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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

We tikken er weer een af, lieve
columnverslinders, er is er
weer een omgevallen. 2016 Is
niet zo’n gunstig jaar voor
mensen met een bepaald be
roep. Het wordt nog ongezon
der als de persoon een perfec
tionist is en dat niet op één ter
rein maar op een veelheid ter
reinen. Je wilt continue op top
niveau presteren, nee, je wilt er
mijlen bovenuit steken. De
beste zijn zodat de hele wereld
je kent tot ver na je verschei
den. Telkens als je weer iets
maakt moet het iets totaal an
ders zijn en het vorige overtref
fen. Je werkt jezelf op vanuit
totale armoede naar totale rijk
dom. Rijkdom in materialisti
sche zin dan wel te verstaan.
Dat wringt op een gegeven
moment. Je moet ook psy
chisch sterke schouders heb
ben om de last van die rijkdom
en aandacht te kunnen dragen.
Je werkt hard en hebt veel ver
plichtingen die je moet nako
men ook als je lichaam of
geest even niet meewerkt.
Daar zijn hulpmiddelen en
hulpstoffen voor. Die trekken je
er wel doorheen. Dat gaat vaak
een hele tijd goed, totdat je
daaraan gewend bent geraakt
en niet meer zonder kunt of
zelfs naar meer verlangt.
Voorheen was er de club van
27. Een magische grens waar
menig persoon niet voorbij
kwam. Die club is bij gebrek
aan nieuwe leden opgeheven.
De laatste knalde pas bij 57 te
gen de muur.
Op Facebook, als reactie op
het verdriet van mijn zus
schreef ik: “[...]de regen zal
nooit meer paars zijn, in geen
1999 jaar[...]”, een vriendin van
haar voegde er aan toe: “Soms
sneeuwt het in april”. Prompt,
op de dag van zijn crematie,
zag onze tuin helemaal wit...
van de hagel.
We nemen afscheid van Zijne
Koninklijke Slechtheid de Prins.

Kees



3

Toespraak

Bernadette Boom

Tijdens mijn studie theologie was er een docent
die tijdens elk college zei: ‘wij mensen zijn on
derweg ergens tussen geboorte en dood’. Ik
heb dit altijd onthouden. Deze woorden laten
veel open, maar markeren ook de begrenzing
van ons leven. We leven in een tijd waarin we,
zeker in onze westerse maatschappij, geacht
worden alles uit het leven te halen. Al heel jong
wordt ons geleerd dat we onszelf doelen moe
ten stellen. Wat ga
je doen met je le
ven, wat wil je wor
den, wat doe je met
je talenten en wat is
je bijdrage aan de
wereld? Het lijkt wel
of de lat steeds ho
ger gelegd wordt.
Dit komt mede
doordat we onszelf
met de hele wereld
kunnen vergelijken.
Via internet en de
sociale media kun
nen we zien wat
anderen doen die
eenzelfde soort
achtergrond hebben als wij. Er zijn heel wat
mensen die moedeloos worden van alle mooie
verhalen op Facebook waardoor het lijkt alsof
wij voortdurend achterlopen en minder preste
ren dan anderen. Maar via diezelfde media
hebben we ook toegang tot alle nare gebeurte
nissen in de wereld, die vaak binnen enkele
uren al bekend zijn. De beelden van oorlogen,
aanslagen en vluchtende mensen zijn bijna live
te volgen op de media en de tv. Het kan ons
een gevoel van machteloosheid geven. Wat we
vanavond in de actualiseringen hoorden over
vluchtelingen en de Irakese man die recht
streeks een beroep op één van ons deed om
geld te krijgen voor de muziekles van zijn
dochter, raakt ons waarschijnlijk allemaal. We
worden overweldigd door de verhalen van deze
mensen die steeds dichterbij komen en we
kunnen het gevoel krijgen dat wat we doen
lang niet genoeg is. In onze jonge jaren zijn we
vaak hoopvol en hebben allerlei idealen en
doelen. Maar het leven loopt zelden zoals we
gepland hadden.

In het verhaal van de Emmaüsgangers zijn
twee leerlingen van Jezus onderweg naar Em
maüs, een klein dorpje. Ook zij hadden mooie
idealen. Jezus, hun leermeester, was hun grote

voorbeeld. Hun doel was: de weg naar liefde,
of in Bijbelse termen, de weg naar het Konink
rijk Gods. Maar het liep allemaal heel anders
dan ze gehoopt hadden. Jezus werd ter dood
veroordeeld en zij bleven ontredderd achter. Zij
gingen op weg naar Emmaüs. Dit staat er niet
voor niets. In veel Bijbelverhalen zijn Jezus en
zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem, een
beeld voor het Rijk Gods. Maar dat beeld lijkt
nu achter hen te liggen. Ze moeten op eigen
kracht verder zien te komen. Gedesillusioneerd
bespreken de twee met elkaar wat er allemaal
gebeurd is. Wat hier gebeurt, is herkenbaar

voor ons. Hoe moet
je verder als je le
ven op zijn kop ge
zet wordt door
zoiets ingrijpends?
Je wordt gedwon
gen een andere
weg in te slaan. Het
kan een zoektocht
worden, of zelfs
een pelgrimstocht,
een weg waarbij je
al je zekerheden
achter je laat. Soms
is dit een gedwon
gen weg omdat je
alles waar je voor
leefde bent kwijtge

raakt, maar het kan ook een weg zijn waar je
bewust voor kiest omdat het leven dat je tot nu
toe leidde niet langer bevredigend is.

Er zijn steeds meer mensen die bewust een
pelgrimstocht gaan maken en al hun zekerhe
den achter zich laten. Dit is iets anders dan een
bedevaart. Hierbij ligt het accent niet zozeer op
de reis, maar meer op het einddoel, het bidden
met veel mensen op een heilige plaats. Een
bedevaart betekende voor katholieken vooral
het afreizen naar een heilige plaats om daar te
bidden voor het genezen van een ziekte of
kwaal. Lourdes is een hele bekende bede
vaartsplaats. Voor moslims is een bedevaart
naar Mekka iets dat je minstens één keer in je
leven gedaan moet hebben. Een pelgrimstocht
is niet zozeer aan een bepaalde godsdienst
gebonden, maar heeft meer te maken met ie
mands geestelijke weg en persoonlijke idealen.
Tegenwoordig reizen veel jonge moslims af
naar Syrië om daar als Jihadstrijder te vechten
voor hun idealen. Zou je hen ook pelgrims kun
nen noemen? Dat is even slikken voor ons.
Want een pelgrim is iemand die wel een moei
lijke maar vooral vreedzame weg aflegt!

Voor ons, westerse mensen is Santiago de
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Compostella in Spanje een populaire en be
kende pelgrimsroute. Er zijn verschillende rou
tes naar Santiago, moeilijke en makkelijke,
eenzame en drukkere. Iemand van mijn familie
heeft vorig jaar een route gelopen van 700 kilo
meter naar Santiago. Ze had voor de stille rou
te gekozen en was bewust alleen gegaan. Ik
vroeg haar naar haar beweegredenen en ze
vertelde dat ze in haar werk als huisarts tegen
allerlei obstakels aanliep en ze koos ervoor
haar baan op te zeggen. Ze had de tocht naar
Santiago altijd al willen maken en nu had ze er
ruimte voor. Ze wilde tijdens deze tocht alles in
haar eigen tempo en op haar eigen manier
doen. Maar het alleen lopen en de soms moei
zaam begaanbare wegen maakte dat ze alleen
maar harder ging lopen om haar doel zo snel
mogelijk te bereiken! Ze wilde zo snel mogelijk
naar huis! De reis confronteerde haar met zich
zelf en haar beperkingen, maar bood haar ook
de gelegenheid om oog te krijgen voor de over
weldigende schoonheid van de natuur. Ook
werd ze zich bewust van de verbinding met al
les en iedereen!

Men zegt wel eens: de ziel gaat te voet. Wie te
voet een pelgrimstocht wil maken gaat bewust
de uitdaging aan, maar is wel voorbereid. Maar
als het leven zelf een pelgrimstocht wordt door
dat er iets ingrijpends gebeurt, kun je je daar
niet op voorbereiden en wordt de tocht nog
zwaarder. Een geplande of ongeplande pel
grimstocht maakt dat het leven langzamer gaat
en dat we aspecten van onszelf tegenkomen
waar we in ons snelle leven vaak aan voorbij
gaan. Dit kan veel losmaken zoals pijn en ver
driet, maar het kan er ook voor zorgen dat we
onze kracht ontdekken waardoor we weer ver
der kunnen en ons beter kunnen verbinden met
onze medemensen.

