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De straatpastor van Amersfoort wil iets toevoegen
aan de moeilijke kant van de samenleving
Bernadette van Dijk (46) is waar daklozen zijn. Op straat, bij de maatschappelijke opvang,
bij hangplekken. Ze is in 2008 begonnen als eerste straatpastor van Amersfoort en stuurt
nu een team aan. Trouw zijn is belangrijk in haar werk. ‘Ik ben er tot het einde. En dan
begraaf ik ze.’

Eline Kuijper

16 april 2021, 10:11 aangepast 10:23

Bernadette van Dijk, stadspastor in Amersfoort

(beeld Leonard Walpot)

Ze worden niet oud, de mensen voor wie Van Dijk pastor is. Een jaar of
vijftig, zestig vaak – hun lichaam uitgeleefd door drank, drugs en de
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harde omstandigheden van het leven op straat. Het zijn mensen die
jarenlang niet meer doen dan overleven: waar slaap ik vannacht, hoe
kom ik aan mijn verdovende middelen?
straatpastor

Bernadette van Dijk (46) werd geboren in een rooms-katholiek
boerengezin in Schalkwijk. Ze studeerde theologie in Utrecht, aan de
toenmalige Katholieke Theologische Universiteit. Ze is getrouwd en
heeft twee kinderen van acht en vier jaar oud. Sinds 2008 is ze
straatpastor in Amersfoort. Het werk gaat uit van een stichting waarin
een groot aantal kerken in de stad samenwerkt.
‘Ze hebben vaak al met heel wat begeleiders te maken gehad’, zegt Van
Dijk. ‘Bij de maatschappelijke opvang, het Leger des Heils,
verslavingszorg. Ik ben blij dat ik al dertien jaar een blijvertje ben. Het
gaat om trouw, om de taal vinden. Om aansluiting zoeken en kijken of
je van betekenis kunt zijn voor wie dan ook. Wat staat er voor deze
mensen op het spel? Daar hoeft het woord ‘‘God’’ niet bij te vallen.’
Een groot deel van haar werk bestaat uit aanwezig zijn, meelopen in
het dagritme van de daklozen. Ze is niet de hele dag diepgaande
gesprekken aan het voeren. ‘Ik ga zelf immers ook niet elke dag in
gesprek met een pastor. Heel veel van wat ik doe is onderhoud van het
contact. Een luisterend oor, om het vol te houden. Totdat er een
moment komt.’ Dan zoekt ze naar hoop, perspectief, verbinding. Zo’n
moment is bijvoorbeeld als er iets met een familielid gebeurt, of iets
anders wat hen uit de overleefstand haalt en doet stilstaan. ‘Als ik niet
met hen praat op een dieper niveau, probeer ik wel degene te zijn die
hen doet voelen dat ze ertoe doen.’
‘We zijn veel meer gelijke mensen geworden, met allemaal onze
talenten en valkuilen. Ik besef steeds meer dat er ook in mijn leven
dingen kunnen misgaan’
Soms zijn er mensen die iets meer ruimte in hun hoofd en leven
hebben om verder te kijken dan de dagelijkse drank, drugs en
opvangperikelen. ‘Met die mensen durf ik verder te schetsen: wat zou
er gebeuren als …?’
Ze vertelt het verhaal van een man die drie jaar in de opvang voor
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alcoholisten had gezeten, steeds verder onderuit ging en uit schaamte
het contact met zijn kinderen verloor. ‘In die tijd overleed zijn exvrouw, de moeder van zijn kinderen. Toen heb ik veel gesprekken met
hem gevoerd, hem gevraagd of hij zijn schaamte kon overwinnen om
dit verlies samen met zijn kinderen te gaan dragen. Om samen te
rouwen. Hij was vroeger betrokken bij de kerk en heeft vaak gezegd dat
hij weer naar de kerk wilde gaan. Ik heb vaak geprobeerd hem te
helpen om in de stad een geschikte kerk voor hem te zoeken. Maar de
lamlendigheid en de drank waren zo dominant dat het hem steeds niet
lukte. Totdat hij bij een woonvorm terechtkwam, waardoor hij een
beetje uit die wereld van drinkers kwam. Toen heeft hij het toch
gedurfd de telefoon op te nemen toen zijn kinderen belden. Het is een
heel diep dal geweest, waarin we lang hebben gepraat – over jezelf,
over je kinderen onder ogen komen, over de barmhartigheid van God.’
