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overweging 

Een grote man is hij. Karst noem ik hem even. Groot. Harde stem, enorme handen en agressieve taal. Hij zegt 
dat hij dwars door je heen kijkt en zijn ogen doen behoorlijk hun best. Intimiderend is hij, maar ik heb nog nooit 
gehoord over fysieke agressie van zijn kant. Ik ken hem uit het straatleven en we ontmoeten elkaar een tijd 
lang regelmatig in de opvang. We hebben het over de vrouw die hij zijn vriendin noemt en die vastgelopen is in 
een kluwen van drugs, schulden, hersenspinsels, oude contacten waar ze wel of niet van los wil en zorgen om 
familie. Karst, op zijn eigen manier, probeert in te grijpen in haar leven. “Wie ben ik, om niet te helpen?”, zegt 
hij….  

Een simpele, retorische vraag lijkt hij te stellen. Natuurlijk help je. En ik zou Karst kunnen aanmoedigen en een 
compliment maken. Vermoedelijk heb ik dat ook gedaan, want echt ingaan op de vraag Wie ben ik, is met Karst 
niet altijd een begaanbare weg.  

Maar die vraag, “Wie ben ik?” keerde bij mij terug toen ik in het Evangelie van Mattheus las voor vandaag. Een 
verhaal met een oordeel over diegenen die weigeren vrucht af te dragen. Een oordeel over het geweld dat 
volgt. Over, met een klassiek woord, slecht rentmeesterschap. De wijngaard is in handen gegeven aan pachters 
en daar hoort een afspraak bij, of voorwaarden. Onder mensen heden ten dage zou het een contract met een 
tegenprestatie zijn. Als de landheer die de wijngaard aanlegde in dit verhaal, staat voor de Schepper, en de 
pachters het beeld vormen voor mensen die verantwoordelijkheden dragen, hoe dan te denken?  

Als wij mensen een cadeau aan iemand geven, willen de meesten van ons het liefst dat de ander er iets mee 
doet. Iets dat past binnen onze waarden ook nog, iets waarvan we denken dat het de ander goed doet. 
Onvoorwaardelijk geven kunnen we eigenlijk nauwelijks. Soms vragen mensen mij hoe om te gaan met iemand 
die bedelt, en van wie ze denken dat hij of zij drugs koopt. “Ik wil je wel geld geven, is het gevoel, “als je daar 
iets mee gaat doen waarin ik ook geloof. Iets waarvan ik geloof dat het goed is voor je.” Een mening hebben 
over wat goed is voor een ander, dat is een lastige situatie. In al onze zorg en betrokkenheid om kwetsbaren is 
dat spannend. Het vraagt om heel zorgvuldig en geduldig afwegen en afstemmen met die ander, voor zover dat 
mogelijk is.  
We geven het liefst met richting, een doel. Ja, meestal gunnen we een ander graag een gift. Maar we geven 
mét hoop, met een verlangen daarbij. 

Vorige week vertelde iemand uit een van de opvanglocaties, laten we zeggen Sjoerd, mij, dat het gedrag binnen 
hem weer erger stoort. Het middelengebruik dat weer even heftiger speelt, leidt tot zeuren om geld, om shag, 
er is ergernis over niet terugbetaalde leningen, ergernis over de manier waarop anderen aan hun geld komen. 
Bietsen, lenen en bedelen, het is niet goed voor de sfeer onderling in de opvang. En Sjoerd peinst er niet over: 
hij geeft geen geld, want hij weet wat ermee wordt gedaan, én hij weet als geen ander wat de gevolgen zijn van 
het gebruik.  

In een van de andere opvanglocaties was het druk, totdat het corona-virus uitbrak in Nederland. Veertig, 
vijfenveertig mensen met heel verschillende vaardigheden en mogelijkheden bij elkaar, in slaapkamers met 8, 
en overdag in de grote benedenruimte. En wat werd en wordt er veel naar elkaar omgezien! Wat zie ik dat 
mensen die wel handig zijn met administratie, met internet of met wat ook maar, een ander helpen die het niet 
zelf kan. Dan loopt soms de één met de ander een stukje op bij het aanvragen van een woonurgentie of in het 
contact met de belastingdienst. Hoe hard hoopt die dan, dat de hulp ook helpt. Dat de ander er verder mee 
komt en verder mee gáát. De teleurstelling als die ander het dan misschien weer uit de handen ziet glijden. Het 
was een gift van tijd en aandacht, een gift mét hoop en verlangen daarbij.  

 

Wie ben ik, om niet te helpen? Vraagt hij. Karst,  met al zijn eigen kwetsbaarheid en agressie, zoekt zijn 
talenten en zijn vaardigheden. Wie ben ik! Geef mij dat ik iemand ben! Want ik heb talenten gekregen en ik ga 
er iets mee doen. Dat ben ik, een mens met betekenis. En voor Karst is het van enorm belang om die betekenis 
te kunnen voelen. Nou ja, voor wie niet…? Karst vertelt, nee schreeuwt me toe hoeveel kennis en kunde hij 



heeft, en hij durft te geloven dat het gegeven is. Cadeau om te gebruiken, om door te geven, een gift mét een 
opdracht.  

Als een wijngaard, symbool van rijkdom en feestelijkheid. De vruchten, Karst zal ze zeker koesteren en 
afdragen. Want je hebt het zelf niet gemaakt, het is niet je bezit, je hebt alleen de taak om het goede begin 
vrucht te laten dragen en daarvan te delen met wie dat toekomt. Vrucht dragen en uitdelen. 

Dat het ons zo zal gaan.  

 


