
‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’ 
 
Dat is de titel van het boek waarin de columns van Bolswarder stadsboer Corrie de Groot zijn 

verzameld. Deze sportieve stadsboer overleed in 2011 op 86 jarige leeftijd. Als jongeman deed 

hij veel aan sport en naast stadsboer was hij ‘vooraanstaand’ lid van de voetbalvereniging 

Bolswardia waarvoor hij in de periode 1971 – 2007 zo’n 330 columns schreef. Vooraanstaand 

was hij niet in de zin van ‘op de voorgrond’ maar vooral vooraanstaand als mens! 

Toen ik als voorzitter van zustervereniging RES ook het clubblad van Bolswardia ontving was 

mijn eerste zoektocht die naar de column van Corrie. Altijd vol wijsheid! Daar viel – voor mij – 

wat van te leren. Of het nu over voetbal ging, de scheidsrechters, het leven in Bolsward of in de 

wereld in het algemeen, Corrie wist altijd een oprechte mening weer te geven van hoe het 

volgens hem moest zijn of om over na te denken. Ik genoot ervan! 

Bij Corrie spatte de bescheidenheid en eenvoud er vanaf, maar voor zijn uitvaart in 2011 had 

hij wel een paar wensen: begraven worden vanuit de ruïne van Bolsward, waar hij de jaarlijkse 

Broerekerststal mede inrichtte. En de kist op zijn eigen platte kar. Tsja, zegt u het maar: 

eenvoud, het kenmerk van het ware. 

 

En als ik aan Corrie de Groot denk, denk ik meteen ook aan mijn vader, zijn generatiegenoot. 

Ook de eenvoud zelve. Geen opsmuk, geen toeters en bellen maar ‘rjucht en sljucht’, oprecht en 

eenvoudig. Mijn vader heeft in zijn jonge jaren weinig scholing gehad, ‘dat wie doe noch net sa 

en koe net’. Hij ging als jong kind het huis uit om te werken en geld te verdienen, voor het gezin 

van zijn ouders. Nee, niet veel opleiding maar o zo wijs. En dat vond ik als opgroeiende jongen 

weleens vervelend zoals alle kinderen dat soms vinden van de lessen van hun ouders. Maar wat 

genoten we als kinderen later toch van zijn 

wijsheden! En dat doen we – daar aan terug 

denkend - nu nog.  

 

Vlak voor zijn overlijden in 2016 had ik –  

enigszins tegen zijn zin – toch die oude kerststal 

voor hem opgezet in de kamer. En elke keer als ik 

die nu bij ons thuis neerzet, komt een gevoel van 

dankbaarheid bij mij boven, voor al die 

eenvoudige maar wijze lessen.  Mijn vader was op 

het laatst als die kerststal nu, krakkemikkig en 

kwetsbaar. Maar een sieraad in eenvoud! 

 

Corrie had - evenals mijn vader - ruim 2000 jaar geleden ook prima gepast in het gezelschap 

van die eenvoudige herders die als eersten bij Het Kind in de stal aan kwamen. Die herders  

volgden de sterre en ‘daar hoorden ze d’engelen zingen’. Deze herders waren eenvoudig maar 

slim. Herders laten hun kudde grazen en zoeken daarvoor namelijk de beste plekken. Ze 

beschermen hun kudde en brengen die in veiligheid. Zijn dat nou niet de kenmerken van de 

echte leiders?!  

Eenvoud is het kenmerk van het ware.  
 

Prachtig vind ik het ook om te luisteren naar en te praten met mensen die in al hun eenvoud 

precies zeggen wat nodig is en waar het op staat.  

 



Of het nu gaat over de politiek, corona, opvoeden, de mensheid, de leiders, het is altijd 

RAAK! Dat is ook échte wijsheid.  

 

Op Sint Maarten heeft de ‘Maakgroep’ dit 

schooljaar zijn intrede gedaan. Jongens en 

meisjes met de ‘gouden handen’ maken onder 

leiding van Marijke Djurrema van alles. En het 

ene nog mooier dan het andere. Ik noem ze ook 

wel de kinderen met de ‘intelligente handen’ 

die aangestuurd worden door hun eigen 

slimheid! Echte sterren. Wat hun ogen zien, 

maken de handen. Het lijkt zo eenvoudig… 

maar het is het kenmerk van het ware. 

 

Gedachten die zo in mij opkomen terwijl ik voor dat eenvoudige  stalletje zit met wat 

beeldjes, wat stro en een paar lichtjes. Een tafereel van het verhaal van de geboorte van Het 

Kind van ruim 2000 jaar geleden in die eenvoudige stal te midden van al die eenvoudige 

mensen.  Misschien was en is dat alles wel bedoeld als boodschap voor ons, de boodschap 

van eenvoud want dat is toch het kenmerk en de kracht van het ware! 

Fijne dagen toegewenst met allen die u lief zijn.  

In alle eenvoud. 
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