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Want een oud verhaal
heeft niet alles in zich van
onze tijd en een nieuw
verhaal laat vragen open.

Weet je, er zijn
meer dingen te
vertellen dan je
kunt bedenken!
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Kees’ column

Aftakeling, lieve columnverslin
ders, de mens is onderhevig
aan aftakeling vanaf zijn ge
boorte. Op een uitvaart vorige
week las iemand een gezegde
uit het Sanskriet: “Als een
mens geboren wordt, huilt hij
en is de wereld blij, als een
mens sterft huilt de wereld
maar is hij blij”.
Dit en verhalen over de fysieke
aftakeling van de overledene
gevoegd bij de discussies van
de afgelopen week in Dagblad
Trouw over euthanasie hebben
me wat aan het denken gezet.
Er zijn mensen die een eutha
nasieverklaring opstellen op
een moment dat zij nog be
schikken over al hun zinnen.
Ze willen euthanasie op het
moment dat ze volkomen de
ment, afhankelijk van anderen,
incontinent etc. zijn.
Echter velen van hen herinne
ren zich daar niets meer van
als ze dat punt bereikt hebben
en voelen zich helemaal niet
ongelukkig en overmatig lijden
doen ze ook niet.
Ach je bent op leeftijd en ieder
een heeft wel eens wat. Het is
een tracject dat vaak wordt af
gelegd. Je wordt oud, niet
meer in staat zelfstandig te le
ven, komt in een zorgcentrum
terecht, merkt dat je denkver
mogen steeds slechter werkt,
wordt daar boos en verdrietig
over. Sommigen bljiven daar
steken maar er zijn er ook die
verder trekken. Voorbij dat punt
van boosheid en verdriet en
aankomen aan de andere kant
van de bergen in een compleet
andere wereld waarbij ze gelei
delijk aan steeds rustiger en
berustend worden en desge
vraagd helemaal geen proble
men hebben. Van een eutha
nasieverklaring weten ze niets
meer en het komt niet (meer) in
ze op om voortijdig uit te stap
pen. Ik kan me voorstellen dat
dat bij mij op dat moment ook
niet zou opkomen...

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Zijn wij zelf vreemdeling?
Het woord vreemdeling kan allerlei gevoelens
en zelfs emoties oproepen. Bij dit woord den
ken we misschien al gauw aan vluchtelingen.
Die hebben we het afgelopen jaar in groten ge
tale voorbij zien komen. Ze zijn veelvuldig in
het nieuws en ook in onze eigen omgeving zijn
er plekken waar deze mensen verblijven. De
reacties op hun komst zijn behoorlijk verdeeld.
Er zijn mensen die hen letterlijk met spandoe
ken met het woord
‘welkom’ ontvangen
en anderen organi
seren juist demon
straties waarin ze
met veel ge
schreeuw duidelijk
maken dat de vluch
telingen beter weg
kunnen blijven. Hoe
zou het komen dat
mensen zo verschil
lend reageren? Om
daar achter te ko
men is het vaak zin
vol om meer te we
ten van iemands achtergrond.
Wat hebben mensen meegemaakt? Zijn ze op
gegroeid in een vrij land waar ze konden zeg
gen en doen wat ze wilden? Of zijn ze onder
drukt en hebben ze altijd in angst geleefd? Wie
dit zelf heeft meegemaakt zal zich veel gastvrij
er opstellen tegenover vluchtelingen. Bonds
kanselier Angela Merkel is hiervan een voor
beeld. Duitsland is getekend door de Tweede
Wereldoorlog. Zij is zelf opgegroeid in de DDR,
Oost Duitsland. Dit gebied werd na de oorlog
bezet door de Sovjet Unie, die in 1949 de com
munistische DDR oprichtte waar burgers abso
luut geen vrijheid hadden. Alles wat men deed
werd gecontroleerd door de staat. Wie pro
beerde te vluchten moest dit vaak met de dood
bekopen. Merkel was, mede door haar achter
grond, de enige van de Europese leiders die
durfde te zeggen: ‘alle vluchtelingen zijn wel
kom’. Dit heeft tot veel kritiek geleid in haar ei
gen land en ook in andere landen. Er kwamen
opeens wel heel erg veel mensen naar Duits
land. Duitsland leek voor veel mensen uit het
Midden Oosten het beloofde land. Daar zou het
goed zijn en zou er een toekomst zijn voor hun
kinderen. Die gedachte is op zich niet nieuw. Al
eeuwenlang zijn er allerlei volksverhuizingen
geweest van mensen die, al dan niet vrijwillig,
wegtrokken uit hun omgeving op zoek naar een

beter leven met alle risico’s van dien. Als
vreemdeling aankomen in een nieuwe omge
ving is niet makkelijk. Ook in de Bijbel is er veel
over dit onderwerp geschreven.
Vandaag hebben we de tekst gelezen uit Deu
teronomium uit het Oude Testament. Dit boek
beschrijft de afscheidsrede van Mozes aan de
volgende generatie. Deuteronomium betekent
‘tweede’ of ‘herhaalde’ omdat het een samen
vatting is van de gebeurtenissen van de afge
lopen veertig jaar. Maar het is tegelijk ook een
vernieuwing van het verbond tussen God en
Israël. In dit stukje tekst benadrukt Mozes nog
eens hoe de verhoudingen liggen tussen God

en zijn volk. Hij
spreekt over de
hoogste God en Heer
en de grote, machti
ge, ontzagwekkende
God die onomkoop
baar is. Dit zijn woor
den die waarschijnlijk
ver van ons af staan.
Het is typisch oudtes
tamentische taal.
Maar wat er staat
over hoe God vreem
delingen behandelt
en wat Mozes daar
aan toevoegt, name

