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REDACTIONEEL 

We zijn opgeto-
gen. 't Lijkt elk 
jaar zo'n onmo-
gelijk moment, 
midden in de 
zomer vroegen 
we u weer om 
een bijdrage, 

geld voor een heel jaar nota bene. 
Geeft niet, we zijn opnieuw stil van 
uw support. Dank! -- En mocht de 
acceptgirokaart nog op uw schoor-
steenmantel staan, 't kan nog steeds, 
souffleert onze penningmeester mij. 
Jawel, hij heeft gelijk, hij doet z'n 
werk.  

 
Nog een reden tot vreugde. Het mag 
wel eens gezegd, een compliment aan 
't nieuwe blad Vierkant. De afgelopen 
jaren hebben ze steevast een van onze 
artikelen overgenomen, zodat ook 
lezers in de andere drie fusieparo-
chies in en om de stad kennis konden 
maken met ons eigen geluid. Hulde, 
dat geeft vertrouwen.  

 
Voor Vierkant-lezers was zo’n ander 
geluid natuurlijk was wel wennen. 
Nieuwe lezers moedigden ons aan, 
een enkeling voelde zich geschokt. 
Eigenlijk allemaal reacties die een 
goed teken zijn dat die grote katholie-

ke kerk ook hier lokaal een begin 
maakt met het bij de tijd brengen. 
Aggiornamento, zei Vaticanum II. 
Ruimte om hardop te denken, iets van 
meer dan één kant bekijken, zonder 
meteen moord en brand te schreeu-
wen dat er een eeuwige leer op het 
spel staat. Elkaar respecteren, ons niet 
verlagen tot schelden, belasteren, inti-
mideren, wegtreiteren, uit elementair 
menselijk fatsoen en collegialiteit, 
goede algemene burgerlijke normen 
ook voor de kerk. En we zeggen het 
maar de Amerikaanse nonnen na: 
We're here to stay, we don't go away! 

 
We blijven, we schrijven. Dit keer 
voor in de herfst, een mooie fiets-
tocht? Een lied voor wie moe is. 
Hoopvol nieuws uit een azc, een 
waarschuwing vanuit Birkenau, een 
onverwacht zicht op oude teksten, 
een onthutsende krantenkop. En na-
tuurlijk wat gein vanuit een malle 
kerk. 

 
Veel leesplezier, 
namens de redactie, 
 

Martin Nieboer 
(hoofdredacteur) 

 
 

 Opgetogen 

Een glimlach kost niets,  
maar geeft veel. 
Het verrijkt wie hem ontvangt,  
en verarmt niet de gever 
Hij duurt maar een moment,  
de herinnering blijft eeuwig 
 
Niemand zo rijk of machtig,  
dat hij zonder kan 
Niemand zo arm  
dat hij hem niet kan geven 
Een glimlach brengt geluk  
in huis of in zaken 
Hij is een teken van vriendschap 
en ontwapent een vijand 
 
Wie vermoeid is schenkt hij rust, 
de bedroefde een lach, 
de moedeloze nieuwe moed 
 
Je kunt hem niet kopen 
Je kunt hem niet ruilen 
en zeker niet stelen 
Hij krijgt zijn waarde pas  
als je hem geeft 
 

Soms zijn mensen te moe  
om zo’n glimlach te geven 
Schenk hem dan de jouwe  
Want niemand heeft een glimlach  
zo hard nodig  
als wie hem niet meer geven kan 
 
(gedicht aangeleverd door Jan Dol) 

STIL 

Glimlach 

BOEKENLEGGER:  
NOG STEEDS  
VERKRIJGBAAR 

Deze stijlvolle, kleine boekenlegger 
(degelijk geplastificeerd) is nog steeds 
verkrijgbaar voor €5 per stuk. Voorzijde 
uitgevoerd in kleur.  
Op achterzijde een langer citaat van 
Dirk ten Dam: de laatste zinnen uit zijn 
laatste artikel voor ons blad. Een op-
dracht om verder te gaan.  
 
Voor het goede doel: financieel steunen 
van de Groningse Walfriedparochie.  
 
Mooie, kleine attentie voor een van uw 
kinderen of kleinkinderen, jarige buur-
vrouw of collega. 

AMERIKAANS RAPPORT OVER  
SEKSUALITEIT & GESLACHT   

zie ook 
blz. 

8-10  
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Ons eerstvolgende nummer  
verschijnt   eind december 2016 
Kopijdatum   10 november 2016  

Het is de laatste dag van de meteoro-
logische zomer als ik dit artikeltje 
schrijf. Een roerige zomer vond ik 
het. Komkommernieuws was er nau-
welijks. Aanslagen, coupe pogingen, 
haat zaaiende Amerikaanse verkie-
zingsretoriek, het leek of alles ge-
woon doorging. Telkens maar weer 
pogingen van mensen om andere 
mensen het zwijgen op te leggen, te 
pijnigen. Maar gelukkig ook steeds 
weer het tegengeluid dat we ons het 
zwijgen niet op laten leggen, dat di-
versiteit en eigen identiteit mag, dat 
binnen een democratie verschillende 
meningen mogen worden geuit.  
 
Zo ook zijn wij als vier parochies het 
pad van de fusie ingegaan: we wor-
den een nieuw parochie waarbinnen 
de lokale geloofsgemeenschappen 
hun eigen identiteit behouden. Dat is 
fijn want dat betekent dat we onze 
eigenheid blijven behouden in woord 
en geschrift.  
 

Begin nieuwe traditie?  
Nog vier maanden en dan is dit ka-
lenderjaar voorbij en zal de Walfried-
parochie zijn opgegaan in de 
Hildegardparochie. Op 1 november 
moeten alle stukken worden ingele-
verd bij het bisdom om de juridische 
oprichtingsdatum van 1 januari 2017 
te halen.  
De naamdag van Hildegard van Bin-
gen, tevens haar sterfdag, is 17 sep-
tember. Gegeven deze datum leek het 
een goed idee om rondom deze da-
tum een gezamenlijke viering te or-
ganiseren voor de nu nog vier paro-
chies. Op 25 september zal de 
Walfriedparochie gastheer zijn om 
deze viering mogelijk te maken. Wie  
weet wordt hier de eerste nieuwe tra-
ditie geboren van onze nieuwe paro-
chie.  

Bezinning 
Parochiebestuur en PZG gingen jaar-
lijks op bezinning bij de start van het 
nieuwe seizoen. Hierover hebben we 
u veelvuldig verslag gedaan. Dit jaar 
gaan we voor het laatst in de hoeda-
nigheid van parochiebestuur en PZG. 
Marika Meijer gaat ons begeleiden 
om bezinnend terug te kijken op onze 
jaren in het parochiebestuur en PZG 
en ongetwijfeld gaat ze ons ook voe-
ding aanreiken voor de toekomst.  
 

Food Tastery  
Een goed bestuur let ook altijd op de 
financiën. Zoals u weet is en blijft dat 
binnen onze kerk een zorgelijke aan-
gelegenheid.  
Blij zijn we dan ook met het initiatief 
van de Food Tastery op 14 oktober. 
De opbrengst zal ten goede komen 
aan de financiële actie van de paro-
chie. Parochianen gaan koken voor 
parochianen. Parochianen gaan ge-
rechten bereiden die gewoon zijn in 
hun geboorteplaats. Zo zal er een 
enorme variëteit ontstaan: Surinaams, 
Fries, Limburgs, Ghanees, Vietna-
mees, Cariben, Gronings etc. Mocht 
u iets willen koken en aanbieden 
meldt u dan bij Mayke Scholma. Alle 
andere parochianen worden opgeroe-
pen om te komen eten op de 14e dan 
wel een gerecht te komen afhalen.  

 
 

Anita van  
Nimwegen 

PAROCHIENIEUWS 

 
Walfried 
‘Walfried’ betekent ‘kracht door vrede’. 
Dus niet: vrede door kracht! Zo’n naam 
spreekt ons aan, het is de wereld omge-
keerd.  
Walfried (± 1000 n. Chr.) liep elke dag 
naar Groningen om in de Sint Maarten-
kerk te bidden. Hij probeerde waarden 
als vergeven, verzoenen, vriendschap 
door te geven. Vikingen hebben hem en 
zijn zoon gedood. Hij wordt afgebeeld 
als iemand die een schop in de grond 
steekt. Pastor Jan Oosterwegel (†) heeft 
speciaal voor onze parochie een stem-
pel ontworpen.  

Van bestuur / PZG 
 
Tegen pogingen in hele wereld om mensen zwijgen op te leggen 
  

‘Behoud eigenheid in woord 
en geschrift bij fusie’ 
 

mailto:groeneblad@gmail.com
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Op de jaarlijkse bezinningsdagen van 
onze parochie was pater Loed Loosen 
S.J. vaak de inleider. Ook was hij een 
van de docenten op de Pastorale 
School. Hij hield dan lange monolo-
gen, waarin hij bijbelteksten vertaal-
de in gewoon Nederlands.  
Hij had zijn oor goed te luisteren ge-
legd bij gewone gelovigen. Hij wist 
wat mensen dachten. Dat liet hij ook 
blijken uit wat hij vertelde. Zijn uit-
leg was een bevrijding uit kwellende 
gedachten. 
 
Zo overkwam het mij, dat ik niet 
goed wist hoe om te gaan met ziekte 
en dood. De eerste vragen die je je 
zelf dan stelt zijn o.a. Wat heb ik ver-
keerd gedaan? en Waarom overkomt 

het mij? Kortom de vragen naar het 
waarom van het gebeurde.  
Pater Loosen kwam met antwoorden 
als: Je moet het zien als dat het ge-
beurt, het overkomt je. Jij zelf kunt er 
niets aan doen. Het hoort bij het le-
ven.  
En die gedachten van hem zijn nog 
altijd bevrijdend voor mij. 
 
Zo heeft hij voor veel mensen het 
geloof bevrijdend gemaakt. Helaas 
ben ik niet meer in het bezit van de 
tekst voor gescheiden mensen. Maar 
dat het bevrijdend was voor wie heeft 
moet scheiden, dat is zeker! 
 

Ineke Siersema 
 
 

Zie ook het artikel  
van Anita van Nimwegen  
over pater Loosen (blz. 13-14) 

 

 
 

Pater Loosen maakte  
geloof bevrijdend  

Onze vaste foto-
graaf Bob Bou-
chier was deze 
zomer op vakan-
tie in Kiev, 
hoofdstad van de 
Oekraïne. Van 
daar bezocht hij 
Troeskavetz, een 
stad bij de west-
grens. Hij keek 

z’n ogen uit toen hij daar een aantal 
prachtige kerken zag, oosters ortho-
dox en vooral katholiek.  
 

Kruistekens 
‘Je zit daar in het overgangsgebied 
naar het zeer katholieke Polen. In de 
tijd van de Sovjet-Unie was de kerk 
verboden, maar nu zag je mensen uit 
eerbied een kruisteken maken als ze 
langs een kerk liepen. Wie naar bin-
nengaat, slaat 3 x een kruisteken, 
maakt een buiging en knielt even 
voordat hij plaatsneemt. Het deed 
mij denken aan de jaren ’50 bij ons.  
 

Contrast 
Nee, dat bedoel ik niet als een plei-
dooi om daarnaar terug te keren, 
hoor. Da’s niet aan de orde. Ik was 
verbaasd. Die kerkgebouwen staan 
er soms pas 10 jaar, maar omdat ze 
in een retrostijl gebouwd zijn, lijken 
ze al eeuwen oud. Ze moeten ge-
bouwd zijn met investeringen van 
particulieren. Een deel van de bevol-
king heeft veel geld. Er is bijna geen 
middenklasse, de rest is echt arm. 
Een enorme contrast. Op de openba-
re weg zie je aan de ene kant veel 
luxe wagens en verder vooral zeer 
gammele Lada’s die bijna uit elkaar 
vallen. Of een deel van de bevolking 
hun rijkdom te danken heeft aan cor-
ruptie? Weet ik niet.’ 

 
Bob Boucher heeft zijn fotoserie 
over kerken in de Oekraïne op  

Facebook gezet. 

Eerbied en 
veel geld 

STEMMEN 

Eind van dit jaar 
bestaat ons blad 
25 jaar. En omdat 
we sinds 1991 
steeds 4 nummers 
uitbrachten, is on-
ze kersteditie het 
100ste nummer! 
 
Een reden om iets 
extra’s te doen.  
Op dit moment 
denken we daar al over na. Het moet  
voor ons vooral uitvoerbaar zijn én 
we willen het liefst iets blijvends ma-
ken, iets wat langer meegaat, iets wat 
u / jij zeker leest en bewaart om te 
herlezen. 
 
Daarom werken we aan een kleine 
bundel met een dubbele opzet: we 
herdenken onze oprichter en inspira-
tor pastor Dirk ten Dam, o.m. met de 
herdruk van enkele door hem ge-
schreven teksten. We kijken ook 

vooruit: iets van het beste van 
de afgelopen tijd, wat nemen 
we daarvan mee naar de toe-
komst? Voor onderweg. 
 
