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Wim Deetman over misbruik:

'Excuses, vergeving en gebed is niet genoeg'
1 NTERVI EW Wim Deetman pleit ervoor om de vuile was buiten te hangen en de cultuur van toedekken en zwijgen in
de Rooms-Katholieke Kerk te doorbreken.
Waarom dan nu wel? 'Achja', glimlacht
hij, 'Den Haag ... burgemeester geweest ... kerkelijk betrokken ... en dan

'De pijn blijft'
word je gevraagd ... Bovendien is er de
actualiteit: nieuwe schandalen in
Pennsylvania, het pausbezoek in Ierland, de gebeurtenissen in Australië.'

Wim Deetman

igenlijk geeft Wim Deetman,
oud-politicus, oud-burgemeester, actief in de Kloosterkerk,
geen interviews meer over seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke
Kerk. 'Over de Nederlandse kerkprovincie is alles wel zo'n beetje gezegd.'

E

Muur
In eerste instantie was Deetman verbaasd toen hij in 2010 gevraagd werd
om voorzitter te worden van de commissie die het onderzoek zou doen
naar misbruik in de Rooms-Katholieke
Kerk. Hij wilde aanvankelijk niet.
Maar hij kreeg al snel berichten van

Lees verder op pagina z

Het biechtgeheim

mag niet zwaarder wegen dan het terechtstellen

van misbruikplegers,

vindt Wim Deetman.

Kosters in de veelkleurige Marthakerk:

'Het is hier één grote bloementuin'
INTERVIEW De Marthakerk van
Parochie Maria Sterre der Zee heeft
vier bevlogen kosters, die in een
hecht team samenwerken. Ze voelen zich als een vis in het water in
deze kleurrijke gemeenschap. De
kerk staat midden in de Schilderswijk en trekt veel bezoekers.

André de Boer. 'Elke zondag zijn we er
allemaal en de vieringen op zaterdag
doen we om de beurt. Gelukkig hebben we onderling een aardige sfeer en
de kostersapp.' Naast de samenkomsten in het weekend zijn er gebedsvieringen en een seniorendienst.

'Gelukkig hebben
we de kostersapp'

A

an de Hoefkade in de Schilderswijk staat de fraaie en forse
rooms-katholieke Marthakerk.
De kerk heeft vier kosters. Drie van hen
vertellen over hun bezigheden. De ochtendmis is net achter de rug, de laatste
kerkgangers en een dameskoor uit het
Westland vertrekken. Bezoekers van
de viering van een Engelstalige Afrikaanse gemeenschap druppelen intussen binnen.
'Wat je vooraf moet weten', zegt Matthijs Kerklaan, 'is dat de hoofdkoster
dit voorjaar plotseling is overleden.
Dat was Ed Reijsbergen. Hij regelde
veel, vaak op de achtergrond. We zijn
nu een beetje als wees. Hij bestelde alles wat nodig is, de kaarsen, noem
maar op. Op zondag had hij alles al

V.l.n.r. Matthijs Kerklaan,

André de Boer, John Doedel.

klaargezet, voordat wij kwamen. Nu
komen we er beetje bij beetje achter
hoe we de dingen moeten doen die hij
altijd deed. Voor Moederdag regelde
hij cadeautjes en met Kerst bouwde hij
de mooiste kerststal van Den Haag.
Allerzielen en Allerheiligen worden

onze eerste grote vieringen zonder
hem. Ed zorgde voor alles en wij hielpen hem.'
John Doedel: 'Ed woonde hier honderd meter vandaan. Dit was zijn
tweede huis.'
'We zijn nu met zijn vieren over', zegt

Er is een duidelijke taakverdeling,
maar als de een wegvalt, neemt de ander het over. De kosters zetten alles
klaar voor de mis, zorgen voor koffie
en thee en maken schoon, regelen dat
de gebedsintenties op de goede plek
komen en collecteren soms ook. Daarnaast runnen ze met anderen de winkel met kaarsen en wijwater. Harvey
Laurens, de vierde koster, legt de altaarkleden in de goede kleur klaar en
zingt in het koor.
Doedel: 'We proberen geen zondag te
missen, alleen in vakanties zijn we er
niet.'