Het verhaal van de Emmaüsgangers beschrijft
de verschillende fases van een pelgrimstocht.
Op weg gaan terwijl het doel eindeloos ver weg
en zelfs onbereikbaar lijkt te worden. Teleur
stelling en moedeloosheid waar je niets aan
kunt doen en waarover je niet uitgepraat raakt.
Steeds maar redeneren met jezelf of met een
ander waardoor je helemaal geen oog hebt
voor bijzondere dingen om je heen. Er is iets of
iemand bij je waardoor je geholpen kunt wor
den, maar je moet het met je eigen zintuigen
ontdekken. In dit verhaal hebben de twee leer
lingen helemaal niet in de gaten dat Jezus zelf
al een hele tijd met hen meeloopt. Ze herken
nen hem niet, wat niet zo vreemd is, want Je
zus was kort geleden gestorven. Pas als Jezus
met de twee leerlingen meegaat aan het einde
van de dag herkennen ze hem aan het gebaar

van het breken van het brood. Ook dit is een
ervaring die een pelgrim vaak meemaakt. Juist
na een aantal dieptepunten waarna je je alleen
nog maar moeizaam voort kan slepen kan het
zomaar gebeuren dat je aangeraakt wordt door
een ervaring die je herkent of die grote indruk
op je maakt. De pelgrim die ik sprak verwoord
de het zo: ‘Ik zag een klein rupsje over de
grond kruipen en opeens snapte ik alles’. Zo’n
ervaring is niet uit te leggen, maar is voor de
pelgrim zelf van grote betekenis! Deze kan dan
namelijk weer verder, met zichzelf en met zijn
omgeving.

De weg naar huis, naar je bedevaartbestem
ming, het Koninkrijk Gods of hoe je het maar
noemen wilt, is vaak heel zwaar, maar biedt
ook kansen. Die lange, moeilijke weg geeft ons
de mogelijkheid om onszelf te ontdekken met al
onze hoogte en dieptepunten waardoor we
volledig mens kunnen zijn.
Moge het zo zijn.

Aandacht

Else Lindeboom

Een paar berichten over zieken onder ons:
Niek Linger heeft van de oncologe te horen ge
kregen dat de behandeling met hormoontablet
ten, net als de chemokuren, geen resultaat
hebben gehad. Dat was voor Janne en hem
een moeilijk bericht. Niek krijgt medicijnen om
de pijn te bestrijden en voelt zich goed, mis
schien wat sneller moe. Hij is met sommige
vrijwilige activiteiten gestopt en wil proberen
van zijn leven met Janne en zijn dierbaren toch
iets goeds en iets moois te blijven maken. En
dat gunnen wij jullie van harte dat dat lukt. Dat
jullie kunnen genieten van het mooie voorjaar,
al is het soms achter glas omdat het nog koud
is. Wij leven met jullie mee en wensen jullie el
ke dag naast wat er is, ook licht op jullie weg.
Niek woont op nummer 30.
De man van Wilma Snijders, die in ons koor
zingt en vooraan staat, hij heet Ton, moest op
nieuw chemokuren in het Rode Kruisziekenhuis
ondergaan. Het zijn heel zware behandelingen,
waarvan hij inmiddels de tweede heeft gehad.
De dosering is teruggebracht naar 60 % en ook
dat is nog heel zwaar. Het is afwachten of deze
behandeling wat op gaat leveren. Wilma en
Ton, ook met jullie leven wij mee. Want deze
ziekte draag je samen en is voor allebei op een
verschillende manier zwaar. Als iemand wil
meeleven met Ton en Wilma, dan heeft Han
Floor hun adres en zal dit graag willen geven.
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Beleefd en aanbevolen

Henk Engel

God
Wilt U een sneeuwwitte deken maken
voor mijn oma ?
Een zachte witte deken van troost
en wilt u haar toedekken
mijn oma
onder een deken
een witte deken
van troost ?

(Naar een gebed van Neeltje van Sloten uit
‘Hemelvaartsdag’)

Dat las Jet, een van de achterkleinkinderen van
mijn moeder Tiny EngelSchaper, bij haar af
scheid.
26 Januari overleed mijn moeder. 90 Jaar oud.
Het leven geleefd. Een vol leven. We wisten
het, zagen het aankomen, hadden en hebben
er vrede mee. Maar toch.
In de week van ons afscheid konden we ons
verzamelen in het huis van een van mijn zus
sen in Westwoud waar mama ook opgebaard
lag. En weer ervaar je dan de rijkdom van met
elkaar het leven, het afscheid en de herinnerin
gen kunnen delen. Ik schreef al eerder in een
‘Beleefd en aanbevolen’ hoe we met elkaar
haar 80e verjaardag vierden en haar 90e ver
jaardag. Al haar kinderen, kleinkinderen en de
groter wordende groep achterkleinkinderen
verzamelden zich dan. Wat een rijkdom om
midden in te zitten.
En zo deden we dat ook rond haar overlijden.
Een week waarin ieder deed wat hij of zij kon
en wilde. De een kookte, de ander organiseer
de, weer een ander schreef een tekst, of waste
af, zette koffie en nog eens koffie. En weer een
ander deed liever niet veel, maar was er wel.
We praatten, keken foto’s, vertelden verhalen.
Ontroerende momenten zitten daar dan bij.

Op een van de laatste avonden stonden een
paar achterkleinkinderen bij mijn moeder. Aan
het voeteneind van haar door vier kleinkinderen
beschilderde kist lag het boekje met tekeningen
en teksten van Neeltje van Sloten. Daar kon je
in kijken, uit lezen als je dat wilde. Een paar
van de achterkleinkinderen (7 en 8 jaar) lazen
die korte teksten hardop op de leessnelheid
van een 7 of 8 jarige, korte gebeden uit dat
boekje. Om hen heen verzamelden zich ouders
en grootouders. Ontroerd door wat ze hoorden
en zagen. En Ties, mijn kleinzoon van 5 jaar,
haalde een zaklamp om bij te lichten, want het
was wel donker om te lezen. Hoe ontroerend

kan het zijn!

De kleinkinderen maakten op de melodie en
tekst van ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder’ van R. Shaffey een eigen tekst met
een zelfde strekking waarin ze hun oma bezon
gen tijdens het laatste afscheid 1 februari. Of
het allemaal goed klonk, nee dat niet. Maar wel
mooi, ontroerend en lief hoe ze hun oma be
zongen, eindigend met:
‘Liefste oma, bedankt voor wie je was’

Arjan, mijn broer, timmerman van beroep en
niet zozeer de man van veel woorden, wel van
doen en daden, wilde zo graag dat een lied van
Robert Long zou klinken, ‘Flink zijn’. Maar ja
die tekst, die vroeg wel om aanpassingen. En
dat hebben we gedaan en heb ik mede na
mens hem mogen zingen. Het refrein werd als
volgt geschreven en gezongen:

Flink zijn, even flink zijn
En hoewel het lang kan duren
Zal ik weten
Dat d’herinnering aan jou
Zal blijven, vol van moeder zijn
Van vrouw en van ons’hoeder zijn
Te weten dat ik altijd van je hou

En zo vierden we op maandag 1 februari als
afscheid het leven van mijn moeder. Met mu
ziek, liederen en verhalen. Verhalen van een
vol leven.
Daarom konden we vragen bij het graf, waar
we haar neerlegden bij ons papa, Jo Engel:

‘God wilt u ons mama en oma een lied
geven
een lied van de merel in de lente?
God, wilt u haar een lied geven van de
merels... ?
Een lied, voor het zachte luisteren van
ons mama en oma.’

(Ook naar een gebed van Neeltje van Sloten uit
‘Hemelvaartsdag’)

Van Alles & Nog Wat

Han Floor

In wiens schoenen zou je willen staan en waar
om.
Doorgaans ben ik heel tevreden met mijn eigen
schoenen, maar als ik zou moeten kiezen dan
zou ik de schoenen van Maxima wel eens wil
len proberen, met het gemak waarmee ze daar
op loopt. Maar dan wel alleen haar schoenen.
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In welke zin wordt je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals in de KGIJ) of/en wel
licht door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming?
Niet alleen in de KGIJ word ik, door vieringen
en het daarin zingen van liederen, geestelijk
gevoed, maar ook door het luisteren naar radio
en kijken naar tvprogramma’s en het zingen in
mijn oratoriumkoor Tremenda. De Bijbelse ver
halen en de uitleg van onze dirigent vind ik al
tijd heel inspirerend.

Heeft een culturele activiteit je wel eens geïn
spireerd en zo ja, in welke zin?
Bij die vraag kom ik toch als eerste uit op de
uitvoeringen van ons koor Tremenda. Het sa
men met de dirigent, solisten, orkest en koor
toewerken naar een mooie uitvoering geeft mij
een enorme stimulans. Met huid en haar beleef
ik zo’n generale en concert en daarna moet ik
echt even, liefst met de hele groep en een aan
tal mensen die ervan genoten hebben, afkic
ken. Maar ook het samen toewerken naar en
uitvoeren van een rommelmarkt om de koorkas
te spekken, of een stratenfeest op de Harte
heem kan mij heel veel voldoening geven.

