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Van de redactie
l

I
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Henk Sikkema

Zijn er nog diaconieën in onze gemeenten? Ik denk het
niet. Er zullen nog wel raadsleden zijn die de functie van
diaken uitoefenen. Maar wat doen diakenen in onze tijd?
Zijn er nog aÏÏnen in de kerk waar zij voor moeten
zorgen?
Deelden zij vroeger brood en klompen uit aan het
behoeftige kerkvolk, tegenwoordig moeten diakenen
thuis zijn in de sociale wet- en regelgeving op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk niveau.
Dat is geen kleinigheid. Maar wel nodig. Zo op het eerste
gezicht zou je dat niet zeggen. Toch heerst overal in ons
land nog armoede in tal van facetten. Wat kunnen wij
daaraan doen?

armen

Daarover gaat het onder meer in dit nummer.
Sietzo Dijkhuizen schrijft over armoede in haar
algemeenheid. Arjan Noordhoek vertelt over de Stichting
Exodus die ex-gedetineerden begeleidt. Christien Wassink
laat ons kennismaken met de praktijk van het diaconale
werk van de kerken in Lelystad. Lina Hellander neemt ons
mee naar een voorbeeld uit de schuldhulpverlening.
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Van het bestuur
Henk Sikkema

De samenstellíng van het bestuur is nu als volgt.
Jan Aaldring, voorzitter,
Hengelose Esstraat 64, 7556 ED Hengelo (O)
074-291 09 68

Roel Bakema, penningmeester m.i.v. l juni 2001,
Henriëtte van Eyklaan 80, 7321 LJ Apeldoorn
055-366 71 91- respons,bakema@gmx.nqi
Bart de Lange,
Touslaggerij 8, 8501 ZW Joure
0513-417 210 - bartenlinda@,zonnet.nl
Wim Meijer,
Van Middachtenmarke 21, 8016 GC Zwolle
038-465 28 92 - willem.meiier@,wolmail.nl
Theo Pothof,
Laan van de Marel 156, 7823 CD Emmen
0591-625 941

Henk Sikkema,
Bongerd 104, 8212 BE Lelystad
0320-233 334 - h.sikkema@zonnet.nl
Marga Slaakweg, secreta?ris,
Koude Hom 71, 1941 KA Beverwijk
0251-218 481- h.w.slaakweg@freeler.nl
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NB

Ron Maatjes blijft penningmeester tot 1 juni 2001. Hij
verzoïgt ook de ledenadministratie, in ieder geval tot die
datum.
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Wij vergaderden op 23 januari 2001 in Lelystad. Zoals
gewoonlijk namen wij de zakelijke aangelegenheden door.
Naar aanleiding van de laatste Ruímtedag spraken wij veel
over de ontwikkelingen in onze Beweging. Hoe gaan we
verder? Wat is de toekomst van Ruimte?
Kunnen wij nog iets betekenen voor jongeren? Waar zijn
wij "dragers" van? Op een avond is er maar weinig tijd
om een en ander uitvoerig te behandelen. Wij besloten dan
ook om op zaterdag 3 maaíi 2001 over een aantal
onden'veÏpen verder te praten en daar mstig de tijd voor te
nemen. In ieder geval laten wij die dag ook de suggesties
en ideeën van de Ruimtedag aan de orde komen. Vragen,
opmerkingen, en/of onderwerpen, waarvan u vindt dat ze
door ons besproken moeten worden, kunt u richten aan
Theo Pothof of Marga Slaakweg.

Wij zï3n bezig met de organisatie van de Ruimtedag in
november. Misschien zouden wij die eens op een zondag
kunnen houden. Wij houden u op de hoogte.

Komt er een website van Ruimte? Bart de Lange werkt er
aan.

Tenslotte hebben wij ook nog even onze gedachten laten
gaan over een reisje naar Praag voor leden en
sympathisanten van Ruimte.
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Hulp
L. Hellander.

Guus en Hannie, veertigers, beide ex-psychiatrische
patiënten, kwamen via een diaconie bij ons binnen. Zij
wilden graag geholpen worden met hun budget. Na een
inleidend gesprek maakten wij de afspraak dat ze na
enkele dagen zouden terugkomen met hun rekeningen en
andere vorderingen, kortom, met alle papieren die wij
nodig hadden. Wij maakten dus een afspraak.
Ze kwamen temg. Na eindeloos praten en aftasten kwam
de aap uit de mouw. Ze hadden nu al een schuld van
pOOO,-en het zag er niet naar uit dat die minder zou
worden, eerder andersom.
Eerste vraag was: hoe komt die schuld zo hoog? Hun
verhaal was dat ze elke dag bij vader warm aten en vader
hun flOO,-per maand extra gaf. Vader is een half jaar
geleden overleden, en toen begonnen de problemen. Hun
inkomen was ongeveer ?900,-. Vaste lasten en eten
kostten ongeveer ?Q600,-. Er zou dus een overschot
kunnen zijn.
Wat zij precies deden met hun geld, hebben wij toen elke
maand opgeschreven. Wij vroegen hun alle bonnetjes te
bewaren om een goed beeld te krijgen van de uitgaven. Al
gauw bleek dat sigaretten en het veelvuldig gebmik van
de bus samen een fors bedrag vorrnden. Verder vond
Hannie dat het kopen van dure cadeaus voor hun enige
kleinkind toch ook moest kunnen.

Toen eenmaal duidelijk was waar de problemen lagen,
brak er een moeilijke tijd aan. Elke maand was het een
strijd. Soms kwam Guus alleen op de afspraak, vaak nadat
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ze van kennissen jl 00,-geleend hadden. Wij werkten een
jaar samen: shag in plaats van sigaretten, goedkopere
winkels, per fiets naar de stad; .fl 50,-in plaats van fi 75,-
huishoudgeld was heel moeilijk. Het lukte! Wij begonnen
iets van voomitgang te zien.
Guus begon te begrijpen dat veel leuke dingen geschrapt
moesten worden. Hannie steigerde: haar rokeítje
opgeven? Dat nooit! Guus zorgde voor de portemonnee.
Na anderhalf jaar ongeveer hadden wij de zaak onder
controle.

Nieuw probleem
Toen wij net besloten hadden dat zij het verder wel alleen
aankonden, kwam er een nieuw probleem: ze gingen
trouwen. Honderdvijftig gasten, een band en nieuwe
kleren.

"Van welk geld?" - vroegen wij. "Geleend van tante
Mies. Twee duizend gulden." We waren verstomd!
Toch hebben wij een lijst gemaakt van dingen die moesten
kunnen voor pOOO,-. Stadhuis - kleren - soep met
broodjes - ringen. Ze zijn getrouwd van geleend geld. Of
tante Mies ooit haar geld temg krijgt? Wij hebben samen
met hen een punt gezet. Ze wilden het nu zelf verder
regelen. Natuurlijk. Altijd doen. We hopen dat ze het
redden, anders zien wij ze over een paar jaar wel opnieuw.

l

Schulden
Dit is een van de lichtste gevallen die wij meemaken.
Mensen zouden veel eerder naar een gemeentelijk
budgetterings instituut moeten gaan. Helaas biedt de
eerlijkheid te zeggen dat die vaak een lange wachtlijst
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heeft. En dat is vreselijk voor mensen met een acuut
probleem.
Er zijn bureaus die hun diensten op dit gebied aanbieden,
maar daar betaal je ook ongeveer honderd gulden per
maand voor. Wie helpt de mensen tegenwoordig nog voor
niks? Instanties van gezamenlijke kerken zo her en der in
het land. Het nare is dat er veel meer mensen met

financiële problemen te kampen hebben dan je zou
verwachten. Ook jonge mensen, door mobieltjes,
bekeuÏingen en uitgaan. Het is te hopen dat er meer
professionele medewerkers, vrijwilligers, kerken en
diaconale instellingen komen waar mensen met financiële
problemen, die vaak onopgemet'kt in de marge van onze
maatschappij leven, geholpen zouden kunnen worden.
Lina Hellander werkt als vrijwilliger bij een diaconale instelling.

