paalt niet wat er gebeuren moet. Ze maakt deel uit van de aannamecommissie van het huis en kan daardoor bijdragen aan een zekere diversiteit in de samenstelling van de bewonersgroep waardoor de balans in huis bewaard blijft.
De convivia hebben gezamenlijk een studentenraad die vier keer per jaar bijeenkomt en waar de ruimte bestaat het
beleid van Ruimzicht in kritische zin te bespreken.
We eindigen het gesprek natuurlijk vanzelfsprekend met de verhouding tussen burger en student: hoe dat vroeger
was en wat nu de hobbels zijn. ‘Dankzij ons is Groningen een stad met veel bruis.’ heet het. ‘En vele burgers zijn
toch wel behept met vooroordelen over de student.’ Met het aanbod dat ik de bewoners graag een keer rondleid
langs alle wonderen van de Hoge en Lage der A neem ik van de gastvrije pontifex afscheid.
Met toestemming overgenomen uit Kerk in Stad, kerkblad voor Groningen
Tekst: Pieter Bootsma, Foto: Mariska Jeuring
Na bijna veertig jaar (!) dienstverband gaat Ella Mulder Ruimzicht verlaten.
In dit nummer blikt zij terug op haar werk. Hoewel een Ruimzicht zonder Ella
moeilijk is voor te stellen, vindt u in deze nieuwsbrief ook de vacature. En
ander nieuws.

PERSONALIA:
Geboren:
29-09-2015: Rimke Colette van Dongen, dochter van Jinne en
Pieter van Dongen- Das
09-10-2015: Femke Meilie de Jonge, dochter van Bertine en Jetse de Jonge-Lokhorst
21-11-2015: Lisa Eva, dochter van Patrick en Elise Hoek
08-01-2016: Lucas, zoon van Aad en Monique den Hertog
Bevestiging en intrede:
13-12-2015: Mw. Willemieke Doornenbal als predikant met een
bijzondere opdracht van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Huwelijk:
19-02-2016: Bastiaan Schippers en Krystina Gorter
04-03-2016: Elizabeth Post en Wim van Dam
Overleden:
18-10-2015: ds. S. de Jong te Alkmaar. Waarnemend predikantdirecteur Ruimzicht (04-1993/08-1994)
Inauguratie:
13-11-2015 Pakhuis London: Jesse Overal, Lisa Troelstra, Vera
Jannink, Bas Eggink, Stijn Aartsen
11-12-2015 Moeshoes: Dymp Dieben, Jeroen van Oord, Stefan
Klaassens
18-01-2016 Villa Spina Rosa: Esther Meyer, Maaike Visser, Jan
Drost, Jorrit Riphagen, Maarten Lanooy
01-02-2016 Akapella: Kelvin Vrede, Bart Bouwman, Emma van
der Sloot, Willemijn de Groot, Brian Fink-Jensen, Margriet van
Riggelen
06-02-2016 Casa Mundo: Senetenari Autagavaia, Jung Hyun Jo,
Berti Jázsa, Martin Mondal, Mastard Sakala, Chrispin Chiunda,
Daniël Sihombing, Hillian de Haan
13-02-2016 De Hooge Stoep: Dick Thole, Djoni de Vos, Sara
Faasse, Marije Esselink, Anna Ida Hudig, Christiaan Koster,
Peter Konieczek, Bob Arends, Thijs Besuyen, Rutger Tiesma
Gekomen in:
Villa Spina Rosa: Jan Drost
De Hooge Stoep: Rutger Tiesma, Willem Nijsse

Tout Passe: Lisanne Heringa, Mariska
van den Toren,
Marc Oosterhuis
Akapella: Pieter Overeem
De Stadhouder: Aart van Asch
Pakhuis London: Richard Jansen
Vertrokken uit:
Villa Spina Rosa: Juriaan Mulder
Tout Passe: Tamara Stuij, Marleen
Campmans, Bina Chirino
Akapella: Elise de Bruijn
Pakhuis London: Gooitske Nijboer
——————————————

Woorden die spreken
Er moeten woorden zijn
zoals wind en water
en zucht en zoen
zoals jij en ik
en wij
die dit alles
voor eeuwig zijn
Er moeten klanken zijn
zoals zee en zoethout
en weefsel en warmte
zoals zij en hij
en zij aan zij
en samen
zacht beminnen
en levende liefde zijn
Clair vanden Abbeele

Februari 2016
Intussen ...