Waar luister je graag naar en waarom?
Radio 1. Als je bij mij binnenkomt dan zul je al
tijd eerst de radio horen. Wanneer ik alleen
ben, KEIHARD, zodat ik hem ook kan horen als
ik even naar de keuken of de wc moet en zelfs
wanneer ik stofzuig. Als Joop thuiskomt dan
gaat eerst de volumeknop omlaag. Boven heb
ik dan ook de radio aan en het grappige is dat
die de verhalen net even eerder vertelt dan de
radio beneden, dus daardoor mis ik wel eens
iets dat ik er dan maar zelf bij verzin. Soms blijf
ik in de auto zitten als ik thuiskom om een ge
sprek af te luisteren. Ik krijg daar dus heel veel
informatie van.

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
Op dit moment ‘Zolang er leven is’, het gehei
me dagboek van Hendrik Groen. Niemand wist
wie het geschreven had, maar de verkoopster
van de Beverwijkse Boekhandel wist me te
vertellen dat het Bert Keijzer, verpleeghuisarts
en columnist van de Trouw is. Een hilarisch,
gezellig boek dat gaat over een 85jarige man
die met zijn maatjes het leven in een verzor
gingshuis draaglijk en leuk weet te houden.
Een aanrader!

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Ik vind dat wij gezegend zijn met een prachtige
omgeving. Polder, duin, strand een ruim opge
zet wandeldorp, wat willen we nog meer? Maar
één plek in het duingebied vind ik in deze tijd

van het jaar adembenemend mooi. Het is in de
buurt van de kruisbergboerderij. Een beetje
richting Castricum, daar vind je tussen de bo
men een groot veld met boshyacinten en lelie
tjes van dalen. Als ik daar loop, dan voel ik me
alsof ik door een sprookjesbos loop.

Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je dan
bezoeken?
In ieder geval een land in Europa. Ik moet er
niet aan denken dat ik de oceaan over zou
moeten vliegen. Het liefst bereikbaar met de
auto. Ik denk dan aan bijvoorbeeld steden in
Italië en Spanje. Dit jaar zal dat niet gebeuren,
maar wie weet, misschien komt het er nog van.
Af en toe een weekendje of midweekje weg in
eigen land is ook niet te versmaden.

Zou je iets verrassends over jezelf willen ver
tellen?
Meestal ben ik tamelijk open, dus voor de men
sen in de KGIJ zal ik niet zoveel verrassend
meer in petto hebben denk ik. Maar wat men
sen die geen lid van het koor zijn vast niet we
ten dat is, dat ik vanaf januari intensief gesport
heb (8 uur per week) met mijn koor en van al
les en nog wat maatje Wilma. Bij Heliomare
hebben wij ons in het programma ‘in 12 weken
fit’ met heel veel plezier in een kleinere maat
weten te werken en daarbij hoognodige energie
opgedaan.

Wat is je levensmotto?
Leven en laten leven.

Aan welke KGIJer wil je deze rubriek doorge
ven?
Aan Henk Kaatee. Henk vertelt bij gelegenhe
den leuke, humorvolle verhalen en ik ben heel
benieuwd naar zijn antwoorden op de gestelde
vragen.

De media, hoe ga jij daar mee om?????

TeunJan Tabak

Inleiding gegeven aan het begin van de
ontmoeting van 16 april

U heeft het vast allemaal gehoord. Vanmiddag
om 14.30 uur schoot het over de nieuwszen
ders. Ik kreeg op mij telefoon, Newsalert. Let
op, er is groot nieuws. Wat blijkt paus Francis
cus heeft bij zijn bezoek aan Lesbos niet alleen
bewogen woorden gesproken, hij heeft ook
twaalf Syrische vluchtelingen meegenomen en
onderdak geboden in het Vaticaan.
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Wie had er al wat over gehoord? Waar heeft u
het gehoord? Wat was uw eerste reactie?
Net als u mediagebruiker, maar ook iemand die
mede die media voedt. Media een begrip waar
je veel kanten mee uit kan. Kranten, radio, tele
visie. Dagbladen, nieuwsbladen, landelijke
kranten. Radio voor nieuwsvoorziening, voor
verstrooiing. Radio 1 versus Radio 538, Radio
4 Radio
Heemskerk, Ra
dio NoordHol
land. Ze hebben
allemaal hun ei
gen, klankkleur,
hun eigen aan
pak. Ze proberen
allemaal hun ei
gen publiek vast
te houden. TV is
de afgelopen ja
ren helemaal ge
explodeerd. We
komen van Ne
derland 1 en 2.
De volgende dag
kon je gezamen
lijk op school bespreken wat je had gezien. Nu
heb ik 60 gratis zenders en kan ik er via de ka
bel nog 200 bij kopen. De week telt nog steeds
7 dagen, een dag 24 uur. Dat gaat dus niet
lukken om van het aanbod gebruik te maken. Ik
moet dus kiezen, en de uitgever of mediapro
ducent probeert het zo te spelen dat ik voor
hem kies.
Terug naar de paus. Hij was op Lesbos. Dat
weten we. Hij ging daar niet naar toe omdat het
in de agenda stond, maar omdat hij een state
ment wilde maken. Doe iets voor de vluchtelin
gen. We weten ook dat hij niet alleen ging maar
werd vergezeld door het hoofd van de Grieks
Orthodoxe kerk en de patriarch van Constanti
nopel. Zo’n katholieke paus in dat orthodoxe
gebied, dat gaat niet, hij moest vergezeld wor
den door de orthodoxe leiders. Dat komt bij ons
niet door. Want is voor onze wetenschap niet
belangrijk. Wat blijft hangen is: De paus be
kommert zich om de vluchtelingen en doet een
beroep op ons de ogen niet te sluiten.
Hoe gaan wij om met de media ???? Er is veel,
hebben we al gezien, dus moeten we keuzes
maken. We kiezen, wil ik u wel verklappen, dat
wat bij ons hoort. We kiezen dat medium waar
van de toon prettig vinden, die ons bedient zo
als we bedient zouden willen worden. Ja zeker
er zitten verschillen tussen Volkskrant, onder u
veel gelezen en gekoesterd, en de Telegraaf
onder u veel verketterd. We kijken hier denk ik
vooral naar de Publieke Omroep, naar Neder
land 2 en niet naar SBS 6. We luisteren naar

Radio 1 en 4 en misschien Radio Noord Hol
land, maar weinig naar Sky Radio of SLAM FM.
Maar toch hoort iedereen vandaag of morgen
dat de paus op Lesbos is en twaalf vluchtelin
gen onderdak bood. Het verschil zit in de dui
ding die het nieuws krijgt. U kent wel het spotje
van twee mensen die de hond uitlaten en niet
verder komen dan de headlines. Rutte is tegen

belastingverho
ging, ja Rutte is
tegen. Toch mooi
dat hij tegen is. Ja
hij is tegen. Willen
wij weten waarom
Rutte tegen is. De
waaromvraag is
de belangrijkste.
Wat is er gebeurd,
hoe gebeurde het,
en waar. Maar
vooral die waar
omvraag. Die kan
het nieuws ver
diepen. En daar
moet je voor kie
zen, voor open

staan.
Woensdag een half uur in de file gestaan in
IJmuiden, ik kon niet voor of achteruit. Hoorde
veel sirenes, een helikopter. Maar wat er ge
beurd was????, waarom ik stil stond… Daar
voor is de regionale nieuwsvoorziening. Hier
wel eens oneerbiedig het lokale sufferdje ge
noemd, maar erg belangrijk. Ik lees daarin wat
de lokale politici wel en niet doen, hoe de
voedselbank functioneert, wanneer het zwem
bad opengaat, en of de democratie in Heems
kerk nog tekenen van leven geeft. Want, het is
belangrijk te weten in wat voor omgeving je
leeft. Natuurlijk is het ene verhaal beter dan het
andere, en leg je soms zuchtend de krant ter
zijde, maar als je al niet op de hoogte bent van
de ontwikkelingen in je eigen streek, hoe kan je
dan oordelen over het doen en laten landelijk of
wereldwijd. Die media zijn dus belangrijk, naar
mijn mening voor de oordeelsvorming. Lees,
kijk en luister kritisch. Het brengt je verder.
Even naar een bericht in de krant van donder
dag. Het bleek in Velsen om een aanrijding tus
sen een auto en een brommer te zijn gegaan.
Brommer onder de auto, dus een zwaargewon
de bestuurster die met de ambulance werd af
gevoerd. Al was het in de file, ik was participant
van die gebeurtenis. De media informeerde mij.
Ik heb het erover gehad, dat wij uit het woud
van media aanbiedingen onze eigen keuze
maken, en daarmee ook een filter van het
nieuws kiezen. De televisiebeelden die wij zien
van de strijd in het MiddenOosten, zijn niet zo