lijk: “Ook u moet vreemdelingen met liefde be
handelen, want u bent zelf vreemdelingen ge
weest in Egypte”, spreekt ons misschien weer
wél aan.
“U bent zelf vreemdelingen geweest...” Mozes
refereert hier aan de tijd dat de Israëlieten naar
Egypte uitweken vanwege hongersnood in hun
eigen land. Na verloop van tijd werden zij tot
slavernij gedwongen door de Egyptenaren.
Ook veel later in de geschiedenis moest het
joodse volk het meerdere malen ontgelden.
Hun tempel, die voor hen het hart van de sa
menleving was, werd twee keer volledig ver
woest. In 586 voor Christus door de Babylo
niërs, waarna de joden verbannen werden naar
Babylon. In het jaar 70 verwoestten de Romei
nen de tempel en daarna werd deze nooit
meer opgebouwd. Steeds moest het joodse
volk weer opnieuw beginnen, als vreemdelin
gen, met wat er nog over was van hun gods
dienst en cultuur.
Wie zelf een vreemdeling is geweest en zich
kan voorstellen hoe je je dan voelt, kan zich
veel beter inleven in zo iemand. Ik noemde al
het voorbeeld van Angela Merkel. Maar we
weten eigenlijk allemaal wel hoe het is om je
vreemdeling te voelen. In ieder mensenleven
komen situaties voor waarin we als nieuweling
in een groep komen. Dit begint al in onze kin
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dertijd. Voor het eerst naar school gaan waar je
niemand kent. Voor het eerst gaan werken in
een nieuwe werkkring. Laten zien wat je alle
maal kunt en wat je waard bent en of je wel be
trouwbaar bent. Dat lukt vaak wel als er een
wederzijds vertrouwen ontstaat. Maar soms blijf
je je ongemakkelijk voelen in een nieuwe groep
omdat je voelt dat je anders bent en het maar
niet lukt om aansluiting te vinden. Als we op
vakantie gaan kiezen we er voor korte tijd voor
om een tijdje vreemdeling te zijn. Maar dan
hebben we onszelf meestal goed voorbereid.
We kiezen onze reisbestemming zorgvuldig uit,
we nemen voldoende geld mee en wat we ver
der denken nodig te hebben. En als we dan
eenmaal op onze vakantiebestemming zijn dan
zijn we wel vreemdelingen, maar we zijn wel
kom! Dit is een groot verschil met de vluchtelin
gen die vaak hals over kop vertrokken zijn en
nauwelijks spullen hebben kunnen meenemen.
En ze zijn lang niet altijd welkom!
Er zijn ook situaties waarin we onszelf een
vreemdeling kunnen voelen als ons iets over
komt waardoor we ons opeens een buiten
staander kunnen voelen. Dat kan bijvoorbeeld
als we ons werk kwijt raken of een ziekte krij
gen waardoor we niet meer mee kunnen doen
in de maatschappij. Door zo’n uitzonderingspo
sitie kunnen we ons opeens volkomen ver
vreemd voelen van onze eigen vertrouwde om
geving. Wie zijn werk kwijtraakt en afhankelijk
is van een uitkering heeft veel minder te beste
den en kan zich daardoor buitengesloten voe
len. Wie een ziekte krijgt kan ook vervreemden
van zijn omgeving, want het toekomstbeeld kan
er plotseling heel anders uit gaan zien. Het kan
zijn dat je dan regelmatig naar het ziekenhuis
moet waar je tussen vreemde mensen ligt. En
ook al zijn de mensen om je heen nog zo lief
voor je, toch kun je je dan heel eenzaam voe
len, want je naasten zijn niet ziek en jij wel.
In de tekst van Deuteronomium en in de ge
noemde voorbeelden heeft het woord ‘vreem
deling’ vooral de betekenis van ánders zijn dan
de ander en daardoor misschien eenzaam en
ontheemd. Maar in de tekst van Hebreeën die
we vandaag gelezen hebben heeft het woord
vreemdeling een andere betekenis. De mensen
over wie het gaat noemen zichzelf ‘vreemde
lingen en gasten op aarde’. Zij zagen de aarde
niet als hun thuis, maar als een tijdelijke ver
blijfplaats terwijl ze onderweg waren naar een
beter vaderland, waarmee ze de hemel bedoel
den. Deze tekst benadrukt vooral dat wij men
sen hier maar tijdelijk op aarde zijn. Of we nu
een bevoorrechte positie hebben of niet, het is
altijd tijdelijk. Ons leven is kwetsbaar en fragiel.
Hierin zijn we allemaal gelijk. De verschillen die
er zijn, zijn alleen maar uiterlijk. Als we ons dat

realiseren zijn wij inderdaad allemáál ‘vreem
delingen en gasten’ op aarde. En dat vader
land waar we naar verlangen zou je op ver
schillende manieren kunnen invullen. In He
breeën gaat het over het hemelse, een plek die
niet hier op aarde te vinden is en waar wij na
onze dood terecht zouden komen. Maar dat
beloofde land, dat vaderland zou je ook kun
nen zien als een fijne omgeving die wij met el
kaar kunnen creëren. Deze heeft niets te ma
ken met een fysieke plek ergens op aarde of in
de hemel, maar alles met de manier waarop
wij met elkaar omgaan. Het beeld van het ko
ninkrijk Gods is geen plaats of land, maar een
staat van zijn. Als wij ons richten op wat ons
bindt en niet op wat ons scheidt, dan ontstaat
er een band en zijn we geen vreemdelingen
meer voor elkaar, maar ontstaat er vriend
schap en liefde. Dit zijn de bouwstenen die het
begin vormen van het Rijk Gods dat hier en nu
kan beginnen.

Aandacht

Else Lindeboom

 Niek Linger schrijft ons het volgende: “Ik ben
inmiddels begonnen met een hormonenkuur,
een laatste mogelijkheid om de groei van uit
zaaiingen te stoppen, nu de beide chemokuren
niets hebben opgeleverd. Dat gaat enkele
maanden duren voordat aantoonbaar wordt of
er nu wel een positief resultaat is. Wel wordt er
elke veertien dagen bloed afgenomen om te
bekijken of dat in orde blijft. Verder wil ik dege
nen bedanken die in de voorbije periode op
een of andere wijze hun belangstelling en me
deleven hebben getoond. Dat doet ons echt
goed! Waarschijnlijk zal er dus voorlopig weinig
te melden zijn. Janne en ik gaan er weer voor,
vol vertrouwen en hoop op een goed resultaat”.
Niek en Janne, wat fijn dat jullie er zo positief
in staan. Vanuit hier wensen wij jullie dat ver
trouwen, wat je nodig hebt en elke dag een
sprankje licht.
 Anny Folkerts hoopt 13 februari te vieren dat
zij 80 jaar wordt. Hartelijk gefeliciteerd Anny, wij
wensen je een gezellig verjaardagsweekend
met je familie en ook een mooi en gezond le
vensjaar.
Vanuit de Kerngroep is geadviseerd om geen
adressen meer op te nemen in de verschillen
de rubrieken in het bulletin. Er zou misbruik
van gemaakt kunnen worden. Jammer genoeg,
als je nu een kaart van meeleven aan iemand
wil sturen, zal je het adres zelf op moeten zoe
ken in de ledenlijst.
En verder houd ik me aanbevolen voor sug
gesties voor mededelingen in deze rubriek.
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den als vrijwilliger. Lees je daar over, heel wei
nig vind ik. Zo hoort het te gaan. Goed nieuws
is dus geen nieuws.
Wat ik bij mezelf merk is: ik sla heel veel artike
len in de krant over, kijk niet meer naar alle
nieuws, wat moet ik er mee?
Toch maar even wat goed nieuws melden, een
man die ik al een aantal jaren ken, heeft een
nieuw medicijn gekregen, zijn angsten zijn zo
goed als verdwenen en hij voelt zich heel goed.
Je ziet het aan zijn ogen die weer rust uitstra
len. Wat een zegen zo’n medicijn, hopelijk heb
ben meer mensen er baat bij.