allemaal kwetsbaar
Wat haar drijft is ‘het besef dat we allemaal kwetsbare broers en zussen
van elkaar zijn. Kinderen van de ene Schepper. Dat in de kern.’ De
afgelopen jaren heeft ze ook haar eigen kwetsbaarheid gemerkt, die ze
telkens meeneemt naar de mensen op straat. Bijvoorbeeld in het
moederschap. ‘Toen ik kinderen kreeg, was mijn eerste impuls: nu mag
er niks meer mis gaan. In praktische zin niet en niet met de wereld. Ik
wil eraan meewerken dat de wereld waarin ik ze heb laten landen,
mooier wordt. Tegelijkertijd moet ik op tijd thuis zijn. Die wil, dat alles
goed loopt, daarin ben je kwetsbaar. Als moeder ben ik voorzichtiger
gaan doen met mezelf. Ik wil niet dat ik een auto-ongeluk krijg, want
ze hebben maar één moeder.’
Van Dijk vertelt dat ze een tijdje optrok met iemand op straat die zijn
vaderschap niet had ingevuld zoals hij had gewild. Hij zat steeds weer
in de gevangenis. En de moeder was zo ziek dat ze gevaarlijk was voor
haar kinderen. Inmiddels was hij opa en dat wilde hij zo goed mogelijk
vormgeven. ‘Toen ik hem een keer tegenkwam, zei hij geen
goedemorgen, maar: ‘Wat doe jij hier, je moet toch bij je kinderen
zijn?’ Daar vind je elkaar ineens. Niet met woorden, maar met weten:
we herkennen elkaar in die kwetsbaarheid. Je wilt zo graag een goede
ouder zijn en dat lukt niet altijd.’
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In deze kwetsbaarheid ervaart Van Dijk houvast bij God. ‘Hij blijft
erbij, juist waar je machteloos bent en waar het niet goed gaat. En dat
vertrouwen neem ik mee in het contact met deze man. Tegen hem
wilde ik nog weleens zeggen hoe dat voor mij was. Daar had hij respect
voor, al had hij volstrekt geen gelovige achtergrond. We zijn een soort
broers en zussen van dezelfde Schepper, die ons beiden liefheeft.
Ondanks dat bij sommigen van ons het gedrag zo dominant en irritant
is, dat je denkt: de goede kanten van deze persoon zijn wel een beetje
ondergesneeuwd.’
excursies naar Taizé
Van Dijk groeide op in een ‘redelijk traditioneel’ rooms-katholiek gezin
in Schalkwijk. ‘Mijn ouders zijn geen praters; ze hadden niet veel
woorden voor hun geloof. Maar ze waren en zijn betrokken bij de kerk.
Ze zetten zich in voor de kerk, de gemeenschap en hun dorp. Ik heb dat
meegekregen en er nooit tegenaan geschopt. Ook in mijn pubertijd ben
ik daar niet bij weggegroeid. Op de een of andere manier was het
geloof geen onderwerp van gesprek. Sowieso was er niet veel
onderwerp van gesprek. Maar in stilte was er wel die woordeloze
betrokkenheid.’
Ze kreeg de traditionele dingen van het katholicisme mee: de liturgie,
in het Nederlands en het Latijn van het gregoriaans, de sacramenten.
Ze deed mee, zoals dat gebruikelijk was: de heilige communie, het
vormsel. Haar geloof is zich pas gaan ontwikkelen toen ze op de
middelbare school zat, vertelt ze. ‘Het Sint-Bonifatiuscollege was een
katholieke school die als iets vrijer bekend stond en ernaar zocht hoe
ze de katholieke identiteit kon vormgeven op een hedendaagse manier.
