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AGENDA
Wilde Ganzen
Zondag 8 april, vanaf 12.20 uur op NPO2
Veel jongeren in India stoppen na hun 15e met het
volgen van onderwijs. Zij hebben dan de onderbouw van het voortgezet onderwijs doorlopen en
stappen niet over naar de bovenbouw.Door discriminatie zijn hun kansen om verder te studeren minimaal. Vijf jaar geleden hielp Wilde Ganzen
stichting Sari bij de bouw van een technische
school bij de stad Madurai. Op deze technische
school voltooien nu elk jaar meer dan 50 jongens
een opleiding als automonteur of elektricien. Nog
voordat ze helemaal klaar zijn, hebben ze al een
baan. Er is veel belangstelling voor deze opleidingen en daarom wil de technische school graag uitbreiden met opleidingen tot lasser en
aircomonteur, momenteel veelgevraagde beroepen. Er moeten praktijklokalen gebouwd worden
voor deze twee nieuwe studies. Totaal bedrag
nodig: € 24.000
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Zondag 15 april, vanaf 12.20 uur op NPO2
Tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië
zijn veel mensen uit de stad Dujé gedeporteerd of
omgebracht. Ook raakten veel mensen geestelijk
of lichamelijk gehandicapt. Voor hen is het Emmaus Centrum opgericht. Doel is revalidatie en resocialisatie. Onder meer door langdurige droogte
wordt het zorgcentrum steeds vaker geconfronteerd met watertekort. Water is niet alleen nodig
voor de bewoners en de medewerkers, maar ook
voor de wasserij en de eigen melkfabriek. Door het
aanleggen van een waterput is er weer genoeg
vers drinkwater. Totaal bedrag nodig: € 15.621,00

Feestelijke Bach-cantates
7 april
Twee feestelijke cantates van Johann Sebastian
Bach (1685-1750) zijn te horen in de Domkerk in
Utrecht. Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen is gekozen voor de twee Rathswalcantates die Bach componeerde als Director Musices,
ter opluistering van de inhuldiging van de nieuwe
Raad van Leipzig. Dat zijn de cantates ‘Preise Jerusalem,den Hernn’ (BWV 119) en ‘Wir danken dir, wir
danken dir’ (BWV 29). Met koor en barokorkest van
de Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas,
met medewerking van Tanja Obalski, sopraan, Gerben van der Werf, alt, Sebastian Brouwer, tenor,
Igor Bogaert, bas Sascha Mommertz, blokfluit. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Antropologie
12 april
Hogeschool Viaa houdthet symposium ‘Uitreikend
naar de hemel & gevonden op aarde’. Tijdens het
symposium over de christelijke antropologie houdt
Willem van der Horst (antropoloog, pastor, therapeut, schrijver en docent) zijn afscheidscollege
voor Hogeschool Viaa. Informatie en aanmelden:
www.viaa.nl/symposium-christelijke-antropologie
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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Pijnlijk mooi
19 april
Opening van de expositie PIJNLIJK MOOI. Over
kunst, religie en lijden. Met Frank Bosman, Anne
Marijke Spijkerboer, Inigo Bocken, Eli Content en

Wessel Stoker. Op de dag wordt de Figura Divinapublicatie: God in de hedendaagse kunst gepresenteerd. Met lezingen, discussie met het publiek en
interview. Opening om 11.00 uur, afsluiting met
een borrel. Gelegenheid tot bezoek aan tentoonstelling Rineke Dijkstra. Entree (lunch inbegrepen)
€ 25,-; studenten € 10,- Vooraf inschrijven via mail
naar secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl. Entree is exclusief toegangsprijs museum. Museum
De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg

Geestelijke verzorging
20 april
De conferentie van lectoraat en opleidingen Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim en
de Protestantse Theologische Universiteit Groningen handelt over het bijzondere perspectief dat de
term ‘ambacht’ biedt op het vak van de geestelijk
verzorger. Hogeschool Windesheim in Zwolle, van
10.30 - 16.30 uur. Deelname kost 50 euro, studenten betalen 15 euro. Informatie: Esther Welbergen,
e.welbergen@windesheim.nl of 088 – 4697765.

Jezus en de kerk
23 april
Platform Appèl Kerk en Israël houdt een studiedag
met als titel ‘Met Jezus krijg je zijn volk erbij’. Naar
aanleiding van het boek van de Amerikaanse theoloog Paul van Buren (1924 - 1998) in zijn boek A
Christian Theology of the People Israel : Zijn we bereid Jezus als Jood te ontmoeten, ook als dat de
vanzelfsprekendheden in onze traditie ter discussie stelt? Met rabbijn Lody van de Kamp en drs.
Kees de Vreugd. Van 10.00 tot 15.00 uur. Aanmelding door overmaken van € 30,00 op rekeningnummer: NL 98 INGB 000955 3726 t.n.v. St. Appèl Kerk
en Israël, Nieuw-Vennep. Inclusief koffie/thee en
lunch. Informatie @appelkerkenisrael.nl of 073 6579141. Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862
CX Nijkerk

Afhankelijkheid
9 mei
De studentenvereniging Per Aspera Ad Pefectiora
houdt van 15:30 tot 21:30 een symposium op de
Evangelische Theologische Faculteit aan de SintJansbergsesteenweg 95 te Leuven. Het thema is
‘Leven in afhankelijkheid van God’. Met Andries
Knevel, prof. dr. Ouweneel, Anne Westerduin en
prof. dr. Hoek delen hun ervaringen en ideeën. Opgave op www.paap.be. De kosten bedragen €7,50
voor PAAP-leden en €12,50 voor andere gasten.
Dit bedrag is inclusief een diner. Gasten zijn welkom voor een borrel in de kelder van de studentenvereniging. Het is mogelijk te overnachten op de
gastenkamers van de ETF.

Noordmans Studiedag
17 mei
De inspiratie voor het thema van de studiedag met
als thema ‘Als ziende de Onzienlijke: Noordmans
als fenomenoloog’ is ontleend aan het boek Seeing
the invisible. On Kandinsky (Michel Henry). Sprekers
zijn prof. dr. Gerrit Neven en prof. dr. Ruud Welten.
‘s Middags zijn er workshops. Van 10.00/ 10.30 uur
tot 16.00 uur. De kosten bedragen voor donateurs
€ 20,-, voor niet-donateurs € 40,-, voor studenten €
10,- (incl. lunch). Aanmelding via Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl of telefonisch: 0548-655635.
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Met kleine stapjes kun je vuur van enthousiasme aansteken, en kan een gezamenlijk verlangen ontstaan
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Mary Magdalene
De film Mary Magdalene wil nu eindelijk
wel eens de vrouwelijk visie tonen op de
vrouw die Jezus zo nbabij stond
Jurgen van den Herik

Bachbijbel
Waarom het 20 jaar duurde voor zijn idee
werkelijkheid kon worden. Een interview met uitgever Dingeman van Wijnen
Ellen Stikkelbroeck

Redactioneel
Veel aandacht voor beeld in deze editie van CW. Beeld in de vorm van kunst, film,
documentaires (ook na te zien op internet) en Netflix. De kunst heeft in dit nummer verreweg de oudste papieren: Liesbeth de Jong bezocht de expositie van
miniaturen in het Catharijneconvent en genoot van de prachtige kleuren die ondanks de grote ouderdom zo helder en stralend zijn gebleven.

Jurgen van den Herik bezocht de film Mary Magdalene, en hij genoot ervan. Want
al laten de schrijfsters van het script een aantal Bijbelse gegevens links liggen,
het werd evengoed hoog tijd dat vrouwen zich met Maria Magdalena gingen bemoeien, zodat de 20 eeuwen mannelijke bemoeienis wat tegenwicht krijgt. De
film is daarnaast ook qua aankleding meer dan de moeite waard.

Of de toekomst ook zo stralend is, is maar afwachten. De Netflix-serie Black Mirror laat een tamelijk treurig beeld van de toekomst zien. Dat wil zeggen, als we
niet tijdig paal en perk stellen aan een aantal technologische ontwikkelingen.
Het griezelige van Black Mirror is dat de afleveringen geen verre toekomst voorspiegelt, maar een nabije. Een of twee stapjes verder, en we zijn er al. Misschien
dat deze serie de maatschappelijke discussie op gang kan brengen waar wetenschappers al zo lang om vragen.

Verder aandacht voor gemeenteopbouw, maar dan anders. Niet focussen op
wat moet veranderen maar op wat al goed is, en dat uitbouwen. En er is vaak al
veel goeds. Neem de Wijkwinkel in Capelle-Schollevaart die al tien jaar bestaat
en hulp verleent aan iedereen die het nodig heeft. Rob den Boer sprak met Lydia
Roosendaal die cursussen in uitvaart leiden geeft, en Kelly Keasberry schrijft
over de plicht op je allermooist te zijn. Van haar hand overigens ook een interview met de stadspredikant van Antwerpen. Het is net Nederland! En Korinthe.

Ook in het heden is helaas al genoeg mis. In de 2Doc-serie laat de aflevering De
Deal zien wat de gevolgen zijn van de Turkije-deal. Fijn dat er bijna geen bootvluchtelingen meer aanspoelen, maar de mensen die nu nog steeds in kampen
als Moria op Lesbos zitten, betalen de prijs. Gelukkig zijn er ook mensen die helpen. En dan nog wel gewone Grieken, die het zelf al moeilijk genoeg hebben.
Ook de bedenker van de Turkije-deal komt aan het woord.

Uitgever Dingeman van Wijnen zag na twintig jaar zijn droom in vervulling gaan:
een facsimile-uitgave van de bijbel van Bach, inclusief alle aantekeningen en onderstrepingen. Een feest! Elsbeth Gruteke schrijft over onze door Facebook en
nepnieuws gevoede onderbuik. En over wat je er zelf aan kunt doen, want dat
kan best.

6 april 2018
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Op adem komen in de Wijkwinkel
‘Het voelde als een gevangenis. Nooit vrij om te lachen. Altijd in de war. Zoveel papieren. Betalen,
betalen, betalen. Ik snap er niets van.’ De van origine Portugese Maria beheerst voldoende Nederlands om uit te leggen hoe diep de put was waar ze uit is gehaald. Met dank aan de Wijkwinkel.
tekst en beeld Koos van Noppen

We zitten in de Wijkwinkel tegenover NS-station Capelle-Schollevaar. Een verbouwd winkelpand waar
bewoners uit de wijk terechtkunnen met alle mogelijke hulpvragen. Over het invullen van formulieren
voor de belasting of de uitkering, over zorg- en huurtoeslag - maar ook over ernstiger zaken: bij financiële
sores of administratieve chaos. Of gewoon voor een
kop koffie met een praatje.
“Toen Maria hier de eerste keer binnenliep was ze
een bang vogeltje”, vertelt vrijwilligster Jopie Schippers. “Geestelijk en lichamelijk was ze er slecht aan
toe. Ze zat diep in de schulden. De hele warwinkel
aan papieren hebben we samen uitgezocht. Ze heeft
inmiddels een schuldhulpverleningstraject achter de
rug en heeft nu weer een schone lei.”
“Een schone lei”, herhaalt Maria met een stralend gezicht. Ze herkent de magische term in de woordenstroom. “Elke keer als ik nu een brief krijg, ga ik naar
mevrouw Jopie.” Jopie heeft Maria inmiddels zover
dat ze niet voor elke bewezen dienst met een cadeautje komt aanzetten. Sindsdien bakt Maria zo nu
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en dan een taart om haar dank te uiten.
Overbodig te vragen of het werk Jopie voldoening
geeft. Ze is eraan begonnen na een oproep in de
kerk. De kinderen gingen naar het voortgezet onderwijs, ze had tijd over. “Heel veel kennis van zaken had
ik niet, maar alles is te leren. En als ik er niet uitkom,
bel ik instanties.”

Turbulent leven
Tien jaar geleden is de Wijkwinkel begonnen, een initiatief van de plaatselijke Ontmoetingskerk, in samenwerking met een woningbouwvereniging en de
gemeente Capelle aan den IJssel. “De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug”, vertelt Jopie. “Echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Het
kan iedereen overkomen. Soms zijn ze door stommiteiten of administratieve slordigheden in de problemen geraakt. Er was een vrouw die vijf brommertjes
op haar naam had staan. Vergeten af te melden. Intussen liepen de schulden hoog op. Ze durfde op het

laatst amper de deur uit. In elke auto in de straat vermoedde ze een deurwaarder. Ze kwam hier met tassen vol papier, soms nog ongeopende brieven.
Tranen natuurlijk, begrijpelijk. Maar je moet er doorheen; ordenen, overzicht creëren, praten, helpen.
We zijn hier niet van ‘eigen schuld, dikke bult’.”

Groente en fruit
De 80-jarige Jan Hoogendoorn stond aan de wieg
van de wijkwinkel. Hij weet nog precies hoe het ging:
“Ds. René van Loon was bij ons op huisbezoek geweest. Hij was amper de straat uitgefietst, of hij
stond weer voor de deur. ‘Ik moet je even wat voorleggen. En toen rolde dat plan voor de wijkwinkel
over tafel.” Hoogendoorn, geboren Rotterdammer,
had een lange loopbaan achter de rug als eigenaar
van verscheidene zaken in groente en fruit, en als docent in het vakonderwijs.
“Ik heb altijd gewerkt met één oog naar boven, één
oog naar de mensen. Ik ben een kind van God - ik krijg
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10 jaar vrijwilligerswerk voor de wijk
er kippenvel van als ik het zeg - en van daaruit help
ik mijn medemensen.” Hij deed al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen toen die term nog
moest worden gemunt.
“Hoe stamp je een wijkwinkel uit de grond? In no
time hadden we zo’n 25 vrijwilligers uit de kerk. Ik
ben gaan kijken bij een soortgelijke wijkwinkel op
Charlois, daar mochten we in kleine groepjes een
paar maanden meelopen, om ervaring op te doen.”
Dan was er nog een horde te nemen: de locatie. Het
winkelpand bij het NS-station stond al een tijd leeg.
“De kerkrentmeester zei wel zes keer: ‘Jan, dat kunnen we niet betalen’, maar ik hield me stil. Als het
doorgaat krijgen we het van de Heer, daarvan was
ik overtuigd.” De vrouw van de vastgoedonderneming (‘een moordwijf’) hielp een handje en zo kon
het lint worden doorgeknipt.
Voor de Ontmoetingskerk betekende de wijkwinkel
een extra middel om bewoners te dienen, zegt missionair werker Gert van den Bos. “De winkel kanaliseert de liefde van God voor wijkbewoners.” Voor
veel bewoners is het initiatief van onschatbare
waarde geweest. “Heel wat mensen zijn uit hun isolement gehaald, hebben hoop en perspectief gekregen, vonden weer een weg in een woud van regels.”
“Ik was al vaak langs gelopen, maar ik dacht dat je
hier vooral naar toe ging als je zin had in breien of

‘Ik was al vaak langs gelopen,
maar ik dacht
dat je hier vooral naar toe ging
als je zin had in breien of koffie.
Nooit geweten dat je hier ook
hulp kon krijgen’

Henk zitten in het coördinerend team van de wijkwinkel. “Mensen komen hier met een formulier dat
ze niet goed ingevuld krijgen, of toeslagen die niet
kloppen. Al pratend ontdek je dat er meer speelt.”

“Ik vind het eigenlijk steeds leuker,“ zegt Yvonne. “Je
staat er versteld van hoeveel problemen er dichtbij
huis zijn. Je kunt jezelf nuttig maken, door belangeloze hulp. Ik merk dat ik er blij van word.”

Missionair diaconaat

Taallessen

Henk en Connie kregen bij het tienjarig jubileum van
de Wijkwinkel een Capels Compliment, een onderscheiding van de wijkwethouder. “Henk is van de cijfertjes, ik ben van de organisatie en het woord”, zegt
Connie. “We bieden diaconale hulp. Maar als je mensen beter leert kennen en je deelt levenservaringen,
dan vertel ik dat ik geloof dat de Here Jezus er voor
hen wil zijn. Dat ze voor God van waarde zijn.
Meestal reageren ze daar verrast op.”
Dat scherpe onderscheid tussen het missionaire en
het diaconale maken we zo min mogelijk, vertelt
Gert van den Bos, missionair werker van de Ontmoetingskerk. “In de wijkwinkel laten we het evangelie
zien, zonder er woorden aan te geven. Het is diaconaat pur sang. De afgelopen 10 jaar zagen we wel
dat er diverse mensen via de wijkwinkel tot geloof
gekomen zijn.”
Yvonne van den Berg is sinds november vorig jaar
vrijwilliger bij de Wijkwinkel. “Mijn moeder doet dat
al jaren, dus ik ben ermee vertrouwd. Toen ik vorig
jaar werkloos werd, heb ik me aangemeld want
thuiszitten, daar word je niet blij van.” Elke donderdag is ze er te vinden.
“Je hoort schrijnende verhalen. Mensen van wie het
huis ‘onder water’ staat, mensen die werkloos zijn
geraakt, vrouwen die in de steek zijn gelaten door
hun vent.”
Het helpt als medewerkers van de wijkwinkel naar
ambtenaren bellen, zegt coördinator Connie. “Wij
vinden makkelijker ingang dan een willekeurige burger. De wijkwinkel heeft een goede naam en het
scheelt natuurlijk ook dat we de weg weten.”

Els Nieuwenhuis coördineert de taallessen, niet alleen voor vluchtelingen en asielzoekers, maar ook
voor mensen die zich bijvoorbeeld via hun relatie in
Capelle hebben gevestigd; Chinezen, Polen, Eritreërs, Syriërs. “Ons eerste doel is mensen helpen Nederlands te praten. Velen durven dat niet, ze
schamen zich voor hun gebrekkige taal, of vanwege
de grammaticale fouten. Als je ze daar niet bij helpt,
durven ze geen sociale contacten aan te gaan en vereenzamen ze langzaam maar zeker.”
Er zijn vier groepen; op het hoogtepunt telde Els 35
leerlingen, momenteel zijn het er zo’n 20. “Het lastigste is het uiteenlopende niveau. Sommigen hebben een talenknobbel en doorlopen in relatief korte
tijd alle niveaus; anderen komen nooit verder dan de
eerste groep.” Negen jaar is Els al bij het werk betrokken. “Het is echt een uitje voor me.”
De Wijkwinkel heeft de kerk veel goodwill gebracht.
Gert: “We zijn voor de gemeente een A-merk in de
wijk - zoals de stadsmariniers, de wijkagenten, de
huisartsen, de welzijnsorganisaties, de Voedselbank,
is ook de Ontmoetingskerk zo’n A-merk. ‘Jullie hebben een lijntje met Boven’, zei één van de ambtenaren, zelf moslim. De trouw van vrijwilligers heeft
daar zeker toe bijgedragen. Bij alle waardering is het
zaak alert te blijven op de corebusiness van de kerk.
We werken graag samen met allerlei organisaties in
de wijk, maar mét onze eigen missie.”