Diaconie en Armoede....
een bondgenootschap in Lelystad, dat vragen
stelt aan kerk-zijn

C. Wassink-Roosien

Vooraf een begripsbepaling: rond beide woorden kunnen
zich misverstanden voor doen.

Diaconie wordt veelal begrepen plaats te vinden in eigen
kerkelijke gemeente of in derde wereldlanden, maar
minder bekend is hoe diaconie zich kan manifesteren in de

eigen locale samenleving.
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Armoede wordt meestal begrepen in termen van tekoÏt aan
financiële middelen. AÏmoede blijkt echter een mimer
begrip te zijn. Het kent meerdere dimensies.

In dit aÏtikel wil ik laten zien hoe 'diaconie en aÏmoede' in

Lelystad elkaar op een veÏÏassende manier treffen en
welke vragen het in zich bergt.

Ongelijkheid, basis voor diaconaal handelen.
"...Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn meer
gelijk dan anderen..." Het blijft een intrigerende
opmerking, welke duidelijk maakt dat hoewel mensen
gelijkwaardig zijn, er toch een ongelijkheid bestaat tussen
mensen. Mensen staan namelijk ongelijk in het leven, c.q.
in de kerk en de samenleving. Dit is het uitgangspunt voor
diaconaal handelen. Diaconaal handelen kennen we yanuit

de bijbelse opdracht als een dienende taak jegens de
naaste. 'Dienen' geeft een ongelijkheid aan. "Een
diaconale gemeenschap ontstaat omdat er verschillen zijn:
er zijn mensen die deelnemen aan de samenleving en
mensen die aan de kant staan. Er zijn mensen die de
mogelijkheden hebben hun eigen leven (en dat van
anderen) in zeker opzicht zelf te vorm te geven en mensen
die afhankelijk zijn wat anderen over hen beslissen. Te
vaak zijn in de kerkelijke gemeente de verschillen
verdoezeld: We zijn allemaal mensen, in wezen (of voor
God) zijn we allemaal gelijk. De diaconale gemeente
brengt juist de verschillen aan het licht"(l) Een diaconale
gemeenschap is per definitie een gemeenschap van
ongelijken.
De ongelijkheid wordt zichtbaar in de materiële- en}of
sociale situatie van mensen. Onder diaconaat kan worden
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verstaan: "het maatschappelijk handelen van mensen die
zich laten inspireren door het joods en christelijk
gedachtegoed. Dit handelen is gericht op mensen die om
één of andere reden in een materiële of sociale knelsituatie

verkeren en wil deze situatie (persoonlijk of stmctureel)
opheffen."(2)

Opkomende verlegenheid rond diaconie
De verlegenheid die er tegenwoordig hier en daar in
kerkelijke gemeenten ontstaat met een niet-goed-meer-
weten hoe de diaconale opdracht te vervullen wordt mijn
inziens veroorzaakt door twee ontwikkelingen. Ten eerste
de ontwikkeling van de kerkelijke gemeenten tot een min
of meer homogeen gezelschap: de burgerlijke amiddle-
class' is er van laag tot hoog het sterkst vertegenwoordigd.
Dit is een groep die zeker wensen heeft, maar geen gebrek
lijdt. Zij delen mee in de wefüaart en kunnen meedoen in
onze consumptiemaatschappij. Ze voldoen aan de noÏm
van de maatschappij: autonomie en zelfredzaamheid
kenmerkt hun bestaan. Het ideaal van de maatschappij is
dat van de competente mens die los van anderen het leven
aankan. Voor hen is het moeilijk om hulp te vragen. Het
voelt als een schande wanneer mensen hun afhan-

kelijkheid verliezen en door omstandigheden gedwongen
een beroep te doen op 'de diaconie'. Het woord staat
tussen aanhalingstekens om aan te geven dat diaconie nog
altijd omgeven is met een geur van liefdadigheid.
Hulpvragen is een zwaktebod. HierÏnee wil ik niet
beweren dat er geen sprake meer is van diaconaal
handelen in de kerkgemeenschappen. Gelukkig wel, wat
meer is veel diaconieën blijven zoeken naar
mogelijkheden om hun diensten aan te bieden.
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De tweede ontwikkeling is de inmiddels voltooide
'verrnaatschappelijking' van diaconale taken. Eeuwenlang
zorgde de overheid voor de orde en veiligheid en was het
de taak van de kerken voor de arÏnen te zorgen. Tot vanaf
de jaren vijftig in de 20e eeuw de overheid de arrnenzorg
van de kerk overnam.

Christelijke instellingen voor jeugd-, gezins-, en ouderen-
zorg zijn voor een groot deel gefuseerd met algemene
instellingen. Het begin van de verzorgingsstaat. De
politiek zorgt ervoor dat elke inwoner een beroep kan
doen op een uitgebreid stelsel van sociale wet- en regel-
geving. Niemand hoeft nog bij de 'bedeling' aan te
kloppen. Voor elk probleem is een loket. De politieke
radicalisering in de jaren zestig en zeventig liet de kerken
niet ongemoeid. Een groot deel geloofde in de
maakbaarheid van een rechtvaardige samenleving. "Gods
Rijk" was binnen handbereik door actie en strijd van
christenen en andere mensen van goede wil samen wordt
dit concreet zichtbaar.(3)
In de jaren negentig wordt duidelijk dat het een illusie is
te denken dat wij mensen de wereld kunnen verbeteren.
Kerken raken uit het machtscentmm en trekken zich

onzichtbaar temg achter eigen kerkmuren.
De politiek blijkt echter niet in alles te kunnen voorzien,
met als gevolg dat de overheid zich temg trekt van allerlei
taken. Privatisering en marktwerking, particulier initiatief
worden sleutelwoorden. In deze ontstane situatie is voor

de kerk een vlucht achterwaarts niet mogelijk, vroeger is
voorbij. Er zullen naar nieuwe wegen gezocht moeten
worden om als kerk in de samenleving te functioneren.
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Er vindt een tweedeling plaats in ons land, er ontstaat een
nieuwe armoede klasse in ons zeer wefüarende land. Niet

iedereen is in staat om zich een plaats in onze
postmoderne samenleving te verwerven.

Nieuwe armoede
Arrnoede niet alleen te verstaan in de betekenis van

gebrek aan financiële middelen. ArÏnoede kent meer
dimensies. Gebrek aan financiële middelen wordt

veroorzaakt door een onregelmatig inkomen of door een
langdurig te laag inkomen. De deelname aan de
samenleving is zeer gebrekkig, omdat men geen werk
heeft, of enkel los-vast werk/flexiwerk kan krijgen. De
woonomstandigheden zijn vaak niet optimaal, de kwaliteit
van de huizen en van de buurt laat te wensen over.