Daar werd een zogeheten moderatuurcommissie voor aangesteld –
vernoemd naar de moderator, de persoon die voorheen aan elke
katholieke school verbonden was om de identiteit te bewaken. Ik zat in
die commissie en toen ben ik religie interessant gaan vinden.’ Er werd
geëxperimenteerd met nieuwe rituelen, vertelt Van Dijk. Leerlingen
mochten bijvoorbeeld op hun verjaardag een kaarsje branden bij het
beeld van Bonifatius, naar wie de school vernoemd is. ‘Eind jaren
tachtig, begin jaren negentig zijn wij een van de eerste scholen geweest
die weer wat vormen hadden gevonden voor die katholieke identiteit.
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Andere scholen waren daar nog wat verlegen mee.’
‘En als er niets meer te redden valt? ‘Dan probeer ik mensen niet
alleen te laten’
Bij die manieren om vorm te geven aan de katholieke identiteit
hoorden ook de excursies naar de oecumenische kloostergemeenschap
Taizé in Frankrijk. Van Dijk ging vaak mee, als leerling en later als
begeleider. ‘Dat was een hit. Ik was vijftien, ontdekte de stilte en ging
bidden. Ik vond het heerlijk en wilde alleen maar meer. De verdieping
en de geborgenheid raakten me. Er gingen ook dingen mis op school,
in de relationele sfeer. Details daarover wil ik niet kwijt, maar ik had
het gevoel dat ik dingen fout had gedaan. In Taizé kon ik dat
neerleggen in het gemeenschappelijk gebed: hier neemt God mij op,
hier neemt de gemeenschap me op, hier kan ik het neerleggen. Dat was
verzoenend. Vergevend.’
Na haar middelbare schooltijd is ze er gaan wonen – drie maanden
lang, ze was achttien, negentien jaar oud. ‘De spiritualiteit van Taizé
heb ik altijd bij me gehouden. De kern is dat je focust op wat je als
mensen gemeen hebt. Dat verbindt. En onvoorwaardelijke
gastvrijheid.
Ik ben ook wel naar Taizé gereisd met leerlingen die een fles drank of
een zakje wiet meenamen. Dat kan echt niet in Frankrijk. Vaak
moesten we dan met de broeders praten of ze toch niet mochten
blijven. Hoe vaak ze wel niet met hun hand over het hart streken!
Ik kwam daar ook met mensen die helemaal niets met het geloof
hadden. Ons uitgangspunt was: als je gemotiveerd bent en je kunt
uitleggen waarom, dan mag je mee. We kwamen er met grote groepen
mensen die de stilte wilden ervaren, maar met de kerk niets hadden.
De broeders hebben hen altijd gastvrij ontvangen.’
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beeld Leonard Walpot
afdalen uit de burgersamenleving
Door haar reizen naar Taizé als begeleider dacht Van Dijk over een
carrière in het onderwijs. Ze koos voor de studie geschiedenis, maar
dat was ‘niet zo’n succes’. ‘Toen ben ik naar theologie overgestapt en
daar landde ik enorm goed. Ik had meteen aansluiting met de mensen.
Ik voelde: hier moet ik zijn.’
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Wat ze precies met die studie moest, was nog onduidelijk, totdat ze
stage liep bij het justitiepastoraat in het huis van bewaring in Haarlem
en daar in aanraking kwam met mensen die diep in de penarie zaten.
‘Daar werd ik geraakt. Hier wilde ik iets toevoegen. Ik ben niet iemand
van de meest uitgedachte en verzorgde liturgie. Maar ik wil wel wat
toevoegen aan de moeilijke kant van de samenleving. Ik werd geraakt
door de vele bolletjesslikkers uit Latijns-Amerikaanse landen. Mensen
die in diepe armoede leefden en erin geluisd waren door handelaren.
Ook de psychisch kwetsbaren op de afdeling bijzondere zorg raakten
me. Ik heb lang gekoerst op het justitiepastoraat, maar toen ik
afstudeerde hadden ze daar vooral imams nodig. Er was geen plek voor
een katholieke vrouw.’
