
                  Het Geluk is met de Heiligen(buurt) 

 

Dit is de voor onze buurt licht aangepaste titel (buurt is 

toegevoegd) van een boek van de hand van Robert Ellsberg, 

een Amerikaanse schrijver en uitgever van boeken over mensen 

die hun leven in de waagschaal stelden voor hun 

levensovertuiging.  

                                     

 

Ik was blij dit boek tegen te komen omdat ik me steeds bewust 

ben geweest van de speciale positie van onze buurt vanuit de 

religieuze hoek. Ik kom daar dadelijk op terug. 

Dat onze buurt en haar inwoners zich gelukkig mogen prijzen in 

het algemeen is duidelijk. De ligging, op loopafstand van 

centrum, station, ziekenhuis en andere faciliteiten is een groot 

voordeel, wat menig burger, vooral bejaarde burger naar onze 

buurt doet uitzien als een perfecte locatie om de oudere dag te 

slijten. Belangrijke omstandigheden zijn bij ons ook de 

vergrijzing en de afname van het aantal kinderen. Het is een 

lekker stille buurt, waarvan de rust geaccentueerd wordt door 



treinen die op gezette tijden ons eraan herinneren dat er nog 

verdere oorden zijn. De ruime straten in de buurt, de fraaie 

boompartijen en de mooie huizen en tuinen maken van onze 

wijk een oord van ontspanning en gezellig huiselijk leven. 

Ik kom nu terug op de straatnamen, die naar heiligen en 

bisschoppen zijn genoemd. In een tijd van secularisatie spreekt 

dat veel mensen niet meer aan. Die verandering is gekomen in 

een tijdsbestek van zo’n 50 jaar. Kort na de oorlog bloeide nog 

het Rijke Roomsche Leven, dat een bewogen geschiedenis van 

zo’n 1500 jaar in onze regio heeft gekend. Uit erkentelijkheid 

voor de rijke zegen van de Kerk is onze buurt toen met 

heiligennamen uitgedost. Net als onze voornamen. Ze dateren 

uit een tijd waarin praktisch iedere bewoner in familie- en 

buurtverband praktiseerde en wekelijks naar de kerk ging. Ik 

schrijf dit niet vanwege nostalgie. Altijd is alles in verandering 

en zo ook de beleving van de godsdienst. Zonder praktisering 

zijn de mensen niet slechter dan vroeger, ze leven alleen anders. 

Maar ondanks dat we minstens even goed zijn als vroegere 

generaties en zeker zo gelukkig met onze toegenomen 

welvaart, worstelen we ook nog wel eens met zingevings- en 

existentiële vragen. En de jeugd zoekt naar rolmodellen, in het 

bedrijfsleven, de sport en de wetenschap. Vroeger hielpen de 

heiligen daar een handje bij. Dat kunnen ze trouwens nog. Voor 

eeuwen hebben ze als rolmodellen gefungeerd en sommige 

nog, zoals de heilige Franciscus, beschermheilige voor het 

milieu. Het boek van Ellsberg geeft een achttal gebieden aan, 

waar we nog steeds van de heiligen kunnen leren, namelijk op 



de gebieden van hoe te leven, los te laten, te werken, stil te 

zitten, lief te hebben, te lijden, te sterven en te leren zien. 

In een serie artikelen willen we elk kwartaal terug komen op één 

van  deze aspecten, het eerste hoe de heiligen ons kunnen 

helpen in leren leven. Daarna volgen artikelen over de 

individuele heiligen en bisschoppen van de buurt. 

Commentaren op deze beschouwingen zijn van harte welkom 

via info@heiligenbuurt.nl. Mogelijk dat er buurtgenoten zijn die 

zich willen verdiepen in de geschiedenis van ‘hun’ 

straatnaamheilige. Dat horen we dan graag. Er zijn nog meer 

mogelijkheden om interessante activiteiten op dit gebied te 

ontplooien. Misschien hebt u zelf ingevingen en suggesties. We 

horen ze graag. 
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