Daarnaast heeft men vaak het verÏnogen niet om eigen
geldzaken goed te regelen en in de hand te houden. Men
heeft geen voldoende overzicht op voorzieningen, men
weet niet te voldoen aan de eisen van de bureaucratie

(taal, cliëntenrol). Zodoende raakt men aföankelijk. De
gezondheid laat vaak te wensen over. De toegankelijkheid
van de zorgvoorzieningen kent voor deze groep vele
belemmeringen.
Het ergste daarbij is de vooÏtdurende bejegening van in-
stanties en hulpverleners op basis van wantrouwen, van
controle. Steeds weer opnieuw je persoonlijke verhaal
vertellen is fmstrerend als er niets meegedaan wordt. Er
worden soms rigoureuze plichten opgelegd. Er is praktisch
nooit erkenning of respect, dit roept een gevoel van
waardeloosheid op en zorgt voor een laag zelfbeeld. Deze
mensen verliezen elk vertrouwen in anderen, in beloften
en de redelijkheid van regels. Het is een goede zaak
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wanneer de kerk zich het lot van deze mensen aantrekt.
Door dit opnieuw als een diaconale taak zien en op te
pakken komt de kerk op een geloofwaardige, d.w.z
dienende manier weer in beeld in de maatschappij. In
Lelystad heeft het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)
zich het lot van deze groep aangetrokken.

Bondgenootschap in Lelystad
Een aantal kerken in Lelystad erkent dat ze deel uit
maken van de samenleving in Lelystad en dat ze daarin
een taak hebben. Ze willen hun maatschappelijke
betrokkenheid tot uiting brengen in hun diaconaal
handelen. Met name hebben ze oog voor de zwakkere, de
kwetsbare mens in de samenleving. Dit diaconale werk is
gebundeld in het IDO. Het IDO vervult voor genoemde
groep een vangnet- en een netwerkfunctie, daarom is het
IDO graag sociaal gesprekspartner in het denken over een
leefbare samenleving en wil het meedenken in het
integrale hulpverleningsoverleg binnen de gemeente
Lelystad. Een gesprekspartner met behoud van eigen
identiteit. Niet alleen praten, maar vooral iets doen. Heel
concreet worden er diensten aangeboden aan mensen die
in een sociaal isolement verkeren, met schulden te
kampen hebben of nazorg nodig hebben na een
verslaving. Het Inloophuis Waterwijk, de ontmoetings-
mimte 'Open Veste' en de Interkerkelijke Schuld-
hulpverlening zijn de stichtingen die het werk uitvoeren.
Behalve de betaalde krachten: twee coördinatoren en een
hoofd huishouding, werkt het IDO verder met
vrijwilligers. Opvallend is dat voor doelgroepen aan de
rand van de samenleving en levend op de grens van de
bestaansmogelijkheden veel met vrijwilligers wordt

13
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gewerkt. De professionele hulpverlening is de laatste jaren
steeds meer verzakelijkt en kan niet altijd meer voldoen
de behoefte om sociale steun. De hulpvrager voelt zich
nogal een overgeleverd aan de professionele hulpverlener.
Vrijwilligers staan in de praktijk dichter bij de hulpvrager.
Het feit dat iemand vrijwillig zijn diensten aanbiedt
schenkt vertrouwen. De vrijwilliger wordt min of meer als
gelijke gezien. Bij de professionals wordt meteen macht
en gezag ervaren. De middelen waarmee de vrijwilligers
werken zijn hun eigen ervaringen, vaardigheden, speci-
fieke deskundigheid en persoonlijkheid. De vrijwilliger is
iemand die met beide benen op de grond staat en een
gezonde dosis eigenwaarde heeft.

* De schuldhulpverlening - het ISL
Het ISL is er voor mensen die met problematische
schulden kampen. Het werkt in nauwe samenwerking met
het Centraal Budgetterings Instituut. Dit is de gemeen-
telijke schuldhulpverlening. Ondanks hun inspanningen
kan niet iedereen met financiële problemen zich
aanmelden of adequaat door hen geholpen worden. Er zijn
er zelfs die verstoken blijven van hulp. Het ISL leveÏt in
deze problematiek een bijdrage door mensen te helpen die
niet (direct) bij het CBI terechtkunnen. Geen hulp
betekent voor deze groep een totaal verlies van
eigenwaarde en leidt tot mensonwaardige situaties en tot
een mogelijk op drift raken of verloren gaan in de
samenleving.

* Sociaal isolement - het Inloophuis Waterwijk
In onze overgeorganiseerde samenleving en

geprofessionaliseerde zorg- en hulpverlening is het meest
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gewone n.l. de behoefte van elk mens aan waÏmte,
veiligheid, gastvrijheid, een sociaal netwerk niet gewoon
meer. Voor de groep mensen, die zich buitenstaander
voelt in onze samenleving, niet mee kan komen met het
leeftempo of door het inforÏnatie tijdperk tot digibeet
wordt veroordeeld wil het Inloophuis Waterwijk een
'huiskamer' bieden waar bezoekers op ongedwongen
manier gebmik kunnen maken van de kennis en het
netwerk dat door vrijwilligers wordt aangeboden. Er is
mim aandacht en tijd om je verhaal te doen. Het gaat om
heel de mens in zijn leefomgeving, met zijn geschiedenis,
zowel materieel als immaterieel. Er wordt meegedacht,
indien wenselijk verwezen naar professionele instanties en
indien mogelijk zelf hulp geboden. Het hulpaanbod is zeer
divers. Veel kan, (bijna) niets moet. Belangrijk is dat
mensen het gevoel krijgen dat ze ertoe doen, dat er ook
voor hen een plek is in de samenleving. Het hebben van
een plek, je ergens thuis voelen is voorwaarde om
verantwoordelijk te kunnen zijn. De doorsnee bezoeker is
niet veel goedheid gewend en erg argwanend en
wantrouwig geworden in het leven. Het werk is vooral
niet bureaucratisch. De werksoort is breed: van

individuele hulpverlening tot samenlevingsopbouw, er
wordt namelijk ook meegedacht in het wijkgericht
werken.

een

* Nazorg verslaving - de Open Veste
Deze ontmoetingsmimte is speciaal voor mensen die door
een combinatie van problemen niet goed meer in staat zijn
de draad weer op te pakken en hun leven een 'andere' voor
hen zelf meer zinvolle wending te geven. Het wil mede
een gastvrij huis zijn voor bezoekers die een gebrek
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hebben aan betekenisvolle sociale contacten. 'Open
Veste' is een huis waar men even op adem kan komen,
mst, gezelschap vindt en dingen samen kan doen. Binnen
de 'Open Veste' wordt niet inhoudelijk ingegaan op
hetgeen ze elders aan professionele hulp krijgen. De
beroepskracht zorgt voor een ondersteunende hulp. Het is
niet de bedoeling op de stoel van andere instanties te gaan
zitten. In sommige situaties is er sprake van een grijs
gebied, de scheidslijn is dan niet zo duidelijk. Dit betreft
met name bezoekers die 'uitbehandeld' zijn en hierdoor
tussen wal en schip dreigen te komen omdat ze absoluut
maatschappelijk disfunctioneren. Bezoekers worden met
elkaar in contact gebracht ook om zorg voor elkaar te
hebben. Een eigen support-systeem op te bouwen.

