
‘Wij zijn van ons zelf leuk!’ 

Interview met Garry Zuidland, (met bijdragen van Annette Beelen)  

 

De titel is een woordelijk citaat uit ons gesprek en Garry en Annette lachten zelf om het hardst na die 

vrolijke mededeling. Toen ik het interview wilde gaan uitwerken en regelmatig mijn notities doornam, 

raakte ik er telkens méér van overtuigd dat ze helemaal gelijk hebben! Kleurrijke mensen, allebei! Ik 

heb geen enkel cliché gehoord. Wel  veel verrassende eigen keuzes!  

 

Garry is al jaren  een markante figuur bij de bassen van  Melodiek.  

In het voorjaar werd in Cello voor de tweede keer een benefietconcert georganiseerd onder de naam 

‘Ratatouille’. Een van de vele enthousiaste amateurs die optraden was Garry. Volgens mijn 

herinnering kwam hij  als laatste op die middag aan de beurt  en toch wist hij het publiek zonder 

moeite te boeien met zijn sfeervol gebrachte luisterliedjes en eigen gitaarbegeleiding. Van die man 

moeten we meer weten, dacht ik toen! 

Ik had goed ingeschat dat ik voor ons gesprek geen lange lijst vragen hoefde voor te bereiden:  Garry 

zit niet om woorden verlegen. 

Eén vraag had ik wel…  

 

What’s in a name?  

Hoe kom je aan de naam Garry?  

Die onnozel lijkende vraag leverde een onverwachte anekdote op. Zijn moeder was als jong meisje 

helemaal  verliefd geraakt op een Engelse soldaat, die helaas sneuvelde. Die heette Garry….  Het was 

beslist niet zo maar een voorbijgaande bevlieging. Ze heeft zijn woonplaats achterhaald en reisde 

naar Sheffield af om zijn familie te ontmoeten.  

Later trouwde ze, in Limburg,  met  een  Groninger die in de mijnen werkte. Toen ‘onze’ Garry 

geboren werd, kreeg hij de naam van haar overleden vriend.  

 

Behoefte aan verdieping 

Toen de mijnen gesloten werden, verhuisde het gezin naar Drunen.  Garry doorliep daar het Dr. 

Mollercollege. In de tijd van de  Acht Mei Beweging raakte hij geïnteresseerd in eigentijdse 

levensbeschouwing.  Er groeide vanuit school contact met de Abdij van Berne  waar Ton Baeten toen 

abt was. Garry deed er regelmatig vrijwilligerswerk  en heeft  een tijdje gedacht dat de abdij wellicht 

een plaats zou zijn waar zijn behoefte aan spirituele ontwikkeling beantwoord zou kunnen worden. 

Als postulant en novice heeft hij negen maanden het leven in de abdij uitgeprobeerd. Toen wist hij 

zeker: dit is niets voor mij. Als vierentwintigjarige woonde hij met een groep monniken van 

gemiddeld zo’n zestig of vijfenzestig jaar. Hij vond het maar een gezapig leven…  

Een ander punt waar hij veel moeite mee had, was de traditionele opvatting over gehoorzaamheid.  

Voor hem heeft dat begrip te maken met ‘gehoor geven aan’ en gaat het om ‘afstemmen op wat  

anderen nodig hebben’. Vanuit die opvatting zijn goede ouders  bijvoorbeeld  heel ‘gehoorzaam’ aan 

hun kinderen…   

 

Hij nam afscheid van de abdij, maar zijn spirituele interesse bleef onverminderd. Hij koos  voor de 

Leerroute  ‘Theologie en Maatschappij’ aan De Horst, in Driebergen.  Die opleiding had een stevige 

pastorale inslag en sloot daardoor prachtig aan bij twee van zijn belangrijke behoeften:  eigen 

verdieping én daarbij  midden in het leven staan en met zijn inzichten iets doen waar gewone 



mensen wat aan hébben. Studeren met een helder hoofd kan prachtig zijn. Als je een helder hoofd 

combineert met een  warm hart,  voorkom je dat je een stoffig studeerkamermens wordt. Garry 

speelde dat klaar! 