Mijn auto was stuk, à la raison van 600 euro
rijdt hij weer als een zonnetje, en dat kan ik zo
maar betalen, is dat eigenlijk wel nieuws, in ie
der geval, ik ben er erg blij mee!
Ik weet niet of jullie het de moeite waard von
den om dit allemaal te lezen, maar ik moest dit
even kwijt.

Van Alles & Nog Wat

Annie Bleijendaal

MarieAgnes vroeg of ik een verslag voor ‘Van
Alles & Nog Wat’ wilde schrijven.

In wiens schoenen je een dag zou willen
staan?
Tot een aantal jaren geleden keek ik altijd naar

Beleefd en aanbevolen.

Lenie Dijkstra.

Waar ga ik deze keer wat over schrijven, vluch
telingen, armoe in Nederland, aanrandingen en
heus niet alleen door vluchtelingen. Homo’s die
gepest worden in de AZC en daar buiten, of
toch gezellig over mijn kleinkinderen, waar ik de
laatste tijd een aantal malen op heb gepast en
die hun verhalen met je delen over lief en ook
leed. Die je stiekem doen lachen, maar ook hun
pijn voelen over wat zij meemaken.
Mensen, in de tram en restaurant, die zomaar
met je willen praten over die vluchtelingen die
al onze huizen en banen inpikken, wat zeg je
dan als ze zelf net ontslagen zijn en hun kinde
ren geen huis kunnen krijgen. Ik heb makkelijk
praten met mijn grote huis en maandelijks mijn
pensioen. Zal ik dan maar iets schrijven over
het Kennemerland Museum met dat prachtige
aardewerk en handgeknoopte tapijten, nu met
een leuke tentoonstelling van keuzes uit het
depot door de medewerkers.
Hebben jullie dat nou ook dat je gedachten zo’n
warboel zijn met alle informatie die op je af
komt, natuurlijk moeten we vluchtelingen hel
pen, maar waar ligt de grens, letterlijk en fi
guurlijk. Waarom krijgt het negatieve altijd zo’n
aandacht in de pers.
In heel veel dorpen en steden komen er op
vangplaatsen waar de bevolking zonder pro
blemen mee instemmen en vele zich aanmel

Doe dat niet! Weet, dat je ook waardevol bent.
Jij hebt vast wel iets, dat ik niet heb en omgekeerd.
Vlucht niet, blijf hier, voeten op de grond.
Vertrouw er op, dat je verder kunt komen, dan je denkt.

Acualisering

Vluchten

Vluchten voor jezelf,
Vluchten in jezelf,
Vluchten in gedachten
Vluchten in geld, in “houd de moed erin”

uit angst voor het nieuwe.
om al wat onaangenaam is.

vol onzekerheid.
om alles te vergeten.

anderen, want die wisten het beter dan ik,
dacht ik. En nu wil ik in mijn eigen schoenen
staan.

In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals in de KGIJ) of/en wel
licht door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming?
Ik kom uit een warm katholiek gezin. Het was
een groot gezin van elf kinderen en Annie was
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Terugblik

Henk Kaatee

Goedenavond!

Beste mensen, de beste wensen voor 2016. Ik
wens u een vreugdevol jaar toe waarin u
vriendelijkheid mag ontmoeten en veel omhel
zingen mag maken en ontvangen.
Gewoontegetrouw opent het bestuur, de Kern
groep, de eerste bijeenkomst van het jaar en
dat is deze nieuwjaarsontmoeting.
De twee voorgaande edities heb ik het beeld
gebruikt van mijn jas. De KGIJ als jas, be
schutting biedend aan wind en regen, maar
ook, na jarenlang dragen aan slijtage onder
hevig. Maar een jas die je niet zomaar weg
doet, je hecht er toch aan. Ik heb ‘m bij me, ik
ga ‘m wederom gebruiken...
Ik keek vorig jaar ook vooruit, in de veronder
stelling dat Clementine van Polvliet als onze
pastor actief zou blijven. Dat laatste is niet
gebeurd en in de zomer hebben we afscheid
genomen van haar. We hebben ons gered dit
afgelopen najaar, met behulp van Pieter Post,
Jan Tulp en Jarek Kubacki. Zij hebben de ver
schillende vieringen mede vorm gegeven.
Maar het bleef behelpen. Na een half jaar pas
torloos door het leven te gaan is het derhalve
fijn dat de vacature weer vervuld is en de KGIJ
weer een pastor heeft. Velen hebben al kennis
gemaakt met Bernadette Boom. Ik zal haar
verder niet introduceren, dat zal ze dadelijk zelf
doen. Clementine, what’s in a name, bleek
‘een vrucht, de oogst van een seizoen’. Ik
spreek hier de hoop uit dat Bernadette Boom,
what’s in a name, een boom is die geworteld
en al, meerdere jaren een veelvoud aan
vruchten geeft. Welkom, dus. Op het nieuwe
jaar en op Bernadette!
Welnu, ik kom nu voor de zoveelste keer met
dezelfde jas aanzetten.. Ja, slijtplekken zitten
erop. Vooral bij de ellebogen (ellebooggebaar)
want ik sta hier maar weer mooi namens de
Kerngroep...en..en hier zo randje binnenkant/
buitenkant...je ziet het niet goed, maar daar zit
een flink stuk in de kraag....
Maar mensen, het gaat om de binnenkant van
zo’n jas. Wat draag je nu allemaal bij je? Zak
ken vol herinneringen, de voering vol met er
varingen. Barstensvol eigenschappen, propvol
jezelf. En is dat waardevolle bagage die je
koestert of is het een last die je meesjouwt en
waar je onder gebukt gaat?
Nu maak ik een bruggetje, een bruggetje naar
een tunnel. (jas aantrekken)
Kijk, zo’n jas, met al je verleden, je eigen le
ven, wie je bent, dat kun je ook zien als een
soort tunnel, je zit erin en je bent omwikkeld.

nummer tien. Van de elf kinderen zijn er drie
jong overleden. Mijn ouders kwamen uit een
tuindersfamilie en mijn moeder was 40 jaar toen
ik werd geboren.
Toen we getrouwd waren en de kinderen groter,
werden wij zoekende en vonden we de KGIJ. Ik
moest even wennen aan de vieringen van de
KGIJ maar voel me nu heel goed, ik heb nu
meer inbreng.

Heeft een culturele activiteit je wel eens geïn
spireerd en zo ja,in welke zin?
Mijn hobby’s zijn gymmen, tennis, bridgen en
zingen. Ik hou van mensen waardoor ik veel
contacten heb en daar ben ik blij mee.

Waar luister je graag naar en waarom?
Ik hou van klassieke muziek, vooral van orato
riummuziek, dat geeft me rust. Zondagmorgen
ga ik er voor zitten om te luisteren naar Vrije
Geluiden.

Welk boek ligt op je nachtkastje?
Geen; ik slaap liever.

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
We wonen in de Johan Brouwerstraat, beneden
met een pracht uitzicht, het is net kamperen
met een mooi uitzicht.

Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je dan
willen bezoeken?
Ik zou graag nog een keer naar Noorwegen
willen. En naar mijn dochter in Hallifax in Ca
nada die boeddhist is en daar goed functio
neert.

Zou je iets verrassends over je zelf willen
vertellen?
Dankzij mijn zanglessen kan ik nog redelijk
goed zingen voor mijn leeftijd. Ik kan ook nog
goed tennissen.

Wat is je levensmotto?
Dankbaar dat ik nog zoveel mensen kan hel
pen, dat maakt mij blij.

Aan welke KGIJer wil je deze rubriek geven en
waarom?
Ik geef deze rubriek door aan Wil Steenpoorte,
ik heb het eerst aan Wil gevraagd en ze zei ja.

Nieuwjaarsontmoeting

Op zaterdag 9 januari hielden we in De Stut
onze traditionele Nieuwjaarsontmoeting. Het
thema was: “Gravers en tunnels” Hier volgt een
greep uit de bijdragen.
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Knelt het soms, moet je worstelen om eruit te
komen? Wil je veranderen, maar kun je niet uit
je eigen tunnel raken, gevangen in jezelf? Of
voelt die jas, die tunnel veilig en vertrouwd en
heb je vrede met wie je bent, ben je gelukkig
met jezelf?
Tussen kerst en Oud en Nieuw was ik in Am
sterdam. Onder anderen bij het Amsterdam
light festival. Kunstenaars die met behulp van
licht het thema: vriendschap verbeeldden.
U kent wellicht de vriendschapsbandjes (ook
wel polsbandjes voor goede doel)
Kijk je er dwars op zie je de zijkant van de rin
gen, afzonderlijk, kijk je schuin zie je de ringen
elkaar raken, komen er verbindingen tot stand,
ga je er recht voor staan zie je een vriend
schapstunnel, gevormd door alle afzonderlijke
ringen. Kijk je diep de tunnel in, zie je hechte
vriendschapsbanden, kom je dichterbij, zie je
de afstand tussen de ringen, zie je dat het niet
knelt, dat er voldoende ruimte is om te luchten,
om je van je ballast te ontdoen, maar dan zie je
ook dat er ruimte is om nieuwe relaties, vriend
schappen, nieuwe ringen tussen te voegen.

Een tunnel om doorheen te willen gaan. Een
ring als tunnelonderdeel...

Van gravers en tunnels

Anneke van der Weide

Ja, de Velsertunnel is een oeververbinding on
der het Noordzeekanaal in de A22 (VelsenBe
verwijk). De tunnel is tegelijk gebouwd met de
Velserspoortunnel, maar constructief gezien los
van deze tunnel te beschouwen. Lengte totaal
van de Velsertunnel is 1664m. De gesloten
lengte is 768 m. Er zijn twee keer twee rijstro
ken. In 1941 begon men al met een aanvang
van een tunnelbuis, maar door schaarste aan
bouwmaterialen in de oorlog werd de bouw
gestaakt in november 1942. De bouw begon
echt in april 1952. Op 28 september 1957 werd
de tunnel in gebruik genomen. Ik kan me dit
nog heel goed herinneren. Ik was 15 jaar. Dit
was even een tunnelmemory over de bouw van
de tunnel!!
Ikzelf ben in 1942 in Leeuwarden geboren en in
1947 verhuisden mijn ouders naar Santpoort.
Mijn vader ging een confectiezaak beginnen in
HaarlemNoord. Wij oriënteerden ons altijd
richting het zuiden! Gingen naar het strand van
Bloemendaal en Zandvoort, genoten van de
waterleidingduinen en het winterse strand.
Ook wilden wij wel eens de kop van Noord
Holland verkennen... maar zo gauw we de
Wustelaan afreden en de Rijksstraatweg na
derden stonden daar rijen dik auto’s te wachten
op de pont. Zullen we nu wel of niet doorgaan
was dan altijd de vraag. Natuurlijk wilden mijn
zusjes en ik door. De lange wachttijd werd op
gevuld met autonummers en automerken op
schrijven en uit welke provincie ze kwamen.
Ook hadden we altijd een leesboekje bij ons.
Wij waren zeer brave meisjes. We gingen dan
vaak naar Bergen en Egmond. Mijn vader wilde

Ik wil eindigen met het aanschouwelijk maken
van hoe je zo’n tunnelonderdeel vorm kan
geven zonder vriendschapsbandjes...
(omhelzing)
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Drie arme koningen

Willem Wilmink

Drie koningen moesten naar Bethlehem
rijden,
hun karretje ging langs berg en dal.
Een ster in de nacht zou hen steeds
begeleiden
tot aan dat kindje daarginds in de stal.
Ze gingen op reis, blijmoedig van hart,
twee waren er wit en een was er zwart.

Ze hadden voor ‘t kindje cadeaus
meegenomen:
een had speculaas in de vorm van een
pop,
de tweede was op de gedachte gekomen
van zeven kilo Engelse drop.
En de zwarte koning uit verre land
had heerljke rijst met kousenband.

dan om 17.00 uur naar de Vespers. Dat vond
hij ook goed voor ons!
Na de opening van de tunnel opende mijn va
der zijn derde zaak in de Breestraat. Je kon er
nu snel komen en zo vond hij Hoorn en Alk
maar ook een mooie plek.
Ikzelf ben ook gaan graven!!! Wat heb ik een
tunnelangst gehad. De tunnel benauwde me.
Ik gaf altijd plankgas om er zo snel mogelijk
door te zijn. Maar de verbinding van de ene
oever naar de andere was toch fantastisch.
Vooral toen ik in Heemskerk kwam werken en
wonen.
Zo hoorde ik bij het 50jarig huwelijk van mijn
zwager en schoonzus een pracht lied over de
Afsluitdijk. De waterkering tussen Friesland en
NoordHolland. De Afsluitdijk is belangrijk om
Nederland tegen overstromingen te bescher
men en sluit het IJsselmeer van de
Waddenzee af. Hieraan ontleent de dijk zijn
naam. In 1927 werd begonnen met de aanleg
en in 1932 werd het laatste sluisgat, de Vlieter,
gesloten. Op de plaats waar de Afsluitdijk werd
gedicht, werd een monument opgericht: Het
Vlietermonument.
Nan ‘n Ankie, een fries cabaretstel, bezongen
een dijk vol muziek. Je kunt dit ook voor de
Velsertunnel invullen.
Het ontmoeten van mensen, samen op weg
gaan, het luisteren naar elkaar! Uit welke dijk
of tunnel je ook gaat, geniet van de positieve
dingen die je tegenkomt en hou ze vast!
Ik wens jullie allemaal een positief nieuwjaar
en luister naar Nan ‘n Ankie: Een dijk vol mu
ziek!

Een Dijk vol Muziek

Denk jij, net als wij, bij de Afsluitdijk niet
meteen ook al aan een lied?
Of eerst aan asfalt en basalt? Hoewel,
ook dat is muziek, misschien besef je dat
niet.
Voel jij je, net als wij, als je verblijft op de
dijk, niet ook deel van een grote
symfonie.
Die geneuried, gespeeld en gezongen
wordt in perfecte harmonie?