8

heftig en hartverscheurend als mediagebrui
kers in het MiddenOosten zien. Daar laten
nogal wat tvkanalen elk filter vallen als het
gaat om de gewonden en stervenden aan hun
kant. Het kan niet bloedend en gillend genoeg
zijn. TV als medium om te bewijzen dat je aan
gevallen wordt, dat de vijand dus de vijand is
die bestreden moet worden. Wij gaan daar ge
nuanceerder mee om. We kennen ook media
mijders. Mensen die zo moe worden van die
constante stroom van negatieve berichten over
ongelukken, oorlog, natuurrampen, politiek ge
konkel, leed in grote en kleine zin, dat ze het
ervaren als een overkill en alleen nog kiezen
voor films en muziek. En dan zijn er de nieuwe

media, een fenomeen apart. Jongeren, jong
volwassenen, misschien enkele onder u, die de
hele dag met hun pientere telefoon bezig zijn.
Contact met iedereen onderhouden, altijd wil
len weten wat er nog meer kan gebeuren, wat
je niet wil missen. De telefoon als medium, dat
verslavend kan worden. Ondanks al dat geloer
op dat schermpje gaat aan velen het nieuws
voorbij. De verdieping, het antwoord op de
waarom vraag, het weten waar het land Oekra
ine ligt, het is aan hen niet besteed, de enke
ling niet te na gesproken. De media zoals wij
ze vanouds kennen, streefden een ideaal na.
De mensen informeren, verheffen, vanuit ka
tholiek, socialistische of liberale achtergrond.
Een uitgever wilde belegd brood op de plank
met zijn krant, maar ging niet voor winstmaxi
malisatie. De publieke omroep heeft als taak
met publiek geld de bevolking te informeren
over het nieuws en dat nieuws te duiden. Om
dat de meeste kijkers niet de hele avond naar
het nieuws willen kijken, zijn er ook ontspan
nende, amuserende en educatieve program
ma’s. Maar veel van die 200 televisiezenders
willen graag geld verdienen. Zij zijn nogal eens
geneigd te vertonen wat mensen graag willen.
Is dat erg ?? Nee, zolang je je dat als kijker
maar bewust bent van de reden waarom een
televisiemaatschappij een programma aan je
wilt tonen, is er niets aan de hand. De mens is
een vrij wezen. Maar om als burgers de sa
menleving vorm te geven dien je wel geïnfor

meerd te zijn over wat er gebeurd, en waarom.
De burger mag niet alleen maar achteroverzit
ten en lachen.

Tot slot, de ontwikkelingen in het medialand
schap gaan razendsnel. Iedereen kan via so
ciale media zijn eigen kanaal beginnen. Als je
genoeg kijkers aan jouw kanaal als blogger of
vlogger weet te binden, zijn adverteerders ge
interesseerd, en komt de geldstroom op gang.
Dan blijkt dat het voor sommige van die schrij
vers of videoartiesten moeilijk is om de waar
heid geen geweld aan te doen. Het nieuws op
de site moet spectaculair zijn om mensen aan
je te binden, zodat de adverteerders niet weg
lopen. Met de waarheid wordt een loopje geno
men, maar het blijkt dat ook onzinverhalen veel
mensen trekken. De media zijn een wereld
apart. Bekijk, beluister en lees alles, maar
wees u vooral bewust wie de afzender is en
waarom het is gepubliceerd.

Het Lied van de aanpassing

Willem Wilmink

Voorgelezen door Henriëtte Dekkers in de
ontmoeting van 16 april

Het Lied van de aanpassing:

Zeg, wat las ik in de krant?
Nederland, ons Nederland
is gastvrij voor alle rassen,
als men zich maar aan wil passen.

Mens en dier! Mens en dier!
Houd je aan de regels hier.
Ja, men hoort nu ook al klagen
dat de vogels zich misdragen.

Elke vogel zingt zijn lied
en dat pikken we hier niet.
Waarom dragen vogels veren,
lang zo netjes niet als kleren?

Mus en merel, kraai en haan,
Pas je aan! Pas je aan!
Zouden jullie nou die gekke
vleugels niet eens uit gaan trekken?

Haan, hou op met je gekraai.
Pauw, het staat je niet zo fraai
om je staart maar te vertonen
aan de buren die hier wonen.
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Merel... krijgt een fluitverbod
Mus... Moet plassen in een pot.
Uil man s’nachts niet wakker wezen.
Roodborst moet de bijbel lezen.

Heus, wij vinden vogels fijn,
als ze maar gekortwiekt zijn.

Huiskamergesprekken

Bernadette Boom

De afgelopen maand heb ik driemaal een huis
kamergesprek mogen leiden met als thema:
'Zoeken wij God of zoekt God (hij/zij/het) ons?'
Elke keer waren er tien à elf deelnemers. Het
leverde boeiende gespreksstof op waarin her
inneringen gedeeld werden over jeugdervarin
gen met beelden van God als vaderfiguur met
wie men een persoonlijke relatie veronderstel
de. Niemand herkende zich hier nog in! Bidden
bleek voor de meesten ook tot het verleden te
horen. Wat is hiervoor in de plaats gekomen?
Sommigen vertelden over een bijzondere erva
ring op een moeilijk moment zoals bij een over
lijden of bij een ziekte. Verwondering over de
natuur of het geraakt worden door mooie mu
ziek en kunst werden ook genoemd. Een aantal
mensen bleek vooral geboeid door de (Bijbel)
verhalen die voor hen tot op de dag van van
daag een inspiratiebron zijn. Velen noemden
de liefde voor de medemens en het goede als
belangrijke drijfveren in hun bestaan.
De KGIJ is een plek waar ruimte is voor al deze
verschillende vormen van beleven. Iedereen is
welkom. Waar vriendschap is en liefde, daar is
God!

Uit de Kerngroep...

Anneke van Tongeren

De Kerngroep vergaderde in april voltallig rond
de van Tongerentafel.
Eraan vooraf ging een korte evaluatie van en
kele Kerngroepleden met Bernadette Boom. Er
waren enkele vragen over en weer, de conclu
sie was aan beide kanten heel positief.
We bespraken de gewenste inhoud van de Le
denvergadering van woensdag 1 juni aan
staande. Het is voor ons als vereniging een
verplichte bijeenkomst, waar de cijfers van

2015 openbaar worden, maar we willen altijd
graag de aanwezigheid van velen benutten
voor een zinvolle discussie. De uitnodiging met
agenda volgt in mei.
Iedereen kan in mei ook de uitnodiging ver
wachten voor deelname aan BorgStaan2016,
deze traditionele KGIJsolidariteitsactie vieren
we op zaterdag 11 juni aanstaande in een pas
sende ontmoeting.
Het KGIJbord buiten bij De Stut is op dit mo
ment geen reclame meer voor ons. Het blijkt
dat vervangen meer kost dan we dachten, we
gaan het in ieder geval verwijderen.
We spraken kort over de afgelopen en komen
de vieringen en ontmoetingen: na de stemmige
Lijdensmeditatie was de Paasviering weer een
mooi en feestelijk geheel. Na de viering van 30
april is die van 28 mei de eerstvolgende, de
voorbereidingsgroepen zijn druk doende.
In de ontmoeting van zaterdag 16 april was
Teun Jan Tabak te gast. Na zijn inleiding volg
den boeiende gesprekken over invloed van
media in de verschillende groepjes.
De eerstvolgende ontmoeting is die van 14
mei, de Pinksterontmoeting, waar de inspiratie
vanuit Taizé centraal staat.
Bernadette Boom gaf een globaal verslag van
de huiskamergesprekken. In drie groepen van
10 personen ontstonden waardevolle gedach
tenuitwisselingen.
In de Vrouwengroep werd het boek ‘Boven is
het stil’ van Gerbrand Bakker besproken.
Enkele Kerngroepleden zullen op 3 mei a.s.
aanwezig zijn op een bijeenkomst van het Re
gionaal Diaconaal Centrum ter voorbereiding
van een gezamenlijke manifestatie in oktober
2016. Mogelijk kunnen wij hier een bijdrage
aan leveren.
We kregen van de PKNHeemskerk een uit
nodiging om deel te nemen aan een Joodse
seidermaaltijd op zondag 22 mei a.s.(zie elders
in dit bulletin).
Ons werd officieel de opheffing van de BBN
gemeld, die nu is opgegaan in het landelijk
netwerk 2of3bijEEN. Mirjam Wolthuis van de
Dominicus schreef een interessant overzicht
(zie elders in dit bulletin). Enkele Kerngroep
leden gaan op 24 mei a.s. naar de Dominicus
kerk in Amsterdam voor een bijeenkomst van
dit netwerk, waar vele basisgroepen bij zijn
aangesloten.