Koos van Noppen is Hoofd stafafdeling
communicatie van de IZB

koffie. Nooit geweten dat je hier ook hulp kon krijgen”, zegt Nathalie, een alleenstaande moeder van
twee jongens. “Ik zat diep in de problemen. Financieel, maar ook wat betreft geloof. De gemeente waar
ik lid van was, liet het afweten. In mijn donkerste momenten dacht ik: Wie kijkt er nog naar me om?” Een
buurvrouw bracht haar in contact met de wijkwinkel.
“Nathalie was tussen wal en schip terechtgekomen.
Ze viel steeds net buiten de regels”, zegt Connie, die
haar begeleidde. “Als er niet zo precies naar de letter, maar wel in de geest van de wet was gehandeld,
was ze niet in zo’n lastig parket beland.” De wijkwinkel helpt mensen zichzelf te hervinden, vertelt Connie. “Ergens diep van binnen smeult een vuurtje, dat
proberen we weer op te poken. Als niemand het
aanblaast, dooft het.”
Hoe haar leven er uitgezien had zonder steun van de
wijkwinkel, daar wil Nathalie liever niet over nadenken. Een paar dagen geleden kreeg ze via de diaconale hulp een eettafel en nog wat spulletjes. “Het
meest verbazingwekkende vind ik dat mensen van
een andere kerk, die mij totaal niet kennen, zich zo
voor mij inzetten.”
“Achter een onbenullige vraag kan een wereld aan
problemen schuilgaan”, zegt Connie. Zij en haar man
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Humaan zelfmoordpoeder? DEBAT
Weloverwogen suïcide is meestal een illusie
Het is het toppunt van zelfbeschikking: op een zelfgekozen moment zelf een einde
aan je leven maken. Enthousiast promootte de Coöperatie Laatste Wil een poeder
dat dit pijnloos moest bewerkstelligen. En toen stierf een meisje van 19 jaar.
Op de zolder van een café in de Utrechtse binnenstad ben ik in gesprek met tientallen jongeren van
GroenLinks en D66. Ze vinden het dapper dat ik ben
gekomen en spreken over “het hol van de leeuw”.
Het onderwerp van de avond is ‘voltooid leven’. Ik
vind het juist erg dapper dat zíj wilden komen praten. Als je zo jong bent is de dood geen ‘spraakmakend’ thema. Ook de NVVE is uitgenodigd.
Het wordt een warme avond met een verhit debat.
De jongeren stellen kritische vragen, aan mij maar
ook aan de vertegenwoordigster van de NVVE. Bijvoorbeeld: “U hebt het steeds over zelfeuthanasie,
maar het is toch gewoon zelfmoord?” En: “Wie beschermt mij als ik een poeder of pil in huis heb en
een rotdag heb?”
Het zijn de vragen die ik ook heb, maar die nu uit ‘onverdachte hoek’ kwamen. Een bevredigend antwoord blijft - zo is mijn indruk - uit.

‘Veilig en humaan’
Bij voltooid leven denken we doorgaans niet aan jongeren. ‘Dat is voor oudere mensen die zelf de regie
willen hebben en op een waardige manier uit het
leven willen stappen. Een kwestie van barmhartigheid.’
Het is het verhaal van organisaties als de NVVE. De
Coöperatie Laatste Wil (CLW) zag haar ledental in
korte tijd groeien tot boven de 20.000 toen bekend
werd dat zij een ‘veilige en humane’ manier hadden
gevonden waarmee mensen hun leven zouden kunnen beëindigen.
En toen werd het ineens wél iets waar jongeren mee
te maken hebben. Het verhaal van ‘barmhartigheid’
en ‘waardig uit het leven stappen’ werd plotsklaps
en hardvochtig doorgeprikt. De 19-jarige Ximena
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maakte eind februari een einde aan haar leven met
een zelfmoordpoeder dat ze voor een tientje op internet kocht. Kinderlijk eenvoudig kon ze het middel
bestelen. Ze leed aan een posttraumatische stressstoornis en was maar voor één ding banger dan voor
haar angsten: pijn.
De berichtgeving over een zogenaamd ‘snel en pijnloos’ middel van de CLW heeft haar op het idee gebracht, zeggen de ouders van Ximena. Het is het
ergste dat ouders kan overkomen, een kind dat
overlijdt of uit het leven stapt.

Frustrerend
Ik kan het al langer echt niet aanzien; de verspreiding van een zelfmoordpoeder via de CLW, nota
bene zonder dat er controle is op wie het middel in
handen krijgt. Alle Kamervragen ten spijt, leek de organisatie niet te stoppen. Pijnlijk en frustrerend! Wat
hier op het spel staat, is de veiligheid van kwetsbare
mensen in onze samenleving. De dood van een
jonge vrouw door dit middel, heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.
Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels besloten
strafrechtelijk onderzoek in te stellen en na een gesprek met het OM heeft de CLW besloten haar activiteiten definitief stop te zetten.
Dat is wat mij betreft het enige wat zij kon doen: het
is onverantwoord als organisaties doelbewust een
middel voor zelfdoding verspreiden. Als dat al niet
verboden zou zijn, moet het verboden worden.
De Coöperatie noemde het besluit van het OM om
strafrechtelijk onderzoek in stellen eerder ‘bizar’,
maar ík vind het bizar als we jonge mensen in feite
faciliteren om een einde aan hun leven te maken en
daar dan - zoals de CLW - geen enkele verantwoor-

Carla Dik-Faber is lid van de
Tweede Kamer voor de ChristenUnie

delijkheid voor willen dragen.
Een vader mailde mij onlangs over de zelfdoding van
zijn dochter en wat hij schreef is treffend: ‘De idee
van de weloverwogen balanssuïcide is in veruit de
meeste gevallen niet meer dan een illusie, gebaseerd op een doorgeslagen autonomiegedachte’.

Autonomie
Autonomie is een groot goed. Maar we moeten óók
erkennen dat er in het leven momenten kunnen zijn
dat onze autonomie niet zo absoluut is als we wel
zouden willen. En dat we - als onderdeel van een gemeenschap - ook onder invloed staan van onze omgeving. En dat niet iedereen op ieder moment in
staat is om een autonome keuze te maken.
Of zoals de jongeren in het Utrechtse café het onder
woorden brachten: “Als ik een zelfmoordpil gebruik,
breng ik andere mensen misschien wel op gedachten”. Je moet er niet aan denken.
Als christenen geloven we dat mensen aan elkaar
zijn gegeven om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen, zoals Jezus omzag naar de mensen
die Zijn uitgestoken hand nodig hadden.
Ook de overheid heeft een taak om kwetsbare mensenlevens te beschermen. Omdat niet iedereen dat
altijd zelf kan. Ik wil daarom dat de overheid investeert in goede zorg en levensbegeleiders, de aanpak
van eenzaamheid hoog op de agenda zet en werk
maakt van Waardig ouder worden. In het regeerakkoord is daarvoor 180 miljoen vrijgemaakt. Bovendien wordt er 15 miljoen éxtra geïnvesteerd in
suïcidepreventie.
Ik wil onze jongeren niet loslaten, maar hen beschermen en zorgen dat ze in een veilige omgeving kunnen opgroeien.
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Boven het hoofd
groeien

Elsbeth
Gruteke

Onderbuik

De dood is overwonnen, de wortel van het kwaad is vernietigd. Alle ruimte om te
leven en groeien. Groeien is een ode aan het leven en dus aan God. En wanneer
zaken je boven het hoofd lijken te groeien… Kijk dan omhoog, want kracht bevindt
zich boven je hoofd. Wat betekent het voor ons dagelijks leven om geworteld te zijn
in de opstandingskracht van Jezus? De laatste bijdrage uit de kalender van Tear.
De rechtvaardigen groeien op als een palm.
Psalm 92:13
Een dadelpalm heeft een lange, ranke stam, met een
breed uitwaaierend groen bladerdak. Daardoor valt
hij meteen op. Hij kan wel 35 meter hoog en 150 jaar
oud worden. Het is een reus in alle opzichten. Want
hij heeft ook nog eens een enorme levenskracht. Je
kunt dadelpalmen tegen- komen op de meest afgelegen, onherbergzame plekken, want ze kunnen
goed tegen warmte, droogte en zout water.
Niet voor niets was de palm in de oudheid het symbool van overwinning. Maar er valt nog iets op: een
dadelpalm draagt véél vrucht, tot wel 500 kilo per
jaar. En met zo’n palm wordt de rechtvaardige vergeleken in Psalm 92. Geplant in het huis van de Heer.
We mogen opvallen en een baken van hoop zijn.
Gods levenskracht doorstroomt ons. En jaar na jaar
mogen wij vrucht dragen voor Hem. Wat een eer om
‘een palm van de Heer’ te mogen zijn.
In de omgeving van de palm vinden zwakke en
kwetsbare planten vaak een vruchtbaar en veilig
plekje. Dat doet denken aan al die mensen die in
woestijnperiodes opstonden en anderen opbeurden
en tot zegen waren. Wat voor plek bieden wij aan de
mensen om ons heen? Zijn ze veilig bij ons? Kunnen
ze vrucht dragen? Of werkt ons leven verstikkend op
onze naasten?

Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan
heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan
heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning.
1 Korintiërs 15:54
Het is helemaal waar, maar nog niet helemaal werkelijkheid. We leven in een ‘al wel’, maar ook in een
‘nog niet’. Jezus heeft de dood overwonnen en toch
blijven er mensen sterven. Aan de ene kant is de
dood een overgang van een gevangenis naar een paleis, van slapen naar waken, van een woeste zee naar
een veilige haven. Maar aan de andere kant blijft de
dood vreselijk. Een intens verdrietige gebeurtenis.
We weten het wel: de dood is geen eindstation meer,
maar een poort naar een nieuwe werkelijkheid. De
echte werkelijkheid.
Als we via de dood de heerlijkheid van God binnengaan, komen we erachter dat ons leven op aarde als
een verre droom was en dat het echte leven nu is begonnen. In die hoop, in dat geloof, leven wij. Maar
het blijft een paradox: hechten aan het leven hier én
uitzien naar het leven daar.

Henk Stoorvogel is pastor in de Vrije Evangelisatie
Zwolle. Hij is oprichter en leider van de 4e Musketier,
en geeft masterclasses in spreekvaardigheid.

Ik ben een grootverbruiker van social media,
onlangs vierde ik mijn 7-jarige Twitter-verjaardag. Facebook gebruik ik sinds een jaar of drie.
Een mooie manier om contact te hebben - en
te krijgen - met een breed palet aan mensen
en organisaties, een platform om me te mengen in het publieke debat. Ik ben er blij mee.
Die blijdschap is een beetje voorbij nu bleek
dat Facebook gegevens van haar gebruikers
verkocht heeft aan een bedrijf met de fraaie
naam Cambridge Analytica. De naam is fraai, de
activiteiten niet. Want waarvoor gebruikt Cambridge Analytica de informatie van Facebook?
Het bedrijf zegt zelf: ‘We willen gericht berichten sturen, we bouwden modellen over wat
we van deze mensen wisten, om te zorgen dat
we gericht op hun onderbuik konden inspelen.’
Ja, u leest het goed. Het bedrijf richt zich op
uw en mijn onderbuik. Via die onderbuik helpt
Cambridge Analytica partijen om verkiezingen
te winnen. Zo waren ze actief bij de verkiezingen in de VS, en bij de Brexit-campagne. Inmiddels is het bedrijfje, gelukkig, bijna ter ziele
maar daarmee is het probleem niet opgelost.
Onze onderbuik en de angsten die daarin
rondwaren, voor vluchtelingen, voor verlies
van welvaart of voor wat dan ook, is het instrument geworden om verkiezingen te winnen.
Daar maak ik mij zorgen over. Democratie bestaat bij de gratie van vertrouwen. Daarvoor is
eerlijke informatie nodig, geen spookbeelden,
innerlijke demonen of ongegronde angsten.
‘Het gaat er niet om dat het waar is wat mensen lezen, als ze het maar geloven.’ Nog zo’n
schokkend citaat van Cambridge Analytica.
Schokkend vanwege de manier waarop dit
soort bedrijfjes werken maar ook omdat wij
blijkbaar vatbaar zijn voor stemmingmakerij en
onderbuikgevoelens, en het blijkbaar ontbreekt aan een gevoel van veiligheid en stabiliteit.
Dat bleek ook tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Burgers voelen zich niet meer voor
langere tijd senang bij één politieke stroming
of partij.
Hoe voorkomen we dat de onderbuik aan de
macht komt? Allemaal Facebook opzeggen en
stoppen met social media lijkt me niet de oplossing. Wel helpt het ons goed bewust te zijn
van onze eigen onderbuik- en angstgevoelens.
Ook weldenkende lezers van CW hebben ze,
zelfs columnisten. Je eigen onderbuik af en
toe aan een nauwkeurige inspectie onderwerpen, kan helpen. En niet al te lichtgelovig zijn
als er weer eens een Facebook-bericht voorbijkomt, ook.

kalender.tear.nl
6 april 2018
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Waardeer wat er al is in je kerk
Gemeenteopbouw, maar dan anders
tekst Els Deenen en Else Roza , beeld Pexels

De neiging om in de kerk te gaan kijken naar wat er allemaal niet deugt en dus veranderd
moet worden, is vaak groot. Maar ontwikkeling kan ook anders, namelijk met waarderende gemeenteopbouw. Hoe en waarom dat werkt, leggen twee kerkelijk werkers uit.
Het is zondagmorgen, 4 februari om half negen. Een
groep vrijwilligers is al in de kerk en dekt de tafels
voor het ontbijt met de gemeente. Het ziet er gezellig
uit. Tegen 9:00 uur druppelen de eerste mensen binnen. Als iedereen er is, heet de gastvrouw eenieder
van harte welkom.
Dan krijgen de deelnemers vragen mee, die horen bij
het gesprek later op de dag, na de kerkdienst. Zo
kunnenze alvast over de vragen nadenken. En dat
doen ze. De vragen luiden:
- Wat waren voor u persoonlijk markante of belangrijke gebeurtenissen in of rond de gemeente? Wat
herinnert u zich nog goed?
- Kijkend naar het verleden en het heden van de gemeente, zijn er dan gebeurtenissen te noemen waarbij u denkt of gelooft: 'Daar was God aan het werk?'
- Denkend aan de toekomst van de gemeente: als u
drie wensen zou mogen doen, welke zijn dat?
Het duurt even voordat de verhalen loskomen. De
vragen zijn anders, ze vragen een andere manier van
denken: de eerste verandering.
Na de kerkdienst schrijven gemeenteleden in steekwoorden hun antwoorden op post-its en hangen die

op de 'muur'. Een flink aantal gele briefjes siert de
wand. Een aantal gemeenteleden licht desgevraagd
hun antwoorden toe.
Door de persoonlijke verhalen heen tekent zich een
beeld af wat mensen bijzonder vinden aan de gemeente: er is aandacht voor elkaar. Je mag zijn zoals
je bent. Is dat bijzonder? En dan komen de gelovige
noties los: je wordt gedragen, een diep besef dat je
er niet alleen voor staat. Wat gunnen ze dit andere
mensen uit het dorp!
Er over praten is moeilijk, ook voor eigen publiek, laat
staan voor mensen van buiten. Het verlangen is om
van die rijkdom uit te delen, maar o, wat lijkt die
droom ver weg...
Het gesprek smaakt naar meer. Het kernteam gaat
aan de slag om uit de vertelde verhalen het kernthema te halen. Welke thema brengt hun verlangen
dichterbij?
Het kernthema dient positief en uitdagend geformuleerd te zijn. Het onderzoek dat volgt richt zich op
wat de gemeente al in huis heeft om haar verlangen
dichterbij te halen. Het verlangen staat centraal in
het onderzoek en niet de problemen! Hoe werkt dat?

Stap 1: verkennen
Een andere gemeente formuleert haar kernthema als
volgt: ‘Beleef het in de Brugkerk!’ De gemeente verlangt naar een kerk waar wat te beleven valt, zowel
voor henzelf als voor de mensen uit het dorp. En dan
niet zomaar iets, maar iets wat te maken heeft met
hun wezen, met waar ze ten diepste kerk voor zijn.
Een gemeente die bruggen slaat, die verbindingen
legt.

Stap 2: vertellen
Vertellen is de tweede stap. In gesprek met elkaar
gaan gemeenteleden ‘schatgraven’: waar beleven ze
zelf iets aan de kerk? En bij welke momenten en gebeurtenissen is de kerk ook voor het dorp van betekenis? Wat deden ze op die momenten nu eigenlijk
goed? Wat hadden ze op hun beste momenten kennelijk in huis? Al schatgravend ontdekken ze hun
sterke kanten. Ze worden er vrolijk van - het doet
hen goed om op deze manier naar de gemeente te
kijken.

Stap 3: verbeelden
Als je nu kijkt naar de sterke kanten van de gemeenschap, wat zou er mogelijk zijn als ze die zouden inzetten? Met deze ‘droom-opdracht’ gaan ze in de
zomervakantie aan het werk. Sommigen maken
foto’s bij hun toekomstbeeld, anderen plakken als
gezin een collage. Iemand maakt een beeld. Een kind
maakt een kijkdoos.
Zo droomt de hele gemeente mee, en wordt het beeld
van de gemeente van de toekomst steeds verder ingekleurd. Zo ontstaat een gemeenschappelijk visioen.

Stap 4: vernieuwen
De vierde stap richt de blik op de organisatie. Bij het
vernieuwen brengen ze in kaart wat en wie er nu voor
nodig is om de gewenste verandering vorm te geven.
Hoe zou het kunnen? Met wie kan er worden samengewerkt, binnen en buiten de gemeente? Het Kultuurhuus, een plaatselijk centrum, komt in beeld. En
de mogelijkheid van een pioniersplek voor het jongerenwerk, breder dan de eigen kerk alleen. De band
tussen diaconie en burgerlijke gemeente wordt verstevigd. En er komen maandelijkse meditatiebijeenkomsten op een doordeweekse avond, die steeds
meer dorpelingen bereiken.