Even praktisch. Een kleine 
paperback (met voor één keer 
een omslag in kleur) kost 
geld. Graag zouden we al 
onze vaste lezers een gratis 
exemplaar willen bezorgen, 
maar financieel is dat uitge-

sloten. Tenzij iemand € 1000 doneert 
op onze vriendenrekening, maar dat 
vragen we niet.  
Het is realistischer om te zeggen: la-
ten iedereen die een exemplaar zou 
willen hebben, dat gewoon zelf beta-
len (€ 10). Maar hoeveel moeten we 
er dan laten drukken?  
 
Helpt U ons bij het bepalen van onze 
oplage?! Dank,  

Martin Nieboer 

PAROCHIENIEUWS Help 

Laat het ons weten als we u mogen 
noteren voor de  
jubileumbundel: uw naam, adres + 
aantal exemplaren.  

Stuur een mailtje naar: 
groeneblad@gmail.com 
of schrijf / bel naar: Ineke Siersema 
Sloep 122, 9732  Groningen 
inekesiersema@gmail.com  
tel. 050.541.1902   

Laat ons weten  

 HERINNERING 

mailto:groeneblad@gmail.com
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Een warme zomermiddag. Op het ter-
rein van de asielzoekersopvang aan de 
stad-Groningse Van Swietenlaan spe-
len kinderen. Vrouwen houden op naar 
buiten gesleepte stoelen een oogje in 
het zeil. Aan een picknick-tafel praten 
twee vrouwen met hoofddoek zachtjes 
met elkaar. Fietsen staan kriskras in 
rekken, in een fietsenhok de mannen 
die lachen en roken. Hoe reilt en zeilt 
het hier?  

 
Locatiemanager Esmeralda van Boon 

is arabiste. 
Als journa-
liste  be-
schreef ze 
haar erva-
ringen in 
het Midden
-Oosten in 
haar boek 
Vertrouw 
op Allah, 
maar bind 
wel je ka-
meel vast 
(2012).  
 
 

Zelfbewust 
Op de televisie en in de kranten zien we 
beelden van horden vluchtende men-
sen… Maar die zie je helemaal niet te-
rug in de Nederlandse samenleving. 
Het is ook niet zo, dat ze bij bosjes te-
gelijk aan de Nederlandse grens of op 
Schiphol staan. Het gaat merendeels 
om mensen die goed opgeleid zijn en 
zelf weten wat ze willen gaan doen. Je 
kunt het vergelijken met de boot naar 
Ameland. Al die mensen vind je ook 
op het eiland niet weer. Het zijn nu ook 
niet zoveel vluchtelingen. Nu heb je 
zo’n 40.000 asielaanvragen, in de jaren 
negentig vroegen wel 90.000 mensen 
asiel aan. Een centrum als dat van ons 
biedt alle basisvoorzieningen. We be-
geleiden hen naar hun toekomst in Ne-
derland of anderszins. Dan moet je 
denken aan begeleiding door COA-
personeel, maar ook medewerkers van 
het gezondheidscentrum.  
 
Waarom nemen deze mensen niet het 
vliegtuig? 
Als je vlucht uit bijv. Syrië, dan kun je 
geen visum krijgen. Vandaar deze ma-
nier van binnenkomen in Europa, in 
Nederland, in Groningen. 

Nu in 
stad 

 
Op 16 oktober is het een jaar ge-
leden dat de eerste asielzoekers 
arriveerden in de noodopvang in 
het zuiden van de stad Groningen 
achter het Martini Ziekenhuis.  
 
De Groninger gemeenteraad had 
unaniem een brede motie aange-
nomen waarin ze het gemeentebe-
stuur opdroeg om mogelijkheden 
te zoeken om ruimte te bieden aan 
vluchtelingen.  
 
Burgemeester Peter den Oudsten 
noemde dat een 'een fantastisch 
signaal. Groningen is een gast-
vrije stad. En ik verwacht dat de 
samenleving van Groningen die 
houding zal volgen.'  

Vluchtelingen vriendelijke, goed opgeleide mensen die willen inburgeren 
 

Locatiemanager Esmeralda van Boon:  

‘Ze leefden net als wij, tot er bommen vielen’  

KADER 

Uit de oorlog (II) ACTIEF 
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Ombouw 
Dit was vroeger toch een kantoren-
complex? 
Ja. We hebben hier kamers en dou-
ches gemaakt. Er zijn 2/4 persoons- 
en 6-persoonskamers voor een gezin 
of echtpaar of alleenstaande mannen. 
Verder twee recreatiezalen, een lokaal 
voor  kleine kinderen, wasgelegen-
heid. Twee keer per week kunnen 
kinderen spelen op een stormbaan, 
een springkussen, of op stelten lopen 
etc. Er is ook ruimte om badminton te 
spelen. Ze krijgen zakgeld om zelf 
voor ontbijt en lunch te zorgen (zelf 
smeren). Er is geen keuken. Het 
avondeten wordt via Sodexo ver-
zorgd. 
 
Wordt er niet veel met vluchtelingen 
gesjouwd? 
Nee, in de tijd dat er veel mensen te-
gelijk binnenkwamen hebben veel ge-
meenten bijv. een sporthal ingericht 
voor 2 dagen. Dat was echt crisisop-
vang en alleen geschikt voor hele kor-
te duur. Deze opvang bestaat geluk-
kig niet meer. Zodra er andere, betere 
plekken beschikbaar kwamen, gingen 
de vluchtelingen daar naartoe. 
 

Bang? 
Zijn de vluchtelingen niet bang? 
De Syriërs en Irakezen die hier wo-
nen, zijn heel aardige gastvrije men-

sen. Ze leefden in hun eigen land net 
als wij, tot er bommen vielen etc. Het 
regime is daar niet veilig , maar in de 
buurt, onder het volk, met familie is 
het best leuk en gezellig. Ze zijn hier 
nu best actief: ze hebben bijvoorbeeld 
de buitenkant van ons gebouw ge-
schilderd. De picknicktafels bij de in-
gang gemaakt. Ze vinden Nederlan-
ders leuk en vriendelijk. Maar ons 
weer… In de weken dat het plensde: 
is dit een zomer bij jullie??? 
 

Overweldigend 
Hoe vermaken zij zich? 
Kinderen hebben natuurlijk net als 
andere kinderen zomervakantie, maar 
daarbuiten gaan zij gewoon hier in de 
buurt naar school. Vandaag zijn ze 
met de bus naar Nienoord. Dat is een 
geschenk van een kunstenaar Abha, 
die zelf ook ooit vluchteling was. Er 
zijn ook mensen, die Nederlandse les 
volgen, of een cursus over de Neder-
landse maatschappij. Voetbaltrainin-
gen worden ook gegeven. Er zitten 
hele goede voetballers bij, die trainen 
bij een club hier in de buurt! Er is ook 
een vrouwenuurtje. Ze repareren zelf 
fietsen. Vaak gaan kleine groepjes de 
stad in. De vrijwillige hulp van de 
Groningers om mensen bijv. mee uit 
eten te nemen of kinderen op te van-
gen, is overweldigend!!! Er zijn zo-
veel activiteiten, te veel om op te noe-
men. 
 
 

Vraagbaak 
Toch beveiliging? 
Die beveiliging is bedoeld voor de 
vluchtelingen zelf. Want er is wel de-
gelijk een taalbarrière. Er kan wel 
eens wat gebeuren; bijv. een ongeluk-
je, een val. En dan is het goed dat er 
ook ’s nachts mensen zijn, die weten 
waar de huisarts te vinden is. Vaak 
dient de beveiliging als vraagbaak en 
verrichten onze medewerkers ook re-
ceptietaken. 
 
Hoe lang blijven mensen hier? 
Ons centrum is vanaf oktober 2015 
open. Op dit moment hebben alle be-
woners een status gekregen. Ze heb-
ben dus de asielprocedure doorlopen 
bij het IND. Ze zijn hier dus 10 maan-
den. Onder andere de gemeente Gro-
ningen zorgt verder dat ze een huis 
toegewezen krijgen en dat zij een in-
burgeringscursus kunnen volgen. En 
er wordt gekeken naar werk of studie/
opleiding voor hen. Zo kunnen vluch-
telingen inburgeren in onze samenle-
ving.   
 

Ineke Siersema 
 

(Vervolg van pagina 5) 

Op diverse plaatsen in ons land zijn 
initiatieven ontstaan voor zgn. Eat & 
Meet’s met asielzoekers.  
Onze ‘buren’ (zij gebruiken de Em-
mauskerk zondagsmiddags) namen 
daar enkele maanden geleden ook aan 
deel. Over hun ervaring schrijven ze 
ons. 
 
‘Wij zaten tijdens die maaltijd tussen 
de asielzoekers en konden zo op een 
leuke manier met hen  in contact ko-
men. Mijn vrouw en ik gingen met 
opzet niet aan dezelfde tafel zitten, 
zodat we meerdere mensen konden 
leren kennen. Na afloop brachten we 
hen weer naar het opvangcentrum. 
We zijn daarna bij zowel moslims als 

christenen op bezoek geweest, en de 
meeste gesprekken resulteerden in 
nieuwe afspraken. Het was zeer in-
drukwekkend om hun verhalen te ho-
ren. We kunnen ons nauwelijks een 
voorstelling maken van wat voor ver-
schrikkelijke dingen de meesten van 
hen meegemaakt hebben. 
 
We hopen de contacten niet te verlie-
zen. Het zijn zeer vriendelijke men-
sen, en ze hebben iets wat wij Neder-
landers hebben verloren: eerbied voor 
ouderen en eerbied voor gezag. Intus-
sen zijn we naar Joure geweest waar 
een moslimfamilie een huis kreeg; ze 
hadden ons uitgenodigd om langs te 
komen. Het was een heel gezellig en 

ontspannen bezoek. De gastvrijheid is 
geweldig. Hoewel hun middelen be-
perkt zijn, komen we er nooit weg 
zonder vruchten gegeten te hebben 
en/of koffie gedronken te hebben. En 
wij moeten meestal besluiten om te 
gaan; anders zitten we er uren.’ 

 
Dr. Hendrik Jan en  

Rev. Jacoba van Mourik  
      (pastors Restoration Church  -   

Herstelgemeente) 

Eat & Meet 

‘Zeer vriendelijke mensen die ver-
schrikkelijke dingen meemaakten’ 
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Vandaag is bij ons in het dorp onder 
enorme belangstelling een jonge man 
begraven. Hij is gestorven in een ver 
land, terwijl hij zijn best deed om zijn 
overtuiging over wat goed en kwaad 
is, recht te doen. De normen en waar-
den die hun wortels hebben in ons 
vrije Europa zijn goed, en ieder mens 
zou eigenlijk het recht moeten hebben 
onder zulke basisprincipes te leven. 
Daarom had hij ooit besloten dat hij 
zijn leven wilde wijden aan het verde-
digen van diezelfde normen en waar-
den. 
 

Eer 
Er wordt vaak gezegd dat je op die 
manier het grootste offer brengt, dat 
je maar kunt brengen. Ik ben het daar 
volledig mee eens. Veel mensen in 
mijn omgeving zijn enorm geraakt 
door deze gebeurtenis. De eer waar-
mee de laatste reis van deze jonge 
man gepaard ging, liet dat ook zien. 
Wat mij dan treurig stemt, is dat onze 
wereld weer in sneltreinvaart door-
gaat, terwijl een aantal jonge mensen 
verder strijden voor een beter leven 
voor velen. 

Grens? 
Waar ik graag verder over na zou wil-
len denken is die uitspraak ‘Hij heeft 
het grootste offer gebracht…’ Er zijn 
heel veel overtuigingen waarvoor 
mensen bereid zijn te sterven. Niet al 
die overtuigingen delen we. Maar 
waar leg je de grens? De gemiddelde 
terrorist zal ook zeggen dat hij strijd 
voor de goede zaak. Wellicht dat we 
een verschil kunnen maken tussen de 
manier waarop het offer wordt ge-
bracht, en de achtergrond van de actie 
die beoogd is? Persoonlijk vind ik dat 
ieder standpunt dat met geweld over 
moet worden gebracht, geen goed 
standpunt is. Als iedereen daarmee 
zou stoppen, dan zouden we direct 
vrede hebben. Als je deze regel aan-
houdt dan is geweld dus eigenlijk al-
leen aanvaardbaar ter verdediging. 
Helaas is het op dit moment zo, dat er 
veel verdedigd moet worden. Diverse 
groepen proberen met geweld hun 
standpunt op te dringen aan mensen 
met een ander gedachtegoed. 
  

Toepasbaar 
Volgens mij is er in ons geloof veel te 
vinden dat een steun kan zijn bij het 
onderscheiden tussen goed en kwaad.  
 
