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Tussen geloof en
gezelligheid in
De Hooge Stoep

Erika de Joode

Wraps staan er op het pro-
gramma, geserveerd met
kip en groenten. De zes-

tien bewoners van het Amsterdamse
studentenhuis De Hooge Stoep zit-
ten om de vier tafels die, tegen elkaar
aangeschoven, een groot vierkant
vormen. De Hooge Stoep is geen nor-
maal studentenhuis, maar een zoge-
heten convivium: een huis waarin
studenten drie jaar lang wonen en
waarbinnen ze hun maatschappelij-
ke en (soms) christelijke idealen met
elkaar delen, onder andere tijdens
huisavonden als deze. De acht convi-
via die Nederland rijk is, worden be-
heerd door de protestants-christelij-
ke Stichting Ruimzicht.

Bas Visser (22) is van de zestien be-
woners degene die het langst in het
Amsterdamse convivium woont.
„Het christelijke huis dat De Hooge
Stoep eerst was, is nu meer een maat-
schappelijk betrokken huis. Elke

woensdag hebben we een huis-
avond, dan eten we samen en hou-
den we een limo, een liturgisch mo-
ment. Eén bewoner vertelt dan over
iets wat hem of haar heeft bezigge-
houden. En geen zin is geen reden
om een huisavond te skippen!”

Vandaag leidt Sofie de Wilde (19)
de limo. Huisgenoten met een grote
eetlust vullen hun bord bij, terwijl
Sofie iets vertelt over haar minor (bij-
vak) Hebreeuws. Ze is druk bezig met
woordjes leren, maar kijkt soms ook
naar Hebreeuwse ’humor-tv’. „Dat
werkt beter dan stampen.” Om dit te
demonstreren, laat Sofie een frag-
ment zien. Het filmpje leidt tot luid
lachende huisgenoten. „Ook al is het
in het Hebreeuws, toch begrijp je
waar het over gaat”, vertelt Sofie en-
thousiast. „Waar is het schoolkrijt?”
Bas begint te zoeken, maar Sofie is
sneller. Met het krijtje tekent ze en-
kele Hebreeuwse letters op het
schoolbord dat naast de deur hangt,
om iets uit te kunnen leggen over de

Hebreeuwse werkwoordsstammen.
Hierna is het tijd voor het zoge-

naamde ’rondje’. Bas: „Iedereen kan
dan zeggen wat hij op zijn hart heeft.
Het is een vast onderdeel van de huis-
avond en komt altijd na de limo.” In
het rondje blijken allerlei verschil-
lende zaken de revue te passeren –
van persoonlijke tot praktische din-
gen. Sien meldt: „Frans en ik zijn een
mesje kwijt.” Deze opmerking leidt
tot grote hilariteit bij haar huisgeno-
ten. Haar verdediging kan het gelach
bijna niet overstemmen: „Hij was
van grote emotionele waarde!”

Het rondje is gemaakt; het is tijd
voor aardbeienyoghurt. Bas: „Na het
toetje is iedereen even vrij, totdat de
avondactiviteit begint. We wisselen
deze activiteiten af: soms een verdie-
pende limo-avond, een andere keer
een actieavond, cultuuravond of ge-
woon een vrije avond.” Vanavond is
het tijd voor actie. „We gaan een ge-
niaal spel doen”, roept Jessie Verha-
ve (23), die de actieavond leidt, „na-
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melijk bingo met voorwerpen”. Op
de tafel liggen drie enorme bingo-
kaarten. De bewoners verdelen zich
snel in drie groepjes. Jessie legt on-
dertussen de bedoeling van het spel
uit: „Ik noem een getal en een voor-
werp. De teams die het getal op hun
kaart hebben staan, moeten zo snel
mogelijk het bijbehorende voor-
werp zien te vinden en op hun bingo-
vel leggen.”

Met haar laptop op schoot trekt Jes-
sie de nummers. „Nummer 52, een
boomblaadje!” Bas rent naar de hoek
van de kamer, waar een grote plant
staat. „Nee, dat is geen boom, maar
een plant!”, schreeuwt Jessie door
haar megafoon, die ze er voor het ge-
mak even bij heeft gepakt. „Het Von-
delpark!”, roepen anderen. En inder-
daad, dit park ligt op loopafstand van
het grote studentenhuis in Amster-
dam Oud-Zuid. Toch verkiezen de
studenten het eigenlijk ongeldige
plantenblaadje boven een loopje
door de regen. Ondertussen gaat Jes-

sie gewoon door: „Nummer 43, een
jurkje van Lisanne!” Dit jurkje geeft
de doorslag. „Bingo!”

