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{INTERVIEW

We zien een rijtje twee-onder-één-kap-
woningen. Twee huizen zijn tot één 
gemaakt. Daar wonen negen oudere 
zusters van de Vincentiusvereniging. 
Ze krijgen hulp in de huishouding en 
maaltijden via het naburige verzor-
gingshuis. 
Zuster lucia staat in de woonkamer 
en haalt een dik boek te voorschijn: 
haar postzegelverzameling. Aan de 

hand van die verzameling heeft ze de 
geschiedenis van de congregatie uit-
gebeeld: voor vrijwel elke gebeurtenis 
een bijpassende postzegel. Ze begint 
met het levensverhaal van de stichter 
van de orde: Vincent Depaul, oftewel 
Sint Vincentius (zie kader). 

Vliegkap
Eén van de postzegels toont het altaar 
in het moederhuis van de congregatie 
in Parijs. Ik vraag haar of ze deze stad 
kent. ‘ja,’ zegt ze, ‘ik heb er nog een 
deel van mijn noviciaat gehad.’ 
Ook het verhaal van Frédéric Ozanam, 
oprichter van de Vincentiusvereniging, 
heeft zuster lucia aan de hand van 
postzegels verbeeld. Ze wijst op een 
plaatje van een zuster met een ‘vlieg-
kap’. Een enorme, wijduitstaande kap. 
Die heeft zij zelf ook nog gedragen en 

dat was ‘heel onhandig’.
De congregatie van de Dochters 
van liefde bestaat niet uit gesloten 
kloosters. Vincent Depaul vond het 
belangrijk dat kloosterlingen de straat 
opgingen en zich voor armen en 
behoeftigen inzetten. Zuster lucia kan 
zich daar helemaal in vinden: ‘Ik wilde 
wat betekenen voor anderen; ik zou 
me niet thuis voelen in een contempla-
tief klooster, ik ben een doener.’
‘Wij moeten ook bidden, natuurlijk. 
Maar dat doen we ’s morgens vroeg 
en ’s avonds als we klaar zijn. Dan 
hebben we ook nog altijd een half uur 
meditatie. ’s Middags, rond twaalf uur, 
hebben we een klein gebed van vijf 
minuten.’
‘We zijn in Den Bosch nu nog maar 
met een kleine groep. En dan overlijdt 
er weer iemand of er wordt een zuster 
ziek of vergeetachtig. In nederland is 
geen instroom, maar in bijvoorbeeld 
Indonesië wel.’

Baanlozenproject
Zuster lucia was 24 toen ze intrad in 
Venlo. Vroeger kon dat op nóg jongere 
leeftijd. ‘In missielanden gaan mensen 
soms het klooster in om te kunnen 
leren. Zodra ze klaar zijn met de studie 
gaan ze er weer uit. Dat wil men nu 
voorkomen. Het mag geen bevlieging 
zijn.’
‘Ik wist zelf ook niet of ik het zou 
volhouden. Ik dacht: we proberen het. 
Het is afwachten of het niet te zwaar 
is. je hebt minder beschikking over 
je leven: je moet  vragen of je dingen 

Kloosterleven en keuze voor GroenLinks gaan goed samen

Het leven van Zuster Lucia

Iris Savelkouls

Zuster Lucia (88) behoort tot de orde van de Dochters 
van Liefde. Tijdens het vele werk dat zij deed voor zieken, 
vluchtelingen, werkloze jongeren en daklozen, ontmoette zij 
Ab Harrewijn. Zo kwam ze in de jaren negentig in het bestuur 
van De Linker Wang. Nu woont ze met acht zusters in een 
klein klooster in Den Bosch.

Vincent Depaul 
en de Dochters van Liefde
Vincent Depaul (1581-1660) stichtte in 1625 de 

Congregatie der Missie. Samen met Louise de 

Marillac stichtte hij in 1633 het genootschap 

van de Dochters van Liefde, een vrouwencon-

gregatie. De priesters deden missiewerk over de 

hele wereld. De Dochters van Liefde woonden 

in gewone huizen en deden liefdadigheidswerk. 

