
Kritische Gemeente IJmond
Oecumenische basisgemeente

51ste Jaargang nummer 9 27 juni 2020

Dan komt de dag, dat wij lucht, water (en vurig) aarde en mens bevrijden.
Dan komt de dag, dan zal het zijn, alles voor allen.
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Kees’ column

Living apart together, lieve co
lumnverslinder, een latrelatie.
Nee, weest niet bevreesd, dit is
niet autobiografisch bedoeld!
Hoewel, we leven met ons al
len in een soort latrelatie. We
voelen ons wel verbonden,
maar fysiek blijven we voorlo
pig even apart. Dat valt niet al
tijd mee; de mens is toch een
gezelschapsdier. We zoeken
graag elkaars nabijheid op. De
klimaatactivisten houden nog
steeds elke vrijdag hun acties,
maar ieder zit thuis met zijn/
haar protestbord, maakt een
selfie en stuurt die op naar
twitter of facebook. Aparttoge
ther. Voor mijn werk doe ik
eens per week mee in het
teamoverleg. Maar ik zit thuis,
de anderen in Utrecht, Leider
dorp, Amstelveen en Amster
dam. Aparttogether. Ook de
KGIJ doet aan lat, deze laatste
viering van dit seizoen vindt op
een latmanier plaats. Niet live,
maar toch, we zitten allemaal
thuis, kijkend naar de presen
tatie en voelen de verbonden
heid van ons als gemeente.
Aparttogether. Als het tegenzit,
is dit mogelijk een half tot heel
jaar het nieuwe normaal. Zo
lang we nog geen werkend
vaccin hebben kunnen ontwik
kelen en genezen heel moeilijk
blijft, zullen we de nadruk op
voorkomen moeten blijven leg
gen. En dat door iets dat alleen
maar bestaat uit een vettig
zakje met wat RNA er in. Het
leeft niet eens. Een beetje
zeep vernielt z’n omhulseltje.
We menen best wel wat te we
ten van het leven, maken
mooie tekeningen van hoe de
dino’s er miljoenen jaren gele
den uitzagen, maar hoe dit vi
rus precies werkt en hoe we
voorkomen dat het zoveel
schade aanricht als het een
maal binnen is, is toch een an
der verhaal.
Toch, al is het op z’n lats, wens
ik ons een fijne en rustige zo
mer met tijd voor bezinning.

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

’Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woor
den voor te vinden zijn’. Wat een rake opmer
king. Deze woorden uit Prediker lijken haast
wel over deze tijd te gaan. Want vermoeiend
waren de afgelopen maanden waarin je overal
over na moest denken. Dit hadden we nog
nooit meegemaakt. Maar in onze geschiedenis
zijn er wel ziektes geweest die ook een enorme
crisis veroorzaakt hebben. De pest in de mid
deleeuwen, de Spaan
se griep honderd jaar
geleden. ‘Wat er was
zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal
altijd weer worden ge
daan. Er is niets
nieuws onder de zon’.
Zo luiden de relative
rende woorden in Pre
diker. Daar zit wel iets
in, maar toch is er een
groot verschil met de eerdere, vergelijkbare
crises. Dit geheimzinnige virus heeft zich we
reldwijd verspreid. Het heeft grote verschui
vingen veroorzaakt, met name in de economie.
Niemand weet eigenlijk hoe het nu verder
moet. Er zijn verschuivingen ontstaan die nie
mand had kunnen voorspellen. Ik las een inter
view in de krant met Geert Mak. Hij vertelt hier
in dat hij vlak voor de lockdown bezig was zijn
boek ‘Grote verwachtingen’ af te ronden. We
hadden een optimistisch toekomstbeeld over
het nieuwe millennium. Maar het liep allemaal
anders. We kregen te maken met duizenden
vluchtelingen, terroristische aanslagen, banken
vielen om. Mak dacht dat zijn boek af was,
maar hij bleef maar een onbestemd gevoel
houden. Alsof er nog iets anders in de lucht
hing. Opeens ging het allemaal heel snel en
ging de wereld op slot vanwege het onvoor
spelbare coronavirus. ‘Verdraaid, dit is het dus’,
dacht Mak. En nu zitten we er midden in. Alles
is veranderd. Toch lijkt niet iedereen dit te be
seffen. Grote bedrijven hebben er moeite mee
om hun mentaliteit aan te passen, ook al ver
liezen velen door deze crisis hun baan. De
kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter
geworden.
We kunnen er niet omheen dat alles wat er de
laatste maanden gebeurd is een enorme im
pact gehad heeft op alles en iedereen. Er zijn
veel kwetsbare mensen extra hard getroffen
omdat ze al in armoede leefden. Van de zwarte
bevolking in Amerika werden velen ziek en zijn
gestorven. Ze moesten wel werken om in leven

te blijven. Voor hen geen luxe plek om thuis te
werken! De tegenstelling tussen blank en
zwart, rijk en arm kwam opnieuw levensgroot in
beeld. De wereld ging los toen de zwarte
George Floyd na zijn arrestatie stierf door het
geweld van een blanke politieman. Een paar
weken later kwam opnieuw een zwarte man
door politiekogels om het leven. Het was niet
de eerste keer dat zulke dingen in Amerika ge
beurden, maar nu kwam alle woede eruit. Over
de hele wereld gingen mensen de straat op om
te demonstreren tegen racisme. Regels over
afstand houden en het vermijden van grote

menigtes waren niet
meer belangrijk. Ook
de standbeelden van
kopstukken uit het ko
loniale verleden
moesten het ontgel
den en werden beklad
en vernield. De laatste
woorden van George
Floyd waren: ‘I can’t
breathe’, ik kan niet
ademen. Deze woor

