
Interview met Helma Morskieft:  

hoe kunnen we allemaal in het klein iets goeds doen voor de wereld.   

Door Jaap van der Linden 

Meteen bij aankomst bij Helma Morskieft, vice-voorzitter van onze CDA-afdeling, stuit ik op 

de melkbussen bij de ingang van de keuken. Helma is met haar man Wilfried, haar dochters 

Hanne en Renske en zoon Willem in 2017 in Dalerveen komen wonen. Dat jaar besloten zij 

de boerderij van Wilfried in 

Nieuw-Zwinderen te verkopen. 

De melkbussen uit Lonnekerberg 

hebben ze als erfstukken 

meegenomen. Ook Helma 

groeide op een boerderij op. ‘Ik 

kom uit een echt katholiek nest 

in Twente’. Uit de tijd van de 

verzuiling. Lid van de KRO 

natuurlijk. De radio met Joop den 

Uyl op de VARA werd nog net 

niet uitgezet.  

 

De katholieke wereld 

Ons gesprek komt meteen op de kerk: zij katholiek, ik protestant. De verzuiling ligt achter 

ons. We zijn allebei voor oecumene in de kerk - en ook in de politiek. Helma is voor het 

harmoniemodel, ‘maar verschillen mag je dan ook best benoemen. Al is er heel veel dat ons 

bindt.’ En verschillen zijn er. ‘In onze katholieke boerderij vroeger thuis stond in elke hoek 

een heiligenbeeld. Als het dan opeens flink ging waaien in huis, viel er wel eens een heilige 

van zijn sokkel. Mijn moeder stond erop dat we het beeld dan helemaal vergruizelden in 

kleine stukjes, zodat niet meer te zien was dat het een heiligenbeeld was geweest. Dan 

mocht het pas weg van mijn moeder. 

Heiligenbeeld 

Haar oom die Karmeliet was gaf een mooi 

beeld aan haar moeder dat nu bij Helma 

in de hoek staat, met een fotootje van 

haar moeder erbij. Rond Helma’s vijftigste 

verjaardag kwam het beeld, na het 

overlijden van haar moeder, bij haar in 

huis te staan. Ze is er erg blij mee. 

Natuurlijk mag ik een foto maken en die 

doorgeven.  



Maria was een krachtige vrouw. Dat boeit Helma in haar. Het is mooi om een kaarsje op te 

steken bij het beeld van Maria met Jezus als goede herder achter haar, en met de kinderen 

te bespreken voor wie ze dat kaarsje aansteken: voor iemand die je mist of omdat je erg 

dankbaar bent voor iemand of iets. Anderen vragen haar wel eens: ‘Helma steek je nog een 

kaarsje op’, als ze in de stress zitten voor een examen of zich zorgen maken voor iemand. 

Juist omdat ze dat zelf niet doen, vragen ze het haar. ‘Het moet geen trucje worden, maar 

het is mooi om bewust dat kaarsje aan te steken en hardop een naam uit te spreken.’ 

Actief in de kerk 

Helma is als vrijwilliger actief in de kerk in Steenwijksmoer. Ze gaat als vrijwilliger zo nu en 

dan voor in een Woord en Communieviering, waarbij zij de preek doet en ook de hostie, die 

eerder gewijd is door de priester, mag uitdelen aan de kerkgangers. Zij volgt aan de 

Fontyshogeschool de opleiding tot geestelijk begeleider en gaat dan misschien in een 

zorginstelling werken als geestelijk verzorger. Ze gaat in de kerk niet beroepsmatig aan de 

slag. Daar zijn minder mogelijkheden en lijkt het klimaat nu traditioneler. Ze citeert Herman 

Finkers die met een knipoog naar de aartsbisschop zei: ‘onder een eik groeit niets.’  

Zulke humor kan ze waarderen. Evenals de opmerking van Herman Finkers over 

protestanten die zoveel meer Bijbelkennis hebben dan katholieken: ‘Protestanten kennen de 

Bijbel beter - katholieken snappen hem beter.’ Juist omdat je elkaar beter leert kennen is het 

leuk om met humor naar elkaar en jezelf te kijken.  

Het misbruik in de katholieke kerk was voor haar niet een zwarte bladzijde, maar een zwart 

hoofdstuk. Dat kinderen misbruikt werden door mannen die een hooggeachte positie 

innemen en dat kinderen als ze er thuis iets van vertelden niet geloofd werden en dat het 

misbruik vaak in de doofpot werd gestopt en priesters elders herplaatst werden … dat moet 

keihard aangepakt worden.  

De zorg in ons land 

In 2019 stopte Hema met haar werk als medisch secretaresse. Twintig jaar heeft ze dat werk 

gedaan. Vooral cardiologie was een dynamische omgeving om in te werken. Daarnaast deed 

ze op de boerderij de boekhouding, maar ze was niet zo’n boerin van: ‘als je me kwijt bent, 

moet je me in de stal zoeken’.  