Vincent Depaul zei: ‘Ik geef je als klooster de 

straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de 

parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en 

als sluier de ingetogenheid.’ Frederic Ozanam 

richtte met bevriende studenten in 1833 de 

Vincentiusvereniging op, gericht op armenzorg, 

vernoemd naar Vincent Depaul en verspreid 

over de hele wereld. De leden zijn leken.
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Het is nog vroeg op een mooie ochtend in mei, als bij 
het Okura hotel in Amsterdam een wonderlijk gezelschap 
zich verzamelt voor de poort. Mensen met spandoeken, 
een megafoon, felgekleurde flyers, gele T-shirts. 

Op de shirts is een cartoon geprint van een champagne-
drinkende man in streepjespak, waaronder de tekst: ‘War 
is business’. Een klein jongetje houdt met ernstige blik 
een kartonnen bord vast, met een zelfgeschilderde leus 
erop: ‘Stop de oorlog.’ Helemaal vooraan ontrolt een jon-
geman een geverfd laken met de woorden: ‘Smeed uw 
zwaarden om tot ploegscharen’. Weer een ander heft een 
lied aan. Een voorbijganger roept: ‘Idioten!’.

Binnen in de hotelkolos begint ergens  de aandeelhou-
dersvergadering van EADS, Europa’s grootste wapenhan-
delaar en leverancier van wapenonderdelen. Taxi’s met 
aandeelhouders rijden af en aan, vriendelijk belaagd door 
activisten.

Zelf ben ik ook zo’n aandeelhouder: twee aandelen heb ik 
in mijn bezit, met het oogmerk samen met andere  vre-
desactivisten aan de vergadering te kunnen deelnemen. 
Het mag niet baten, helaas: bij de balie aan de ingang 
worden we urenlang tegengehouden. Politieagenten en 
beveiligingsmannen houden ons beleefd, maar scherp 
in de gaten. Ik voel me een beetje een dwaas, met mijn 
aandeelhoudersbewijs en mijn denkbeeldige geitenwol-
len sokken, machteloos tegenover de goedgeklede Pr-
dames. Wat haalt het eigenlijk uit, deze goedbedoelde 
kritische vertoning van dwars verzet, een speldenprik in 
de huid van een moloch?

En toch: het besef voor gek te staan zit diep verankerd 
in de genen van het christelijk geloof. ‘Dwaasheid’ als 
kernkwaliteit van gelovigen wordt weliswaar vaak effectief 
overschreeuwd door kerkelijke geldingsdrang of vergaan-
de aanpassing aan de heersende cultuur met haar dwin-
gende normen. Bovendien is de kerk zelf in veel gevallen 
grootaandeelhouder geworden van een wereld waarin 
voor dwazen geen plaats is. Maar ontlopen kunnen we 
onze  roeping tot aanstoot geven niet! 

Als tegengif tegen de vertwijfeling  heb ik daarom altijd 
een tekst bij mij van Paulus, de lastige apostel. Hij  schreef 
in een brief aan de gemeente van Corinthe: ‘Wat in de 
ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de 
wijzen te beschamen.’ Paulus voelde zich volgens eigen 
zeggen angstig en onzeker, maar kon niet anders dan de 
boodschap over het dwaze van God, dat wijzer is dan de 
mensen, verkondigen. 

En in die dappere, oeroude vastbeslotenheid zit de echte 
uitdaging en kracht van de ‘idioten’ met hun spandoeken, 
liederen en leuzen. laten we met vreugde voor gek staan.

Margrietha Reinders, predikant in Amsterdam.