Een uitdagende vraag aan de kerken
Het beschreven diaconaal overleg blijkt in Lelystad een
goed initiatief te zijn met weerklank in samenleving en
kerk. Het is te zien als bÏuggetje over de kloof, die tussen
kerk en samenleving gegroeid is. Er is gelegenheid en er
zijn momenten waarin beide elkaar kunnen ontmoeten.
Niet alleen via de hulpvragers, inmiddels zijn er goede
contacten met instanties en instellingen. Waar mogelijk en
wenselijk wordt samengewerkt.
Dit diaconaal initiatief is tegelijkertijd een uitdaging aan
de kerken om hun missionaire opdracht voÏm te geven.
Het denken van de Franse theoloog Chenu zou hier een
spoor kunnen wijzen. Door de modernisering van de
samenleving is er een verandering ontstaan over het
missionair denken en handelen. Een missionaire kerk

kenmerkt zich volgens Chenu door 'presentie' en
'getuigenis'. Twee sleutelwoorden, twee begrippen
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waarmee de zelfrealisatie van een missionaire kerk

worden aangeduid. Zoals in het diaconale project in
praktijk gebracht wordt is het geen voorfase voor het
eigenlijke missionaire werk of als eerste stap op weg naar
kerstening, maar als een ontmoeten, herkennen en een
samenleven van 'een gelijke onder gelijken', alle mensen
zijn gelijk! De insteek is de humaniteit. De humaniteit
heeft alles te maken met mimte er voor anderen te zijn,
maar niet minder het veÏ'mogen anderen er voor zich te
laten zijn. Presentie is er primair omwille van de ander,
maar wezenlijk ook omwille van de gelovige en van de
kerk zelf. Want in haar ontdekt hij zijn concrete roeping.
Deze gaat niet aan de presentie vooraf. Aanwezig zijn in
de samenleving is een bestaansvoorwaarde voor de
christen en evenzeer dus voor de kerk. In deze opvatting is
omzien naar armoede essentieel voor de kerken. (vgl.
Lucas 18: een voorwaarde voor het volgen van Jezus). In
de arme licht het gelaat van Christus op.
In deze diaconale presentie ontbreekt vooralsnog een
specifiek christelijke inbreng als liturgie b.v. Het blijft bij
specifiek diaconale dienst- en hulpverlenen. Getuigenis
vindt woordeloos plaats, krijgt vorm in de daad. Het kan
gebeuren dat er behoefte ontstaat aan liturgische
momenten. De beweging die hier ontstaat is in de regel
omgekeerd aan die binnen de traditionele gemeente
plaatsvindt. Daar wordt, gegeven de zondagse liturgie,
gezocht naar vormen van engagement; in een
inloopcentmm wordt de liturgie gezocht vanuit een
concreet engagement.
De vraag rijst dan ook of een inloophuis een missionair
instrument is van de kerken. Zo is - hoewel niet forrneel
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uitgesproken - de feitelijke situatie. Het is echter ook
mogelijk een inloophuis te beschouwen als gestalte van
kerk-zijn. De praktijk van bestaande centra in ons land is
te divers om de laatste vraag in het algemeen bevestigend
of ontkennend te beantwoorden. Maar er is op basis van
de feitelijkheid alle aanleiding om de vraag te stellen en
serieus te nemen.(4)

Bij het schÏijven van dit artikel heb ik gebmik gemaakt
van de volgende literatuur:
Nico van der Perk het lijden even opgeschort (1996) (2 en
3)
Sake Stoppels Gastvrijheid (1996) (1 en 4)
Brochure Het IDO in Lelystad

C. Wassink-Roosien is kerkelijk vverker, In dienst bij het IDO als
coördinator van het Inloopbuis Waterwijk en het ISL

De deelnemende kerken zijn: Baptisten Gemeente Lelystad; Ch?ristelijke
GereforÏneerde Kerk en Nederlands Gereforrneerde Kerk; Federatie
Gereforrneerde Kerk en Hervorrnde Gemeente waaronder de Hervormde
Pastoraats Gemeente (G.B.); Gereforrneerde Kerk Vrijgemaakt; Rooms
Katholieke Kerk (Pax ClÏristi Parochie)
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Een uittocht uit maat-

schappelijke armoede
Arjan Noordhoek

Vaders en zonen
Het is mij wel eens opgevallen dat een aantal
televisiereclames ingaat op de stereotiepe verhouding
tussen vader en zoon. Ik heb ze nog niet in de dochter-
vader of dochter-moedervariant gezien, maar wellicht zijn
die er ook en anders komen ze er ongetwijfeld.
In een spotje dat me nu te binnen schiet, wordt een
spanning in beeld gebracht die niet zelden tussen vader en
zoon bestaat. De zoon wil het bedrijf overnemen en
eigenlijk zit vader hem in de weg. Vader moet plaats
maken. Dat gebeuÏt ook, maar uiteindelijk wordt duidelijk
dat zoonlief vader wel vriendelijk uit het bedrijf heeft
gewerkt, maar niet uit zijn haÏt. Want zijn grootste
verlangen is dat vader ook trots op hem zal zijn. En dat
wordt dan ook aan het slot gevoelig in beeld gebracht.
Reclamemakers zullen het vast en zeker onderzocht
hebben. Dit soort spotjes heeft effect. Want
ondernemende zoons hebben iets met hun vader of hun
moeder. Er wordt wel gezegd dat ze het allemaal om geld
of om macht of vanwege de uitdaging doen, maar diep
van binnen draait het om iets veel gevoeligers: zij hopen
dat hun ouders trots op hen zullen zijn, of -als ze niet
meer in leven zijn- trots geweest zouden zijn.
Ik ben geen reclamemaker en ook geen psycholoog, dus ik
weet niet of het waar is, maar het zou me niet verbazen.
Want mensen, of moet ik zeggen: mensenkinderen,
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hebben iets met ouders. Veel meer dan ze vaak willen of

durven toegeven.

Loyaliteit aan ouders
In het gevangenispastoraat waar ik werkzaam ben, werken
we met elementen uit de zogenaamde 'contextuele
therapie', die de Hongaars-Amerikaanse gezinstherapeut
Imre Nagy heeft ontwikkeld.
Ik kan daar nu niet te diep op ingaan, maar één ding is
misschien interessant. Nagy gaat er van uit dat er een
onverbrekelijke band bestaat tussen ouders en kinderen.
In mijn werk maak ik dat vaak genoeg mee. Iemand kan
beweren dat er niets meer is tussen hem en z'n ouders,
maar als er een telefoontje van buiten komt dat een van de
twee is overleden, dan is de cel bijna altijd te klein voor
alle emoties en verwarring die dat oproept. Het blijkt dan
duidelijk, dat de relatie met de ouder niet voorbij is, dat
verdriet om het verlies speelt, maar ook woede en
boosheid. Om wat niet gegeven kon worden terwijl het
nog kon, ("Ik heb mijn familie te schande gemaakt")
maar ook om wat niet gezegd is of gehoord werd ("was er
maar eens gezegd: je blijft onze zoon!"),
Verdriet en verwijten wisselen elkaar af, een diep conflict
en zeker niet alleen te herkennen bij mensen in de
gevangenis. Nagy zegt dat kinderen altijd op de een of
andere manier loyaal zijn en blijven aan hun ouders.
Niemand ontkomt daar volgens hem aan. Je bent bewust
of onbewust een leven lang bezig met de vraag: hoe kan ik
loyaal zijn aan mijn ouders?

