goed geregeld. Midden- en Oost- 
Europeanen worden hier naartoe gehaald om 
voor een habbekrats te komen werken, maar 
worden verder aan hun lot overgelaten. Al-
leen als het op de app van de ambtenaar on-
der nul graden is gaat de deur voor deze men-
sen op een kier. Een goede nachtopvang voor 
iedereen, ook als het niet vriest is een bittere 
noodzaak en een de eerste stap op weg naar 
een beter bestaan. Rotterdam is een wereld-
stad, er zullen altijd mensen zijn die struikelen 
en onverhoopt op straat terecht komen. Dat 
wil niet zeggen dat we ze moeten laten liggen 
of over ze heen mogen stappen. Ineens schiet 
me een dichtregel van bezoeker Harrie te bin-
nen: “Zonder regen, kwam ik jou toch tegen.”

 Marlyn van Erp  

  Uit het Schrijverscafé      
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Met Kunst & Cultuur willen we een stem geven 

aan mensen die in deze samenleving niet worden 

gezien en gehoord. Dat doen we onder meer met 

de Paulus Podia. Bezoekers van de Pauluskerk 

treden op, meestal samen met een bekende 

stadsgenoot en Rotterdammers worden uitge

nodigd zich onder te dompelen in de poëzie,  

muziek en andere voordrachten. Met zo’n veertig 

mensen publiek worden de Paulus Podia steeds 

beter bezocht. In februari was Karim Amghar te 

gast, hij sprak over zijn boek ‘van radicaal naar 

amicaal’. Een scala aan optredens van bezoekers 

maakte er een volle, rijke avond van. 

Paulus Podium: 
een volle en 
rijke avond

  Steun de Pauluskerk 

Als u het werk van de Pauluskerk wilt 
steunen, kunt u een bijdrage storten op 
een van de onderstaande banknummers:

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk:
NL36 TRIO 0338 7521 02

Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30 INGB 0005 5661 16

Stichting Vrienden van de Pauluskerk:
NL11 TRIO 0379 4879 93

Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL59 TRIO 0391 2279 12
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Bezoekers kregen verschillende opdrachten 
mee. ‘Teken je schuilplek’ bijvoorbeeld. 
Maar ook: ‘In Quarantaine’. Wat doet deze 
periode van quarantaine met jou? Waar 
droom je van? Wat mis je? Wat krijgt extra 
aandacht? Met die vragen gingen de deel-
nemers aan de slag: de tekenaars, dichters, 
schilders, zangers en muzikanten. Dit keer 
niet in de Pauluskerk, maar noodgedwongen 
thuis of vanuit de opvanglocatie. Veel werk 
is te zien op de pauluskerkrotterdam.nl. Je 
komt er via de blauwe balk rechts, op de 
homepage, via: ‘Kunst&Cultuur online’. 
Sinds juni vinden het Open Atelier, Schrijvers-
café en Kerkcafé weer plaats in de Paulus-
kerk en kunnen mensen weer samen werk 
maken. 

Kunst & Cultuur Online
Tijdens de lockdown hebben de begeleiders van het Open Atelier 

en het Schrijverscafé contact gehouden met de kunstenaars van 

de Pauluskerk. Wie daaraan behoefte had maakte werk vanuit 

huis. Dat heeft veel mooi, nieuw werk opgeleverd. 
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK
voor actuele informatie zie: 
www.pauluskerkrotterdam.nl
Open Huis
Iedere dag van de week ➔ 9:00 - 21:00 uur
Open Atelier
Maandag en donderdag ➔ 13:30 - 16:30 uur
Medische dienst (uitsluitend op afspraak) 
Voor het maken van een afspraak:
Tel. 010 - 413 56 00 
Eethuis
Maandag t/m vrijdag ➔ 17:00 - 18.00 uur
Vluchtelingenspreekuur    
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 - 17.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 10.00 - 21.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur 
Iedere dinsdag ➔ van 9.30 - 15.30 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 -15.00 uur 
Kledinghuis Dinsdag, donderdag en vrijdag  
➔ 9:00 - 16.00 uur
Fietsenwerkplaats Maandag, woensdag en  
vrijdag ➔ 10:00 - 15.00 uur
Kapper Woensdag ➔ 10.00 - 12.30 uur
Schrijverscafé Iedere woensdag  
➔ 11:00 - 12.00 uur
Welkomstbalie
Alle werkdagen  ➔ 9.00 - 16.30 uur
Gitaarles
Iedere dinsdag ➔ 19:00 - 20.30 uur
Taallessen (www.pauluskerkrotterdam.nl)
Muziekavond (www.pauluskerkrotterdam.nl)
Avondgebed    
Iedere vrijdagavond ➔ 20:00- 20.45 uur
Kerkcafé
Iedere werkdag ➔ 12:00 - 13:00 uur
Kerkdienst
Elke 1e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Begeleide stilteviering
Elke 2e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Kerkdienst met aandacht voor 
kunst en cultuur
Elke 4e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Wake bij detentiecentrum Rotterdam
Elke 1e zondag van de maand  
➔ 16:00 – 17:00 uur
Bezoekadres Pauluskerk:  
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.