Magnifieke werken in de Bosbeskapel
In de Bourgondische landen hebben tal van kunstzinnige genieën tussen 1350-1600 de Noordelijke Renaissance teweeggebracht: Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Jeroen Bosch, Jan Pieter Brueghel en veel anderen. Hun
schilderkunst verbeeldde en beïnvloedde de politieke en religieuze mentaliteit van toen. Vanwege grote belangstelling vorig jaar, geeft André Stek opnieuw een kunstcursus. Met lezingen en beelden op groot scherm.
WEKELIJKS VANAF 24 SEPT. MA. 19:30 U. OF DO. 14 U.
BOSBESKAPEL. OPGAVE: ANDRÉ STEK, 360 95 03.

Reinboud Schoemaker,
LETSELSCHADEADVOCAAT

Uw letsel mijn zorg
070 - 40 43 34 6
ADVOCAAT@REINBOUOSCHOEMAKER.NL
WWW.REINBOUDSCHOEMAKER.NL

Kerklaan: 'We zijn niet in ons eentje
verantwoordelijk, maar met z'n allen.
Het is één gemeenschap met veel nationaliteiten: Surinaams, Hollands, Filipijns, Antilliaans, Indonesisch,
Frans, Pools, enzovoorts. Sommige
hebben een eigen gebedsgroep, zoals
de Antilliaanse. Alle kosters zijn overigens ook getrouwd met iemand uit een
ander land.' Doedel: 'In deze gemeenschap gaat dat prima samen. De meeste mensen komen uit de Schilderswijk
en de wijken daaromheen. Vroeger waren hier nog drie kerken, de een na de
ander werd gesloten. Elders heb je veel
grijze Hollandse mensen, maar hier is
veel jeugd, voornamelijk Antillianen.'
Elk jaar is er een internationale viering
waar vijf- tot zeshonderd mensen op
afkomen. De Boer: 'De kerk zit dan
barstensvol. Van te voren zijn we dagen
bezig om vlaggen uit alle delen van de
wereld op te hangen.' Doedel: 'Niemand kijkt op van al die nationaliteiten. In Suriname zeggen we dat iedereen uit een bloementuin komt; je hebt
tulpen, dahlia's en nog veel meer.'
Kerklaan: 'Toen ik klein was zaten er
een paar Surinaamse en Indonesische
kinderen in de klas. In de klas van mijn
kinderen zitten nu alle nationaliteiten.
Ze gaan daar veel vanzelfsprekender
mee om dan wie ouder dan vijftig is.'
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Tehuis Groenestein roept nog steeds emoties op
A c H TERG R o N D

Drie jaar geleden publiceerde Kerk in Den
Haag een artikel over misstanden in tehuis Groenestein.
Veel lezers reageerden.
roenestein was een tehuis op
de Loosduinseweg waar tussen
1883 en 1971 uit huis geplaatste
kinderen opgevoed werden. Het stuk
was geschreven naar aanleiding van
bevindingen van de commissie Deetman, over misbruik in r.-k. instellingen. Er wordt zo veelvuldig op het artikel gereageerd, datje mag concluderen
dat dit Haagse onderwerp bij de betrokkenen nog sterk leeft. Daarom
volgt hier een bloemlezing. Van de
twintig uitgesproken meningen waren
er vijf positief.
'Ik wil toch even kwijt, dat wij vreselijk
goed zijn verzorgd door zuster Michael. Alleen maar een negatief beeld
van de verzorging geven, vind ik niet
juist. Wij (mijn vier zussen en ik) hebben een enorm fijne jeugd gehad op
Groenestein. Tuurlijk heb je er rotte
appels bij zitten, maar de goede verzorgers worden niet genoemd.'
'Mijn zus is er voor de oorlog op school
geweest. Er werd carnaval gevierd, je
kreeg zakgeld naar leeftijd, goed te eten
en veel persoonlijke aandacht. Kinde-

G

Deetman
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slachtoffers die zeiden: 'Als u nee zegt
lopen we weer tegen een muur op!' Dat
was een doorslaggevende reden en de
commissie Deetman was een feit. 'Uit
het grote bevolkingsonderzoek van de
commissie bleek dat misbruik buiten
de Rooms-Katholieke Kerk net zo erg
is als daarbinnen. Dat mag echter geen
excuus voor een kerk zijn. Ook in ons
land werd binnen de Rooms-Katholieke Kerk misbruik toegedekt. Maar de
Nederlandse bisschoppen hebben deze conclusies uit het rapport geïncasseerd en alle aanbevelingen overgenomen.
Deze functie was zwaarder dan alle
eerdere functies in politiek en in besturen. Ik werd met een wereld geconfronteerd die niet de mijne is, op
geen enkele manier. Het contact met

. ii.ticht' Groen~nstein
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ren konden regelmatig met de leden van
de staf spreken over hun persoonlijke
moeilijkheden, gezin, toekomst, enzovoort. Er was muziek, tv en je kon pianospelen, voetballen. Door broeder Jozef werd de Haagse Pop binnengehaald,
er werd gedanst in de jaren 60.'