De Tien geboden bieden daar veel 
steun in en ze zijn praktisch gemak-
kelijk toepasbaar. Het gebod Hebt een 
ander lief gelijk uzelf laat eigenlijk al 
zien hoe het zou kunnen. In combina-
tie met dat Jezus altijd eerst voor de 
zwakkeren in de samenleving zorgde, 
leidt dit tot de missies waarmee we de 
waarden en normen beschermen voor 
degenen die daarvan verstoken blij-
ven. De mensen – landgenoten en ook 
bondgenoten – die zulke missies uit-
voeren, verdienen daarvoor alle res-
pect die wij hen kunnen geven. Ik wil 
u vragen om voor hen te bidden en 
onze lieve heer te vragen voor een 
succesvolle uitvoering van hun moei-
lijke taak. 
 

Mark Brugmans 

Korporaal Kevin Roggeveld (Hoogkerk) en sergeant Henry Hoving (Winschoten) van het 13e 
Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen werden op 6 juli 2016 gedood tijdens 
hun missie in Mali (VN Minusma)  

Vandaag is bij ons in het dorp een jonge man begraven 
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‘Geen wetenschappelijk bewijs voor 
gender-ideologie’ meldde het Katho-
liek Nieuwsblad (23 augustus 2016) 
in grote letters op haar website! De 
redactie refereerde aan de publicatie 
Sexuality and Gender van Lawrence 
S. Mayer en Paul R. McHugh in het 
Amerikaanse tijdschrift The New At-
lantis. De twee emeriti-hoogleraren 
(in resp. statistiek en psychiatrie) zijn 
werkzaam aan de Johns Hopkins Uni-
versity School of Medicine 
(Baltimore). McHugh staat al vele ja-
ren bekend als tegenstander van ge-
slachtsveranderende operaties bij 
transgenders, ziet homoseksualiteit 
als een verkeerde lust en seksuele ori-
ëntatie als een keuze. Volgens beide 
heren ontbreekt de wetenschappelijke 
basis onder de beweringen van gender
-ideologen. Het tijdschrift The New 
Atlantis (ondertitel Journal of techno-
logy and society) prijst zichzelf welis-
waar aan als een blad dat onpartijdig-
heid nastreeft. Het is echter geen neu-
traal wetenschappelijk orgaan, maar 
betrokken bij het verspreiden van anti
-LGTB opvattingen. Het wordt uitge-
geven door een tweetal rechts-
conservatieve denktanks (o.m. de He-
ritage Foundation). 

 
Als je het rapport (144 blz., het hele 
herfstnummer van het tijdschrift) 
leest, raak je aanvankelijk onder de 
indruk. Het ziet er gedegen uit, de au-
teurs doen in feite een literatuurstu-
die, d.w.z. ze beschrijven een veel-
heid aan onderzoeken door anderen. 
Ze geven heel goed aan of zo’n be-
sproken onderzoek ‘valide’ (geldig) is 
of niet. Wetenschappelijk onderzoek 
moet aan welomschreven eisen vol-
doen, wil de uitkomst aanvaard kun-
nen worden als wetenschappelijk. Het 
is niet valide als bijvoorbeeld de on-
derzochte groep te klein is, er geen 
controlegroep is waarmee je de uit-
komsten kunt 
vergelijken en 
als de vraag-
stelling niet 
goed is waar-
door je niet de 
gegevens krijgt 
die je zou wil-
len hebben. 
Een niet-valide 
onderzoek is 
niet per se mis-
lukt. Je kan er 
van leren, het 
kan gegevens 

opleveren die je in een vervolgonder-
zoek kan gebruiken. Maar wat je niet 
kunt doen zijn de gegevens van der-
gelijke onderzoeken als wetenschap-
pelijk bewijs presenteren. En het moet 
gezegd dat in het artikel van de beide 
heren nogal wat dubieuze onder-
zoeken voorkomen, wat ze 

Hoe kerken de wetenschap aan de kant  
van hun leer proberen te krijgen  

 

In ons dorp woonde een jongen 
die zich vrouw voelde 

WOORDVERKLARING 

Gender = lett. geslacht: man, vrouw, 
bi-nair (ook fysiek, geboren met 
kenmerken van beide geslachten) 
 
Gender-identiteit = de eigen bele-
ving van man of vrouw van het ei-
gen lichaam, rolverwachting etc. 
 
Seksuele identiteit = de gerichtheid 
op iemand van het andere of eigen 
geslacht of beide 
 
Transgender = (het nadenken over) 
veranderen van eigen rol, presentatie 
of lijf 
 
LGTB = Lesbisch, Gay (homo), 
Transgender en Biseksueel 

 

 

The New Atlantis 
Rapport  

 

Dr. Paul R. McHugh 
Psychiater  

 

Dr. Lawrence S. 
Mayer 

statisticus 
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keurig vermelden, maar vervolgens 
merken ze dan toch de uitkomsten 
aan als richtinggevend… Waar het 
bovendien mis gaat in hun artikel is 
dat zij het leven, voelen en denken 
van LGTB’ers zelf volledig negeren. 
 

Zo geboren 
Mayer en McHugh wijzen het idee af 
dat de homoseksuele, biseksuele of 
transgender mens ‘zo geboren’ is. Er 
is, menen zij, onvoldoende weten-
schappelijk bewijs om deze claim te 
ondersteunen. Zij geven een overwel-
digende hoeveelheid aan statistische 
gegevens vanuit genetisch onderzoek, 
neurobiologie en de invloed van de 
hormonen-huishouding. Veel aan-
dacht krijgt een onderzoek onder 
tweelingen. Als de één als LGTB 
wordt geboren, zou de ander dat toch 
ook moeten zijn, ja toch? Beide heren 
draaien de conclusie om. Dat er geen 
wetenschappelijk bewijs voor zou 
zijn, betekent volgens hen dat weten-
schappelijk het bewijs is geleverd dat 
je niet als homoseksueel of transgen-
der wordt geboren.* Wat kort door de 
bocht lijkt mij. De filosoof Joseph 
Dietzgen schreef eens dat je de her-
sens van iemand kan opensnijden, 
maar je zult het bewustzijn niet vin-
den. Zo is het ook met genderidenti-
teit en seksuele oriëntatie. Je zult het 
homo-gen of hetero-gen niet vinden. 
Een identiteit of oriëntatie is een sa-
menspel van allerlei fysieke en maat-
schappelijke processen bij een mens. 
En juist dat laten deze onderzoekers 
buiten beschouwing. 
 

Stuitend 
Ronduit stuitend is de conclusie in het 
rapport dat homoseksualiteit voor een 
groot deel het gevolg is van seksueel 
misbruik of mishandeling in de kin-
derjaren. Schrijver dezes heeft ruim 
20 jaar met (seksueel) mishandelde 
kinderen en jongvolwassenen gewerkt 
binnen het werkveld Jeugdzorg en als 
voorlichter bij de toenmalige Vereni-
ging tegen Kindermishandeling. De 
ervaring van mij en mijn collega’s 
was dat als jongens seksueel mis-
bruikt werden, zij als gevolg daarvan 
volledig de grip op hun leven verlo-
ren. Wat dan soms gebeurde is dat 
zo’n jongen later zelf dader werd om 
weer controle over zijn leven te ver-
krijgen. Bij meisjes (en ook bij jon-
gens) zag je een hevig zelfdestructief 
gedrag optreden. Als je zó machte-
loos bent en met je verdriet en kwaad-

heid geen kant op kunt, richt 
jouw agressie zich op jouzelf. 
Maar ik heb nog geen jongere 
ontmoet die homoseksueel 
werd als gevolg van (seksuele) 
mishandeling, wat overigens 
ook een kwalijke verdachtma-
king is naar die ouders die hun 
homoseksuele kinderen in een 
veilig thuis tot evenwichtige 
mensen hebben opgevoed. De 
homoseksuele jongeren die ik 
als hulpverlener heb ontmoet, 
waren ‘dat’ gewoon. Proble-
men kwamen er als zij thuis, 
op school, in de samenleving 
of in de kerk geen ruimte kre-
gen om te zijn die zij zijn.  
 

Demonisch? 
Het begrip gender staat voor 
aspecten van gedrag en identi-
teit van iemands sekse. Nu kun 
je daar heel verschillend over 
denken. Je kunt ervan uitgaan 
dat de biologische verschillen 
tussen man en vrouw hun ge-
drag bepalen, je kunt ook van 
mening zijn dat het maatschappelijke 
oorzaken en opvattingen zijn die het 
verschil maken tussen het man- en 
vrouw-zijn en hen in hun rollen plaat-
sen. Tussen deze twee uitersten zit 
een reeks van verschillende denkwij-
zen en opvattingen over hoe mannen 
en vrouwen hun rol beleven en invul-
len. Vanuit de meer conservatieve 
stromingen binnen de kerk wordt al 
langere tijd een ware hetze gevoerd 
tegen wat in die kringen de 
‘genderideologie’ wordt genoemd. Ze 
keren zich tegen een door hen zelf ge-
creëerd schrikbeeld.  In onze moderne 
maatschappij zou op grote schaal een 
visie gepropageerd worden dat uit-
sluitend culturele factoren (nurture = 
opvoeding) bepalen hoe je je rol als 
man en vrouw invult en beleeft. Bio-
logische factoren (nature) zouden er 
totaal niet meer toe doen. Straks kun-
nen we niet meer spreken van een hij 
of zij, vrezen ze. Als we de berichten 
in de behoudende katholieke pers 
moeten geloven, staat de 
‘genderideologie’ op het punt de 
macht in onze maatschappij te ver-
overen en iedereen te dwingen in haar 
keurslijf mee te lopen…  
In mei van dit jaar haalde kardinaal 
Sarah, prefect van de Congregatie 
voor de Goddelijke Eredienst, hard 
uit naar de genderideologie, het ho-
mohuwelijk en het Amerikaanse rege-
ringsbeleid t.a.v. transgenders. In alle 

drie gevallen gaat het om 
‘demonische aanvallen op de mens-
heid’, aldus de monseigneur. Ook de 
ons langzamerhand welbekende mon-
seigneur Athanasius Schneider, bis-
schop van Astana in Kazachstan, 
deed al eerder een duit in het zakje:  
‘Er bestaat een ‘gender-ideologische 
partij’ die wereldwijd haar gedachte-
goed aan mensen oplegt via politieke 
drukmiddelen en via de almachtige 
officiële massamedia.’ Hij wees op de 
hervormingsvoorstellen die een aantal 
progressieve theologen en kardinalen 
deden op de Synode over het gezin. 
‘Goddank zijn ze verworpen, maar 
het toont aan hoe voor het eerst tot in 
de hoogste gelederen van onze kerk, 
inclusief de paus, de invloed reikt van 
deze corrupte en heidense morele 
hoofdstroming in onze tijd’ (Polonia 
Christiana, 5 nov. 2014).    

(Vervolg van pagina 8) 

Mgr. Robert Sarah 
kardinaal Guinee  

 
 

Mgr. Athanasius 
Schneider  

bisschop van Astana  
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Hoe zit dat dan met die dreiging voor 
de kerk, hun geestelijken en de mens-
heid?  
 

Onduidelijk 
Mayer en McHugh gaan in hun rap-
port uit van de kerkelijke leer rond  
seksualiteit, nl. de elkaar aanvullende 
rol die man en vrouw in de voortplan-
ting vervullen. Maar, zeggen zij, 
sommige individuen identificeren 
zich met een gender (vrouw/man) dat 
niet correspondeert met hun biolo-
gische sekse (man/vrouw). De oor-
zaak van een dergelijke oriëntatie 
wordt door de wetenschap slecht be-
grepen, zeggen zij. Bezitten deze 
‘transgender individuen’ zekere psy-
chologische kenmerken? Of is er bij 
hen sprake van structuren in hun her-
senen of van atypische hormonale 
structuren? Onderzoek levert tot nu 
toe onduidelijke resultaten op.  
 

Dorp 
Het was goed geweest als Mayer en 
McHugh de moeite hadden genomen 
om eens met een transgender te pra-
ten over hoe deze zijn of haar identi-
teit beleeft, wat haar of zijn plaats is 

in de kerk en samenleving. Dan was 
deze heren misschien wat duidelijk 
geworden. Want waar gaat het om? 
Er zijn mensen die zich in hun li-
chaam niet thuis voelen. Een man 
voelt dat hij eigenlijk een vrouw is en 
een vrouw voelt zich man. En ook 
hier zijn vele gradaties te vinden, 
maar het gaat om de vraag naar de ei-
gen identiteit. Wanneer dat gevoel en 
die onzekerheid voortdurend sterk 
aanwezig blijven, kan er een moment 
komen om dan ook fysiek van ge-
slacht te wisselen, die mogelijkheid is 
er.  
In het dorp waar ik woonde was een 
jongen die zich vrouw voelde. Met 
steun van zijn moeder is hij het lang-
durige proces van geslachtsverande-
ring ingegaan. Met goed gevolg, zij 
ontwikkelde zich tot een mooie, 
evenwichtige vrouw. Tot zij op een 
uitgaansavond werd herkend als de 
jongen van toen en hardhandig in el-
kaar werd geslagen… Waar ligt het 
probleem?  
 

