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Lezing bij de opening van de tentoonstelling ‘Vertel me wie je 

bent’, za 14 mei ‘22 
Ter ere van het 750 jarig bestaan van de zusters Norbetinessen van St. Catharinadal in Oosterhout. 

Door Tabitha van Krimpen 

Tabitha van Krimpen (1998) is dit jaar de Jonge Theoloog des Vaderlands. Ook is ze masterstudent 
aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Aan de Vrije Universiteit behaalde ze 
haar master bedrijfskunde. Als Jonge Theoloog des Vaderlands is ze ambassadeur van de theologie in 
de samenleving. Telkens probeert ze een verbinding te leggen tussen theologie, bedrijfskunde en 
maatschappelijke thema’s. 
Meer informatie over Tabitha: https://tabithavankrimpen.nl/  
 

 

Goedemiddag, 

Wat ongelooflijk mooi om hier vanmiddag te mogen zijn, bij de opening van de tentoonstelling 

‘Vertel me wie je bent’.  

 

Maar voordat ik verder inga op de tentoonstelling en de posters die de tentoonstelling vormen, wil ik 

het eerst hebben over de zusters Norbetinessen die hun 750 jarig bestaan vieren. Wat een prachtige 

mijlpijl! Ik was verrast toen ik op de website las over jullie geschiedenis. Hoe het klooster werd 

gesticht in Wouw, maar de zusters naar Breda verhuisden en daar zelfs zelfvoorzienend waren. Toch 

verstoorde de Reformatie het vredige leven. De zusters werden gedwongen om naar Oosterhout te 

gaan. Er was zelfs bescherming nodig van het Koninklijk huis om tijdens de Reformatie te kunnen 

blijven bestaan. Ik zeg dit ook met enige schaamte, aangezien ik zelf protestants ben. Protestanten 

kunnen er soms een handje van hebben om met het vingertje te wijzen en allerlei feestjes te 

verstoren. Wees niet bang, ik ben zeker niet van plan om dit feestje vanmiddag te verstoren        

De zusters laten niet alleen besef zien van het verleden, maar tonen ook vertrouwen in de toekomst. 

Ik word enthousiast als ik zie wat er in het Leer- en inspiratiehuis allemaal gebeurt en ook 

ondernemerszin is de zusters niet vreemd. Een wijngaard, wijnhuis en kloosterwinkel. Pas zag ik een 

filmpje van het kledingmerk G-star die een samenwerking aan ging met de trappisten van Abdij Onze 

Lieve Vrouw in Koningshoeven. Je zag de prior in een prachtige door G-star gemaakte habijt van 

spijkerstof en hij vertelde over duurzaamheid. Om maar te zeggen, ondernemerschap en het 

geestelijke hoeven geen vijanden van elkaar te zijn, zeg ik als theoloog en afgestudeerd 

bedrijfskundige. 

 

Wat me raakte, was een foto van Sint Catharinadal met een grote steen waar opstaat: “Uit eerbied 

voor het verleden, in dankbaarheid om het heden, met vertrouwen in Gods toekomst.” Wat een 

mooie en zinvolle manier om in het leven te staan. Eerbied, dankbaarheid en vertrouwen. En het 

verleden, heden en toekomst die samenkomen. Op de steen staan de jaartallen 1271, 1647 en 2017. 

750 jaar Norbetinessen Sint-Catharinadal, en dat mag gevierd worden! 

 

En dat doen we vandaag met de opening van de tentoonstelling ‘Vertel me wie je bent’. Jos heeft net 

al wat toelichting gegeven, dus dat zal ik niet weer doen. De teksten van de posters verrasten en 

verwonderden me. De openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid, de diepte van de reflecties. 

https://tabithavankrimpen.nl/
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Ik zal wat aspecten uitlichten die me opvielen bij het lezen van de teksten die op de posters staan. 

Allereerst de taal. Meer dan een rationele en feitelijke taal, is de taal waarmee antwoord gegeven 

wordt op de vraag: “Wat is voor jou spiritueel of heilig?” poëtisch van aard. Het is ook nogal een 

grote vraag en een vraag die je dwingt om na te denken over de grond van het bestaan. Soms is het 

antwoord meer in dichtvorm, zoals bij Annemarie. “Tussen licht en donker woont de leegte./ 

Onzichtbaar, ongrijpbaar niets/ waaruit je bent geschapen/ en waarin ik je opnieuw kan ontmoeten.” 

Het is taal die je dwingt om aandachtig te lezen, om het nog een keer te lezen, om erop te blijven 

kauwen en telkens weer nieuwe dingen te proeven en nieuwe lagen te ontdekken. 