Ds Florida de Kok

Nieuws
Afscheid Ella Mulder
Per 1 juni 2016 neemt Ella Mulder afscheid van Ruimzicht. Veertig jaar heeft
zij bij Ruimzicht gewerkt, tijd dus voor een afscheidsinterview.
Blik ’s terug op deze 40 jaar, welke ontwikkeling heb je gezien binnen
Ruimzicht? Hoe waardeer je dat?
Een terugblik met Ella is als een reis door de tijd die – voor haar – begon in
1977. De maand maart om precies te zijn, 25 jaar jong. Met een grijns: ‘Toen
ik bij Ruimzicht kwam werken, was ik niet veel ouder dan de conviviumbewoners. Nu heb ik zo langzamerhand de leeftijd van hun oma’s’.
Op amper 5 minuten lopen van haar eigen huis in Driebergen staat de woning van Ds. Wolfensberger die tevens dienst doet als kantoor van Ruimzicht. ‘We dronken koffie en thee in hun keuken’. Ella herinnert zich Wolfensberger als ‘een sterke directeur die de touwtjes stevig in handen hield en
de vier medewerkers heel direct aanstuurde’. Het is de tijd waarin de naweeën van de sluiting van Nieuw Ruimzicht in Doorn nog voelbaar zijn en de
eerste drie convivia – Doedoleith, De Hooge Stoep en Tout Passe – worden
aangekocht. Ella’s voornaamste taak is de boekhouding, in het begin vooral
het wegwerken van achterstallig onderhoud. ‘Dat was een forse klus. Bedenk wel, alles ging nog zonder computer
en, voor de ingewijden, met een doorschrijfsysteem’. In de jaren 80 verwerft
Ruimzicht Villa Aurora, Akapella en Pakhuis London. Wolfensberger zelf ziet toe op
de verbouwingen, maar doordat Ella er zijdelings bij betrokken is, wordt hier de kiem
gelegd voor haar latere deskundigheid. Ella
ziet zichzelf nóg lopen in Groningen om
inventaris te regelen voor Pakhuis London.
‘Het was de dag van het huwelijk van Charles en Diana en in de etalages zag ik de tvbeelden van de ceremonie’. De ontwikkelingen in het studentenwerk passeren de
revue: de uitgebreide aannames met een
‘trillende kandidaat’, de conviviumdag die