en
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Een negatief effect
Die drang tot loyaal zijn aan je ouders kan een heel grote
invloed hebben op je leven. Vanuit mijn praktijk noem ik
twee klassieke voorbeelden waar het effect negatief is:
Eerste voorbeeld: Jan, zo zullen we hem maar noemen,
was zeven toen z'n vader in de huiskamer door de politie
gearÏesteerd werd en in de gevangenis verdween. Jan
stond als jochie voor de innerlijke keuze: OF vader is fout
OF de politie is fout. Hij koos uit loyaliteit voor het
laatste. De politie deugt niet. Tien jaar later zit Jan zelf
achter slot en grendel en bewijst daar voor z'n gevoel mee
wat hij als kind al verÏnoedde: de politie en de hele
samenleving is veÏÏot, dat wist z'n vader en nu weet hij het
ook. Bewust of onbewust loyaal aan zijn vader heeft hij
diens levenspositie gekopieerd.
Tweede voorbeeld: Bij Kees thuis is er altijd mzie. Kees
is gevoelig en ziet dat z'n moeder er aan onderdoor gaat.
In eerste instantie is Kees een stille jongen, hij voelt zich
machteloos, maar gaandeweg zijn pubertijd ontdekt hij dat
er een succesvolle manier is om de ruzie tussen vader en

moeder te veríninderen. Hoe meer negatieve aandacht
Kees naar zich toe trekt, des te beter gaat het tussen z'n
ouders. Hij gaat kattenkwaad uithalen, komt op het
politiebureau terecht, gaat dmgs gebmiken en wordt
steeds gewelddadiger. Kees wordt het probleemgeval van
de familie, vader en moeder worden elkaars lotgenoten en
dus is er minder mzie. Bewust of onbewust van de hoge
prijs van zijn zelfopoffering heeft Kees bereikt wat hij
wilde bereiken.

Een voorbeeld dat ons trouwens ook dwingt om eens
anders te kijken naar wat we 'zinloos geweld' noemen. ...
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Een uitweg?
Is er een uitweg, een exodus uit deze voÏÏnen van wat we
'sociale aÏmoede' zouden kunnen noemen? Er zijn meer
wegen dan we soms denken.
De Stichting Exodus heeft sinds enkele jaren woon-
werkvoorzieningen , waar ex-gedetineerden wonen en
worden begeleid. Voor wat het Utrechtse huis betreft kan
ik zeggen: dat is een uiterst intensieve bezigheid. Wat we
willen is dat de bewoners de wereld van criminaliteit,
geweld en dmgs achter zich laten. Dat willen de ex-
gedetineerden zelf ook, want hun serieuze asollicitatie'
naar een plek in Exodus kan een lange wachttijd
opleveren. Maar veranderen, dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Telkens opnieuw komen we tot de
ontdekking hoe diep oude patronen in mensen zitten. Met
een woning en een baan zijn de meeste er nog lang niet.
Het begeleidingsprogramma van Exodus kent daarom vier
aandachtsvelden: Wonen, Werken, Relaties en Zin-
geving. Die laatste twee, relaties en zingeving, hebben
met de binnenkant van mensen te maken. Het

aandachtsveld relaties gaat onder meer in op de ver-
houding die er bestaat of bestond met vader en moeder, de
zogenaamde contextualiteit. Zingeving kan alleen in open
gesprekken gebeuren waar werkers en vrijwilligers laten
zien waarin zij echt geloven en laten zien in woorden en
daden dat er een ander en wellicht 'beter' leven te vinden
iS.

Exodus is een initiatief van de kerken, en dus van de
samenleving zelf, om ex-gedetineerden de kans te geven
om op een positieve manier met hun loyaliteit, dus met
hun kracht om te gaan. Een Exodushuis functioneeÏt
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eigenlijk als een soort gezin. En de mensen die bij
Exodus betrokken zijn, begeleiders, bestuursleden,
vrijwilligers, coachende werkgevers, functioneren bij
sviize van spreken als vaders en moeders. Soms zelfs als
opa's en oma's. Dat begint al heel simpel: volwassen
bewoners moeten vaak nog leren dat samen eten betekent
dat je even wacht tot iedereen er is voordat je 'aanvalt' en
de pannen leegschept.

Nazorg, door wie?
Wat Exodus doet kunnen Justitie en de Reclassering
nooit! Een ex-gedetineerde vertrouwt en begrijpt het niet
als de overheid hem aan de ene kant -hoe terecht ook

misschien- alles ontneemt en hem vervolgens helpt om de
boel weer op orde te krijgen. Nee, zodra je de
gevangenispoort uitloopt wil je van Justitie af en dat is
dan ook de praktijk. Justitie kan dus niet voor ex-
gedetineerden zorgen en eigenlijk kan de Reclassering dat
evenmin, en wel om dezelfde reden. Als de straftijd erop
zit dan eindigt op een enkele uitzondering na iedere
bemoeienis van Reclassering en Justitie. Nazorg van
staatswege bestaat niet!

Om die reden is Exodus opgericht. Vanuit de
samenleving zelf . Omdat we niet alleen verontwaardigd
mogen zijn over de vreselijke gevolgen van criminaliteit,
maar ook onder ogen durven zien dat criminelen mensen
zijn die worstelen met dezelfde dingen als ieder ander
mens. Ze doen dat alleen op een manier die
maatschappelijk onverantwoord is en hen zelf en hun
gezinnen op den duur de afgrond in drijft.

23



Exodus werkt! Uit een onlangs gehouden onderzoek onder
alle bewoners die de afgelopen zes jaar in het Haagse
Exodushuis hebben gewoond, blijkt dat meer dan 75
procent van de bewoners die het programma hebben
afgemaakt niet opnieuw in aanraking is gekomen met
Justitie. Dat is een forÏnidabele score, zeker vanuit de
trieste wetenschap dat zonder hulp zo'n 70 procent
'recidiveeÏt', dus temgkomt in de bak.

Ook in uw buurt
Exodus breidt zich mede om die reden uit. Zoals de

oprichting van het eerste huis in Den Haag, inmiddels al
weer vijftien jaar geleden: niet van bovenaf gestuurd,
maar steeds als plaatselijk initiatief, meestal vanuit de
kerken,

Tot nu toe draaien de huizen vrijwel zonder
overheidssubsidie en blijven ook om inhoudelijke redenen
hun oorsprong trouw: Exodus is niet van de overheid,
maar van de samenleving zelf. Dat heeft ook een
financiële kant, Exodus wil draaien op geld en inzet van
de kerken en de samenleving.
Zo zijn er nu huizen in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag
en Utrecht. Dit jaar gaan 's HeÏtogenbosch en Leiden open
en daarna volgen waarschijnlijk Rotterdam, Groningen en
Almelo.
Het betekent dat ook in uw stad of buuÏt zo'n huis kan

worden geopend. Daar kan daadwerkelijk iets gedaan
worden tegen de vaak stille sociale arrnoede van
individuen en gezinnen die moeten leven met schaamte
voor zichzelf, of voor een zoon of dochter, die met Justitie
in aanraking is geweest.
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Onze eerste reactie is vaak dat we, met de media,
onmiddellijk verontwaardigd zijn en ons aan de kant van
slachtoffers scharen. Maar het zou ook kunnen zijn dat we
ons meer willen verdiepen in achtergronden en motieven,
het 'zieleleven' van een dader, om beter te begrijpen,
minder hard te oordelen als was alles onherkenbaar voor
onszelf. En vooral te zien dat verdriet aan beide zijden
leeft, bij slachtoffers en bij daders.
Een volgende actie zou kunnen zijn dat we, ook al
behoren we als Baptisten tot de kleinere kerken in
Nederland, een jaarlijkse gevangenen-collecte houden en
die bestemmen voor een van de Exodushuizen.Wellicht is
er ook een diaconaal bezoekje te organiseren. We zouden
daarmee als christelijke gemeente laten zien dat we niet
alleen willen beveiligen en meer straffen, maar ook willen
meedoen aan resocialisatie en preventie. Een veiliger
samenleving, die begint bij onszelf.