 

Ik denk dat religieuze taal, of taal die gaat over zingeving en spiritualiteit niet zonder het poëtische 

kan. Het religieuze, het hogere, hetgeen wat verder gaat dan het alledaagse, laat zich niet uitdrukken 

in de gewone taal. In zijn boek ‘Alle dingen nieuw’ haalt theoloog Erik Borgman John Henry Newman 

aan, die van anglicaan rooms-katholiek werd. Religieuze waarheid heeft vóór alles een esthetische 

karakter, zo zegt hij. Hoewel in de moderne cultuur wel poëzie te vinden is, heeft de moderniteit de 

voortdurende neiging de poëzie te vernietigen. Geloof zou erop gericht moeten zijn de poëzie terug 

te brengen in de cultuur. 

Hoewel het wel erg stellig is dat de moderniteit poëzie vernietigt, is het wel zo dat de taal van de 

verbeelding, van de verwondering niet automatisch gestimuleerd wordt. We zijn over het algemeen 

vooral goed in wat ik zou willen noemen Excel-taal. De taal van het investeren, van de cijfers, van je 

stopt ergens tijd en energie in en dan krijg je er ook iets voor terug. De taal van efficiëntie en de 

mens als middel, als resource in een groter systeem. Toch is de taal om te vertellen wie je bent van 

een hele andere orde. Dat is een taal van beelden, van ervaringen die je hebben gevormd, van 

betekenisvolle relaties.  

 

Dat brengt me bij het tweede punt. Die taal hebben we ook nodig, omdat alleen het rationele 

ontoereikend is. Sommige teksten die op de posters staan benoemen dat ook. Zo zegt Herman: 

“Nadenken helpt me soms niet verder, de invloed van mijn ego beter herkennen juist wel. En 

twijfelen kan heel verstandig zijn en ruimte bieden.” En Jelle begint met: “Spiritueel zijn voor mij die 

ervaringen die ik wel kan beredeneren, maar niet kan bevatten.” 

Vervolgens beschrijft hij de ervaring dat zijn vrouw en hij in een oude auto zaten en er een grote 

regenbui kwam. Hij schrijft: “de regenbui maakte me bewust van mijn plekje in het grotere geheel. 

Daar kon ik me aan overgeven.” 

 

Mooi gezegd “overgeven aan je plekje in het grotere geheel.” Zo’n ervaring van als mens opgaan in 

iets groters raakt al snel aan iets spiritueels denk ik. Astronauten die in de grootsheid van het heelal 

een religieuze ervaring hadden, het gevoel dat je overvalt als je een grote kerk of kathedraal 

binnenloopt en zeker op vakantie in een onbekend land maakt dat nog extra indruk, zo is mijn 

ervaring.  

Ik denk ook dat dat precies de ervaring, of noem het ‘bevrijding’ is, waar de moderne mens naar op 

zoek is. Om even uitgetild te worden boven het vaak drukke, slepende, uitputtende dagelijkse 

bestaan. We leven in een tijd waarin stilstand voor de meeste mensen achteruitgang is. Het moet 

altijd meer, harder je best doen, meer kansen benutten. Op de poster van Jasmin staat ook treffend: 

“Door de ratrace van het alledaagse leven sta ik vaak niet open voor dit gevoel, gevoel van rust 

waarbij er een last van je afvalt.” 
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Want we leven in een ratrace waarbij we elkaar in de greep houden. Het tegenovergestelde van rust, 

van tevredenheid en een houding van ‘Ik sta stil en dat is een hele vooruitgang’, zoals dichter Bertolt 

Brecht terecht zegt. 

 

Voor het tijdschrift Volzin maak ik reportages vanuit het idee dat jonge mensen niet meer in de kerk 

te vinden zijn, waar zijn ze dan wel?’ Ik ga daarvoor naar de sportschool, een MBO school en 

onderzoek het nachtleven. Maar ik dook ook in de online wereld, die voor veel jonge mensen niet 

minder reëel is dan de ‘gewone’, offline wereld. Ook Lonneke spreekt op haar poster over twee 

werelden waarin haar leven zich afspeelt, de fysieke en de digitale wereld. Zij voelt zich verbonden 

met zowel de mensen in het fysieke als in het digitale leven en voor haar zijn ze onlosmakelijk met 

elkaar verbonden, hoewel ze in die twee werelden wel verschillende kanten van zichzelf laat zien.  