Stap 5: verwezenlijken

Waardeer alles wat er aan moois is in je kerk.
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De vijfde stap, het verwezenlijken, is eigenlijk al lang
begonnen. Vanaf het moment dat de droom vorm
kreeg, is de gemeente al spontaan aan het groeien
naar een kerk waar wat te beleven valt, een geloofs-
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gemeenschap die ertoe doet. Alleen al het verlangen meente klinkt door hoe wij denken, voelen, waar wij
om het spiritueel centrum van het dorp te zijn, zorgt staan. En dat brengt ons bij het positieve principe:
ervoor dat gemeenteleden zich daar - los van elkaar- waarderende vragen leiden tot een focus op het
op oriënteren. Een los initiatief is dan snel genomen! goede en kleuren daarmee het beeld van de werkeIn deze fase verbinden gemeenteleden zich echter lijkheid.
formeel met het verlangen. Het wordt onderdeel van Vraag je mensen verhalen te vertellen over wat goed
een beleidsplan, waar zij stelselmatig met elkaar aan gegaan is, dan schets je niet alleen een positief beeld
van de werkelijkheid: het verandert je voelen, denken
gaan werken.
'Ik was moe toen de avond begon, opgetogen en over de gemeente. Het is kijken-met-andere-ogen:
energiek ging ik naar huis', zei een deelnemer. En:‘Ik leren kijken met de barmhartige ogen van God. Zien
werd geraakt door het verhaal van mijn gespreks- wat er is, en wat er mogelijk is. Dat biedt niet alleen
partner’.
perspectief, het verandert je hart.

als het ware vooruitgrijpt op wat er komt. Verlangen
brengt mensen in beweging. Het hart richten naar
het licht, de belofte, het gewenste toekomstbeeld dat
je met elkaar maakt, beïnvloedt je gedrag.
We gaan ons alvast gedragen naar het droombeeld.
Verlangen om meer te zien van Gods koninkrijk op
aarde ('Uw koninkrijk kome') zet ons in beweging.
Ongekende bronnen worden aangesproken. Gods
Geest vuurt ons aan en doet ons verlangen naar
meer.

Bijbelse principes

Verhalen vertellen

Waarderende gemeenteopbouw is gebaseerd op Appreciative Inquiry (AI), een methode of zienswijze, die
afkomstig is uit de organisatie-en advieswereld. De
principes die grondslag liggen aan de manier van
werken matchen verrassend goed met wat we uit de
Bijbel aangereikt krijgen. Bij AI zijn dat de volgende
principes: het sociaal constructionisme, het positieve
principe, het poëtische principe, het simultaniteitsprincipe en het anticipatoire principe.
In waarderende gemeenteopbouw vertellen gemeenteleden elkaar verhalen over de gemeente, dat is de
theorie van het sociaal constructivisme. De verschillende verhalen weven zich tot een gezamenlijk beeld
van de werkelijkheid. Hoe meer stemmen, des te rijker het beeld. Iedereen doet ertoe. Dit principe zegt:
de waarheid bestaat niet, er zijn slechts verhalen
over de waarheid, die ontstaat in de dialoog.
Taal is niet objectief. In onze verhalen over de ge-

Het poëtisch principe komt tot uiting bij het vertellen
van verhalen. Elke keer als er verhalen verteld worden over de gemeente, kan er weer iets nieuws worden ontdekt. Het aantal verhalen dat over de
gemeente verteld kan worden is eindeloos. Het gaat
hier niet alleen om de feiten. In een verhaal krijgen
meerdere stemmen, emoties en spiritualiteit ook een
plek. Dat kennen we. De bijbel staat bol van verhalen.
Steeds weer vertelt het ons iets over God, een mysterie, waar eigenlijk geen woorden voor zijn.
Het simultaniteitsprincipe wil zeggen dat onderzoeken en veranderen gelijk optrekken met elkaar. Als
mensen van hart tot hart met elkaar spreken, laat
ons dat niet onberoerd: we worden gevormd. Vanuit
christelijk perspectief zou je kunnen zeggen dat in
de dialoog Gods Geest kan werken. Met het gesprek
begint de verandering al!
Het anticipatoire principe ten slotte houdt in dat je

We zien dat het werkt: mensen worden enthousiast,
ze worden geraakt en komen in beweging. Woorden
brengen een werkelijkheid tot stand. Op een menselijke manier klinkt daarin de bijbel door: 'In het Woord
was leven en het leven was het licht voor de mensen'.
Hoeveel te meer zal het AI-proces dan leven geven
aan de gemeente, wanneer de woorden van God
daarin ook een plaats krijgen!
In ons werk zoeken wij actief naar mogelijkheden om
de woorden van God en de woorden van mensen met
elkaar te verbinden. Appreciative Inquiry wordt waarderende gemeenteopbouw. Het opent je ogen voor
wat er al is en maakt dankbaar. Een gezamenlijk verlangen geeft vleugels. Zo bouwt de Heer aan zijn
kerk. Daar onderdeel van zijn, is verrijkend, ook voor
jezelf.
Els Deenen en Else Roza zijn
specialisten waarderende gemeenteopbouw.
Voor meer informatie: www.met-andere-ogen.nl
www.leren-waarderen.nl

Leven

Els Deenen en Else Roza: Als mensen worden geraakt en enthousiast worden, komen ze in beweging.

6 april 2018
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Actueel
Wijdekerk registreert de 100e kerk

Saskia van Meggelen leidt synode PKN

Bill Hybels onder vuur om wangedrag

De acceptatie van homoseksualiteit en transgenders
verschilt van kerk tot kerk. Stichting Wijdekerk wil de
acceptatie te bevorderen en zichtbaar maken. Daarvoor staat op de website wijdekerk.nl een vragenlijst
die kerken kunnen invullen en waarmee duidelijk
wordt in hoeverre zij homo’s accepteren. Onlangs
vulde de honderdste kerk die vragenlijst in. Met De
Binnenwaai, Kerk op IJburg, heeft Wijdekerk.nl de
eerste 100 kerken in kaart gebracht.
Naast een overzicht van kerken biedt Wijdekerk ook
ruimte aan ervaringsverhalen om daarmee te laten
zien hoe LHBT-ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Niet om met een beschuldigende
vinger te wijzen, maar om te laten zien wat het met
mensen doet als ze, omdat ze homo/lesbisch/biseksueel of transgender zijn, anders behandeld worden.
Kerken die zich op de kaart willen laten zetten kunnen het vragenformulier invullen via www.wijdekerk.nl/vragenlijst-kerken

Ds. Saskia van Meggelen is de nieuwe voorzitter van
de generale synode (landelijke vergadering) van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij volgt ds.
Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar
die post bekleedde.
Van Meggelen (Zuidland, 1967) is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor
was ze predikant in Gravenmoer, Almkerk en Lopik.
Van Meggelen studeerde theologie in Apeldoorn
(TUA) en de Theologische Universiteit te Kampen
(ThUK). Ze is afgestudeerd in de vakken kerkrecht,
systematische theologie en Nieuwe Testament.
Samen met scriba ds. René de Reuver vormt Van
Meggelen straks het gezicht naar buiten toe van de
Protestantse Kerk. In haar toespraak aan de synode
die haar benoemde, zei Van Meggelen ook dat er in
de Protestantse Kerk veel zal veranderen door de
beslissingen die zijn genomen in het kerkvernieuwingsproces Kerk2025.

De Amerikaanse pinkstervoorganger Bill Hybels
wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voormalige gemeenteleden van zijn
kerk Willow Creek Community Church hebben aan de
bel getrokken. In de Chicago Tribune verwijt voorgangersechtpaar John en Nancy Ortberg Hybels ongewenste omhelzingen en een uitnodiging op zijn
hotelkamer. Volgens Hybels zouden de beschuldigingen niets meer zijn dan een poging om zijn bediening
in diskrediet te brengen. Hij wijst erop dat de onthullingen deels betrekking hebben op decennia oude
gebeurtenissen.

Daarna stond hij in Drachten (1958) en Arnhem
(1966, vanaf 1971 als legerpredikant). Ds. Wijnja
ging in 1986 met emeritaat.

renveen uitvoeren om binnen twee jaar het werk
daar af te ronden. Hij blijft verbonden aan de kerk
te Heerenveen als predikant met een bijzondere
taak en beschikbaar voor algemene predikantstaken binnen de kerken.

KErKElIJK VErKEEr
Protestantse Kerk in Nederland
Beroepen
te Middelharnis-Sommelsdijk (Exodusgemeente),
ds. J. de Visser te Maassluis, die dit beroep heeft
aangenomen; te Ermelo (hervormd Nieuwe Kerk
Zuid, Leuvenum en Staverden) en te NoordhornSaaksum (hervormd), ds. A. Schroten te Leerdam;
te Hoek van Holland, ds. D. van Duijvenbode te
Monster (De Hoeksteen); te Veendam, ds. H.E. van
der Zwaag-Visscher te Gendringen-Bontebrug, die
dit beroep heeft aangenomen; te Werkendam (hervormd wijk 2), ds. R.W. de Koeijer te Bilthoven (hervormde wijkgemeente De Ark); te Workum in
combinatie met It Heidenskip, ds. A. Vriend te Ouwsterhaule-Scharsterbrug, die dit beroep heeft aangenomen.

Christelijke Gereformeerde Kerken
Beroepen

Preekbevoegdheid

te Aalten, kandidaat J. van den Os te Harderwijk.

student W.A. Oosterhof te Kampen, e-mail waoosterhof@outlook.com.

Aangenomen

Intrede

naar Urk (Maranatha), kandidaat J. van Vulpen te
Kesteren, die bedankte voor Genemuiden; naar
Scheveningen, kandidaat W.L. van der Staaij te Elburg.

zondag 8 april te Waardhuizen, kandidaat H.T.
Wendt uit Kampen.

Nederlands Gereformeerde Kerken
Aangenomen
naar Boven-Hardinxveld (hervormd), ds. J.C. Breugem te Sommelsdijk (hervormd); naar Rijssen (hervormd wijk 5), ds. A.C. de Kruijf te Haaften
(hervormd); naar Werkendam (hervormd wijk 1),
proponent G.R.G. van der Neut te Utrecht; naar
Maassluis (wijkgemeenten Koningshof en Iona), ds.
D.W. Brouwer te Utrecht-West.

Bedankt
voor Woudenberg (hervormd wijk 1), ds. K. Hak te
Goudswaard (hervormd).

Afscheid
zondag 15 april van Stad aan 't Haringvliet (deeltijd), ds. H.J. Catsburg, die geestelijk verzorger blijft
voor Zorggroep Ter Weel in Goes; van Noorden
(hervormd), ds. D.G.R.A. Beekman wegens vertrek
naar Ede (hervormd, Bethelkerk).

Ds. H.E. Wijnja overleden
Op 15 maart is ds. H.E. Wijnja overleden. Hendrik
Eliza Wijnja werd geboren op 21 december 1926 in
Harlingen. Hij studeerde theologie in Kampen en
werd in 1954 gereformeerd predikant in Godlinze.
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Afscheid

Beroepen

zondag 8 april van Culemborg, ds. L.A. den Butter
wegens vertrek naar Rijnsburg.

te Barendrecht, ds. H.H. Scheffer te Nijverdal, die
dit beroep heeft aangenomen.

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Beroepen
te Apeldoorn-Zuid, ds. Z. van Hijum te Zevenbergen.

Benoemd
als dovenpredikant binnen het Interkerkelijk Dovenpastoraat, ds. K.D. Smit te Dokkum.

Benoemd
tot kerkelijk werker door de Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt te Groningen-Noord-West: ds. P. Groen
te Heerenveen, die deze benoeming heeft aanvaard. Het betreft een benoeming in deeltijd voor
70% met taken in het pastoraat en op het gebied
van gemeenteopbouw met ingang van 5 maart
2018. Daarnaast zal hij een beperkt aantal taken
voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hee-

CW 07 2018.qxp_Layout 1 29-03-18 14:25 Pagina 11

Schoonheidsplicht
De loden last van het mooi moeten zijn
Kelly Keasberry is theoloog

Presteren en succesvol zijn, is belangrijk, maar er goed uitzien is inmiddels ook
een morele plicht geworden. En als de natuur dat niet geeft, spuit, lift en smeer
je jezelf maar op in de vaart der volkeren. Als het kan, moet het ook!

Last van een fronsrimpel? Een spuitje botox is zo
gezet. Anno 2018 hoeft niemand meer rond te blijven lopen met wijnvlekken, hamsterwangen of
grijze haren. De schoonheidsindustrie floreert
meer dan ooit tevoren. Maar levenslang mooi zijn:
hoe zaligmakend is dat?
Hoe meer producten en behandelingen er beschikbaar zijn, hoe groter de druk die mensen voelen om
mooi te moeten zijn. Er is immers geen reden meer
om nog langer met je onvolkomenheden rond te
blijven lopen. Volgens de socioloog Dana Berkowitz
raakt het gebruik van botox steeds meer ingeburgerd. In haar boek Botox Nation zegt ze: ‘Het feit
dat Botox-injecties tijdelijk, repetitief en verslavend
zijn, en dat ze als preventief in de markt worden
gezet, maakt dat deze injecties steeds meer een regulier lichaamsonderhoud worden, net als tandenpoetsen en kappersbezoek’.
Ook socioloog Meredith Jones constateert dat cosmetische chirurgie de normaalste zaak van de wereld geworden is. Ze voorspelt zelfs dat dit
halverwege de 21e eeuw ‘de absolute norm’ voor
vrouwen zal zijn. Als iedereen immers een facelift
kan laten uitvoeren, is er geen excuus meer voor
hamsterwangen of een onderkin.
Hoewel er rond plastische chirurgie nog altijd een
Hollywood-sfeertje kleeft, dromen steeds meer
vrouwen ervan. Maar ook mannen schuwen het
mes niet. De British Association of Aesthetic Plastic
Surgeons meldde het afgelopen jaar dat het aantal
‘papa make-overs’ flink is gestegen. Het aantal liposucties onder mannen steeg met 20%, en het aantal borstverkleiningen met 13%.

Kraaienpootjes
Durft er eigenlijk nog wel iemand oud te worden?
Wie heeft nog het lef om de kraaienpootjes en de
eerste grijze haren te verwelkomen? Want dat je
daar lef voor zult moeten hebben, is duidelijk. Wie
tevreden is met een maatje meer, met coupe biljartbal of lachrimpels, wordt steeds vaker gezien
als iemand die de moed heeft opgegeven. Iemand
die jammerlijk faalt om het beste van zichzelf te
maken.
Grijs haar is hip en trendy, maar dan wel onder jongeren. Want hoewel twintigers de afgelopen
zomer massaal hun lokken zilver lieten kleuren, is
dat voor veertigplussers een no go. Toen ex-miss
België Brigitta Callens haar lange lokken grijs
verfde om van het gekleur af te zijn, was de Benelux te klein.
Lichaamshaar is ook zoiets. De 21e-eeuwse norm
stelt dat het vrouwenlichaam glad moet zijn. Okselhaar, beenhaar - of erger nog: schaamhaar - wordt
gezien als vies. Als iets waarvoor je je zou moeten
schamen. Wax- en lasersalons mogen zich in de
handen wrijven.

en masterstudent journalistiek

‘Schoonheid is iets wat mensen in toenemende
mate definieert. Het is een ethisch ideaal geworden’, aldus Heather Widdows, professor globale
ethiek aan de universiteit van Birmingham. ‘Het is
de standaard die we gebruiken om onszelf en anderen te beoordelen, zowel in goede als in slechte
zin. En dat heeft een belangrijke invloed op hoe
mensen over zichzelf denken’.
Zeker als het gaat om jonge meisjes. Een enquête
van Girls’ Attitudes wees uit hoe belemmerend een
negatief lichaamsbeeld kan werken. Jonge meisjes
hangen hun leuke kleren dan aan de wilgen en ze
vermijden foto’s, sport of presentaties. Van de
Britse meisjes tussen zeven en elf jaar heeft 69%
het gevoel niet goed genoeg te zijn.
Twintig jaar geleden hekelde Naomi Wolf de
schoonheidsplicht in haar boek The Beauty Myth.
Toch blijkt er vandaag weinig veranderd. Integendeel zelfs: de voortschrijdende technologie maakt
dat schoonheid steeds meer iets is dat gecreëerd
kan worden. Als we Dana Berkowitz mogen geloven, wordt dat gemakkelijk een categorisch imperatief. Wat je kunt doen, zou je niet mogen laten,
zou niemand mogen laten. Wie een tien kan zijn,
komt niet langer weg met een zesje - of anders tel
je niet meer mee.

Dubbele lasten
‘Gij zult mooi zijn’, luidt het aardse gebod. Geen enkele bloem mag nog verwelken, geen enkel blad
nog afvallen. In het meest extreme geval laten we
ons lichaam voor altijd invriezen, in een poging
onze eigen sterfelijkheid te verslaan. Het Memento
Mori, een geliefd gebod in de Middeleeuwen, is vrijwel uitgestorven. De hedendaagse mens is liever
zijn eigen heer en meester. Regisseur over zijn
eigen eeuwige jeugd, architect van zijn eigen onsterfelijkheid.
Intussen gaan miljoenen mensen gebukt onder
dubbele lasten. Enerzijds de last om te presteren
en maatschappelijk succesvol te zijn; anderzijds de
last om krampachtig aan schoonheidsnormen te
blijven voldoen. En terwijl we zuchten onder die
dubbele prestatiedruk, sterft ons innerlijk telkens
een beetje meer.
Het mag een troost heten dat de Bijbel een tegengeluid laat horen. ‘Daarom verliezen wij de moed
niet’, zo steekt de apostel Paulus de Korinthiërs een
hart onder de riem, ‘integendeel, ook al vergaat
onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens
van dag tot dag vernieuwd’.
Een levenslange schoonheidsplicht: je zou er moedeloos van worden. En dan is het goed te weten dat
onze schoonheid niet schuilt in uiterlijkheden, zoals
maatje 36 of een egale huid, maar in het verborgene van hart. Een onvergankelijk sieraad, dat met
het klimmen der jaren alleen maar mooier wordt.