'Ik heb daar met m'n zusje een halfjaar
gezeten, maar kan niet zeggen dat ik
het slecht heb gehad.'
'Ik was zanger in de band daar. Ik heb
een fijne tijd gehad met de broeders.
Geen slechte ervaringen.'

Matrasje
Er waren vijftien negatieve reacties.
Een selectie.
'Mijn vader heeft er gezeten als 3-jarig
jongetje sinds 1935. Hij heeft daar een
helse tijd gehad! Dat heeft zijn leven en

de slachtoffers was zwaar. Je voelt je
machteloos, je worstelt ermee, het is
in jezelf niet te rijmen. Veel slachtoffers hebben onherstelbare schade opgelopen. Er zijn er van wie het leven
verwoest is, dat moeten we goed beseffen. Dan ben je er niet met excu-

'Openheid en
zelfonderzoek
is het antwoord'
ses, vergeving en gebed. Als dat het
enige antwoord is, vergroot je als
kerk niet je geloofwaardigheid. De
slachtoffers zeggen dan: "U kunt me
wat!" Het verleden kun je niet uitwissen. Want hoeveel er ook voor de
slachtoffers gedaan kan worden: de
pijn blijft.

Roman van Haagse schrijver Hein van
der Hoeven over roofkunst en de strijd
tussen materialisme en spiritualiteit
Uit de recensie in literair tijdschrift
Extaze:

Tehuis Groenestein rond 1900.
dat van zijn eigen kinderen getekend.'
'Het was niet pluis daar. Ik heb er ptts
aan overgehouden. Nooit een kind
kunnen zijn. Mijn mannelijkheid is
mij volledig afgenomen.'
'Ik was 3 jaar; het kruis staat nog in
mijn achterwerk, en ik heb zat koude
emmers water over me heen gehad!'
'Je hoorde haar altijd lopen door de

slaapzaal als zij naar bed ging, de non.
Je was bang dat ze zag dat je nog wakker was. Er was altijd dreiging. De leidsters waren lief. Die wilden het niet op
deze manier. Els, Mira en anderen. Nog
steeds heb ik last van het tehuisleven.'
Iemands vader is er fysiek mishandeld:
'Alsjochie van een jaar of zeven had hij
last van bedplassen. Niet zo gek als je

De kerk kan in gevallen van misbruik
maatregelen nemen, zoals het priesterschap afnemen of een lid de facto
buiten de orde of congregatie zetten.
En ze kan royaal zijn in het proces van
genoegdoening. Als kerkbestuurder
moet je je echter wel afvragen: wat
heb ik gedaan om dit te voorkomen?
Wist ik het of had ik het kunnen weten? Als men wereldwijd nu de weg
van openheid en zelfonderzoek niet
gaat .. .' Hier stopt de rest van de zin.
Want wat de toekomst de Rooms-Katholieke Kerk brengt, weet Deetman
niet.
'Wel weet ik dat de boodschap van de
Rooms-Katholieke Kerk substantieel
verzwakt. Neem de actualiteit van wat
nu speelt in Australië: de katholieke
kerk reageert volstrekt niet adequaat.
De Paus roept op om aangifte van misbruik te doen en tegelijkertijd wordt
in Australië expliciet gesteld dat het

biechtgeheim gehandhaafd blijft voor
dienaren van de kerk. Dat is dus een
vrijbrief. Ze zijn daar de weg kwijt!
In het kerkelijk bestuur heerste een attitude van toedekken, waardoor

'Kerkbestuurder: stap
op als dat nodig is'
slachtoffers in de kou werden gezet.
"Je hangt je vuile was niet buiten.''
Mensen moeten niet langer zwijgen,
niet in het kerkelijk bestuur, maar ook
niet als gewoon kerklid. Als alles open
op tafel ligt, dan kun je de ander in de
ogen kijken.
Wat we ervan kunnen leren is dat we
alert moeten zijn, maar misschien is
assertief een beter woord. Neem dingen niet vanzelfsprekend aan. Als er

Marthakerk
Vervolg van pagina
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Ook de paters zijn divers: een was missionaris in Nieuw Guinea, er is een Chinese en een
Indonesische pater.