Tot zover de informatie uit de Kerngroep.
Blijf actuele maatschappelijke berichten melden
bij secretaris@kgij.nl
Voor alle vragen, opmerkingen of ideeën blijven
wij ons aanbevolen houden.
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De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

De weg van de hoop

Václav Havel

Voorgelezen door Wil Steenpoorte in de
Pastoraatsgroepbijeenkomst op 4 april 2016.

De spoorloze God (een parabel)

Huub Oosterhuis

’Wolf en lam’ heet het nieuwe boek van Huub
Oosterhuis. De gelauwerde lieddichter (82) be
proeft daarin een voor hem geheel nieuw gen
re: religieuze sprookjes, parabels over God,
niet in traditionele theologische taal maar zoals
al zijn werk verrassend actueel. In deze afleve
ring van Volzin een voorpublicatie, de parabel
‘Een lege troon’. ‘Wolf en lam’ verschijnt half
april bij uitgeverij Ten Have (192 blz., €21,99).

Een lege troon

Heb ik ooit engelen geschapen? Nooit. Niet
één. Ik heb ook geen mensen geschapen.
Mensen hebben engelen bedacht. En mij. Maar
anders dan ik ben.

Veertien miljard jaar geleden klapte ik, zo zacht
ik kon, in mijn handen en sprak: ‘Kome wat
komt.’ Dat wordt de oerknal genoemd. Daarna
verzonk ik in een diepe slaap.

Ik vermoedde dat er veel gebeuren zou terwijl
ik sliep. Alles onvoorstelbaar maar wel echt. Uit
niets werd iets dat weer niets werd maar niet
helemaal: zo is ons universum ontstaan, snel
en overvloedig groeide het, in hitte van tien mil
jard graden Celsius — alles over ons univer
sum heb ik van mensen geleerd, ik weet dat ik
het nooit begrijpen zal.

Zal het heelal uitdijen of instorten — dat was de
grote vraag, in den beginne, en is het nog: zal
het ooit instorten als het te wijd is uitgedijd? Of
dijt het eeuwig uit en wordt het steeds kouder?
Stoot het dan op andere heelallen, nu nog on
bekende, zullen wij dan nieuwe oerknallen ho
ren, ontstaat er een superheelal? Ik bewonder
alles wat geschieden zal in de onmetelijke
ruimte.

Vier en een half miljard jaar geleden begon de
wording van de aarde, vanuit de zonnenevel.
Alsof het gisteren was. De oudste gesteenten
op aarde gevonden zijn vier miljard jaar oud.
Arme aarde, gebombardeerd door kometen en
meteorieten — en zo zou het blijven tot op
vandaag.
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Ik zeg het nog maar een keer: ik had er geen
deel aan, geen schuld, geen verdienste. Ik heb
het gezegend. Ook toen de maan ontstond en
het water bij oceanen tegelijk uit de buitenste
ijsschotsen van het zonnestelsel stortte — ik
hoop dat ik het goed begrepen heb.

Droomloos slapen was mijn grootst geluk. Maar
soms drong de werkelijkheid in dromen tot mij
door: toen het allerkleinste wezen ontstond dat
zichzelf kon vermenigvuldigen, het onlangs tot
godin verheven DNAmolecuul. En hoe wrede
ijstijden de aarde bedolven, sneeuwbalaarde.
Maar ook dat zij daarna uit haar dak ging in on
beschrijfbare plantengroei, woeste bloemen
gordels, ruisende lelievelden en boomkruinen
tot in de wolken; en toen was het ogenblik ge
komen dat de ozonlaag het aardoppervlak om
hulde  wat zou er zonder haar van ons gewor
den zijn?

Ik ontwaakte van het zoemen van insecten, de
geur van natte bladeren, het dreigend opstaan
van gebergten. Van verre hoorde ik de zeeën
zich openen... en toen, ik had ze niet aan zien
komen, waren daar de dinosauriërs, grote en
kleine en allemaal even dom en arrogant. Hun
komst stelde mijn geduld op de proef. ‘Schiet
een beetje op,’ kon ik niet laten soms te mom
pelen.
Maar mammoeten en wolharige neushoorns
vond ik leuk, zelfs lief; en veel, veel later de bo
nobo’s en chimpansees, zes miljoen jaar gele
den alweer.

Mens gedenk: al jouw miljoenen gestorven ne
ven.

Onheuglijke tijd later komt in een winternacht
een Rechtop Gestrekte naar mij toe, een laai
ende vlam in zijn hand. Hij beweegt zijn lippen
en diep uit zijn keel slaat hij klanken uit, ik ver
beeld mij ‘Ben jij god?’ te verstaan. Ik heb na
dien nooit meer lang en diep geslapen.

Was de Rechtop Gestrekte de eerste homo?
Grote bijlen maakte hij, uit vuursteen. Vrijwel
zeker lijkt, dat weer onheuglijke tijden later de
homo sapiens, de wetende, ook wel ‘de moder
ne mens’ genoemd, zijn sporen trok over het
aardoppervlak. Mooie momenten: vanuit Zuid
Afrika naar het MiddenOosten; naar Zuidoost
Azië en WestEuropa. Ik zag ze voorbijtrekken
aan de horizon. En naar Australië, in woeste
zeebestendige boten. En weer later naar
Noord en ZuidAmerika. Eeuw na eeuw zag ik
geboren worden de voorgeslachten van de nu
levenden en plotseling waren ook Heydrich en
Eichmann geboren.

Ik ga te snel. zesduizend jaar geleden, nog
maar net, kwamen drie lichtluchtige wezens mij
in Madagaskar bezoeken, gevleugeld. Ik ver
bleef het liefst op Madagaskar, toen nog niet
door mensen bewoond. Te midden van ontel
bare soorten gedierte was ik gelukkig. In een
taal die ik maar moeilijk verstond, vroegen ze
mij een troon te aanvaarden in de zevende he
mel. Ik vroeg: ‘Hoe zijn jullie geworden wie je
bent?’ Ze zeiden; ‘Uit de mond van de homo
sapiens gevlogen, en engelen genoemd, wat
boodschappers betekent. Wij denken dat wij
bedoeld zijn om jou heen, als je in de hoogste
der hemelen een troon gaat bestijgen.’ ‘Waar
om zou ik?’ ‘Om door alle aardebewoners te...
worden erkend... en verheerlijkt... als... eerste
beginsel... en zin van... hun bestaan,’ werd er
moeizaam bij elkaar gestotterd. ‘Hoe komen ze
op die gedachte?’ vroeg ik. ‘Die is gegroeid in
hun brein, in het diepste van hun hoofd waar
ook hun hart klopt en hun pijn en verlangen.’
‘Wat is pijn?’ vroeg ik. Zij antwoordden: ‘Dat
weten wij alleen van horen kreunen, het is dat
je een mens op aarde bent.’ ‘Zou ik... die pijn...
kunnen verzachten?’ begon ik nu ook te stotte
ren, en voelde me nietig als een worm. ‘Hun
breinen fluisteren dat,’ zeiden de lichtluchtigen
in koor. ‘Fluisteren het nú,’ zei de jongste met
de zwarte krullen, ‘of dat zo blijft, weet nog nie
mand.’

Ik besteeg die troon en daar zat ik. Vanaf het
eerste ogenblik besefte ik, dat ik alleen maar
moest zitten en verder niets. Geen verliefde
oogopslag, geen strenge blik; geen toornig en
geen bemoedigend woord. Niets dan zwijgen
zou ik, en zien.

In het jaar 325, volgens de meest gangbare
jaartelling op aarde, werden er naast mij, aan
weerskanten, nog een paar tronen neergezet;
eerst voor de joodse martelaar uit Galilea, aan
mijn rechterzijde, daarna voor zijn moeder. Lie
ve mensen, ik had hun levens gezien en vond
hen moedig. Aan mijn hartzijde een troon in de
vorm van een boomtak, voor de vurige duif, al
om op aarde ‘heilige geest’ genoemd.

Van de aarde stegen grote woorden naar mij
op, en de lichtluchtigen vlogen af en aan om
mij ervan te overtuigen dat een groot aantal
mensen deze drie bij mij wilde inlijven, als het
ware. Hij meest voortaan ‘zoon van god’ wor
den genoemd en zelfs ‘god van god’. Zij werd
allang ‘moeder van god, godbarende’ genoemd
en kreeg een litanie van schitternamen toege
zwaaid: koningin des hemels, maagd der
maagden, onbevlekte, sterre der zee. Ik had
daar mijn gedachten bij en zweeg. ‘Ze willen
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aanbidden,’ zei de jongste met de zwarte krul
len, ‘en dat willen ze samen doen, zingend.’ Ik
begreep de gedachte, het concept, de droom,
het verlangen. Maar hield mij erbuiten.