COLOFON
Pauluswerk beschrijft activiteiten van de  
Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden  
en belangstellenden van de Pauluskerk. 

REDACTIE
Dick Couvée en Hans Valkenburg.  
Het eerstvolgende nummer verschijnt  
oktober 2020. Reacties, mededelingen en  
bijdragen voor dit nummer kunnen tot  
uiterlijk 25 september 2020 gestuurd worden  
naar: Stichting Samen 010, 
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
T.: 010 - 466 67 22, e-mail: info@samen010.nl 
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie. 
Vormgeving: Studio Voetnoot, Utrecht  
Druk: Drukkerij Kapsenberg van Waesberge, 
Rotterdam

Wat opvalt zijn de vele soorten vogels en hun 
gedrag. We kenden al de blauwe reigers, die 
chagrijnig met opgetrokken schouders langs 
de slootkant staan te spieden naar iets dat be-
weegt en eetbaar is. Talrijke nesten van meer-
koeten, die met fanatisme hun territorium ver-
dedigen tegen iedereen die in de buurt komt: 
zelfs grote zwanen worden verjaagd. Nu de 
eieren zijn uitgekomen en de kleine meerkoet-
jes piepend rondzwemmen, is het interessant 
om regelmatig het aantal kleintjes te tellen: 
welk ouderpaar heeft er nog een paar in leven 
weten te houden?  
In de naaste omgeving hebben twee ijsvogels in 
hun intrek genomen in een omgevallen boom 
langs de waterkant. Dit trekt zoveel vogelaars 
met immense camera’s, dat de gemeente heeft 
gezorgd voor een soort beschermende hout-
wal, waar het publiek doorheen kan observe-
ren en fotograferen.
Tegen de avond lopen veel konijnen hun rond-
je in de buurt. Ze moeten wel oppassen, kort-
geleden liep er een vos in de omgeving.
 
Recent ontdekten we een paar aalscholvers. 
Mooie grote vogels, die als een vis door en on-
der het water schieten en regelmatig bovenko-
men met een spartelende echte vis in de bek. 
Na de maaltijd zoeken ze een rustige plek om 

op karakteristieke wijze de vleugels te spreiden 
en deze al wapperend te drogen. 

Zo zijn er nog veel meer dingen te beleven in 
de naaste woonomgeving, op loop- fiets- rol-
lator- en scootmobiel afstand. De vernieuwde 
samenleving zal nadat de crisis is afgenomen, 
er anders uitzien. Er zal veel minder gereisd 
moeten worden. Nutteloze vliegreizen tegen 
vaak onzinnig lage tarieven, moeten afgeschaft 
worden. Waar zijn al die wereldreizen voor  
nodig? Er worden miljoenen kilo’s toeristen, die-
ren en producten over de hele wereld heen en 
weer vervoerd. Dat moet en kan veel efficiënter! 
Vroeger was alles niet beter of slechter, maar 
wel anders. Zo werd er in de tijd van Johann 
Sebastian Bach veel gelopen. Honderden kilo-
meters legde hij te voet af. Het inspireerde hem 
kennelijk zodanig dat hij onvergetelijke mooie 
muziek componeerde, die moeiteloos alle onzin 
van onze moderne tijd heeft overleefd.

Er is altijd hoop, laten we om ons heen kijken 
en luisteren. Maar we zullen ook alert moeten 
blijven. De vernieuwde samenleving zal nog 
meer dan vroeger aandacht moeten hebben 
voor mensen die hulp en advies nodig hebben. 
 

Hans Valkenburg  

Overpeinzingen van een  
“ambassadeur” van de Pauluskerk

Vogelvlucht

De intelligente opsluiting en de beperking in onze bewegingsvrijheid noodzaakte tot 

een andere inrichting van het levensritme: geen horeca, theaters, musea, kerken, 

zwembaden, sportscholen, voetbalstadions en visites. De autoriteiten bepaalden al in 

een vroeg stadium dat het halen van een frisse neus is toegestaan, bij voorkeur in de 

woonomgeving. Nu kwamen wij al graag buiten, lopen of met de fiets, maar de ont

stane lacunes door het niet meer kunnen bezoeken van de hiervoor genoemde organi

saties, zorgen ervoor dat de buurt wat nauwkeuriger onder de loep wordt genomen. 