den zijn bijna symbolisch voor grote groepen
mensen die, letterlijk en figuurlijk, verstikt wor
den. Hoeveel ruimte zijn we bereid aan een an
der te geven? Het is best bijzonder dat we, juist
in deze tijd, al een tijd bezig zijn met anderen
letterlijk de ruimte te geven. Rekening houden
met een ander, rustig op je beurt wachten. Een
stapje terug doen in mijn wereld voor die ander!
Het vraagt discipline van ons. ‘We hopen dat
het over een tijdje allemaal weer beter wordt’,
hoor je veel mensen zeggen. Maar wat is beter.
Is beter voor mij ook beter voor jou? We heb
ben het gedicht ‘Vlam van hoop’ gelezen. ‘Kan
ik mij warmen aan een vlam wanneer de jouwe
is gedoofd?... voel ik mij welkom bij een deur
waardoor jij niet naar binnen mag?’
We hebben vandaag een tekst gelezen van
Paulus uit Romeinen. Ook deze gaat over
hoop. Hoop schetst een toekomstbeeld van iets
dat er nog niet is. En juist nu, in deze tijd,
waarin zoveel dingen zijn weggevallen, is het
helemaal niet meer zo duidelijk waar we pre
cies op hopen. Dat alles weer zal worden zoals
het was is geen optie meer. Daarvoor is er te
veel gebeurd. En de afgelopen maanden werd
pijnlijk duidelijk dat er heel veel dingen niet
klopten in de manier waarop we met elkaar sa
menleefden. We hoeven nog niet direct een
antwoord te hebben op wat we willen en wat
we voor ogen hebben. Dit mogen we gaan ont
dekken met de onbevangenheid van een kind.
We hebben deze viering de titel meegegeven
‘een vlam van hoop’. Die vlam zit in onszelf.
Deze willen we brandend houden. Voor ons
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zelf, voor onze medemensen en voor onze we
reld. We kunnen de woorden van Paulus ter
harte nemen: ‘als wij hopen op wat nog niet
zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan
volharden’. Mogen we met deze gedachte de
zomer tegemoet gaan!

Viering 27 juni

Daan Simoons

Opening
Hartelijk welkom allen. Weer een samenzijn
van KGIJers, die gewoon thuis zijn of later
meeluisteren. De viering die u vanavond kunt
meemaken hebben we voorbereid met Berna
dette Boom. Zoals u bekend zal zijn, is ze in
middels met ziekteverlof gegaan. We wensen
haar van harte beterschap en rust. U kunt haar
vanavond nog wel horen. We zijn blij dat ze de
afronding van de voorbereidingen heeft willen
verzorgen, technisch gesteund door haar zoon
Bruno.

Lied
Licht dat ons aanstoot in de morgen, KGIJkoor

Liturgische groet
Gedreven door Liefde, gemachtigd door Hoop,
aangemoedigd door Geloof, komen we bij el
kaar en verwelkomen iedereen die met ons wil
zijn via het internet, om van elkaar te leren, om
elkaar te bemoedigen, om te zoeken naar ge
rechtigheid en vrede.
Laat ons deze tijd van het samenzijn op gepas
te afstand als een gift ontvangen, die ons inspi
reert en onze ogen opent voor de mogelijkhe
den om elkaar te dienen.
En laat het visioen van vrede dat voor ons in de
Mens Jezus handen en voeten heeft gekregen,
tot zegen zijn: voor de hele wereld!

Gebed
Geef ons een hart, Levende, bron van Liefde,
Dat ruim genoeg is om elkaar te blijven dragen.

We denken aan allen die het bijzonder nodig
hebben om in ons hart gedragen te worden:
zieken en vooral coronapatiënten, hun dierba
ren, hun verzorgers, ander medisch personeel
en aan mensen die onze gezamenlijke strijd te
gen de ziekte organiseren en aanvoeren.
Om elkaar steeds nieuwe kansen te geven, en
ruimte en aandacht.
(PKCastricum, Jarek Kubachi)

Dienst van de tafel
Dan zijn we aangekomen bij de viering van de
tafel, in deze tijd in onze gedachten verzameld

rond deze tafel die wereldwijd tot de verbeel
ding spreekt en uitdrukt hoe we verbonden zijn,
wat ook gebeurt. In het leven, bij tij en ontij en
zelfs door de dood.
Deze week werd het coronanieuws aangevuld
met berichten over talloze demonstraties in de
hele wereld gericht tegen racisme.
Het maakte diepe indruk toen Quincy Mason
Floyd, de zoon van George Floyd, begin juni
2020 op de plek waar zijn vader werd ver
moord, diepbedroefd op zijn linkerknie neer
zeeg. Deze zwarte man, zijn vader, overleed na
een mishandeling door drie blanke politiemen
sen. Tijdens de demonstraties in Amerika is
knielen het symbool geworden van de protest
beweging tegen racistisch politiegeweld.

Kaepernick, hier in het midden, knielt met enkele
teamgenoten als het Amerikaanse volkslied wordt
gespeeld (foto is uit 2016).Beeld AFP

Nederland wordt de laatste weken overstroomd
door demonstraties tegen racisme. Soms wordt
de indruk gewekt dat er tegen de rol van de
vrouw of tegen links wordt gedemonstreerd.
We willen een einde aan de ongelijkheid die
meer voorkomt dan we wenselijk vinden. Wij
moeten ook op de knieën.
Deze tafel staat immers niet alleen voor wat is
maar altijd ook voor wat komen zal, een nieuwe
wereld zonder racisme en rechtsongelijkheid.
Laten we daarop vooruitgrijpend dankzeggen
en vieren. Weest u er bij ook thuis.
Gij levende, bron van Liefde, wij danken u voor
mensen die opstaan als ze zien dat een ander
miskend wordt, als een ander geminacht wordt,
als een leven vermoord wordt, als mensen
slachtoffer worden van vooroordelen, discrimi
natie. Geef dat we met woord en daad het voor
hen durven opnemen.
Gij levende wees met ons, wees in ons midden
thuis en onderweg, bij al onze dierbaren en in
heel onze wereld.

