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De deur staat open, de zonnige zaal 
is modern en toch gezellig. ‘Aanloop-
centrum’ staat op een bordje. Er is een 
leestafel, een piano en in de zaal zitten 
mensen aan tafeltjes, alleen, met z’n 
tweeën of in een grotere groep.
Meteen komt er iemand op me af en 
vraagt of ik iets wil drinken. Eenmaal 
een plekje gevonden krijg ik een 
broodje. 
Aan een tafel zijn enkele mannen 
en een vrouw in gesprek. Of liever 
gezegd: een van de mannen vertelt, 

zijn stem klinkt door de ruimte. Over 
vakantiebestemmingen. Hij weet waar 
je het beste naar toe kunt, wat het 
goedkoopste is. Zijn schoenen zijn 
versleten, zijn bewegingen zijn kort en 

hoekig. De man naast hem zwijgt, kijkt 
voor zich uit en neemt een slok van 
zijn koffie.
De vrouw luistert en stelt een vraag. 
Ze kent hem, dat is duidelijk. Ze is 
vriendelijk, moet soms lachen om zijn 
ferme uitspraken en schenkt nog weer 
koffie in. Achter de bar staan een paar 
vrouwen en een man. Er wordt water 
opgezet, iemand gaat nog eens rond 
met koffie en broodjes.

Psychisch ongemak
jurjen Beumer is pastor en directeur 
van Stem in de Stad. Hij legt uit dat 
het aanloopcentrum een gastvrije plek 
is. ‘De kern waar alles om draait is de 
ontmoeting tussen mensen die tijd 
en aandacht voor elkaar hebben. Waar 
je welkom bent en je mag zijn wie je 
bent. Men kan er zomaar binnen lopen 
voor een praatje, een kop koffie of een 
persoonlijk gesprek.’ 

‘Dagelijks zijn er gemiddeld zeventig 
gasten,’ vervolgt hij. ‘Door het jaar 
heen bezoeken zo’n vierhonderd 
verschillende mensen meer of minder 
regelmatig het aanloopcentrum. Het 

gaat vooral om eenzame en thuisloze 
mensen of mensen die niet goed mee 
kunnen komen door bijvoorbeeld een 
psychisch of ander ongemak. In de 
loop van de tijd is het aanloopcentrum 
uitgegroeid tot een gemeenschap 
waar veel mensen elkaar ontmoeten. 
Dat zou niet mogelijk zijn zonder de 
enthousiaste inzet van ongeveer vijftig 
vrijwillige medewerkers.’
Het aanloopcentrum is de centrale 
activiteit en waaruit andere onderdelen 
van Stem in de Stad zijn ontstaan. 
Beumer werkt al 25 jaar in Haarlem. 
In 1987 ging het aanloopcentrum van 
start, toen nog aan Gedempte Oude 
Gracht, als een van de oudste inloop-
huizen in nederland. 
Beumer brengt me naar een ruim en 
licht kantoor op de eerste etage. Ik 
ben verbaasd als we de rest van de 
etage bekijken. Grote, lichte ruimtes: 
de architect heeft goed werk verricht. 
Er zijn nog oude balken te zien, die 
voor sfeer zorgen. Ook is er modern 
meubilair. ‘Allemaal gekregen’, zegt hij 
niet zonder trots. ‘Ik heb er nooit om 
gebedeld, voor de mensen met wie 
ik door al die jaren heen relaties heb 
opgebouwd was het vanzelfsprekend 
te zorgen voor spullen. Kijk, hier een 
wasmachine, een droger, computerap-
paratuur, zo dus.’