Hulp? 
Paus Franciscus baseert zich wat de 
beleving van seksualiteit op de tradi-

tionele kerkelijke leer: seksualiteit is 
voorbehouden aan man en vrouw en 
gericht op het verkrijgen van nage-
slacht. Dat de menselijke seksualiteit  
gedrag veel ruimer is en ook gericht 
is op plezier en aandacht voor de an-
der, is binnen kerkelijke kringen nog 
niet geheel doorgedrongen... Francis-
cus vraagt wel aandacht voor de 
transgender, hij beveelt pastorale 
hulp aan die gericht is op de accepta-
tie van het eigen lichaam. Maar ont-
ken je dan niet de (mogelijke) identi-
teit van de ander? 
En het rapport van Mayer en 
McHugh? Het zegt veel, geeft een la-
wine aan statistische gegevens, maar 
het is niet wetenschappelijk en het 
zegt niets, omdat de onderzoekers 
verzuimd hebben om aan de LGBT’-
ers de juiste vragen te stellen. 

                                                                                                   
Frans de Smit      

 
 
 * Omdraaiing, vergelijk deze redenatie: 
Het is niet zeker dat deze trein naar Am-
sterdam rijdt  Het is zeker dat deze 
trein niet naar Amsterdam rijdt. 
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Die jodenman uit Nazareth zei pastor 
Dirk (2014 †) altijd. Hij hield niet van 
heiliger klinkende namen of benamin-
gen. De naam Jesus (hij spelde die 
consequent met een ‘s’), daar kon hij 
niet omheen, maar titels als de Heer, 
Christus, Messias, Heiland, daar had 
hij het niet zo op, allemaal veel te be-
laden. 
Was hij daarmee een wat wonderlijke 
uitzondering, die door de kerkleiding 
– soms korzelig, soms wat meewarig 
– geduld werd in de wetenschap dat 
hij weldra aan zijn pensioen toe was? 
Zolang wilde men nog wel wachten, 
daarna moest zijn parochie terug in 
het gareel. Of zat er meer achter die 
gevleugelde uitspraak van hem? 
Een nieuw boek van een Amerikaan-
se bisschop over het evangelie van 
Mattheus doet vermoeden dat de jo-
denman uit Nazareth mag blijven. 
Maar zal dat ook gelden voor de offi-
ciële kerkelijke leer?    
 
Er is ook een andere, praktische reden 
om nu de aandacht op dit boek te ves-
tigen. Eind november, nl. met de Ad-
vent, begint wereldwijd weer het zgn. 
A-jaar, waarin de kerken het boek van 
Mattheus als uitgangspunt nemen 
voor hun tweede lezing op zondag. 
Ze wisselen dat in een driejarige cy-
clus af met lezingen uit Markus (B-
jaar) en Lukas (C-jaar).  
 

 
Biblical Literalism: A Gentile Heresy 
(2016) zal – zo vermoedt de schrijver 
(86 jr) zelf – wel zijn laatste boek 
zijn. John Shelby Spong was episco-
paals bisschop van Newark. Ook na 
zijn emeritaat is hij blijven studeren. 
Hij geeft cursussen en colleges (o.m. 
Harvard) en schrijft boeken in gewo-
ne mensentaal (als je tenminste het 
Engels beheerst). Zijn werk is ver-
taald in het Duits, Frans, Italiaans, 
Spaans en Arabisch. Helaas niet in 
het Nederlands. 
 

Ingang 
Spong heeft zijn boek een ondertitel 
meegegeven: Reis naar een nieuw 
christendom: het Mattheus evangelie 
als toegangspoort. Het biedt nl. veel 
meer dan 'alleen' een commentaar op 
een evangelie, het introduceert tege-
lijk een fundamenteel andere benade-
ring die een heel nieuw zicht op de 
oude geschriften mogelijk maakt. Dat 
kan verstrekkende gevolgen hebben 
voor het zelf-verstaan van het chris-

tendom. De een zal het als heel 
schokkend, pijnlijk of bedreigend er-
varen, terwijl een ander uitermate 
verrast opveert: bestaat dat, kun je er 
ook zó naar kijken? Laat me proberen 
Spongs gedachtengang kort samen te 
vatten, zodat we niet alleen de uit-
komsten, maar ook de weg ernaartoe 
kennen.  
 

Doorlopend? 
Christenen zijn al eeuwen vertrouwd 
met het levensverhaal van Jezus van 
Nazareth. Wie zelf jaar in jaar uit 
heeft horen voorlezen uit 'het heilig 
evangelie', ontkomt niet aan de indruk 
dat zijn leven op allerlei beslissende 
momenten uitstekend gedocumen-
teerd is en dat maar liefst vier evange-
listen daarvan als kroniekschrijvers 
per saldo één mooi doorlopend en ge-
detailleerd verslag hebben gemaakt. 
Maar dat is niet zo.  
 

De eerste geschreven en bewaard ge-
bleven teksten (7 brieven van Paulus) 
dateren van 51-64 n. Chr. Het eerste 
evangelie komt rond het jaar 75 
(Markus), in de jaren '80 volgt Mat-
theus, in de '90-jaren Lukas en uitein-
delijk Johannes. Elke keer komen er 
nieuwe elementen bij die tot dan on-
bekend moeten zijn geweest. Het is 
dus wat we tegenwoordig zouden 
noemen een developing story, een 
verhaal dat niet van het begin af vast-
staat maar zich steeds verder ontwik-
kelt. Jack Spong: dat proces begint 

Mattheus in de synagoge 

VERAF & DICHTBIJ 

Lezen voorbij de letterlijkheid 
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niet pas met die eerste epistels van 
Paulus, maar al veel eerder, namelijk 
direct na het leven van Jezus. Hij 
wijst erop dat in de evangelies regel-
matig vermeld staat dat Jezus in de 
synagoge is ('zoals hij gewend was') 
en er sprak ('leerde'). De eerste chris-
tenen waren joodse mensen, die hun 
traditie gewoon trouw bleven.  
De evangelieschrijvers waren zelf ac-
tief betrokken bij een of meer synago-
gen (Mattheus misschien in Antio-
chië). Het was een goed gebruik: na 
de lezingen uit de Wet en de Profeten 
kreeg je, bijvoorbeeld als bezoekende 
gastspreker, de gelegenheid om je 
verhaal te doen. De herinnering aan 
Jezus was dus géén zaak van toevalli-
ge anekdotes van familie of omstan-
ders op een markt, maar werd eerst 
mondeling ('preken') doorgegeven in 
de synagoge. Enkelen van deze spre-
kers schreven het later op. Ze stem-
den hun verhalen over Jezus af op de 
Torah-lezingen van die bepaalde sab-
bath, ze gaven hun teksten gaande-
weg een eigen liturgische vorm zodat 
ze naadloos pasten in het geheel.   
 

Lentecyclus 
Is dat een mooie theorie of valt dat 
concreet en heel precies aan te wij-
zen? Binnen het judaïsme waren in de 
eerste eeuw drie verschillende 
'kalenders' in gebruik voor het lezen 
van de Vijf Boeken van Mozes 
(Genesis, Exodus, etc.). Bij twee viel 
Nieuwjaar in de herfst. Tijdens de Ba-
bylonische ballingschap ontstond ech-
ter nog een derde variant met een 
Nieuwjaar dat in het voorjaar van 
start ging. De drie synoptische evan-
gelies blijken naadloos te passen in 
het patroon van die Lentecyclus en ze 
kunnen dienen als onze toegangspoort 
tot wat er gebeurt in die eerste 'Stille 
Periode' van zo'n 45 jaar (± 30–75 n. 
Chr.) dat er nog niets ‘op papier’ 
stond.  
 

Onwetend 
Door de toevloed van niet-joodse 
christenen ontstonden er spanningen. 
De nieuwkomers uit de hellenistische 
wereld stelden zich soms ronduit vij-
andig op. Ze begrepen de joodse ach-
tergronden niet. Ze kenden de Torah 
niet, begrepen de symbolen niet en 
wisten niets van de liturgische prak-
tijk, met als gevolg dat de evangelies 
verkeerd gelezen en begrepen wer-
den. Voortaan nam men aan dat alles 
letterlijk zo was gebeurd als het er 
stond, dat de woorden die aan Jezus 

werden toegeschreven 
ook letterlijk zo door hem 
waren uitgesproken. Deze 
letterlijke bijbeluitleg 
komt dus voort uit onwe-
tendheid en vooroordelen, 
en leidt bij zowel katho-
lieken als protestanten tot 
vormen van fundamenta-
lisme die – aldus Spong – niets anders 
zijn dan 'heidense ketterij'. Hij noemt 
de periode van nu al bijna 2000 jaar 
(± 150 tot na de Tweede Wereldoor-
log) de 'Heidense Gevangenschap'.  
 

Verzoekingen 
Spong bespreekt het hele evangelie 
van Mattheus, alle momenten uit het 
leven van Jezus. Ik kies—als voor-
beeld—één episode uit. Nl. de ver-
zoekingen in de woestijn. Markus 
meldt het kort*, Mattheus werkt het 
uit.**   
Heeft Jezus inderdaad 40 dagen en 
nachten doorgebracht in de woestijn 
met vasten? En daagde de ‘beproever’ 
hem uit, toen hij een reuze honger 
had gekregen, om stenen te verande-
ren in brood, ‘als je tenminste echt de 
zoon van God bent’? Ging het zo? 
Letterlijk? 
Nee, zegt de oud-bisschop, al deze 
verhalen horen bij een bijzondere ma-
nier van vertellen (midrasj hagganah) 
door rabbi’s om een diepere betekenis 
van de Torah duidelijk te maken, en 
in dit geval ook over Jezus.  
Mattheus wil benadrukken dat de man 
uit Nazareth van hetzelfde kaliber is 
als Mozes. En het komt geen moment 
in zijn toehoorders op dat ze zouden 
luisteren naar een ‘ware geschiede-
nis’. Ze snappen meteen het verband 
met het verhaal uit Exodus: het volk 
moest 40 jaren in de woestijn blijven 
rondzwerven, omdat pas de volgende 
generatie het beloofde land mocht 
binnengaan. Ze lijden honger. Mag je 
om zo'n reden een beroep doen op 
God? Als Mozes bidt, regent het man-
na uit de hemel. 
 

Proeftijd 
Mozes staat voor nog twee crises en 
Jezus voor nog twee testcases. Bij de 
tweede draait het hierom: mag je God 
dwingen om iets te doen? Het volk 
mort: waar is onze God? Ze willen 
een teken zien. Mozes moet met zijn 
staf op de rotsen slaan, zodat er een 
bron gaat stromen. En zal God met 
zijn engelen zorgen voor een vangnet, 
wanneer Jezus zich op advies van de 
Boze van de hoogste trans van de 

tempel omlaag zou storten?  
De derde keer staat het aanbidden van 
een andere god centraal. Bij Mozes 
danst het volk om het Gouden Kalf, 
en Jezus zou een knieval moeten ma-
ken voor de duivel.  
De inzet van de hele proeftijd: ben jij 
werkelijk in staat om zo’n Chosen 
One (Uitverkorene) te zijn? Heb jij 
daarvoor wel de goede houding? Als 
je deze beproevingen doorstaat, mag 
je beginnen met jouw speciale taak. 
Mozes ontvangt op de berg Sinaï de 
Wet, inclusief de Tien Geboden. Jezus 
– exclusief bij Mattheus – spreekt zijn 
Bergrede uit. God zal zich recht-
streeks laten zien aan de mensen en 
een Verbond met hen sluiten. Om 
zich daarop voor te bereiden, houden 
ze bij het feest van Shavuot 
(Wetgeving) een wake van 24 uur. Ze 
delen die tijd op in 8 blokken van elk 
3 uur. Speciaal voor die gelegenheid 
wordt de extreem lange Psalm 119 
geschreven. Die bestaat uit 8 delen: 
een inleidend couplet met 8 versre-
gels, waarvan er twee beginnen met 
Gelukkig. Daarna volgen 7 delen met 
elk 3 coupletten. Mattheus’ Bergrede 
heeft dezelfde opbouw. Ook een in-
leidend couplet van 8 regels, ze be-
ginnen allemaal met Gelukkig.*** 
Aansluitend volgen 8 commentaren 
op deze 8 zegeningen en op de Tien 
Geboden. 

 
Bij de tijd 
Jezus schaft de Wet niet af, maar 
geeft er een nieuwe betekenis aan. 
Ook dat wekt in de synagogen geen 
verbazing bij de nazaten van de terug-
gekeerde ballingen. Ze hadden al lan-
ger het gevoel dat de oude voorschrif-
ten best prima waren geweest in de 
tijd van Mozes, maar dat die in hun 
nieuwe eeuw bij de tijd gebracht 
moesten worden. Dat is wat de man 
van Nazareth probeerde.  
 

Martin Nieboer    

* Mk 1,13   ** Mt 4,1-11   *** Mt 5,3-10   
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Zeven nummers van ons Groene Blad 
heb ik u meegenomen in artikelen 
over inspiratiebronnen van Dirk ten 
Dam. Ik dacht dat met het artikel over 
bisschop Bekkers een einde aan de 
serie was gekomen, totdat iemand me 
erop attent maakte dat ook pater Loed 
Loosen Dirk inspireerde.  
 