We hebben volgens haar een heel goede zorg in Nederland. Wel is er verschil in 

toegankelijkheid: ‘je moet zelf mee dokteren!’ Dat merkte ze toen zij met een van haar 

kinderen die opeens heftige pijn had, naar het ziekenhuis ging. Men kon niets vinden, maar 

Helma stond erop dat ze verder zochten. En terecht, bleek even later. ‘Je moet wel zelf aan 

de bel trekken’. Niet iedereen doet dat. Medisch personeel moet dan goed doorvragen. 

Zijn er genoeg mensen die willen werken in de zorg? De opleidingen zijn wel gevuld, maar 

het duurt nog even voor mensen die opleidingen hebben afgerond. Werken in de zorg is 

grotendeels een vrouwenberoep. Het is gedevalueerd - ook financieel. ‘Ik heb niet geklapt 

voor de zorg aan het begin van de coronacrisis. Ik doe dat al jaren, van binnen.’ Na een 

ziekenhuisopname gaven haar ouders vroeger een taart; zij  stopt nu een bedrag in de 

personeelspot. Daar is zij mee opgegroeid.  



Zijn er voldoende mensen in de zorg? De technische geneeskunde is populair. Dat geldt 

minder voor de verpleging en verzorging.  

Hoe heeft zij tegen de discussies in de media over de zorg aangekeken sinds de pandemie is 

uitgebroken? ‘Daar werd ik op den duur een beetje murw van. Die wappies vind ik lastig. Dat 

Thierry Baudet een foute man was, wisten we al.’ 

De politiek 

IJdelheid speelt een grote rol in de politiek. Dan heeft ze veel meer waardering voor Van der 

Staaij van de SGP. Op die partij zou ze nooit stemmen, maar die man staat ergens voor, gaat 

de dialoog met anderen aan en spreekt ook zijn eigen mening uit. Als bestuurslid maakt ze 

de raadsvergaderingen wel eens mee. Mooi vindt ze hoe daar een geest heerst onder de 

partijen van: samen proberen Coevorden mooi te maken. Dan wordt het eigen profiel van de 

partijen minder, maar je werkt meer met elkaar samen om wat goeds te bereiken voor de 

gemeente als geheel.     

Niet weglopen 

 Jammer dat we vorige zomer zo’n gedoe hadden in het CDA. ‘Moet ik er maar uit gaan?’ Dat 

heeft ze wel even gedacht. ‘Het lijkt wel of ik weer aan de kant van de loosers zit, net als met 

het misbruikschandaal in de kerk. Maar ik loop niet weg als het moeilijker wordt. Zo iemand 

ben ik niet. En we doen het als CDA plaatselijk goed. Jeroen Huizing zit als wethouder goed 

in zijn rol.’ 



Verbinding 

De kracht van het CDA ligt voor Helma in het lokaal zoeken van verbinding. ‘En we zijn 

laagdrempelig: bel de raadsleden maar als je ergens mee zit. Zij zijn ook open naar elkaar 

toe: ze staan voor elkaar in binnen de fractie. Helpen elkaar en vragen of ieder het redt met 

zijn portefeuille. Er is veel collegialiteit voor het collectief. Dat vind ik mooi. Er is veel humor 

tijdens de fractievergaderingen. Dan ga je het CDA toch niet de rug toekeren. Dan keer je je 

eigen leefomgeving de rug toe.’ 

Mooi vindt ze ook dat er stevige vrouwelijke bewindslieden in het kabinet zitten. En het 

kabinet divers is samengesteld. Tijdens lessen in interculturele communicatie heeft ze 

ontdekt hoe wij onderhuids kunnen discrimineren zonder ons daarvan bewust te zijn.  

Kerk in de samenleving 

Hoe belangrijk zijn kerken voor de samenleving? De kerken hebben veel minder invloed, 

kerkgebouwen gaan dicht. Dat proces gaat langzaam door. Maar paus Franciscus laat een 

duidelijk geluid horen en heeft uitstraling. Hij is een bevlogen bestuurder. De kerk is een 

grote tanker, je merkt niet zo gauw dat die van koers verandert, maar Franciscus draait wel 

aan het stuur.  

Diaconie is belangrijk. Kerken zouden samen moeten werken aan de opvang van Oekraïners. 

‘Werk samen met elkaar’.  

Wereldkaart 

Bij het weggaan valt mijn oog op een grote 

wereldkaart aan de muur. Waarom hangt die 

daar? ‘Daar kijken we vaak naar. Nu 

bijvoorbeeld waar Oekraïne ligt en Rusland. 

Dan praten we daarover aan tafel.’ En als ik 

de deur uitstap en zij met mij meeloopt zegt 

ze: ‘De wereld is groter dan Dalerveen. In 

onze futiel kleine dorpen proberen we 

allemaal toch wat goeds te doen voor de 

wereld.’ 

Op weg naar huis maak ik de balans op: wat 

is Helma in een andere wereld opgegroeid 

dan ik. Wat leuk dat je nu samen de 

verschillen in kaart brengt en er met humor op terug kijkt. Des te sterker voel je dat er nog 

veel meer is dat ons bindt. En verrassend hoe zij de hele wereld in huis haalt met die kaart 

aan de muur. Daar gaat het inderdaad om: hoe kunnen we allemaal in het klein iets goeds 

doen voor de wereld.   


