Ingrid Hutter over het leven in een getto:

“Twee jaar lang heb ik op haar deur
Ingrid Hutter leefde enkele jaren temidden van de
allerarmsten in New Orleans. Ze ontmoette mensen
in uitzichtloze situaties, maar zag ook veel liefde. Ze
schreef er een boek over: Het geheim van een nieuwe
wereld. “Het schrijven werkte therapeutisch. Het
gevoel dat ik faalde, was overtrokken.”
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Toen een drugsdealer in het pand trok waar ze woonde, was
de maat vol. Ingrid Hutter verliet de Irish Channelwijk, een
beruchte achterstandswijk in New Orleans, en verhuisde
naar een ander deel van de stad. Ze voelde zich schuldig:
“Terwijl de mensen om me heen geen keus hadden, had ik
de vrijheid om te gaan. Dat ging tegen mijn gevoel in. Maar
uiteindelijk stomp je af. Je gaat het normaal vinden dat kleuters een ontwikkelingsachterstand hebben, of dat een kind
op straat wordt doodgeschoten. Of je gaat eraan onderdoor.”
Begin jaren negentig leefde Ingrid Hutter bijna vier jaar lang
in de Josephinestraat, met enkele andere ‘volontairs’ van
de internationale beweging ‘ATD Vierde Wereld’. Enige tijd
geleden verscheen haar boek over haar ervaringen.
“Het opschrijven van mijn ervaringen werkte therapeutisch,”
zegt ze. “Het gevoel dat ik faalde omdat ik mensen had verlaten, was overtrokken. Mijn buren verhuisden ook. En als
beweging hebben we nog steeds contact met mensen in de
straat waar ik woonde. Ik ontdekte dat mijn ervaringen zinvol en de moeite waard waren geweest. En dat ik door mijn
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Terug in Nederland zocht ze contact met de Nederlandse
afdeling van ‘ATD Vierde Wereld’ en ze liep stage op ’t
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Aan de deur
Als het je lukt om samen met de allerarmste en uitgesloten
mensen een samenleving op te bouwen, dan werk je pas
echt aan verandering, vindt ze. “Vaak vergeten we dat. We
willen goede dingen doen voor mensen, maar betrekken
hen er niet bij. Je kunt voedselbanken blijven oprichten en
vanuit je overvloed iets afstaan. Maar dat is iets anders dan
echt samen met de armen iets ontwikkelen. Ook de overheid
ontwikkelt vaak beleid vóór de armen, maar niet met hen.
Door mensen werkelijk te ontmoeten in hun miserabele
omstandigheden, kunnen zij jou raken en jij hen. In New
Orleans hebben mensen in diepe armoede mij laten zien
wat liefde is, wie God is. Ook mensen die ’s nachts stomdronken op je stoep zitten.”
Sommige mensen laten zich niet kennen, vertelt ze: “Twee
jaar lang heb ik bij een vrouw aan de deur geklopt. Ze wilde
niet open doen. Om dan vol te houden, heb je geduld nodig:
stilte en meditatie. Uiteindelijk deed ze open.”
Deze vrouw behoorde uiteindelijk tot een groep met wie
‘ATD Vierde Wereld’ een bezoek bracht aan het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. “Dat was de droom van Père
Joseph,” zegt Hutter: “de groten der aarde ontmoeten de
ook leeft. Mensen worden vaak van generatie op generatie
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weerklonk het door de kerk: licht van Christus. Eén voor één
werden de kaarsen aangestoken. Frank riep luid: ‘Ik wou dat
ze mij een paar kaarsen gaven. Kan ik goed gebruiken als ik
’s avonds zonder elektriciteit in mijn huis zit’.”
Terug in Nederland raakte Hutter geïnspireerd door het
hindoeïsme. Ze volgde bezinningsweken over de Bhagavad
Gita: “Dat raakte me even diep als de Bijbel. Ik ben ervan
overtuigd dat het in de diepte van alle religies gaat om de-

Ingrid Hutter: “Het is moeilijk te geloven dat God van ons

zelfde ervaring en om dezelfde compassie.”

houdt, hoe we ook leven.”