6 april 2018
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Een uitvaart leiden kun je leren
Gemeenteleden nemen steeds vaker taken over van de predikant
Een uitvaartdienst leiden, kan behalve door een predikant ook
door een gemeentelid worden gedaan. Maar dan wel graag iemand die daarvoor is opgeleid. En zo’n training is er.

tekst Rob den Boer, beeld Mario van Voorst fotografie
Het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk
biedt een training aan, waarmee mensen leren uitvaartdiensten te leiden van zowel gemeenteleden
als mensen op afstand van kerk en geloof. Lydia Roosendaal is zelfstandig gemeentebegeleider en één
van de docenten.
Waarom is deze training nodig?
“Door het toenemend aantal sterfgevallen vanwege
de vergrijzing, komen veel predikanten niet meer
voldoende aan hun andere taken toe. Zij werken tegenwoordig ook vaker parttime. Daarom worden
gemeenteleden steeds meer ingeschakeld voor het
leiden van uitvaarten, maar die moeten dan wel geschoold zijn. Een begrafenis hoort immers zorgvuldig, respectvol en waardig te verlopen. De training
wordt overigens al zo’n tien jaar gegeven, maar is onlangs aangepast. Kerkelijk werkers nemen eveneens
regelmatig deel, als aanvulling op hun opleiding.”
Hoe ziet de training eruit?
“Er zijn acht dagdelen, die praktisch worden ingestoken. We beginnen met de vraag hoe het met rouw
en verdriet bij de deelnemers zelf zit. Dan behandelen we de voorbereiding van het gesprek met de familie van de overledene. Vervolgens komt het
samenstellen van de uitvaartdienst aan de orde. Ook
worden presentatietechnieken geoefend, zoals microfoongebruik en rustig lezen. Aan het einde volgt
dan een totaalpresentatie. We houden ook terugkomdagen, want uitvaarten leiden is een blijvend
leerproces, ze zijn nooit hetzelfde.”

weging tijdens de uitvaart wordt het levensverhaal
van de overledene vervolgens verweven met het
verhaal van God. Voor een goede theologische inbedding kan kun je advies vragen aan de predikant
en aan anderen in de gemeente.”
Waarin onderscheidt een uitvaart van iemand die
aan de rand van de kerk staat, zich van die van een
gemeentelid?
“De gemeenschappelijke kerktaal kan bij iemand die
niet meer in de kerk komt, vertrokken zijn. Daar
moet dan samen naar gezocht worden. Deze mensen zijn doorgaans ook gevoeliger voor rituelen en
symbolen. We proberen daar dan vanuit de christelijke traditie een diepere betekenis aan te geven, die
de nabestaanden kan helpen bij de verwerking van
hun verlies. Dat geldt ook voor de keuze van passende muziek, die bij voorkeur live wordt uitgevoerd.”
Hoe kijken mensen tegen een gemeentelid als uitvaartbegeleider aan?
“Dat hangt ervan af hoe het wordt gepresenteerd.
Er zijn gemeenten waar uitvaarten worden toevertrouwd aan een ouderling met bijzondere opdracht.
Andere gemeenten vormen een pool met uitvaartbegeleiders die onder elkaar de taken verdelen.
Soms komt de wens om door een gemeentelid te
worden begraven voort uit een bestaande band,
omdat een zieke in het verpleeghuis jarenlang is bezocht door een bepaalde ouderling en dan door hem
begraven wil worden. Maar als iemand de dominee
wil, dan krijgt hij de dominee.”

Is het overhevelen van taken van dominee naar vrijwilliger een trend voor de toekomst?
“De bediening van sacramenten zoals de doop, het
huwelijk en het avondmaal zullen bij de dominee blijven, net als de preek want die moet theologisch
goed in elkaar zitten. Pastorale taken worden al
steeds meer door gemeenteleden overgenomen.
We gaan toe naar een gemeenschap waarin we met
elkaar kerk zijn, zoals in huisgemeenten en pioniersplekken. Dat zijn geen opgetuigde organisaties
meer. De dominee begraaft niet, het gemeentelid
begraaft niet, de gemeente begraaft.”
Wat wordt tegenwoordig vooral belangrijk gevonden tijdens een christelijke uitvaart?
“De uitvaart wordt op een steeds persoonlijkere
wijze vormgegeven, met rituelen, symbolen, kaarsen, foto's uit het leven van de overledene die op de
wanden worden geprojecteerd en het persoonlijk
toespreken van de overledene door de nabestaanden ('Dag pap!'). Ook zie je de laatste jaren dat de
kerken steeds meer opengaan voor mensen van buiten de gemeente, als plek om te rouwen of om overledenen zonder nabestaanden waardig uitgeleide te
doen, zoals zwervers. De kerk beschikt immers over
taal om te kunnen ondersteunen bij rouwen.”

Meer informatie: Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) op www.protestantsekerk.nl,
kijk onder Praktisch en daarna Trainingen en
opleidingen voor vrijwilligers

Wat maakt iemand geschikt om uitvaarten te leiden?
“Tijdens het intakegesprek kijken we vooral of iemand goed kan luisteren, dat is het voornaamste.
Een rustige persoonlijkheid is ook belangrijk, net als
voldoende inlevingsvermogen en het uitstralen van
vertrouwen naar de nabestaanden. Verder willen we
graag dat er eerst een gesprek tussen de deelnemer
en zijn kerkenraad is geweest. Zo krijgen we een second opinion van mensen die de kandidaat al kennen
en weten wij dat hij na de training gedragen door de
gemeente kan gaan functioneren.”
Is acht dagdelen voldoende om als uitvaartbegeleider aan het werk te gaan?
“Ja, want de deelnemers krijgen ook voor minstens
acht dagdelen huiswerk mee. Bovendien hoeven zij
niet alles zelf te bedenken. Het gaat bij een uitvaart
om het levensverhaal van de overledene en op
welke momenten God daarin aanwezig is geweest.
Vaak ligt er al heel veel klaar bij de familie, zoals favoriete Bijbelteksten. Daar kan dan een Bijbelverhaal bij worden gezocht dat bij de overledene past.
Het gaat dus niet om diepe theologie, maar om wat
het geloof voor de overledene betekende, bijvoorbeeld houvast, Gods nabijheid of hoop. In de over12
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Een begrafenis hoort zorgvuldig, respectvol en waardig te verlopen.
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Maria Magdalena door vrouwenogen
Mannen hebben altijd het beeld van
Maria van Magdala bepaald
Een dag na de première bezocht ik een slechtbezette bioscoopzaal in Drachten voor de nieuwe Jezus-film Mary Magdalene. Drachten loopt niet warm voor een film ‘over Jezus’.
Welbeschouwd is het dat ook niet.
tekst Jurgen van den Herik, beeld filmposter
Op de poster van de film staat Maria afgebeeld, en Jezus achter haar, min of meer
weggedoken, in de schaduw. En zo zit ook de film in elkaar. Met een script dat door
vrouwen is geschreven: Helen Edmundson en Philippa Goslett. Daarmee is meteen
het belang van de film gegeven: het is een volledig ándere, feminine en wellicht feministische, en dus dwárse benadering van het verhaal van Jezus, althans van de
receptie daarvan: dat wat de kerkelijke traditie van dat verhaal van Jezus heeft gefabriekt.
De film heeft Maria Magdalena in het middelpunt. Het gaat om haar. En om het feit
dat zij een vrouw is, die uitbreekt uit mannelijke dwingelandij. Jezus spreekt daar
in de film geen kwaad van, integendeel. Hij maakt aan de vader van Maria duidelijk
dat hij nu juist gekomen is om dit soort breuken in het patriarchaat teweeg te brengen.
Petrus is dit keer een zwarte acteur, terwijl Judas in de film nu eens niet - zoals altijd,
ook in The Passion op onze publieke omroep - door een zwarte maar door een witte
acteur wordt gespeeld, prima! En het is Petrus die aan het einde van de film Maria
inprent, teleurgesteld en ook een beetje pissed, dat Jezus er verkeerd aan heeft gedaan haar op te leiden en aan te stellen als leidster boven de andere discipelen,
zodat Maria hen, mannen, zou moeten uitleggen waarom het gaat in het koninkrijk.
Is dat gebeurd? Ja! In de film wel… “Jíj bent mijn getuige”zegt Jezus op een gegeven
moment tegen Maria. De ondertitel van de film luidt niet vor niets The untold story”.
“Zeg nooit meer iets in Zijn naam” bijt Petrus haar toe. “Ik zal niet zwijgen, maar
spreken. De wereld zal alleen veranderen als wij veranderen,” antwoordt dan deze
moedige vrouw op zachte maar besliste toon… Dat is de kern van de boodschap
die deze film wil uitdragen.

Patriarchale dwangbuis
Jezus roept vele mannen op om hem te volgen, en die doen dat. Zo begint het verhaal in het vissersdorpje Magdala. Maar er is ook een vrouw, Maria, die met nogal
wat geweld uitbreekt uit een patriarchale dwangbuis, met gedwongen huwelijk, en
die zich bij deze wonderlijke rabbi voegt, in weerwil van haar vader en beoogde
echtgenoot. Al snel wordt ze door Jezus ingezet om andere vrouwen te dopen. Ze
is een trouwe reisgenoot van Jezus door Galilea heen. Urenlang kan ze naar hem
kijken, van onder een witte hoofddoek.
Jezus is dit keer niet in het maagdelijk wit gekleed maar in een donkerbruine, sombere outfit. Pluizige baard, sjofel, bepaald niet charismatisch, eerder teleurgesteld
en gaandeweg meer en meer vermoeid ogend. Er is in de film niets goddelijks aan
die man. Wel iets wonderlijks, maar dat is niet hetzelfde. Maria heeft eigenlijk eerder
iets engel-achtigs. Dat is een cliché dus, toegegeven, maar hij werkt wel.
Jezus stuurt Maria naar Samaria, waar de Romeinen dorpen hebben platgebrand
en inwoners vermoord. Maria en Petrus verzorgen de zich in schuilkelders verborgen
houdende slachtoffers. Maria verzorgt de lijdende zieken en troost de radeloze verweesde kinderen. Petrus drentelt ongeduldig mee.
De afschrikwekkende gevolgen van de oorlog worden schrijnend in beeld gebracht.
Uitgemergelde vrouwen en kinderen, pijn, ontreddering; het oorlogsleed hecht zich
aan je netvlies. In grijze en zwarte kleuren. De hele film is trouwens een beetje grijs
en grauw, waarbij het overvloedig vloeiende bloed van Jezus aan het kruis fel contrasterend rood is en van het filmdoek springt.
Aan het geweld in deze wereld komt geen einde. Het koninkrijk van God is iets wat
ín je zit, maakt Maria duidelijk. De wereld verandert niet, maar jij kunt veranderen
door je opgekropte haat te laten varen; de haat niet langer te laten regeren omdat
die je leven van binnenuit aantast en verwoest. Je kunt veranderen door uitsluitend
daden van liefde en barmhartigheid te verrichten. Het koninkrijk zit ín je. Dat heeft
Maria van Jezus geleerd en dat leert zij - als Jezus’ voornaamste discipel - aan de
mannen, die steeds maar blijven hopen op geweld als oplossing om aan de verschrikkelijke bezetting van de Romeinen een einde te maken.

Opstanding
De opstanding zelf wordt gelukkig niet in beeld gebracht. Dat doet het
evangelie trouwens ook niet. Zij hoort haar naam roepen: “Maria”. En dan
ziet ze Jezus zitten, nu wel in het wit, vanaf een heuvel de vallei inkijkend.
Maria gaat naast hem zitten. Ze kijken elkaar aan en lachen. Een lach van
verstandhouding tussen een man, de opgestane Heer, en een vrouw, Maria
uit Magdala, die de boodschap van het Koninkrijk de wereld in mag dragen.
Intrigerend moment. Geen reminiscenties met een eeuwig leven elders, met
erfzonde, straf of boete. Daar blijft de film gelukkig vér bij uit de buurt. Het
gaat om het veranderen van de wereld en hoe dat tot stand komt.
Wie geen vreemde is in Jeruzalem herkent dat de film het verhaal van Jezus
als een volledig interne Joodse aangelegenheid in beeld brengt. Jezus
wordt gedood omdat hij zich tegen de religie als knechtende handel verzet.
In de film zit niets dat op de christelijke verzoeningstheologie wijst. De christelijke kerk komt hooguit aan de orde in de aftiteling van de film. De kerk
heeft deze Maria ‘uit de weg geruimd’ door haar als hoer te kenschetsen,
een wonderlijke duiding die tot op de dag van vandaag velen door het hoofd
spookt. Pas in 2016 is die kerk van deze misvorming teruggekomen, suggereert de aftiteling, maar dat valt denk ik nog te bezien. Deze film doet een
doortastende en ook wel overtuigende poging om de zaak van Jezus te heroverwegen. En dat werkt als een verademing.
De film is vooral geschikt voor volwassenen, en niet alleen vanwege het expliciete geweld. Om de film te begrijpen moet je namelijk dóór hebben dat
de vrouwen die het filmscript hebben geschreven zich verzetten tegen de
altijd en eeuwig door mánnen uitgelegde boodschap van Jezus. Dat de
schrijfsters van het script daarbij regelmatig langs de bijbelse gegevens
gaan en eigen interpretaties kiezen zij hen vergeven. Hun feministische missie is duidelijk: mannen hebben het de geschiedenis door grotendeels verziekt, vrouwen de mond gesnoerd, en de woorden van Jezus niet alleen
verkeerd verstaan maar ook verkeerd doorgegeven.
Vrouwen hebben een totaal ander perspectief. En dat is geen gelukkige inconsequentie. Integendeel, dat vrouwen het over de boodschap van Jezus
voor het zeggen zouden moeten hebben, is de regelrechte bedoeling van
die wonderlijk rabbi Jezus van Nazareth.

www.jurgenvandenherik.nl
6 april 2018
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‘Antwerpen is het Korinthe
Twaalf vragen aan de nieuwe stadspredikant van Antwerpen
tekst en beeld Kelly Keasberry

Wat maakt de stad Antwerpen uniek? Het zijn niet alleen de haven, de Diamantwijk
of het Museum aan de Stroom. Antwerpen is ook de enige Belgische stad met een
stadspredikant. Petra Schipper is inmiddels de derde in die functie: “Ik sta met één
been in de kerk en één been in de samenleving”.
De stadspredikant is een initiatief van het Protestants Sociaal Centrum (PSC), gesticht door de Belgische protestantse kerken. In 1989 werd dominee
Gerben Hoogterp bevestigd als eerste stadspredikant van Antwerpen, acht jaar later opgevolgd door
ds. Ina Koeman. Sinds 4 maart zet Petra Schipper de
traditie voort.
We ontmoeten elkaar in lunchroom Exki aan de De
Keyserlei. Petra Schipper komt er graag. Het raam

biedt uitzicht over het bruisende stadscentrum van
Antwerpen. Het gezicht van de nieuwe stadspredikant weerspiegelt enthousiasme. Ook haar blog
Aandacht in de stad verhaalt over ontmoetingen. In
de blogpost Koek schrijft ze bijvoorbeeld over een
arme vrouw die haar een zelfgemaakte koek aanbiedt. “Haar leven is ook stuk, net als de oven. Vastgekoekt, bitter. Dat is andere koek. Ik proef het mee,
zittend in haar kamer, luisterend naar haar verhaal”.

Maar Schipper schrijft ook over de kracht van mensen. Allochtonen, autochtonen, armen en rijken: hun
verhalen komen los in een omgeving waar ze zich
vertrouwd voelen, waar de hoofddoeken af kunnen
en de jassen uit. Petra Schipper geeft stemlozen een
stem. Maar wat is haar eigen verhaal? Twaalf vragen
aan de nieuwe stadspredikant.

Petra Schipper: “Openheid is: ontdekken dat die ander een mens is zoals ik, en toch weer anders. En dat dat mooi is.”

14
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e van deze tijd’
Hoe zie je je rol als stadspredikant?
“In de afgelopen 40 jaar is het PSC sterk veranderd,
maar de samenleving ook. De huidige samenleving
vraagt om centralisering van professionele hulpverlening. Dat leidde bij het PSC tot een zoektocht: wie
zijn wij? Zo ontstond de visie van een beweging die
ingaat op noden waar de sociale dienstverlening
vaak niet op in kan gaan. We gaan steeds een stapje
verder. Meezoeken, meevechten. Vanuit de P van
het protestants protest. Ik sta met één been in de
kerk en één been in de samenleving”.
Waar ben je op dit moment mee bezig?
Huisvesting is volgens Petra Schipper een heet
hangijzer. “Het kan toch niet dat sociale huisvesting
leegstaat op zo’n grote schaal?” Ze wijt de oorzaak
aan overregulering. Voor het verhuren van sociale
appartementen gelden strenge wetten. Woningen
mogen pas verhuurd worden als ze aan allerlei technische en veiligheidseisen voldoen. Maar dit leidt
volgens de stadspredikant tot een onmogelijke impasse: “Hele complexen staan leeg en zullen worden afgebroken”.
Het PSC zet zich in om die woningen te benutten als
tijdelijk onderkomen voor erkende vluchtelingen.
“Nadat vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben verkregen, moeten ze binnen twee maanden
de opvang uit. Maar dan hebben ze op de woningmarkt eigenlijk ook een andere achternaam nodig,
want vaak stuiten ze daar op discriminatie. Een tijdelijk dak boven hun hoofd, al is het voor zes maanden, geeft even iets ademruimte en stabiliteit,”
aldus Petra Schipper. Momenteel zijn het acht appartementen; de bedoeling is dat dit project wordt
uitgebreid. De vluchtelingen die hierin wonen krijgen niet alleen woonruimte, maar ook begeleiding
aangeboden om hun weg te vinden in de samenleving.
Hoe ziet de gemiddelde dag van een stadspredikant
eruit?
“Tja, dat is moeilijk te zeggen… elke dag is anders.”
Op dit moment gaat ze nog regelmatig samen met
haar voorganger Ina Koeman op pad, die door haar
in te werken haar eigen levenswerk als stadspredikant aan het afronden is. “Ik ben nu nog een band
aan het opbouwen met de mensen met wie ik te
maken heb”, vertelt Petra. Daarnaast houdt ze zich
bezig met sociale media, zoals Facebook en haar
blog. Hiermee wil ze het werk van de stadspredikant dichter bij de mensen brengen. Haar doel is
voornamelijk om te netwerken en bruggen te bouwen, en zo ook andere organisaties en denominaties te bereiken die eveneens in de stad dienstbaar
aanwezig zijn. In mei heeft ze een bezoek als daklozenbuddy aan de abdij van Averbode op de agenda
staan, in samenwerking met de katholieke straatpastorale dienst.
De protestantse P van protest staat vandaag vooral
in het teken van “concreet aankaarten van maatschappelijk onrecht en opkomen voor de erkenning
van de mensen”, zegt Schipper. Een statement dat
ook door bevriende katholieke organisaties van
harte wordt onderschreven. Schipper is dankbaar
daaraan mee te mogen werken: “Het voelt voor mij
als nog meer Jezus achterna te gaan. Ik denk dat
Jezus meer buiten op straat zou zitten dan in de
kerk”.

