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VAN DE REDACTIETAFEL
Deze keer heeft u een wat dunnere aflevering van INKO in handen.
Oorzaak? Misschien speelt corona hierin ook een rol: te weinig
meegemaakt door de Lock down? Te weinig inspiratie opgedaan?
We zullen ons er verder maar niet in verdiepen. Wij vinden als
redactie dat het zonder meer weer de moeite waard is om dit
nummer uit te geven. Het zit ‘m in de inhoud, niet in de dikte.
Van het verleden plaatsen we de laatste brief uit het toenmalige
Indië en uit het heden c.q. de toekomst maken wij u deelgenoot
van ontwikkelingen naar de toekomst: de verkoop van al het
onroerend goed op Schorteldoeksesteeg 1 en 3 in De Bilt. De
fraters worden, zoals het er nu naar uitziet, van eigenaren huurders.
Een proces dat loopt en hopelijk na 31 december werkelijkheid
wordt. Alles wordt goed geregeld, maar de praktijk van alledag
zal nog zeer zeker tijd vragen om er aan te wennen. Vol vertrouwen
stappen we de drempel over.
Wij denken terug aan onze medebroeder Hilarius (Willy de Booij),
die zolang INKO bestaat, voor illustraties heeft gezorgd. Knap
en ook vaak geestig! Voor ons een groot verlies. Fijn, dat hem
een lang ziekbed bespaard is gebleven.
Wij wensen allen toe om coronavrij te blijven en gaan verder
werken aan het decembernummer van INKO.
Veel leesgenoegen.
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OUDER WORDEN, VERLIES OF WINST?
“WIJ LEVEN IN DEZE WERELD; WIJ MAKEN DEEL UIT VAN DEZE WERELD;
WIJ DRAGEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE WERELD.
WIJ GELOVEN DAT GOD DAARIN WERKZAAM IS EN ONS ROEPT OM
MENS TE ZIJN: OM MET ONZE MOGELIJKHEDEN EN BEPERKTHEDEN
ONS TE ONTPLOOIEN NAAR ZIJN BEELD EN GELIJKENIS.”
(Const. art. 1)
Wij worden geboren en langzaam gaat ons leven voort. Voor de
een is het een korte weg en voor anderen mag het een lange weg
worden. Die lange weg is niet altijd even gemakkelijk.
Ons leven is een proces van loslaten. Dat is al begonnen vanaf
onze geboorte. Je bent vele jaren vitaal. Maar er heeft zich nu een
periode aangediend dat je minder vitaal bent, dat je veel moet
vragen, durven vragen. En dat hebben we niet geleerd. We zijn
allemaal van huis uit doe-het-zelvers. Het zelf willen doen kan,
als je ouder wordt, je soms grote parten spelen.
Hoe ouder mensen worden, hoe harder ze verkondigen niet
gereduceerd te willen worden tot hun leeftijd. Ondertussen ziet
de samenleving ouderen steeds meer als een probleem. Kan het
ene leven echt meer waard zijn dan het andere?
Ouder worden betekent ook tijd van afscheid nemen. Met zachte
vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten
der herinnering. Dit zijn gedachten en troostende woorden van
Dietrich Bonhoffer.
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Minder kunnen zien, niet meer zo goed kunnen horen, niet meer
zo goed kunnen lopen, afhankelijk zijn van de stok. De rollator
moet je grote vriend worden.
Je ziet en hoort op deze leeftijd in je opkomen het verhaal of de
parabel van de barmhartige Samaritaan. Uit het leven gegrepen.
Het is het verhaal en een voorstelling van de man die aan de kant
van de weg ligt en waar een leviet langs loopt en een priester
hem omzeilt. Dan komt er een vreemdeling en die kijkt naar die
man om, geeft hem de dingen die hij op dat moment nodig heeft,
pakt hem op en zet hem op zijn ezel en neemt hem mee op weg.
Het is in deze dagen in onze geschiedenis, in mijn levensgeschiedenis
dat ik mij dat zo sterk realiseer, dit hoort bij mij, bij ons. Hoeveel
mensen zijn er niet in deze coronatijd, vlak naast mij misschien,
die mij, die ons oppakt en ons verzorgt, een helpende hand biedt.
Mij een uitzicht durft te geven, mij verder op weg helpt. In een
tijd vol vragen en zoeken naar hoe gaan we verder.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen
staat alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn in het leven dat wij samen
delen, zo kwetsbaar als het is.
Zo lees ik op het ogenblik en sta ik stil bij een met een boek vol
worstelingen en heldere uitzichten: “Mijn heldere afgrond”, overpeinzingen van een moderne gelovige zo luidt de ondertitel van
het sprekende boek van de Amerikaanse schrijver Chr, Wiman.
“Mijn God mijn heldere afgrond. Alle verlangen verdwijnt niet
in uw zwarte gat. Weer nader ik van wat ik weet de rand. Niets
kan ik geloven en toch geloof ik dat”. Met dit gedicht begint en
eindigt het boek, maar aan het einde is het gedicht net even anders.
