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Z e zeggen weleens dat
kennis a frekent met
 verwondering”, schrijft
wetenschapsjournalist
Govert Schilling in OMG

Magazine. “Volgens mij is dat een
valse tegenstelling tussen ratio en
gevoel. Een regenboog wordt mis-
schien juist wel móóier als je weet
hoe hij is ontstaan. Met de zon heb
ik dat ook. Die is de bron van alle

licht, warmte en leven op onze planeet. Elke dag
 opnieuw, al een paar miljard jaar lang. Een wonder dat
zo alledaags is dat we er bijna nooit meer bij stilstaan.”

Het is misschien ook een wonder dat er een nieuwe
OMG (‘Oh My God’) in de winkel ligt. Hoofdredacteur
Marina de Kort-de Wolde, een succesvolle oud-advocaat
in het topsegment, lanceerde de glossy voor een bezield
leven afgelopen winter. Het zou een kwartaalblad
 worden, met de seizoenen mee, maar het voorjaar is
overgeslagen: door de winkelsluiting bleven de OMG’s
in de schappen. “Des te verheugder zijn we om nu het
tweede nummer te kunnen uitbrengen”, schrijft 
De Kort-de Wolde in het voorwoord.

Het blad wil westerse spiritualiteit combineren met
zingeving en schoonheid – de kleine teksten over won-
deren worden bijvoorbeeld omlijst met fotografie over
twee pagina’s. De verhalen zijn gebaseerd op de pijlers
Other (de ander), Me (ik) en God – OMG. Het magazine
richt zich op een weldenkend, beschaafd publiek. Niet
per se met geld of hoogopgeleid, wel bereid om na te
denken, zei hoofdredacteur De Kort eerder in Trouw.

Het konden best eens de mensen zijn die predikant
Ad van Nieuwpoort tegenkomt in zijn protestantse ge-
meente in het chique Haagse Benoordenhout. Hij voert
ze op in een gesprek in de tweede OMG over ‘Wat is een
goed leven?’. Hij omschrijft ze zo: “In de Duinzichtkerk
komen vaak mensen die op beslissende plekken zitten
in de maatschappij, die bijvoorbeeld direct te maken
hebben met de toeslagenaffaire. Niet als slachtoffer,
maar als ‘dader’. Ambtenaren die verkeerde beslissingen
hebben genomen, die onbedoeld hebben meegewerkt
aan iets wat zo ellendig voor een grote groep mensen is
uitgepakt.”

Zij liggen ervan wakker, weet de predikant, zij vra-
gen zich af: hoe heb ik dit kunnen doen? “Het is heel
makkelijk om op een afstand deze mensen te veroorde-
len, zoals dat ook met premier Mark Rutte is gebeurd”,
vindt Van Nieuwpoort. Heel christelijk vindt hij zo’n
veroordelende houding niet. “Het Bijbelverhaal leert
mij dat je met mildheid en genade verder komt. En dat
je altijd opnieuw mag beginnen. Wie zonder zonde is,
werpe de eerste steen.”

In hetzelfde gesprek krijgt Van Nieuwpoort meteen
weerwoord, van cabaretier Tim Fransen. Die zit naar
eigen zeggen ‘echt aan de andere kant van het spec-

trum’. Fransen deed mee aan een actie van Extinction
Rebellion, een organisatie die met radicale acties aan-
dacht vraagt voor het klimaat. Hij deed mee aan de blok-
kade van een Amsterdamse verkeersader – een vorm
van burgerlijke ongehoorzaamheid die op last van de
burgemeester Femke Halsema van GroenLinks werd
 beëindigd. 

“Het voelde voor mij als iets vanzelfsprekends”, zegt
de cabaretier over zijn deelname. “Ik zou het ook willen
omdraaien: laat degene die niets doet zich maar verant-
woorden.” 

Voor die mensen die het niet meer voor zichzelf
 kunnen goedpraten dat ze niets of te weinig doen voor
anderen, heeft OMG een aparte rubriek: hulp gevraagd,
twee pagina’s met oproepen om, bijvoorbeeld, docent 
te worden op de weekendschool, of vrijwilliger van de
Lymevereniging, of sociaal te gaan tuinieren. Inderdaad,
iets heel anders dan een weg blokkeren voor het
 klimaat, maar wel helemaal toegespitst op het lezers -
publiek dat de nieuwe glossy wil bereiken.

