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Van de redactie
Henk Sikkema

In dit nummer vertel ik mijn verhaal naar aanleiding van
de vraag "waar stond je toen, waar sta je nu"? Maar het
verhaal is wat anders gelopen dan ik mij aanvankelijk had
voorgesteld. Het zal de lezer van ons mimteblad ook wel
eens zo vergaan. In ieder geval kom ik in het volgende
nummer op "mijn verhaal" temg. Dan zal ik proberen aan
te geven wat er zoal veranderde in mijn visie op het
geloof, de bijbel en de gemeente.

Theo Pothof is al enkele jaren actief betrokken bij
Amnesty International. Op ons verzoek schreef hij een
aÏtikel daarover. Hij geeft aan waarom deze organisatie
zich verzet tegen de doodstraf.

In het vorige nummer schreef Jannes Reiling over de
nieuwe stmctuur van de Unie. Jan Aaldring volgde hem op
de voet en plaatst vanuit zijn optiek ook nog menige
kanttekening bij de plannen die - naar verluidt - binnen de
uniegemeenschap zouden leven.

Het nieuwe boek van Piet Brongers heb ik nog niet
gelezen. Sietzo Dijkhuizen deed dat wel. Hij vertelt ons
wat zijn bevindingen zijn. Verder verzorgt hij enkele
nieuwsfeiten, in samenspraak met Sip van der Werf, die
op zijn beuÏt ook nog wat interessant nieuws van her en
der bijeen sprokkelde, onder andere een artikel uit het
Nederlands Dagblad over een Doopsgezind 'register voor
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pacifisten'. Ook veel baptisten jongeren hebben indertijd
de militaire dienst geweigerd. Nu de dienstplicht niet meer
bestaat is er weinig mimte meer voor pacifisme. Vanuit de
Doopsgezinde gemeenschap wordt dat weer opgepakt,
reden genoeg om een artikel hierover (met toestemming)
over te nemen.

Onlangs kwamen enkele leden van de redactie bijeen in
Zwolle. Zoals gebmikelijk spraken wij over de inhoud van
ons blad. Maar er was nog een ander heel belangrijk
onderwerp. Sip van der Werf gaat na de Ruimtedag van dit
jaar zijn taak als eindredacteur beëindigen. Als wij willen
doorgaan met onze vereniging "Beweging Ruimte" dan
hoort daar natuurlijk ook ons mimteblad bij. En als wij
willen doorgaan met het laten verschijnen van het blad,
dan hoort daar vanzelfsprekend ook een goede
eindredacteur bij. Welnu, wij zijn dus ijverig op zoek naar
een opvolger voor Sip van der Werf. Hij zorgt voor de
juiste opmaak van het blad. Er zal toch wel iemand zijn
die over dezelfde vaardigheden beschikt en die het bestuur
en de redactie wil helpen om de verschijning van ons
verenigingsperiodiek te garanderen?
Wie helpt? Of, wie helpt ons iemand te vinden?

Het is weer zomer. En daaÏ'mee breekt voor velen de
vakantietijd spoedig aan. Namens de redactie wens ik alle
lezeressen en lezers (zo zeggen ze dat in uw vakantieland)
gelukkige en zorgeloze dagen toe, thuis, hier in dit land of
ver weg en een behouden temgkomst met een hoofd vol
blijde herinneringen.
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Mijn verhaal
Henk Sikkema

Waar stond je toen, waar sta je nu? Het is een vraag die ik
niet zomaar eventjes kan beantwoorden. Ik weet het
antwoord niet. Noch op het eerste deel van de vraag, noch
op het tweede deel. Maar dat er iets is veranderd, dat staat
vast. Er is zelfs veel veranderd in mijn geloofsopvatting.
En daarover wil ik best eens veÏtellen. Vooral ook omdat

ik nu openlijk voor mijn opvattingen durf uit te komen;
opvattingen waarvan alleen mijn vrouw en enkele intimi
op de hoogte waren.
De vragen en opmerkingen die de redactie van Ruimte
heeft opgesteld en die geredigeerd zijn door Piet Brongers
zetten mij eÏtoe aan na te denken over mijn geloofsbele-
ving. De opvattingen die ik nu koester zijn het gevolg van
een langdurig proces. Laten we zeggen: een proces van
veranderingen. Daarover gaat dus dit verhaal. Wellicht
herkennen enkele lezers er iets in van zichzelf.

