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Blikvanger

Hij deed het al toen hij op de middelbare school zat, mensen van straat oppikken 
en ze bij hem thuis op zolder laten slapen. zijn moeder bleef er nuchter onder. 
Als ze weer eens vreemde lieden aan de ontbijttafel trof, informeerde ze bij haar 
zoon of er nog meer boven lagen en vroeg de onbekende tafelgenoten wat ze 
wilden eten en drinken. “Het was nooit een probleem. Mensen waren welkom en 
er werd voor ze gezorgd.” Het is de rode draad in het leven van Dick Couvée, sinds 
september 2008 predikant in de Rotterdamse Pauluskerk.

Nelleke de Jong

Dominee Dick Couvée 
(1954) stamt uit een dominees-
geslacht. Zijn overgrootvader, 

grootvader en vader waren predikant, ook 
zijn zuster is het geworden. ‘Ammenooit 
niet!’ dacht hij lange tijd. Hij ging in Leiden 
rechten studeren, internationaal volken-
recht, met het accent op mensenrechten – 
dat dan weer wel. 

Drempels slechten
Na een blauwe maandag diplomatenklasje, 
waar hij uitstapte vanwege ‘te kakkineus’, 
vond hij werk bij Verkeer en Waterstaat. 
Welbewust koos hij voor een ministerie, 
omdat hij wilde werken voor de publieke 
zaak. “Het is voor het goed functioneren 
van een samenleving, ook voor mensen die 
niet aan de goede kant van de streep staan, 
van belang dat er een voor iedereen toe-
gankelijke vorm van mobiliteit is. Mensen 
moeten zich kunnen verplaatsen en het 
moet betaalbaar zijn. De samenleving is er 
voor iedereen of het is geen samenleving. 

Voor mensen die tegen drempels aanlo-
pen zou de overheid maatregelen moeten 
treffen, zodat ook zij toegang krijgen tot 
de samenleving. Dat geldt voor onderwijs 
en zorg, maar ook voor verkeer en vervoer. 
Een wat filosofische benadering van ver-
keer en vervoer, maar zo denk ik erover.” 
Hij is dan ook trots op RandstadRail, de 
sneltramverbinding tussen Rotterdam en 
Den Haag, die hij mede tot stand gebracht 
heeft.

Dick Couvée: 

‘Ons individualisme 

komt, denk ik, voort 

uit het calvinisme’

Ironisch genoeg werd Couvée op zeker 
moment projectleider van de gedeeltelijke 
verzelfstandiging van de spoorwegen. De 
tijdgeest waarvan dat project een concreet 
voorbeeld was – deregulering, privatise-
ring, bezuinigingen – zette hem aan het 
denken. Als je de verantwoordelijkheden 
herschikt over publieke en private sector 
en bedrijfsleven, dan moet dat wel zodanig 
dat de samenleving er wel bij vaart. Dat 
gebeurde niet, hij zag ‘zijn samenleving’ 

juist verloren gaan: de politiek werkte 
steeds minder voor de publieke zaak, het 
ging alleen nog maar om het grote geld, 
om consumentisme en materialisme. 
Daarnaast had hij sterk het gevoel – en 
dat heeft hij eigenlijk nog steeds – dat veel 
kerken wel zeggen ‘open’ en ‘missionair’ 
te zijn, maar in feite handelen volgens het 
scenario ‘wil de laatste het licht uit doen?’ 
En zo kroop het bloed waar het niet gaan 
kon en ging hij naast vier dagen ministe-
rie op vrijdag en in het weekend theologie 
studeren. “Met veel steun van mijn vrouw 
– en dat is géén obligate opmerking.”

