
“Hallo, ik ben Rijk.” Misschien niet iets wat 
u zo zou zeggen. Maar deze mensen héten 

zo. Vaak zijn ze naar opa of oma vernoemd. 
Hun bijzondere naam leidt steevast tot 
grappen en verrassende gesprekken. 

Ze zijn Rijk, maar voelen ze zich dat ook?
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Mijn naam is

Rijk 
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‘ Het is een mooie 
naam en je hoort hem 
niet vaak’

“Mijn oma heette Rijkje. Ze had een juwelierszaak 
met mijn opa en als we daar kwamen, snuffelde ik 
altijd in die winkel rond. Toen al was ik geobse-
deerd door sieraden, ik heb er echt een fetisj voor. 
Mijn vader nam me mee naar een cursus zilver-
smeden en toen wist ik: dit is wat ik wil. Maar 
nadat ik vijf jaar in Schoonhoven voor goudsmid 
had geleerd was ik helemaal klaar met dat geprie-
gel op die technische school en ben ik op de Riet-
veld Academie mode gaan doen. Ik voelde wel dat 
het in mijn bloed zat maar ik heb er heel lang niets 
mee gedaan.
Tot ik 50 werd en met mijn gezin op wereldreis 
ging. Ik besefte heel goed dat ik ouder word en 
vroeg me af wat ik nog met mijn leven wilde doen. 
Doordat ik uit mijn gewone routine was en de hele 
tijd werd gevoed met nieuwe dingen die ik anders 
niet zag, gingen alle luiken open. Als ik nu de 
sprong niet waagde, kwam het er nooit meer van! 
Toen heb ik mijn eigen merk opgezet. ‘Waarom 
noem je het niet Rijkje,’ vroegen mensen, ‘het is 
een mooie naam en dat hoor je niet vaak.’ Vroeger 
vond ik het heel stom dat ik zo heet, maar nu vindt 
eigenlijk iedereen het leuk. Met een tekening van 
mijn hoofd erbij als logo wordt het ook heel per-
soonlijk. Sindsdien zit ik toch weer achter mijn 
werkbank te solderen. Soms denk ik: had ik het 

maar eerder gedaan, maar misschien was de tijd 
nog niet rijp. Want ik doe alleen wat ik zelf leuk 
vind, ook al kan dat provocerend zijn. Ik combi-
neer bijvoorbeeld graag symbolen uit verschil-
lende culturen. Toen een Marokkaanse vriendin 
een ketting van mij droeg met een boeddha en 
een kruis eraan, kreeg ze daar veel reacties op: 
‘Dat kan toch niet, jij bent moslima!’ Dat moti-
veerde mij nog meer om religies met elkaar  
te mixen omdat het alles uiteindelijk één is,  
en iedereen op zijn eigen manier in iets hogers 
gelooft. Nu ik in de rijpheid van mijn volwassen-
heid zit, ben ik me bewust van wie ik ben, wat ik 
heb en wat mijn grootste passie is. Dat maakt me 
heel rijk.”
Meer weten? Rijkje.com

Van jongs af aan is sieradenontwerper Rijkje Vermeulen (1965)
geobsedeerd door zilver en goud. Maar pas sinds haar 50ste maakt 
ze een eigen collectie. Met veel symboliek.

WAAR KOMT RIJK(JE) VANDAAN?
Hoewel de naam Rijkje in populariteit sterk afneemt, 

worden jaarlijks nog altijd tientallen kinderen Rijk 

genoemd. Volgens het Meertens Instituut leidt de 

verklaring terug naar Rik, wat weer een verkorting is 

van Germaanse varianten zoals Hendrik, Frederik of 

Rikkert. Het staat voor ‘machtig en aanzienlijk’.