Ik las wat her en der beneden over mij ge
schreven werd: ‘Veel te laat heb ik jou liefge
kregen.’ Een man uit het dal van Spoleto, Fran
ciscus, ontroerde mij met een zonnelied. Een
begijn in Vlaanderen bezong heel mooi hoe ik
mij dikwijls voelde: ‘Alles wat bestaat is mij te
nauw, ik ben zo wijd.’
Eens hoorde ik dat god dood was. ‘En wij heb
ben hem gedood,’ hoorde ik schreeuwen en
huilen. Wie wij, vroeg ik me af, en wie god?
Niet ik was dood. Dat moest een ander zijn. Ik
ben hun god niet meer, wist ik ineens, al zit ik
trouw en gelaten op deze majesteitelijke troon.
Intussen besprongen kikkers de kusten en
kwaakten de nacht aan flarden. Boze heksen
veranderden prinsen in zwijnen en meisjes in
prikkende rozen. Reuzen kwamen van de ber
gen en roofden lieflijke kinderen. Alles wat ik
denken kon, gebeurde. Alles wat ik niet denken
kon ook. Ik leefde van dag tot dag.

Op zekere dag hoorde ik de Wannsee noemen,
en deed navraag. Een prachtig wijd meer bij
Berlijn. Daar zou, in een aanzienlijk huis, een
ontmoeting plaatsvinden van vijftien aanzienlij
ke Germanen, de bloem van de homo sapiens,
de wetende mensheid. Het was 20 januari
1942, het sneeuwde een beetje.

Die nacht verliet ik mijn troon. Mijn aangeno
men zoon sliep een diepe slaap. Ook de moe
der gods sliep haar welverdiende slaap na zo
veel vertroostende uitstraling, en de vurige duif
koerde zachtjes en tevreden. Ik daalde af en
bezocht een aanzienlijke villa. De vijftien waren
vertrokken, hun glazen cognac nog halfvol,
drankspetters op de documenten die ze had
den ondertekend.

Het was een villa met zuilen en grote lichte
kamers. Er stond een brede lange tafel: hier,
aan het hoofd, had Reinhard Heydrich gezeten,
naast hem Adolf Eichmann. Op tafel lag een
stapeltje handbeschreven papieren. Ik las de
definitieve mensentaal: niets is meer onzeg
baar, alles kan benoemd worden in ondubbel
zinnige woorden. De eindoplossing van het jo
denvraagstuk werd evacuatie naar het oosten
genoemd. Bedoeld werd vergassing door Zyk
lon B. Genocide was officieel beleid geworden,
de opzet was elf miljoen.
De meeste van de vijftien, zag ik later op foto’s,
hadden strakke lippen. Een had volle en een
golfslag in zijn haar. Er waren vaders bij van

grote gezinnen.
Ik herinnerde mij de eerste glimpen van de aar
de uit de zonnenevel. Ik hoorde kometen in
slaan en meteorieten. Ik zag de maan ont
staan, hoorde insecten zoemen, zag mammoe
ten grazen, en dan staat voor mijn ogen de
Rechtop Gestrekte met de vlam. En alles daar
na.

En nu las ik het handgeschreven Wannsee
protocol over de toekomst van de mensheid  ik
maakte me geen illusies: hier stond de toe
komst van de mensheid geschreven.
Weemoed overweldigde mij, werd wanhoop. Ik
wou kunnen huilen maar kon niet. Dat niet
eens — wat kan ik wel? Niets, besefte ik.

Toen besloot ik nooit meer op te stijgen naar
mijn troon. ‘Tot in de eeuwen der eeuwen zal
jouw troon een lege troon zijn,’ sprak ik tot mij
zelf.

Sindsdien ben ik spoorloos en niemand zal mij
tegenkomen. Ik zwerf langs vluchtelingenten
ten, kruip onder bruggen van Calcutta naar
stervenden toe; ik vind dode kinderen van drie
jaar in rode hemdjes en blauwe broekjes, aan
gespoeld op alle kusten van de aarde — ik til
ze op en draag ze weg naar schaduwparadij
zen, ik alleen weet waar.

Vannacht logeerde ik in een leegstaand kloos
ter. Ik droomde: ik lag te slapen op de bovenste
verdieping vlak onder het dak. De muren waren
dichtbegroeid met klimop. Vroeg in de morgen
werd ik wakker in mijn droom, van gefluister en
zacht lachen. Ik liep naar het raam, boog mij uit
het raam, in het licht van de opgaande zon en
zag tientallen kinderen, misschien wel honderd,
van twee, drie jaar tegen de muur opklimmen,
zich met hun kleine vingers vastklemmend aan
de takken van de klimop. Ze wenkten elkaar,
wezen omhoog, en klommen toe naar het raam
en riepen: ‘Wie ben jij?’

Misschien ben ik wat mensen nodig hebben om
hun lijden te kunnen uithouden en elkaar te
dragen. Ik weet het niet. Het zal wel blijken.
Maar hoe dan ook, ik zal proberen er te zijn.

Van Günter Wallraff naar Joris Luyendijk

Arthur v.d. Klashorst

Waarschijnlijk kunnen velen zich het boek ‘Ik
(Ali)’, van auteur Günter Wallraff uit 1985 nog
herinneren.
Hij onderging werkomstandigheden in vele
Duitse bedrijven, o.a. gecamoufleerd als Turk.
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Er verschenen al
7 drukken in no
vember/decem
ber 1985. Dit
boek over slechte
werkomstandig
heden voor die
bevolkingsgroep
bracht erg veel te
weeg. De grote
oplage van dit
boek komt in hef
tigheid voor die
tijd overeen met
het boek ‘Dit kan
niet waar zijn’ uit
2015 van Joris
Luyendijk over de
banken en kredietcrisis. De financiële sector is
een zeer heftige en gevaarlijke sector, zoals
Luyendijk informeert. Binnen 2 maanden tijd
verschenen dus 7 drukken van ‘Ik (Ali)’, terwijl
binnen een jaar tijd van Joris Luyendijks boek
(over 198 anonieme interviews met bankiers in
The City of London) 15 drukken verschijnen en

een Engelse en
een Duitse ver
taling in hetzelf
de jaar! Er ver
schijnt een Te
genlichtuitzen
ding (eind febru
ari 2015) en ten
minste één Bui
tenhofafleve
ring.
Enige tijd terug
keek ik op de
site van Luyen
dijk, die ook iets
met het journali
stiek podium ‘De
Correspondent’
heeft. Luyendijk

werd daar ook gevraagd uitleg te komen geven
over banktermen die in zijn boek te lezen wa
ren. Hij deelde mee dat er toen 160 duizend
boeken verkocht waren. Verderop in september
2015 krijgt Joris Luyendijk de NSpublieksprijs
overhandigd. Er blijkt een intens gevoelige ze
nuw opengelegd te zijn met het schrijven van
dat boek. Luyendijk hoort overal waar hij voor
lezingen komt, dat er (nog steeds) veel kwaad
heid is onder Nederlanders over de banken en
kredietcrisis, omdat na 8 jaar nog steeds te
weinig maatregelen genomen zijn om een
nieuwe financiële crisis te voorkomen. In mei
2015 was Luyendijk in Buitenhof in gesprek
met Onno Ruding, oud minister van financiën

en uitte tegenover hem zijn zorgen. Het is niet
uitgesloten dat deze financiële crisis zich nog
omvangrijker kan herhalen.
De raakvlakken tussen Günther Wallraff toen
en Joris Luyendijk nu zijn, dat Günther de
werkomstandigheden voor Turken onder een
vergrootglas kreeg. Luyendijk stelde anoniem
in de financiële sector vragen aan bankiers
(veelal blanke westerlingen) over hoe deze
sector georganiseerd is, waarbij hij zelf daar
over door aanvullende anonieme antwoorden
steeds verontruster is geraakt.