Hij startte tijdens  zijn studie als jongerenwerker. Maar kreeg al gauw de vraag toegespeeld of hij 

voor een zieke docent wilde invallen als leraar katechese op het Rodenborch- College in Rosmalen. 

Hij nam de uitdaging aan, ook al had hij toen officieel nog geen onderwijsbevoegdheid.  

 

Wat ‘men’ vindt , is nooit maatgevend  

Garry had al wat van de San Salvatorsfeer kunnen proeven  via de Acht Mei beweging. In 1990 

maakte hij de Parochiedag mee en ontmoette  daar Annette die hem wist te interesseren voor 

Melodiek en nog veel meer voor haarzelf!  Ze hadden een onmiskenbare klik en gingen na een tijd 

samenwonen.  

Prachtig is het verhaal van hun officiële huwelijkssluiting en de voorbereiding daarop.  

Er brak brand uit in hun appartementencomplex. De  verzekering keerde een bedrag uit als 

schadevergoeding  en ze vonden daar een heel leuke bestemming voor! 

 ’We wilden door met elkaar , dat wisten we zeker. Een burgerlijk huwelijk is in verband met allerlei 

regelingen en als er kinderen komen,  dan  gewoon ‘hendig’  ,’ zegt Garry met pretlichtjes in zijn 

ogen. Annette vult aan: ‘Toen dachten we: ‘Als we het toch doen, dan willen we het ook naar elkaar 

en de gemeenschap bevestigen. Ons huwelijk is geen eiland voor ons twee alleen.’  

 

In zes weken tijd was de trouwerij geregeld:  zowel  het burgerlijk huwelijk op het gemeentehuis  als 

de bevestiging voor de San Salvatorgemeenschap  die plaats vond in de tuin van het ouderlijk huis 

van Annette waar  Frits Bakker  er een mooie viering van maakte. Het weer kon op die dag niet 

stralender! Melodiek zong , na de viering was er Limburgse vlaai  en 125 vrienden en familieleden 

hebben heerlijk ontspannen gefeest in de tuin.  Duizend keer liever buiten dan in een zaaltje…   

Een bruidsjurk hoefde Annette niet: ‘Ik heb de jurk die ik aanhad in vijf minuten gekocht . Ik houd van 

eenvoud. Zo’n jurk die je na die ene keer nooit meer draagt: dat is toch ‘zund’!  Geluk hangt niet van 

materiële zaken  af. Wij zijn van onszelf leuk!’  

Geen moment is het in me opgekomen om dat positieve zelfbeeld  ook maar in het minst te 

nuanceren…  

 

Kerkelijk of religieus?  

Het beviel Garry goed als docent  katechese. De school was inmiddels gefuseerd en verder gegaan 

onder de naam Rodenborch-College. Naast zijn werk  is hij theologie gaan studeren  want  een 

onderwijsbevoegdheid stelde de schoolleiding  toch wel op prijs…  In 2000 haalde hij zijn 2de graads 

en in 2011 zijn   1egraads bevoegdheid. 

Natuurlijk had hij door zijn aanleg, zijn opleiding op De Horst en een aantal jaren ervaring  in het 

onderwijs én als levend mens, een betrouwbare   basis, maar studeren naast een baan en  met 

inmiddels  een gezin met vier opgroeiende kinderen, vraagt daarbij om planning,  véél 

doorzettingsvermogen én een partner die achter je keuze staat! 

 

Garry  voelt zich prima als theoloog/ levensbeschouwer bij de jongeren. Hij zegt : ‘Kerkelijk zijn ze 

niet, niet eens meer randkerkelijk, maar wél  religieus: iedereen is op zoek naar heelheid, 

verbondenheid. Ze zoeken wie ze zelf zijn en willen wel degelijk betekenis, zin geven aan hun leven 



maar niet meer via de kerk. Die heeft hen niks meer te zeggen. Je kunt alleen maar iets bereiken als 

het je lukt om hùn referentiekader aan te boren. Dan kun je ze uit hun tent lokken.’  

