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Harrewijn stierf een week later op 
47-jarige leeftijd aan een hersenin-
farct. Van Gent: ‘Elk jaar in mei vraag 
ik me af waarom het niet over Ab 
gaat. Hij was zo’n bijzonder mens en 
zo’n bijzonder kamerlid. Samen zaten 
we toen in de Tweede Kamer voor 
GroenLinks.’

Rode dominee
Ab mag dan niet landelijk herdacht 
worden, al vijftien jaar is zijn naam 
verbonden aan de Ab Harrewijn-
prijs. De prijs die jaarlijks op 13 mei 
uitgereikt wordt aan een persoon of 
groep personen die zich inspant voor 
de rafelrand van de samenleving. Een 
prijs voor mensen die het initiatief 

hebben genomen om concreet iets te 
doen aan de schrijnende omstandig-
heden waar anderen soms in terecht 
zijn gekomen. Hoe mooi is het om 
met zo’n prijs niet alleen herdacht te 
worden, maar ook nog van betekenis 
te zijn voor die mensen voor wie Ab 
in de Tweede Kamer ook regelmatig 
opkwam. Zijn geuzennaam was niet 
voor niets ‘rode dominee’. 
Uit alle inzendingen worden jaarlijks 
vijf initiatieven genomineerd voor de 
prijs. De jury kiest er één uit, maar de 
anderen gaan niet met lege handen 
naar huis, zij krijgen een bedrag aan 
geld. Zo’n 75 projecten hebben in de 
afgelopen jaren al een duwtje of duw 
in de rug gekregen dankzij deze prijs. 
Op zaterdag 13 mei 2017 zijn de geno-
mineerden en hun fans in de Paulus-
kerk in Rotterdam bijeen, samen met 
de jury, familie en vrienden van Ab en 
de prijswinnaar van vorig jaar. Chris-
tian Jongeneel, secretaris van de prijs, 
leidt de bijeenkomst. Alle genomi-
neerden vraagt hij naar hun initiatief. 
‘Hoe kwam je op het idee? Waarom 
voel je je er zo bij betrokken? Lukt het 
om je project draaiend te houden en 
hoe doen jullie dat?’
Leo en Netty Olffers uit Den Haag 
stellen dagelijks hun huiskamer open 
voor ouderen uit de buurt, nadat het 
wijkcentrum daar gesloten werd. Ze 
worden regelmatig voor gek ver-

klaard, omdat ze door dit project al 
hun privacy kwijt zouden zijn. Netty 
haalt haar schouders op: ‘De ouderen 
komen ‘s ochtends, wij hebben de 
middag en de avond nog.’
Akram Shawki heeft een compu-
terzaak, maar kreeg steeds meer 
Arabisch sprekende mensen aan de 
balie, die hem met heel andere vragen 
bestookten. Er kwamen er zoveel, dat 
hij zijn werk niet meer kon doen. Hij 
vertelt over een vluchteling, aan wie 
hij een jas had gegeven. Later was de 
man weer in zijn winkel, zonder jas 
en vergezeld door iemand, die die jas 
wel droeg. De eerste man verklaarde: 
‘Ik moest die jas wel weggeven, 
want hij heeft er geen kleren onder.’ 
Shawki: ‘Dat ze in het Arabisch met 
mij kunnen praten, verklaart waarom 
die mensen bij mij komen.’

Gastlessen
Qader Shafiq vluchtte uit Afghanistan 
en woont al 23 jaar in Nederland. 
Hem was gevraagd om gastlessen 
over vluchtelingen te geven op op 
middelbare scholen. Een studente 
vroeg: ‘Wat doet u hier eigenlijk?’, 
waarop hij zei: ‘Ik betaal al negentien 
jaar belasting in Nederland, hoe oud 
ben jij?’ De boodschap kwam aan en 
na de les bood zij haar excuses aan.
Theo Nederstigt is trots op de op-
brengst van de winkel waar tweede-