Dr. Loed Loosen S.J. (1931-2005) 
was in de jaren ‘60 en ‘70 leraar Ne-
derlands op het Sint Maartenscollege 
in Haren. Wellicht dat sommige le-
zers toen nog les van hem hebben ge-
had. Daarna werkte hij als zieken-
huispastor in Groningen. Tot 1992 
was hij verbonden aan het centrum 
voor geloofsverdieping Om Vuur in 
Deventer. Bij het bisdom Groningen 
hield hij zich bezig met geloofsbezin-
ning en spiritualiteit.  
 

Om me te verdiepen in Loed Loosen 
heb ik zijn boek Het derde Testament 
(2005) gelezen. Het Oude Testament 
en het Nieuwe Testament zijn namen 
die voor ons vertrouwd zijn, maar, 
zegt Loosen, steeds vaker gebruiken 
we de aanduiding Eerste en Tweede 
Testament. Daarmee willen we aan-
geven dat het Oude Testament niet 
verouderd is en het Nieuwe ondenk-
baar en onverstaanbaar blijft zonder 
de band met het oude joodse boek. De 
verhalen van beide Testamenten hou-
den we in ere, niet omdat ze ons in-

formeren over het verleden, maar om-
dat ze nog steeds licht werpen op ons 
eigen leven nu.  
 

Doorwerken 
De Bijbel gaat niet over vroeger maar 
over nu. Over hoe die oude verhalen 
doorwerken in onze tijd en hoe ze ons 
beïnvloeden bij het schrijven van on-
ze eigen levensverhalen. Wij mogen 
als het ware het bijbelverhaal verder 
schrijven: het derde testament. In zijn 
boek behandelt Loed Loosen twaalf 
bijbelteksten waar hij uitleg bij geeft. 
Als een echte leraar legt hij duidelijk 
uit wat de zeggingskracht is van deze 
teksten in deze tijd.  
De zeggingskracht van de teksten 
wordt wel mede bepaald door de ont-
vankelijkheid van de lezer, stelt hij. 
Het is als bij het kijken naar een 
schilderij. Als je jezelf geen tijd gunt 
om het schilderij op je te laten inwer-
ken, krijg je geen zicht op de bedoe-
ling van de schilder. Wat je ziet, zegt 
heel veel over de manier waarop je 
kijkt. Iets dergelijks is ook aan de or-
de bij het lezen van de verhalen uit de 
Schrift.  

 
Anders 
Het zou te ver voeren om alle twaalf 
teksten hier te behandelen. Eén ervan 
wil ik er uit lichten. Exodus 20, 1 – 7 
gaat over de Tien Woorden.  Zelf ken 

ik wel de term Tien Geboden, maar 
heb eigenlijk nooit geweten dat Exo-
dus spreekt over de Tien Woorden. 
Dat klinkt heel anders ‘gebod’.  
Loed Loosen maakt duidelijk dat als 
je over geboden spreekt, het lijkt alsof 
geloven gaat over wat je vooral niet 
mag, waardoor je al snel rondloopt 
met schuldgevoelens. Hij geeft aan 
dat je de Tien Woorden alleen goed 
kan begrijpen als je kijkt in welke sa-
menhang ze geplaatst moeten worden 
met andere bijbelteksten en dat daar-
door hun betekenis heel anders is.  
 
 

De Tien Woorden zijn een op een ge-
koppeld aan het verhaal over de be-
vrijding uit Egypte en de ontmoeting 
met God. God daalt af van de berg Si-
naï en komt naar zijn volk toe, terwijl 
Mozes het volk naar de berg leidt, 
God tegemoet. God sluit hier een ver-
bond en de Tien Woorden die daarbij 
horen, zijn dus onderdeel van dit ver-
bond. Ze zijn een handleiding om die 
bevrijding ook in de toekomst te be-
houden. Er wordt een appèl gedaan 
op de ervaring van de slavernij en alle 
ellende die dat met zich meebracht. 
Het volk was hierdoor beschadigd ge-
raakt. Het volk heeft ervaren dat hen 
het leven gegund is en door te leven 
met de Tien Woorden zal het kunnen 
voorkomen dat zij anderen beschadi-
gen zoals ze ooit zelf beschadigd zijn. 

Pater Loed Loosen S.J. (1931-2005):    

‘Wie zelf ooit bevrijd is, zal ook 
een ander het leven gunnen’  

INSPIRATIEBRONNEN  
VAN DIRK TEN DAM 

PROFIEL 
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Wie zelf ooit bevrijd is, zal ook een 
ander het leven gunnen. En dus zijn 
de Tien Woorden geen geboden van 
‘gij zult’, niet het opgeheven vinger-
tje. Het is eerder een aanbod om mee 
te doen aan een andere manier van le-
ven.   
Wat jammer dat deze context zo wei-
nig wordt aangehaald. Ik heb de Tien 
Geboden toch altijd gezien als gebo-
den en ervaar door de uitleg van Loo-
sen dat ze een weg kunnen wijzen 
naar een bevrijd en menswaardig le-
ven.  
 

Onvrij  
De Tien Woorden laten ook zien dat 
er ander goden zijn, afgoden. Deze 
afgoden hebben een enorme invloed 
op ons: economische groei, geld, 
macht, bezit, status etc. Lopen wij 
toch niet dagelijks achter deze afgo-
den aan? Gaat niet een belangrijk deel 
van onze tijd op aan deze afgoden?  
Knielen voor deze afgoden doet niet 
alleen afbreuk aan onze eigen waar-
digheid, maar het gaat ook bijna altijd 
ten koste van een ander.  In die zin la-
ten de Tien Woorden ook zien waar 
het daadwerkelijk om gaat in ons le-
ven. Ze willen ons beschermen om 
niet mee te gaan in mechanismen die 
ons onvrij maken en die schade kun-
nen aanrichten.  

 

Ik en jij 
In de tekst spreekt er een ‘ik’ en 
wordt er iemand aangesproken, een 
‘jij’. In wetboeken, kerkelijk of we-
reldlijk, zijn dergelijke aanspreekvor-
men nooit te vinden. Deze tekst doet 
echter op iedere lezer een persoonlijk 
appel omdat ‘jij’ wordt aangesproken. 
Als we proberen zorgvuldig en res-
pectvol te zijn in onze omgang met 
elkaar, doen we dat niet omdat het 
móet maar omdat we daartoe zelf zijn 
geroepen.  
 
Natuurlijk geven de Tien Woorden 
geen antwoord op alle ethische vra-
gen van vandaag. Ze dagen ons  uit 
om telkens opnieuw creatief te zoe-
ken naar een verantwoorde invulling 
ervan in onze tijd.  
 
Grote valkuil is dat we geloof steeds 
weer dicht timmeren, vastleggen en 
fixeren en elkaar volgens die normen 
de maat nemen. Een geloof dat dog-
matisch wordt vastgelegd, loopt het 
risico dat het niet echt nog iets 
nieuws verwacht van Gods Geest. En 
dat mogen we juist wel verwachten. 
Het eerste en tweede testament gaan 
immer dóór, wij schrijven ons derde 
testament.     
 

Anita van Nimwegen 

(Vervolg van pagina 13) 

 

 
Toen sprak God al deze woorden en Hij zei: 
‘Ik JHWH ben jouw God, 
Ik die jou heb weggeleid uit het land Egypte, 
uit dat slavenhuis. 
 
Je zult geen andere goden erop nahouden 
voor mijn Aangezicht. 
 
Je zult geen godenbeeld maken 
en geen enkele afbeelding 
van wat in de hemel daarboven is 
of van wat in het water onder de aarde is. 
Je zult je voor zulke beelden niet neerbuigen 
en ze niet vereren, 
want Ik ben JHWH jouw God, een na-ijverige God, 
die de misdaad van de vaders nagaat bij hun kinderen 
tot in het derde en vierde geslacht van wie Mij haten 
maar die liefde betoont tot in het duizendste geslacht 
aan wie Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.  
 
Je zult de Naam van JHWH jouw God 
niet leugenachtig gebruiken, 
want JHWH houdt niet voor onschuldig 
wie zijn Naam leugenachtig gebruiken. 
 
Gedenk de dag van de sabbat door die te heiligen. 

 
Zes dagen zul je arbeiden en al je werk doen, 
maar de zevende dag is een sabbat voor JHWH, jouw God. 
Je zult dan geen enkele arbeid verrichten’ 
dat geldt voor jou, voor je zoon en je dochter, 
voor je slaaf en slavin, je vee 
en de vreemdeling binnen je poorten. 
Want in zes dagen maakte JHWH  
de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is. 
Maar Hij rustte op de zevende dag. 
Daarom heeft JHWH de dag van de sabbat gezegend 
en geheiligd. 
 
Eer je vader en je moeder, opdat je lang zult leven  
op de akkergrond die JHWH jouw God jou geeft 
 
Niet moorden zul je. 
 
Niet echtbreken zul je. 
 
Niet roven zul je.  
 
Je zult tegen je naaste geen vals getuigenis afleggen. 
 
Niet begeren zul je het huis van je naaste; 
Niet begeren zul je de vrouw van je naaste, 
Noch zijn slaaf of zijn slavin, zijn os of zijn ezel, 
Noch iets wat toebehoort aan je naaste.’ 
 

Exodus 20, 1-17  

Tien Woorden 
BRON 

Het Derde Testament is nog steeds  
verkrijgbaar in de boekhandel 

De aanhef zet de toon  
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Ik wil u meenemen op een fiets-
tocht door het Groningse land. Bij 
de Sint Jozefkerk in Zuidhorn stap-
pen we op de fiets en rijden over 
De Gast, richting Noordhorn. Over 
de brug gaan we rechtsaf langs het 
Van Starkenborghkanaal, even 
later met de weg mee naar links, 
tussen de weilanden door.  
 
Onze eerste stop is het kerkje van 
Fransum. Het is oud Romaans 
(begin 13e eeuw). Al die eeuwen 
heeft het daar gestaan tot in onze 
tijd… Het kerkje is open en je kunt 
er naar binnen om even rond te 
kijken. Sober met witgekalkte 
wanden. Preekstoelen zijn ge-
woonlijk van hout, maar deze is – 
heel opmerkelijk – gemetseld.  
De dichter C. O. Jellema kende het 
kerkje goed, hij woonde vroeger in 
de buurt en wandelde er ’s avonds 
met zijn hond heen. Dan ging hij 
hier even zitten en hoorde de vo-
gels: grutto’s, tureluurs en kievi-
ten. ‘Ik ken het,’ zo zei hij, ‘in alle 
jaargetijden en het is mij heel dier-
baar. Het ligt er zo eenzaam in het 
mooie weidse Groningse land-
schap.’  

 

Gedicht 
Zijn gedicht spreekt mij aan, om-
dat er liefde uitspreekt voor dit 
kerkje, als plaats waar mensen hun 
geloof hebben beleefd en gevierd. 
De dichter noemt het kerkje ‘een 
kleine sarcofaag van het geloof’. 
Tegelijk klinken er de vragen van 
mensen van nu in door. Bestaat 
God nog? Mensen van nu die vra-
gen hebben, maar geen antwoor-
den meer vinden. Zoals de dichter 
het verwoordt: ‘van het uitblijvend 
antwoord de schrijn.’  
‘In zekere zin,’ zegt Jellema, ‘is 
het geloof er nog bewaard in de 
stenen, in de uitgesleten drempel. 
Het gezang zit nog in het gewelf. 
Het kerkje belichaamt toch iets.’ 
Als we weer vertrekken, bekijken 
we nog even de oude grafstenen en 
dan gaan we weer verder. 
 

We volgen het fietspad dat met 
vele slingers tussen de weilanden 
door loopt en tenslotte komen we 
via Ezinge en Saaksum uit bij 
Roodehaan, waar we het Reitdiep 
oversteken en zo het gebied van de 
Hildegardparochie verlaten. We 
fietsen nu aan de andere kant van 
het water en zijn op weg naar 
Warfhuizen. Warfhuizen is een 
klein dorp, tweehonderd inwoners. 
Het bijzondere van Warfhuizen is 
dat er een kluizenaar woont, broe-

‘Stille klankkast voor buiten’ 

Kerkje van Fransum    
 
Bestaat nog god, kleine sarcofaag    
van het geloof, even leeg    
als de dorische tempels van Paestum:    
hun zuilen een schuilplaats voor andere vogels    
dan goden - als ik naar hen vraag?        
 
Kleine mummie van steen    
zonder hart, tabernakel,    
zonder plaats voor een wijkaars, bescherm je    
met jouw lichaam ons landschap    
als bodem voor hemel? Ik vraag maar.        
 
Stille klankkast voor buiten, voor grutto's    
in juni, het loeiende melkvee bij 't hek -    
zo gesloten, een avond, ik zit in het gras    
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:    
dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.  
 