DWAASHEID

Margrietha Reinders
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mag doen, zoals studeren. En de men-
sen met wie je samenleeft, kies je niet 
uit. Ook beslis je niet naar welk land je 
wordt uitgezonden.’
Ze wilde naar Indonesië, maar het 
werd Denemarken waar ze bijna 
vijfentwintig jaar woonde en werkte. 
‘In Helsingor deed ik van alles. Ik was 
kosteres in de kerk. na een jaar kon 
ik de taal een beetje spreken. Ik ben 
eigenlijk van beroep lerares in de naai-
vakken en ik heb daar les gegeven aan 
de avondschool.’
‘Terug in nederland belandde ik weer 
in Venlo. Ik paste in een rusthuis op 
patiënten die overstuur waren. Daarna 
werd ik in Den Haag ziekenverzorg-
ster. Weer later ging ik naar Amster-
dam in het Begijnhof. Daar werkte ik 
drie dagen in de week in een bejaar-
dentehuis, en twee dagen in de week 
gaf ik naailes aan Armeense vluchte-
lingen. De mannen zaten gevangen en 
de vrouwen woonden op de Vu, met 
de kinderen. Ik bezocht hen daar. Bij 
de Vincentiusvereniging gaf ik deze 
vrouwen naailes, dat was rond mijn 
zestigste.’
‘In 1990 ben ik begonnen met een 
baanlozenproject. Eerst moest ik 
een cursus volgen in het Mozes en 
Aäronhuis in Amsterdam. Daar heb ik 
Ab Harrewijn leren kennen. De lezing 
die hij gaf, boeide mij. Zo ben ik bij de 
linker Wang gekomen. Ab Harrewijn 
wilde dat er zowel katholieken als 
niet-katholieken in het bestuur van De 
linker Wang zaten.’

Een religieuze die voor GroenLinks kiest?
‘Misschien vinden sommigen mijn 
politieke keuze bijzonder. Maar ik vind 
het voor de hand liggen omdat ik de 
doelstellingen van mijn congregatie 
in de richting van Groenlinks vind 
komen: klaar staan voor de arme kant 
van nederland. Dat vind ik nog. Ik 
stem hier ook altijd Groenlinks.’ 
‘Ab en zijn gedrevenheid waren een 
goede stimulans. Toen de scheeps-
werven gingen sluiten, hebben we 
gedemonstreerd. Ik liep met mijn 
zusterskleding aan, dus was duidelijk 
te zien dat ik van de kerk was en de 
kerk was dus vertegenwoordigd in de 
demonstratie, zo vond Ab.’
na een tweede periode in Denemarken 

ging ze in Den Bosch als vrijwilliger 
werken bij het genoemde baanlozen-
project rond Kringloopbedrijf Vraag en 
Aanbod. Zuster lucia: ‘Een project 
waar Ab ook bij betrokken was. Intus-
sen gaf ik ’s middags naailes op de 
Vincentius-vereniging en ’s ochtends 
ging ik naar het inloopschip om voor 
daklozen te naaien. Ik ben er mee op-
gehouden toen je ineens een diploma 
moest hebben. Dat had ik niet. Met 
een gediplomeerd maatschappelijk 
werkster kregen we meer subsidie van 
de gemeente.’
‘Toen werd ik tachtig en dacht ik: het 
is mooi geweest. Er kwam een mooi 
afscheid met een eucharistieviering 
in de nederlands Hervormde Kerk, 
door een jonge priester met wie ik had 
samengewerkt. De dominee speelde 
het orgel. Het was een grote verras-
sing voor mij.’

‘Gooi maar’
Het was niet altijd even fraai wat ze 
meemaakte. Een dakloze in het inloop-
schip was kwaad omdat hij om acht 
uur ’s morgens de boot moest verla-
ten. Hij wilde een stoel gooien. ‘Gooi 
maar,’ zei zuster lucia. Daarop deed 
de man de stoel weg. De politie moest 
er desondanks aan te pas komen. 
‘Maar er is ook veel om dankbaar voor 
te zijn, zoals mensen die in de Kring-
loopzaak gingen werken en uiteindelijk 
goed terecht zijn gekomen.’ 

Zuster Lucia
1948-1955:  Venlo. Intrede tot de orde van de 

Dochters van Liefde en onder meer 

opleiding modevakschool.

1956-1970:  Denemarken. Koster, avondschool, 

washuis en naaiwerk.

1971:          Venlo. Zorg voor patiënten.

1972-1981:  Den Haag. Opleiding tot ziekenver-

zorgster, daarna praktijkbegeleider 

van leerlingen.

1981-1990:  Amsterdam, Begijnhof. Ziekenver-

zorging in Osdorp en naailessen 

voor vluchtelingen.

1984-1990:  Terug naar Denemarken: oppakken 

oude werkzaamheden.

1990-2004:  Den Bosch. Vrijwilligerswerk bij 

Kringloopbedrijf ‘Vraag en Aanbod’. 

Naailessen bij de Vincentiusvereni-

ging. Avond- en nachtdienst op de 

daklozenboot. 