Jurk: WE | Behang: Eijffinger nr. 377112
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“‘Ik ben Rijk.’ Als ik me voorstel, krijg ik meteen de 
reactie: ‘Dus u bent niet arm?’ ‘Nee,’ zeg ik dan, ‘ik 
ben Rijk en dat blijf ik mijn hele leven.’ Dat maakt 
me heel blij. Op een nacht is daaruit zelfs het idee 
geboren voor de naam van mijn bedrijf, ik schreef 
het meteen op: SfeerRijk Woondecoraties. Zelf ben 
ik vernoemd naar mijn opa en toen mijn vader 
aangifte deed op het gemeentehuis, was er in heel 
Zierikzee maar één andere Rijk.
Voor mij betekent Rijk veel meer dan geld. Er is 
zoveel wat me waarde biedt: mijn vrouw en zoons, 
familie en vrienden. Ik geniet met volle teugen 
van het leven, ben een enorme optimist en deel 
mijn energie graag met anderen. Dat zit in mijn 
karakter. Zo kleurrijk als ik me kleed, voel ik me 
ook. In mijn werk probeer ik dat uit te drukken 
met kunst en design in het interieur.
Mijn grootste rijkdom vind ik in geloof. Ik kom uit 
een zwaar gereformeerd gezin en heb mijn eigen 
weg gezocht om daar vrij in te zijn, niet strak 
gebonden aan een kerk. Na jaren van ernstige 
rugklachten ben ik in 2000 geopereerd en is een 
lage wervel met titanium en bot uit mijn heup 
gefixeerd. Maar de hevige pijn hield aan. Zeven 
jaar later kreeg ik een gebedsgenezing: op de  
volgende MRI-scan was niets meer te zien. Sinds-

dien kan ik alles weer doen: naar optredens van 
progressieve rock, concerten van Neal Morse, fes-
tivals zoals Graceland en tot in de kleine uurtjes 
dansen met mijn vrouw. In die zin ben ik echt een 
feestbeest.
Ik geloof dat ik een opdracht heb meegekregen 
om dat te delen met anderen. Wat je geeft, dat 
krijg je ook terug. Ik zing als bas in een gospel-
koor en als we optreden hoor ik vaak hoeveel onze 
muziek overbrengt in de harten van de mensen. 
Doordat we daar niet staan met een strak gezicht, 
maar een vol expressie en mimiek. Op zulke 
momenten voel ik me dichter bij God. Dat heb ik 
ook als ik luister naar de vogels en de geluiden 
van de natuur terwijl ik langs de Oosterschelde 
loop met mijn hond. Toby is een van mijn grootste 
maatjes. Vorig jaar bezweek hij bijna aan een 
infectie, ik moet er niet aan denken dat ik hem 
bijna kwijt was geraakt. Onze kilometerslange 
wandelingen zijn zo waardevol voor mij. Juist de 
diversiteit van het leven biedt me veel meer dan 
geld. Want ik ben al Rijk.” 
Meer weten? Sfeerrijk.nl

‘ De diversiteit van  
het leven biedt me veel 
meer dan geld.  
Want ik ben al Rijk’

Rijk van den Dikkenberg (1961) had geen naam kunnen krijgen 
die beter bij hem past. Hij voelt zich gezegend en draagt zijn geluk 
via design en muziek graag uit aan anderen.
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“Hoewel ik officieel Marijke heet, noemde ik mezelf 
als kleuter al ‘Rijke’ en later sprak mijn lief me ook zo 
aan. Voor mij klopt dat, die krachtige klank en de 
associatie met overvloed, daar voel ik me hele-
maal bij thuis. Ik kan ’s zomers enorm genieten 
van de schoonheid van de vlinder struiken in mijn 
tuin, die zijn weken, maanden aan het bloeien en 
er zitten zoveel vlinders en bijtjes in. Ook als ik 
langs de zeedijk loop door het wad: die geur in 
combinatie met het gevoel van mijn voeten in het 
slik. Of met mijn handen een Arabische ovenscho-
tel eten met couscous en zongedroogde tomaatjes, 
heerlijk vind ik dat.
Zintuigen zijn voor mij heel belangrijk, in combi-
natie met nieuwsgierigheid en het vermogen om 
me te ontwikkelen. We zitten zoveel in ons hoofd 
maar alles wat we meemaken, vindt een plek in 
ons lijf. Pijn in je rug kan een uiting zijn van iets 
dat je niet hebt verwerkt. Ik help om dat vrij te 
maken waardoor je weer kunt bewegen in de  
volheid van het leven en helemaal jezelf kunt  
zijn. Als je in verbinding bent met je lichaam en al 
je sensoren aan hebt gezet, ervaar je meer plezier 
en komen je talenten tot uiting. Bij mij gebeurt dat 
in kunst. Ik zie dat als een zoektocht naar het 
goud in mezelf om dat te laten zien aan anderen. 