Heb je nooit het gevoel dat jouw werk een druppel
is op een gloeiende plaat?
“De Dalai Lama zei eens ‘Als je denkt dat je te klein
bent om het verschil uit te maken, probeer dan eens
een nacht te slapen met een mug op de kamer’.”
Met de spreekwoordelijke druppel houdt ze zich
niet zo meer bezig. Liever beschouwt ze zichzelf als
een luis in de pels. Samen met anderen kun je toch
iets teweeg brengen. “Ina zei 21 jaar: ‘het is de
mooiste job van de wereld’. Dat bewonder ik in
haar: de hoop overeind houden, uitgaan van positieve kracht. Het is niet zozeer dat wij het goede in
de stad verspreiden, maar het is een wisselwerking.
Je krijgt ook zoveel terug van de mensen die op je
pad komen”. Bij mensen uit Eritrea kwam ze bijvoorbeeld grote gastvrijheid tegen: “Dat relativeert ook
heel erg.”

“Helemaal vrijgesteld zijn is uniek. Ik denk en hoop
dat er meer stadspredikanten zullen komen. De
Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) wil
toe naar meer niet-klassieke predikanten”.
Een stadspredikant is eigenlijk een vreemd verschijnsel. Ze gaat niet wekelijks voor en heeft geen
vaste kerk. Mis je dat niet?
Schipper lacht. “Niet wekelijks preken is echt afkicken van dat vaste ritme. Wel moet ik in elke Antwerpse VPKB-kerk twee keer per jaar voorgaan.
Ook bezoek ik verschillende kerken om contacten
te leggen en warm te houden.” Die bredere verbondenheid doet haar goed en biedt ook een zekere
vrijheid. Ze herkent dit in de bijbel: “In de hele Bijbel
gaat het over het afleggen van het vanzelfsprekende; altijd verder. Gods roepstem laat je niet met
rust.”

Wat is je eerste indruk van je functie?
“Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dit mag doen.
Het voelt als zijn waar ik wil zijn.” Als een roeping?
“Ja… dat zal het dan wel zijn. Het grappige is dat ik
daarin zelfs bevestiging kreeg uit mijn gemeente in
Boechout, toen ik mijn vertrek naar Antwerpen aankondigde. Mensen zeiden: ja, dat past echt bij jou.”
Hoe was het om afscheid te nemen van Boechout?
“Het is altijd moeilijk als mensen aan je gehecht zijn
geraakt en je trekt verder. Maar ik heb niet getwijfeld, het voelde ook heel goed. Ik was al eens twaalf
jaar ziekenhuispastor in Antwerpen geweest, en ik
ben toen erg van de stad gaan houden. Als ziekenhuispastor kom je bij mensen waar je in de kerk niet
bij komt. En dat ben ik kennelijk blijven missen.”
Maandelijks zal ze nu de Bijbel Babbel leiden, een
ontmoetingskring voor mensen in armoede rond de
Bijbel. Telkens komen er ongeveer tien mensen
samen. “Ook dát is de kerk. Samen om tafel, een Bijbelverhaal met mensen lezen: reageer er maar op,
wat herken je? De mensen leggen heel makkelijk de
link naar hun eigen ervaringen. Zo komt de bijbel
tot leven in de mensen van nu. De bijbel is levensecht.”

Wat is je visie op de multiculturele samenleving?
“Die is mogelijk door elkaar te ontmoeten. Vaak blijven we in onze eigen bubbel. Maar elkaar ontmoeten is zo verrijkend. Ik woon op dezelfde verdieping
als Ahmed, een imam. Deze man spreekt bijna geen
Nederlands, maar verwelkomt ons met grapjes,
schouderklopjes en een vaderlijke knuffel. Veel
mensen denken bij een moslimman aan iemand die
vrouwen geen hand geeft. Je denkt iets te weten,
maar mensen corrigeren dat voortdurend. Openheid is: ontdekken dat die ander een mens is zoals
ik, en toch weer anders. En dat dat mooi is.
Veel mensen hebben het moeilijk met multiculturaliteit. We leven met velen op een kleine oppervlakte en raken overprikkeld. Daardoor hebben
mensen snel last van elkaar en dat geeft problemen. Antwerpen is een multiculturele stad; het Korinthe van deze tijd. Dat is altijd spannend, maar ook
boeiend. En het is fantastisch te zien dat er inwoners zijn die dat waarderen. Positieve geluiden, daar
krijg je kracht van. Het doet goed te zien dat je niet
de enige bent die er positief naar wil blijven kijken.”
Hoe zie je de toekomst?

Je bevestigingsdienst is drie weken geleden. Hoe
denk je eraan terug?

“Ik zal heel blij zijn als ik dit jaren mag doen en het
PSC verder mag zien ontwikkelen. Ik hoop dat we
verschil kunnen blijven maken. Zowel in de stad als
in de kerk”.

“Het was een prachtig moment. Het mooiste vind
ik dat ik steun en vertrouwen krijg van de mensen.
Het is niet niets om Ina op te volgen. Ik merk dat ik
de ruimte krijg om mijn eigen accenten te leggen.”

Aandacht in de stad, https://stadspredikant.webnode.be/

Wat is je drijfveer als stadspredikant van Antwerpen?
“Ik ben geraakt door Gods barmhartigheid en gerechtigheid. Mijn drijfveer is die te delen met mensen in de stad waar de nood aan warmte en
rechtvaardigheid het hoogst is. Hoe ik dat volhoud?
Ik word geïnspireerd door wat ik tegenkom. Elke ervaring is een leerervaring. Een stadspredikant is
geen sociaal werker. Mijn taak en doel is niet om
problemen op te lossen, wel om verhalen te delen,
mensen met elkaar in verbinding te brengen. En zo
met zichzelf en met God.”

Petra Schipper
Petra Schipper werd geboren in Alphen a/d Rijn.
Drieëndertig jaar geleden ging ze in België theologie studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee. Het was de liefde die
haar uiteindelijk deed besluiten om in België te
blijven.
Na haar studie werkte Schipper als ziekenhuispastor in Antwerpen en vervolgens als dominee
in de Protestants-Evangelische kerk van Boechout. Op 4 maart werd Schipper officieel bevestigd als stadspredikant van Antwerpen.

Hoe voelt dat, om de enige stadspredikant van België te zijn?

6 april 2018
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DRUPPEL WATER

Niet voor watjes
Je kunt er moedeloos van worden
dat het er dan weer hier, dan weer
daar hulp nodig is. Je kunt ook blij
zijn met alles wat er gebeurt aan
hulpverlening, waar ook ter wereld.
Want stel dat die spreekwoordelijke druppel net op jouw hoofd terecht komt.

Tot eind 2015 was er nog nooit een auto
geweest in het dorp Limangi. De enige manier om er te komen was te voet vanaf het
kleine stadje Kibua. Anderhalf uur duurde
deze tocht over een steil en modderig junglepad, bergopwaarts...
Limangi, in het oosten van DR Congo, werd
afgesloten van de buitenwereld totdat Medair als eerste internationale organisatie in
meer dan tien jaar Limangi bereikte en hier
aan de slag ging. De regio was jarenlang
bezet geweest door een gewapende rebellengroep. Medair knapte de vervallen gezondheidskliniek in Limangi op en bood
gratis gezondheidszorg. In samenwerking
met plaatselijke arbeiders werd het junglepad verbreed en diverse bruggen over rivieren gebouwd.
Tegenwoordig is het over de nieuwe weg
nog maar een half uur lopen van Kibua naar
Limangi. “Deze weg is goed voor onze gezondheidszorg, goed voor onze economie
en goed voor onze kinderen!” vertelt Bisika
die van zijn leven niet had gedacht dat dit
mogelijk zou zijn.
Medairmedewerkers ploeteren vaak door
de modder en waden tot aan hun middel
door rivieren om daar hulp te bieden waar
dat het hardst nodig is. Daarom houdt Medair zaterdag 23 juni de Medair wadloopexpeditie #nietvoorwatjes. Een dag waar
je met Medair de modder in gaat: baggerend door het slik, wadend door het water
om de opkomende vloed voor te zijn. Dit
jaar zijn er twee expedities: Brakzand, voor
12 jaar en ouder, en de Weststrandexpeditie, geschikt vanaf 4 jaar. Ga mee de modder in om zoveel mogelijk geld op te halen
voor het werk van Medair. Informatie en inschrijven via medairnietvoorwatjes.nl.

Beeld: Medair/Odile Meylan
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Jezus blaast

Bijbelstudie

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:
‘Ontvang de heilige Geest’.
Johannes 20, 22
tekst Pieter Both, beeld Pexels

Soms werkt het bij onze peuters. Ze zijn in
een dwarse bui en willen precies wat ze
niet mogen of doen niet wat ze moeten. Ze
roepen dan heel hard ‘nee’ en parmantig
schudden ze hun hoofd erbij om vooral
zichzelf te overtuigen van het feit dat ze
echt menen wat ze zeggen. Dan blaas ik
zachtjes in hun gezicht.
Ze kijken verbaasd: Waar komt toch die
luchtstroom vandaan? Hun haren beginnen
te wapperen en hun gezicht laat een glimlachje zien. Als ik geluk hebt, werkt het. Ze
komen uit hun koppige gedrag en werken
plotseling mee. Wat een zuchtje wind al
niet kan veranderen. Ik blaas ze op andere
gedachten.
Jezus Christus blaast ook op de Paasdag.
Als hij bij zijn leerlingen staat dan zijn ze blij
dat ze hem zien.
Het is verrassend hoe weinig de leerlingen
zeggen. Kunnen ze nog niet geloven dat de
Heer echt is opgestaan? Hebben ze daarom
de Geest van God nodig?
Jezus blaast op de leerlingen en zegt dat ze
de Geest van God daarmee ontvangen.
Pasen en Pinksteren vallen voor de leerlingen op dezelfde dag. Dat betekent dat het
onmogelijke toch kan gebeuren. Christus is
opgestaan en deelt het nieuwe leven uit.
Het nieuwe leven is een herstel van Gods
bedoeling met de mens.

Klei
Zoals Johannes vol is met verwijzingen
naar Genesis, is dat hier ook het geval. Als
God door zijn eeuwige woord de mens
heeft gevormd uit de klei, dan is de mens
nog niet af. Het is nog vorm zonder inhoud,
leven zonder geest. Daarom deelt God
zichzelf uit aan de mens. Hij blaast zijn
adem in de neus van de mens en daardoor
komt de mens tot leven.
Het is naar dit verhaal dat Johannes verwijst. De opgestane Heer herstelt ons. We
worden weer mensen die in staat zijn om
met God om te gaan en hem te vertegenwoordigen op aarde. Het is weer mogelijk
dat God met zijn Geest in ons woont.
Een van de mooiste dingen van de wind is
dat die nooit op raakt. Windenergie is niet
voor niets een van de meest duurzame vormen van energie. Zolang de zon op onze
aarde schijnt en er daardoor hoge en lage
drukgebieden ontstaan zal de wind blijven
waaien.

Wind verveelt ook nooit. De ene keer
krachtig en sterk. De andere keer teder en
verwarmend. Soms verlang je naar een
zuchtje wind. De andere keer moet je beschutting zoeken omdat hij te sterk waait.
Elke keer is de wind weer nieuw en anders.
Niet voor niets kijkt een fietser elke dag opnieuw naar boven om te zien hoe de wind
waait. Die wind kan zomaar gedraaid zijn.
Deze tekst uit Johannes laat mooi zien dat
we het ontvangen van de Geest niet iets
eenmaligs is. Op Pasen krijgen de leerlingen de Geest toegeblazen door Jezus. Met
Pinksteren zijn de leerlingen nog maar vijftig dagen verder. Dan krijgen ze die wind
weer opnieuw. Nu ook nog versterkt met
vuurvlammen.
En daarmee houdt het niet op voor de leerlingen. In Handelingen staat geregeld dat
een van de leerlingen vol werd van de
Geest en daardoor in staat was om iets te
doen. De ene keer worden daardoor woorden van waarheid gesproken tegen de
schriftgeleerden. Een andere keer blijven
ze door die Geest in gebed. Telkens weer
opnieuw blaast die Geest vanuit de hoge.

Openen
Soms werkt het niet bij onze peuters. Dan
werkt het blazen averechts. Ze worden alleen maar koppiger en dwarser. Ze proberen aan het geblaas te ontkomen door weg
te duiken en hun gezicht om te draaien. Ze
kunnen op dat moment niet de draai
maken om hun boosheid los te laten. Ze
worden alleen maar lastiger door mijn geblaas.
De Here Jezus zegt iets belangrijks voor hij
blaast op zijn leerlingen. Hij zegt: ontvang
mijn Geest. Als je iemand in je huis en in je
leven wil ontvangen, dan moet je je openen. De deur moet van het slot.
Dat geldt ook voor de heilige Geest. Die
kan je ook tegenhouden of dwarsbomen.
Je kan je gezicht wegdraaien om maar niet
Gods aanwezigheid te hoeven voelen. Wij
moeten ons openen voor Gods Geest en
hem verwelkomen.

Pieter Both is predikant
van de protestantse gemeente
De Brug in Spijkenisse
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Juweeltjes op perkament
Miniaturen stralen in het Catharijneconvent
Het zijn wonderen van kleur, de miniatuurkunstwerkjes in zowel religieuze
als wereldlijke manuscripten uit de 10e tot de 16e eeuw. Een prachtige
collectie is nu te zien in Museum Catharijneconvent.
tekst Liesbeth de Jong, beeld Beeldstudio KB, Rijksmuseum Twente
Stralend rood, diep ultramarijnblauw en glanzend
goud sprankelen je tegemoet. De rijkversierde initiaal, van het apocriefe Bijbelboek Judith, ooit losgeknipt uit de 13e-eeuwse Glazier-Rylandsbijbel, is
slechts zo’n tien bij tien centimeter groot. Niettemin
is de miniaturist erin geslaagd om in die beperkte
ruimte het dramatische hoogtepunt uit het verhaal
onverbloemd krachtig en vol detaillering uit te beelden.
Gezien het bloed dat met straaltjes uit de wond in
zijn nek loopt, is overste Holofernes van het vijandige Assyrische leger al eenmaal getroffen en heft
Judith hier juist wederom het zwaard op om hem nu
de genadeslag te geven.
Spanning, angst maar ook vastberadenheid valt op
haar gezicht te lezen. De agressieve, gevleugelde
draken rondom verlenen een extra dramatisch accent aan het gruwelijke tafereel, terwijl de engel en
duivel op het dak van de legertent wellicht de allegorische strijd tussen goed en kwaad om de ziel verbeelden.

Fris en kleurrijk
Bijgaand afgebeelde miniatuur is al bijna acht eeuwen oud, maar het lijkt alsof deze pas gisteren geschilderd is. Waar de kleuren van wandkleden
vervaagden, beeldhouwwerken ontdaan raakten
van hun oorspronkelijke verf of tijdens de Reformatie zelfs kapotgeslagen en muurschilderingen witgekalkt werden, bleven de miniaturen in boeken
meestal goed beschermd. Manuscripten waren alleen in bezit van geestelijken en een kleine groep
rijke particulieren. Ze werden gekoesterd en van generatie op generatie doorgegeven. In de meestentijds gesloten boeken hebben de verluchtigingen
vaak maar weinig van het daglicht te lijden gehad en
zijn fris en kleurrijk gebleven.
Museum Catharijneconvent toont in de expositie
‘Magische Miniaturen’ manuscripten en losse bladen
uit vijftien Nederlandse collecties, waaronder die
van de Koninklijke Bibliotheek, die de grootste verzameling versierde handschriften bezit. Het is een
prachtig overzicht van miniatuurkunst in de Zuidelijke Nederlanden uit de periode van de 10e tot de
16e eeuw.

Johannes op Patmos, in Trivulzio-getijdenboek, Simon Marmion, Valenciennes; Lieven van Lathem, Antwerpen en Weense Meester van Maria van Bourgondië, Gent, ca. 1470. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag,
foto Beeldstudio KB

Spiegel Historiael
Er zijn grofweg twee soorten boeken te vinden: religieuze en wereldlijke. Van de wereldlijke boeken
als ridderromans, encyclopedische en geschiedkundige werken is het absolute topstuk de door Jacob
van Maerlant in opdracht van graaf Floris V geschreven eerste wereldkroniek in de volkstaal: Spiegel historiael.
Tot de religieuze geschriften behoren de Bijbel, gebeden- en getijdenboeken, Bijbelcommentaren en
heiligenlevens die door geestelijken in kerk en klooster werden gebruikt, maar ook door (rijke) leken.
Een prachtig voorbeeld is het getijdenboek van Philips de Goede. Als opdrachtgever en gebruiker van
het boek is hij er ook zelf in afgebeeld, terwijl hij in
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Fragment met Judith en Holofernes, uit Glazier-Rylands Bijbel, Henegouwen (Bergen?), ca. 1260-1270.
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
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Iraanse christenen zijn
nergens veilig
De VS en Europa laten gevluchte Iraanse christenen in de kou staan.
Zweden zet een bekeerde filmster uit en Oostenrijk stuurt honderd
bekeerde moslims terug naar Iran. In Iran zijn ze hun leven niet zeker.
tekst Martin Janssen
zijn privévertrek voor een bidbankje geknield is,
waarop het gebedenboek ligt opengeslagen.
In het begin is het vooral uit drang naar structuur dat
versierde hoofdletters en verluchtingen worden ingezet om de informatie te ordenen. Een hulpmiddel om
de tekst makkelijker tot je te kunnen nemen.
In de loop van de 13e-eeuw wordt de decoratie steeds
rijker. Van lieverlee krijgen miniaturen meer de functie
om de tekst extra te helpen verduidelijken, om het
verhaal te illustreren. Maar in de randversiering kan
men zijn fantasie de vrije loop laten. Daar duiken figuurtjes en elementen op die vaak grappig en heel
wereldlijk van aard kunnen zijn en eigenlijk geen verband houden met de religieuze inhoud van de tekst.
Mooi is dat te zien in de randversiering rondom de
voorstelling van Johannes op Patmos uit het rijk gedecoreerde Trivulzio-getijdenboek, één van de allermooiste manuscripten op de tentoonstelling. Daar
vormen een paar muzikanten, een naakte jonge vrouw
met een orgel en een aapje dat op een citer speelt,
wel een heel opmerkelijk contrast met de spirituele
bezigheid van de evangelist Johannes, die door een
engel geïnspireerd het Bijbelboek Openbaring opschrijft.