Tafelgebed
Brood op tafel, een hand gevuld, Bernadette

Gedicht
Ik mag naar buiten van, Bernadette
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Het collectedoel

Peter van Tongeren

Het collectedoel van deze alternatieve viering
is de Voedselbank IJmond, rekeningnummer
NL 06 RABO 0120472686
Uiteraard kan er ook betaald worden met col
lectebonnen. Kunnen weer bij Peter van Ton
geren gebracht worden, indien nodig komt hij
ze zelf ophalen.
De collecteopbrengst voor because we carry
tijdens de viering van 23 mei van heeft wat
collectebonnen en overschrijvingen naar de
KGIJ zelf €250 opgebracht.
Het totale bedrag is niet bekend omdat veel
mensen hun bijdrage direct hebben overge
maakt naar de organisatie van Alice Ploeg voor
de vluchtelingen op Lesbos.

Beleefd en Aanbevolen

Dick Hornberg

Corona en Jeroen Brouwers
Tot nu toe beleven wij, zeker vanaf midden
maart, een raar en bijzonder jaar, dat nog lang
in onze herinnering zal blijven. Onze levens
zullen, naast de eigen persoonlijke ervaringen
en ontwikkelingen, nog lange tijd mede bepaald
worden door het coronavirus en de maatrege
len, die getroffen zijn en zullen worden. Helaas
zijn ook belangrijke medische behandelingen
veelal opgeschort en dat levert soms een bij
zondere ervaring op van enerzijds extra span
ning maar anderzijds ook rust aan dat ‘front’.
Ook daarmee moeten we leren omgaan.
Ik probeer, net als velen, om potentieel gevaar
lijke situaties te vermijden. Vergaderen via vi
deobellen zullen meerderen van ons als nieu
we ervaring kunnen bijschrijven in hun levens
verhaal. Nou ja, dat is natuurlijk enigszins over
dreven, maar er worden geheel nieuwe kana
len ingezet om communicatie te kunnen heb
ben omdat het nu eenmaal niet gewenst is dat
er gewerkt, vergaderd en bijeengekomen wordt
zonder de voorgeschreven afstand in acht te
nemen.
Ook binnen onze KGIJ merken wij al maanden
de beperkingen die voortvloeien uit de maatre
gelen. We kunnen geen vieringen, ontmoetin
gen, ledenvergaderingen en samenkomsten
van de diverse groepen organiseren. Wij zullen
extra behoedzaam en behendig om moeten
gaan met elkaar, want velen van ons behoren
tot de risicogroepen; zowel op basis van onze
leeftijd als van de gezondheid.
Weliswaar neemt in Nederland en in enkele
landen om ons heen het aantal besmettingen

af, maar in vele andere landen is dat helemaal
niet aan de orde; integendeel, op wereldschaal
wordt een versnelde toename geconstateerd
van het aantal mensen dat door het virus be
smet wordt. Ontkenning of onderschatting van
de mogelijke gevolgen is in diverse landen eer
der regel dan uitzondering. Je zult maar leven
in zo’n land, waar een regering of president bij
na elke wetenschappelijk bewijs naast zich
neer legt en bagatelliseren tot ‘levenskunst’
verheft…..
Ook in ons land ageren diverse (beroeps)groe
pen tegen de maatregelen. Natuurlijk wil ieder
een zo snel als mogelijk zoveel mogelijk bewe
gingsvrijheid hervinden en ondervinden vele
sectoren in onze samenleving grote (financiële)
problemen. Voor degenen die besluiten moeten
nemen is het vaak balanceren op een dun en
soms ook nog slap koord. Wat is goed en wat
niet? Welke deskundigen volg je en welke niet
of niet meer. Houd je al rekening met verkiezin
gen die in maart 2021 gehouden gaan worden
of blijf je gezondheid voorop zetten als lei
draad?
Veel vragen en ik denk dat velen blij zijn dat zij
die niet hoeven te beantwoorden en de beno
digde besluiten niet hoeven te nemen….
We zijn er nog lang niet vanaf!!!
Waarom die titel ‘Corona en Jeroen Brouwers’?
Omdat in deze coronatijd er opeens ook meer
tijd overblijft voor andere dingen in plaats van
verplichtingen in (vrijwilligers)werk of andere
dingen. Daardoor kan er meer ruimte ontstaan
om, bijvoorbeeld, boeken te lezen en dat is ze
ker ook bij mij aan de orde. In relatief korte
(voor mij tenminste…) tijd heb ik meerdere
boeken gelezen en ook nu ben ik net begonnen
in weer een mooi en interessant boek: ‘De
meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman.
Na enkele hoofdstukken schat ik al in dat over
dit boek wellicht een volgende bijdrage voor het
bulletin geschreven kan worden.
Het boek ‘Eindstation Auschwitz’ van Eddy de
Wind kan ik ook aanbevelen. Eliazar (Eddy) de
Wind was een Joodse arts, die, na opgepakt te
zijn, eerst in kamp Westerbork als vrijwilliger
werkte. Ondanks beloften (zoals gewoonlijk lo
ze beloften van de SS) dat hij in Westerbork
zou blijven, werd hij in 1943 naar Auschwitz
getransporteerd. Ik ga niet inhoudelijk iets over
dit boek schrijven, maar al na de bevrijding van
Auschwitz eind januari 1945 door de Russen
en in de periode erna, toen hij als arts nog
bleef werken in het bevrijde kamp, heeft Eddy
de Wind zijn ervaringen opgeschreven. Terug
in Nederland heeft hij het uitgegeven, maar er
was in 1946 niet veel belangstelling voor; ook
niet in 1980, bij een heruitgave. Maar dit jaar is
het nogmaals verschenen en nu met veel res
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pons en succes.
Jeroen Brouwers is 80 jaar geworden in 2020.
Dit jaar verscheen ook zijn nieuwe roman:
‘Cliënt E. Busken’. In het iets verdere verleden
had ik niet zoveel met deze schrijver…alleen
‘Bezonken rood’ over zijn ervaringen in Neder
lands Indië vond ik heel interessant en goed
geschreven. Wellicht dat de voorkeur van
Brouwers voor het schrijven van, meestal
scherpe, polemieken mij niet zo aansprak,
maar ik bleef een tijd ‘uit zijn buurt’…. Pas bij
zijn vorige roman ‘Het Hout’ werd ik weer ge
grepen door zijn manier van schrijven; een
confronterende roman over het misbruik van
jongeren in een internaat door roomskatholie
ke geestelijken.