Ds. Aijan Noordhoek is sinds 1979 als protestants geestelijk verzorger
verbonden aan verschillende inrichtingen van Justitie. Op dit moment is hij
werkzaam in het Pieter Baan Centmm en de Dr.Meijerskliniek voor tbs-
gestelden.
Hij is voorzitter van de Stichting Exodus Utrecht.

Armoede in Nederland:
Woorden of daden?

Sietzo Dijkhuizen
Je kunt het je nauwelijks voorstellen als je ziet, leest of
hoort hoe welvarend Nederland in 2001 is. Nu en dan mag
een enkeling een wat somber geluid laten horen, het
algemene beeld is toch dat van een florerende economie
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en een situatie van 'beter dan ooit'. Berichten over
stijgende huizenprijzen, de weer nieuwe mode van het
'tweede huis', jonge miljonairs, de enorme bedragen die
met kerstmis zijn besteed aan luxe cadeaus en met oudjaar
aan vuurwerk lijken dat beeld alleen maar te bevestigen.

En toch. Toch zijn ook nu nog veel mensen aÏm. Goed, er
is vrijwel geen sprake meer van de oude arÏnoede, met
voedselgebrek, slechte hygiënische leefomstandigheden,
geen of onvoldoende gezonde woningen en hoge
kindersterfte. Maar er is wel, zo hebben inmiddels veel
rapporten en wetenschappelijke onderzoeksgeschriften
laten weten 'nieuwe armoede', die niet alleen wordt
gekenmerkt door bestaansonzekerheid met leven onder het
sociaal minimum, maar ook door de verschuiving van
'fysieke armoede' naar 'maatschappelijke armoede', die
gerelateerd wordt aan het gemiddelde welvaaÏtspeil van
de samenleving.

'normaal' leven
Om het nog anders te zeggen: het verkeren in een situatie,
waarbij men niet beschikt over de middelen om een leven
te leiden dat in de hedendaagse maatschappij als
'norínaal' wordt beschouwd. Nog anders gezegd in de taal
van sociologen: onvoldoende financiële middelen hebben
om bepaalde minimaal noodzakelijk geachte goederen of
diensten aan te schaffen.

'nieuwe' armen
Deze 'nieuwe arrnoede' heerst bij kleine zelfstandigen,
mensen met flexibele arbeidscontracten (het grijze
circuit), ongeschoolde arbeiders en hun gezinnen,
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illegalen uiteraard, maar vooral ook de langdurig
werklozen, arbeidsongeschikten, bejaarden met alleen
AOW en éénoudergezinnen, waarvoor ook al enige tijd de
teÏm 'bijstandmoeders' wordt gehanteerd. Nog niet
genoemd zijn dan de vele dak- of thuislozen, waarvan het
aantal nog groeit.

Vergeten?
Wordt dat deel van de Nederlandse samenleving
vergeten? Of wordt het bíjbelse begrip van 'omzien naar'
in praktijk gebracht, niet met het bemchte 'pannetje soep',
maar met stmcturele steun? Als het verwijt waar is, dat de
landelijke overheid onverschillig(er) is geworden voor
het welzijn van de burgers, dat economische voomitgang
de hoogste prioriteit heeft, dat 'ieder voor zich' de
wapenspreuk is geworden van miljoenen Nederlanders, is
het dan niet de hoogste tíjd voor mensen die zich
volgeling van Christus (willen) noemen, om in beweging
te komen?

De politiek
Wat wordt er gedaan? In Nederland bestaat sinds enige
tijd de 'Alliantie voor sociale rechtvaardigheid', die de
(nieuwe) arÏnoede onder de aandacht wil brengen van de
politiek. Het is een samenwerkingsverband van diverse
organisaties, waaronder de Raad van Kerken, FNV, CNV,
Humanistisch Verbond en Humanitas. Eind vorig jaar
heeft deze Alliantie tijdens een landelijke manifestatie de
minister van Sociale Zaken een manifest aangeboden met
een aantal actiepunten om de aÏmoede in Nederland te
bestrijden. Zoals: bijstelling van de visie op aÏmoede, zorg
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voor een leefbaar sociaal minimum-inkomen, verbetering
van de positie van gehandicapten en chronisch zieken.
Maar wat haalt zo'n fraai gefoÏÏnuleerd manifest uit? Wat
zijn, na veel woorden, de daden?

Niets veranderd
In elk geval wordt in dat manifest geconstateerd, dat het
arínoedebeleid van de afgelopen vijf jaren de belofte van
aiedereen zal er financieel op voomit gaan' niet veel is
gerealiseerd. Sterker, veel mensen met een minimum
inkomen zijn er op achtemit gegaan.!
En wat zei de minister na ontvangst van het manifest?
Het armoedebeleid blijft bij hem hoog op de politieke
agenda staan. Weer zo'n belofte?

Overzicht
Het manifest staat nu voor in het mim driehonderd

pagina's tellende boek Om sociale rechtvaardigheid. De
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het geeft een
beeld van wat nu heet 'het arrnoededebat' met thema's als

visie op armoede, inkomen, werk, zorg, participatie,
positie van kinderen, gezondheidszorg en huisvesting. Het
geheel krijgt een realistische kleur door de uitspraken van
mensen die de armoede aan den lijve ondeÏvinden.
Mensen die leven aan de am'ie kant van Nederland.
Het boek kost f.24,50 en is te bestellen bij Stichting Sjakuus in Utrecht,
telefoon 030.2314819
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De kommer van viooltjes
De miljoenen, die sloven, dromen niet over een vlinderdood

en de kommer van viooltjes
of over een zeil, dat glanst

onder het groene maanlicht in een zomernacht
of over de haÏtstochten van een op droombeelden verliefde

de miljoenen, die sloven
zijn bloot
gehavend

de miljoenen, die voor de dromer een boot maken
de miljoenen, die voor verliefden een zakdoek maken

de miljoenen, die huilen
zingen
lijden

in de uithoeken van de grond, in staalfabriek of mijn
zij kauwen op zonnezaad tegen een onvermijdelijke dood

zij lachen uit hun diepte
ze lachen

zijn vol hartstocht
niet als een op droombeelden verliefde

onder het groene maanlicht in een zomernacht
de miljoenen,die huilen

zingen
lijden

onder de nachtzon, dromen van eten

Ábd al- Wahhab al Bayati, Irak (uit: Stemmen van alarm,stem van vuur)
Geciteerd in Oecumenisch Bulletin, januari 2001
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Taal en geloven
Ds Huib Stolk

"Waarom praat u zo versluierend over uw geloof."
Deze vraag stelde Andries Knevel in zijn programma "Het
elfde uur" aan Nico ter Linden.

In zijn column "Kostgangers" in het dagblad TROUW
heeft Nico ter Linden er zelf over geschreven. Hij kijkt
temg op dat gesprek. Een gesprek waarin vooral tot uiting
komt dat je langs elkaar heen kunt praten doordat je twee
verschillende talen spreekt.
De één, in dit geval Andries Knevel, wil klip en klaar
horen wat je gelooft en waar je voor staat. Hij stelt vragen
recht op de man af die niets aan duidelijkheid te wensen
overlaten.

Zoals: "Gelooft u dat God bestaat?", "Gelooft u dat Jezus
wonderen deed?". Hij gaat ervan uit dat je deze vragen
moet kunnen stellen en dat niet alleen, maar dat de ander
daar een duidelijk antwoord op moet kunnen geven.
Ik krijg wel eens het idee dat je op het antwoord dat je
geeft, beoordeeld wordt. Goed gelovig tegenover niet
goed gelovig.
De ander, in dit geval Nico ter Linden, kan op deze directe
vragen geen klip en klaar antwoord geven. Ik geef een
illustratie uit het gesprek.