Afronding vereniging Basisbeweging
Nederland

Gijs den Boer

Beste mensen,

Afgelopen zaterdag is het Interim Bestuur BBN
voor het laatst in vergadering bij elkaar ge
weest om de laatste formaliteiten te regelen.
Na een reeks van noodzakelijke formele stap
pen via notaris Jop Mendelts, de procedures
uitschrijving Kamer van Koophandel, en de
nodige bankformaliteiten, kunnen wij melden
dat de Vereniging Basisbeweging Nederland
niet meer bestaat. Dit is conform de opdracht
die het Interim Bestuur had meegekregen op
de vergadering van de Raad van de BBN op 31
oktober 2015. Bijgaand sturen wij een artikel
van de Dominicus Amsterdam mee van de
hand van Mirjam Wolthuis. Zij was ook aanwe
zig namens de Dominicus bij de voornoemde
laatste BBN Raadsvergadering. Wij bedanken
haar voor deze bijdrage over heden, verleden
en toekomst. Ook bedanken wij notaris Jop
Mendelts voor het soepel afwikkelen van alle
formaliteiten en papierwerk. Wij bedanken ook
Heleen Boonstra, Hermien Terwel, Rob Bos,
Koos Jorritsma en Gerard Maas voor hun niet
aflatende inzet en kritisch vermogen voor de
Raad in de laatste jaren van de BBN. In de or
ganisatie 2of3bijEEN is het streven gelegd om
samen in het huidige tijdsgewricht te werken
aan een wereld waar het goed leven is voor
iedereen. Er is nog bijzonder veel werk te ver
richten, dus laten we niet stil zitten, maar dat
doen wat in ons vermogen ligt, met 2 of 3,
maar liefst met meer en samen.
Wij hopen jullie zeker weer te ontmoeten,
Met vriendelijke groet,
het Interim Bestuur BBN, Gijs den Boer, Ben
van Diest, Yosé Höhne Sparborth
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Een metamorfose voor de Basisbeweging
Nederland (BBN)

Mirjam Wolthuis

Recente ontwikkelingen in landelijke sa
menwerking
Op zaterdag 31 november 2015 werd in
Utrecht de Basisbeweging Nederland in zijn
oude vorm overgeheveld naar een nieuw net
werk 2of3bijEEN. De basisbeweging was een
bonte verzameling van groepen die probeerden
geloof en maatschappelijk engagement op el
kaar te betrekken. Bijbel en krant werden er
naast elkaar gelezen. Ik schrijf dit in de verle
den tijd, ook al zijn er gelukkig nog steeds
plaatsen waar mensen zich verzamelen om de
oude verhalen van bevrijding te confronteren
met de maatschappelijke actualiteit om tot actie
geïnspireerd te worden. Actie en bezinning, po
litiek en mystiek blijven onlosmakelijk met el
kaar verbonden, ook al bestaat de BBN niet
meer in zijn oude vorm. In het nieuwe netwerk
2of3bijEEN dat geloofsgemeenschappen in
vrije opstelling wil verbinden en ondersteunen
zal het engagement van de BBN blijven klin
ken.

Het was maar een klein groepje mensen dat
zich in Utrecht had verzameld, in de pauze van
het jaarlijkse congres van de Mariënburgvere
niging over diaconaat. Vertegenwoordigers (al
dan niet bij volmacht) waren er van de basis
groepen ’t Eikske uit Landgraaf, Oecumenische
Basisgroepen uit Apeldoorn, Maastricht en
Leeuwarden, de Basisgroep Drachten, Kriti
sche Gemeente IJmond, Werkplaats Zwolle en
de Dominicus. In het bijzijn van de notaris wer
den actes voorgelezen en handtekeningen ge
zet die de BBN lieten opgaan in een nieuw lan
delijk netwerk. Over dat nieuwe landelijke net
werk later meer.

De Dominicus was erbij. Niet alleen die zater
dag, maar vooral ook aan het begin, bij de op
richting van de BBN. Die vond namelijk plaats

in de Dominicus. Wijlen Jaap Swart, Domini
cusganger, samen met Fred Keesen een van
de coördinatoren van de BBN, begon altijd te
glanzen wanneer hij vertelde over de grote op
richtingsbijeenkomst op 11 maart 1978 in de

Dominicus, toen er een
duif werd losgelaten uit
het luikje in het plafond
van de kerk. Wat een
elan was er toen. 1000
mensen waren er toen
bijeen. De wereld moest
anders, de kerk moest
anders. Bij dat eerste
congres van basismen
sen in 1978 gaf Karl
Derksen de beweging
haar bedding terug diep
in de geschiedenis: de

basisbeweging draagt vele namen: slavenop
stand, boerenbeweging, arbeidersbeweging,
vrouwenbeweging, studentenbeweging. Ze
heeft te maken met Mozes en Jezus, Walden
zen en Dopers, Jacobijnen en socialisten, Ca
millo Torres en Maarten Luther King. Ruim ze
ventig groepen van kritische gelovigen werden
samen de Basisbeweging Nederland. Eind
zestiger jaren in reactie op het Tweede Vati
caans Concilie en de tijdgeest van bewustwor
ding en emancipatie waren er binnen en buiten
de kerk groepen ontstaan (Septuagint, Sja
loom, Novib, Tegenspraak, Christenen voor het
Socialisme, Kritische Gemeente IJmond, Stu
dentenekklesia, Dominicus, etc etc) die de ac
tualiteit als uitgangspunt voor hun geloof en
theologie namen. die veranderingen en ver
nieuwingen in kerk en samenleving wilden. Er
waren vele dwarsverbanden tussen deze groe
pen.

Het was vooral zo belangrijk om de progressie
ve krachten te bundelen omdat ook restauratie
ve krachten in de kerkelijke instituties zich roer
den. De BBN werd het platform dat streeft ‘naar
een bevrijdende vernieuwing in solidariteit met
de vernieuwingsgezinde krachten binnen de of
ficiële kerken’. Hiermee werd bedoeld: ‘De her
ontdekking van de bevrijdende kracht van de
bijbelse geschriften is een centrale ervaring
van mensen in basisgroepen en kritische ge
meenten. Bij velen werden de ogen geopend
voor de politieke en sociale dimensies van de
bijbelse boodschap door het zien van onrecht,
onderdrukking en maatschappelijke tegenstel
ling. (...) Zo gaat het in de bijbel blijkbaar om
een God, die een miezerig volk uitverkoos, een
volk met angstzweet, dat stonk naar zijn sla
vernij. Zijn bevrijding uit het slavenhuis is de
eerste daad van een ‘historische’ God. In deze
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traditie staat Jezus van Nazareth, de mens die
zich vernederde tot slaaf en de weg van de so
lidariteit tot het einde ging, de marteldood aan
het kruis.’1

Vooral tot de jaren negentig heeft de BBN op
landelijk niveau veel georganiseerd:

Contacten met OostEuropese kerken en soci
ale bewegingen

Studiedagen over hoe het gedachtengoed van
Dorothee Sölle, JeanBaptiste Metz, Gusta
vo Gutierrez (die toevalligerwijze in Neder
land was vanwege een eredoctoraat in Nij
megen ten tijde van het tweede grote
BBNcongres in de Dominicus en zodoende
ook hier als spreker optrad)

Werkgroepen over homosexualiteit, feministi
sche theologie, liturgie en liturgische mu
ziek

Organisatie van het kerkasiel in de tachtiger
jaren

Demonstraties en manifesten tegen kernwa
pens

Langlopende discussies over de verhouding
tussen politiek en mystiek

De basislectuurdienst, een boekentafel met
theologische lectuur die de visie van de
BBN verdiepen. De basislectuurdienst was
aanwezig bij alle activiteiten en vieringen
van de BBN of BBNverbondenen.

Veel Nederlandse theologen waaronder steeds
vele dominicanen toonden hun betrokken
heid door bijdragen en presentie

Een musical ‘Met Mirjam en Mozes mee’ opge
voerd in de Dominicus en vandaaruit de
stad in getrokken, door verschillende basis
groepen uit het land.

Sinds 1980 heeft de BBN een zetel in de lan
delijke Raad van Kerken.

Met de veranderende tijdgeest mee verandert
ook de positie van de BBN. Zoals in een intern
verslag wordt gesteld: ‘Als in 1989 de Berlijnse
muur valt en de hele westerse wereld zich
overgeeft aan de triomf van de kapitalistische
wereld, neemt de maatschappelijke relevantie
van de BBN snel af’. Het aantal kritische ge
meenten wordt minder. Sommige zijn zo ver
grijsd dat ze uiteenvielen, voor andere groepen
valt de inhoudelijke behoefte om lid te blijven
van de BBN weg. Het vlammende protest van
decennia terug werd minder, want ook per
soonlijke aandacht en verstilling vroeg ruimte in
de groepen. Tegelijk ontstonden er ook weer

nieuwe geloofsgemeenschappen. Vooral op
inspiratie van de Ekklesia Amsterdam ontstaan
er plaatsen waar de bijbel vanuit bevrijdings
theologische benadering wordt gelezen en in
liederen vertolkt. In Breda, Enschede, Wog
num, Arnhem zijn ekklesia’s ontstaan. En in
Den Haag werd een gemeente opgericht die
zich laat inspireren door onze kerk en die zich
de Haagse Dominicus noemen.