Vinex
Zijn eerste gemeente was een vinex-
wijk, Barendrecht Carnisselande, en zijn 
opdracht luidde ‘bouw een kerk in deze 
nieuwe stad’. Hij vond vooral dat de kerk 
dienstbaar moest zijn aan het proces van 
stad-worden. “Er moest sociale cohesie 
komen in die verzameling huizen rond de 
kerk. De kerk, de geloofsgemeenschap, 
maakt deel uit van de samenleving en 
moet dus maar één agenda hebben: de 
samenleving. En geen verborgen agenda’s 
als ‘de kerk moet vol zijn’ of ‘we moeten 
‘groeien’.”

Eiland
In 2003 vertrok Couvée met vrouw en 
kinderen naar Luxemburg, om predikant 

Nominatie Podiumprijs 2014 
Sinds 2008 is ds. Dick Couvée predikant in de 
Pauluskerk, een ‘ontmoetingsplaats voor rijk 
en arm’ in hartje Rotterdam. Hij was een van 
de drie genomineerden voor de Theologie 
Podiumprijs 2014, de onderscheiding voor de 
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te worden van de Nederlandse protes-
tantse gemeenschap daar. Tien jaar na zijn 
besluit theologie te gaan studeren van-
wege de tijdgeest had hij ‘de buik vol van 
Nederland’. De dood van een jongen die bij 
een Rotterdams metrostation sneeuwbal-
len gooide en toen werd beschoten, was 
‘de druppel’. Hij heeft de vijfenhalf jaar 
Luxemburg als heel plezierig ervaren. “De 
gemeenschap was breed en oecumenisch, 
van zwaar orthodox tot zwaar vrijzinnig, 
en er kwamen ook rooms-katholieken 
naar de diensten. Het is een prachtig land, 
ik ben er eindeloos doorheen getrokken 
voor huis- en ziekenbezoeken. Ik merkte 
ook hoezeer het verschilde van Nederland, 
terwijl het er zo dichtbij ligt. Ik realiseerde 
me hoe protestants Nederland is. Ons in-
dividualisme komt, denk ik, voort uit het 
calvinisme: je bent zelf verantwoordelijk, 
want je staat uiteindelijk als individu voor 
Gods aangezicht. In Luxemburg geldt toch 
veel meer het collectief, je bent eingeordnet 
in het grote geheel van de Rooms-Katho-
lieke Kerk.” Van dat ‘eiland van welvaart 
en geluk’, vanuit dat ‘goed georganiseerde, 
comfortabele land’ keerde hij halverwege 
2008 terug naar Rotterdam om er dominee 
van de Pauluskerk te worden.

Onderkant
Couvée haast zich te benadrukken dat hij 
de relatieve rijkdom van de gemeenschap 
in Luxemburg niet wil uitspelen tegen de 
schrijnende omstandigheden waarin veel 
bezoekers van de Pauluskerk verkeren. Hij 
verenigt die twee werelden als het ware in 
zichzelf. “Ik kom uit een... nou ja, deftige 
familie, maar mijn ouders kozen er bewust 
voor ons naar een volksschool te doen. Ik 
ben hen daar nog altijd dankbaar voor. 
Mijn vader had een sterk gevoel voor en 
een grote betrokkenheid op mensen ‘die er 
niet toe doen’. In elk gebed bad hij voor een 
wereld in honger en nood.” Couvée is even 
stil. “Hij was betrokken bij de onderkant 
van de samenleving, hoewel hij van de 
andere kant kwam. Mijn ouders hebben mij 
geleerd daar oog voor te hebben.” 
Vóór hij predikant werd, was Couvée jaren 
secretaris van de gezamenlijke diaconieën 
in zijn toenmalige woonplaats Leiden, en 

later voorzitter van een stichting die zich 
inzette voor uitgeprocedeerde vluchtelin-
gen. “De stap naar de Pauluskerk was voor 
mij dus logisch en prachtig. Ik vind dat ik 
wat ik gezien heb, en wat ik kan, in dienst 
moet stellen van die groep die geen andere 
helper heeft of het even niet op eigen 
kracht kan.”