Gymzaal
'( ... )In een zeer toegankelijke stijl beschrijft
Van der Hoeven de zorgen van het echtpaar
Prager.( ... ) De spanning in het verhaal zit
hem vooral in het feit dat de lezer meegevoerd wordt in de twijfels over het wel of niet
aangaan van een procedure om het schilderij
(Jongen met rood vest van Frans Hals) terug
te vorderen en of die procedure überhaupt
een kans zou maken. Daar doorheen lopen
de fricties tussen Bob en Heleen Prager, de
herinneringen aan het verleden en de lijntjes
die uitgezet worden en waar de lezer op moet
wachten om te zien hoe ze aflopen.'
Verschenen bij uitgeverij In de Knipscheer. Bij elke boekhandel te bestellen. 220 pagina's,€ 17,50.
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Zouden ze koster kunnen zijn in een tot kerk
verbouwde gymzaal? Nee, ook het gebouw
zelf doet hen wat. De Boer: 'Ik heb weleens in
zo'n hal gezeten, dat geeft een heel ander gevoel. In de kerk bidden is ook anders dan
thuis.'

'We proberen geen
zondag te missen'
Doedel had koster kunnen worden in een gemeenschap die in een zaaltje samenkwam,
'maar ik heb hiervoor gekozen. Ik werk als
koster ook graag voor die Grote Man daarboven.'
De kosters zijn unaniem: 'Aartsbisschop Eijk
kan wel zeggen dat er over tien jaar bijna geen
kerk meer over is, maar de Marthakerk is wel
een rijksmonument'. Kerklaan: 'Vandaag waren we met 180 mensen; wat meer dan anders,
maar toch. Wij zijn geen uitstervend ras en er
is veel jeugd. Ik doe dit omdat ik mijn kerk en
de gemeenschap in stand wil houden. Het
kosterswerk gaat steeds meer als vanzelf. We
gaan nog lang door als het aan ons ligt.'

of 06 48 9410 47.
PETRA JONKERS

moeder weg is enje van de ene op de andere dag in zoiets als Groenestein terecht komt. Mijn vader moest, met zijn
natte matrasje boven zijn hoofd geheven, buiten lopen. Weer of geen weer.'
'De tirannie kwam niet altijd van de
leiding maar vaak ook door het ontbreken daarvan. Op dat moment konden
de ouderen hun frustratie afreageren
op de jongeren zoals ik met mijn 6 jaar.'
'Mijn moeder heeft in de jaren vijftig
zelf stage gelopen op Groenestein. Ze
heeft er afschuwelijke mishandelingen
gezien. Een verhaal is dat ze als stagiaire de regel moest handhaven dat kinderen iedere dag alleen op één moment
mochten poepen.'
Tot slot een reactie van iemand die
overwegend positief is: 'Ik was daar
zelf tussen 1947 en 1958. Zeker, het was
niet altijd leuk maar ik heb een goede
opvoeding gehad.'
Met het publiceren van de reacties wil
Kerk in Den Haag recht doen aan de

slachtoffers, maar ook aan de personeelsleden die het goede voor hadden
met de kinderen.
In 1977 werd het tehuis gesloopt. Op
dezelfde plek staat nu een woonflat.
REDACTIE

KERK IN DEN HAAG

iets gebeurt dat de normen van humaniteit schaadt, blijf je niet met de armen over elkaar zitten. Neem als kerkbestuurder je verantwoordelijkheid,
ook als je risico loopt, want dat hoort
er bij. Dat zien we ook in de politiek:
als jouw voorganger fouten heeft gemaakt, neem jij als minister daarvoor
de verantwoordelijkheid en stap je op
als dat nodig is.'
Wat moet er nu gebeuren? Deetman:
'Het lijkt me van belang dat wereldwijd, zoals dat in Nederland is gebeurd, onderzoek wordt gedaan naar
de omvang van het gepleegde misbruik en de bijbehorende bestuurlijke
verantwoordelijkheden. En dat de resultaten daarvan gepubliceerd worden. Hier heeft mijns inziens het Vaticaan een taak.'
GREET KAPPERS

IKJEIPlIK in DEN HAAG

Twee kerkgangers reageren:

'Sekswerkers zoeken geen
redders maar bondgenoten'
o PIN IE Sekswerk en mensenhandel worden ten onrechte vaak op één hoop gegooid. Dat staat in twee
reacties op een artikel over slavernij en uitbuiting van prostituees (KDH 207). Sekswerk is een legaal
beroep en moet ook op die manier behandeld worden, zeggen de brievenschrijvers.