A New Episode voor convivium
De Hooge Stoep (Amsterdam).
Men bereidt zich voor op een Galactische inauguratie, niet eerder
was de invasie zo groot...
————————————–-
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toen nog een weekend was ‘van vrijdagavond tot zondagmiddag’, en de commissie voor het studentenwerk onder
leiding van prof. H. W. de Knijff. Het is ook de tijd van de zaterdagopleiding Latijn en Grieks ‘voor wie theologie
wilde gaan studeren maar de nodige vooropleiding miste’, de oriëntatiedagen voor aanstaande theologiestudenten,
het Fonds Aktie Late Roepingen en de financiële ondersteuning van promovendi. ‘Maar dat laatste bloedde dood’.
Midden jaren 80 ontstaat het idee voor het seniorenconvivium – ‘Gerrit Wolfensberger had er vast een veel mooiere
naam voor’ – De Stadhouder, bedoeld voor de oudere student en promovendi. ‘Dit convivium moest de andere
convivia gaan ondersteunen op het gebied van bezinning. Niet alles daarvan is uit de verf gekomen’. Met het
vertrek van Wolfensberger, de verhuizing van het kantoor naar Utrecht en de komst van nieuwe predikantdirecteuren verschuift het takenpakket van Ella. ‘Het zakelijke aspect kwam meer bij mij te liggen; het toezicht op
onderhoud, het aansturen van verbouwingen en het afhandelen van de financiën’. Het is een periode met ‘genoeg
werk aan de winkel’ – Ruimzicht heeft kort daarvoor de boerderij Oldelamer in bezit gekregen – maar in de beleving
van Ella ook een fase ‘zonder grote visionaire ideeën’. Het profiel van Ruimzicht wordt vlakker. De oriëntatiedagen
en de zaterdagopleiding komen in handen van de universiteiten en de promotietoelagen verdwijnen. ‘Wat overbleef
was Aktie Late Roepingen en de convivia. Het was doorgaan maar niet vernieuwen’. Ondertussen neemt Ruimzicht afscheid van convivium Villa Aurora, verhuist het kantoor naar het pand van de Bond van Nederlandse Predikanten en wordt de vrijgekomen ruimte verbouwd tot een nieuw convivium: Villa Spina Rosa. De in 2010 gestarte
inhoudelijke bezinning op het werk van Ruimzicht ervaart Ella als een positieve ontwikkeling, vooral de daaruit
voortgekomen ondersteuning aan predikanten door middel van coaching. ‘Vroeger woonden er veel meer theologen in de convivia. Zo voedde je de kerk. Nu het aantal theologen in de huizen fors is afgenomen, kan dit de bijdrage van Ruimzicht zijn aan de kerk’.
Wat heeft jou de jaren door voor dit werk gemotiveerd?
‘De tijd is veranderd, de maatschappij is harder geworden. Individualistisch. Dat vind ik verontrustend, het is nodig
om naar elkaar om te zien, dat spreekt mij aan. Ruimzicht moet zich wat dat betreft blijven bezinnen: wat kun je
daarin betekenen, als extra toevoegen? Ik zou willen dat mensen merken dat het ook anders kan, het omzien naar
elkaar te laten ervaren. Dat ze zich dat eigen maken en van binnenuit gaan voelen. Volgens mij is dat een vanzelfsprekend onderdeel van het geloof. Convivia dragen daaraan bij. En als predikanten goed in hun vel zitten –
coaching – ook. Het werk van Ruimzicht vind ik in potentie mooi. Het heeft altijd mijn hart gehad. Ik weet nog dat ik
met Ursula weekenden in Oldelamer doorbracht om het bewoonbaar te maken. We staken de open haard aan,
vuurtje stoken, heerlijk, het stond er vol rook. Klopt ja, ik heb er inderdaad veel vrije tijd in gestoken. Maar dat doe
je niet als het je hart niet heeft’.
Welke gebeurtenissen zijn je echt bijgebleven? Kun je een hoogtepunt noemen, of een dieptepunt?
Ella zucht, merkbaar onthand. ‘Ik kan niet één gebeurtenis noemen. Voor mij is het persoonlijk contact altijd belangrijk geweest, dat waren de hoogtepunten in mijn werk, de gesprekken met mensen binnen allerlei lagen van
Ruimzicht: de zaterdagcursisten, de reünisten, de bewoners… ‘. Ze herinnert zich zaterdagcursisten, vlak voor hun
examen, hoe zenuwachtig ze waren: ‘dan maakte ik een praatje en probeerde ik ze op hun gemak te stellen. Jaren
later kreeg ik dan te horen hoezeer ze dat op prijs hadden gesteld. Dat zit denk ik ook in mijn aard, dat ik op mensen gericht wil zijn. Niet voor niets heb ik ooit de sociale academie gedaan. Nee, zonder dat persoonlijk contact
had ik het werk nooit zo lang vol gehouden’.
Wat ga je het meest missen aan dit werk?
Lachend: ‘nou, dat is een inkoppertje. Het contact met mensen dus. Niet dat ik na 1 juni achter de geraniums ga
zitten, maar toch…’
Wat hoop je voor jezelf nu je gaat stoppen?
‘De gezondheid van Ursula is een belangrijke reden dat ik nu stop en niet pas over’ – Ella rekent even in haar hoofd
– ‘1 jaar en 2 maanden. Ik merk ook dat mijn eigen gezondheid minder wordt, de jaren beginnen te tellen. Ik heb
moeite met het idee om af te takelen, geestelijk en lichamelijk, dat je alleen nog maar kunt vegeteren. Ach, hoe zal
het zijn als je eenmaal zover bent, misschien ervaar je het dan toch anders? Hoe dan ook: nu ik me redelijk fit voel
wil ik graag nog een aantal goede jaren van het leven kunnen genieten, samen met Ursula. Hoe? Eindelijk die museumjaarkaart echt gaan benutten, genieten van cultuur. Wist je dat op de theezakjes van DE vragen staan?
Onlangs stond er: wat zijn jouw drie grootste wensen. Ik was thuis en vroeg het aan Ursula en ja, ik heb ‘m door, nu
vraag jij het aan mij… Nou, ik snap niet dat macht of geloof tot oorlog moet leiden. Waarom kunnen mensen niet in