Ervaar jij ook niet hoe de romantiek
hartstocht zowel als pijn en verdriet
Hier op de Afsluitdijk bezongen wordt in
het ultieme liefdeslied?
Met je hart en je oren, kun je voelen en
horen: de sfeer, de blues, de intensiteit.
Van al die bekende mensen die gewerkt
of gespeeld hebben hier op de dijk
indertijd.

Refrein:
De Afsluitdijk – uniek! – is een dijk vol
muziek:
Hij staat bol van dramatiek, dynamiek en
romantiek.
Het verleden, het nu, de toekomst, ieder
dier groot en klein,
Iedereen en alles heeft een plek in dit
Afsluitdijkrefrein.

Weet je er al van? Men is heel wat van
plan – er over uitweiden, nee dat doen
we nog niet.
Er staat wat voor de deur en er gaat heel
wat te gebeuren, interessante stof voor
een ander lied.
Men wil blijven bij de tijd met de
Afsluitdijk, vandaar dat men gaat voor
nieuwe dynamiek.
Ludiek, fantasie, kritiek, compromis: het
is nu al fascinerend, enerverende
toekomstmuziek.

Refrein:

Ja alles heeft een eigen karakteristieke
poëzie,
Een kenmerkend maat en ritme, een
exclusieve melodie.
Tempo en volume specifiek, uniek van
trilling en energie.
Alles doet mee op eigen wijs in deze
kakofonie.
Ja, alles doet mee op eigen wijs in deze
kakofonie!
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De drie archeologen

Willem Wilmink

Een archeoloog, mijn kind, dat is
een graver naar geschiedenis,
die wel eens lelijk door kan draven
als hij kastelen op wil graven.

Drie archeologen belden aan
bij een villa op de Apollolaan
en ze zeiden met blije gezichten:
“Mevrouw, hier heeft, zo nemen wij aan,
het kasteel van Gijsbreght van Aemstel
gestaan.
Mogen wij hier wat graafwerk
verrichten?”

“Nee!”zei de mevrouw, “dat vind ik niet
goed.”
En ze keek heel boos vanonder haar
hoed,
maar toen moest ze gelukkig naar
vrinden.
En de archeologen kregen weer moed
en ze gingen aan ‘t graven met naarstige
spoed
om ‘t kasteel van Heer Gijsbreght te
vinden.

Zo groeven ze voor de wetenschap
van de erker tot onder de keldertrap
en vandaar nog een beetje naar onderen
totdat die villa (twee onder één kap)
met eerst een geratel en toen nog een
klap
helemaal in elkaar ging donderen.

Ze schreven een briefje: “Mevrouw, het is
sterk,
we vonden geen slotgracht, geen zuil en
geen zerk,
en uw huis is nu een ruïne.
Excuses, mevrouw, maar dat hoort bij
ons werk.
En stond Gijsbreght z’n slot niet in
Ouderkerk?
Afijn . Me zulle wel ziene.”

En zo verdwenen één voor één
ook Ouderkerk en Amstelveen.

Uit: ‘Een hond gaat op reis’, Bert Bakker,
Amsterdam 1992

Voorgelezen door Jesèl Hoorenberg

Elke dag moesten die koningen eten,
want anders gingen die koningen dood.
Dus lieten ze bij alle woningen weten:
wij hebben behoefte aan melk en aan
brood.
’t Ging allemaal prima, tot in de woestijn,
waar bijzonder weinig woningen zijn.

Toen hebben ze stil bij elkander gezeten:
wat moesten ze doen? De pop en de
drop
en de rijst met kousenband op gaan
eten?
Jawel hoor, ze aten het allemaal op.
Kotsmisselijk zijn ze toen verder gegaan
tot waar de ster bleef stille staan.

’Maria! Wij hadden elk een cadeautje,
maar we aten het allemaal op ...’
En het Christuskind zat daar in zijn
blootje
en vond het een prachtige mop.
Dat Christuskindje, zo klein en teer,
dat lachte toen voor de eerste keer.

Sindsdien zijn de moeders taarten gaan
bakken
en in elke taart zit een boon.
Heeft er dan iemand zo’n boontje te
pakken,
dan krijgtie een koningskroon.
En zo werd Filips koning van Spanje
en zo komen wij aan ons huis van
Oranje.

Voorgedragen door Niek Linger
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De stad herboren

Anna Enquist

Liggend ontwerpt hij het stadsdak, prent
het patroon van bladloze takken tegen fel
blauw in zijn brein, dat bloemkooltje, leeg

nog en klein. Waakzaam ontvangt hij
licht
en lawaai, zonder oordeel. Honden,
motoren,
een boor. Ik duw zijn wagen en merk hoe
hij

schift, niet meer schrikt, scheidt wat hem
boeit
en wat niet. Hij verovert de woorden, hij
groeit
en zit voor op mijn fiets. Hij vult zijn stad
in

met herrie en troep, wil stil bij de vuilnis,
de veegwagen, roept de lantaarns aan,
verstomt bij de rijzende brug, wacht
verheugd.

In anderhalf jaar ben ik om, heb ik hekel
en haat laten gaan, is er dankzij zijn
geestdrift
een heldere lusthof ontstaan. In het park

gaan wij liggen op doodmoe gras, in de
verte
murmelt de stad. We kijken tevreden
omhoog,
hij en ik, door de takken van de plataan.

Voorgelezen door Tiny van Overveld uit
Letter en Geest van Dagblad Trouw van

zaterdag 9 januari.

Mensen met koffers

Sjoerd Kuyper

Mensen met koffers gaan over de wereld
van oorlog naar vrede, van honger naar
brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze
terug:
van voedsel naar honger, van leven naar
dood.

Mensen met koffers, ze reizen per
vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun
soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.

De geur van het gras
dat je grootvader maaide,
het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.

Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
haar haar dat zo kriebelde
als ze je kuste.

Dat alles was thuis,
dat alles en meer,
dat alles, dat alles,
dat alles nooit weer.

Mensen met koffers gaan over de
wereld,
altijd op de vlucht naar de volgende
grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en
heksen,
voor duivel en draak die vermomd gaan
als mens.