In een tekst gevonden in de oude Sint Pauluskerk in Baltimore,
gedateerd 1692 lees ik: “Wees kalm te midden van het lawaai
en de haast en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen”.
Te midden van de pandemie -soms- in onze kerk is mij deze
dagen een radiolezing van Joseph Ratzinger van 25 december 1969
weer als nieuw te binnen geschoten: “Uit de huidige crisis zal
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een Kerk ontstaan die veel verloren heeft. Ze zal klein worden
en zal min of meer helemaal opnieuw moeten beginnen. In veel
van de gebouwen die zij in welvaart had gebouwd, zal zij niet
meer kunnen wonen.” Aangezien het aantal gelovigen zal afnemen,
zal ze ook het grootste deel van haar sociale voorrechten verliezen
(……) Maar ondanks al deze veranderingen die kunnen worden
verondersteld, zal de Kerk opnieuw en met al haar energie vinden
wat voor haar essentieel is geweest: het geloof in de ENE EN DE
DRIE-ENIGE God, in Jezus Christus, de Zoon van God die mens
is geworden, in de hulp van de Geest, die zal duren tot het einde
der tijden. Ze zal weer vanuit kleine groepjes beginnen, vanuit
bewegingen en vanuit een minderheid die geloof en gebed als
centrum van de ervaring zal stellen en de sacramenten weer als
een goddelijke dienst zal ervaren en niet als een probleem van
liturgische structuur. Het zal een meer spirituele Kerk zijn, die
zich niet een politiek mandaat toe-eigent door nu te flirten met
links en dan weer met rechts. Het zal heel wat moeite kosten.
Het proces van kristallisatie en verduidelijking zal haar arm
maken, zal haar een Kerk van de kleinen maken, het proces zal
lang en vermoeiend zijn.(……) Ik denk zeker dat er voor de
Kerk zeer moeilijke tijden zullen aanbreken. Haar echte crisis
is net begonnen. We hebben te maken met grote omwentelingen.
(……) Maar de Kerk zal een nieuwe bloei kennen en gezien
worden als het huis van de mens, waar leven en hoop te vinden
is over de dood heen “.
Voorhout, 27 augustus 2020
Drs. Alfons Kroese o.c.d.
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KARDINAAL SIMONIS
Op 2 september is overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis,
emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Simonis is 88 jaar
geworden. Hij woonde na zijn emeritaat enige tijd in het Brabantse
Nieuwkuijk, in Mariapoli Mariënkroon van de Focolarebeweging.
De laatste jaren woonde hij in een zorgcentrum in Voorhout.
Aldus het overlijdensbericht van het Aartsbisdom. Wij willen
als redactie even bij dit overlijden aandacht aan kardinaal Simonis
geven. Daar onze congregatie een Religieus Instituut is van
Diocesaan Recht, betekent dat de bisschop van het diocees waar
de zetel van het Algemeen Bestuur is, deze bisschop het hoogste
kerkelijk gezag voor ons bekleedt. In de wandelgangen heette
het dan ook: “We zullen het even aan de Maliebaan voorleggen”.
Voor wijzigingen van de constituties, ontslag van geloften,
oprichten en opheffen van huizen e.d. richtten wij ons tot de
Aartsbisschop van Utrecht. Een bijzondere plaats neemt de
(aarts)bisschop in bij het Algemeen Kieskapittel, dan is hij er
de voorzitter van. Van 1873 tot 2004 is dat het geval geweest
toen de zetel van het Algemeen Bestuur naar Malang in Indonesië
verhuisde. Echter het Kieskapittel van 1994 was de laatste keer
dat Kardinaal Simonis de voorzitter was, want het Algemeen
Kapittel van 2000 werd voor het eerst in Indonesië en wel in
Malang gehouden. Met zijn toestemming heeft zijn collega
Bisschop van Malang het kieskapittel voorgezeten.
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Op 5 maart 2004 heeft Kardinaal Simonis bij het afscheid van
het Algemeen Bestuur o.m. het volgende gezegd: “De laatste
goedkeuring van de Constituties heb ik gedaan op 31 mei 1997,
feestdag van O.L.Vrouw van het H.Hart. Ik heb deze Constituties
van harte kunnen goedkeuren, omdat ze zo uitdrukkelijk zijn
geënt op de H.Schrift, de leer van de Kerk en de goede tradities
van het religieuze leven. Met name in het spirituele deel laat u zien,
dat uw Congregatie een levenskrachtige spirituele gemeenschap
is, geïnspireerd door Gods Heilige Geest” en verder: ”Daarnaast
trekken zij, nu alweer 76 geleden, naar Oost-Java en bouwden
daar, met de inzet van heel hun Godsgeloof, mee aan de groei
van de Kerk in Indonesië en de opbouw van het nieuwe land
aldaar. Later gebeurde dat op kleinere schaal in Kenia”:
Bron: “Afscheid en Welkom”. Het verplaatsen van de
Hoofdzetel van Nederland naar Indonesië, maart 2004.