En nu heeft hij een roman geschreven over een
demente man in een verpleeghuis. De man, E.
Busken, vertelt in de ikvorm over zijn leven,
zijn gedachten en zijn ervaringen met zorgper
soneel en medepatiënten. Het is soms een ont
luisterend beeld, zowel over Busken zelf als
over de gang van zaken in het tehuis. Jeroen
Brouwers, zelf blijkbaar nog helemaal niet de
ment, weet feilloos de kern te raken van ie
mand die steeds verder leeft in een droomwe
reld. Busken heeft, als je alles zou geloven wat
hij vertelt, een zeer afwisselend leven gehad in

de wetenschap en met contacten op regerings
niveau en hoger…..
Hij voelt zich ver verheven boven het ‘gewone’
leven in de instelling en boven de meeste van
zijn medebewoners. Daarom doet hij net of hij
doof is en zich, mede daardoor, niet laat belas
ten met alle perikelen die zich voordoen. Het
niet noemen van zijn voornaam (hij blijft ‘me
neer E. Busken) heeft, denk ik, ook een bete
kenis: het ontkennen van zijn persoon, zijn
menszijn.
Natuurlijk gebeuren er ook veel hilarische din
gen, maar Brouwers weet ook heel goed de
pijnlijke en onvermijdbare gevolgen van dit ver
blijf in het verpleeghuis te beschrijven. Voor
mensen die een dement familielid of vriend(in)
hebben in zo’n verpleeghuis is zijn verhaal zeer
herkenbaar.
Aanbevolen dus!!!

Verhaal van de soepsteen
Herkomst onbekend

Ingezonden door Ans Baaij

Het gebeurde in de middeleeuwen, de tijd van
epidemieën, hongersnood en crisis. Een pel
grim op doorreis werd door honger gekweld en
klopte aan op de eerste de beste deur.
Daar zaten toevallig net enkele families bij el
kaar. Ze zaten zich, uit armoe, te warmen rond
een en hetzelfde vuurtje. De pelgrim begreep
best dat die mensen doodarm waren en dat hij
dus niet zomaar om wat voedsel kon bedelen.
Hij stelde voor om een grote pan soep te ko
ken.
Iedereen reageerde stomverbaasd op dat voor
stel, want voor soep heb je toch heel wat nodig.
Dat bleek echter geen bezwaar: de reiziger be
weerde alles bij zich te hebben in zijn rugzak.
Alles wat hij nodig had, was een grote ketel
water. Goed, ze lieten zich dat geen drie keer
zeggen, haalden een enorme ketel water en
zetten die op het vuur.
Vervolgens haalde de man uit zijn rugzak een
steen. “Nee, nee, geen gewone steen”, zei hij,
toen hij al die vragende blikken om zich heen
zag, “een echte soepsteen!” Voorzichtig legde
hij de steen in het water, en nu verder maar
wachten, vol spanning en nieuwsgierigheid.
“De soep zou gekruid moeten zijn”, zei de man
na een tijdje. Gelukkig was er nog wat zout in
huis en de buurvrouw had ook nog een blaadje
laurier en een beetje Spaanse peper. Ze ging
het halen.
En toen maar weer wachten. “Er zou eigenlijk
ook wat vet bij moeten”, zei de man. En toen
herinnerde zich iemand, dat hij in de kelder nog
wat soepvlees had staan. “Het geheel moet
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ook wat gebonden zijn” zei de man weer, en
dat moest kunnen, want in het voortuintje had
hij een paar aardappelstruikjes zien staan. De
knolletjes gingen erbij.
“En wat zou je denken van een paar wortel
tjes?” vroeg iemand. En iemand anders dacht
er net aan, dat hij nog een paar knolrapen had
liggen, verstopt onder zijn matras. En nog ie
mand kwam opeens met een stukje prei en de
overbuurvrouw had nog een selderijtje en een
handvol bonen en een savooiekooltje... en in
korte tijd was het huis vervuld van een adem
benemende geur.