Voorgelezen door Ank Stavenuiter
Bron: KROgids

Wat een glimlach vermag

Emelda Tshuma

Een maand geleden aten we bij een vriendin
en daar lag dit servet naast ons bord. Zoals
jullie zien heb ik het niet gebruik, want de tekst
die erop staat raakte me. Het is een tekst van
Emelda Tshuma, een gospelzangeres uit Zim
babwe. Ik heb het servet mee naar huis geno
men en ligt sindsdien op de piano. Soms pak ik
hem weer even, lees de tekst en leg hem dan
weer terug. Nou ben ik nooit zo van het bewa
ren, dus waarom ligt dat ding daar al zolang
vroeg ik me af! Nou, gisteravond in bed wist ik
het: voor vandaag dus...
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Droog over

Go Stavenuiter

Dinsdagmiddag 12 januari. Het is half vier.
Koud is het niet, nat wel.
Bijna elke dag loop ik mijn rondje naar en door
het dorp. Zou het nog droog worden? “Kijk even
op de buienradar” is het advies van Ank. We
kregen een iPad toen we tachtig werden, maar
het is toch vooral een informatiebron voor Ank
geworden. Ze kan er al aardig mee overweg.
Op het scherm zie ik in grafische vorm de
weersverwachting voor de Mozartstraat in
Heemskerk. Het zal een half uur droog zijn tus
sen vier uur en half vijf. Ik waag het erop en
stap zonder paraplu de deur uit. Bij Albert Heijn
maak ik een praatje met Aart Andeweg die net
een artikeltje klaar heeft voor een van de huis
aanhuiskrantjes. Zoals elke maand schrijft hij
iets over Heemskerk. Door een reorganisatie

Uit de Kerngroep...

Anneke van Tongeren

De complete Kerngroep inclusief Bernadette
Boom vergaderde in januari in Castricum rond
de tafel van Ina Simoons.
Bernadette Boom vertelt dat ze zich welkom
voelt en al met diverse mensen heeft kennis
gemaakt. Voor de keren dat zij in een viering
vervangen moet worden levert de Kerngroep
een lijstje aan de werkgroep Vieringen van
pastores, die zij in dat geval kunnen benade
ren.
De datum voor de voorjaarsledenvergadering
is alvast vastgesteld op woensdagavond 6 april
aanstaande in De Stut.
Als datum voor BorgStaan 2016 kozen we voor
de ontmoeting van zaterdag 11 juni 2016. Na
dere info voor ledenvergadering en BorgStaan
volgt natuurlijk.
De kerstviering was weer heel bijzonder met
prachtige liederen, een goede toespraak van
Jarek Kubacki en een volle zaal. In de viering
van 30 januari zal Bernadette Boom haar eer
ste toespraak houden. Voor de viering van
zaterdag 27 februari is zij verhinderd. Inmid

We leven in een onrustige wereld, oorlog,
droogte, ziekte, vul zelf maar aan, met als ge
volg de vele miljoenen mensen die op de vlucht
zijn, ook naar Nederland. Deze mensen leven
in een diepe donkere tunnel, zijn wanhopig,
bang en op zoek naar rust, veiligheid en
mededogen.
De tekst op het servet luidt:

Wat een glimlach vermag

Hij kost niets maar brengt veel teweeg.
Hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering eraan blijft soms voor altijd.
Toch laat hij zich niet kopen, lenen of
stelen.
En als ik te moe mocht zijn je
een glimlach te schenken.
Wil je er alsjeblieft
een van jou achterlaten.
Want niemand heeft een glimlach zo
nodig
als wie er geen meer te geven overheeft.

Mensen, hoe simpel kan een gebaar zijn!! Ik
hoop dat wij in 2016 heel veel ‘glimlachjes’ weg
te geven hebben aan mensen die het nodig
hebben. Of dat we ze, als dat nodig is, ook
ontvangen!

Voorgelezen door Judith Vleer

dels hebben we dhr. Bertus Stuifbergen bereid
gevonden dan de toespraak te verzorgen.
Op zaterdag 9 januari jongstleden ontmoetten
we elkaar in De Stut rond het traditionele buf
fet, weer van formidabele omvang, met daar
omheen inspirerende bijdragen zowel muzikaal
als in de vorm van teksten en gedichten.
In de komende ontmoeting op zaterdag 13 fe
bruari aanstaande in De Vrijburcht zal de zorg
voor elkaar centraal staan.
De bijeenkomsten van de Vrouwengroep en de
eetgroep vallen voortaan gelijk met de eerste
avond van de koorrepetitie in De Stut.
Er was een overlegavond van de Raad van
Kerken met de gemeentes Beverwijk en
Heemskerk over de hulp aan Vluchtelingen in
de IJmond. Er zijn geen plannen op korte ter
mijn, maar er is aangegeven dat gemeentes als
de situatie zich voordoet, altijd kunnen aan
kloppen bij de Raad van Kerken voor onder
steuning. Aad Hooreman blijft daarin onze
contactpersoon. De website van de Raad van
Kerken bevat veel informatie over alle aange
sloten geloofsgemeenschappen in de IJmond,
de moeite van een bezoekje waard:
www.kerkenijmondnoord.nl
Bij het Noodfonds Beverwijk is sinds Henk
Kaatee daar stopte, niemand van de KGIJ be
trokken. Het zou toch fijn zijn als dat wel zo
was. Wie zou daarin willen gaan meedraaien ?
Blijf actuele maatschappelijke berichten melden
bij secretaris@kgij.nl

Tot zover de informatie uit de Kerngroep.
Voor alle vragen, opmerkingen of ideeën hou
den wij ons aanbevolen.
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komt het politiebureau leeg te staan. Zou dat
niet een prachtig onderkomen kunnen bieden
aan de Muziekschool die vanwege bezuinigin
gen moet verhuizen? En kan de HKH1) dan
–als een mannetjespad meeverhuizen?

Naar AH liep ik om wat contant geld te halen. Ik
neem voor vanavond bij de koffie een paar pe
canbroodjes mee. De lucht wordt donker, maar
ik kom droog over.
Voor het geld dat we op 22 november cadeau
kregen, hebben we inderdaad een radio ge
kocht, met twee boxen, een Onkyo. We kunnen
nu ook weer CD’s draaien. We vinden een
dubbelCD terug met 43 liederen op muziek
van Jan Baaij. Het koor van de Kritische Ge
meente zingt ze onder leiding van de compo
nist. Zowel Bert als Ilja zingen een keer solo.
Het zijn opnamen uit de jaren tachtig. Lied 1
heet ‘Wolk’. De eerste regel: “Ga niet aan ons
voorbij, lieve wolk van vrede”. De buienradar
heeft hem nog niet gevonden, die wolk.

In relatie met de jaarlijkse Internationale Dag
van de Mensenrechten, op 10 december, stond
de ontmoeting van 12 december jl. in het teken
daarvan. Gelet op de recente geschiedenis be
treffende asielzoekers en vluchtelingen hebben
wij met elkaar gesproken over vragen die dicht
aansluiten bij onze eigen beleving. Hierbij kwa
men zowel de ervaringen van KGIJ’ers zelf met
vluchtelingen en andere medelanders ter spra
ke als onze beleving van de verschillen in de
publiciteit met zowel emotionele als rationele
argumenten.
Waar komen die emoties vandaan en hoe
ervaren wij de huidige situatie? Welke vragen
leven er bij ons? En: wat kunnen wij zelf als
individu of als KGIJ als geheel doen ten be
hoeve van vluchtelingen? Welke activiteiten
kunnen wij ondersteunen als vrijwilliger, al of
niet in samenwerking met VluchtelingenWerk?
Het is maar een greep uit de vragen die aan
bod kwamen. Mieke van Hout en Kitty Schoo
ne waren namens VluchtelingenWerk aanwe
zig om, waar nodig, hun inbreng te leveren.
Ook tijdens de voorbereiding hebben Luus en
ik overleg gevoerd met hen.