In de kerk met de
‘toeslagendaders’

Bladen 
Maaike van Houten

Kunstenaar Jentsje
Popma schonk zijn
atelier en al zijn
werken aan
Nijkleaster in
Jorwert, een plek
voor kerkelijk
pionieren. Als dank
stelt Nijkleaster
Popma’s werk nu
tentoon in
Leeuwarden.

E
lke zondag
stapt kunste-
naar Jentsje
Popma (99) in
zijn auto om
langs een aan-
tal van zijn
kunstwerken
te toeren. Al-
tijd passeert

hij de beelden van dominee-dichter
Piet Paaltjens en van Anne Vonde-
ling, beide in Leeuwarden, om te
kijken of ze er goed bij staan. “En
of er geen grappig bedoelde muts-
jes op gezet zijn”, vertelt zijn doch-
ter Marja Schotanus. 

Zijn favoriet, waar hij vaak wel
anderhalf uur bij blijft stilstaan, is
de wandsculptuur van Christus op
een schoolgebouw in Leeuwarden.
Hij overdenkt dan de ontstaansge-
schiedenis, want deze sculptuur is
de tweede Christus. De eerste werd
in 1965 onthuld aan de muur van
de rooms-katholieke nijverheids-
school Het Anker. Opdrachtgever
zuster Leona wilde graag dat Pop-
ma een anker liet terugkomen in
zijn kunstwerk. “De vraag was niet
om Christus af te beelden”, vertelt
Popma, een lange, bedaarde man in
een bruine corduroybroek en een
licht vest, in zijn woonkamer in
Leeuwarden. “Ik wilde dat zelf
graag. De sculptuur is bij ingeving
ontstaan. Dat aureool moest erbij.”

Popma was op dat moment een ge-
vierd beeldhouwer, glazenier en
kunstenaar in Friesland. De Jezus-
figuur van Popma staat op een
bootje, met uitgestrekte armen en
een aureool rond het hoofd. Zo ver-
beeldde hij een anker. Popma heeft
wat met de Christusfiguur, verdui-
delijkt hij. “Hij was een persoon
van betekenis.” Maar zijn wand -
sculptuur werd door de jaren die
volgden bedekt door klimop en ver-
dween in de jaren tachtig langzaam
uit beeld. Bij een verbouwing van
het schoolgebouw in 1989 werd
zijn beeld zelfs vernield. Popma
was woedend en haalde verhaal bij

de architect. In 1990 maakte hij
een tweede Christus.

Popma (Zwolle, 1921) viert in
september zijn honderdste verjaar-
dag. Aan de vooravond daarvan
wordt hij geëerd met een over-
zichtstentoonstelling in de Grote
of Jacobijnerkerk in Leeuwarden,
die zaterdag werd geopend. Ook
verschijnt er een boek over zijn le-
ven en werk. Het Fries Museum in
Leeuwarden en Museum Belvédère

in Oranjewoud richten een hoek in
met enkele Popmaschilderijen. 

Het initiatief voor de over-
zichtstentoonstelling komt niet
van een museum of culturele in-
stelling, maar opmerkelijk genoeg
van de protestantse stichting
 Nijkleaster. Die is opgericht om de
droom van een protestants kloos-
ter als plek van stilte, bezinning,
retraite en ontmoeting te verwe-
zenlijken. Het idee hiervoor kwam
in 2012 van pionierspredikant Hin-
ne Wagenaar en zijn vrouw Sietske
Visser. Wagenaar is predikant van
de kerkelijke PKN-gemeente Wes-
terwird, waar ook Jorwert onder
valt, een van de honderden pio-
niersplekken in Nederland, voor
nieuwe manieren van kerkzijn.
Het klooster krijgt onderdak in een
te verbouwen boerderij in Hilaard,
een kilometer buiten Jorwert. Er
komen drie woningen en negen
gastenverblijven. Het geld voor de
verbouwing van de vervallen plaats
en de bouw van de woningen 
(3 miljoen) ligt klaar. In augustus
gaat de eerste paal de grond in.

Popma was van meet af aan ge-
grepen door de plannen voor een
spirituele ontmoetingsplek. “Sym-
pathiek en zinvol”, noemt hij die.
Zo’n zeven jaar geleden belde hij
toenmalig voorzitter Henk Kroes
(oud-voorzitter van de Elfsteden-
vereniging) van stichting Nijkleas-
ter. De kunstenaar wilde die zijn
kunstwerk Hynsteblom (paarden-
bloem) schenken. Die sculptuur
was ooit aangebracht op een bui-

Een eeuweling met een   

‘Het klooster
biedt mensen
die vastlopen een
plek, dat sprak
Popma aan’

tekst Karin de Mik 
foto Sjaak Verboom
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tenmuur van de vroegere pedago -
gische academie Mariënburg in
Leeuwarden. Toen het daar verlo-
ren dreigde te gaan, hing Popma
het aan de muur van zijn atelier 
in Leeuwarden. De Hynsteblom
krijgt een plaatsje in het nieuwe
klooster en is zelfs gekozen als logo
ervan. 

