
Op het eerste gezicht ziet 
Villa Spina Rosa in Utrecht, een 
van de acht huizen van Ruim-

zicht, eruit als een doodgewoon studen-
tenhuis. Bij de portiek maakt een meisje 
haar fiets schoon. Op het aanrecht binnen 
in de keuken staat achterstallige afwas te 
wachten, en naast de overvolle prullen-
bak even verderop ligt een oude sok. In de 
tuin staan lege kratten bier. “We drinken 
niet veel, maar niemand brengt ze weg”, 
verklaart een van de bewoners. Ik laat me 
vertellen dat de creatieve barbecue al jaren 
meegaat. Het is een winkelwagentje van 
Albert Heijn waarin bakstenen in een vier-
kant staan. Daarop rust een rooster uit de 
oven.
Andere dingen vallen op. Op een spiegel in 
de hal staat: ‘Wat een mooierds allemaal’. FOTO’S:  AYA MUSA
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Ze draaien hun hand niet om voor vrijwilligerswerk, 
lezen dagblad Trouw en schuwen een gesprek over 
God en geloven niet. Stichting Ruimzicht biedt 
studentenkamers aan; 145 jaar geleden nog alleen 
voor wie van hervormde komaf was, nu is ‘iets met 
geloof hebben’ genoeg.

Marleen Stelling



Het plastic afval wordt gescheiden van de 
rest, artikelen uit Trouw hangen op het 
whiteboard. Op het rooster van de huis-
avonden op het prikbord – aanwezigheid 
verplicht – staat achter de data afwisse-
lend ‘ontspannend’ en ‘verdiepend’. “De 
ene keer spelen we Wie is de Mol?, de vol-
gende keer praten we over geloof, of onze 
rol in de maatschappij”, legt Beatrijs Koet 
(19) uit, ‘pontifex’ en tweedejaarsstudent 
milieu- en natuurwetenschappen.

Chagrijnig
Studenten in een ‘convivium’ – Latijn voor 
tafelgezelschap – tonen zich betrokken, 
naar elkaar en naar de maatschappij. Dat 
stelt Florida de Kok, predikant bij Ruim-
zicht. Ik spreek haar eerder in de mid-

dag dat ik Villa Spina Rosa bezoek. Daar 
hoor ik hoe bewoner Ramon Goosen (22) 
illustratie geeft van betrokkenheid in de 
praktijk. “Chagrijnig zijn kan best, maar 
dat wordt hier wel opgemerkt. Je loopt 
niet zomaar de keuken in om daarna weer 
te vertrekken. We praten hier met elkaar; 
vragen hoe het gaat, hoe je je voelt.” 
Juist die betrokkenheid trok de meeste 
bewoners een aantal jaar geleden het 
convivium in, laat ik mij vertellen door de 
bewoners. Een soort veilige plek tussen 
het ouderlijk huis en ‘de echte wereld’. 
De Kok woonde zelf in de jaren ’80 in het 
Leidse Doedoleith. “Voor veel 18- en 
19-jarigen is het een flinke overgang van 
de middelbare school naar de univer-
siteit”, zegt ze. “Plotseling ben je aan 
het studeren, kom je in een andere stad 

terecht en moet je veel zelf doen in het 
huishouden. Dan is het fijn om een thuis-
basis te hebben.” 
Dat geldt zeker nu Nederland te kampen 
heeft met een financiële crisis en de poli-
tiek flink bezuinigt op studenten. “Moet 
ik geld vragen aan mijn ouders om te stu-
deren? Kan ik wel een tweede master doen? 
Vind ik na mijn opleiding wel een baan? 
Studenten moeten met zoveel meer reke-
ning houden dan in mijn tijd. Ik had zelf 
een riante studiefinanciering en hoefde 
niet te haasten.” De Kok heeft, vertelt ze 
met enige schroom, haar studie in negen 
jaar afgerond. “Ik had ook de tijd om te 
lummelen, en dat kan heel nodig zijn. Er 
komt zoveel op je af. Nu hebben studenten 
daar minder gelegenheid toe.” Juist dan is 
een thuisbasis hebben belangrijk, stelt ze.
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 ‘Ik wil léven 
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Afwas
Aafje de Roest (20), ook een bewoner van 
Villa Spina Rosa, studeert Nederlands. “In 
het voorjaar van 2012 heb ik hier gehospi-
teerd. Drie weken later had ik mijn kamer 
ingericht en was ik verhuisd. Dat ging best 
snel en dat was ook echt even wennen. Ik 
was vaak enorm aan het stuntelen met de 
afwas bijvoorbeeld. Fijn dat hier mensen 
wonen die weten hoe het voelt, en die je 
helpen. In het begin miste ik mijn ouders 
ook wel, maar daar heb ik goed over kun-
nen praten met mijn huisgenoten.” 

