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Ria Jongste leest het gedicht Onderweg 
 
 
Welkom door Ria Pool Meeuwsen: 
Goedemiddag allemaal. Dank voor het gedicht Ria. 
Welkom bij deze bijeenkomst waarin we stil staan bij wat ons aan het hart gaat, 
Amor Mundi, onze zorg voor de wereld, voor vluchtelingen, voor elkaar. Grenzen 
zijn strepen op een landkaart. Wie we als mens zijn, dat gaat niet over grenzen. 
Dat gaat over herkenning in elkaar als mens. Of je nu Ria, Erik, Obada, Zakaria, 
Sanne, Bas, Hani, Rima of Hakam heet, we kijken elkaar aan en zeggen vandaag: 
welkom mens.  Fijn dat je er bent.  
 
Wilt u elkaar welkom heten? 
 
Ook namens Erik Pool, mijn man, welkom bij La Scuola, waar u te gast bent. 
Deze bijeenkomst is tevens de opening van het nieuwe jaar, het 8e jaar alweer, 
van onze vrijplaats voor filosofische bezinning op leven en samenleven.  
 
Kent u Shakespeare’s Koopman van Venetië? Kent u die scene, misschien wel uit 
de film waarin de Joodse koopman zijn mens-zijn uitschreeuwt? Hoe klinken de 
woorden vandaag, hier, in deze Delftse synagoge? 
 
"Heeft een jood geen ogen? Heeft een jood geen handen, organen, afmetingen, 
zinnen, affecties, hartstochten? Gevoed door hetzelfde voedsel, gewond door 
dezelfde wapens, onderhevig aan dezelfde ziektes, genezen door dezelfde 
behandeling, opgewarmd en afgekoeld door dezelfde zomer en winter, als een 
christen? Als je ons prikt, bloeden wij dan niet? Als je ons kietelt, lachen wij dan 
niet? Als je ons vergiftigt, sterven wij dan niet?" 
 
De man doet een beroep op zijn mens-zijn omdat hij zich onmenselijk behandeld 
voelt. Keer op keer word ik geraakt als in de discussie oorlogsvluchtelingen 
worden weggezet als 'het'. Als niet-mensen, als dingen die weggesneden moeten 
worden uit onze samenleving. Maar ook ik merk dat ik alert moet zijn. Voor je het 
weet heb je het over aantallen, over beleid, over anoniemen zonder gezicht of 
stem. Over dingen. 
 
Het kan ook anders. Ria, jij was de eerste vrijwilliger die zich aanmeldde bij 
DelftseBuur, een vrijwilligersorganisatie van buddy’s voor vluchtelingen. Hasan en 
Masi zijn inmiddels vrienden van jou en Karel geworden.  
Zordragen voor een leefbare samenleving waar ook vluchtelingen een plek 
krijgen, hoe doe je dat? O.a. zo doe je dat. 
Het lukt mensen om zich in de ander te verplaatsen, om zich een beeld te vormen 
van het leven van de ander. 
Duizenden mensen laten inmiddels zien dat ze de handen uit de mouwen willen 
steken. Overal in ons land is zichtbaar dat er zorg is voor de wereld. Zelfs als het 
onbekenden of vreemden zijn willen mensen voor elkaar zorgen.  
We hebben een aantal mensen gevraagd om hun licht te laten schijnen op het 
thema Amor Mundi, zorg voor de wereld. Het zijn bijdragen met een persoonlijke 
invalshoek.  
 
In deze stad van Hugo de Groot, de grondlegger van het internationale 
volkerenrecht, ben ik blij iemand aan te mogen kondigen als 
programmamedewerker Migratie bij de mensenrechtorganisatie 



Justice & Peace. Wij kennen elkaar omdat Justice & Peace medeorganisator is van 
Welkom Hier in Delft, een grote bijeenkomst voor alle Delftenaren over twee 
weken in Theater de Veste.  Sophie Schellens, aan jou het woord 
Erik Pool: 
De wereld heeft ons nodig, in alle opzichten, dus niet alleen ons denken maar 
zeker ook ons handelen. Misschien moeten we wel zeggen: de wereld heeft ons 
met hart en ziel en met huid en haar nodig. De Duits-Amerikaanse filosofe uit de 
vorige eeuw Hannah Arendt zei het al: ‘De enige manier om de toekomst te 
voorspellen is haar tot stand te brengen’. Dus ja: We moeten handelen, in actie 
komen en het goede nastreven door er werk van te maken. We hebben elkaar 
nodig. Die uitspraak van Arendt is één van de favoriete citaten van René Gude, 
de overleden Denker des Vaderlands. ‘Doe wat’, is wat hij in alle 
toonaarden steeds weer heeft willen uitdragen, zit niet stil om te wachten op dat 
wat toch niet vanzelf tot stand komt. Hij riep het uit: “Blijf niet steken in de 
beschrijving: verbeter!” 
 