C.O. Jellema 

TOEKOMST VAN DE KERK  

Leergezag zou ruimte  
moeten laten  

 

Groninger land  
vol sporen van  

verschillen 
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der Hugo. Broeder Hugo, 40 jaar oud, 
woont sinds 2002 in de Ludgerikerk, 
voorheen in gebruik bij de Neder-
lands Hervormde gemeente. Hij heeft 
er een kluizenaarskerk van gemaakt. 
Het voorste gedeelte is een kapel-
ruimte die open staat voor publiek. 
Het meest opvallende is het beeld van 
Maria dat gemaakt is door een Spaan-
se beeldhouwer en dat de titel kreeg: 
Onze Lieve Vrouwe van de Besloten 
Tuin. In de folder die er ligt, lezen 
we: het beeld is een voorstelling van 
Maria, de moeder van God,  terwijl 
zij staat te wenen onder het kruis van 
haar Zoon, Jezus Christus. Sinds zij 
in Warfhuizen staat opgesteld, is er 
een (voor deze streken) drukbezochte 
bedevaart op gang gekomen. Vooral 
ouders die zich zorgen maken over 
hun kinderen (‘bedroefde vaders en 
moeders’) komen naar Warfhuizen, 
maar ook pelgrims met andere noden 
bezoeken het kleine heiligdom. 
Op mij werkt het vervreemdend. Er 
wordt een Mariabeeld geplaatst, maar 
er is geen geschiedenis die eraan 
voorafgaat, geen gemeenschap, geen 
verschijning van Maria en toch ont-
staat er een bedevaart. Wat een merk-
waardig verschijnsel! 
 

Thee 
We stappen weer op de fiets en hopen 
dat de wind de verwarrende gedach-
ten kan wegwaaien. We hebben nu 
tegenwind, want we fietsen naar het 
westen. Daarom is het, als we door 
Houwerzijl fietsen, ook hoog tijd om 
even te rusten en iets te gebruiken in 
de Theefabriek. De Theefabriek is 
gevestigd in een vroegere kerk. Aan 
die kerk is een droevig verhaal ver-
bonden. 
Er stonden eens twee kerken in Hou-
werzijl, een Hervormde en een Gere-
formeerde. In de Gereformeerde kerk 
ontstond, zoals dat vaker gebeurd is 

in de protestantse traditie, verschil 
van inzicht. Het liep hoog op en dat 
leidde tot een scheuring. Naast de 
pijn en de breuken die dat teweeg 
bracht in families, was er ook de 
vraag: wie mocht de kerk houden? En 
wie moest eruit? 
Het kwam tot een hevige twist tussen 
synodalen en vrijgemaakten. De sy-
nodalen verloren en moesten op zoek 
naar een ander kerkgebouw. Zij kon-
den echter de Hervormde kerk over-
nemen, die vanwege een teruglopend 
ledental samen gingen met de Her-
vormden van een naburig dorp. De 
vrijgemaakten hadden dus de Gere-
formeerde kerk, maar na een aantal 
jaren waren ook zij te klein in aantal 
geworden om die kerk aan de Hoofd-
straat open te houden. Dus werd de 
kerk waar zoveel strijd om was ge-
weest, gesloten. Ook de kerk van de 
synodalen werd vanwege teruglopend 
kerkbezoek gesloten, zodat er in Hou-
werzijl geen kerk meer in gebruik is 
voor de eredienst. 
In de kerk aan de Hoofdstraat vinden 
we nu een theemuseum en een thee-
schenkerij. Het geeft voor wie de ge-
schiedenis kent de thee een wat bitte-
re bijsmaak… 
 

Ruimte 
De protestantse kerken kennen steeds 
weer afscheidingen. Als men het niet 
met elkaar eens is, dan begint men 
een nieuwe kerk, wat de geloofwaar-
digheid geen goed doet. Dan verzucht 
men soms: ‘Je kan toch beter katho-
liek zijn. Daar bepaalt de paus wat er 
geloofd moet worden, dat is tenmin-
ste duidelijk.’ Ik zou dat willen nuan-
ceren. Het is goed als paus en bis-
schoppen de grote lijnen uitzetten 
(altijd in gesprek met de Bijbel, de 
Traditie en de moderne tijd!?), maar 
verder ruimte laten voor verschillende 
geloofsinzichten. Dat is niet wat er nu 
gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de 
eed van trouw uit 2004 (zie ‘t Groene 
Blad van april 2016). Ik ben niet on-
verdeeld blij met de manier waarop 
het leergezag zijn functie uitoefent… 
 
Door al die overpeinzingen zijn we 
wel erg lang in Houwerzijl gebleven. 
We stappen weer op de fiets en ste-
ken bij Electra het Reitdiep over en 
komen zo terug in het gebied van on-
ze eigen parochie. Via een mooi fiets-
pad naar Niehove, een rustiek dorp 
met alweer een oude en bezienswaar-
dige kerk, maar we stoppen niet op-
nieuw. We gaan met de wind in de 

rug via andere mooie fietspaden terug 
naar de Sint Jozefkerk in Zuidhorn. 
 

Sporen 
Een tocht door het Groningse land, 
waarin sporen zijn te vinden van het 
geloof van mensen van vroeger en nu. 
Mensen die op heel verschillende ma-
nieren hun geloof beleven. Mensen 
die naar de Bedroefde Moeder van 
Warfhuizen gaan. Ze leggen daar hun 
zorgen bij Maria neer. Ze vinden er 
troost en soms verhoring van hun ge-
bed, zoals te lezen is in het intentie-
boek. Van hen kunnen we leren dat 
we niet alles moeten willen beredene-
ren, maar dat het goed is om je toe te 
vertrouwen aan God en de heiligen. 
We kunnen leren dat wij mensen niet 
alles zelf in de hand hebben, maar dat 
je het soms uit handen moet geven: 
de zorg om je kind, de zorg over de 
toekomst. Als je dat kunt, kan dat 
veel onrust wegnemen. 
Wat kunnen we leren van mensen als 
de dichter Jellema? Van mensen die 
geen antwoorden meer vinden, die 
zich afvragen of God wel bestaat? 
Misschien dat we ons God niet ál te 
menselijk moeten voorstellen, te zeer 
op onze maat en behoefte gemaakt. 
Zij herinneren ons eraan dat God ons 
te boven gaat, dat wij geen definitief 
antwoord zullen vinden, maar steeds 
weer op zoek moeten gaan naar waar 
God te vinden is. Of beter gezegd, 
waar Hij/Zij zich vinden laat.  
En van de geschiedenis van de kerk
(en) in Houwerzijl? Zoeken naar 
waarheid vraagt om geduld, om be-
scheidenheid, om verdraagzaamheid. 
Zonder dat kan het geloof niet gedij-
en. 
Nu we als verschillende geloofsge-
meenschappen binnenkort één paro-

chie zullen vor-
men, is dat be-
langrijk om voor 
ogen te houden. 
En ook: we hoe-
ven niet op de-
zelfde manier te 
geloven om toch 
van elkaar te le-
ren en samen een 
gemeenschap te 
zijn. 
 

Hilda van Schalkwijk (pastor) 

(Vervolg van pagina 15) 

Route 
De route in dit artikel is globaal aangege-
ven. Raadpleeg vooral een gedetailleerde, 
actuele fietskaart. 
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[1598] Met eigen ogen heeft Jan 
Brueghel gezien hoe leeg het werd in 
de stad. Hij was 17 toen in 1585 Ant-
werpen weer in Spaanse handen was 
gevallen. Ongeveer de halve bevol-
king trok weg, naar steden in de vrije 
Nederlanden of naar Duitsland. Een 
paar jaar later ging hij zelf. Niet als 
vluchteling, niet naar het noorden, 

niet voorgoed, 
maar over de 
Alpen naar Ita-
lië, om te leren 

als aankomend schilder. Napels zag 
hij, in Rome en Milaan kon hij wonen 
en werken. Met Federico Borromeo 
zal hij de rest van zijn leven blijven 
corresponderen, allebei zijn ze jonge 
mannen van 30, de kardinaal en de 
schilder, patroon en kunstenaar. Sinds 
kort is Jan terug in zijn stad aan de 
Schelde, metropool van zeelui en 
kooplieden, drukkers en geleerden. 
Grensstad ook tussen onderwerping 
en opstand. 
 

Balans 
Elke dag ervaren mensen aan den lij-
ve hoe godsdienst leidt tot oorlog en 
ontwrichting. Katholiek en protestant, 
reformatie en contrareformatie? Wil-
lem van Oranje is vermoord, de vro-
me Filips II regeert hier nog steeds 
vanuit het verre Madrid. Christen-
dom? Wie moet je geloven? Wat 
blijft ervan over? De grootste steun 
putten velen uit de praktische wijs-
heid van meester Justus Lipsius, de 
filosoof die na een glorietijd in Lei-
den terug is op zijn honk in Leuven. 
Lipsius spreekt over Constantia, hij 
bedoelt standvastigheid. 'Let in perio-
den van breuken en kloven vooral op 
wat dóórgaat, ondanks alles. Bewaar 
je evenwicht, laat je niet uit balans 
brengen door de grillige wisselingen 
van het lot. Maak je niet afhankelijk 
van gebeurtenissen waar je geen in-
vloed op hebt. Zo overleef je tot bete-
re tijden.' Kunstenaars kunnen ons 
helpen, zeggen Lipsius en de andere 
humanisten. 'Hun uitbeeldingen leren 
ons een gezonde dosis zelfbeheersing 
en uithoudingsvermogen te ontwikke-
len.' 

Miniatuur 
Ineens weet Jan Brueghel hoe hij ver-
der wil. Natuurlijk hoeft het oude niet 
te wijken, de erfenis van zijn beroem-
de vader Pieter en diens voorgangers 
in de eeuw wil hij niet kwijt. Maar 
voor al het nieuwe dat hij zag, is ook 
ruimte. Hij zal uitgaan van zijn eigen 
talent zoals hij het ontdekt heeft, zijn 
kracht ligt in het kleine. Ze worden 
zijn specialiteit, miniatuurschilderij-
en, olieverf op een koperplaat van 
nog geen 40 x 30 centimeter. Hij 
schildert met ragfijne streken, details 
zo scherp, de kleuren zo ongewoon 
helder, er klinken uitroepen van ver-
bazing: 'Het lijkt geen penseelwerk 
maar 't leven zelf', zegt iemand. Het 
moet eenzelfde sensatie zijn geweest 
als wanneer wij nu kijken naar het 
scherm van een tablet of laptop in 8K 
Ultra High Definition. Alsof je door 
een venster zo naar binnen kunt stap-
pen. 
Ook het formaat van het schilderijtje 
dat hij nu voltooit, in 1598, onthult 
dat hij het nooit bedoeld heeft voor de 
wand van een grote zaal in een paleis. 
Het vindt zijn weg als een stuk voor 
een kunstkamer (salet), de nieuwe ra-
ge onder rijke patriciërs in de stad, 
zoals bij burgemeester Nicolaas 
Rockox aan de Keizerstraat. In de 
huiselijke intimiteit zullen ze er met 
vrienden en gasten telkens opnieuw 
naar kijken en troost uit putten, want 
deze paneeltjes zijn als een medicijn 
voor de ziel. Vier eeuwen lang is het 
bijna steeds in particulier bezit ge-
weest. Pas in 1984 vond het een 
plaats in het Getty Museum in Los 

(Vervolg op pagina 18) 

Geheimen van een miniatuurschildering uit een bezette stad 
 

Evenwicht in onzekere tijden 

Jan Brueghel I, De Rede op de Berg (onderste deel) (1598)  

ZIN  &  BEELD 
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Angeles aan de Amerikaanse west-
kust. Gelukkig weer aan zee. 
 

Levensweg 
Jans kopers herkennen allereerst de 
geruststellende traditionele opbouw 
in drie grote vlakken: een bruinige 
voorgrond, een groen middenplan, 
een wazigblauw verschiet van water, 
lucht en hemel. Alles omvattend, een 
'kosmisch landschap'. Zo schilderden 
de meesters in Vlaanderen al deze 
hele 16e eeuw.  
Een landschap is als onze levens-
weg. Het groene woud, de bomen in 
al hun schakeringen van kleur en 
licht verzekeren ons van de aanwe-
zigheid van het goddelijke of het 
eeuwige in ons vergankelijke be-
staan. De zittende jongen aan de 
rand, misschien was je dat zelf? Het 
bos is net als ons leven vol gehei-
men. Je kunt er steeds verder in 
doordringen of verdwalen. Tussen 
de stammen door is je zicht beperkt, 
soms ontstaan er even overschaduw-
de verten. 
De voorgrond in bruinen bestaat 
links uit maar liefst drie horizontale 
lagen, de middelste vrijwel in het 
donker. Het meeste licht valt daarbo-
ven op een man in een sober wit 
kleed, hij is blootsvoets. Een wel erg 
opzichtig halo maakt aan alle even-
tuele twijfel een eind: niemand an-
ders dan de jodenman uit Nazareth is 
hier aan het woord, iemand die 
'apart' staat van alle anderen, een 
mens van een heel andere orde. Aan 
zijn gebaren zien we dat hij bezig is 
aan een gloedvol betoog. Niet vanaf 
een troon in een tempel, maar van-
achter een geïmproviseerd hekje van 
een paar kale takken, middenin de 
natuur. 
 

