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Een boom vol engelenhaar
Kerstmis. Mooi. Ontroerend. De hoofdpersonen, 
de grote lijn, kennen we nog net. Bijverhalen? Bijfi-
guren? Geen idee. Boeiuhhhh. Daarom nu even 
aandacht voor de Engel, de boodschapper tussen 
hemel en aarde.
Het verhaal begint met een Engel die een jonge 
vrouw vertelt dat ze in verwachting is. De Aankon-
diging of Annunciatie. Minstens zo vaak afgebeeld 
als de geboorte. De Aankondiging wordt gevierd 
op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis. En 
het is niet zo maar een Engel, het is de Aartsengel 
Gabriël, die Maria begroet met de woorden:  Wees 
gegroet, vol van genade, de Heer is met u. Wie voelt 
zich niet geraakt bij deze woorden als ze in de klan-
ken van het Ave Maria zijn gegoten?  Het begin van 
een drama dat zijn weerga niet kent. Drie en dertig 
jaar later zal deze vrouw haar zoon, die ze in een 
krot  vol liefde ter wereld bracht, weer dragen, op 
haar schoot, maar nu als hij is bezweken aan de 
meest gruwelijke martelingen. Dat had Gabriël er 
niet bij verteld. Het is een historie die ontroert en 
waarin op allerlei momenten Engelen opduiken. Het 
zijn Engelen die de herders naar de stal leiden en 
het zijn Engelen die drie en dertig jaar later bij het 
graf de wacht houden. Je hoeft het niet te geloven 
om even stil te vallen. 

Engelen en vallen. Ook zo’n dingetje. Lucifer viel uit 
de hemel en spookt sindsdien met zijn trawanten 
op aarde rond. Hoogmoed kwam voor de val. Dat 
gold overigens ook voor Icarus, een jongeman die 
probeerde met aangeplakte vleugels van een eiland 
te ontsnappen. Hij sloeg de waarschuwing om niet 
te dicht bij de zon te komen in de wind. De lijm smolt 
en Icarus viel te pletter. Maar zijn wij niet allemaal 
wat hardleers, dom of hoogmoedig? In Phoenix Ari-
zona moesten dit jaar vliegtuigen aan de verhitte 
grond blijven omdat het 48 oC was. De lucht was te 
dun geworden om op te stijgen. En de vleugels zijn 
tegenwoordig ook nog gelijmd… Broeikas.

Gevallen engelen en het geval Engel. Cees Engel 
was een jaar jonger dan ik en ook lid van de stu-
dentenvereniging Veritas. Later hoorde ik dat 
deze Engel steeds weer opdook met als eretitel: 
De Krottenkoning. Zijn laatste kunstje was Fort 
Oranje.  Cees studeerde keurig af als biochemicus 
maar  stapte na een paar jaar over naar het snelle 
geld in de wereld van de pandjesbazen. Zijn bood-
schap had zelden een hemels karakter: als u niet 
betaalt, gaat de kraan dicht. 

Als boodschappers blijven de gevallen Engelen 
opvallend actief. Ze beleven gouden tijden. Nooit 
eerder was de mens makkelijker te manipuleren. 
Ze weten alles van ons. We hebben het ook wel 
erg makkelijk gemaakt om de wereld te vergiftigen.  
Met nepnieuws. En zo zie je maar: 
Kerstmis blijft inspireren.  Fijne 
feestdagen. 

Knuffel
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Columns Gerard van de 
Schootbrugge uit Nootdorp 
NU gebundeld in leuk boekje
Als voorzitter van het bestuur van de Nootdorpse Kringloopwinkel De Wisselbeker 
en als begenadigd auteur schrijft Gerard van de Schootbrugge in het Nootdorpse 
huis-aan-huis magazine Nootdorp NU al vele jaren zijn veelgelezen columns. 
Gerard gebruikt in zijn columns de missie en visie van de kringloopwinkel als inspi-
ratiebron.  Hij ondertekent zijn maandelijkse columns steevast met ‘Knuffel’. In een 
handzaam boekje zijn ruim 30 van zijn beste columns gebundeld aangevuld met een 
hoofdstukje over de Nootdorpse kringloopwinkel die dit jaar 20 jaar bestaat.

De markante schrijfstijl van Gerard is in geval van de 
columns licht ironisch wat knap contrasteert met de 
soms pittige inhoud van zijn columns. Gerard: “Zeker. 
Ze zijn serieus, pittig en ernstig. Mag ook wel; het gaat 
immers over de bewustmaking en bewustwording van 
de mens die zoekt naar houvast in een wereld waarin 
niets meer heilig is. In een wereld waarin niet alles 
vooruitgang is wat er blinkt. Een wereld die aan vlijt en 
economische geldingsdrang ten onder dreigt te gaan.”

Veel humor
Gerard van de Schootbrugge gaat de uitdaging niet uit 
de weg. Zijn teksten zijn gelardeerd met veel humor 
waardoor zijn columns extra boeiend en leesbaar wor-
den. Daar past zijn pseudoniem mooi bij. Eén van 
de uitdagingen waar Gerard met zijn mensen voor 
staat, is het kanaliseren van de tsunami aan knuffels 
die wekelijks worden afgeleverd op de Molenweg. 
Kringloopwinkels in het algemeen en de Nootdorpse 
Wisselbeker in het bijzonder zijn het symbool van een 
bescheiden tegengeluid. 

Tekst:  Ron Labordus 

Duurzaamheid
Gerard: “‘Denk aan het milieu’ en ‘Leef duurzaam’ 
zijn enkele motto’s. Zo ook ‘Niet zonder nadenken 
(onnuttige) spullen kopen en bij het minste geringste 
weggooien’. Reparatie en hergebruik van artikelen zijn 
noodzaak. Spullen een tweede, zinvol leven geven! 
Steeds meer mensen brengen hun afgedankte spullen 
naar de kringloopwinkel voor een tweede kans. De 
kringloopwinkel verkoopt ze voor redelijke prijzen en 
financiert er diverse, goede doelen mee. Een belang-
rijk, niet te onderschatten, bijkomend voordeel. “

Jubileum
De Nootdorpse kringloopwinkel slaagt op opmerke-
lijke wijze in haar werkzaamheden: al 20 jaar. Dat 
was in september 2017 reden voor een feestje op de 
bijzondere, historische locatie aan de Molenweg in het 
centrum van het dorp. Reden ook om een aantal van 
de columns van Gerard van de Schootbrugge - die 
een begenadigd schrijver blijkt te zijn - te bunde-
len aangevuld met een historisch overzicht van De 
Kringloopwinkel. 

Te koop
Het boekje kost 5 euro en is te koop in de Kringloop-
winkel, bij boekhandel Bruna Parade en bij Drukkerij 
Van de Sande. Voor informatie: info@nootdorpnu.nl of 
T 015 3108249. De samenstellers wensen u veel lees-
plezier. Gerard heeft de columns met plezier geschre-
ven en geeft u bij voorbaat een dikke knuffel. 

De omslag met de schattige stokstaartjes geeft mooi de com-
binatie van knuffelen en snuffelen weer.

Kringloopwinkel De Wisselbeker 20 jaar
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Gerard van de Schootbrugge heeft van Monique van de 
Sande het eerste exemplaar van zijn boekje ontvangen. 


