
Tussenbrief

‘Van wie is die bananenschil?’
Dit is de titel van een kinderliedje van Elly&Rikkert. Ik heb dit bekende zangduo persoonlijk 
leren kennen in de tijd dat onze kinderen klein waren. Hun vindingrijke liedjes vonden 
gretig aftrek bij ons thuis. Dit liedje gaat over onze gewoonte om voor alles wat misgaat 
een schuldige aan te wijzen. In een ander liedje werd gezongen: ‘Hokjes, vakjes, we 
stoppen iedereen in hokjes, vakjes, als ze anders zijn dan wij…” 

OSM? OMG!
Anders dan wij. Dat blijkt lastig. Ik herinner me nog helder dat een bekende me na een 
verhuizing 25 jaar geleden vroeg: “De nieuwe buurt, is dat een beetje OSM?” ‘OSM’? 
Nooit van gehoord, wat zou dat nu toch zijn? Het bleek te betekenen: ‘Ons Soort Mensen’. 
OMG!, dacht ik geschokt. Ik had oprecht geen idee waarom ik dát zou willen. Was ik nog 
te jong en te idealistisch om te beseffen dat het menselijk is om een voorkeur te hebben 
voor gelijksoortigheid, en om in ‘hokjes en vakjes’ te denken? Misschien, maar ik geloof 
tegelijk dat het écht de bedoeling is dat we daar overheen groeien. Sterker nog, ik denk 
dat het niks met ons wordt als we dat niet doen!

Helaas, het Hokjes-Vakjes-denken neemt zienderogen toe. Iedereen lijkt wel aan te 
kunnen wijzen wie de huidige bananenschillen heeft laten slingeren. Rond allerlei grote 
actuele problemen verharden de tegenstellingen. Weet jij precies hoe het allemaal zit, hoe 
het allemaal moet? Ik niet hoor. Hoe stelliger de geroeptoeterde meningen, hoe 
vermoeider ik word en hoe minder ik eigenlijk weet, en dat lijkt in de huidige constellatie 
der dingen een hele lastige positie. Het zij zo…

Een bruggetje zijn
Ik pleit liever voor eindeloos veel bruggetjes tussen hier en daar, wij en zij, ‘ons soort’ (wat 
dat ook moge wezen) en zogenaamde anders-soortigen. Voor steeds weer de bruggetjes 
oversteken en ervaren dat we in onze verschillen toch bij elkaar horen. Misschien nóg 
beter: gewoon op dat bruggetje blijven, gewoon dat bruggetje zíjn! Dat is mijn verlangen.

Hoe weinig ik ook weet, één ding weet ik wel zeker: samen blijven zingen in onze 
veelsoortigheid, zonder oordeel of vrees, is een heilzame beoefening van dit verlangen.

Lied van jouw Leven 



Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
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