Kuis? 
Van heinde en ver zijn mensen toe-
gestroomd. Een bonte verzameling 
van jong en oud, van sloebers en sin-
jeuren, marketensters en jonkvrou-
wen, sober zwart uit de Lage Landen 
naast uitbundige oosterse pronk. Is 
iedereen bij deze 'Bergrede' een en al 
oor? Helemaal niet. Wel in de lichte 
kring direct rondom de spreker, maar 
zodra we wat verder kijken, ontdek-
ken we tekenen van een in gang ge-
zette ontregeling. 'Aan de rechterzij-
de', zegt de toelichting bij het Getty, 
'staat een man in donkere mantel en 
zwarte hoed die twee elegant gekle-
de vrouwen de weg wijst naar de 
menigte.' –  Dat lijkt me wel heel erg 

neutraal beschreven. We zien de ene 
'dame' terug helemaal vooraan in het 
midden. Dezelfde japon, blauwwitte 
mouwen en typisch kapsel. Haar 
mannelijke omstanders hebben voor-
al oog voor haar breed-blote boezem 
en dat is vast haar opzet. De haar-
dracht in twee horens en de opstaan-
de kanten stroken bovenaan de mou-
wen waren tussen 1595-1605 de mo-
de onder adellijke dames in Venetië, 
maar ook de courtisanes in de do-
genstad kleedden zich zo! En zijn we 
vergeten dat in vrijwel alle Italiaanse 
steden in die tijd de prostituees ver-
plicht een geel gewaad moesten dra-
gen? Geen wonder ook dat naast het 
geel van bandeloosheid en 
(gekochte) wellust haar metgezel in 
het rose gaat, teken voor verleiding. 
De lady-in-yellow in het rechter 
groepje houdt de vingers van haar 
rechter hand in die van de man. Er 
lijkt tussen hen een intieme band te 
bestaan. Wie of wat is hij? Draagt hij 
het tenue van een geestelijke? 
Brengt en stuurt hij haar naar de bui-
tenste rand van de menigte? Begint 
ze daar –  op zijn instructies –  haar 
afleidende praktijken? De venter met 
mand tegenover haar verkoopt na-
tuurlijk geen pretzels (krakelingen) 
zoals de kuise Amerikaanse versie 
wil, maar worsten, fallisch symbool 
bij uitstek... 
 

Ruiter 
We kennen nu twee personen op wie 
het volle licht schijnt. De geile ma-
dam is veel dichter bij ons als toe-
schouwers dan de vale halo-drager 
op het derde plan. Daartussenin ech-
ter in de duistere middenlaag trekt 
nog een derde figuur onze aandacht. 
Hij zit hoog te paard, we zien hem 
op de rug. Hij weet zich omringd 
door een gewapend escorte, gehar-
naste manschappen met helm en hel-
lebaard. Zwijgend luistert de zwarte 
ruiter, ook elders rondom de spreker 
in het licht hebben hier en daar lans-
knechten posities ingenomen. Wach-
ten ze op een teken om in actie te 
komen? 
Jans vader Pieter schilderde in 1566 
ook zo'n zwarte ruiter die toekeek, 
nl. bij de Bekering van Paulus, in 
een veel steiler berglandschap temid-
den van een doortrekkend leger. 
Toen zou het Alva zijn geweest, met 
zijn invasieleger door de Alpen on-
derweg naar Brussel. Wie is de nieu-
we machthebber die vanuit de scha-
duwen oprijst tot net buiten de kring 

van licht? Een autoriteit? Een dui-
vel? 
 

Scipio 
In de blauwe verte ligt een stad vol 
koepels (Rome?) aan een groot meer 
of de zee. Aan het eind van de pier 
staat een ronde toren met een laag 
schuin dak. Het is de 'toren van Sci-
pio' zoals zijn schilderende landge-
noot Paul Bril aan Jan Brueghel liet 
zien aan de Via Appia en die hij, 
steeds tamelijk verscholen, een 
plaats zal geven in zijn eigen nieuwe 
landschappen. De toren doet dienst 
als een onopvallend herkenningste-
ken voor mensen die christelijke 
waarden willen combineren met neo-
stoïcijnse wijsheid. In Antwerpen is 
deze stroming – met de humanist 
Lipsius als eigen inspirator –  sterk 
aanwezig. 

 
Subversief 

In kringen van 16e- en 17e-eeuwse 
Wederdopers en Quakers geldt de 
Bergrede als een gebod –  voor zo-
wel individuen als voor volkeren – 
tot naastenliefde, delen met elkaar, 
vredesgezindheid en geweldloos-
heid. Menno Simons, leider van de 
Doopsgezinden, noemt de Bergrede 
'de uitvoerbare levenswet.' Buiten de 
officiële staatsgodsdiensten is de po-
pulariteit zo groot, dat je zelfs kunt 
spreken van een bergredechristen-
dom. Katholieke kunstenaars in 
Vlaanderen worden aangespoord tot 
heel andere thema's. Daarom is de 
onderwerpskeus van Jan Brueghel 
voor zijn Rede op de berg (1598) on-
gewoon, bijna subversief.  
 

Martin Nieboer  

Zie voor het hele schilderij in kleur en 
in zeer hoge resolutie: 

https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/1e/

Jan_Brueghel_the_Elder_-
_The_Sermon_on_the_Mount_-

_Google_Art_Project.jpg  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Jan_Brueghel_the_Elder_-_The_Sermon_on_the_Mount_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Jan_Brueghel_the_Elder_-_The_Sermon_on_the_Mount_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Jan_Brueghel_the_Elder_-_The_Sermon_on_the_Mount_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Jan_Brueghel_the_Elder_-_The_Sermon_on_the_Mount_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Jan_Brueghel_the_Elder_-_The_Sermon_on_the_Mount_-_Google_Art_Project.jpg
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De Roma-stichting One wo drow 
(De Nieuwe Weg) uit Groningen or-
ganiseerde van 2 tot 7 augustus een 
reis naar het kamp Auschwitz-
Birkenau ter herdenking van de 
daar vermoorde Roma en Sinti. 
Wij drukken hieronder de tekst af 
die pastor De Smit op 5 augustus na 
de kranslegging uitsprak bij het 
monument in het Zigeunerlager. 
 
Woorden schieten tekort om de ver-
schrikkingen te beschrijven die de 
Roma- en Sinti-bevolking onderging 
tijdens de Duitse bezetting. Zij die na 
de 2e Wereldoorlog uit de kampen te-
rugkeerden, ervaarden dat het moei-
lijk was om te vertellen van wat zij 
hadden meegemaakt.  
De vervolgingen, het onderduiken, de 
deportaties, het Zigeunerlager, het 
verlies aan familieleden, het was te 
veel. Bovendien was er na de oorlog 
in de burgermaatschappij weinig be-
langstelling voor wat zij hadden mee-
gemaakt. Bij de jaarlijkse dodenher-
denkingen stond heel lang het lot van 
gevallen verzetsmensen en joden cen-
traal, Sinti en Roma werden door-
gaans niet genoemd. Pas aan het eind 
van de vorige eeuw kwam het spreken 
over de genocide op Roma en Sinti op 
gang en raakte hun geschiedenis in 
die donkere jaren bekend. 

 
Begin vorige eeuw leefden en werk-
ten Roma en Sinti door geheel Euro-
pa. Zij kenden grote vaardigheden in 
muziek maken, ketellappen, stoelen-
matten en scharenslijpen en ze waren 
bedreven handelaren in allerlei zaken. 
Het waren mensen die met een vrij 
beroep hun brood verdienden. Toch 
leefde er bij de burgerij het vooroor-
deel dat men te maken had met ar-
beidsschuwe, onbetrouwbare figuren 
die zich overgaven aan bedelen en 
diefstal.  
 

Jacht 
Onder de nazi-ideologie verslechterde 
de situatie voor de ‘zigeuners’, zoals 
men in Duitsland de Roma en Sinti 
noemde, heel snel. Zij werden als Un-
termenschen beschouwd, mensen die 
wel op mensen leken, maar die dat ei-
genlijk niet waren; een mindere soort 
waar in de Germaanse samenleving 
geen plaats voor was, ja, die eigenlijk 
geen recht op leven konden laten gel-
den. De vervolging van zigeuners 
kwam eerst op gang in Duitsland en 
Oostenrijk en later in de bezette ge-
bieden. Er werd jacht op hen gemaakt 
om hen vervolgens in kampen op te 
sluiten. Daarbij werden hen alle bezit-
tingen, paarden, wagens, sieraden af-
genomen.  
 

 

Erlaß 
Op 16 december 1942 vaardigde 
Reichsführer SS Heinrich Himmler 
het Auschwitz-Erlass (decreet) uit. 
Dat bepaalde dat zigeuners, Duits en 
niet-Duits, naar concentratiekampen 
in Polen zouden worden getranspor-
teerd. Eerst werden Roma en Sinti uit 
de Duitse gebieden naar Auschwitz 
gevoerd, daarna de zigeuners uit de 
bezette gebieden. Zij moesten in het 
Zigeunerlager te Birkenau onder er-
barmelijke omstandigheden leven. 
Dwangarbeid, mishandeling, onder-
voeding, ziekten, medische experi-
menten en de dood in de gaskamers 
was hun deel. 

 
Verzet 
Dan is het de 16e mei 1944. Sinti en 
Roma op de afdeling BIIe in Birkenau 
ontdekten dat zij naar de gaskamer 
zouden worden gebracht. Toen de SS 
hen op kwam halen, werden zij ont-
vangen door woedende en wanhopige 
bewoners van de barakken die zich 
met messen, spaden, ijzeren staven en 
stenen te weer stelden. De SS-ers dro-
pen verbijsterd af. Voor één keer had 
de menselijke waardigheid zich in de-
ze hel staande gehouden.  

(Vervolg op pagina 20) 

Pastor Frans de Smit in Birkenau: 

‘Bewaar ons voor de misdaad een  
ander af te wijzen om wie hij of zij is’ 

 ROMA’S 
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19 mei 1944   
Op dezelfde dag begon de deportatie 
van zigeuners in Nederland. In totaal 
werden 578 mannen, vrouwen en kin-
deren opgepakt en naar het door-
gangskamp Westerbork gebracht. Een 
aantal van hen werd weer vrijgelaten, 
omdat zij Reizigers* waren of over 
een buitenlands paspoort beschikten. 
In de ochtend van de 19e mei 1944 
werden 245 mannen, vrouwen en kin-
deren in Westerbork gedwongen 
plaats te nemen in veewagens. Samen 
met Joodse gevangenen vertrok het 
zogenaamde Zigeunertransport naar 
Auschwitz-Birkenau. Slechts 31 van 
hen hebben de verschrikkingen van 
Birkenau overleefd.  
 

Settela 
Heel lang is niet begrepen dat naast 
Joden ook Roma en Sinti op transport 
werden gesteld naar Auschwitz. Te-
kenend daarvoor is de scene uit een 
filmopname – door een gevangene 
gemaakt in opdracht van kampcom-
mandant Gemmeker – van het 
transport op de 19e mei 1944. Door de 
opening van een bijna gesloten deur 
van een goederenwagon kijkt een 
meisje met een hoofddoekje om naar 
buiten. Deze opname werd het sym-
bool van de jodenvervolging, want 
heel lang heeft men gedacht dat dit 
een Joods meisje was.  
Tot de journalist Aad Wagenaar in 
1994 ontdekte dat het om een Sinti-
meisje ging. Het is het laatste beeld 

dat wij van Settela Steinbach bezitten. 
Zij is in de nacht van 31 juli op 1 au-
gustus 1944 in de gaskamer van 
Auschwitz-Birkenau vermoord, om-
dat ze een Sinti, een zigeuner, was. 
Settela mocht maar 9 jaar oud wor-
den. Het aantal Sinti en Roma slacht-
offers van de naziterreur wordt ge-
schat op een half miljoen mannen, 
vrouwen en kinderen. 21.000 van hen 
zijn in het Zigeunerlager van Bir-
kenau terechtgekomen. 
 

Waarom? 
Wat niet te begrijpen is, en wat je ook 
niet moet willen begrijpen is, dat 
mensen vermoord worden om wie ze 
zijn, Jood, Roma, Sinti. We stellen el-
kaar dan de vraag: waarom liet God 
dit toe? Maar dit intense kwaad komt 
niet van God, het is door mensen uit-
gedacht en gedaan. Ik denk dat God 
soms verbijsterd naar zijn kinderen 
kijkt, als hij ziet wat zij elkaar aan-
doen. 
Bram Vermeulen schreef eens: ‘Dood 
ga ik pas, als jij me bent vergeten.’ 
Als we de herinneringen bewaren aan 
hen die in dit kamp vermoord zijn, 
blijven zij bij ons leven. En het be-
waart ons van de misdaad een ander 
af te wijzen of zelfs te doden om wie 
hij of zij is. Het gebod: God liefheb-
ben boven alles en de naaste als je-
zelf, betekent de ander in de ogen 
durven zien en hem of haar te aan-
vaarden als je broeder of zuster en 
met de ander op weg gaan, zo ver je 

kunt. Luister naar een gedicht van 
Ada Vos, Ik ga mee, geschreven voor 
het vermoorde meisje Riwkah. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastor  
Frans de Smit 
 
 

 * Reiziger = (vroeger rondtrekkende) woon-
wagenbewoner van Nederlandse origine  

Ter gelegenheid 
van de Roma Ho-
locaust Memorial 
Day vonden ook 
dit jaar herdenkin-
gen plaats in het 

voormalige dodenkamp Birkenau 
(Auschwitz II) in het zuiden van Po-
len. Enkele dagen voor de eigen 
plechtigheid van de kleine Groningse 
delegatie was er bij hetzelfde monu-
ment al een internationale ceremonie 
(op 2 augustus).  
 