De ontlading bij de studenten is
zichtbaar; het is tijd voor ontspan-
ning en gesprekken. Sommige stu-
denten gaan zitten op de twee drie-
zitsbanken die de kamer rijk is; an-
dere verkiezen een staplek bij de ta-
fel. Zo ook Maarten Hameete (19),
student theologie en ruim een jaar
woonachtig in De Hooge Stoep. „Ik
kom uit een klein dorpje op Goeree-
Overflakkee, daar ben ik christelijk
opgevoed. Ik vind het uitdagend om
hier breder te kunnen kijken dan ik
gewend was in die kleine context
waar ik vandaan kom. Het interes-
santste dat ik in dit huis heb meege-
kregen, is het begrip ’christendom’.
Wanneer ben je christen? Als je naar
de kerk gaat? Als je de christelijke
normen en waarden bezit?” Een dis-
cussie ontspint zich tussen Maarten
en twee huisgenoten. „We studeren
alle drie theologie, vandaar.”

Ruimzicht is halverwege de 19de eeuw opgezet
door ds. Jan van Dijk. Op een internaat (eerst in
Doetinchem, later in Doorn) werden jongens uit al-
le lagen van de bevolking opgeleid en gestimuleerd
om predikant te worden. In de jaren zeventig van
de vorige eeuw zijn de internaten vervangen door
zogenoemde ’c o nv i v i a ’: leefgemeenschappen van
studenten (hbo en wo) die hun christelijke en/of so-
ciaal-maatschappelijke idealen gedurende drie jaar
met elkaar delen. Verwacht wordt dat ze allemaal
één dagdeel per twee weken besteden aan vrijwilli-
gerswerk, om invulling te geven aan hun maat-
schappelijke betrokkenheid. Er zijn acht convivia
in Nederland, verspreid over Amsterdam, Utrecht,
Leiden en Groningen. De opleiding tot predikant is
naar de achtergrond verschoven: studenten die in
de convivia wonen, volgen allerlei verschillende
opleidingen. Wel biedt Stichting Ruimzicht finan-
ciële ondersteuning aan een aantal studenten dat
theologie studeert om predikant te worden en
geen studiefinanciering meer ontvangt, de zoge-
noemde ’late roepingers’.

’Tijdens een liturgisch
moment (een limo)
vertelt een bewoner
wat hem of haar
bezighoudt.
Geen zin is geen
reden om een
huisavond te
skippen’
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Ds. Florida de Kok is sinds februari
2010 conviviumpastor. „Ik ben aan-
gesteld om de acht convivia in Ne-
derland op alle fronten te begelei-
den, bijvoorbeeld door toezicht te
houden op de aanname van nieuwe
bewoners en door mee te denken
over de invulling van de wekelijkse
huisavond. Als er iets speelt in een
convivium, bijvoorbeeld een onder-
ling conflict, dan kunnen de bewo-
ners mij inschakelen om hen te hel-
pen met het vinden van een oplos-

sing. Ruimzicht wil een plek bieden
aan studenten die positief staan te-
genover de christelijke traditie: een
kerkelijke achtergrond heeft dus
de voorkeur, maar dan wel vanuit
de breedte van die kerk. Diversiteit
is belangrijk om de gesprekken
over geloof en zingeving boeiend te
houden. Ik merk dat elk convivium
zijn eigen karakter heeft. De Hooge
Stoep is bijvoorbeeld erg sociaal-
maatschappelijk ingesteld. Die ei-
genheid vind ik mooi.”

Terwijl de theologiestudenten ver-
der praten over de betekenis van het
christelijk geloof, doen de andere be-
woners rondom de houten salonta-
fel een ontdekking: „Wie maakt ei-
genlijk het voorgerecht voor het
kerstdiner?”, vraagt Jessie zich hard-
op af. Als een reactie uitblijft, begint

iedereen door elkaar te roepen: „Er is
toch wel een groepje dat het voorge-
recht doet?” Het lijkt erop dat het
kerstdiner – in De Hooge Stoep altijd
pas na Kerst gehouden, ’want dan
kan iedereen’ – het dit jaar zonder
voorafje moet doen. Dan maar een
extra wrap.

Tijdens de actieavond spelen de bewoners van de Hooge Stoep bingo met voorwerpen (boven). Het christelijk karakter van het huis blijkt voor het eten (onder). F OT O ’S MAARTJE GEELS