Het goede leven
Het diaconale werk begon in 1987 als 
Sociaal Basis Pastoraat. In 1989 begint 
de afdeling Kerk en Asielzoekers en 
groeit contact met Haarlemse moslim-
gemeenschappen. In die tijd is er ook 
intensief contact met het dekenaat van 
de rooms-katholieke kerk. na enige 
jaren is in 1995 het oecumenisch dia-
conaal centrum ‘Stem in de stad’ een 
feit. Het werk groeit uit en dat wordt 
gedaan vanuit de visie ‘Het goede 
leven in de stad voor ieder mensen-
kind’. Waarbij de missie luidt: ‘Dichtbij 
mensen zijn, vooral mensen in nood’.
Inmiddels zijn er zeven diaconale afde-
lingen. Ten eerste het aanloopcentrum: 
de centrale ontmoetingsplek. Ten 
tweede het diaconaal werk met spreek-
uren en begeleiding door buddy’s voor 
mensen die te maken hebben met 
armoede en sociale uitsluiting en het 
op eigen kracht niet redden. Ten derde 

Diaconie in zevenvoud vanuit één punt in Haarlem 

Luister naar een Stem in de Stad

Mooie geveltjes, boetiekjes, een royaal plein rondom de grote 
Sint Bavo. Goed geklede mensen op volle terrasjes. Een chi-
que stad, Haarlem. Ik ben uitgenodigd door dominee Jurjen 
Beumer om een bezoek te brengen aan ‘Stem in de Stad’, een 
oecumenisch diaconaal centrum. 

Jasja Nottelman

Vluchtelingen op 
bezoek in het We-

reldhuis, onderdeel 
van Stem in de 

Stad.
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het Wereldhuis voor asielzoekers en 
ongedocumenteerde mensen, waar  
concrete hulp en begeleiding wordt 
geboden. Ten vierde gratis maaltijd-
verstrekking aan mensen zonder geld, 
vaak dakloze en/of verslaafde mensen. 
Ten vijfde ‘Multireligieus Haarlem’ 
om het begrip voor en de dialoog met 
andere religies in Haarlem te bevorde-
ren. Het Haarlems beraad van religies 
wordt hier ondersteund. Ten zesde het 
straatpastoraat met aandacht en zorg 
voor mensen die op straat leven. En 
als laatste ‘religie, Cultuur en Spiritu-
aliteit’. Dit onderdeel draagt zorg voor 
de vierende en bezinnende activiteiten 
van Stem in de Stad, binnen haar 
eigen gemeenschap, maar ook voor de 
stad Haarlem.

Prinses Maxima
Al deze afdelingen zijn sinds okto-
ber 2011 gevestigd in het zogeheten 
Vincentius-Carré: goed geoutilleerde, 
moderne gebouwen van waaruit het 
werk gedaan wordt. De Vincentius-
vereniging, vernoemd naar de heilige 
Vincentius DePaul (zie ook pagina 8) 
is de vereniging die al sinds 1850 actief 
is in Haarlem met armenzorg. Stem in 
de Stad staat in die traditie. 
De eetvoorziening telt een grote 
keuken waar voor maximaal 450 
mensen gekookt kan worden. Beumer: 
‘We werken er naar toe dat er in shifts 
gegeten wordt. In de zaal kunnen zo’n 
tachtig mensen zitten. Dat vraagt 
enige coördinatie.’ 
Al met al zijn er tweehonderd vrijwil-
ligers aan het werk bij Stem in de 
Stad, bijgestaan door negen beroeps-
krachten. Op 25 oktober 2011 is het 
nieuwe gebouw geopend door Prinses 
Máxima. Stem in de Stad mocht van 
het Oranjefonds, waarvan Maxima 
beschermvrouwe is, een geldbedrag 
ontvangen voor de inrichting van het 
nieuwe gebouw. In het geheel geres-
taureerde en deels vernieuwde gebou-
wencomplex is een oude Middeleeuw-

se kelder herontdekt. Binnenkort zal 
hier een stiltekapel komen. Beumer: 
‘Dan zijn we terug bij het oude ideaal 
dat ook nu onze leidraad is: bid en 
werk, ora et labora’.  