Tijdens deze ontmoeting zijn er, naast het in
houdelijke en goede gesprek, ook drie ge
dichten gelezen, die hierover volgen.
Deze gedichten staan in een bundel, genoemd:
‘No human being is illegal’, uitgegeven ter ge
legenheid van de Dag van de Vluchteling 2015
(jaarlijks op 20 juni).

Maar ik ben geen vluchteling

Want ik ben niet gevlucht.
Ik ben weggewaaid, als een blad van een
boom.

Er is in ons land
een verschrikkelijke wind opgestoken;
een wind vol vuur en verkrachting.
En op een dag,
op een dag die ik me niet meer herinner,
op een dag die ik mij niet meer durf te
herinneren,
ben ik weggewaaid.

Ontmoeting 12 december 2015

Om onverklaarbare reden zijn de bijdragen die
voorgelezen zijn in de ontmoeting van 12 de
cember niet geplaatst. Onze excuses daarvoor.
Hieronder worden ze alsnog afgedrukt.

1) HKH: Historische Kring Heemskerk
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Geluk

Dick Boer

Dick Boer, voor oudleden van Kerk en Samen
leving en binnen het Leerhuis Kennemerland
een bekend iemand, schreef een versje, dat
goed aansluit op de huiskamergesprekken
‘Eeuwig leven of zand er over’. Een versje voor
het nieuwe jaar, vergezeld van de wens dat het
iets nieuws brengt dat de deprimerende gang
van zaken niet bevestigt maar doorbreekt.

Geluk

Stervelingen wij
geroepen uit het stof
om op te staan
en onherroepelijk terug te keren
tot stof
maar mensen!
Tussen het onvermijdelijke begin
en het onvermijdelijke einde
die ruimte, die tijd
waarin liefde bloeit
verdriet getroost
gedragen wordt
ongelooflijk gekend

Wie zou er uit zich zelf vluchten
Wie zou er uit zich zelf
Z’n eigen huis
Z’n eigen stad
Z’n eigen land
Z’n eigen familie in de steek laten
En dan ergens aankomen waar je niet
welkom bent?

Vluchtelingen zijn nooit welkom
Dat weet iedereen
Dat heeft de geschiedenis al zo vaak
bewezen.

Waarom dan een langzame dood
In een vreemd land
Als je op de drempel van je eigen huis
Ook kunt sterven?
Vluchtelingen bestaan niet.

Tijdens de ontmoeting gelezen door Luus
Guillot

Gebed van bootvluchtelingen

Verloren in de stormen
op de open zeeën
drijft onze kleine boot.
We zoeken land
in dagen en nachten zonder eind.

Wij zijn als het schuim
op de oceaan.
Wij zijn als stof
dat zweeft in de ruimte.
Onze noodkreet verwaait
in het huilen van de wind.

Zonder voedsel, zonder water,
liggen onze kinderen daar,
uitgeput en mager
totdat ze nooit meer huilen.

Wij zien uit naar land,
maar worden weggestuurd van elke kust.
Onze noodsignalen zijn vergeefs,
veel schepen varen door.
Hoeveel bootjes zijn er al vergaan?
Hoeveel gezinnen al begraven in de
golven?

Gelezen door Kitty Schoone
(VluchtelingenWerk)

Derde gedicht zonder titel.

O weet je mijn vriend
Ik ben niet als vluchteling geboren

Ik heb nooit gedroomd of besloten
Een vluchteling te zijn.
Het is een lang verhaal
Als je naar mij wil luisteren
Geef dan je hand
En open je hart.
Ik ben een mens
Jij bent een mens

(Uit: Asielzoekers vertellen)

Gelezen door Luus Guillot
VluchtelingenWerk had ons de suggestie ge
daan om een filmpje te tonen ter illustratie van
de eerste belevingen van vluchtelingen in het
land waar zij opgevangen worden. In dit filmpje
zie je de eerste ervaringen en reactie van een
kind. Omdat dit filmpje 20 minuten duurt heb
ben Luus en ik besloten om het niet tijdens de
ontmoeting te tonen, maar om de link via het
bulletin te delen. De link naar You Tube is:

http://www.npo.nl/zappechtgebeurd/0202
2014/KN_1655514

Mede namens Luus Guillot,
Dick Hornberg
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Bedankt

Claudia Mijnders

Utrecht, 5 januari 2016

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw
gift van € 185,50.
Dankzij uw collecte krij
gen meer vluchtelingen
de kans om te studeren
en zo hun talenten maximaal te benutten.
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw steun
aan het UAF. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Stichting voor VluchtelingStudenten UAF

Claudia Mijnders
tel. (030) 2520889, email: donateuren@uaf.nl

Lieddag Dominicuskerk

Liturgische Lieddag Dominicus Amsterdam 12
maart 2015

Vluchteling, Vreemdeling, Uittocht
Liturgische Lieddag in de Dominicuskerk,
Spuistraat 12, Amsterdam, ingang achterzijde:
Korte Korsjespoortsteeg: aanvang 10.30 u
(kerk open 10.00 u), einde 17.00 u.
Op deze lentelieddag zingen we naar Pasen
toe: over uittocht en woestijntocht, over het
‘eeuwig beloofde land van de vrede’. De erva
ring van het ‘bittere water’ en uitzichtloosheid:
‘Hoe verder onze ogen reiken, hoe verder weg
de bergen wijken’. Actueel voor miljoenen
vluchtelingen vandaag.
Deelname: € 25 per persoon, inclusief muziek,
koffie of thee. Lunch meenemen of verkrijgbaar
in naaste omgeving.
Groepskorting! Korting mogelijk voor (koor)
groepen en schola’s, afhankelijk van het aantal
personen: meer dan 5 € 20,00; meer dan 10
€ 15,00; meer dan 20 € 10,00 per persoon.
Graag apart aanmelden door een mailtje te
sturen naar lieddag@denieuweliefde.com.

Ometepe 13

Wilma van Beek

Wilma van Beek, projectleider van het gast
familieproject van Stichting Mundico
op het eiland Ometepe in Nicaragua,
ging in november 2014 opnieuw voor

een werkbezoek naar Nicaragua.
Zij hield, zoals ieder jaar, weer een

dagboek bij. Het zal worden
opgenomen in het KGIJbulletin.

Dag allemaal,
Morgen ga ik naar huis.