‘Magische Miniaturen.
Zuid-Nederlandse Miniatuurkunst’
t/m 3 juni in Museum Catharijneconvent
te Utrecht

Getijdenboek van Philips de Goede, Jean De Tavernier en assistent, Oudenaarde, 1453(?). Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag, foto Beeldstudio KB

De recente tragische dood van Kavous Seyed
Emami illustreert de situatie van de mensenrechten in Iran. Emami had naast de Iraanse
ook de Canadese nationaliteit en was hoogleraar geweest aan een prestigieuze Iraanse
universiteit. Zijn werk op het gebied van de
bescherming van het milieu wordt baanbrekend genoemd. Het Iraanse regime had hem
gearresteerd op beschuldiging van ‘spionage
voor een buitenlandse (lees: Canadese) mogendheid’.
Emami werd geïnterneerd in de beruchte
Evin-gevangenis, waar hij 9 februari volgens
de Iraanse autoriteiten zelfmoord pleegde.
Een lezing die door mensenrechtenorganisaties wordt verworpen.
Hadi Ghaemi van het Center for Human Rights
in Iran zei in een reactie op de dood van
Emami dat het de uiteindelijke bedoeling was
van de Iraanse autoriteiten om mensen schrik
aan te jagen. Iraanse moslims die zich tot het
christendom hebben bekeerd behoren tot
een groep die het meest te vrezen heeft van
het Iraanse regime en velen van hen zijn
daarom naar Europa gevlucht. Europa laat
hen echter vaak in de kou staan.

Bekeerd
Er spelen in dit verband momenteel twee urgente kwesties. Allereerst die van Aideen
Strandsson, die waarschijnlijk binnenkort
door Zweden zal worden uitgeleverd aan Iran.
Verder zijn er ruim honderd Iraanse christenen die zich sinds maanden in een juridisch
niemandsland bevinden in Oostenrijk, dat hen
wil uitzetten naar Iran.
Aideen Strandsson is een Iraanse actrice die
in 2014 naar Zweden vluchtte. Ze had zich in
Iran tot het christendom bekeerd nadat ze
een video had bekeken waarin te zien was hoe
enkele moslimmannen een vrouw stenigden
tot de dood erop volgde. Volgens haar getuigenis verscheen Jezus haar daarop in een
droom.
In Zweden aangenomen liet ze zich publiekelijk dopen omdat ze dacht dat ze in dit land de
vrijheid had om dit te doen. Dit was echter
niet zonder risico omdat ze in Iran in films had
geac- teerd. Dat maakt haar tot een bekende
persoonlijkheid. Haar doop in Zweden was
dus geen geheim voor de Iraanse autoriteiten.
Haar asielaanvraag werd door Zweden echter
afgewezen en tijdens een gesprek met de immigratiedienst werd haar verteld dat haar bekering tot het christendom haar eigen keuze
was geweest.
Enkele maanden geleden stond Aideen op
het punt om door de Zweedse autoriteiten
naar Iran te worden uitgewezen. Dat werd
echter uitgesteld nadat het Amerikaanse CBN
News aandacht aan haar zaak besteedde. De

Zweedse staat bleek echter onvermurwbaar.
De voormalige Iraanse actrice leidt thans zonder paspoort een illegaal bestaan in Zweden
in de wetenschap dat ze elk moment op het
vliegtuig naar Teheran kan worden gezet.
Dit is echter een flagrante schending van de
ook door Zweden ondertekende Conventie
van Genève over vluchtelingen.
Deze conventie bepaalt dat vluchtelingen
nooit mogen worden uitgewezen naar landen
waar hun leven in gevaar is. In het geval van
Aideen Strandsson is dit gevaar nog groter
omdat ze een bekende Iraanse filmster is. De
Iraanse autoriteiten zullen van haar eventuele
gedwongen terugkeer waarschijnlijk een
‘showcase’ willen maken om christelijke bekeerlingen in Iran duidelijk te maken dat
vluchten geen optie is.
Haar advocaat liet de media weten dat hij alleen al in 2017 zo’n 160 Iraanse christenen in
Zweden had vertegenwoordigd, die allen in
dezelfde situatie verkeerden als Strandsson.

Reisverbod
Een groep van ruim honderd Iraanse christenen die een jaar geleden in Oostenrijk terechtkwamen is niet veel beter af. Het betreft
hier vooral etnisch Armeense en Assyrische
christenen. Zij hadden asiel aangevraagd én
gekregen onder het zogeheten Lautenberg
Amen- dement, dat vervolgde religieuze minderheden het recht op asiel verleent in de
Verenigde Staten. Ze hadden reeds alle noodzakelijke papieren en stempels verkregen en
zouden van Oostenrijk naar de Verenigde Staten reizen. Toen kwam echter plotseling het
reisverbod van de Amerikaanse president
Trump voor Iraniërs.
Avakian is een Armeense christen uit Iran die
thans ook gedwongen in Oostenrijk verblijft.
Ze vertelde The New York Times dat het ‘onverklaarbaar’ was. ‘Ze zeiden plotseling tegen
ons dat we niet naar de Verenigde Staten konden komen. We weten niet waarom.’
De Oostenrijkse politie heeft ondertussen
reeds hun paspoorten en andere documenten in beslag genomen en verklaart dat ze zullen worden uitgezet naar Iran. Avakian: ‘We
zijn wanhopig. De meeste van ons kunnen onmogelijk terugkeren naar Iran. Ze zullen ons
tot gevangenisstraffen veroordelen.’
Zweden presenteert zichzelf graag als een
baken van de mensenrechten en president
Trump verklaarde zichzelf op 16 januari tot ‘de
kampioen van de religieuze vrijheid overal ter
wereld’. Veel Iraanse christenen zullen dit echter moeilijk kunnen bevestigen.

Martin Janssen is arabist
en woont in Amman (Jordanië)

6 april 2018
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Van stad naar dorp

Het dorp en Pasen
Piet de Jong is verknocht aan Rotterdam. Toch vertrok hij als invaldominee naar een dorp. En nu gaat hij uitzoeken waarin een dorpskerk van een stadskerk verschilt. Hoe viert de stad Pasen, en hoe doet het dorp dat?

In het muurtje rond de oude kerk op ons dorp is een steen ingemetseld waarin
de zogenoemde Four Freedoms van president Franklin Delano Roosevelt zijn
gegraveerd: Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom from Want en
Freedom from Fear. Onwillekeurig lees ik deze tekst in het voorbijgaan op weg
naar de deur van de kerk heel vaak.
Het woord vrijheid blijft hangen. Wat leven veel mensen in onvrijheid, onrust,
angst, wanhoop. Voor heel veel mensen is dit een afschuwelijke planeet. Roosevelt formuleerde in 1941 deze vier vrijheden als de vier minimale rechten
van elk mens. Om die intentie kracht bij te zetten, worden elke twee jaar in
Middelburg vier onderscheidingen uitgereikt, zo zal iedereen wel weten.
Maar dat de familie Roosevelt oorspronkelijk uit ons eilanddorp komt, was
voor mij nieuw. De naam Roosevelt wordt hier gekoesterd. Zoveel extra heeft
een klein Zeeuws dorp ook weer niet. Het enige restaurant dat we sinds kort
hebben - in de schaduw van de kerk - heet dan ook Roosevelthuis.
Binnen zijn alle muren behangen met mooie Roosevelt-uitspraken als waren
het bijbelteksten. Van Franklin, maar ook van zijn vrouw Eleanor en ook van
zijn voorganger Theodore. Bijvoorbeeld: ‘To handle yourself, use your head, to
handle others, use your heart.’ Ja, die is van Eleanor, typisch een spreuk van een
vrouw, dacht ik meteen.

Pasen
Het bekende statement van Roosevelt is geen bijbeltekst. Op zich is het wel
apart die in te metselen bij een protestantse kerk, al gaat het om het muurtje
van de voorhof. Maar zo komt het goede nieuws van het Evangelie en de boodschap van de concrete gevolgen van Pasen wel ineens heel mooi bij elkaar te
liggen. Pasen is de kern van ons geloof. Pasen is bevrijd worden van alle angsten, zonde en dood. Pasen is in vrijheid Jezus als de Levende ontmoeten, zijn
genade ontvangen, Hem volgen en in vrijheid je weg gaan.
Voor vrijheid moet je in de kerk zijn. En luisteren. Niet bij het muurtje blijven
staan. Je moet naar binnen. Het moet ook Pasen worden. Want Jezus mag in
alle vroegte zijn opgestaan, in het kleinste dorp en het meest zorgelijke stadsdeel - het duurt in het Evangelie best lang voordat het voor zijn leerlingen ook
Pasen wordt. Met Pasen kan het zelfs heel laat worden. Al zingen we in de
Paasdienst nog zo overtuigd ‘U zij de glorie’, en tientallen keren ‘halleluja’ maar wanneer wordt het nu echt Pasen? Opstanding? Vrijheid? Je bent zo
weer een week verder. Misschien moet het ‘galmen in Jeruzalem’ voor ons dit
jaar nog beginnen.

20

CW Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland

In Zeeland had je in mijn jeugd niet toevallig drie paasdagen, bedenk ik. Eerst
zondag, dan maandag met één kerkdienst en dinsdag helemaal relaxt. En zo
hield je het gevoel nog even vast. Er kon nog van alles gebeuren. De Emmausgangers waren nog onderweg. Thomas kon nog thuiskomen.

Veel rituelen
In de stad zijn er in veel kerken geen diensten meer op Paasmaandag. Ook op
Paaszondag moet je hier en daar je al behelpen omdat men het zwaartepunt
verlegde naar de Paaswakedienst. Met binnen brengen van de kaars in het
donker, een lied zingend van het licht. En nog een heleboel rituelen.
Vrijwel heel mijn leven heb ik ook op paasmaandagmorgen een viering mogen
doen. Ja, ook in de stad. Onder de kansel, dichtbij de mensen. Er waren er altijd
wel tachtig. Vaak uit heel het land. Mensen met Blijdorp op het programma,
Ede uromast of de Markthal. Oude traditie, nieuwe traditie. De diensten hadden iets heel intiems. Juist in deze verstilde ambiance was het Pasen en werd
het vaak ook Pasen. Met de geur van de Hof van Jozef wandelde men door de
de hof van Blijdorp.
In ons dorp is de Paaszondagmorgen de opstandingsdienst bij uitstek. Na een
stille week met bijeenkomsten op woensdag en donderdag. En vrijdag met
de verkondiging van het kruis en de viering van het Avondmaal. Zondag is de
dag der dagen. Maandags voor wie niet van ophouden weet.
‘Je valt zo in een gat’, zeggen mensen wel eens na afloop van een feest waar
men weken van te voren mee bezig was. Veertig dagen maar liefst, stille week.
Pasen. Ineens is het klaar? Is het dan Pasen geworden?
De week na Pasen ervaar ik altijd als een hele relaxte uitloop. Nee, in werken
heb ik nog totaal geen zin. En al helemaal geen zin in twijfelen aan Pasen, eerst
de vrijheid van Christus vieren! De vrijheid van Christus en alle vier vrijheden
van Roosevelt laten indalen en vieren. Op het dorp of in de stad, dat maakt
niet uit.
Sta op - Hij gaat al voor ons uit
De schoot van ‘t graf ontkomen
De morgen is vol nieuw geluid Werp af uw boze dromen
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan
Is voor het lichaam nu vrij baan
Naar een bestaan volkomen.
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Turkije-deal, gouden greep of misbaksel?
Vluchtelingen worden vermalen tussen bureaucratie en politieke onwil
Ieder dag boten vol vluchtelingen, beelden van verdronken kinderen op het strand, dat kon
niet langer zo doorgaan. En toen kwam de Turkije-deal. De Turken zouden de vluchtelingen
opvangen en Europa zou gedoseerd mensen binnenlaten. Maar wat komt ervan terecht?
tekst Ineke Evink, beeld 2Doc
Het is al een tijdje rustig aan het vluchtelingen- en
asielzoekersfront in Nederland. De grote instroom
is voorbij, asielzoekerscentra worden gesloten, niet
zelden tot spijt van mensen die er eerst juist tegen
in opstand kwamen.
Maar die rust is schijn, zeggen Eefje Blankevoort en
Els van Driel, de regisseurs van de 2Doc-documentaire De Deal. Zij gingen naar kamp Moria op het eiland Griekse eiland Lesbos en filmden onder meer
met de verborgen camera de beroerde toestand in
het kamp.
Sinds de Turkije-deal is de vluchtelingenstroom opgedroogd. In Niger patrouilleren soldaten om vluchtelingen tegen te houden en de Libische kustwacht
wordt betaald om de boten tegen te houden. Alles
blijkt in het werk gezet om de vreselijke beelden van
verdronken mensen niet nogmaals te hoeven zien.
Maar de Turkije-deal is een duivelspact, menen Blankevoort en van Driel. De vluchtelingen zitten als ratten in de val. In Libië en Turkije worden ze uitgebuit,
en in Griekse kampen als Moria leven ze al een jaar
of langer uitzichtloos voort.

Voorbeeldkamp
De documentaire begint met Griekse vrijwilligers die
de tafel dekken voor vluchtelingen die straks komen
eten. Een van hen is restauranthouder Katerina Koveou. “Eerst was Moria een voorbeeldkamp”, vertelt
ze. Maar dat veranderde na de Turkije-deal toen alle
vrijwilligers hun biezen moesten pakken. Nu is Moria
een gevangenis, compleet met prikkeldraad.

in Den Haag loopt ondertussen Gerald Knaus rond,
hij gaat van hoorzitting naar politieke bijeenkomst,
praat, weerlegt en discussieert. Hij is lid van de onafhankelijke denktank Europees Stabiliteitsinitiatief
(ESI) dat de Turkije-deal heeft bedacht, en hij verdedigt die nog steeds. Er is geen alternatief, zegt hij,
zeker geen politiek haalbaar initiatief. Waarom verdedigt hij de deal zo hartstochtelijk? Omdat op deze
manier het Vluchtelingenverdrag intact blijft, en
omdat het enige alternatief van extreemrechts
komt, namelijk nog veel hardere maatregelen.
Met de deal ging 6 miljard euro naar Turkije, er kwamen snellere asielprocedures om vast te stellen wie
echt binnen mag komen, en vluchtelingen zouden
vervoer krijgen. Maar de uitvoering is zwak, geeft hij
meteen toe. Knaus pleit voor de vluchtelingen die
nu in slechte omstandigheden vastzitten in Griekenland.

Emotioneel wrak
De Syrische vluchteling Ramy was hoofd animatie in
zijn land, waar hij reclamefilmpjes en kindercartoons
maakte. Ramy is moe, hij is een emotioneel wrak.
Zijn vader stierf in een Duits ziekenhuis aan een hartkwaal, zijn vrouw en kinderen verblijven in datzelfde
land en hij zit nog steeds vast in Griekenland.
Hij vertelt over de bootreis van Turkije naar Griekenland. De boot was omgeslagen en hij slaagde er aanvankelijk in een meisje van vier te redden. Maar het
kind bleek gestorven toen ze werden opgepikt door
een andere boot. Hij kreeg al aanbiedingen om te

komen werken in Londen en in Oostenrijk, maar hij
zit vast omdat hij geen reisdocumenten heeft.
De Grieken zelf bekommeren zich om de vluchtelingen. Ze koken voor hen, regelen vervoer en doen er
alles aan hen de ellende even te doen vergeten.
“Elke week proberen mensen in de kampen zich van
het leven te beroven”, zegt een van hen. “Ze zitten
hier soms bijna twee jaar vast, en ze kunnen niets
doen.”
“Je weet niet of jezelf ooit nog eens in zo’n positie
komt”, zegt een ander. “Natuurlijk is er een probleem hier op Moria. Maar dat moeten we dan maar
oplossen. Terugsturen naar Turkije is geen oplossing.”
Zet nu eens goede opvangcentra op in Griekenland
maar ook in Duitsland en Nederland, bepleit Knaus.
Het Nederlandse systeem is goed, vindt hij. Met
goede interviews en een snelle procedure. Geld is
het probleem niet, meent hij. Een probleem is wel
dat het klimaat verrechtst. Terugsturen zonder procedure was ooit een extreemrechts standpunt, maar
nu is het mainstream…
Hij refereert aan de joodse vluchtelingen die de
grens van Oostenrijk met Zwitserland over vluchtten. Zijn eigen moeder was stateloos in de tijd dat
de Europese landen na de oorlog besloten dat wat
met de joodse vluchtelingen was gebeurd, niet meer
mag voorkomen. De besluiten van toen mondden
uit in het Vluchtelingenverdrag. “Dat moet toch bij
iedere Europeaan een snaar raken…”

Politieke onwil
“Het Vluchtelingenverdrag is dood als Europa nu
mensen zonder proces terug gaat sturen,” meent hij.
“Er zijn grenzen die je niet mag overschrijden.”
Laat elk jaar een vast quotum aan mensen uit landen
als Nigeria en Senegal toe, zegt Knaus. En ook aan
vluchtelingen uit gevaarlijke regio’s. Europa moet
niet alleen een politieke maar ook een morele gemeenschap zijn.
De documentaire laat zien hoe Europa verzand is geraakt in zijn eigen bureaucratische moeras, in politieke onwil en onmacht om tot onderlinge
overeenstemming te komen. Sterk is dat het niet alleen de beelden zijn van de mensen die vast zitten
in kamp Moria zelf. Beelden van wanhopige mensen
gebruiken om te beweren dat de grenzen gewoon
open moeten, spelen in op dezelfde onderbuik als
de angstbeelden van ongeciviliseerde hordes die Europa omver zouden lopen.
Het doorzettingsvermogen van Knaus is bewonderenswaardig. Knap manoeuvreert hij tussen politici
met hun eigen agenda, of ze zich nu links of rechts
van het spectrum bevinden.
Een documentaire heeft als het goed is genoeg aan
zichzelf, maar toch volgt er nog een nawoord van de
makers dat maar liefst 20 minuten duurt. Ze pleiten
daarin voor aandacht voor alles wat ze al hebben
laten zien in de documentaire zelf. Beetje overbodig
dus.

www.2doc.nl

Ramy heeft al twee keer een baan aangeboden gekregen. Maar hij heeft geen reisdocumenten.
6 april 2018
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Film
Black Mirror is een blik in de toekomst
Het komt er maar niet van: een brede maatschappelijke discussie over technologische ontwikkelingen. Misschien kunnen een paar afleveringen van Black Mirror helpen. Dan kan
iedereen zien wat er gebeurt als technische verworvenheden blind worden ingevoerd.
tekst Ineke Evink, still uit de film
Technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Voor je
het weet heb je ze geïntegreerd in je dagelijkse
leven, zelfs als je er eerst vreemd tegen aan keek of
je ertegen verzette. Van welke technieken zou je
achteraf gezien wel weer verlost willen worden?
Welke blijken echt schadelijk te zijn geweest voor de
samenleving? De Facebook-terreur, de bedrijven die
door je surfgedrag op internet zo langzamerhand
meer van je weten dan jijzelf? En wat staat ons nog
te wachten op medisch terrein ?
In het echte leven kijk je een paar jaar of meer terug,
de Netflix-serie Black Mirror kijkt een paar jaar vooruit. Met succes. Het is net alsof je naar een film kijkt
die in het heden speelt, als je aan een aflevering van
Black Mirror begint. Er rijden gewone auto’s, geen
futuristische modellen, en de mensen zijn ook zoals
ze altijd al waren. Maar al na een paar minuten gaan
de eerste dingen opvallen.
In Hated in the Nation bijvoorbeeld, het laatste deel
van het derde seizoen. Het journaal dat op de achtergrond klinkt, meldt haast terloops dat de Siberische kraanvogel nu toch echt is uitgestorven, en dat
ook deze zomer de computergestuurde namaakbijen worden ingezet, voor de noodzakelijke bevruchting. Echte honingbijen zijn er nauwelijks meer.
In datzelfde journaal wordt gesproken over een
moord. En daar beginnen twee verhaallijnen. Een
derde is de rol van social media, de opgezweepte
gekte die ze teweeg kunnen brengen en de ernstige
gevolgen daarvan.
In Hated in the Nation spelen wantrouwen en angst
de hoofdrol. In een haast kafkaëske rechtszitting
wordt naar schuldigen gezocht voor alle moorden
die zijn gepleegd, heeft iedereen zijn werk wel goed
gedaan? Want er volgen nog veel meer moorden na
de eerste, op een journaliste die haar macht gebruikte door een vrouw in een rolstoel zo af te kraken dat ze zelfmoord pleegde. Zo iemand moet
dood, toch?

data: alle gegevens over mensen die - al dan niet vrijwillig - beschikbaar zijn gekomen doordat de overheid ze vroeg, of omdat je ze in een onbewaakt
ogenblik aan Facebook hebt toevertrouwd. Om vervolgens te worden misbruikt door zowel overheden
als particulieren en bedrijven, die er geld aan willen
verdienen of macht over je willen uitoefenen. Wat
te denken van ouders die nu al elk schooluur en elk
cijfer van hun kind kunnen controleren via het netwerk Magister? Dan kun je snel ingrijpen als het mis
dreigt te gaan.