1994 Kieskapittel
Kardinaal Simonis met de twee kapittelsecretarissen
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1994: Het gekozen
Algemeen Bestuur

2004: Bij het afscheid van het
Algemeen Bestuur bij vertrek
naar Indonesië

In ParadIsum deducant te angelI…..

De Bilt, 13 september 2020
Redactie.
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INDIË, 75 JAAR BEVRIJDING?
In dit jaar waarin wij 75 jaar bevrijding herdenken willen we
ook onze medebroeders in Indonesië niet vergeten. Zij hebben
een vreselijke tijd gehad, waar men hier in die tijd weinig van
af wist. Hun bevrijding kwam ook veel later door de Japanse
bezetting en de eigenlandse extremistengroepen. Hun oorlog
duurde voort tot ver na onze bevrijding in 1945.
Frater Angelinus Greeven schrijft op 3 November 1945 vanuit
Tjimahi: “Nu er een regelmatige postverbinding met Holland
aangekondigd is, wordt het tijd U en de medebroeders wat
uitgebreider in te lichten over het nu en het verleden in Indië.”
Vanaf dat moment heeft hij vele brieven geschreven over hun
situatie en deze zijn later in één werkje gestencild uitgegeven. Een
vergeeld exemplaar zit in ons archief.
Zijn laatste brief, 4 maanden later, van 15 maart 1946 hebben
wij opgenomen in deze INKO.
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TJIMAHI, 15 Maart 1946
Zeereerwaarde Frater Superior,
De vorige Zondag hebben we de bisschop van Bandoeng, Mgr.
Goumans, op bezoek gehad. Monseigneur is geen onbekende.
Maandenlang was deze Apostolisch Vicaris onze sectiegenoot!
Nu was Monseigneur hier met een convooi meegekomen om in
onze kampkerk het H. Vormsel toe te dienen aan een zestigtal
grote en kleine vormelingen.
Zondagavond, ongeveer half tien begon rondom het kamp een
felle schietpartij, de ergste, die we tot nu toe hier meemaakten.
De extremisten gebruikten geweren en mitrailleurs, vuurden zelfs
enige zelfgemaakte mortiergranaten af. Een viertal projectielen
kwam in ons kamp terecht, tussen de gebouwen. Gelukkig waren er
geen slachtoffers en werd er geen schade aangericht. Het nederlands
geschut was actief en effectief! De aanvallers kregen geen schijn
van kans. Het vuren nam al spoedig in hevigheid af en ongeveer
half twaalf was alles weer stil. In het kamp bleven de mensen
merkwaardig rustig. De meesten gingen erbij liggen en zouden
geslapen hebben als niet telkens het zwaardere geschut hen wakker
boemde. Ook onder de nederlandse en brits-indische militairen
vielen geen slachtoffers, werd zelfs niemand gewond. Was deze
activiteit een reactie op het landen der nederlandse troepen?
Het lijkt er op, dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Dat men niet
van plan is te wachten op het langzame tempo van Sjahir c.s.,
die niet weten, of niet durven, of niet mogen, of niet kunnen wat
ze willen.
De nederlandse troepen landen, de Brits-indiërs vertrekken, het
nieuwe geld wordt ingevoerd, de formele besprekingen zijn dan
toch eindelijk begonnen! Eindelijk actie! Dat zèggen wij, en
miljoenen anderen op Java, die het niet durven zeggen, denken
het!
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In de kampen en wijken probeert men het leven iets normaler te
maken. De werkers ontvangen salaris, de niet-werkers voorschot
of wachtgeld of steun. Noodwinkels worden opgericht, zodat
nu het nodige, indien voorradig, gekocht kan worden. Het gratis
verstrekken is dus afgelopen.
De troepentransporten hebben de evacuatie weer eens in de war
gestuurd. Toch ligt het niet helemaal stil. Dezer dagen vertrekken
er weer enkele schepen met thuisvaarders en verlofgangers.
Wanneer de eerste fraters komen? Afwachten maar, dat moeten
wij ook!..... U kunt eventueel alvast een omgeving klaar maken,
waarin wij ons thuis voelen. Een schuurtje of bergplaats lijkt
ons het gezelligst. Een oude matras in de hoek, een paar plankjes
om een bankje en enkele schapjes te maken. Een beetje ongedierte
zal de nachtrust verhogen. Om het schuurtje heen heel graag
een prikkeldraadafzetting, liefst drie meter hoog. Hier en daar
wat zandzakken, mooi hoeft het niet, ten slotte moeten we ons
dat allemaal afwennen. Bij de ingang een overste met een beetje
onguur gezicht en enigszins scheefgetrokken ogen. Of hebt u zo
iemand niet in voorraad? Een geweer is niet nodig, maar een flinke
knuppel zal de stemming aanmerkelijk verhogen. Misschien
kunt u alvast war lege blikjes opsparen, daar kan een flinke plas
koffie in. Veel gebrande mais door de koffie. dat geeft lokale
smaak aan het geval. Niet van die petieterige kopjes met schoteltjes
en oortjes. Alles graag scherfvrij. Blikken etenspannetjes, liefst
in grote verscheidenheid. Gaatjes hinderen niet, mits er wel wat
leukoplast bij geleverd wordt.
Werken? Graag! Het liefst in de keuken. Dat is het gezondst
corvee gebleken. Wat er over blijft is voor de overige huisgenoten.
Wordt dit keukenwerk niet gewaardeerd, dan maar wat schoonmaak
of landbouw. Maar zonder gereedschap. Alles met de franse
slag. Voor onze kleding hoeft u zich niet druk te maken. Een
oude toog met een bruine, een blauwe en een groene lap erop.
En een paar gaten zonder lap.
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Verder is het verstandig om alles wat los en niet erg vast zit uit
onze omgeving te verwijderen. Anders wordt het getjoept of
gebietst of gemilikt. Wat dit betekent merkt u wel.
Met dit toekomstbeeld eindigen we deze serie brieven. Ze zijn
bedoeld als een algemeen overzicht van de toestanden en gebeurtenissen sinds December 1941, zoals wij ze zagen en meemaakten.
Opgevist uit onze herinnering en uit de verhalen van anderen zijn
ze natuurlijk onvolledig en een enkele keer misschien onjuist.
Er is vanzelf nog heel veel meer te vertellen, dat komen we - bij
gelegenheid - graag zelf doen!
Hartelijke groeten van allen aan allen.
Uw medebroeder,
Fr. M. Angelinus.
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ONDERTEKENING VAN DE
LETTER OF INTENT
Een zeer belangrijk moment in
het proces, waar we middenin
zitten naar de toekomst van het
fraterhuis St.-Jozef en zijn huidige
gemeenschap, de ondertekening
van intentieverklaring omtrent de
verkoop van het onroerend goed.
Het inleidend woord van de voorzitter spreekt voor zichzelf en bij
dit gebeuren was een toast op
elkaar zeer passend.