Neoliberalisme? Nee!
Opnieuw verwoordt Couvée zijn drijf-
veren in samenhang met de tijdgeest. 
“Het neoliberalisme heeft een ideaal 
mensbeeld: een jong, dynamisch, flexi-
bel, gepassioneerd individu dat zichzelf 
genoeg is – een eilandje. Alleen ‘ons soort 
mensen’, de winnaars, doen ertoe. Terwijl 
dat existentieel absolute onzin is en haaks 
staat op de werkelijkheid en op het bij-
belse mensbeeld. Een mens leeft altijd in 
relatie – met God, met zichzelf en met de 
ander. En er zijn naast ons soort mensen 
ook kansarmen, ook losers. Daar moet je 
niet vanaf willen, niet van weg kijken.” Fel 
onderbreekt hij zichzelf: “Het nieuwe Rot-
terdamse college kiest in haar programma 
voor kansrijken; steekt geen energie meer 
in kansarmen. Ze investeren in waar iets 
te halen is en bezuinigen op het armoede- 
beleid. Vluchtelingen worden niet eens 
genoemd.” 

‘We zijn het rijkste 

continent en we houden 

de grenzen dicht. 

Je schaamt je kapot’

En hij vervolgt: “Leven in relatie, niet een 
relatie van afhankelijkheid, maar van ‘heil-
zaam tegenover’; in de wisselwerking word 
je mens. Het domste wat je kunt doen – ook 
voor jezelf – is wegkijken. Je moet juist 
proberen je in de ander te verplaatsen. Stel 
dat het mij zou overkomen, hoe zou ik me 
voelen? Het is de oude wet: behandel ande-
ren zoals je wilt dat ze jullie behandelen. In 

de Pauluskerk werken we volgens die wet 
en dat maakt onze bezoekers én de werkers 
en vrijwilligers, het maakt ons allemaal tot 
andere mensen. Mij ook. In de Pauluskerk 
omgaan met mensen in de marge helpt mij 
om te begrijpen waar het om begonnen is, 
waar Jezus voor stond en staat. Dat is voor 
mij fundamenteel voor kerk en dominee-
schap.”
Fel is Couvée ook over wat er gebeurt aan 
wat hij noemt de grenzen van Fort Europa. 
“Je hart draait zich om. We zijn het rijkste 
continent en we houden de grenzen dicht. 
Je schaamt je kapot. Maar op elke bladzijde 
van de Bijbel lees je wat je moet doen als 
je geraakt wordt: je verantwoordelijkheid 
nemen om te helpen, met wat je kunt.”
En dus zetten werkers, vrijwilligers en 
leden van de geloofsgemeenschap van de 
Pauluskerk zich in voor dak- en thuislo-
zen en wie dat dreigen te worden, voor 
uitgeprocedeerde vluchtelingen en voor 
wie het in hun leven even niet op eigen 
kracht redden. In een heilzaam tegenover, 
waarin de bezoekers mens worden via de 
ander en hun levenskracht samen met die 
ander, in het open atelier, in het kerkcafé, 
in schrijfworkshops, weer versterken.

Andersom
Het heilzaam tegenover geldt volgens 
Couvée niet alleen tussen mensen, maar 
ook tussen kerk en samenleving. “Volgens 
mij zijn het niet zozeer kerk en theologie 
die de samenleving moeten vertellen wat 
menselijke waardigheid en solidariteit is. 
Het is juist ook andersom: de samenleving 
vertelt de kerk wat er speelt. De samenle-
ving kan kerk en theologie helpen om bij 
de les van de Bijbel en van het christen-
dom te komen. Luisteren naar de samenle-
ving valt niet mee, want het brengt marge 
en onderkant binnen. Maar met open en 
missionair zijn, zit je veel te hoog op je 
stoel – je moet kerk en theologie ter dis-
cussie durven stellen. En het wonderlijke 
is dat je al doende beter gaat begrijpen 
waarvoor je je inzet. Het maakt je sterker 
in je roeping.’  

Nelleke de Jong-van den Berg is freelance 

tekstschrijver: www.bergindepolder.nl.
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