Romani Rose, hoofd van de Centrale 
Raad van Duitse Sinti en Roma, be-
nadrukte bij die gelegenheid in aan-
wezigheid van o.m. enkele overleven-
den en buitenlandse diplomaten: 

‘Auschwitz is niet alleen het symbool 
van een door een overheid georgani-
seerde volkerenmoord die een half 
miljoen Roma en Sinti, en zes mil-
joen joden het leven kostte. Het staat 
ook voor een misdaad tegen de men-
selijkheid die heel Europa in de af-
grond heeft gesleurd. De landen in 
ons werelddeel hebben in een moei-
zaam proces van verzoening en inte-
gratie uiteindelijk een democratie en 
rechtssysteem weten op te bouwen, 
dat nu het fundament vormt voor ons 
Europese stelsel van waarden.  
 
Vandaag de dag zijn we echter getui-
ge van een nieuwe verdeeldheid door 
toedoen van nationalistische en popu-
listische bewegingen. Ook spannin-

gen in afzonderlijke landen, zowel in 
Amerika als in Europese staten, ne-
men dreigende vormen aan. Laten we 
ons tot het uiterste inspannen om te 
voorkomen dat Europa opnieuw te-
rugvalt in de duisternis. De strijd voor 
democratie en mensenrechten moet 
doorgaan.’ 

Romani Rose doet oproep: 
‘Voorkom dat Europa opnieuw  
terugvalt in duisternis’ 

Ik ga mee 
                          
voorzichtig! 
 
schuif een eindje op 
ik kom zacht naast je lopen 
wij zijn tezamen nu op weg 
mijn hart gaat voor je open 
 
ik volg je op je laatste reis, 
maar jij moet verder gaan 
ik kan tot hier en verder niet 
ik moet je laten staan 
 
kijk nog één keer achterom, 
ik wil echt dat je weet, 
dat ik, wat jij hebt doorgemaakt, 
nooit, nimmer meer vergeet 

Naamloze Roma-man en vrouw in Bir-
kenau, twee portrettekeningen die de 
joodse Dina Gottlieb in 1944 moest 
maken op bevel van Josef Mengele.   
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De profeet Elia, door koningin Izebel en koning Achaz 
met de dood bedreigd, vlucht de woestijn in, uitgeput en 
ontmoedigd. Het wordt mij teveel, God, laat mij sterven. 
Hij legt zich neer onder een bremstruik en slaapt in. Maar 
een engel stoot hem aan en zegt: Sta op en eet. Elia ziet 
een kruik water en een koek, op hete stenen gebakken. Hij 
eet en drinkt en slaapt weer in. Voor de tweede maal stoot 
de engel hem aan en zegt: Sta op en eet, anders gaat de 
reis uw krachten te boven. Een reis? Hij staat op, eet en 
drinkt en gesterkt door dat voedsel loopt hij veertig dagen 
en veertig nachten, tot hij de berg van God, de Horeb be-
reikt. 
 
Een verhaal over liefde, inzet, ontmoediging en opstan-
ding. De profeet is uitgeput. Hij heeft voor God geijverd, 
gesproken, gezongen… maar het is schijnbaar op niks uit-
gelopen. Hij ziet geen toekomst meer, voelt zich waarde-
loos en wil het liefst sterven. Stilte, slaap. Alle ijver en 
plannen worden losgelaten.  Soms is een mens zo moe dat 
hij of zij hoopt dat het een doodsslaap wordt. Niet meer 
wakker worden, niks meer hoeven… 
 
Maar de klacht was een gebed, en het gebed is gehoord. Er 
gebeurt iets, er komt iets ‘van de andere kant’, iets wat de 
profeet zelf niet heeft georganiseerd. Een engel. Voedsel, 
drank, zorg en liefde. Slapen maar weer, rusten, herstellen. 
Nog eens die aanraking,  en dan wordt een nieuwe weg 
gewezen: een reis. Sta op! Met de  kracht van Godswege 
kun je het aan.  
 
De aanraking door de engel zoals verhaald in 1 Koningen 
19, wordt in de eerste regel van het derde couplet aange-
duid door een neuriënd gezongen .. mmmmm…  
De aanraking door God verklankt in een woordloze melo-
die. Ieder die Gods werking in zijn of haar leven heeft er-

varen, zal er immers een eigen taal bij zoeken, in voor-
zichtige bewoordingen, in een luisterende stilte.  
 
Wie ooit zo is aangeraakt, weet, terugblikkend: hier was 
op verborgen wijze God aan het werk! Ik kreeg weer 
moed, na een lange periode van rouw, van depressie, of 
overspannenheid. Ik stond op, kreeg weer ruimte om te 
ademen. Voorzichtig kwam er weer een begin van hoop en 
van vreugde. Een nieuw perspectief, een nieuwe weg 
opende zich, ik kon weer verder. Tegenslag en verdriet 
zullen vast wel weer op mijn pad komen, maar nooit meer 
zal ik reizen zonder reisgenoot.  

Marika Meijer 
Oosterwijtwerd 

VIERHUIS FAVORIET LIED 

Opgereisd, pas halverwege 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken 
kruip ik onder dorenstruiken 
druk mijn ogen in de aarde 
smeek dat nu de dood mag komen 
smeek de dood dat hij zal komen 
 
mmmmm… 
Spoorloos trok voorbij de twijfel 
waar ik lag, de liefde keerde, 
zag mij, gaf mij drank en spijze,  
deed mij opstaan uit de dood 
nog een leven zal ik reizen 
nooit meer zonder reisgenoot 

Lied van de aanraking 
 

Soms is een mens zo moe ... 

Een lied bij 1 Koningen 19 
t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal 

Zangen v Zoeken & Zien 47 — Liedboek 2013 812 
Aandachtig Liedboek 74  — Verzameld Liedboek 766 
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DIE MALLE KERK 

 
 

Een man wandelde op het strand en 
was in diep gebed verzonken.  
 
Plots zei hij luidop:  
‘God laat me één wens doen.’  
De lucht brak open boven zijn hoofd 
en de luide stem van God riep:  
‘Omdat jij me altijd trouw bent, zal ik 
je een wens toestaan.’  
 
De man zei: ‘Heer, bouw me een brug 
naar Hawaii, zodanig dat ik naar gin-
der kan rijden, telkens als ik dat wil.’  

 
 
God antwoordde: ‘Jouw wens is ma-
terialistisch! Denk eens aan de enor-
me uitdagingen nodig om die brug te 
bouwen. De steunpijlers zouden tot 
op de bodem van de oceaan moeten 
reiken, om dan nog niet eens te spre-
ken van de afstand. Heb jij enig idee 
hoeveel ijzer en beton ik daarvoor 
nodig zou hebben? Natuurlijk kan ik 
je wens wel volbrengen, maar toch 
zou ik liever hebben, dat je iets min-
der aards wenst. Denk even diep na 
en doe een andere wens.’  

 
 
De man dacht lang na en zei uiteinde-
lijk:  
‘Ik zou willen dat ik de vrouwen be-
greep. Ik wil weten wat ze voelen, 
wat ze denken wanneer ze niet willen 
spreken, wat het wil zeggen als ze 
zeggen ‘niets’ en hoe ik ze werkelijk 
gelukkig kan maken.’ 
 
Waarop God antwoordde:  
‘Die brug, moet dat er een met twee 
of met vier rijvlakken zijn?’ 

 

Enkele weken na de dood van haar 
man woont zijn weduwe een spiritu-
ele bijeenkomst bij.  
 
Zo hoort ze haar man weer. Ver-
heugd vraagt ze hem wat hij de hele 
dag doet.  
‘Nou, eh, ’s morgens doen we aan 
seks. Dan hebben we pauze. En ‘s 
middags hebben we weer seks.’  
‘Goh’, zegt de vrouw, ‘ik wist niet 
dat het er in de hemel zo hitsig aan 
toe ging.’  
‘Wie heeft het nu over de hemel?’ 
zegt de man. ‘Ik ben nu een konijntje 
in Australië!’ 

Reïncarnatie 

Humor in de kerk 
       Kent u ook leuke anekdotes of roomse 
       grapjes, stuur ze op.  

Ineke Siersema  
(inekesiersema@gmail.com) 

Een man vraagt aan God:  
‘Hoeveel is een miljard jaar voor U?’  
God antwoordt: ‘Ach een momentje.’  
 
Even later vraagt de man:  
‘En een miljoen euro, hoeveel is dat 
voor U?’  
‘Ach’, zegt God, ‘Een stuiver of zo.’  

 
 
 
De man denkt even na over het ant-
woord, springt op en roept:  
‘Heeft u dan misschien een stuiver 
voor mij?’  
 
Waarop God antwoordt:  
‘Ja hoor, heb jij een momentje?’ 

Miljoen, miljard? 

Gebed 

Hemel 

mailto:inekesiersema@gmail.com
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Gemeentes in 
Nederland lich-
ten de parochies 
niet meer in bij 
verhuizing.  
 
Geef daarom zelf uw verhuizing 
door aan de parochiële ledenadmi-
nistratie. U kunt dat doen op de vol-
gende manieren. 
 

Stuur een e-mailtje naar onze leden-
administratie:  
walfriedledenadm@gmail.com  of 
stuur een briefje of verhuiskaart aan:  
 
Parochie Ledenadministratie: 
Fruitstraat 17 
9741 AL Groningen 

 
Dank voor uw medewerking!    

VERHUIZEN? —  
LAAT JE  
KENNEN! 

Vrijwilligers doen hun uiterste best 
om u allemaal op tijd het nieuwe 
nummer van Walfried te bezorgen.  
Mocht dat in uw geval niet gelukt 
zijn, neem dan contact op met  

Ineke Siersema  
inekesiersema@gmail.com  

Vieringen voor ouderen  
Sinds 2015 voortaan steeds op de  

2e vrijdag in de maand  
om 9.45 uur  
in de kapel  

op de 3e etage  
 

Pastores: Ale Bakker, Marika Meijer 
Ook ouderen uit de wijk  
zijn van harte welkom  

Binnen onze 
parochie zijn 
mensen die in 
de kerk een 
devotieplek 
missen.  
 
Een plaats waar 
je in alle rust 
bij Maria een 
kaarsje kunt 

ontsteken, bidden of in stilte medite-
ren.  
Elke donderdagmorgen van 10—12 
uur is de kerkzaal daartoe geopend 
en ingericht. U bent welkom op dat 
stilte-uur.   
Als u daar behoefte aan hebt, is er 
ook gelegenheid om met iemand te 
praten.                           

Frans de Smit 

Stilte-uur Mariahoekje 

Bezorging  

Kent u iemand die ook interesse in  
ons blad heeft? Wij sturen 

graag een kennisma-
kingsexemplaar.  

KORT    

Geef naam en adres  
door aan  Ineke Siersema  

inekesiersema@gmail.com              
   of  

groeneblad@gmail.com 

Kennismakingsexemplaar? 

                  Zeer goede  
                  kleurenscan: 

 
 

https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/1e/

Jan_Brueghel_the_Elder_-
_The_Sermon_on_the_Mount_-

_Google_Art_Project.jpg 

De Rede op de Berg (1598) (detail) 
door Jan Brueghel I (1568–1625)   
olieverf op koperplaat 
afmetingen 26.7 × 36.8 cm  
nu in het  
Getty Museum 
Los Angeles (USA) 

Bespreking 
in dit nummer 
zie pp. 18-19  

mailto:walfriedledenadm@gmail.com
mailto:groeneblad@gmail.com
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Hier zette ik thee 

 

 

 

 

Hier zette ik thee 

en luisterde ik naar vader 

op een krukje dat kraakte 

en kleurige putjes  

maakte in het tapijt 

dansend verspreidde  

de geur van mint zich 

door de kamer 

Pak me dan! 

Ik ving alleen maar lucht 

 

Hier vielen onze woorden  

in brokken uiteen 

klanken zo scherp  als  scherven 

ik snapte er niets van  

maar in mijn hart  

maakten ze pijnlijke putjes  

ik deed mijn handen  

over mijn oren 

en moeder troostte me 

woordeloos deelden we 

ons ongeloof en onze angst 

 

Hier zette ik thee 

en de geur werd grijs 

van het gruis 

 

Syrisch meisje uit Aleppo 