Op 31 augustus om 16.30 uur zijn de Werkgroep en de Lenferinkgroep plus nagenoeg alle bewoners in de recreatiezaal aanwezig.
Frater Leo spreekt een welkomstwoordje uit:
Als voorzitter van de Werkgroep begeleiding toekomst fraterhuis
St.- Jozef mag ik u allen welkom heten. U, dat zijn de leden van
de werkgroep Tom Kooij, jarenlang onze accountant geweest,
Wilfried van der Poll, Hans Wennekes, Anneke Wateler, onze
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financieel adviseur. Van de Lenferink Groep de heren Carlus
Lenferink en Emiel Brink en hun adviseur inzake service en zorg
dhr. Mathijs Wolters. En onze adviseur Jan Luursema, die ons
op het goede pad ter ontzorging heeft gezet en tenslotte onze
Marianne Vermeer. Maar bij dat “U” behoren vooral ook de
fraters en de medebewoners van deze gemeenschap.
Nogmaals allen welkom.
Het is een bijzondere dag, want we ondertekenen vandaag de
intentieverklaring inzake de verkoop van ons onroerend goed
hier in De Bilt en maken nog afspraken inzake het gebruik van
de aanwezige ruimten en het roerend goed oftewel de inventaris.
Het is een zeer belangrijk document waardoor wij niet zomaar
ineens kunnen zeggen dat wij of de Lenferink groep niet meer
verder willen. Wel is het zo dat we nog wel kunnen stoppen als
er duidelijke hindernissen niet opgelost kunnen worden. Van de
kant van de Lenferink Groep kunnen bijvoorbeeld de financiën
een rol spelen bij de betrokken bank of aan onze kant als ons
Algemeen Bestuur of de kerkelijke overheid er problemen mee
hebben. Maar wij noch de Lenferink Groep verwachten geen
problemen.
Wij voelen bij de besprekingen alleen maar goed vertrouwen in
elkaar en durven deze intentieverklaring dan ook met een gerust
hart en een verantwoord en goed gevoel door beide partijen te
doen ondertekenen!
Nogmaals, het is nog geen koopakte en de komende weken
wordt hard gewerkt aan de inhoudelijke vulling en betekenis
van gebruik van de ruimtes, de inventaris, de service en de
zorg. Ook daarover worden aparte aktes opgemaakt. Er is nog
veel te doen, maar het komt volgens ons allemaal goed.
Ik nodig dhr. Carlus Lenferink en frater Wilfried van der Poll
uit om hun handtekening te zetten onder de voorliggende
intentieverklaring........
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Dank u wel. Op dit bijzonder gebeuren zullen we allen een toast
uitbrengen, omdat we tot deze intentie zijn gekomen en op goede
moed om de ingeslagen weg tot het eind toe goed af te leggen.
Proost! Op de ontzorging!