Helikopterouders
Waarom zou je je kind niet willen behoeden voor alle
gevaren door hem of haar continu in de gaten te
houden? Als dat nou vrij eenvoudig kan en je bewaart je kind op die manier voor ongeluk en ellende,
waarom niet? Daarover gaat Arkangel, een aflevering uit seizoen 4. Een meisje krijgt een implantaat
waarmee alle beelden die angst en stress kunnen
oplveren, worden geblurd, het wordt onzichtbaar. Ik
zie de helikopterouders al verlekkerd kijken. Want
wat doen zij anders dan de moeder uit Arkangel,
maar dan zonder daadwerkelijk de hersentjes van
hun kind binnen te dringen?
“Het is een optie,” zegt de chirurg tegen de moeder
als die twijfelt of dit apparaatje wel moet worden
geïmplanteerd. En dat is het probleem in een noten-

dop: je mag zelf kiezen, maar wat als je het niet
doet? Ben jij dan verantwoordelijk voor wat je kind
allemaal ziet en waar het trauma’s van kan oplopen?
Maak jij je kind zo ongelukkig? We bedoelen het toch
goed?
De gebeurtenissen in Black Mirror lijken extreem. De
grote vraag is alleen hoe lang we dit als extreem blijven beschouwen. De veranderingen gaan sluipenderwijs maar ook razendsnel. Een groot deel van wat
je kunt zien in Black Mirror is in theorie of praktijk al
mogelijk.
Er wordt regelmatig gewaarschuwd voor bepaalde
technologische ontwikkelingen, maar het door wetenschappers zo fel begeerde maatschappelijke
debat - over ‘mensverbetering’ bijvoorbeeld - komt
maar niet van de grond. Dat komt misschien omdat
technische ontwikkelingen in eerste instantie vooral
veel goeds beloven. Van de nadelen merk je pas achteraf hoe groot ze zijn, en dan is het te laat.
Misschien werkt film wel beter dan een maatschappelijk debat. Film is in ieder geval goed in staat je helemaal onder te dompelen in een andere wereld,
een wereld waarin alles wat nu nog toekomstmuziek
is, al is toegepast. Black Mirror kan misschien zo’n
brede maatschappelijke discussie op gang brengen.
Daarvoor hoeft de serie alleen van Netflix naar de
NPO te worden verplaatst. Op prime time.

Gezichtsherkenning
De verwensingen en haatzaaierij op de sociale
media zijn al bekende fenomenen. Maar in Black Mirror voert iemand zijn bedreigingen uit door de computergestuurde bijen op het beoogde slachtoffer af
te sturen. De eerste elektronische bij die het slachtoffer bereikt, kruipt door een oog naar binnen en
vreet zich door hersenen naar het pijncentrum. Het
slachtoffer sterft zo een gruwelijke dood. Vluchten
kan niet want de bijen kunnen heel Engeland doorzoeken en iedereen is door middel van gezichtsherkenning op te sporen.
De slachtoffers worden geselecteerd door middel
van stemmen op een Twitter-account, wat weer een
heel andere dynamiek op gang brengt: wie is de volgende? Door de thriller-vorm blijft Black Mirror spannend tot het eind.
Black Mirror doet zijn naam eer aan, het is een dystopische serie: wat gebeurt er als we alle ontwikkelingen op hun beloop laten?
Het meest in het oog springen de gevaren van deep
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Een implantaat waarmee je je kind behoedt voor enge beelden. Geweldig toch?
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SOCIALE MEDIA
Niks mis met het mbo
Ouders die de basisschoolleraar van hun kind onder druk zetten als er een vmboadvies dreigt uit te rollen, en die door roeien en ruiten gaan om hun kind toch maar
alsjeblieft op de havo te krijgen, of liever nog het vwo. Waarom toch? De Nieuwe
Poort, ‘Huis voor ontmoeting en inspiratie’, pleit voor herwaardering van het mbo.

Fabian Dekker is als arbeidssocioloog en onderzoeker betrokken bij het platform Jongeren, Werk en
Hoop. Met dit platform wil De Nieuwe Poort een
duurzame oplossing vinden voor jeugdwerkloosheid
in Nederland.
Dekker geeft op de website van De Nieuwe Poort
een kijkje in zijn vakgebied. Wat gaat er goed? Wat
gaat er mis? En misschien nog wel het belangrijkste:
hoe veranderen we het?
‘Doorstuderen, doorstuderen, doorstuderen. Dat is
het credo voor iedereen die nu nog op school zit.
Want in een wereld die in rap tempo digitaliseert en
waarin de technologie jaarlijks verbetert, zien de arbeidsmarktperspectieven van vooral hoogopgeleiden er goed uit. Met een hbo of wo-diploma verdien
je eerder een hoog inkomen, verwerf je meer aanzien en krijg je sneller een vaste baan.
De Sociaal-Economische Raad maakte zich in een van
haar laatste rapporten dan ook zorgen over de toekomst van het mbo en de kansen op een baan voor
jongeren die uit het middelbaar beroepsonderwijs
stromen. En toch is de toekomst óók aan het mbo.

staat, naast de economisch bepaalde uitbreidingsvraag, een grote vervangingsvraag. Dit is onder andere al te zien in de transport- en logistieksector en
de bouw- en infrasector. Mede hierdoor zijn de perspectieven voor mbo’ers in verschillende richtingen
nog altijd redelijk tot goed, vooral in de techniek.
En misschien word je ook juist wel gelukkiger van
een middelbare beroepsopleiding. Nu we met z’n
allen steeds hoger zijn opgeleid moeten veel jongeren steeds vaker banen aannemen onder hun niveau
of buiten hun studierichting. Het verbaast me dan
ook niet dat burn-out en stressverschijnselen juist
bij hogeropgeleide 35-minners toenemen.
Bovendien is de werkloosheid onder mbo’s in de eerste drie maanden na het behalen van hun diploma
(de zogenaamde intredewerkloosheid) vaak lager
dan bij hbo-studenten. En vergeet niet: het zijn juist
geschoolde vakmensen die een belangrijke bijdrage
leveren aan onze economie en het dagelijks functioneren van onze samenleving.

Robotisering

De Sociaal-Economische Raad schreef al in 2013 dat
het mbo kampt met een negatief imago en dalende
belangstelling van studenten voor een ambachtelijke beroepsopleiding.
Dat is jammer en onterecht. In een van haar laatste
arbeidsmarktanalyses laat het UWV zien dat voor
mbo-studenten voortdurend nieuwe werkgelegenheid ontstaat. De werkloosheidskansen voor procestechnici op mbo4-niveau zijn bijvoorbeeld zelfs 0%
(!) en een vaste baan is dan ook de norm. En ook in
het mbo-onderwijs wordt meer en meer gebruik gemaakt van moderne technologie en neemt het belang van ondernemerschap toe.
Kortom: laten we het mbo-onderwijs de waardering
geven die het verdient. Want de Organisatie van
Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) riep twee jaar geleden ons middelbaar beroepsonderwijs al uit tot de internationale top. Ons
mbo dus. Niets mis mee.’

Doorstuderen is in het algemeen een bijzonder goed
advies. Hoe hoger het diploma, hoe beter de perspectieven op de arbeidsmarkt. Veel middelbaar- en
lageropgeleiden plukken namelijk minder de vruchten van digitalisering, zeker wanneer het werk een
sterk routinematig karakter heeft. Juist deze werkzaamheden zijn automatiseerbaar, kijk alleen al naar
het verdwijnen van veel administratieve beroepen.
In het bijzonder de lagere mbo-niveaus komen in het
zogenaamde ‘tweede machinetijdperk’ meer onder
druk te staan.
Maar daarnaast zijn er ook veel werkzaamheden op
mbo-niveau die zich níet goed laten vervangen door
nieuwe technologie. Zo zijn robots bijvoorbeeld bijzonder slecht in staat om verplegende taken in de
gezondheidszorg over te nemen en is een volledig
gerobotiseerde kapperszaak ook nog altijd een vervan-ons-bed-show.
Tegelijkertijd zien we ook verschillende bedrijfstakken in het middensegment vergrijzen. Hierdoor ont-

Negatief imago
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per 1 mei niet meer reizen
Red Plume @MulderEvertJan
Voor #Black #Mirror live kun je straks gewoon in #China terecht
EenVandaag @EenVandaag
"Laten we stoppen het vmbo en mbo af
te schilderen als "niet goed"", aldus voorzitter @LoekSchueler van @CNVOnderwijs.
Mohammed Saiah @MSaiah94
Vechten voor het verbeteren van het
imago dat het MBO heeft. Iedere mbo'er
is een Student. Ik zal het iedere keer blijver herhalen. Er komt een dag waarin ik
een positie bemachtig waarin ik op dit
vlak veel meer voor de mbo'ers kan betekenen, I promise.
Iko Doeland @IkoDoeland
Het gaat hartstikke goed met vmbo-leerlingen. Het gaat alleen niet zo goed met
de opinie over het vmbo. Maar daar kunnen de leerlingen niets aan doen. Hoewel, bezoek eens een vmbo!
Vala Afshar @ValaAfshar
Dear social media users,
If the service is free, then you are the
product.

www.denieuwepoort.org

6 april 2018
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Bachbijbel geeft een inkijkje in zijn ziel
Facsimile-uitgave van de bijbel van Bach, met zijn onderstrepingen en aantekeningen
Nee. Dat gaan ze niet doen. Het is een mooi idee, een facsimile-uitgave van de Bachbijbel, maar de
Concordia Seminary Library in St. Louis is onverbiddelijk. Het origineel blijft in de Verenigde Staten.
Maar uitgever Dingeman van Wijnen uit Franeker zette door. Twintig jaar nadat hij op het idee kwam,
is hij er dan eindelijk: de zeer nauwkeurige reproductie van de bijbel van Johann Sebastian Bach.
tekst Ellen Stikkelbroeck, beeld uitgeverij Van Wijnen

Dingeman van Wijnen (rechts) bekijkt samen met hoogleraar David Berger in 2005 de bijbel van Bach in de Concordia Seminary Library in St. Louis.
Van Wijnens werkkamer bevindt zich in een oud pakhuis in Franeker. Wie de ruimte zonder deur binnenstapt en zich omdraait, ziet meteen waar de uitgever
van houdt. Het is dat er boven de deurpost geen
boeken staan, anders zou je als bezoeker letterlijk
door de boekenkast zijn domein binnenstappen.
In de kasten die de hele wand beslaan, is vrijwel de
hele historie van Uitgeverij Van Wijnen min of meer
chronologisch terug te vinden. Rechts van de deurpost het verleden, links het heden. Theologische
boeken, geschiedenisboeken, maritieme werken, romans. Een grote tafel met een variatie aan stoelen
24
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en krukjes eromheen kan zo dienst doen als leestafel. De kast met ordners en een bureau met computer verraden echter dat dit geen studiebibliotheek
is, maar een kantoor. Tussen het bureau en een oude
fauteuil staat op de beige vloerbedekking een lichte
houten kist met een wapenschild. Het is de nieuwste
uitgave van Van Wijnen: de Bachbijbel.
Twintig jaar is de uitgever ermee bezig geweest die
op de markt te krijgen. Nu is hij eindelijk verkrijgbaar.
“Of ik er trots op ben? Een beetje, maar ik ben toch
eerder verwonderd. Dat ik als kleine uitgever in Franeker iets op de markt heb gebracht waarvan inter-

nationale bibliotheken meteen zeiden: die moeten
we hebben.”

Grote indruk
Van Wijnens liefde voor Bach zit diep en gaat terug
tot zijn kinderjaren. Zijn ouders hebben niet veel muziek, maar wel een paar elpees met cantates van
Bach. Onder de afwas zingt hij ze met zijn jongere
broertje mee. De muziek in huis staat doorgaans
zacht. Zijn vader vindt: óf je praat met elkaar, óf je
luistert naar muziek.
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Heel anders dan de visie van zijn oom in Engeland. “Toen we
daar eens logeerden, zette mijn oom Wie schön leuchtet der
Morgenstern op, Bachs eerste cantate. Dat begint met een
openingskoor waarbij de sopranen een werkelijk prachtige
melodie zingen. Mijn oom presteerde het die muziek keihard
door het huis te laten schallen. Dat maakte enorme indruk
op mij.”
Wanneer hij in de jaren zeventig in Leiden studeert, beginnen
platenlabel Telefunken en musici Gustav Leonhardt en Nikolaus Harnoncourt met het opnemen van alle cantates van
Bach. Ze doen dat met (replica’s van) oorspronkelijke instrumenten uit Bachs tijd en een jongenskoor voor de sopraanpartijen. “De opnames verschenen in prachtige bruine dozen
waarin naast twee elpees ook de partituur van de muziek
zat.”
Student Dingeman stapt op een dag een Leidse platenzaak
binnen om de eerste cantate te gaan beluisteren, met een
koptelefoon op in een kamertje. Het openingskoor klinkt
heel anders dan hij van de opname bij zijn oom kent. En waar
toen alleen dat openingskoor door het huis schalde, hoort
hij nu ook het vervolg: de recitatieven en aria’s.
“De aria voor tenor kende ik niet van de kooropname. Die
kwam zó binnen! Prachtig vond ik het! Ik dacht: al kan ik een
hele week alleen maar brood eten, dit móét ik hebben.”
Hij verbaast zich er wel eens over: in de lijdenstijd lopen mensen massaal uit om naar de Matthäus Passion te gaan luisteren, maar dat Bach ook tweehonderd cantates heeft
geschreven weten veel mensen niet. “Terwijl die in kwaliteit
echt niet onderdoen voor de Matthäus.”
Geraakt door de tenor-aria gaat hij zich echt verdiepen in de
componist. “Ik kwam erachter dat hij niet alleen fabelachtige
muziek schreef, maar ook dat hij door middel van muziek uitdrukking gaf aan de Bijbelteksten.”
Eenmaal woonachtig in Franeker stuit hij op het boek J.S.
Bach and Scripture (1985) van Robin Leaver. Dat beschrijft
aan de hand van fotootjes de driedelige Lutherbijbel met
commentaar van Abraham Calov uit de nalatenschap van
Bach. Na de dood van de componist is er een inventaris gemaakt van zijn boeken. Het is een flinke lijst, want Bach was
een bibliofiel.
“Lange tijd is gedacht dat daar niets van was overgebleven.
Totdat in 1934 in de Verenigde Staten zijn bijbel werd teruggevonden, waarin Bach zelf aantekeningen heeft gemaakt.”
Hoewel die vondst in de vergetelheid is geraakt - Van Wijnen
leest er pas over in het boek van Leaver - begrijpt de uitgever
meteen waarom die een sensatie was. “Er zijn veel brieven
van Bach bewaard gebleven, maar die zijn voor de buitenwereld. Door in de bijbel te lezen die Bach zelf las en waar hij
NB’s, onderstrepingen en aantekeningen in maakte, kijk je
rechtstreeks in zijn hart.”
Toch denkt Van Wijnen er pas aan iets met deze bijbel te
gaan doen, als hij in de jaren negentig in Dublin een facsimile-uitgave ziet van het Book of Kells, een uniek, rijk geïllustreerd Bijbelhandschrift. “In Zwitserland is er een
schitterende heruitgave van gemaakt die liefst twintigduizend gulden kostte. Wij zijn voor Nederland de agent van dit
boek geworden.”
Hij bedenkt: als er voor zo’n kostbaar bijbelboek een markt
is, moet er ook belangstelling zijn voor een facsimile-uitgave
van de Bachbijbel. Hij schrijft Robin Leaver een brief. Die verwijst hem naar de Concordia Seminary Library in St. Louis,
waar de Bachbijbel in depot ligt. Het is 1997. Van bibliothecaris speciale collecties en hoogleraar theologie David Berger hoort hij dat ze een volledige microfilm hebben van de
bijbel, maar die is in zwart-wit. Onbruikbaar dus.

Het is 2003 als de Franeker uitgever een telefoontje krijgt van een collega. Op diens kantoor
staan twee Poolse drukkers met enkele tientallen replica’s van de Gutenbergbijbel. “‘Ik weet
niet wat ik ermee moet, maar jullie doen toch
ook in dure boeken?’, vroeg de collega-uitgever.”
Twee uur later staan de Polen bij Van Wijnen op
de stoep met het boek van twintig- duizend
euro. “Kijk”, wijst hij naar een lederen koffer in
de hoek van de kamer. “Daar staat-ie. Ik heb er
uiteindelijk een paar van verkocht.”
Die onverwachte ontmoeting blijkt achteraf een
doorbraak. Want als de Polen zo’n kostbare bijbel als die van Gutenberg kunnen maken, dan is
de Bachbijbel toch ook een optie? “Toen begon
het er echt op te lijken dat we een stap verder
kwamen.”