Knevel: Gelooft u dat God bestaat?

Ter Linden: Ik was al bang dat u mij deze vraag zou
stellen. Het antwoord is ja, maar ik houd niet van die
vraag.
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Knevel: Dat dacht ik al, ik was ook bang om hem te
stellen, maar ik doe het toch, vanwege de helderheid.
Ter Ï,inden: Maar ik kan heel moeilijk zo over God
spreken, daar heb ik huiver voor, omdat wij het over grote
geheimen hebben. "Bestaat Hi37", is een verdingelijkend
spreken over God, waar ik mij ongelukkig bij voel. Ik zou
veel liever ja zeggen op uw vraag of ik op God veÏtrouw.
Knevel: Maar je kunt toch alleen op God vertrouwen als
Hij bestaat...?

Uit dit gedeelte van het gesprek wordt pijnlijk duidelijk
dat er twee verschillende talen worden gesproken. Twee
talen waardoor je elkaar niet meer bereikt. Ik heb er zelf
ook mee te maken gehad. Een gevoel dat je vanuit
dezelfde achtergrond met elkaar spreekt, maar dat je het
zo anders verwoordt, dat het net is alsof je het over geheel
iets anders hebt. En ik zal er zeker ook in de toekomst

mee te maken krijgen

Ik zou ook de vraag kunnen krijgen ik zo

versluierend spreek, waarom ik niet gewoon zerg wat ik
bedoel. Waarom dat met zoveel omhaal van woorden

moet. Die opmerking heb ik ook wel eens gekregen.
Het komt niet doordat ik niet zou durven, maar ik doe dat
nu juist op die manier omdat ik het gevoel heb dat
wanneer we het over God hebben, dat je dan te maken
hebt met een geheim.
Omdat ik het gevoel heb dat je God niet kunt inpakken in
woorden, maar slechts bij benadering over Hem (of Haar
wie zal het zeggen) kunt spreken.

waarom

31



En daarbij past voor mij schroom, daarbij passen woorden
die raken aan het geheim, zonder dat het geheimtaal gaat
worden natuurlijk.

Die andere manier van spreken, klip en klaar zeggen wat
je bedoelt, geeft me vaak een gevoel alsof mij de maat
wordt genomen. "Kun je dit niet beamen, dan geloof je
niet goed!"
Deze manier van spreken over God en geloof geeft me
soms het gevoel alsof mijn manier van spreken
(benaderend) geen mimte meer krijgt!

Dat kwam in ieder geval wel tot uiting in dat gesprek op
de tv. Het werd bijna een examen, afgenomen door de
goede gelovige Knevel en de fijnzinnig gelovige Ter
Linden.

Ik geloof níet dat ons de maat genomen wordt, ík geloof
niet dat de God van Abraham, Izaak, Jakob en Jezus ons
de maat neemt. Ik geloof eerder en liever dat die God ons
mimte geeft.

Ds Huib Stolk, onlangs verhuisd van Roosendaal naar Lelystad, schreef
eens een stukje over "taal en geloven", dat hij recentelijk ook publiceerde
in het Kerkblad voor Hervormd en Gereformeerd Lelystad. Desgevraagd
vond hij het ook een aardig idee om het stukje op te nemen in RUIMTE.
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Emerititis IX
Theo van der Laan.

In de jaren 40 en begin 50 van de vorige eeuw was het
gewoonte op het platteland dat jonge paren met hun kroost
in en op de kinderwagen op zondag naar één van de
ouders liepen. Andere familie was er dan ook. De meestal
kleine voorkamer zat vol met pijp, sigaar rokende en tabak
kauwende ooms. Vrouwen zorgden voor het natje en het
droogje. En uiteraard voor de kinderen Plaatselijk níeuws,
m.n. rouw en trouw, waren onderwerpen van gesprek. Als
oudste kleinkind ging de wereld van de grote mensen voor
je open.
EM hoorde zo voor het eerst het woord "Sta Pal". Het
bleek een klein gebouw te zijn aan de Meul'nwieke.
Evangelist Q. uit Rotterdam liet er vreemde dingen
gebeuren: tongentaal, profeteren, genezingen van zieken.
Ook enkele baptisten gingen er naar toe. De vrouw van
een gezaghebbend ouderling werd er lid en fietste iedere
zondagmorgen onze kerk voorbij. De Pinkstergemeente in
"Sta Pal" haalde de Baptisten rechts in. Stonden deze
mensen niet pal voor hun oveítuiging? En stond het niet in
de bijbel? Die groep maakte een zekere indmk maar
zorgde ook voor onzekerheid.
EM ging in die tijd naar de knapenvereniging "Daniël".
Elke keer zongen we aan het begin staande (met veel
gestommel van de klompen op de houten vloer en het
achteruit hengsten van de lange banken) ons clublied (Joh.
de Heer 503) "Sta, voor 't geen gij plicht weet, pal; doe als
Daniël." Dan zongen we met zo hard mogelijke stem het
koor: "Wees ook gij een Daniël..." Een heerlijk
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eenvoudig geloof. Moet u nu EM's kleindochter van 1l
jaar horen argumenteren over het noodlot.. Maar dat
terzijde.
In herrijzend Nederland dachten we toen nog de wereld
van de jaren dertig weer te kuru'Ïen oppakken. De tijd ook
van een strijdbaar geloof en van een blijde zekerheid.
Enthousiaste jonge predikanten leidden landelijke
jeugddagen. Jongeren kwamen tot bekering na een
getuigenisdienst en na de dringende oproep van een
evangelist. Er was een sfeer van diepe gevoelens van soms
onzekere pubers en adolescenten.
's Middags werd er in de stad van samenkomst
gemarcheerd. We hadden een Woord voor de wereld. Met
vlaggen en vaandels boven ons zongen we: "Weest paraat
NBJB-ers altijd onversaagd, voor God en Zijn gemeente
en voor Jong Nederland." Eerst was het prachtig om er bij
te horen, later begon ik me te schamen. Maar waarvoor ?
Ook wij moesten ontwaken uit de euforie dat alles bij het
oude zou kunnen blijven. De gmwelen van die grote
oorlog en de gevolgen daarvan voor ons leven, denken en
geloven begon tot ons door te dringen. Mondjesmaat en
hier en daar.

Daniël maakte plaats voor Dietrich Bonnhoeffer. Hij
confronteerde ons door zijn leven, zijn keuzen en zijn
gevangenisgeschriften met verlegen makende vragen over
God, genade en de "vrome" mens. Vele schrijvers en
denkers zetten onze geestelijke wereld op z'n kop. We
moesten opnieuw ons christelijk erfgoed overdenken.
Wilden gemeenten die tot veí'twijfeling brengende
confrontatie aan? Als ze al wilden, konden ze het ook ?
Kiezen kleine tamelijk geïsoleerde gemeenschappen niet
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als vanzelf voor een zo groot mogelijke eensgezindheid en
daardoor voor de continuïteit van de groep? Discussies
over inteÏne tegenstellingen - voor zover die worden
gevoed - worden niet op de agenda geplaatst en afgedaan
als polarisatie.
Je hoort juist dezer dagen over voorheen vooraanstaande
gemeenteleden die nu zachtjes afhaken via de zijdeur
omdat ze het werkelijk niet langer volhouden in het tosti-
ijzer van de gelijkdenkenden.