Redactie
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FRATER HILARIUS
IS OP 26 AUGUSTUS GAAN HEMELEN
HIJ WAS RUIM 40 JAAR TROUWE ILLUSTRATOR VAN INKO

Het congregatie-abc uit Kontaktblad/Inko 1978:
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Enkele andere illustraties uit de eerste nummers van Inko
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foto: Rudo van Rooij

staand v.l.n.r.: de fraters Siardus van der Zweep, David Mullink, Wim Janssen, Leo Ruitenberg, Berno Spekschate, Johan Brummelhuis,
Wilfried van der Poll, Kees van Rooden, Wim Versteeg, Erik Lundgren, Ton Oostveen, Hans Wennekes
zittend v.l.n.r.: de fraters Francesco Besseler, Frits Stevens, Kees Perdon, Stanislaus Walta, Henk Huirne, Ben Hagemans
frater Hilarius de Booij moest helaas verstek laten gaan

Groepsfoto van de fraters, 2 augustus 2020

Fraterhuis St.-Jozef
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foto: Rudo van Rooij

staand v.l.n.r.:
fr. Wilfried van der Poll, fr. Siardus van der Zweep, fr. David Mullink.fr. Wim Janssen, fr. Leo Ruitenberg, zr. Andrea Kempen, fr. Berno Spekschate,
fr. Johan Brummelhuis, mevr. Josette Kersters, pastor Gerard de Wit, zr. Lidwien Pragt, father Ferd Vergeer, zr. Martina Vijverberg,
fr. Kees van Rooden, fr. Wim Versteeg, fr. Erik Lundgren, fr. Ton Oostveen, fr. Hans Wennekes, zr Antoine Leechburch Auwers, mevr. Ton Brouwer,
mevr. Joke van Neerven, zr. Mien Leistra, mevr. Carla van Thiel
zittend v.l.n.r.:
pastor Cees van Zanten, fr. Hilarius de Booij, fr. Francesco Besseler, fr. Frits Stevens, fr. Kees Perdon, fr. Sranislaus Walta, fr. Henk Huirne,
fr. Ben Hagemans, zr. Dominica Dogge.
Father Kees Vlaming was door omstandigheden verhinderd.

Groepsfoto van de bewoners, 2 augustus 2020

Fraterhuis St.-Jozef

Mijn naam is
Bobby Klinkhamer, 26 jaar en ik woon in De Bilt,
tevens heb ik een Rooms-Katholieke achtergrond.

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Admisec, administratie en adviezen.
Hier heb ik een leer/werk traject gevolgd en sinds november 2019,
heb ik de HBO studie, SPD Bedrijfsadministratie afgerond.
Op kantoor heb ik verschillende klanten, van een schilder tot een
camping. Bij sommige klanten werk ik ook op locatie. Dit maakt
het werk variërend. Voor deze klanten verzorg ik de administratie,
plus de bijbehorende belastingaangifte. Mijn werkweek bestaat
uit vijf werkdagen.
Sinds juli 2019 ben ik voor de fraters werkzaam in het Bestuurshuis
op de financiële administratie. Dinsdag en donderdag(ochtend) ben
ik aanwezig, het werk doe ik met erg veel plezier en ik vind het
een eer dat ik deze functie uit mag oefenen voor een congregatie.
Naast mijn reguliere cliënten, is het fraterhuis zo’n leuke en leerzame
variatie, wat aansluit bij mijn achtergrond.
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In mijn vrije tijd ben ik graag buiten en veel te zien op mijn
racefiets/Zündapp bromfiets of sinds kort de motor. Ook ben ik
zo nu en dan met vrienden op een terrasje te vinden.
De Zündapp hobby deel ik samen met mijn vader, zo hebben
we ook een klassieke bromfietsclub, genaamd Bromfiets Club
jong & oud. De club bestaat uit ongeveer 25 leden, vanaf april
tot november proberen we maandelijks minimaal één tocht in te
plannen. We voegen ons graag samen met de Historische Bromfiets-club Culemborg, waar we dan de mooiste routes rijden
door het prachtige landschap van de Betuwe.
In de wintermaanden verrichten we het onderhoud/aanpassingen
in onze garage. Het poetswerk is vooral belangrijk, want we willen
immers goed glimmend voor de dag komen.
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Reizen is ook één van de hobby’s van mij. Een onvergetelijke
ervaring was de rondreis van vorig jaar door het westen van de
Verenigde Staten. We begonnen in Los Angeles en eindigden in
San Francisco, met als tussenstops onder andere de Grand Canyon
en het Yosemite National Park. Wat een prachtige variërende
landschappen!