Ria: 
Om te kunnen doen heb je inzet nodig, motivatie. En soms ook organisaties die 
het doen een duwtje geven met een financiële bijdrage. Fonds1818 is zo’n 
organisatie. Het voelt als morele steun om een aanvraag bij 1818 gehonoreerd te 
zien. Eén van hun projectadviseurs spreekt vanuit persoonlijke betrokkenheid bij 
het vluchtelingenvraagstuk. Rien van der Velden, fijn dat je er bent. 
 
--- 
 
Ria: 
Op 2 september bijna precies 1 jaar geleden stierf Alan Kurdi. De kleine Syrische 
jongen lag pijnlijk kwetsbaar voorover, op z’n buik, in het aanspoelende 
zeewater. Zijn foto werd wereldnieuws. Geschokt zag de wereld hoe hij werd 
weggedragen. 
Toen kwam de vraag: laten we elkaar barsten of doen we wat voor elkaar?  
Nog elke dag sterven er mensen in de zee, op weg naar vrijheid. Laten we de tijd 
stil zetten en met elkaar Alan, maar ook de mensen waarvan wij de naam niet 
kennen gedenken. 
 
----- 
 
Muziek 
 
Dank ensemble van de Delftse studenten jazzvereniging Groover, genaamd ‘De 
Strijkers’ voor het uitvoeren van muziek van Philip Glass: String Quartet no 2., 
ook wel bekend onder de titel Company. 
Julia Stoevelaar, jij bent ook buddy van een vluchteling. Fijn dat je er bent en 
met jou Mala, Halana en Amanda. 
 
2015 was een jaar uit balans. Het begon met de aanslagen in Parijs. Vier uur 
rijden hier vandaan. Dat gaf ook onrust in onze stad. Bas Verkerk, jij was toen 
onze burgemeester.  Afgelopen vrijdag werd je tijdens de installatie van de 
nieuwe burgemeester ‘een grote man’ genoemd. Ik heb je zo leren kennen. Als 
een baken van rust sprak jij over aandacht, zorg voor elkaar. Jij riep ons toen op 
om naar elkaar om te zien, om ons te verbinden.  
 
Aan jou hebben we gevraagd op deze middag de Hannah Arandt Vertelling te 
verzorgen, een persoonlijke lezing. 
 
Hannah Arendt vraagt aandacht voor de publieke ruimte. Ze wil dat we 
zorgdragen voor elkaars leefwereld. De Hannah Arendt Vertelling gaat dáár dus 



over, maar het is geen afstandelijke beschouwing. De eigen ervaring uit het 
persoonlijk leven van de verteller speelt een belangrijke rol. Die verteller is 
vandaag dus de oud-burgemeester van Delft, Bas Verkerk. 
 
Ria: 
Amor Mundi is krachteloos als een mens denkt alleen te kunnen leven. Amor 
Mundi heeft kracht als het steunt op samenleven, op company. Op individuen die 
er in alle vrijheid voor kiezen om een volwassen en verantwoordelijk leven te 
leiden. Heb de moed om van de wereld te houden, om elkaar op te zoeken en 
samen te zorgen voor de wereld tussen ons in, de publieke ruimte.  
 
Dank Ria, Sophie, Rien, Bas, Julia, Mala, Halana en Amanda. Jullie hebben met 
woord en muziek stem gegeven aan wat ons aan het hart gaat:  
liefde voor de wereld, zorg voor elkaar. 
 
Vorig jaar sprak Erik hier met Joke Hermsen, de denker en  schrijfster die zich 
heeft verdiept in Hannah Arendt. Ze vertelde dat Arendt zelf een vluchteling was 
en dat daarom het appèl van haar zo actueel en aangrijpend is. Joke Hermsen 
stond stil bij de hoop uit Arendts filosofie. Want juist een mens kan elke dag 
opnieuw beginnen. ‘Geboortelijkheid’ noemde Arendt dat. Joke Hermsen zei 
daarover: 
 
Erik: 
Geboortelijk… Het is zo prachtig… omdat wij allemaal - hoezeer het ook tegen zit 
- opnieuw kunnen beginnen. En Hannah Arendt wist dat natuurlijk als geen 
ander. Eerst vluchten naar Parijs, dan vluchten naar Spanje, dan vluchten naar 
Portugal, dan in New York aankomen. Dan daar nog achttien jaar lang stateloos 
blijven, geen verblijfsvergunning krijgen, elk moment weer uitgezet kunnen 
worden. Achttien jaar lang.  
 
Geboortelijk… Een mens kan opnieuw beginnen, kan het roer omgooien. Dat is 
ook een plicht. Dus als je iets kunt veranderen, ten beste, ten goede, dan is het 
eigenlijk ook een plicht om dat te doen.  
 
Geboortelijkheid… 
 
 
Wel thuis 
 
 
 
 
 

 