Later werd de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh een
inspiratiebron voor haar. Inmiddels geeft ze ook yogales.
“Mijn spiritualiteit is breed, maar mijn wortels liggen in het

vrijgezel is, denkt dat mensen vaak lijden omdat ze niet

christendom. Daar kom ik niet onder uit. Ik merk dat als ik

kunnen of durven geloven dat ze goed zijn zoals ze zijn. “Dat

in de Bhagavad Gita lees: dan zie ik allemaal beelden van

geldt ook voor mezelf. Het is moeilijk te geloven dat God van

Jezus voor me. Uiteindelijk gaat het om een universele liefde

ons houdt, wat we ook doen, hoe we ook leven. We besef-

of een goddelijk licht. Het zijn woorden en benaderingen die

fen zo weinig dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde

uiteindelijk tekortschieten maar allemaal wel dezelfde kant

mensheid. Of we nu arm of rijk zijn, we zoeken allemaal

op wijzen.”

wanhopig naar liefde op plaatsen waar die niet te vinden is.
En dan houden we stevig vast aan wat we beschouwen als
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Hutter, die twee keer een relatie met een vrouw had en nu

maatschappelijk aanzien, ras of religie… het maakt niet uit.
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We worden bang om te delen met onze medemensen. Vol-
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gens mij is dat de diepste oorzaak van ongelijkheid en lijden

Allah scoort

onder de mensen.”
De uitspraak van Jezus ‘Zalig jullie armen’ uit het Evangelie
van Lucas is van grote betekenis voor Hutter: “Het Griekse
woord voor ‘armen’ daar is ptochoi - dat wordt wel uitgelegd
als armen van geest, mensen die zich aan geen enkele vorm
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aanbidden niet dezelfde God.” Geen
speld tussen te krijgen.

Ingrid Hutter, Het geheim van een nieuwe wereld, uitgeverij

Mijn interview met Tweede Kamerlid

Elikser, 250 blz., € 17,50. ATD Vierde Wereld is een internationale

voor de SGP Van der Staaij was me wel

beweging, in 1957 in Frankrijk opgericht door Père Joseph

bevallen. Een vriendelijke, schijnbaar

Wresinski (1917-1988). ATD staat voor Aide à Toute Détresse: hulp

onkreukbare man, gezegend met een
scherp verstand en in staat om duidelijk

in alle nood, ook wel vertaald als All Together for Dignity. Circa
vierhonderd mensen zijn als volontairs werkzaam onder de

te formuleren.

armen. Zie ook www.atd-vierdewereld.nl.

Terwijl de ijskappen smelten, mensen bij bosjes in de WW
gezet worden en oorlogen woeden, debatteert onze eerbiedwaardige volksvertegenwoordiging al twee jaar over de vraag
of je een eed mag aﬂeggen met de woorden ‘Zo waarlijk


 
    
       
     



 
  
  

helpe mij Allah’, in plaats van ‘zo waarlijk helpe mij God’.
En dat is niet het enige aan religieuze highlights van het afgelopen jaar. In april hield de ChristenUnie een islamcongres.
In juni trok diezelfde partij door het land met een fameuze
‘islamtoer’. Naast de islamitische eedaﬂegging diende de SGP
ook nog de Minarettenmotie in, opdat er terughoudendheid
zou zijn met het bouwen van moskeeën, minaretten en, jawel,
‘opzichtige schotelantennes’.
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De islam is overal. Ook, of beter gezegd: juist, bij broeders en
zusters van andere gezindten. Allah scoort – en helpt vele,
vele kerken, politici en organisaties aan de broodnodige
publiciteit. Maar beste religieuze politici en organisaties, nu
we nog fris en welgemoed aan het begin van een nieuw jaar
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staan, mag ik u dan wat goede voornemens aan de hand
doen? Herstel uw eigen God in ere! Dien de Aanrecht-motie
in, een uniek plan ter bestrijding van de werkloosheidsproblematiek: de vrouwen weer achter de kookpotten, de man
krijgt haar baan, weg werkloosheid. Organiseer een debat
met hoofdredacteur Henk Krol van de Gaykrant, waarin u hem
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met bijbelcitaten om de oren slaat om de verwerpelijkheid
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van homoseksualiteit te bewijzen. Laat de paus een lezing
houden over verdraagzaamheid op uw volgende protestantse bijeenkomst. Het zijn maar wat ideeën, maar heus, ook
daarmee kunt u voorpagina’s halen. U heeft daar helemaal
geen moslims voor nodig. Zij hebben het druk genoeg met
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terrorisme afzweren, integratienota’s van uw seculiere collega’s in hun leven in te passen, of het Wilhelmus uit hun hoofd
leren. Dus als iedereen toch een andere God aanbidt, haal de
islam dan uit uw persberichten en promoot bijvoorbeeld uw
drie-enige God. Allah heeft het al druk genoeg.
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