Dit jaar stond een rondreis door Cuba op het programma, maar
u raadt het al, dit is helaas geannuleerd vanwege het Corona virus.
Als prachtig alternatief, heb ik met een vriend, tevens clublid,
de Elfstedentocht gereden op de Zündapp, met als uitschieter
een dagje Ameland.
Nederland is ook erg mooi.
Bobby Klinkhamer
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Beste frater.
Hierbij stuur ik u mijn zelf gemaakt gedicht en beeldje (zie foto)
Misschien heeft dit een kansje voor de Inko.

“Allerzielen”
Wacht mee tot mijn ziel mijn
lichaam verlaat
Zij gaat het hoogste binnentreden
Door haar karma moe gestreden
Op deze woelige aard.
Zij zullen mij aanschouwen
Met zonne klare ogen
Heb nu geen mededogen
En blijf niet zo erg lang rouwen.
Eens wordt ook jij de jubelende tonen
gewaar
En verschijnen de onbevattelijke
kleuren
De buitenaarde geuren
En wonen wij samen daar.
Een ziel

Corry Nichting
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MIJN ZOON
Ik heb een zeer moderne zoon.
Die vent weet alles beter.
Hij kent de allernieuwste songs,
die bonken door de aether.
Hij schettert als de schuiftrompet,
met hoger, lager tonen.
Eens zei hij mij: “Ik blijf hier niet.
Ik ga op kamers wonen. “
”Mijn zoon,” zei ik, “dat moet jij doen.
Je zult het nooit betreuren.
Verlaat je pa, zeg ma gedag,”
Maar .... het moet nog gebeuren.
Zijn hart lijkt als een sterke stad,
omringd door vestingwallen.
Zo is het niet. En al te vaak,
laat hij dit masker vallen.
Godsdienst! Geloof! Het zegt hem niets.
Het staat niet in zijn midden.
Toch hoor ik hem, tot mijn plezier,
zo af en toe wat bidden.
Op alles heeft mijn zoon kritiek.
Ook zonder informatie.
Het is de hoogste eigenschap,
van deze generatie.
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Die jongens, meiden, grootgebekt!
Ik heb je steeds versleten,
voor eigenwijs en hersenloos.
Dit heeft mij ooit gespeten.
Het weekend brengt mijn zoon steeds door,
met vrienden en vriendinnen.
Zij dansen tot het morgenuur.
Maar duf blijft het van binnen.
Wat hij op school heeft opgedaan,
het is hem oud, versleten.
Dat alles is toch achterhaald.
Slechts waard om te vergeten.
Hij houdt van hotse-knots muziek.
Niet voor de mens geschapen.
Dit leeg lawaai past heel goed bij
gestoei van slingerapen.
Mijn zoon is ook representant,
van heel die gare bende.
Hij zoekt geluk op een manier
zoals ik die niet kende.
Ik hoop, hij vindt het echt geluk.
Geluk komt langzaam nader.
Wat hij nu is en later wordt.
Ik blijf altijd zijn vader.

Theobaldus Geraets
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Dit jaar herdenken we de bevrijding van Nederland in 1945, dat
is 75 jaar geleden. Maar wat is de oorsprong van die vrijheid?
Ik werd gevraagd door de hoofdredacteur van het authentieke
christelijke magazine, “het Groene Blad” van Groningen, om
te schrijven over de tijd waarin de vrijheid geboren is. Dat is
3300 jaar geleden, dan wordt de vrijheid geboren op de Sinaï.
In hedendaagse taal wordt die vrijheid verwoord in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Vereinigde Naties (1948)