Een lichtpunt in de huidige kerk is Paus Franciscus: ‘Ik hoop dat hij lang leeft’, zegt Garry . 

 

Wie niet stil wil staan , blijft leren! 

Afgestudeerd zijn betekende niet dat hij ophield met zich verder te verdiepen. Ook nu weer  

ontwikkelde hij zich op meer  niveaus tegelijk: ‘Kinderen houden je wakker!’ stelt hij. Dat proces 

speelt zich  ongetwijfeld  zowel  in zijn gezin als in zijn lessen af.  

Daarnaast is ook zijn jarenlange  betrokkenheid bij de Scouting van groot belang: vroeger als 

Verkennersleider in Elshout, bij Drunen, en inmiddels bij de Tarcisiusgroep in Rosmalen. Een 

prachtige kans om weer andere facetten van de leefwereld van jongeren van heel dichtbij te ervaren.  

In een spontane sfeer jonge mensen  leren samenwerken: dat is voor Garry essentieel.  

 

Naast die groei-impulsen vanuit de praktijk, neemt hij deel aan congressen,  laat hij zich graag 

inspireren door theologen als Kuitert en andere geestverwanten en is hij geboeid door filosofen als 

bv. Nietzsche: ‘Die daagde mensen uit om zich niet te verstoppen achter een fabeltje dat ze de naam 

‘god’ gaven.  Nietzsche  moest niets hebben van het aangeprate besef dat  een mens uit zichzelf niets 

is, dat je de macht bij het hogere moet zoeken.’ 

 

Als docent heb je, ook bij een vak als ‘levensbeschouwing’ te  voldoen aan eisen: je moet leerdoelen 

formuleren, een curriculum samenstellen, toetsen ontwerpen en… beoordelen.  De toetsen die Garry 

ontwerpt bestaan dus nooit helemaal uit multiple-choicevragen die  door de computer kunnen 

worden nagekeken, zodat er  in superkorte tijd een beoordeling uit het masjien rolt….. Beoordelen  

doet hij op grond van argumentatie: jonge mensen uitdagen om  zélf te denken: dat is toch het 

mooist denkbare leerdoel?  

Omdat hij zijn leerlingen als méns  wil kennen  en  niet te benauwd is om zichzelf  ook te láten 

kennen, doet hij enthousiast mee aan de musicals die op het Rodenborch worden georganiseerd. 

Niet als regisseur, maar gewoon als deelnemer, met de leerlingen samen. Soms vanuit de orkestbak 

met zijn gitaar, soms met een rol op het toneel. Allemaal onbetaald extra werk in een drukke 

docentenbaan? Jazeker, maar  zijn passie voor zingen krijgt zo de ruimte én hij geniet er mateloos 

van om jonge mensen in de loop van het jaar te zien groeien in een productie! Bovendien….. van 

ordeproblemen  heeft hij door zijn goede contacten met de leerlingen geen last. En dát spaart 

energie!  

 

 Waar hij nu zelf staat in zijn overtuigingen ?   

De vraag is lastig genoeg om ook Garry naar woorden te laten zoeken. Logisch: hoe praat je over wat 

niet te vatten is?? ‘Een ‘verticaal contact’ met God ?!  Ik ben niet van het uitsluitend horizontale 

denken. ‘Mijn’ God kom ik tegen in het aangezicht van die ander, die een onmiddellijk beroep op mij 

doet. ‘Mijn’ God doet een voortdurend appél op me vanwege het onrecht in  de wereld. Dat mensen 

vastgeklemd zitten in het besef dat je van een dubbeltje nooit een kwartje wordt: dat mag niet.  Die 

God van mij wil niet dat we onze talenten laten liggen….’  

Sinds 2003 is hij lid van de SP, ook al onderschrijft hij niet hun hele programma. Kiezen voor mensen 

moet  immers concreet worden in het leven van alledag… 

 

Toos Verdonk 