In het echt
In 2005 stapt Van Wijnen eindelijk op het vliegtuig naar Amerika voor een bijeenkomst in de bibliotheek in St. Louis. Nooit eerder is hij in de
Verenigde Staten geweest en nu zal hij dan eindelijk de bijbel van Bach in het echt zien.
De volgende dag wordt hij ontboden in de bibliotheek. In de sobere boekenkamer staat een
eenvoudige, kartonnen doos op een tafel. Daar
zitten ze in: de drie dikke banden van de Calovbijbel van Bach. Voorzichtig worden ze tevoorschijn
gehaald, maar zonder witte handschoenen.
“Dat is natuurlijk heel bijzonder om mee te
maken. Het is geweldig om daar te zijn, zelf de
bladzijden om te slaan en te zien wat Bach in die
bijbel heeft geschreven. In Leipzig liggen veel
handschriften van Bach tentoongesteld in vitrines, maar je moet niet denken dat je die even
mag vasthouden.” Toch krijgt hij geen brok in zijn
keel. “Ik ben niet zo van de emoties en historische sensatie. Bachs muziek raakt mij meer.”
Als blijkt dat de Poolse drukkers een goede
Poolse fotograaf kennen die in de VS woont, is
eindelijk het locatieprobleem opgelost. In september 2006, na de nodige contractonderhandelingen, maakt hij de eerste proeffoto’s. De
bijbel hoeft zelfs niet uit de band. Wanneer alle
ruim 4500 bladzijden zijn gefotografeerd en het
juiste papier is gecreëerd, begint het proefdrukken. “Het moment dat we wederom naar Amerika gingen om de eerste drukproeven te
vergelijken met het origineel was heel spannend.”
Er gaan nog jaren overheen om de hele productie tot in de puntjes te perfectioneren. “Weet je
wat het is: elk vlekje, elk streepje uit het origi-

neel kan een betekenis hebben, dus je wilt alles
zo exact mogelijk namaken.”
Voor de uitgever is het intussen ook nog zaak om
de Bijbel aan de man te brengen. Want met een
prijs van 4800 euro (vanaf volgend jaar 5500
euro) kan niet iedereen hem zich permitteren.
“Een heel bemoedigende fase was toen ik een
jaar of vier geleden folders rondstuurde waarin
ik mensen vroeg voor in te tekenen en alvast een
gereduceerd tarief te betalen. Toen bleek dat er
veel animo voor was, onder meer van bibliotheken. Ik kreeg zelfs een bericht uit Japan dat ze
daar twintig exemplaren wilden hebben. Toen
had ik het gevoel: dit gaat lukken.” Dat de uiteindelijke verschijningsdatum toch steeds weer opschuift, doet niets meer af aan het positieve
gevoel.
De uitgever maakt de houten kist in zijn werkkamer open, tilt het eerste deel van de Bachbijbel
eruit en legt het op tafel. Het boekwerk is indrukwekkend groot. De band is gemaakt van
gelig leer met reliëf, met in het midden een afbeelding van het Salomonsoordeel. Het papier
voelt perkamentachtig aan, al ontbreekt natuurlijk de broosheid van het originele driehonderd
jaar oude exemplaar.

Maximaal duizend
Vijfhonderd exemplaren zijn er nu gedrukt,
waarvan honderd met de hand ingebonden. De
andere vierhonderd worden, na een seintje van
Van Wijnen, per dertig ook ingebonden. “We
hebben afgesproken dat er maximaal duizend
genummerde exemplaren gemaakt zullen worden.” Van Wijnen heeft de facsimile-uitgave al
een aantal keren doorgebladerd en al wat leuke
vondsten gedaan.
“Bach stond bekend als iemand die moeite had
met gezag. Ik vind het aardig om te zien dat zijn
worsteling daarover terugkomt in dingen die hij
heeft onderstreept in zijn bijbel. En zijn aantekeningen bij de teksten gaan bijna altijd over muziek. Het is ontroerend om te zien dat hij echt
vond dat je muziek nodig hebt als je de Heilige
Geest erbij wilt hebben.”
Hij glimlacht en krijgt pretoogjes. “We hebben
bij het koor waar ik op zit net een nieuwe cantate
van Bach in het programma opgenomen. Die
gaat over hoe Jezus feestelijk wordt binnengehaald in Jeruzalem, op Palmpasen. Het is heel
statige intochtsmuziek. Padom, padom, padom.
Ik kan niet wachten die teksten in de Bachbijbel
te gaan bestuderen.”

www.bachbijbel.nl

Te kostbaar
De uitgever prakkiseert. Hoe moet hij dit aanpakken? Via de
Zwitserse uitgever van Book of Kells komt hij bij een Oostenrijkse drukker. Die is enthousiast maar dan moeten de boeken wel naar Graz komen. Bovendien moeten ze uit de band
gehaald worden om goede foto’s te kunnen maken. Het
Amerikaanse seminarie is daar minder enthousiast over. Dat
gaat niet gebeuren. Het project ligt stil.
Van Wijnen probeert de Amerikanen zover te krijgen dat ze
de driedelige bijbel band voor band naar Europa sturen. Hij
overlegt met een kunstverhuisbedrijf en heeft contact met
verzekeraars. “De bijbel bleek voor ruim zes ton verzekerd
te moeten worden. Dat was allemaal te kostbaar en te ingewikkeld.” Het seminarie besluit opnieuw dat de Bachbijbel
in Amerika moet blijven, nu definitief.

Aantekening van Bach bij 2 Kronieken 5:13. “NB. Bij een eerbiedige muziek is God altijd met zijn
genade aanwezig.”
6 april 2018
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RECENSIE
Esther in #MeToo-tijden
Het lijkt bij oppervlakkig lezen op een spannend sprookje, het
verhaal van Esther. Maar wie het goed wil lezen kan Nu of
nooit als gids nemen.
tekst Ineke Evink, beeld boekomslag
Het kan zo maar het favoriete Bijbelverhaal van je jeugd zijn: Esther. Er komt een
meisje in voor die prinses wordt, het is een spannend verhaal maar het loopt
goed af want de vijand wordt in de pan gehakt. Spanning en sensatie voor zowel
jongens als meisjes.
Pas later komen de vragen: waar is God in dit verhaal, waarom loopt het (weer)
af met een bloedbad, het is een zwart-wit-verhaal met goeden en slechten. En
ook, hoe vrouwvriendelijk is het verhaal van Esther eigenlijk? Wasti ruimt het
veld, Esther komt ervoor in de plaats door middel van een uiterst vernederende
procedure.
In Nu of nooit leest Ad van Nieuwpoort het verhaal opnieuw en betrekt het zo
dicht op het leven van hier en nu dat het zomaar wel heel dichtbij kan komen.
De hele tekst van het boek Esther staat in Nu of nooit in de (door Van Nieuwpoort
nog weer wat herschreven) tekst van Jopie Siebert-Hommes. Het is taal die wel
wat doet denken aan de Naardense Bijbel, maar dan iets minder als het NederHebreeuws zoals dat wel eens spottend wordt genoemd. Dat is prettig want de
vertaling is net even anders dan je gewend bent, ook wat minder vloeiend, en
nodigt daarom uit tot nauwkeurig lezen.
Goed lezen wat er staat blijkt steeds weer voorwaarde te zijn om met Nu of nooit
allerlei dingen op het spoor te komen die je tot nu toe over het hoofd had gezien.
En dat is juist bij zo’n overbekend verhaal al snel het geval.
Wie Nu of nooit leest, kan dezelfde ervaring krijgen als wie door een vreemde
cultuur reist. Op het eerste gezicht is alles er heel anders, maar zo gauw je aan
de praat komt met de mensen die er wonen, zie je hoezeer zij mensen zijn als jij.
Van Nieuwpoort slaagt er goed in dat gevoel bij Esther omhoog te halen. Waarin
verschilt koning Ahasveros van de oliesjeiks en miljardairs in onze tijd? Of om
dichter bij huis te blijven, van de managers van woningcorporaties die feestjes
geven in het Amstelhotel?
Ook de positie van vrouwen in het boek Esther verschilt op het eerste gezicht
behoorlijk van onze tijd. Tot je denkt aan de vrouwen die onder dwang achter
de ramen zitten, op onze eigen Wallen. ‘Daar moet een piemel in’, riepen mannen
tijdens een bijeenkomst in verband met de komst van een asielzoekerscentrum.
Om over de #MeToo-verhalen maar te zwijgen.
Koningin Wasti weigert op het feest van haar echtgenoot de koning te verschijnen. Niet, zo schrijft Van Nieuwpoort, omdat ze te preuts is zoals sommige bijbelverklaarders menen. Wasti verzet zich tegen de macht, en verzet is gevaarlijk
omdat het laat zien dat het anders kan. Fake news blijkt maar weer eens van alle
tijden als de adviseurs van de koning met een decreet komen waarin wordt gesteld dat het Wasti werd verboden te komen. Stel je de consequenties voor als
de weigering van Wastio algemeen bekend wordt. De vrouwen in het land zouden eens op ideeën kunnen komen...
Maar eigenlijk is het al te laat, want met Wasti’s verzet komt Esther in beeld, en
dan gaat de revolutie pas echt van start.

De geschiedenis herhaalt zich
Nu of nooit is een heel bruikbaar bijbelstudieboekje, zowel voor persoonlijk gebruik als voor bijbelstudiegroepen. Elke keer weer slaagt Van Nieuwpoort erin
je weer anders naar een tekstdeel te kijken, of iets nieuws te ontdekken.
De naam Mordechai bijvoorbeeld, is een verbastering van de Babylonische god
Mardoek. Esther heet niet meer Hadassa maar zij is nu vernoemd naar Astarte,
de bijbellezer welbekend als de vruchtbaarheidsgodin die ook in Israël werd vereerd, tot grote woede van de profeten.
En kijk eens naar de afkomst van Mordechai, die een Benjaminiet wordt genoemd, de zoon van Jaïr, zoon van Simi, zoon van Kis. Dat brengt ons bij het verhaal van koning Saul, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Saul liet koning Agag
van Amelek in leven, in plaats van hem te doden, zoals Samuel had opgedragen.
En wie is Haman, de kwade genius in Esther? Een nakomeling van Agag, zo vermeldt de tekst. Het is alsof de geschiedenis in de herhaling gaat, inclusief een
herkansing.
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Psychologisch valt er ook nogal wat te vertellen over de hoofdpersonen in Esther. De tot op het bot onzekere Ahasveros die zijn angsten dempt met slemppartijen, het grote ego van Haman dat zelfs de geringste minachting niet kan
velen, de kracht van Mordechai die niet voor Haman buigt, zelfs niet als hem dat
zijn leven kan kosten. En natuurlijk Esther zelf, die ook haar leven op het spel
moet zetten.
Hoe zit het met het bloedbad aan het eind? Dat is geen vrijbrief voor massaslachtingen, het is een rafelrand, meent Van Nieuwpoort. Let liever op het kwaad in
jezelf.
Wie zeker als niet-theoloog (opnieuw) onder de indruk wil komen van de grote
zeggingskracht van Esther, heeft aan dit boekje een goede gids.

Ad van Nieuwpoort, Nu of Nooit. Uitg. Skandalon, 15 euro
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BOEKEN
God met ons

Top 10

Rowan Williams
De ondertitel van dit boek is De betekenis van het kruis en de opstanding – toen
en nu. Dit boek is aantrekkelijk geschreven door een theoloog die goed kan uitleggen en soms onvermoede inzichten levert. In het deel over de opstanding
schrijft hij bijvoorbeeld dat opstandingsgeloof je blik op het gebed kan veranderen. ‘De praktijk van het stille gebed berust op het mysterie van de opstanding, dat Christus een plaats voor ons heeft gemaakt.’ Ook Williams’ uitleg van
veel gebruikte woorden als ‘offer’ en ‘kruis’ is verhelderend, ook voor mensen
die niet zo veel van het christendom weten.
Uitg. Berne Media, 14,90 euro

Jij bent een drakendoder

1 (2)

rowan Williams, God met ons
(Berne Media € 14,90)

2 (1)

2 (1) Tom Wright, Goede Vrijdag
(Van Wijnen € 24,95)

3 (-)

3 (-) Henk Pietersma, Credo
(Jongbloed € 24,95)

4 (-)

4 (-) Beatrice de Graaf, Heilige strijd
(Boekencentrum € 12,99)

5 (-)

Eberhard Jüngel, Lutherse preken
bij het Oude Testament
(Skandalon € 19,99)

6 (-)

Kick Bras, Voor het leven
(Kok € 17,99)

7 (-)

Max lucado, Geen zorgen voor
morgen (Ark Media € 17,95)

8 (-)

8 (-) reinier Sonneveld, Gesprek
voor de laatste dagen
(Buijten & Schipperheijn,

9 (6)

Bram van de Beek, Mijn Vader,
uw Vader (Meinema € 37,50)

10 (-)

Anselm Grün, Troostboek voor
lichaam en ziel (Kok, € 16,99)

Jan Willem van Dijk
De auteur van dit boekje is predikant in Zevenhoven en Woerdense Verlaat. De
hoofdstukken in dit boek zijn vlot geschreven en presenteren het geloof aan
jongeren als een vorm van geestelijke strijd. Er wordt vlot geswitcht tussen The
Lord of the Rings en de Tweede Wereldoorlog, naar de geestelijke strijd van de
navolging van Jezus. In een ander hoofdstuk gaat het over Johan Cruijff, of over
Lance Armstrong. En de liefde van Jezus is een soort dieselbrandstof - een wat
beladen vergelijking tegenwoordig - maar toch, dit boekje sluit goed aan bij de
belevingswereld van jongens.
Uitg. Boekencentrum, 9,99 euro

Dimensie onbekend
Mariëtte Brink
Dit boek is een onderhoudende metafysische roman in de traditie van C.S.
Lewis’ Narnia-serie en zijn boek De grote scheiding. Hoofdpersoon Sunny gaat
samen met haar vriendin Floor naar een tropisch eiland om vakantie te houden.
Ze stuit op een geheime doorgang naar een grot waarin de stokoude Abel
woont. Hij leeft van water en paddenstoelen en is nog nooit buiten de grot geweest. Het boek gaat over diepere vragen zoals: Hoe geef je woorden aan die
dimensie die je niet kunt zien of met je verstand kunt begrijpen? Hoe ziet de
hemel eruit en waar is die dan? De beschrijving van planten, en dan met name
de passieflora is een rode draad in het verhaal.

Bron: Boekhandel Riemer www.boekhandelriemer.nl

Uitg. Brevier, 14,50 euro

De trooster

lEESClUB

Samen lezen is een trend. Een goed boek zorgt voor een goed gesprek. CW kiest elke editie
een boek dat geschikt is om met vrienden of bekenden te bespreken.
Vandaag De trooster van Esther Gerritsen.
In De trooster, de nieuwe roman van Esther Gerritsen, worden we meegenomen in de gedachten van Jacob die
koster is in een tamelijk vrijzinnig katholiek klooster, ergens in Nederland. Jacob is een introverte man, een oprecht gelovige ook. Gerritsen weet zijn gedachten mooi van binnenuit te beschrijven. ‘Ik verliet de kapel zonder
groet en haastte me naar dienst, naar de enige die me nooit ergert, Jezus Christus. In hem zie ik de Vader die
ik evenzeer in mijn medemens zou moeten zien, maar dat lukt me zo zelden’. Jacob is een tikkeltje hovaardig
in al zijn schuwheid, een eigenschap waar hij gedurende het verhaal hardhandig mee geconfronteerd wordt.
Henry Loman, de andere hoofdpersoon, is al net zo’n intrigerend. Loman is in het klooster neergestreken als
gast, nadat hij er als staatssecretaris van financiën een potje van heeft gemaakt. Dat de man totaal niet deugt,
blijkt ook in de rest van het verhaal. De vraag wie de ‘trooster’ uit de titel van dit boek is, blijft onder de oppervlakte, maar plaatst het verhaal wel in de traditie van Pasen. Op God is de hoop van mensen gevestigd, Hij valt
niet samen met het menselijke. In een interview met NRC Handelsblad zei Gerritsen: ‘Al die pogingen van mij als
kind om net zo goed als Jezus te worden, daar heb ik meer last van gehad dan van de erkenning, later, dat je
níet goed bent. Het is rustiger om te denken dat je in principe slecht bent en vol kleinzielige gevoelens zit.’
Esther Gerritsen: De trooster, De Geus Amsterdam, 20,99 euro
Discussievragen zijn aan te vragen bij de redactie: redactie@cw-opinie.nl

6 april 2018
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KUNST

TOEGELICHT
De Psalmen, een vertaling in kleur
In de Psalmen kunnen we lezen over de diepste gevoelens van mensen. De teksten kunnen inspireren, troosten en spirituele gevoelens oproepen. Aafke Holman liet zich door alle honderdvijftig psalmen inspireren en vertaalde ze in
kleurige aquarellen. Een deel van deze aquarellen is te zien in Museum Klooster
Ter Apel.
Holman is wars van stromingen, tendensen en trends en maakt gewoon wat ze
moet maken. Het is niet haar bedoeling een paar mooie aquarellen te maken,
eerder is het een ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van de aquarelverf.
Het werk domineert niet en schokt niet, maar intrigeert in al zijn eenvoud door
een krachtige compositie waarin kleur en licht een uitgebalanceerde ruimtelijkheid creëren.
De monumentale compositie biedt veel ruimte waarbinnen de kunstenaar zelf
kan beschikken over vormgeving en inrichting, zodat het verhaal verteld kan
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worden in dunne lagen verf, die elkaar niet afdekken maar door de transparantie
eerder een spel spelen met elkaar.
De kleuren vertonen een grote poëtische geladenheid en worden gebruikt als
de kortste weg naar gevoel en emotie. Door de kleurenrijkdom van de aquareltechniek wordt dit medium de drager van het spontane en het formele aspect
om de vertaling vorm te geven.
Om de beleving en gevoelens van mensen uit de tijd van ver voor Christus, die
beschreven zijn in gedichten en teksten en die zoveel raakvlakken hebben met
de belevenissen van de mensen van nu, kleur te geven.

Tot en met 13 mei in Museum Klooster Ter Apel,
Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel. www.kloosterterapel.nl