VRIJHEID

uit: ‘’t Groene Blad’, oktober 2020

Voor mondige gemeenten

In ons blad besteden wij aandacht aan ‘exegese’, d.w.z. tekstuitleg van
meestal kleine stukjes uit een bijbelboek. We kijken met name naar de
joodse achtergronden. Dat was immers de wereld waar rabbi Jesjoe
uit Nazareth toe behoorde. Het Tweede Vaticaans Concilie riep mensen
op om de oorspronkelijke ‘context’ te bestuderen. Zo wordt een ‘nieuwe
kijk op het oude boek’ mogelijk.
Een belangrijke nieuwe bron van informatie is het standaardwerk Covenant and Conversation (Verbond en Dialoog) van
de Britse (opper-)rabbijn Jonathan Sacks. Alle 5 delen zijn
al in het Engels verschenen. Op dit moment is alleen het deel
over Exodus (II) in het Nederlands vertaald. Op 12 november
dit jaar verschijnen de delen over Genesis (I) en Leviticus (III).
In 2021 volgen dan nog Numeri (IV) en Deuteronomium (V).
Hoewel Jonathan Sacks afkomstig is uit de
orthodoxe stroming, weet hij een veel breder
publiek aan te spreken met vaak verrassende
inzichten en verbanden tussen de oude teksten
en onze moderne wereld.
Paul Steverink (frater van Utrecht in de stad
Groningen) neemt ons in deze eerste kennismaking mee naar een hoogtepunt in het Exoduscommentaar: nl. waar rabbijn Sacks de wetgeving op de berg Sinai bespreekt en de unieke,
verreikende betekenis daarvan. [Red]
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OP DE SINAI WORDT
DE VRIJHEID GEBOREN
De wetgeving op de Sinaï is radicaal anders
dan bij alle andere volkeren van toen.
Naar joodse tijdrekening vindt 3300 jaar
geleden op en bij de berg Sinaï de meest
unieke openbaring plaats in de
geschiedenis van de religie. God zélf, de
allerhoogste macht, mengt zich daarin om het op te nemen voor
machtelozen. Hij onthult zich aan een heel volk, jong en oud,
mannen en vrouwen, rechtvaardigen en onrechtvaardigen en ten
slotte geeft hij Mozes de Thora, tien leefwijzen.
En nog een primeur in de hele bekende wereld van toen: ‘Er is
één God, vereer naast mij geen andere goden.’ Zo komt het
volk los van rituele kinderoffers, en het afkopen van schulden.
De mensen geloven in de kracht van kennis door studie, het nut en
plezier van debat en dialoog. Andere religies leggen het accent
op dogma’s en doctrines. Dat is ook precies waarin de beginnende
Kerk zich helaas vastbijt na Jezus’ dood en verrijzenis.

Mozes ontvangt de Wet op de berg Sinaï (1900) door de neoclassicistische
Franse schilder Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
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God sluit een Verbond met Israël. Het hele volk stemt ermee in
en er wordt een nieuw soort samenleving geboren, gebaseerd op
rechtvaardigheid en vrijheid. Het is een beslissende breuk met
leven in een onderdrukking, zoals in dit geval Egypte - waar een
kleine groep de eigen macht verkiest boven rechtvaardigheid en
velen tot slaaf maakt. ‘Alle macht heeft de neiging om te
corrumperen en absolute macht corrumpeert absoluut’, luidde
in de 19e eeuw een beroemd citaat van Lord Acton (een kritisch,
liberaal katholiek politicus). Nergens anders is zo’n morele
code van rechtvaardigheid en vrijheid ooit geformuleerd. De
norm wordt door God zelf gesteld: ’Hij is rechtvaardig, hij
behandelt alle mensen gelijk’ (Deut. 10, 17-19). Van ieder wordt
verwacht dat hij zal instemmen én er naar zal leven. Mozes zegt:
‘Hij heeft bij de berg een afspraak met ons gemaakt. Niet met
onze voorouders, maar met ons. Dus met iedereen die hier nu
aanwezig is. Hij sprak direct tegen ons vanuit het vuur op die
berg’ (Deut. 5, 2-5). Zijn aanwezigheid was voelbaar, zijn stem
is er gehoord.
De schrijver van Deuteronomium was destijds al vol van het
unieke gebeuren: ‘Vraag het maar aan alle mensen, overal op
aarde. Denk maar aan alle gebeurtenissen uit het verleden, vanaf
de schepping tot nu. Nooit is er een heel volk geweest zoals jullie,
dat Gods stem hoorde vanuit het vuur op de berg en toch in
leven bleef’ (Deut. 4,32-33). En dat unieke bleef ook daarna.