vrede samenleven? Dus vrede, dat is wat ik zou wensen. En gelijkheid, zodat er geen arm of rijk is, geen honger, want ook dat lokt uit tot strijd. En voor mezelf dus een redelijk goede gezondheid en een paar mooie jaren
voor de boeg’.
Wat is het eerste dat je gaat doen?
‘Van een ervaringsdeskundige hoorde ik dat vakantie een goede manier is om je werkzame leven af te sluiten.
Dan ben je uit het ritme van alledag en als je terug komt ben je niet meer zo geneigd om dat gewone ritme op te
pakken. We zijn dus aan het kijken of we niet toch gelijk met vakantie zullen gaan. Waar ik naar toe zou willen?
Nieuw-Zeeland! Nee hoor, we gaan er met de bus op uit of met het vliegtuig naar een zonnige bestemming in
Europa. Portugal misschien’.
Wat wens je Ruimzicht toe? Waar staat Ruimzicht in 2025?
‘Ik hoop dat wat Ruimzicht doet goed blijft gaan. Dat is mensen een plek geven om van elkaar te leren, elkaar te
stimuleren en er te zijn voor een ander. Wat mij betreft blijft Ruimzicht nog heel lang bestaan, maar dan moet het
wel toegevoegde waarde hebben. Zonder die meerwaarde heeft het geen zin, dan houd je alleen een toko draaiend’.

Leven aan de Hoge der A 21
Op dit adres is sinds 1982 een Convivium van Ruimzicht met een
twaalftal studenten in de stad gevestigd. Ik heb afgesproken met
Willemijn Piksen die me naar de woonkamer brengt waar een zestal
bewoners de lunch geniet en me ondertussen onderhoudt over de
bijzonderheden van het huis. Zoveel is me aanstonds duidelijk: ze
zijn trots op hun huis, het eeuwenoude Pakhuis London en ze appreciëren de plek in de stad – in het centrum! – ten zeerste. Ik begrijp dat
de prijs-kwaliteitsverhouding van hun woonplek heel goed is.
Belangrijk motief om hier te komen wonen is dat het huis een woongemeenschap wil zijn. Je leeft hier niet langs elkaar heen. Het huis biedt
de bewoners een veilige omgeving. ‘Als ik vroeger zei dat ik naar huis ging dan bedoelde ik daar mijn ouderlijk
huis mee, nu bedoel ik daarmee Hoge der A 21’, zegt één van mijn gesprekspartners. Gemeenschappelijke achtergrond is het eigen christelijke milieu en de behoefte aan een christelijke oriëntatie. Die oriëntatie kan aan de
orde komen op de woensdagavond, de huisavond van Pakhuis London, een vanzelfsprekende gebeurtenis in
het huis. Ook als je de volgende dag een tentamen hebt zul je toch die huisavond bezoeken. Verwacht wordt dat
je er bij de planning van de studie voor je tentamen rekening mee houdt. Na een gemeenschappelijke maaltijd
wordt een kaars aangestoken en begint het liturgisch moment, inhoudelijk voorbereid door een tweetal bewoners. Aan de orde kan zijn een actueel thema als de vluchteling (‘wat doet de vluchteling met ons’) of een levensbericht van één van de bewoners waarover dan wordt doorgepraat.
Wat het door Ruimzicht gevergde vrijwilligerswerk betreft, ik hoor verschillende zaken langs komen. Inzet in de
Open Hof of in Terwille, de vluchtelingen, de voedselbank, het begeleiden bij het fietsen van een veertigjarige
die door een beroerte getroffen is, het geven van catechese. Je kiest iets wat bij je past. In ieder geval moet het
vrijwilligerswerk voor half oktober geregeld zijn. ‘Het Convivium kost je nogal wat tijd’, is mijn constatering.
‘Zeker’, is het antwoord, ‘maar als je veel investeert krijg je veel terug.’
Geen studentengemeenschap ontkomt aan specifieke termen, tradities en bijzondere gebruiken. Willemijn is
voor één jaar gekozen tot pontifex (bruggenbouwer) van het huis, een titel waarop ook de Paus te Rome aanspraak maakt. De beide andere leden van het dagelijks bestuur zijn de penningmeester of te wel de pennie en
het hoofd van de huishouding, de HoHui. De HoHui ziet toe op het corvee, want het huis moet eigenhandig
schoongemaakt. Tot de traditie behoort het vieren van ieders verjaardag om half acht ‘s ochtends, een tijdstip
dat er voor zorgt dat alle bewoners daarbij kunnen zijn. Het brassen is een geliefde sport: de convivia maken
elkaar kenmerkende objecten afhandig waarna deze moeten worden terugveroverd. Het doet mij denken aan
tijden van weleer.
Het optreden van de pastor van Ruimzicht voelt niet als toezicht. Wel is het zo dat als Florida de Kok haar komst
aankondigt de rotzooi misschien een beetje wordt opgeruimd. Van haar adviezen kun je wat leren maar ze be-