In een filmpje op de site van 
Nijkleaster vertelt Hinne Wage -
naar dat de vis en het kruis in het
midden van het wandreliëf sym-
bool staan voor Christus. “Jezus is
het centrum van ons geloof. Van-
daaruit waaien de zaden naar bui-
ten. Zo willen wij ook ruimte ma-
ken voor God en mensen.” Dat het
klooster een plek zou worden voor
mensen die vastlopen en geen rust
kunnen vinden, sprak Popma erg
aan, weet emeritus predikant Jan
Henk Hamoen, bestuurslid van
 Nijkleaster. “Vooral omdat in die
periode een aantal bekende Neder-
landers suïcide pleegde. Dat zette
hem aan het denken.”

In 2016 schonk Popma zijn ate-
lier aan de Potmargewal in Leeu-
warden met daarin 150 schilderij-
en, beelden en tekeningen aan
 Nijkleaster. Hamoen, beheerder
van Popma’s werk, bezocht hem
daar. “Er deed een rijzige gestalte
open, die ik zeker vijftien jaar jon-
ger schatte. Hij was druk in gesprek
met een groep kunstenaars die daar
elke vrijdagmorgen samenkwam.
Jentsje Popma drukte ons op het
hart zijn schilderijen te verkopen,
omdat dit geld zou opleveren voor

het klooster. Hij zei te hopen dat
meer kunstenaars werk zouden
schenken.” 

In de kerk van Jorwert werd in
2016 de eerste verkooptentoonstel-
ling gehouden. Die leverde tussen
de 30.000 en 40.000 euro op. Eind
dit jaar volgt een derde verkoop-
tentoonstelling. De verkoop van
Popma’s atelier en diens schilderij-
en leverde de stichting ongeveer
2,5 ton op.

Zijn verwantschap met religie
en spiritualiteit was niet vanzelf-
sprekend. Popma groeide op in een
niet-kerkelijk gezin van een han-
delsman. Wel ging hij met een

vriendje naar de zondagsschool.
Eind jaren dertig verhuisde het ge-
zin van Zwolle naar Leeuwarden.
In 1939 haalde Popma zijn diploma
aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in Rotterdam. Als gretig
en begaafd leerling maakte hij in-
druk en in 1943 deed hij met suc-
ces toelatingsexamen aan de Am-
sterdamse Rijksacademie. Om aan
de Arbeitseinsatz in nazi-Duitsland
te ontkomen, dook hij onder in

Friesland. Daar raakte hij gefasci-
neerd door Bijbelverhalen, die hij
las en herlas.

Na de oorlog keerde hij terug
naar de hoofdstad. Met een levens-
groot naakt sleepte hij twee prijzen
in de wacht. De Prix de Rome – een
prestigieuze aanmoedigingsprijs –
lonkte, maar tot zijn teleurstelling
viel de keus op anderen. Veel later
zei Popma dat hij als klassiek ge-
schoold kunstenaar achter het net
viste. De tijd van realistische por-
tretschilders was voorbij. 

Popma liet zich er niet door uit
het veld slaan. In de daaropvolgen-
de jaren produceerde hij in op-
dracht een enorme hoeveelheid
monumentale kunstwerken.
 Tientallen openbare gebouwen,
stations, postkantoren, scholen,
bedrijfsgebouwen, banken en
 kerken in Friesland hebben wand -
reliëfs, plastieken en glas-in-lood-
ramen van zijn hand. 

In 1970 liet Popma zich dopen
in de doopsgezinde kerk van Rot -
tevalle. Als een soort geloofsbelij-
denis maakte hij een met gekleurd
glas ingelegd raam: Jezus aan het
meer van Tiberias. “Ik geloof dat 
er meer is dan wij kunnen waar -
nemen.”

Jentsje Popma, kunstenaar met
een missie, jan Henk Hamoen (red.),
 gorredijk 2021, € 24,90.

In het licht, grote of jacobijnerkerk,
Leeuwarden, 15 juni tot 2 oktober.
 Reserveren verplicht.