Historisch
Op1 januari 1863 werd de door president Abraham Lincoln
afgekondigde Emancipatieproclamatie van kracht: alle slaven
uit de opstandige zuidelijke staten zouden voor altijd vrij zijn.
Indirect betekende dit dat ná de oorlog de slavernij in heel
Amerika zou worden afgeschaft. Begin juli 1863 vormde de
overwinning van de noordelijken in de bloedige slag bij
Gettysburg in Pennsylvania een keerpunt in de Amerikaanse
burgeroorlog. Op 19 november 1863 hield president Abraham
Lincoln op het slagveld een zeer korte toespraak. ‘Het nieuwe
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Amerika’, zei hij, ’zal gebaseerd zijn op vrijheid en zijn toegewijd
aan de stelling dat alle mensen gelijk geschapen zijn’ - zoals ook
al in de openingszin had gestaan van de Onafhankelijkheidsverklaring (1776).
Bijna niemand realiseert zich dat hij met deze woorden ook
verwees naar het Verbond op de berg Sinaï.
Ook het christendom en de islam noemen zich godsdiensten met
een openbaring, maar bij beide is de ‘ontvanger’ een individueel
mens (Gods zoon resp. Gods profeet).

prof. Judith Plaskow
feministische joodse theologe Manhattan College NYC

Steun
Met de wijzen doelt Sacks op rabbi’s die al heel vroeg in hun
commentaren (Mechilta) erop wezen dat inderdaad God vrouwen
niet uitzonderde.
De joodse theologe Judith Plaskow (al sinds 1970 samenwerkend
met de christelijke feministische theologe Elizabeth Schüssler
Fiorenza) had er in 1991 in haar boek Standing Again at Sinai op
gewezen dat in Exodus zelf Mozes de goddelijke instructie verandert
en zich puur tot de mannen richt met het advies om drie dagen
niet in de buurt van een vrouw te komen (beide seksen moesten
rein zijn voor de ontmoeting met God).
Rabbijn Sacks gaat met zijn formulering ondubbelzinnig achter
haar staan. In het jodendom is het een goed, eeuwenoud gebruik
om andere passende inzichten als een interessante verrijking te
verwelkomen.
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Als we naar een aantal ‘details’ kijken, blijkt het Verbond tussen
Jahwe en Israël ongekend modern en actueel te zijn.
Om te beginnen: de rol van vrouwen. Heel het volk, wil echt
zeggen: allemaal. Elke zeven jaar moet bij de ceremoniële
bijeenkomst ieder aanwezig zijn en zich uitspreken over de
verbondsvernieuwing. Volgens de wijzen gaf God op de Sinaï
Mozes de opdracht eerst de vrouwen (‘het volk van Jacob’) te
raadplegen (!!) en pas daarna de mannen (’de kinderen van
Israël’). (zie inzet)

De koning en de profeet
Recht gaat boven macht, niet andersom. Dat is de kern van de
Verbondsovereenkomst. Het is een morele beperking voor elke
autoriteit, al vastgelegd vóór de Israëlieten het beloofde land
binnentrekken en hun eigen regeringsvorm krijgen. Elke koning
die in strijd handelt met deze hoofdregel van de Tora, plaatst
zich buiten het legitieme gezag dat hij mag uitoefenen en kan
worden terechtgewezen. (Deuteronomium 17:14-20)
Kritiek uitoefenen is zelfs een must. Profeten krijgen van God
de rol om de waarheid te zeggen, om een misstand aan te klagen,
een ondankbare en gevaarlijke taak.
Zo beschuldigt de profeet Elia koning Achab van diefstal van
de wijngaard van Nabot. Dit zegt JHWH: ‘Je hebt een moord
gepleegd en je hebt je het bezit van een ander toegeëigend’
(1 Koningen 21:19).
Rechtmatig gedrag, het lijkt zo vanzelfsprekend, moet dat in een
Grondwet? Kennelijk was het deze zomer nodig, om president
Trump eraan te herinneren dat hij geen uitzonderingsbehandeling
kon claimen bij het inleveren van zijn belastingpapieren.
Opperrechter John Roberts lichtte op 9 juli 2020 het met 7-2
genomen besluit toe: ‘Geen enkele president - en u dus ook niet staat boven de wet. Zelfs niet een heel klein beetje.’
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Moed
Ook als gewone burgers hebben we een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Je kunt je niet beroepen op een opdracht die je
van hogerhand kreeg en maar moest uitvoeren. Je verzetten,
vergt moed.
Exodus begint met een beroemd goed voorbeeld. Twee vroedvrouwen Sifra en Puah plegen burgerlijke ongehoorzaamheid
aan koning Farao door te weigeren zijn bevel op te volgen om
joodse jongetjes te doden.
Recht en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn geregeld in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, van de
Verenigde Naties (1948).

Paul Steverink
Fr. van Utrecht te Groningen
(Met dank aan 'mijn' studiegroep die meedacht bij het voorbereiden van dit
artikel:
Ale Bakker (Groningen)
Dick Westerkamp (Winsum) en
Ate Trox (Adorp)
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