En daarna hebben ze gegeten als nog nooit, tot
ze niet meer konden, en nóg was de soep niet
op. De pelgrim nam dankbaar afscheid en wil
de vertrekken. “Je vergeet de soepsteen!” zei
iemand. “Nee, die mag je houden”, antwoordde
de pelgrim, “je kunt er nog wel honderd keer
soep van koken, als je maar net zo doet als wij
daarnet gedaan hebben”.
“Toch een wondersteen”, zeiden de mensen,
toen de man de deur was uitgestapt.
Toen de pelgrim uit het zicht verdwenen was,
raapte hij een nieuwe steen op langs de weg
en stopte die zorgvuldig in zijn rugzak.

Beleefd en aanbevolen

Lenie Dijkstra

Bij vroege vogels hoorde ik dat vanwege de
coronacrisis we veel meer oog hebben voor de
natuur. Wat mij opvalt is, dat ik veel meer bijen,
hommels, wespen en zweefvliegen zie dan de
laatste jaren. Daar heb ik straks nog een vraag
over, de natuur. Laat ik beginnen bij het begin.
Ik heb een vriendin. Meestal zie ik haar een
paar maal per dag, ze zit daar rustig in een
hoekje, of zij mij ook ziet, dat weet ik niet. Af en
toe zeg ik wat tegen haar, maar iets terug zeg
gen is er niet bij. Op een ochtend stapte ik de
wc in, want daar zit mijn vriendin, stilletjes in
haar eigen spinsel wat te mijmeren denk ik. Of
zij ook nog iets anders doet, ik heb geen idee.

Maar goed, ik stapte dus het kleine kamertje
binnen en zag meteen dat er iets goed mis
was. Op een tegel lag mijn vriendin met ge
strekte pootjes, zie het voor je als een bloem.
Haar lijfje als het hart van de bloem en haar
pootjes als bloemblaadjes om haar heen. Ja,
zei ik, wat zocht je hier ook, iets te eten? Rom
melig ben ik, maar vies , nee dat is het niet,
dus geen wonder dat je het loodje hebt gelegd
je had niet genoeg te eten. Helaas, mijn vrien
din had het opgegeven. Ik liet haar zo nog
maar even liggen. Maar…, wat schetst mijn
verbazing, toen ik daar weer kwam… zat ze
weer rustig in haar hoekje, alsof er niets ge
beurd was. Nu komt mijn vraag: is er iemand
die dit wonder kan verklaren, ik hoor het graag.
Toch is het niet goed afgelopen met het spin
netje, mijn hulp was helemaal vergeten dat zij,
de spin dus mijn vriendin was. U begrijpt het al,
ze is niet meer onder ons maar verdwenen in
de stofzuiger. Soms gaan de dingen anders
dan je wil.
Wat zag ik nog meer.
Twee volwassen zwanen met zeven jongen
zwemmen regelmatig voorbij, meestal geef ik
ze wat brood en kan dan ondertussen goed
zien dat de jongen flink groeien. Maar twee
hebben een aangeboren afwijking. Hun rech
terpoot zit heel hoog op hun rug en is niet goed
ontwikkeld. Ze kunnen niet diep naar beneden
duiken want daar hebben ze beide poten voor
nodig, met één poot proberen ze dat wel maar
dreigen dan om te vallen. Op het eerste oog zie
je geen verschil met hun broers en zussen, ze
zien er prima uit. Ik hoop dat ze met hun afwij
king een mooi leven zullen hebben.

Ondertussen hoor ik weer heel wat vliegtuigen
overvliegen, ondanks dat de prijs, van wat ik
hoorde van 34 naar 40 euro is gegaan! Van
zo’n prijsverhoging lig je niet wakker. Ik wel en
misschien nog heel wat meer mensen.
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Bedankt

Luus Guillot

Lieve mensen,
Het voelt als een warme deken die over me
heen is gelegd, al die lieve woorden, kaartjes,
mailtjes en bloemen, vóór en na het overlijden
van mijn dochter. Echt hartverwarmend, woor
den schieten me te kort. Ik hoop jullie binnen
niet al te lange tijd weer te zien, een fijne zo
mer, geniet ervan, ik ga het ook proberen.
Bedankt, een lieve groet

Bedankt

Bernadette BoomSicking

Graag wil ik iedereen bedanken die mij, na mijn
ziekmelding, een berichtje heeft gestuurd in de
vorm van een kaartje of een mailtje. Jullie be
moedigende en meelevende woorden hebben
mij goed gedaan. Het zal nog wel enige tijd du
ren voordat ik weer volledig hersteld ben.
Ik wil jullie allen in ieder geval een hele fijne
zomer toewensen! Hopelijk tot ziens in het na
jaar.

“Corona en klimaatverandering hebben
dezelfde oorzaak”

Maarten van der Schaaf en Pépé Smit
Ingezonden door George Paauw

Als we onze levensstijl niet veranderen, is het
wachten op de volgende dodelijke pandemie,
zegt wetenschapsjournalist David Quammen.
“We dragen allemaal verantwoordelijkheid.”

“Zal de volgende pandemie ontstaan in een re
genwoud of op een markt in China?”, schreef
David Quammen in 2012 in Spillover, in het
Nederlands vertaald als Zoönose. In dat lijvige
boek over de opkomst van levensbedreigende
infectieziekten echoot de Amerikaan de waar
schuwingen van virologen: het is niet de vraag

óf, maar wanneer er weer een virus overspringt
van dier naar mens. “Ook na covid19 zullen
meer dodelijke virusuitbraken volgen”, zegt
Quammen nu in een interview vanuit zijn huis
in Montana, Verenigde Staten. “Dat is 100 pro
cent zeker.”