Nu de BBN niet meer de noemer was waarop
de nog bestaande en nieuwe kritische ge
meenten zich verenigen konden, kwam regel
matig de vraag op ‘hoe dan wel’? Want het is
niet goed om als kerk buiten het institituut een
eiland te worden. Contacten met geestverwan
ten houden scherp en inspireren. Als resultaat
van de grote bijeenkomst in de Dominicus over
de brochure Kerk&Ambt van de dominicanen
waren vertegenwoordigers van sommige groe
pen al weer eens bijeengekomen. Moeten we
niet eens iets met elkaar? Er werd gezocht
naar mogelijkheden om krachten te bundelen,
maar het kreeg nog geen vleugels. Er volgden
nog wat andere pogingen, waaronder die van
het Messiaans Beraad van Huub Oosterhuis.
Maar ook dat verdween weer geruisloos als
paraplu om onder samen te komen. In 2011
echter wordt een nieuwe ingang gevonden. In
de Dominicus en mede op initiatief van de Do
minicus komen vertegenwoordigers van de
BBN, de Mariënburgvereniging, Bezield Ver
band Utrecht, de Stichting Ondersteuning Klei
ne Geloofsgemeenschappen (OKG), De Nieu
we Liefde / Ekklesia Amsterdam en de Domini
cus bijeen. Ze besluiten samen het netwerk
2of3bijEEN op te richten.

Op de website van 2of3bijEEN staat te lezen
dat dit een onafhankelijk netwerk is voor per
sonen of groepen die in een ontspannen om
gang met de bijbelse geloofstraditie elkaar door
informatie, ontmoeting en samenwerking willen
helpen grondiger te leren, zinvoller te vieren en
mee te werken aan een betere wereld, te be
ginnen bij onszelf. Deze mondvol leidt tot nu
toe tot de volgende activiteiten en plannen:

Voorgangersatelier. Twee keer per jaar wordt
iedereen die voorgangerstaken vervuld in
een kerk/ekklesia/groep uitgenodigd voor
collegiale ontmoeting rond een thema.
Voorbeelden van thema’s zijn: kritische bij
bellezing, identiteit, rolopvatting van de
voorganger, betekenis brood en wijn, is
pastoraat nodig in liturgische gemeen
schappen? Meestal vinden deze bijeen
komsten plaats in de Dominicus. In de Gro
te Zaal komen dan 2530 vertegenwoordi

1) Eerste visie en progam, uitgave BBN, Utrecht 1979
in het boek De vernieuwingen in katholiek Nederland,
Van Vaticanum II tot Acht Mei Beweging (De Horstink
1988)
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gers van zelfstandige gemeenschappen uit
het hele land bijeen. Naast discussie over
het thema is er ook een zeepkist waar ieder
interessante ontwikkelingen uit eigen plaats
kan melden.

Er zijn ook andere ateliers mogelijk. Zo was er
al een maatschappelijk atelier over fairtrade
versus westerse exploitatie van inheemse
volkeren. Bestuurlijke, diaconale, muzikale,
jongerenateliers: het behoort allemaal tot
de mogelijkheden in de toekomst.

Met het verdwijnen van allerlei centra voor
scholing en toerusting bij dekenaten, maar
ook het inkrimpen van theologische oplei
dingen ten behoeve van meer algemene
religiestudies zijn er niet veel plaatsen meer
waar je kunt leren
over liturgie en bijbel.
Daarom onderzoekt
2of3bijEEN wat de
behoefte is aan
scholing ten behoeve
van onze geloofsge
meenschappen in

vrije opstelling, waar juist onze gedeelde
kritische, niet clericale en bevrij
dingsgerichte kerkbeeld ondersteuning kan
vinden.

En er is een website, waar informatie te vinden
is over de diverse deelnemers, lezingen en
voorgenomen activiteiten.

Vanuit de Dominicus nemen Gerard Swüste en
Mirjam Wolthuis deel aan de vergaderingen
2of3bijEEN en dragen bij aan de uitvoering van
plannen. We zullen u vanaf heden wat meer
dan tot nu toe gedaan werd, op de hoogte hou
den van het aanbod van 2of3bijEEN. Het is an
ders dan de BBN, maar het dient de onderlinge
verbondenheid en verdieping evenzeer.

Verbinden en verdiepen: Hoe?

Uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst
van het netwerk 2of3bijEEN
Op dinsdag 24 mei is er weer een bijeenkomst
van 2of3bijEEN. Het zal niet zoals gebruikelijk
een voorgangersatelier zijn, maar een bijeen
komst met een bredere opzet. We willen ons
op deze middag concentreren op wat ons wer
kelijk als gemeente samenbindt en ons verdie
pen in onze kerntaken. Deze middag zal gaan
over ‘leren, vieren en doen’, drie aspecten die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die
wezenlijk zijn voor elke geloofsgemeenschap.
De uitnodiging voor deze middag gaat ook naar
deelnemers aan Bezield Verband Utrecht, één
van de partners van het netwerk 2of3bijEEN.
Het is de bedoeling dat deze startbijeenkomst
uitmondt in een aantal regionale werkbijeen
komsten, waarin we ons al lerend willen bezin
nen op de kerntaken van onze gemeenten in
onze tijd.

Waarom deze bijeenkomst en wat gaan we
doen?
Veel oude en nieuwe geloofsgemeenschappen
zijn noodgedwongen bezig het vege lijf te red
den en/of de boel bij elkaar te houden. Dat kost

veel energie en laat vaak weinig ruimte over
voor inhoudelijke bezinning. Daar willen wij 24
mei op focussen: we nemen een tekst uit de
Schrift als uitgangspunt, bekijken die in al zijn
aspecten en gaan op zoek naar herkennings
punten met onze eigen situatie. Daarna gaan
we in groepen aan het werk. We nodigen je
van harte uit, ook als je het gevoel hebt dat er
in jullie gemeenschap al voldoende aan ge
werkt wordt. We profiteren dan van jullie erva
ring!

Namens 2of3bijEEN, Kees Kok, Gerard
Swüste, Gerard Zuidberg.

Plaats van samenkomst op 24 mei
Start: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30)
Eind: 17.30 uur (met borrel na afloop)
Locatie: Pastorie Dominicus, Gerard Zuidberg,
Spuistraat 12, 1012TS Amsterdam
Opgave graag z.s.m. en uiterlijk vóór 10 mei
aan secretariaat 2of3bijEEN:
vandiestbj@zonnet.nl o.v.v. naam en geloofs
gemeenschap
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Joodse seidermaaltijd

Dit jaar zijn wij slaven, volgend jaar vrije
mensen!

Joodse seidermaaltijd op 22 mei om 14:00
uur
Op zondag 22 mei organiseert de Protestantse
Gemeente Heemskerk een bijzondere middag.
Dan zal Tamarah Benima te gast zijn, een van
de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland.

Ze zal de aanwezigen meenemen in de viering
van een seidermaaltijd. De seider is onderdeel
van het Joodse Pesachfeest, waarbij de uit
tocht uit de slavernij in Egypte gevierd wordt.
Er wordt verteld, gezongen, gebeden en gege
ten. De bijeenkomst begint om 14:00 uur en
biedt een middagvullend programma. Wie aan
schuift, beleeft iets van het hart van de Joodse
traditie, die de oorsprong van de christelijke
kerk is. Aan deelname zijn enige kosten ver
bonden, plaats van samenkomst wordt nader
bekendgemaakt.
Opgeven kan tot 5 mei bij mevr. Thetie Deen
via 0251232933 of th.heule@planet.nl.

Hartelijk dank voor uw gift

Eduard Nazarski

Geacht Bestuur,

Heel hartelijk dank voor uw collecteafdracht
van € 164,65 aan Amnesty International. Dank
zij u kunnen wij ons blijven inzetten voor vrij
heid en gerechtigheid overal ter wereld.
Hoe belangrijk uw steun is, blijkt wel uit het
verhaal van Moses Akatugba uit Nigeria. Mo
ses was 16 toen hij werd opgepakt in 2005. Op
het politiebureau is hij gemarteld, net zolang tot
hij een verklaring ondertekende. Daarin stond
dat hij drie telefoons en € 650 had gestolen. Op
basis van deze ‘bekentenis’ kreeg hij de dood
straf.
Amnesty zorgde ervoor dat wereldwijd hon
derdduizenden mensen in actie kwamen. En
dat had succes: in mei 2015 kreeg Moses gra
tie. “Toen ik hoorde wat er voor me is gedaan
door Amnesty, was ik de gelukkigste man op
aarde”, schreef hij ons na zijn vrijlating.
Iedere dag komen uit de hele wereld berichten
van onrecht en onderdrukking. Mensen die
worden gemarteld. Die gevangenzitten vanwe
ge hun mening. Homo’s die moeten vrezen
voor hun leven als ze uitkomen voor wie ze
zijn. Uw gift aan Amnesty International laat zien
dat u zich daar niet bij neerlegt. Uw steun geeft
mensen vrijheid. Daarom nogmaals: heel veel
dank!

Met vriendelijke groet,

Eduard Nazarski
Directeur Amnesty International Nederland

Amnesty International Afdeling Nederland,
Keizersgracht 177, Amsterdam.
www.amnesty.nl

Amnesty International streeft naar een wereld
waarin iedereen alle rechten geniet die zijn
vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens en andere internationale
mensenrechtendocumenten. Amnesty doet on
derzoek en voert actie gericht op het tegen
gaan en stoppen van ernstige schendingen van
al deze rechten.
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Agenda