H

et mei/juni nummer van Kerk in Den
Haag besteedde aandacht aan het thema

slavernij. Er kwamen twee reacties binnen bij de redactie. Eén van Karin Astrid Siegman (docente en onderzoekster arbeidsvraagstukken en gender op het International Institute
of Social Studies (ISS) in Den Haag, en diaken in
de Lukaskerk).
Zij schrijft: 'Gezien de verschillen in bewustzijn
over het slavernijverleden, de uitwerkingen ervan in het heden en de niet erg fraaie rol van de
kerk erin was dit een belangrijke bijdrage aan het
debat binnen kerk en maatschappij.

'Sekswerk moet niet weg
uit het centrum'

werkers en andere stadsbewoners tussen maart
en mei schetsten een ander beeld van sekswerkers. Liberty, een nieuwe bond van sekswerkers
in Den Haag, had de buurt uitgenodigd tot ontmoeting en dialoog. Naar voren kwam een beeld
van vrouwen en transgender seks werkers die actief betrokken zijn met het verbeteren van de omstandigheden waaronder sekswerk plaatsvindt.
De aanwezige politieagent prees de effectieve sa-

menwerking tussen politie, gezondheidszorg en
organisaties zoals Liberty om problemen in de
Doubletstraat op te lossen, geweld tegen te gaan
en mensenhandel in de seksindustrie te voorkomen.'

De andere reactie kwam van Jaap van den Berg
(hij ondertekent met 'buurtbewoner' [van de

REDACTIE

de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN).
Dat er in de Christus Triumfatorkerk
iets bijzonders staat te gebeuren, zie je
al aan de kleurige, feestelijke kleren
die de bezoekers dragen. Sarongs met
goudopdruk, veel batik-shirts en blije
gezichten. 'De mensen kleden zich
voor God', zegt een vrijwilliger van
Perki Nederland. Dit is het moment
waar iedereen naar heeft uitgekeken.
Na jarenlange onderhandelingen horen vier Indonesische kerken echt bij
de PKN. De afdelingsbesturen werden
omgevormd tot wijkkerkenraden en
de ambtsdragers worden nu officieel
bevestigd. Een mijlpaal in de historie
van Perki.

Vier Indonesische kerken die van oudsher zelfstandig in
Nederland functioneerden, hebben zich aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Een
daarvan is de Haagse afdeling. Dat
een kleine kerk zich bij een groter
geheel aansluit, is bijzonder.

PKN sinds kort nog kleurrijker.

Volkswagen

I

N EEN SPECIALE DIENST ZIJN VO-

rige maand maar liefst zestien
ouderlingen en diakenen bevestigd van Perki (Persekutan Kristan
Indonesia), de Indonesische Christen Gemeenschap. De vier afdelingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn sinds april
een buitengewone gemeente van

Vanuit hun zorgen schrijft Van den Berg, mede
namens Siegman: 'Wij, twee mensen vanuit de
kerk, stellen ons op als bondgenoten van de sekswerkers.' Zij onderbouwen hun verhaal met een
voorbeeld uit Zuid-Afrika: 'Een methodistenkerk in Kaapstad heeft de Zuid-Afrikaanse samenleving op een sterke bondgenoot van sekswerkers attent gemaakt. Samen met sekswerkers
zelf strijden zij tegen stigmatisering en discriminatie van sekswerkers - onder meer door een
reuzebanner "Jesus was the first to decriminalise sex work" aan hun kerk te plakken.'
Siegman eindigt haar verhaal met: 'Sekswerkers
in Den Haag zijn op zoek naar bondgenoten, niet
naar redders.'
Beide stukken zijn integraal te lezen op
kerkindenhaag. nl.