Hoe weet u dat zo zeker?
“Dodelijke virusuitbraken komen steeds vaker
voor. Sinds de jaren 60 hebben we onder meer
marburg, lassa en natuurlijk hiv gehad. Meer
recent zijn er uitbraken geweest van SARS, de
Mexicaanse griep, zika en ebola. Meestal leidt
het tot ingrijpende kleine uitbraken, soms tot
epidemieën en in het geval van hiv tot een
pandemie die meer dan 30 miljoen mensen
over de hele wereld heeft gedood. Virologen
spraken al langer over The Next Big One, een
onvermijdelijke nieuwe pandemie. Met covid19
is dat nu werkelijkheid geworden. Daarna is het
wachten op de volgende uitbraak.”

Hoe verklaart u die toename van
virusuitbraken in de afgelopen decennia?
“We verstoren op grote schaal ecosystemen,
waardoor deze in rap tempo desintegreren. In
die ecosystemen, vooral in rijke tropische wou
den, wemelt het van de virussen – de meeste
kennen we niet eens. Virologen spreken van de
virosfeer. Door het kappen van bomen en het
uitsterven van soorten wordt die leefomgeving
steeds kleiner. Virussen springen over op wat
er maar in de buurt is: op levende cellen, een
nieuwe gastheer. Dat zijn logischerwijs steeds
vaker mensen, ons aantal is in 25 jaar verdub
beld en we zijn vrijwel overal. Doordat mensen
zich voortdurend verplaatsen, kunnen virussen
zich via ons ook steeds makkelijker over de he
le wereld verspreiden. Zoals dat ook nu is ge
beurd.”

Dit virus is, zoals u voorspelde, ontstaan op
een markt in een Chinese stad.
“Markten waar levende dieren uit oerwouden
worden verhandeld, zijn beruchte risicoplekken.
Het is niet verbazingwekkend dat virussen juist
daar overspringen op mensen. Covid19 is in
een levend dier – een vleermuis of misschien
een schubdier – meegereisd naar China. Op
zo’n markt zitten dieren dicht op elkaar en het
barst er van de mensen. Mijn voorspelling was
niet zomaar een wilde gok.”

Draagt China volgens u schuld voor deze
virusuitbraak?
“Tot op zekere hoogte. We mogen China ver
wijten dat ze de handel in levende dieren zo
lang hebben toegestaan. Dat moet onmiddellijk
en blijvend stoppen. Maar China is niet de eni
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ge met zulke markten. Bovendien is het te kort
door de bocht om alleen naar China te wijzen.
We dragen allemaal verantwoordelijkheid. We
zijn met te veel mensen op deze planeet en we
consumeren te veel. Een voorbeeld: miljarden
mensen hebben een mobiele telefoon waarin
zeldzame edelmetalen zitten die gedolven wor
den in de binnenlanden van Congo. Bomenkap
en mijnbouw verstoren het ecosysteem, waar
door inheemse bewoners meer risico lopen om
te worden getroffen door een virus. Zij ver
spreiden dat op hun beurt weer naar andere
mensen, met een beetje pech over de rest van
de wereld.”

Kunnen we het overspringen van virussen
van dieren naar mensen voorkomen?
“Dat zou kunnen, maar dat vergt een systeem
verandering. Dan moeten we de wereldbevol
king halveren, stoppen met reizen en vegeta
risch gaan eten. Dat lukt op korte termijn niet,
maar we kunnen ons wel beter voorbereiden.
Om te voorkomen dat een volgende uitbraak
weer in een ontwrichtende pandemie eindigt.”

Hoe dan?
“We moeten veel meer investeren in onder
zoek, zodat we sneller diagnoses kunnen stel
len. Als er dan een virus uitbreekt, kunnen we
het sneller identificeren, isoleren en de uitbraak
indammen. Daarvoor moeten we internationaal
beter gaan samenwerken. Virologen pleiten
daar al jaren voor. We wisten dat dit eraan zat
te komen, maar veel politici vonden voorzorgs
maatregelen te duur of simpelweg onnodig. Als
er iets positiefs uit deze crisis komt, dan is het
misschien dat politici beseffen dat voorkomen
veel goedkoper is dan genezen.”

In uw boek behandelt u de uitbraak van Q
koorts in een Nederlandse geitenstal in
2007. Voor zover bekend stierven er 95
mensen. Had de huidige pandemie kunnen
ontstaan in een Nederlandse geitenstal?
“Dat had gekund, maar de kans dat gedomesti
ceerde dieren een nog onbekend virus bij zich
dragen is een stuk kleiner. Een gedomesticeerd
dier kan wel als tussenpersoon dienen. Dan
springt het virus eerst over van een wild dier,
bijvoorbeeld een vleermuis, naar een geit en
dan naar de mens. In Australië is het hendra
virus bijvoorbeeld via vleermuizen overge
sprongen op paarden waarna mensen stierven.
Zoiets kan in Nederland ook gebeuren, maar
ook die kans is een stuk kleiner omdat jullie
veel minder wilde dieren hebben. Wat betreft
Qkoorts: dat zal zich niet gauw tot een pande
mie ontwikkelen. Het is niet overdraagbaar van
mens op mens en wordt bovendien veroorzaakt

door een bacterie. Daardoor kan het – in te
genstelling tot een virus – behandeld worden
met antibiotica.”