 

Toch kan de digitale beleving ook de fysieke beleving in de weg zitten. De studenten van de 

Hogeschool Leiden, die ik voor de reportage over hun mediagebruik en ervaringen sprak, vertelden 

me dat hun telefoon hun voornaamste manier van afleiding is. Als ze even staan te wachten op de 

bus of even een ‘leeg’ moment hebben of zich vervelen, biedt de telefoon uitkomst. Je kunt 

onbeperkt kijken naar filmpjes van katten, dansjes of andere geinige dingen. Echte stilte zonder 

prikkels of afleiding lijkt een uitzondering te zijn. Daardoor is er weinig ruimte voor gewoon zijn, 

opgaan in het moment en kunnen ontvangen, openstaan voor wat komt.  

Terwijl dat juist vaak nodig is om ‘zinvolle ervaringen te hebben’. De manier van kijken en hoe je in 

het leven staat is daarbij essentieel, denk ik. Lieke schrijft over een boeket dat op straat ligt en hoe 

bijzonder dat is. Het prikkelt haar creativiteit en ze bedenkt verhalen over hoe dat boeket daar 

gekomen zou kunnen zijn. 

Irene haalt het gedicht ‘Wezen’ van J.C. van Schagen aan waarin een gewone, alledaagse ervaring 

wordt beschreven. En juist dat maakt het bijzonder. Een geluksmoment dat je overvalt, het 

bijzondere van het kleine. Maar dat vraagt wel een open houding. Dat betekent in het moment zijn 

en echt kijken. Iets wat met een permanente gekleefdheid aan je telefoonscherm wel erg lastig 

wordt. Waar je aandacht op gericht is, bepaalt je werkelijkheid, zo las ik ergens. 

 

U mag best weten, sinds kort ben ik vrijgezel. Ik vraag me af, waar ontmoet je tegenwoordig je 

toekomstige partner? In de meerderheid van de gevallen leren stellen elkaar online kennen, zo blijkt 

uit onderzoek. Waar dat eerder vooral in het café, via vrienden of via de kerk was, leren mensen 

elkaar nu steeds vaker kennen via datingapps als Tinder, Happn of Bumble. Maar toch zijn er nog 

nooit zoveel mensen vrijgezel geweest als nu, terwijl wel veel mensen een partner zoeken. Als ik in 

de trein zit en om me heen kijk, kan ik me dat ook wel voorstellen. Terwijl ik een boek aan het lezen 

was en om me heen keek in de hoop op contact, zaten de meeste mensen op hun telefoon, hadden 

velen oordopjes in en lijken ze zich niet bewust van hun omgeving. En dat terwijl ook gewoon 

bewezen is dat we gelukkiger worden van ontmoetingen met onbekenden en kleine gesprekjes in de 

supermarkt, op straat of waar dan ook. 

 

Aandacht en echt in het moment leven wordt steeds schaarser ben ik bang. Irene beschrijft haar 

“goddelijke of heilige moment” als een moment van aandacht en volledig aanwezig zijn. 

Waar ik eerst nog zei dat het religieuze, het spirituele uitstijgt boven het alledaagse, wil ik nu 

benadrukken dat het religieuze en spirituele juist ook te vinden is in het alledaagse. De Anglicaanse 
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priester Tish Warren schreef het mooie boek ‘Liturgie van het alledaagse’, waarin ze juist het heilige 

en het rituele ziet in de alledaagse dingen, zoals je bed opmaken en in de file staan. Ze sluit aan bij 

het dagelijkse ritme van het leven en zet daar een liturgische tijd tegenover en een God die geen 

haast heeft, in tegenstelling tot de meeste mensen wanneer ze in de file staan       

 

Oké, waar staan we nu? Ik heb het gehad over de taal van religieuze ervaringen, de ontoereikendheid 

van het rationele en over ervaringen waarbij je even uitstijgt boven jezelf. Ook ging het over 

technologie en smartphones die het moeilijker maken om echt in het moment te zijn en aandacht te 

hebben. 

Als volgende punt wil ook een kritische opmerking maken bij wat me opviel bij de posters. 

 

Een thema was ook een aantal keer terugkomt in de poster is de natuur. Astrid schrijft: “Ik maak 

alleen lange wandelingen en ut veel energie uit de natuur. Ik ervaar de eenzaamheid en de stilte 

wanneer ik alleen door de bossen wandel. Dit zijn momenten van stilte in mezelf. Momenten om op 

te kunnen laden.” 

En ook op de poster van Jasmin komt de natuur aan bod: “Wanneer ik in de natuur ben, staan de 

verhalen die ik zelf creëer, even stil. Dan voel ik mij een klein onderdeel van het grotere geheel. Dan 

is alles goed zoals het is.” 