We praten hier met 

elkaar; vragen hoe 

het gaat

Dat je goed kunt praten met huisgenoten 
komt natuurlijk ook op andere plekken 
voor. Toch is het wel iets waar convivia 
om bekend staan. Beatrijs Koet verklaart 
dat pakkend. “Leuke mensen trekken 
elkaar aan; als het ergens leuk is, word je 
zelf ook leuker. Ik weet nog goed wat mijn 
verwachtingen waren van dit huis vlak 
voor mijn verhuizing uit Heiloo, de plek 
waar ik met mijn ouders woonde. Ik wilde 

een plek om te léven, een echt thuis, met 
begrip voor als je ergens mee zit.” Beatrijs 
noemt zichzelf een ‘bewegend katholiek’. 
Studenten samen in een huis, stuk voor 
stuk mensen die om elkaar geven. Het 
klinkt bijna wat klef, en ook wel te mooi 
om waar te zijn. Er is ook een andere kant, 
geeft De Kok toe. “Het komt voor dat stu-
denten zich toch niet thuis voelen, dat het 
voor hen te close is allemaal.” Daarnaast 
herinnert De Kok zich van haar tijd in 
Doedoleith dat er flink om elkaar gelachen 
werd. Ook grappen over elkaars geloof en 
leefwijze werden niet gemeden. “Een van 
onze huisgenoten wilde geen seks hebben 
voor het huwelijk”, zegt ze. Lachend: “Tij-
dens een cabaretavond werd hij flink in de 
zeik gezet; maar wel met liefde.”

Geloofsbelijdenis
Ook in Villa Spina Rosa mag er gelachen 
worden om elkaars verschillen. Aan de 
eettafel vlak voor het avondeten – we eten 
lasagne – praat ik verder met Beatrijs over 
de katholieke geloofsopvoeding die zij ge-
noot als kind. “Ik volgde van jongs af aan al 
mijn eigen weg”, zegt ze. “Bij het opzeggen 
van geloofsbelijdenissen hield ik ook wel 
gewoon mijn mond; gewoon omdat ik iets 
niet geloofde.” Aafje haakt in: “Ja, dat had 
ik ook!” Ramon laadt net de groentela van 

de koelkast vol met bierflesjes. De katho-
lieke theoloog in spe grapt: “Oh, wat zei 
je dan niet? Dat je geloofde in één katho-
lieke kerk?” Aafje, dochter van hoogleraar 
praktische theologie en predikant Henk 
de Roest en afkomstig uit een protestants 
gezin, lacht. Beatrijs, wel katholiek, ant-
woordt eveneens lachend: “Nee, dáár had 
ik dan weer geen moeite mee.”
Ruimzicht-predikant De Kok zegt: “Er 
wordt gelachen, maar dat maakt het 
respect voor elkaar niet minder. Uit de ide-
alen van Ruimzicht spreekt dat Gods liefde 
werkelijkheid wordt in het contact tussen 
mensen. Dat is na al die 145 jaar nog steeds 
iets dat de stichting uit wil dragen.” Sinds 
drie jaar geleden is De Kok verbonden 
aan Ruimzicht. De stichting startte als 
organisatie die enkel huisvesting bood aan 
studenten van hervormde komaf. Nu is 
iedereen ‘die iets met het christelijk geloof 
heeft’ welkom. “De idee om ook studenten 
van bijvoorbeeld islamitische huize toe 
te laten, passeert de laatste tijd wel eens 
de revue. Maar ik verwacht niet dat het 
‘christelijke’ criterium binnenkort zal 
vervallen.”
Toch is de christelijke religie lang niet 
meer de enige die Nederland kleurt, en 
ontstaat in de toekomst de vraag naar 
kamers voor studenten uit andere reli-
gieuze hoeken misschien ook wel, leg ik 
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De Kok voor. “Dat moeten we afwachten”, 
antwoordt ze. “Voor nu vind ik het ook 
belangrijk dat er plekken zijn voor chris-
telijke jongeren waar je eigen geloof een 
plek krijgt. 