Welke rol speelt klimaatverandering bij de
toename van virusuitbraken?
“Door klimaatverandering verspreiden virussen
zich in nieuwe gebieden”

“Er is geen waterdicht bewijs dat klimaatveran
dering bijdraagt aan virusuitbraken, maar het
lijkt er wel op. Klimaatverandering zorgt er in
ieder geval voor dat bepaalde virusdragers, zo
als muggen, een groter leefgebied krijgen.
Daardoor kunnen virussen zich verspreiden
naar gebieden waar ze eerder niet (meer)
voorkwamen. Dengue, chikungunya en malaria
zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld weer ge
signaleerd in ZuidEuropa.”

Kan deze crisis de milieubeweging vooruit
helpen?
“Deze pandemie en klimaatverandering zijn pa
rallelle problemen, want ze hebben dezelfde
oorzaken, namelijk de massale verstoring van
ecosystemen. De milieubeweging moet dat
verband inzichtelijk maken en de noodzaak
voor systeemverandering aankaarten. Dit is de
grootste crisis die de mensheid heeft meege
maakt sinds de Spaanse griep in 1918. Ik hoop
dat deze shock aanspoort tot fundamentele
veranderingen.”

Uitgave vereniging Milieudefensie Friends of the Earth
Nederland jaargang 11, juni 2020, nr 59

Van de kerngroep

Corine Bart

Op 29 mei en 19 juni vergaderde de kerngroep
in de Stut. Daar is toch nét iets meer ruimte om
de nodige afstand te kunnen bewaren aan ta
fel. Het was fijn elkaar weer ‘in het echt’ te kun
nen zien en spreken. We keken terug op de af
gelopen tien weken met soms moeizame com
municatie en konden elkaar weer bijpraten. Wat
schrokken we toen pastor Bernadette Boom
zich op 8 juni moest ziekmelden met burn out
klachten! Hoewel we op de hoogte waren van
haar harde werken en zorg voor familieleden,
kwam het toch als een verrassing. De kern
groep hoopt dat ze goed haar rust neemt en
zich laat begeleiden naar herstel; dat kan best
een poos duren is de ervaring van anderen.
Namens de gemeente stuurden we een mooi
boeket bloemen om beterschap te wensen.
Intussen zochten we vervanging voor het waar
nemen van crisispastoraat in de komende
maanden. Al snel vonden we Marco Visser, Jan
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Tulp en Bertus Stuifbergen bereid dit te doen.
Arnold Vermeulen is voorlopig contactpersoon
tussen deze heren en de KGIJ. De pastoraats
groep is als altijd via Marjolijn Bartlema in te
schakelen.
Op de vraag ‘Hoe weer beginnen met bijeen
komen?’ hadden we contact met de Vrijburcht,
de Stut en de werkgroepen vieringen en ont
moetingen. Inmiddels is duidelijk dat de Vrij
burgzaal te klein is voor onze activiteiten, maar
kunnen we uitwijken naar de kerkzaal van de
Morgensterkerk. Ook daar kunnen slechts 67
mensen in en zingen is niet mogelijk. Dit geven
we mee aan de mensen, die de voorbereidin
gen doen. Het is voorlopig dus nog niet zoals
gewoonlijk. In juni komt er nog een ‘digitale’
viering. Het jubileumfeest 50 jaar KGIJ kan niet
worden gehouden volgens het aanvankelijke
plan van de werkgroep; een mooi middagpro
gramma met eten en drinken, zingen en
verhalen in de Vrijburcht in januari 2021. Na de
zomer zullen we de draad met de werkgroep
oppakken om te zien wat het alternatief kan
zijn. Uitgangspunt is dat we het met iedereen
vieren en het anders opschuiven naar later.
Voor september moeten we nog afwachten wat
er kan en hoe. Met nieuwsbrieven houden we
iedereen op de hoogte.
De algemene ledenvergadering van 3 juni wil
den we niet in persoon laten plaatsvinden en
deden we via email. Zestien leden namen de
moeite te reageren en waren positief over ver
slag en de jaarrekening 2019. Zo konden deze
stukken toch vastgesteld worden. In het najaar
hopelijk weer in persoon een ledenvergadering.
De energiecoaches bieden de KGIJers aan
om energiescan te doen; lees hierover verder
op in het Bulletin. Geweldig dat het nu ook
praktisch resultaat heeft!
We gaan nu de zomer tegemoet. Hadden we al
zo’n lange tijd prachtig weer, deze week wordt
een hittegolf verwacht. We hopen dat iedereen
daar goed doorheen komt en dat er geen coro
nabesmettingen optreden. De leden van kern
groep en pastoraatsgroep zijn gedurende de
hele zomer beurtelings bereikbaar indien nodig.
Een goede tijd toegewenst en we hopen elkaar
dan toch echt weer te kunnen treffen vanaf
september.
Mailen mag altijd naar secretaris@kgij.nl

Energiescan door onze ‘eigen’ coaches

Corine Bart

Joop Floor, Henk Kaatee en Ben Tap volgden
zoals bekend de training tot energiecoach. In
middels zijn ze ook aan de slag gegaan om
thuis energiescans te doen in een zogenaamde
keukentafelgesprek.

EcoBeverwijk en EcoHeemskerk zetten ook
onze coaches in voor deze keukentafelge
sprekken.

Voor Beverwijk is Henk Kaatee de aangewezen
persoon henkkaatee@gmail.com
Voor Heemskerk kun je terecht bij Joop Floor
joop.floor@gmail.com en Ben Tap
bhmtap@ziggo.nl.
Namens beide gemeenten wordt ook een ener
giepakket met bijvoorbeeld spaarlamp en deur
dranger verstrekt ter waarde van 30 euro zo
lang de voorraad strekt.
Heb je belangstelling? Zoek dan contact met
onze coaches!