'In de kerk puzzelen we heel wat af'

REPORTAGE

Doubletstraat, red.], was predikant, is kerkganger in de Lukaskerk).
Beide auteurs schrijven dat de gemeente Den
Haag het sekswerk van het centrum naar het
Schenkviaduct wil verplaatsen. Zij maken zich
daar zorgen over: 'De sekswerkers vrezen een daling van inkomsten en minder veiligheid.'
Van den Berg plaatst het beroep van prostituee
in een bijbels perspectief. Op de eerste bladzij
van het Nieuwe Testamentstaat in de lijst van Jezus' afkomst de naam Rachab, een prostituee.
'Wie weten wil of een maatschappij naar Bijbelse
normen functioneert, mag meten of bepaalde
groepen er te léven hebben', schrijft Van den
Berg. Hij doelt op de groepen die in de Bijbel
staan: de armen, de weduwen, de wezen. En:
'Merkwaardigerwijs hebben ook de hoeren in dat
rijtje een plaats. Dat helpt niet alle prostituees de
hemel in, het vertelt alleen iets over de kwaliteit
van een samenleving.' Hij vervolgt: 'Hoe abject
ik/wij het privé ook vinden mogen: prostitutie
voorziet in een maatschappelijke behoefte.'

Behoefte

Indonesiërs sluiten zich aan

De Indonesische protestantse kerk maakt de landelijke

3

The first

Werkkamer van een sekswerker aan de Geleenstraat.

Maar hoe kwam er een stuk over sekswerk- een
legaal beroep in Nederland - in die uitgave terecht? Waarschijnlijk omdat sekswerk en mensenhandel vaak op één hoop gegooid worden.
En mensenhandel: is dat niet een soort slavernij? Vanuit dat perspectiefworden sekswerkers
vaak gezien als zielige slachtoffers op zoek naar
redders.'
Zij vervolgt: 'Drie bijeenkomsten tussen seks-

OKTOBER2018

Dominee Burret Olde bereidt de bezoekers voor op een 'erg lange zit'. De
kinderen zouden dat niet volhouden
en mogen dus alvast naar hun eigen
dienst. Ze krijgen een opdracht mee:
een schuifspel met vierkantjes die samen het logo van de PKN vormen.
'Want in de kerk puzzelen we ook heel
wat af', aldus Olde.

Hij staat stil bij de geschiedenis van
Perki. Die gaat meer dan tachtig jaar
terug. 'Het begon met een groepje
studenten. Ze kwamen van ver weg
uit Indonesië naar dit koude kikkerland. Uit de Indonesische Christen
Jongeren ontstonden later kerken.'
Burret Olde voelt zich zeer verwant
met Perki: zijn vader Henk was er jaren predikant. Sinds de jaren zeventig komen de leden wekelijks bij elkaar in de Christus Triumfatorkerk.
Burret Olde noemt de naam van de
oude voorganger, Hofman. 'Die ging
in zijn Volkswagen Kever van Amsterdam naar Den Haag met een elektronisch orgel en stapels zangboeken in
de kofferbak.' Bezoekers herkennen
het verhaal.
Hij spreekt enthousiast over de 'levendige geloofsbeleving' bij Perki. 'Leven
en geloof zijn erg met elkaar verbonden. Daarvan kan de protestantse kerk
leren. Wij zijn in onze schulp gekropen.' Het is een feestelijke dienst met
drie zangkoren en een soliste. De
nieuwe ambtsdragers worden één voor
één gezegend. 'Draag Jezus Christus
in je hart, dan zullen jullie tot zegen
zijn van de gemeente', wenst Burret
Olde hen toe.

KERK IN DEN HAAG

Nafiri uit Den Haag. En dan zijn er,
tweeëneenhalf uur later, ook nog wat
toespraken. Oud-voorzitter Henk Go
van Perki leest een felicitatie voor van
Bas Plaisier (voorheen secretaris van
de PKN) die op vakantie is in Wenen.
'Dit mag je best een wonder noemen,
gezien de moeilijke geschiedenis. We
worden met elkaar rijker.' Henk Go
vindt het een 'ontroerend, herderlijk
schrijven'. De aansluiting bij de PKN
ging niet zonder slag of stoot. Kerken
die aanvankelijk zouden meedoen,
haakten af. Go stak er veel tijd in en
wil nu vooral vooruit kijken.