‘Belangrijk dat er 

plekken zijn waar 

je eigen geloof een 

plek krijgt’

Om ons heen is zo’n veelheid aan religies 
en levensbeschouwingen; wat dat betreft 
is in een bepaalde traditie staan al moeilijk 
genoeg.”

Reformatorisch
Op zich wil het staan in een bepaalde 
traditie nog niet zeggen dat je daar ook 
in blijft staan. Dat laat het verhaal van 
Marjolein Oskam (23) zien. Ze was er van 
huis uit aan gewend om twee keer per 
zondag de kerk te bezoeken en lange rok-
ken te dragen. “Daar ben ik me vanaf mijn 
18e van gaan afzetten”, zegt ze. “Mijn hele 

wereld was reformatorisch. Heel benau-
wend, de zonde en slechtheid van de mens 
stond centraal.”
Ik bezoek Villa Spina Rosa op een maan-
dagavond – de huisavond. Deze keer 
mag Huibert Bogert (23), student sociale 
geografie, het onderwerp bepalen. “We 
gaan het hebben over godsbeelden”, zegt 
hij alvast tijdens het eten. “Oh”, haakt 
Marjolein in. “Dan kan ik ook nog wel een 
duit in het zakje doen.” Weer tegen mij: 
“Ik vroeg me als kind en puber vaak af of 
ik wel in de hemel zou komen, of God mij 
wel goed genoeg vond daarvoor. Ik ben een 
aantal jaar ook wel op zoek geweest naar 
een vrolijke manier van geloven, bezocht 
allerlei soorten kerken, voornamelijk in de 
protestantse hoek. Dat was leuk, maar ik 
ben er vooralsnog niet blijven hangen.”
Inmiddels is Marjolein gestopt met zoe-
ken, zo zegt ze zelf. “Een atheïst ben ik niet 
geworden, maar de benauwende wereld 
waarin ik als kind zat, heb ik achter me 
gelaten.” De 23-jarige vertrekt in juni naar 
een meisjeshuis elders in Utrecht. Haar 
termijn van drie jaar zit erop. Met pijn in 
het hart pakt ze haar spullen. “Vrijwillig 
zou ik nu echt niet zijn weggegaan”, zegt 
ze. Met vorig huisgenoot Sander heeft ze 
bijna een jaar een relatie – wat ze in de 
convivia een ‘Ruimzichtliefde’ noemen. 
“Ik vind het heel jammer om te vertrek-

ken. Mijn kamer is met 16 vierkante meter 
groot en niet duur. Ik betaal een kleine 300 
euro per maand. Maar bovenal is de sfeer 
hier geweldig. We kunnen altijd bij elkaar 
aankloppen voor een gesprek of gewoon 
voor wat gezelligheid. Of ik dat in mijn 
volgende huis ga vinden, moet ik afwach-
ten.”  

Ruimzicht
Stichting Ruimzicht biedt woonruimte 
aan studenten met een christelijke 
achtergrond en ondersteunt mensen 
die op latere leeftijd een roeping tot 
predikant krijgen. 
Op 28 september 2013 viert Ruimzicht 
het 145-jarig bestaan met een dag vol 
workshops en lezingen. Het thema is 
‘Hoofd in de wolken, voeten op aarde, 
toegewijd leven’. Inger van Nes komt 
spreken, onder meer over idealen en 
de dagelijkse praktijk in de Vluchtkerk, 
Amsterdam. 
Stuur voor meer vragen over deze 
dag, de convivia of over de andere 
werkzaamheden van Ruimzicht een mail 
naar fahadekok@ruimzicht.nl of kijk op 
www.ruimzicht.nl.
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