Geen Luchtig Slot in de Slotkapel

Jan Tulp

Zoals zovele evenementen gaat ook de zon
dagavondserie “Luchtig Slot” in de Slotkapel
van Egmond aan den Hoef deze zomer niet
door. In juli en augustus geen gedichten en
muziek op die zomerzondagavonden dus. Voor
ieder die ernaar uitzag: wanhoop niet; er liggen
plannen voor volgend jaar. Laat het vogeltje
van de hoop je deze zomer vergezellen:
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Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil

Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol

Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg het mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood

(Emily Dickinson)

Raad van Kerken Castricum

Hanneke Klinkert

Tot onze grote spijt kan de Raad van Kerken
Castricum door de nog steeds geldende voor
schriften in verband met het coronavirus ook de
altijd goed bezochte zomerfilms met maaltijd
vooraf in het Parochiecentrum niet door laten
gaan.

We hopen op versoepeling van de voorschrif
ten en proberen in het najaar een programma
te brengen dat uitvoerbaar is met enige afstand
tussen de deelnemers.
Kijk op onze website voor nieuwe berichten:
www.rvkcastricum.nl
Voorzitter RvK Castricum

Werken in tijden van corona (2)

INLIA

Door de coronamaatregelen werd het steeds
stiller in de TussenVoorziening (TuVo) in Eelde.
Geen bezoek, minder activiteiten, maar geluk
kig wel ‘op berenjacht’.
Haar familie vindt het eigenlijk wel eng, dat ze
nu werkt. Tussen de mensen ook nog. Maar
Wil kan moeilijk níét gaan werken. Het is haar
baan. En niet alleen de baas rekent op haar,
ook de collega’s doen dat én de gasten in de
TussenVoorziening. Dus thuisblijven is geen
optie voor de 23jarige woonbegeleidster van
INLIA.

Ja, die paar weken toen ze keelpijn had en
griepachtige klachten: toen is ze natuurlijk thuis
gebleven. Tot het echt helemaal over was.
Keurig volgens de richtlijnen. Waar ze die
klachten nou had opgelopen, dat is de vraag.
Op het werk is gelukkig verder niemand ziek
geworden. En nu is ze dus weer terug op het
honk: de voormalige Dutch Flight Academy in
Eelde, waar INLIA vluchtelingen met een ver
blijfsvergunning opvangt en voorbereidt op het
leven in Nederland. Het is er veel rustiger dan
anders, om niet te zeggen: uitgesproken be
daard.
Normaal bruist het hier van de activiteit. Kinde
ren die spelen en rondrennen, mensen die le
ren fietsen, vrienden die langskomen, vrijwilli
gers die lessen Nederlands geven en natuurlijk
de ‘TuVoTalks’: workshops waarin vrijwilligers
gasten bijpraten over het reilen en zeilen in Ne
derland. Denk aan onderwerpen als: wat doet
een wijkagent, hoe werkt de ziektekostenver
zekering, hoe kom je aan opleiding, stage of
baan, wat zijn Nederlandse gewoonten en ge
bruiken die je moet kennen? Dat ligt nu alle
maal stil.
Behalve dan dat de kinderen sinds vorige week
gelukkig weer samen mogen spelen en spor
ten. Dat doen ze dan ook enthousiast. “Ze wa
ren er aan toe geloof ik”, lacht Wil, terwijl op de
achtergrond luide kinderstemmen  gillend van
plezier  door de telefoon klinken. (Want ja: ook
interviews moeten nu op afstand.) Ze gaan de
ze week op ‘berenjacht’ in Eelde; speuren naar
teddyberen die mensen achter hun huiskamer
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ramen hebben gezet. Kunnen ze tenminste wat
energie kwijt.
Bezoek is nog steeds niet toegestaan, ook niet
van vrijwilligers, dus ligt het programma nog
grotendeels op z’n gat. Al zijn de vrijwilligers
ondertussen wel heel druk doende digitale les
sen te maken voor iedereen. Daar kunnen de
ouders dus binnenkort mee aan de slag. Het
contact tussen begeleiders en gasten is er na
tuurlijk nog wel, maar noodgedwongen op af
stand. Bij het luikje van de receptie (die ook
binnenin is aangepast zodat de medewerkers
1,5 meter afstand kunnen houden) staan stip
pen op de vloer om gasten te wijzen op hoe
veel afstand ze moeten staan. Ook de spreek
kamers zijn heringericht om aan de richtlijn te
voldoen.
“We moeten mensen er nog wel veel aan her
inneren”, vertelt Wil, “Vooral onderling gaat het
nog wel fout”. De hele groep die er nu zit, is in

december uit Afghanistan hier gekomen. Ze
zijn best close met elkaar. Een mens vergeet
snel hoeveel afstand 150 cm eigenlijk is. En de
gasten zijn erg gefocust op hun nieuwe situatie,
in een nieuw land. “Maar ik moet zeggen: als
iemand klachten heeft, letten ze heel goed op.
Bij keelpijn, verhoging of verkoudheid houden
ze zich strikt aan de quarantaine”, zegt Wil.
Nu de Ramadan is begonnen, zitten mensen
overdag wat meer op hun eigen kamer, dat
scheelt. “Maar nu moet je ’s avonds weer goed
opletten”. Altijd wat natuurlijk. Het scheelt ook
dat er nu minder mensen zitten dan normaal:
vanwege de coronauitbraak komen er geen
nieuwe gasten binnen, terwijl mensen nog wel
doorstromen naar woningen in gemeenten. Zo
wordt de TuVo steeds leger. “Steeds meer
ruimte om afstand te houden”, zegt Wil.
Hoogstwaarschijnlijk met een knipoog, al is dat
door de telefoon niet te zien.