Popma’s atelier
en schilderijen
leverden
Nijkleaster al 
zo’n 2,5 ton op
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De zin van Amabasajir Fiseha Abraha

Morgen is
beter dan
vandaag 

I n 2014 zijn we met ons gezin
gevlucht uit Eritrea, eerst
naar Ethiopië, het jaar daarna
naar Nederland, waar mijn
vader al zat. We zijn niet 

uit armoede gevlucht, maar uit
onvrijheid.

Eritrea is een mooi, rijk land,
maar onder de militaire dictatuur
was het geen leven. Je moet er als
jongen het leger in als je 17 bent
en dat is voor onbepaalde tijd. Dat
kan dus tot je zestigste duren,
voor 30 euro per maand.

Met vier vrienden heb ik eer-
der geprobeerd te vluchten, maar
we werden gepakt door de gehei-
me dienst. Ik heb toen in de ge-
vangenis gezeten.

Over mijn moederland heb ik
een boek geschreven, om Neder-
landers te vertellen waar ik van-
daan kom. Maar over mijn weken
in de gevangenis kon ik toen niet
schrijven, dat doe ik nu pas in
mijn tweede boek. Dat was een
zware tijd, met veel mishandelin-
gen, en één broodje per dag als
voedsel. Daar heb ik lang nacht-
merries van gehad. 

In Sintjohannesga (Friesland)
waar ik nu woon, ben ik de enige
donkere jongen op voetbal. Nu
gaat het goed, ik heb vrienden,
maar eerst mochten sommige
kinderen niet met me spelen.
Soms keken mensen me aan, die
waren geen asielzoekers gewend,
ze vertrouwden me niet. Dat was
best zwaar. Daarom schreef ik
Niemand weet hoe het voelt als je
vluchteling bent.

Mijn tweede boek heet In Ne-
derland ben ik opnieuw geboren. In
de coronatijd had ik de tijd om dat
te gaan schrijven, ik hou niet van
gamen.

Ik studeer bedrijfsadministra-
tie aan het roc. Ik denk alleen niet
dat ik daar mijn beroep van maak,
want ik wil liever de politiek in.
Mijn boek heb ik vorige week in
het gebouw van de Tweede Ka-
mer aangeboden aan PvdA-Ka-
merlid Habtamu de Hoop. Dat is
ook een Fries, hij komt uit Ethio-
pië en is mijn rolmodel. Over tien
jaar wil ik ook de Tweede Kamer
in. Op dit moment zou dat voor
de PvdA zijn, maar ik ben nog
maar 19, dus dat kan veranderen.

Van Rhys Lewis is de song Better
than today. Morgen is beter dan
vandaag, dat is mijn motto. Daar
denk ik elke ochtend en elke
avond aan.

Nederland biedt me die kans,
ik leef voor morgen. Op school
kreeg ik een laag advies, dat snap
ik wel, mijn Nederlands was toen
niet zo goed. Maar ze kunnen je
beter meer tijd geven, niet alleen
om de taal beter te leren, maar
ook om de cultuur te leren ken-
nen. Weet u wat ik vreemd vond:
dat kinderen met lantaarntjes de
straat op moesten toen het heel
koud was, om snoep te halen. Nu

weet ik dat dat Sint-Maarten is en
dat dat bij de cultuur hoort.

Nederland is mijn land, het
geeft me de toekomst die ik in
Eritrea donker inzag. Daar ben ik
heel positief over. Maar ik schrijf
ook over het racisme dat ik heb
ervaren. Kijk, ik vind Sinterklaas
en Zwarte Piet niet racistisch, het
is een oude traditie. Prima. Maar
als iemand me Zwarte Piet
noemt, dan is dat wél racistisch.
En ik vind het pijnlijk als mijn
medestudenten me niet Amba,
maar Samba noemen. Zelfs een
leraar doet daaraan mee, terwijl
hij het goede voorbeeld zou moe-
ten geven.

In mijn voetbalteam spreken
ze Fries. Dat versta ik gelukkig
goed, maar ik spreek het nog niet.
Of ik dat ga leren? Ik wil graag
doorstuderen, dus ik zal wel naar
de Randstad verhuizen. Daar heb
je geen Fries nodig.”

Lodewijk Dros

In tijden van corona vertellen meer of minder
bekende Nederlanders over hun persoonlijke
leefregel of een inspirerende zin. Vandaag mbo-
student en schrijver Amabasajir Fiseha Abraha (19).
Afgelopen week publiceerde hij zijn tweede boek, 
In Nederland ben ik opnieuw geboren.

Nederland is 
mijn land, 
het geeft me 
de toekomst die 
ik in Eritrea
donker inzag

  missie