Adempauze
De rondleiding door het gebouw 
eindigt in de Groenmarktkerk, een 
rooms-katholieke kerk waar elke week 
een meditatief moment met muziek, 
stilte en inspirerende teksten plaats-
vindt: ‘Adempauze’. Er is ook ruimte 
voor gebed. ‘Adempauze’ is er van en 
voor alle (betaalde en onbetaalde) dia-
conaal medewerkers en voor mensen 
in de stad die zoeken naar stilte en 
inspiratie.
De deur van de kerk gaat open. Een 
stenen trap leidt naar buiten. Een 
vrouw staat voor de trap met haar 
rollator. Een man met een warrige krul-
lenbos en een verweerd gezicht steekt 
haar de hand toe. ‘Zal ik even helpen?’, 
vraagt hij aan de vrouw. ‘Dat zou fijn 
zijn’, antwoordt ze. 

Jurjen Beumer heet Prinses Maxima welkom bij de opening van de nieuwe huisvesting.
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NAAR HET CONGRES?

Eind juni hield Groenlinks zijn partijcongres. Ik had me 
aangemeld maar begon te twijfelen: wil ik wel horen waar-
om de kandidatencommissie heeft besloten welke kandi-
daten zij op de kieslijst heeft geplaatst? Waarom ze een 
voorkeur heeft voor een jonge, autochtone academicus 
boven een oudere, allochtone, en minder hoogopgeleide 
kandidaat? Waarom zij meent dat een randstedeling eer-
der dan een kandidaat uit de provincie zich staande kan 
houden in een mediageile omgeving? En op welke gron-
den ze veronderstelt dat vooral mannelijke kandidaten 
zich toonaangevend in de fractie kunnen manifesteren?  

natuurlijk wil ik weten op grond van welke inhoudelijke 
overwegingen de commissie heeft besloten bepaalde kan-
didaten naar voren te schuiven. Maar ik heb geen behoef-
te aan een partijorgaan dat omwille van de transparantie 
kandidaten publiekelijk afserveert. Dat soort openheid 
wordt in ‘de hectische en mediageoriënteerde politieke 
omgeving van de Tweede Kamer’ wellicht toegejuicht, 
maar een negatieve waardering van iemands kwaliteiten, 
per definitie een subjectief oordeel, kan de kandidaten-
commissie wat mij betreft voor zich houden.   

De transparantie die Groenlinks de afgelopen tijd aan 
de dag legt, heeft veel weg van exhibitionisme. De par-
tij vertoont een sterke neiging om zich in het middelpunt 
van de aandacht te plaatsen, ook al gaat dat ten koste van 
individuele kandidaten (voor de kieslijst en zelfs het lijst-
trekkerschap).  De vraag is waarom de partij zo gek is op 
aandacht; meent ze dat openheid in extremis andere par-
tijen ervan kan overtuigen dat Groenlinks een geschikte 
regeringspartij is.  

Zoekt ze daarom ook haar heil in technocratische oplos-
singen? Femke Halsema begon enkele jaren geleden met 
het afpeuteren van het linkse etiket en jolande Sap gaat 
stug door, Groenlinks een identiteitsloze partij te maken. 
De versoepeling van het ontslagrecht is een voorbeeld van 
de technocratische, maar zielloze koers die de partij voert. 
De gedachte achter de voorgestelde vereenvoudiging van 
het ontslagrecht is dat de arbeidsmarkt dynamischer 
wordt. Maar zonder flankerend beleid is dat kansloos.  

Een linkse partij die zijn naam eer aan doet, zou er reke-
ning mee moeten houden dat de ouderen, allochtonen, 
en minder hoogopgeleiden de dupe zijn van de negatieve 
neveneffecten van flexibilisering van de arbeid. Dus dub-
bel uitgesloten, geen kans in de partij noch buiten de 
partij. Misschien was dat wel een goede reden om naar 
het congres te gaan: om te horen waarom de partijleiding 
daar zo weinig aandacht voor heeft getoond. 