De vrouwen zijn doorgereisd naar Masaya om
vandaar eerst de bus, daarna de boot en weer
een bus naar Balgüe te nemen. Het was inten
sief, drie dagen optrekken met elkaar. Zij had
den veel steun aan elkaar, ze deelden steeds
hun nieuwe ervaringen met elkaar in hun rappe
Ometeper dialect, dat niet te volgen is. We
hebben tweemaal een uurtje vakantie geno
men. We hebben de toren van de oudste en
meest interessante kathedraal in Nicaragua
beklommen, die in Leon. En de vrouwen heb
ben de laatste dag een uur gewinkeld in Leon
en lieten de taxi een half uur wachten. Ik zat
me op te winden en keek niet vrolijk toen ze
terugkwamen. Maar toen Georgina vertelde
dat haar nichtje heilige communie ging doen 8
december en zij in een winkel een prachtige
sluier voor haar zag, die je op Ometepe niet

te zijn
In leven en in sterven
dat is mij genoeg
als dat zou kunnen
dan mag ik van geluk spreken
er geweest te zijn

Ingezonden door Jan Henneman.

Het volledige programma wordt binnenkort be
kend gemaakt.
Over de locatie: De Dominicuskerk is rolstoel
toegankelijk. Er zijn voldoende toiletten, echter
geen garderobe. In koude tijden is het aan te
raden een extra vest mee te nemen. Het adres
is Spuistraat 12, de ingang is om de hoek in de
Korte Korsjespoortsteeg. De kerk bevindt zich
op loopafstand van het Centraal Station.
Er is géén PINmogelijkheid.
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kunt kopen, begreep ik het. Dit was haar enige
kans. En de sluier moest een beetje vermaakt
worden en Anita en Martha wilden nog wat
voor hun familie kopen in de winkel ernaast en
dat durfden ze niet zonder Georgina. Zo gaat
dat dan.
In Granada hebben we afscheid genomen, ik
was er treurig van. Ik heb overnacht in Hotel
ConCorazon, één nacht. La Siesta was in bezit
genomen door een groep Australiërs. Het is
een prima hotel, smaakvol ingerichte ruime ka
mers, alles wat je nodig hebt is er en je krijgt
een uitgebreid ontbijt met een fruitsalade,
broodjes met beleg, twee roereieren en yo
ghurt met muesli. Dus drie ontbijten in één.
Naast me zitten mensen die niet op of om kij
ken en steeds bezig zijn op hun iPad, gezellig.
En ze praten erover dat het zo fijn is dat er
warm water is in de douche. Grr..., wat een
koude douche na drie intense weken.
Gelukkig kan ik weer twee nachten naar La
Siesta, met reizigers met wie je gemakkelijk in
gesprek raakt over andere zaken dan warm of
koud water. Zoals met Nicole, die bij Marcelina
op Ometepe ging slapen of Katherine uit Duits
land, met wie ik naar de dansvoorstelling ging.
Ik zag ze allebei weer op Ometepe.
Vanmorgen in La Siesta hield Marcella me aan.
Wat me zo aanspreekt in het project, zei ze, is
dat jullie de Nicaraguaanse cultuur van de
vrouwen respecteren. Dat je vanuit jullie stich
ting de vrouwen niet overruled, maar ze in hun
waarde laat, zodat zij zichzelf kunnen ontwik
kelen. Dat je de vrouwen aan het woord laat.
Er zijn zoveel projecten die worden uitgevoerd
door buitenlanders met hele goede intenties,
maar die hun manier van handelen opleggen
aan Nicaraguanen als een betere manier. En
omdat Nicaraguanen door hun geschiedenis
toch al geen sterke identiteit hebben ontwik
keld, is er het gevaar dat buitenlanders het
zelfrespect dat zij nog hebben, ook nog afne
men. Ik ben zo blij dat jullie alles doen vanuit
respect voor de cultuur van de Nicaraguanen.
Ik gebruikte het voorbeeld van Norelia, hoe zij
werken vanuit de taalschool, waar zoveel ver
schillende culturen, rassen, geaardheden, sek
sen, elkaar ontmoeten en hoe zij een sfeer
creëert waarin er begrip ontstaat voor elkaar.
Onbekend maakt onbemind, bekend maakt be
mind. En dat zij disrespect van welke kant dan
ook, niet accepteert.
Toen ik dat vertelde drong tot me door dat al
leen al daarom de taalschool er moet komen.
Als de vrouwen zich gaan verdiepen in hun ei
gen cultuur, omdat zij zaken moeten kunnen
uitleggen aan mensen uit andere landen en
culturen, dan worden zij zich meteen bewust
van hun eigen identiteit. Veel Nicaraguanen

kennen hun voorgeschiedenis niet. Ze stam
men af van Mexicaanse hoogstaande culturen,
zoals die van de Maya’s. Maar de indianen zijn
verdreven, de kolonisten kwamen, de Amerika
nen hebben het land lange tijd overheerst en
daarna kwam de Somozadictatorfamilie die het
land heeft beroofd voor eigen gewin en heeft
leeggezogen. De huidige president, Daniel
Ortega lijkt vanaf de buitenkant beter, maar hij
doet veel aan windowdressing, dat wil zeggen
dat hij af en toe een groep arme mensen helpt
met veel publiciteit, waardoor hele dorpen weer
op hem stemmen. Maar hij speelt met enkele
puissant rijke families onder één hoedje, eigent
zich rijkdom toe en is eigenaar van alle media
in het land en controleert die. Hij krijgt steeds
meer dictatoriale trekken. Ik las ergens dat dit
land voortdurend door steeds weer anderen is
uitgebuit. De schrijver gebruikte het woord
‘uitgehoereerd’ aan anderen .
Vanuit de taalschool in Matagalpa werkt Norelia
doelbewust aan het tonen van respect en
begrip voor elkaars culturen. Ik denk dat dat
massief belangrijk is, ook voor Balgüe als daar
meer toeristen komen. Om de authenticiteit van
het dorp te bewaren, de taalschool kan daar
aan bijdragen. Zowel de vrouwen, de dorpelin
gen als de toeristen, leren daar om met een
open mind naar elkaar te kijken.
Zo kun je op lokaal praktisch én tegelijkertijd op
economisch niveau, werken aan samenwerking
in plaats van aan uitbuiting en aan alleen gel
delijk gewin voor een kleine groep. Van dit pro
ject profiteert het hele dorp en toeristen nemen
met wat zij leren rijkdom mee naar huis. Ik be
grijp nu waarom Norelia gemotiveerd is om
naar Ometepe te komen. Ik zal haar mailen.
Je moet veel gaan lezen over de geschiedenis
van Nicaragua, zei Norelia tegen de vrouwen.
Dan kun je de vragen van toeristen beantwoor
den. Ik begrijp waarom zij dat zei. Daar creëer
je zelfbewuste sterke mensen mee met een ei
gen identiteit, die onderkennen wanneer ze
worden uitgebuit, die opkomen voor zichzelf.
De vrouwen hebben al laten zien hoe snel zij
zichzelf kunnen ontwikkelen. Aan de volgende
stap zal ik graag meewerken.
Nicaragua, mi amor.

Tot gauw,
Wilma
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