'Stapels zangboeken
in de kofferbak'

Rijker

Ook de nieuwe ambtsdragers zitten
vol plannen. Zuster Ribka Desiana uit
Den Haag bijvoorbeeld gaat als jeugdouderling de kinderen leren 'om naar
voren te komen en God te loven'. Puzzelen kunnen ze al, want het PKN-logo kregen ze snel voor elkaar.
En de Christus Triumfatorkerk is blij
met Perki, die elke zondag om 14 uur
een dienst heeft. 'We vullen elkaar
mooi aan', zei een bestuurslid bij de
feestelijke viering.

De nieuwe diakenen en ouderlingen
zingen de gemeente toe, met het koor

HANS

HEMMES

RELIVANT IS IN DE WAR

E

en week geleden kocht ik 'Mijn strijd',
Hitlers tot voor kort verboden boek. Op
vakantie in Duitsland aarzelde ik vorig
jaar of ik de wetenschappelijke uitgave, met voetnoten, zou kopen. Ik besloot te wachten, omdat
er een Nederlandse vertaling zou komen.
Het is een fors boek geworden, waarin elk hoofdstuk vooraf gegaan wordt door een kritische, wetenschappelijke inleiding. Tegengif dat Hitlers
haat en leugenpropaganda moet neutraliseren.
Maar al lezende betreurde ik het toch dat er voetnoten ontbreken die ter plekke ontmaskeren of
weerleggen wat eens de geesten van een volk
moest rijp maken om zich in slachtofferschap te
wentelen en de joden tot ultieme zondebok te
maken. Het leest mij nu 'te makkelijk' weg. En
dat in een Europa waarin weer zondebokken
worden aangewezen en synagogen nog steeds bewaakt moeten worden.

Het was in 1949 dat de Hervormde Synode besloot in oktober de 'Israëlzondag' een liturgische
plek te geven. Want men besefte terdege dat vele
eeuwen anti-joodse en antisemitische prediking
de geesten mede rijp gemaakt had voor de haat
die het joodse volk trof. Eigenlijk zou zo'n
Israëlzondag niet nodig moeten zijn, want goede
liturgie (het zingen van de psalmen!) en verkondiging zou ons er steeds weer bij moeten bepalen
dat Israël onze 'oudste broer' is. Als de apostel
Paulus over onze verbondenheid met Israël
spreekt, heeft hij het over het volk dat- ondanks
ongeloof en verzet - niet door Hem is verstoten.
De Israëlzondag bepaalt mij bij de ongemakkelijke waarheid dat Israël en de kerk kunnen bestaan dankzij Gods barmhartigheid. Want ook
de kerk heeft een geschiedenis - en een heden!
- van onverdraagzaamheid en geweld. Het is om

die reden dat ik mij, om 'de heilige'
Willem Barnard te citeren, bijna van
woede bij het scheren heb gesneden.
Nu niet omdat men met de paasdatum wilde rommelen, maar omdat
de vrijzinnige 'Relivant'-theologen
bepleiten de 'onopgeefbare verbondenheid met Israël' uit de kerkorde van de Protestantse Kerk te halen. 'Mensen lezen het als onvoorwaardelijke solidariteit met de staat Israël
en zijn politiek', zegt ds. Offringa.
Nu leven er wel meer misverstanden onder 'de
mensen', maar daarom hoef je domheid nog niet
te belonen door je identiteit prijs te geven. Waarom zou je je verbondenheid met 'Israël' verbreken, omdat in het land met die naam Palestijnen
onrecht lijden? Gelukkig zijn er in de staat Israël
- en onder joden daarbuiten - velen die de politiek van premier Netanyahu afwijzen en bestrij-

den. Ja, zegt Offringa, 'dat volk Israël is heel onduidelijk en wekt veel
verwarring'.
Vraagje aan mijnheer Offringa:
'Hoe verwarrend is de kerk waartoe
hij behoort?' 'Laat de kerk zich
maar verbinden aan een onopgeefbare strijd tegen antisemitisme en elke vorm van
discriminatie.' En dat moet de 'kerk' doen waarin homo's op veel plaatsen van de maaltijd geweerd worden, waar predikanten het gedachtengoed van de PVV verdedigen? Kennelijk staat 'Relivant' een andere - betere kerk dan zij Israël beschouwt- voor ogen. Wat mij betreft danken we
op 7 oktober de Eeuwige voor Zijn trouw. Israëlzondag is een goed medicijn tegen theologische
verwarring.
ROB VAN ESSEN