Dat gun ik iedereen. Genieten is iets wat ik mezelf 
moet toestaan, niet geremd door stemmetjes in 
mijn achterhoofd. Het begint met diep adem-
halen, de tijd nemen voor mezelf en alles laten 
vertragen door mijn lijf te voelen, aan te raken of 
met geurige olie in te smeren. Daardoor ontspant 
mijn zenuwstelsel en dat heeft weer een welda-
dige werking op mijn hele gezondheid.
Ik hou van een warm bad of kreeft met champag-
ne maar zou evengoed kunnen wonen in een hut-
je op de hei. Mijn banksaldo zie ik alleen als een 
middel om mooie dingen te doen, zeker niet als 
doel. Het liefst zou ik leven in een maatschappij 
zonder geld, waar het gaat om de uitwisseling van 
kwaliteiten. De verbinding met mezelf en ande-
ren, dat is de grootste rijkdom voor mij.”
Meer weten? Fromhidingtoshining.nl

‘  De verbinding met
 mezelf en anderen,  
 dat is de grootste rijkdom 
 voor mij’

Genieten begint voor Rijke van der Knokke (1965) met haar 
zintuigen. Ze volgt een opleiding tot levenstherapeut om anderen te 
helpen in verbinding te staan met in zichzelf.
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‘  Ik krijg altijd  
dezelfde grapjes: 
Wat is je bankrekening 
 nummer dan?’

“Als je in onze stamboom kijkt, zie je dat Rijk van opa 
op kleinzoon is overgegaan. Ik krijg er veel reacties 
op en altijd dezelfde grapjes: ‘Wat is je bankreke-
ningnummer dan?’ Daar ga ik niet meer op in. 
Maar verder ben ik er heel tevreden mee. Mijn 
dierbaarste bezit is een foto van mijn ouders waar 
ik regelmatig even naar kijk. Ik kom uit in een fat-
soenlijk middenklassengezin, we hadden geen 
auto en gingen op vakantie met de bus en de trein 
maar ik ben liefdevol opgevoed en kreeg  
duidelijke normen en waarden mee. Dat ik me 
niets moet verbeelden maar mijn talenten in  
moet zetten voor mensen die het minder hebben 
dan wij.
Net als mijn moeder heb ik mijn hele leven in  
het onderwijs gewerkt. Eerst als leraar, later als 
schoolleider en vaak op multiculturele scholen 
waar veel kinderen kampten met agressie, versla-
ving of schulden. Als ik in de vuurlinie succes had 
met mijn team, gaf dat veel voldoening. Het ging 
mij niet alleen om het overdragen van kennis 
maar ook om hoe we met elkaar om moeten gaan. 
Er waren grote verschillen in kleur, cultuur of 
geloof en dat leverde soms spanning op. Maar het 
lukte toch vaak om het leefbaar te maken door 
steeds weer in gesprek te gaan. 
In januari kreeg ik een aandoening waardoor 

mijn hoofd in een dikke mist was gehuld en mijn 
been uitviel. In één keer werd ik uit mijn leven 
gerukt en stond ik overal naast, schuifelend  
achter een rollator. Dat is een hard gelag. Maar  
op de moeilijke momenten zijn mijn vrouw, mijn 
kinderen, mijn zus en een paar goede vrienden er 
altijd geweest. Voor mij voelt dat als rijkdom.
Ik ben optimistisch over mijn herstel maar zelfs al 
zou ik niet terug kunnen als schoolleider, dan nog 
kan ik zinvol voor de samenleving zijn. Inmiddels 
loop ik gelukkig alweer een beetje hard. Achter 
mijn huis is een wijk waar iedereen op warme 
dagen buiten hangt met kratten bier en shag. Ik 
ben er tijdens een van mijn rondjes wel eens bij 
gaan zitten en dan heb je snel contact. Dat is leuk 
en het maakt me soms nederig om te merken hoe 
groot de sociale cohesie daar is. Later kom ik ze 
tegen op de tribune bij Willem II en schelden we 
samen op de scheids, dat schept een band.” ■
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Rijk Vlaanderen (1956)  heeft altijd in het onderwijs gewerkt. 
De waarden die hij van zijn ouders meekreeg geeft hij vooral door 
aan leerlingen met een achterstand in de samenleving.
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FILMPJE? Zin.nl/denaamrijk

Kostuum: WE | Overhemd: Lindbergh via Zalando | 
Behang: Eijffinger nr. 358000
Verkoopadressen zie p. 146
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