Marcel wijdt zijn tekst aan water, wat hem al langere tijd fascineert. Hij zegt: “Water is grenzeloos in 

tijd en hoe vervuild ook, het keert altijd weer terug in haar oorspronkelijke samenstelling H2O. Water 

oordeelt niet.” 

Wouter schrijft over walvissen, papegaaiduikers en berggorilla’s en hoe hij door de combinatie van 
natuur en techniek ziet hoe ver we van de natuur verwijderd zijn. 
Dit zijn allemaal mooie uitspraken en ook ikzelf hou van een mooie boswandeling en heb goede 

herinneringen aan onze familievakanties in de Alpen. 

 

Toch is de manier van kijken naar de natuur, de natuur als zachte kracht eigenlijk die het leven 

dragelijker maakt, relatief nieuw in de wereldgeschiedenis. 

De natuur is niet alleen romantisch, maar is ook wreed, bedreigend en onvoorspelbaar. Er zijn 

tsunami’s, ziektes, de pandemie zit nog vers in ons geheugen. Waar vroeger de natuur behaagd 

moest worden met gebeden en offers, is in de moderniteit het idee gekomen dat de natuur 

mechanisch is en beheerst kan worden door de mens. Anderzijds is er in de romantiek het idee 

gekomen dat de natuur verheven is en groots. 

Het Jodendom en Christendom bood een nieuw perspectief in dat de natuur niet meer een totaal 

beheersende macht was, maar geschapen is door God. De mens heeft verantwoordelijkheid en heeft 

de opdracht om de natuur bewaren. 

Dus hoewel het mooi is om de natuur als liefelijk te beschrijven, is dit zeker geen universeel en 

tijdloos perspectief. 

 

Ik heb al veel gezegd en er is nog veel meer te zeggen, bijvoorbeeld over de rol van familie en 

familiegewoontes en -tradities, die op de posters naar voren komen, maar laat ik nu niet alles al 

weggeven en u mag straks ook zelf de posters gaan kijken en hopelijk komen er dan weer thema’s uit 

die u opvallen, dat is het mooie van kunst       
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Ik ga naar een afronding toe. 

Het was de tekst op de poster van Rogier, die me in het bijzonder aansprak en waarin ik veel 

herkende. 

Ik ben zo vrij om het helemaal voor te lezen: 

“Vertel me wie je bent 

Het is wonderlijk wat er gebeurt als je deze vraag 

Uur na uur aan iemand tegenover je stelt en beantwoordt. 

De dagelijkse beslommeringen vervagen, 

De ‘bullshit’ verdwijnt en alles valt in het juiste perspectief. 

 

Ik voelde daar in de kern waarvoor we hier echt op aarde zijn: om elkaar te helpen 

Dat kan het beste door te leren jezelf te accepteren 

En jezelf te helpen in je kracht te gaan staan. 

Door dingen niet te doen omdat ze je ego strelen, maar omdat ze nódig zijn. 

Ik nam veel en vaak teveel hooi op m’n vork 

Door vrijwel nooit nee te zeggen tegen verzoeken. 

Verzoeken die dat ego streelden, 

Maar die eigenlijk energie kostten 

Omdat ze niet nodig waren. 

 

“Wanneer je per definitie tegen alles ja zegt, maak je geen keuzes.” 

 

“Wanneer je per definitie tegen alles ja zegt, maak je geen keuzes. 

En dat heb ik dit jaar ook wel geleerd als Jonge Theoloog des Vaderlands.  

Dat ik niet álles hoef, dat ik keuzes kan maken. 

Dat het ene beter bij me past dan het andere. 

Dat als ik mag vertellen wie ik ben, dat zoveel meer is dan alles wat ik doe en dat druk zijn op zich 

geen bewondering waardig is. 

 

‘Vertel me wie je bent’ De Norbertinessen vertellen al 750 jaar lang wie ze zijn, in goede en slechte 

tijden, door woorden en door daden. Dat is bijzonder en bewonderingswaardig. En ook is het 

wonderlijk wat er kan gebeuren wanneer je iemand vraagt te vertellen wie hij of zij is. Wanneer je de 

ander echt ziet voor wie hij of zij is en er een ruimte ontstaat voor het verhaal. Ik hoop dat we elkaar 

steeds meer die vraag durven stellen en ons laten verrassen door het antwoord. In ieder geval 

kunnen we ons al laten inspireren door de 25 antwoorden op de posters, en ik wil u dan ook van 

harte aanmoedigen om die straks te gaan bewonderen. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 