Psalmen zingen
Henk Sikkema

Na lang wachten hebben wij eindelijk onze Liederen voor
de Gemeentezang. Met maar liefst alle 150 psalmen.
Zullen wij ze ook allemaal gaan zingen? Dat zou mooi
zijn. En wij zouden niet eens de eersten zijn die dat deden.
Vroeger, in de eerste kerken van de Reformatie, deed men
dat. Men begon met psalm 1 en eindigde met 150. Daarna
begon je gewoon opnieuw. Moest ook wel, want gezangen
waren er vrijwel niet. Men zong zonder orgel. Was er dan
geen orgel? Jawel, maar dat heidens instmment mocht je
tijdens de eredienst niet gebmiken. Wel ervoor en erna.
Veel mensen hadden moeite de kerk te verlaten omdat ze

het orgelspel zo mooi vonden. Allengs veranderde dat.
Wij kunnen ons geen gemeentezang voorstellen zonder
begeleiding.
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Oude melodieën
De Franse dichter Clément Marot kreeg in 1542 van
Cafüijn de opdracht om de psalmen te berijmen. Loys
Bourgeois (1510-15 72) maakte er melodieën bij. Hij kreeg
helaas mzie met Cafüijn. Toen heeft Maistre Pierre (plm
1561) zijn werk vooÏtgezet. Bourgeois en Pierre
componeerden zelf. Maar niet altijd. Zij bewerkten ook
melodietjes uit Straatsburg en Genève. Uiteindelijk
ontstond uit hun arbeid het Geneefse Psalter, later
yoorzien van schone harrnonisaties door de Fransman
Claude Goudimel.
In allerhande toonaarden (later spreekt men van
kerktoonladders) werden de psalmen gezongen. Dat
gebeurde naar Gregoriaans model: met lange en korte
noten, ritmisch dus, in een vloeiende lijn zonder
maatindeling. De voorzanger zette in en het kerkvolk
volgde. Het orgel verving later de voorzanger.

Wij zijn vervreemd van een groot deel van die
psalmmelodieën. Maar ik weet zeker dat wanneer een
koor (of zanggroep) zou proberen die oude melodieën te
doen herleven, zijn leden daar heel wat plezier aan zouden
beleven. Ik heb het zelf een paar keer meegemaakt, onder
andere in een klooster te Loppem, bij Bmgge. Je kunt met
die melodieën heel leuke dingen doen. Dat deed Claude
Goudimel al. Velen zijn hem gevolgd. Ook in onze
gemeenten zijn meerdere koorleiders die oude melodieën
kunnen bewerken en uitvoeren. Maar het komt er niet van.

Het komt er niet van want wij hebben een schat aan
andere kerkliederen. Van hymnen (plechtige lofzangen)
tot eenvoudige opwekkingsliederen. Er zijn voorgangers
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die tijdens de dienst op z'n minst één psalm laten zingen.
Ik heb de indmk dat dat aantal voorgangers echter eerder
af- dan toeneemt. Zal daar met de introductie van de
nieuwe bundel verandering in komen?

Nieuwe melodieën
Gaan wij nou die oude psalmverzen zingen? Neen, ik
denk het niet. In de meeste gemeenten zijn jongeren al
totaal vervreemd van de berijmde psalmen. En om hun
een plezier te doen zal de zangleider of de voorganger
grijpen naar de bundel opwekkingsliederen want veelal
kennen onze gemeenten geen visie en beleid aangaande de
gemeentezang. Dat vind ik jammer.
De samenstellers van de nieuwe bundel hopen en
verwachten natuurlijk dat wij alle psalmen gaan zingen.
Daarom hebben zij "onbekende" psalmen voorzien van
andere - veelal bekende - melodieën.
Een verheven en nobele intentie. Ik heb bewondering voor
hun noeste arbeid. Ik denk echter dat de commissie wat ál
te rigoureus bezig is geweest. De eerste tachtig psalmen
heb ik tot op het moment dat ik dit schrijf, eens
doorgenomen. En dan blijkt dat de nummers 8, 29, 35, 46,
52, 54, 56, 58, 61, 63, 69, 70 en 79 ofwel bekend zijn,
ofwel de moeilijkheidsgraad van een nieuw te leren
opwekkingslied echt niet te boven gaan. Maar goed, de
samenstellers kozen een andere weg.

Selectie
Zij kozen niet de weg van selectie. Mocht ook niet. In het
verleden was een Algemene Vergadering van de Unie
daar niet voor. Ik was zelf geen lid van die AV maar ik
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heb wel enkele argumenten aangehoord. Zij waren maar
zwakjes.
De Franse en Waalse protestantse kerken doen het al jaren
lang met een selectie uit het Geneefse Psalter. Louange et
Prière (lofzang en gebed) uit 1938 telt er 67. De nieuwe
bundel, die ook gebmikt wordt in de Baptisen Gemeenten,
Arc-en-Ciel (regenboog) uit 1989 heeft er nog maar 60.
Meer dan de helft van het psalter ligt dus in het archief
maar is uiteraard wel op afroep beschikbaar voor
koorleden of andere muziekbeoefenaars.
Wij hadden ons ook tevreden moeten stellen met een
selectie. Waarom kunnen onze Franssprekende
geloofsgenoten dat wel en wij niet? Het zou de commissie
heel wat werk hebben bespaard en ze zou mimte hebben
gehad voor nieuwe kerkliederen van Huub Oosterhuis
bijvoorbeeld of van Taizé. De laatste erg populair bij
jongeren overigens.

Bewaren
Er is nog een reden waarom ik de voorkeur zou hebben
gegeven aan een selectie. Ik vind namelijk dat wij het
Geneefse Psalter moeten bewaren. Ik heb er volstrekt geen
moeite mee als een voorganger of zangleider psalm 100
laat zingen op de wijs van "Daar juicht een toon", maar
houd daarbij wel de ge-wone melodie intact. Als iemand
het leuk vindt om een psalm te voorzien van een andere
melodie,dan mag hij of zij dat om mij best doen. Ik zing
wel mee. Waar ik moeite mee heb, is het feit dat de
nieuwe melodie de officiële versie in de nieuwe bundel is
geworden.

l
l
l
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Ik vind dat jammer omdat wij daaÏÏnee het psalter voor
een groot deel wegschuiven en omdat in heel wat psalmen
de tekst gedragen wordt door de oorspronkelijke melodie,
die wij verwijderd hebben.
Bovendien vind ik het Geneefse Psalter een kunstwerk.
Een kunstwerk dat behoort tot " de Schat van de kerk der
eeuwen" en daardoor deel uitmaakt van het kerkelijk
erfgoed van alle protestantse kerken. Dat kunstwerk wil ik
blijven koesteren als een kleinood. En daarom vind ik het
jammer dat onze uniegemeenschap zich voor een groot
deel buiten de traditie heeft geplaatst voor wat betreft het
behoud van dat mooie psalter.

Tenslotte
Twee opmerkingen.
Ik heb niets geschreven over de berijming. Daar ging het
mij niet om. Door de eeuwen heen zijn er vele dichters
geweest die prachtige berijmingen van de psalmen hebben
gemaakt. Veel berijmingen in de nieuwe bundel vind ik,
met bewondering voor de creativiteit van de dichters, zelfs
heel erg mooi.
Kenners zullen, de tekst onder het kopje "oude
melodieën" lezend, hoofdschuddend zeggen: dat is niet
helemaal juíst. Dat klopt. Het Straatsburgse en het
Geneefse Psalter kennen beide een rijke, boeiende
geschiedenis die moeilijk samen te vatten is. Binnen het
bestek van dit stukje heb ik een poging gedaan; een
poging waar ik zelf trouwens ook niet zo tevreden over
ben.
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