hands kleding en boeken verkocht 
worden. Daarvan kunnen inmiddels 
230 vluchtelingenjongeren naar een 
ROC of MBO. ‘Ze willen zich niet ver-
velen, maar leren en vooruitkomen’, 
aldus Theo.
Het winnende initiatief was dit jaar 
De Eethoek uit Almelo. Monique van 
Baaren vertelt dat ze de ellende van 
armoede uit eigen ervaring kent. Haar 
zaak ging failliet en er waren geen 
voorzieningen waar ze met haar drie 

kinderen een beroep op kon doen. 
‘Ik was afhankelijk van de mensen 
om me heen, van wat zij me wilden 
toestoppen of voor me konden doen’. 
Ze zat diep in de put, wat haar haar 
relatie kostte. Dankzij een goedwillen-
de bekende kreeg ze weer wat werk en 
om verder uit het dal te komen begon 
ze met vrijwilligerswerk voor dak- en 
thuislozen: ‘Daar heb ik mijn huidige 
man ontmoet.’ 
Tegen hem zei ze zo af en toe: ‘Als ik 
veel geld had zou ik een gaarkeuken 

beginnen.’ Waarop Stephan haar man 
zei: ‘Is daar zoveel geld voor nodig? 
We kunnen ruilen.’ De Eethoek krijgt 
allerlei spulletjes, die via Facebook 
geruild worden voor eten, zoals een 
asbak voor een worst. Twee keer per 
week wordt er gekookt en schuiven er 
zo’n vijftig mensen aan: ‘Ze krijgen 
eten, maar ook gezelligheid, sociale 
contacten en een luisterend oor.’ Zo 
kwam de grote droom van Monique 
uit.

Ze vertelt dat er ook gestart wordt 
met workshops en trainingen. Po-
gingen om de cirkel van armoede te 
doorbreken, in elk geval bij de kinde-
ren. Monique schiet vol als ze vertelt 
over een jongetje dat kwam eten en 
schuchter vroeg: ‘Hoef ik deze ge-
haktbal niet met mijn broertje delen?’ 
Soms denkt ze dat ze alle schrijnende 
gevallen wel heeft gezien, maar dan 
doet zich toch weer een situatie voor, 
waarbij ze haar tranen moet wegslik-
ken. ‘Laatst nog, toen er een kindje 

van een jaar bij ons aan tafel zat. Ik 
ging maar even naar de keuken, het 
eten voor het meisje prakken’.

Veel creativiteit
Als even later bekend gemaakt wordt 
dat Monique en Stephan van Baaren 
de Ab Harrewijnprijs gewonnen heb-
ben, schieten beide vol. Ze hadden 
het niet verwacht, maar hebben het 
verdiend: ‘Met veel creativiteit en wei-
nig geld voeren ze dit project uit, dat 

inmiddels bekend is in Almelo en daar 
zeer gewaardeerd wordt. Besteed het 
prijzengeld in elk geval maar aan een 
feestmaaltijd met een heerlijk toetje’, 
aldus Ineke van Gent bij de overhan-
diging van de prijs. 
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Dit jaar werd voor de vijftiende keer de 
Ab Harrewijnprijs uitgereikt. Juryvoorzitter 
Ineke van Gent kan zich nog goed de com-
motie herinneren nadat op 6 mei 2002 Pim 
Fortuyn was doodgeschoten. Het land was 
in rep en roer en nog elk jaar wordt in mei 
aandacht besteed aan zijn dood en zijn be-
tekenis voor de politiek. ‘Het was een gekke 
tijd, ik zal die periode nooit vergeten. Niet 
alleen vanwege Fortuyn, maar ook door het 
plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.’ 

Als bekend wordt dat Monique en Stephan van Baaren 
de Ab Harrewijnprijs gewonnen hebben, 

schieten beide vol

Meer informatie over het winnende initiatief 

De Eethoek in Almelo is te vinden op www.

stichtingdeeethoek.nl.