Dus reageerde ze op de vacature voor het straatpastoraat in
Amersfoort. Daar zou ze ook gaan werken met diezelfde, kwetsbare
mensen. ‘Ik voelde me tot hen aangetrokken, was nieuwsgierig, zoog
hun verhalen op. Ik dook erin en voelde me een soort van thuis te
midden van deze mensen. Terwijl ik me ook realiseerde dat het een
heel ander leven is. In Amersfoort zei een vrouw een keer tegen me: ‘Jij
komt door het plafond heen uit de burgersamenleving afdalen.’ Ze
bedoelde het als compliment, maar het was ook erg wrang. Want we
weten allebei dat ik weer naar huis ga, en op vakantie ga. Uiteindelijk
is het mijn werk.’
De afstand tussen haar en de mensen voor wie ze pastor is, is in de
afgelopen jaren verkleind, vertelt ze. ‘Die heel grote kloof, dat
onderscheid, dat zal ik nooit meer op die manier benoemen. Een deel
van het straatleven zal ik nooit zelf meemaken, maar in de loop der tijd
ben ik hun diversiteit en mijn eigen kwetsbaarheid tegengekomen. We
zijn veel meer gelijke mensen geworden, met allemaal onze talenten,
vaardigheden en valkuilen. Ik realiseer me steeds meer dat er ook in
mijn leven dingen kunnen misgaan. Er gaan ook dingen mis bij mij en
bij hen gaan ook dingen goed. Ik ben veel meer dan in het begin een
medemens geworden, zoekend.’
niets in de aanbieding
In praktische zin staat Van Dijk met lege handen naast de mensen op
straat. ‘Ik heb voor hen niets in de aanbieding. Dat betekent dat ik ook
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buiten de conflicten sta. Als iemand bijvoorbeeld voor een dichte deur
staat bij de opvang, omdat hij drie of vijf minuten te laat is, dan is dat
zuur. En hij mag bij mij zijn verhaal doen. Maar ik besluit er niet over.
Het heeft geen zin om met mij het conflict aan te gaan. Dat helpt bij de
vertrouwensband.
In al die levens zijn er dingen fout gegaan. Deze mensen moeten
zichzelf onder ogen komen om verder te kunnen. Ik probeer hen dat
verhaal over het verleden te laten vertellen, zodat ze helder krijgen
waar ze staan en ze ook een verhaal kunnen vertellen over de
toekomst.’
En als er niets meer te redden valt? ‘Dan probeer ik mensen niet alleen
te laten. Wat er ook gebeurt. Ook als ik alleen maar stil kan zijn en niks
te zeggen heb. En aan het einde begraaf ik ze.’
Ze heeft zo’n vijf à zes uitvaarten per jaar en ze staat daar nooit alleen,
zegt ze. Soms zijn mensen van de straat bang om de confrontatie met
de dood aan te gaan. ‘Zij kunnen de emoties niet goed aan en
ontwijken de uitvaart. Of komen op het laatste moment niet opdagen.
Vaak zit er dan angst achter. Het verschilt hoeveel mensen er komen.’
‘hij liet me toe in zijn wereld’
‘De kleinste uitvaart die ik heb gedaan, was er een met vijf personen.
Dat was echt een paradijsvogel. Een man met make-up op, altijd een
walm van parfum om zich heen, hij droeg een geel leren jasje. Sprak
altijd in zinnen waar nooit een punt achter stond. Ik kon hem vaak niet
volgen, hij was een soort van permanent psychotisch. Hij vond het fijn
dat ik hem opzocht. Onze gesprekken gingen vaak nergens over, maar
daar zat niet de kern van ons contact. Wat het dan wel was, kan ik hem
niet meer vragen. En ik weet ook niet of we tot een antwoord op
woordelijk niveau zouden komen. Ik denk dat het zat in het sociale
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contact, de verbinding. Hij liet me toe in zijn wereld en ik denk: dat
was redelijk uniek.’
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