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Goedemiddag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zou ook kunnen zeggen: hallo Boomers! We 
weten allemaal dat dit het woord is van het jaar 2019 als opvolger van blokkeer-fries. Dat 
blokkeren is overigens nog knap actueel. Boomers van Babyboomers, maar nu met de 
betekenis van fossielen, mensen met ouderwetse denkbeelden of conservatieve 
opvattingen. Veel door jongeren gebruikt om ouderen te mond te snoeren. Niet zo aardig 
dus en ook natuurlijk helemaal niet van toepassing op ons. Misschien wordt Boomer nog een 
geuzennaam, iemand die je heel hard nodig hebt op de arbeidsmarkt of als medewerker in 
de zorg, conform het Canadese model. Laten we het hopen.  
 
Vandaag dus de traditionele kerstborrel van het Stadsdorp Zuid, voor mij de tweede keer 
hier in het Apollo First. Dat voelt voor mij al heel vertrouwd aan, hoewel mijn vrouw Judith 
er niet bij is. Ze is vandaag in Antwerpen, bij CODART, een internationale club van curatoren 
van Nederlandse en Vlaamse kunst van 1350 tot 1750. Ik moest jullie van haar groeten en 
vooral wijzen op de CODART Canon, een prachtige presentatie van de 100 allerbeste 
kunstobjecten, te vinden op de website van CODART. (codart.nl) 
 
Op 11 november jl., niet zo lang geleden dus, spraken we met elkaar op het Dorpsplein. Dat 
was wat mij betreft een erg inspirerende bijeenkomst. Niet alleen vanwege de grote 
opkomst, de geweldige organisatie van Anneke en de cijfers van gemeente statisticus Jeroen 
Slot, die nog maar eens aantoonde hoe mooi, stabiel en relatief veilig de Apollobuurt en 
Irenebuurt zijn. Maar in het bijzonder door de bijdrage van onze onvolprezen secretaris 
Marjolijn Witzenhausen, juist ook verantwoordelijk voor het thema nabuurschap in ons 
dorp. Marjolijn presenteerde de resultaten van het onderzoek in de BnnenBuurten, waarbij 
onze leden gevraagd werd naar hun ervaringen met het Stadsdorp: wat is goed en wat kan 
beter? De beantwoording van zulke vragen hebben ook met zingeving te maken. Waarom 
ben je op aarde, wat vind je zinvol, wat niet. Wat doet er nou echt toe? Vragen die juist rond 
Kerstmis opdoemen, ook als je niet religieus bent. Vragen ook die aan de orde komen in het 
belangwekkende boek van Fokke Obbema met gesprekken over de essentie van ons 
bestaan. Misschien kan onze geweldige evenementencommissie hem in het nieuwe jaar 
uitnodigen voor een lezing over dit onderwerp. (Fokke Obbema, De zin van het leven, 
Amersfoort 2019, ISBN 978 90 450 3932 9) 

 
Inspirerend zijn in dit verband ook de Belgische psychiaters die op dit moment opgang 
maken in ons land. Frits van Servellen, onze niet aflatende penningmeester, wees me op een 
recent verschenen artikel in de NRC waarin hun gedachtegoed beschreven wordt. (NRC 12 
december 2019. Zie ook: Dirk De Wachter, De kunst van het ongelukkig zijn, 2019 EAN 
9789401463584 en Paul Verhaeghe, Over normaliteit en andere afwijkingen, 2019, EAN 

978904464322). Het standpunt van deze psychiaters is, kort samengevat, dat echte zingeving, 
diep geluk, nooit uit jezelf komt, maar uitsluitend voortvloeit uit de verbinding met en het 
geluk van anderen om je heen. En dát is nu precies wat de verschillende BinnenBuurten als 
kracht van ons Stadsdorp noemden: samen dingen doen, deel zijn van een groter geheel, bij 
een kring van mensen behoren waar je je op je gemak voelt, wederzijdse steun bieden, iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Dit alles op een laagdrempelige, niet verplichtende manier. 
Het is hét kompas waarop we varen, op basis waarvan in ons dorp tal van activiteiten 
plaatsvinden en in de komende tijd ontplooid zullen worden. Tijdens de nieuwjaarsborrel op 



 2 

16 januari aanstaande, zal ik wat langer stil staan bij een en ander. Natuurlijk ook bij het 10-
jarig jubileum dat we het komend jaar in oktober met veel plezier met z’n allen gaan vieren.  
 
Nu wil nog ik twee onderwerpen noemen die uw bestuur zeer aan het hart gaan. Allereerst 
de ledenwerving. Op dit moment heeft ons stadsdorp 430 leden. Dat is ongeveer een kwart 
van alle 60+-ers die in onze buurten wonen. Hoewel we al bijna 10 jaar bestaan is ons dorp 
nog lang niet bij iedereen bekend. Gelet op de positieve ervaringen van onze leden is het 
natuurlijk erg jammer dat niet meer mensen lid zijn. Om het ledental in de komende jaren 
tenminste op het huidige peil te houden, liefst met nog 100 leden uit te breiden, is het 
bestuur van zins om actief te werven in onze buurten. Op dit moment wordt hiervoor een 
plan gemaakt.  
 
Het tweede item betreft de aansturing en coördinatie van de verschillende activiteiten. Al 
jaar en dag zetten dezelfde mensen zich veel en vaak in en we zijn die leden daar heel erg 
dankbaar voor. Maar het is niet alleen goed maar ook noodzakelijk dat er een nieuwe groep 
leden komt die kan worden ingeschakeld bij de opzet en organisatie van de verschillende 
activiteiten en die op een bepaald moment het stokje overneemt. Het bestuur zal daar, net 
als bij de ledenwerving, in 2020 flink op in zetten. 
 
Voor nu wens ik jullie namens het bestuur mooie feestdagen toe en een fijne jaarwisseling. 
Vrede op aarde! 
 

___ 