Doop
Ik begin bij het jaar waarin gedoopt ben. Dat was in 1951.
Op diezelfde zondag werd ook mijn oudste broer (Feije)
gedoopt. Ik was toen zeventien jaar. Het gebeurde in
Heerenveen. Mijn vader was daar toen de voorganger van
de Baptisten Gemeente. Een bekeringsverhaal zou ik niet
kunnen vertellen. Met verbazing heb ik later dikwijls
geluisterd naar mensen die "een getuigenis gaven" en dan
boeiende verhalen over hun bekering vertelden. Ik zal mij
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best wel uit overtuiging aangemeld hebben voor de doop.
Soms denk ik nu dat ik het ook deed omdat het nu eenmaal
zo hoorde.

Het was maar goed dat ik me in 1951 liet dopen want mim
een jaar later werd ik lid van de Doopsgezinde
Vredesgroep. Ik bezocht veel studiebijeenkomsten van die
groep - voelde mij er heel goed thuis. Het bracht wel een
verandering in mijn denken met zich mee. Zou ik mij nog
hebben laten dopen toen ik mij bewust werd van het feit
dat ik toch met andere ogen naar de bijbelse verhalen ging
kijken? Ik weet het niet. Ik denk dat ik er toen ook niet
zo'n punt van maakte.
Mijn vader vond het geen wonder dat ik mij in die
doopsgezinde wereld zo goed thuisvoelde.
In onze dagen zou hij gezegd hebben: "Het zit in '3e
genen". Zijn grootvader was, zonder dat die er zelf erg in
had van doopsgezind baptist geworden in Noordbergum
en mijn opa is dat gebleven. Mijn oma kwam uit een oude
doopsgezinde familie (Hooghiemstra) en sloot zich later
aan bij de gemeente van haar echtgenoot. Zij werd ook lid
van de Baptisten Gemeente Noordbergum. Mijn moeder
kwam uit een familie van overtuigde communisten
waarvan een deel zich bekeerde tot het Baptisme. En daar
hoorde uiteraard mijn moeder bij. Misschien zal de lezer
nu begrijpen waarom ik altijd nogal huiverig ben geweest
voor de gereforrneerde trekjes in onze gemeenten. Voor
wat betreft de hervorínden, ligt dat heel anders.
In Heerenveen bezocht ik de Rijkskweekschool (nu
pedagogische academie). Met de directeur van die school
kon ik goed opschieten. Hij kwam uit een doopsgezinde
familie met een pacifistische inslag. Met enkele
hervormde studenten (de gerefoÏÏneerden gingen naar de
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christelijke kweekschool in Sneek) vormden wij samen
een sooÏt protestantse werkgemeenschap in die openbare
school. Over kerk en geloof werd oneindig gediscussieerd.
Dat was best leuk.
Heel anders was dat in Rotterdam waar ik later de studie
vooÏtzette aan de Hervorrnde Kweekschool. Je studeerde

en over geloofszaken werd slechts zijdelings gesproken.
Dat wil zeggen: over je persoonlijke geloofsbeleving want
we deden er wel veel aan theologie. Wij benaderden nu
allerhande geloofsopvattingen op een heel andere manier.
Meer in de stijl van het-hoort-nu-eenmaal-zo. Toch
moeten we ook daar flinke discussies hebben gehad want
ik herinner mij dat ik mij in die tijd verdiepte in de
theologie van Barth en dat "Das Wesen des Christentums"
van de Duitse theoloog Von Harnack en "De zondeval van
het christendom" van dr G.J. Heering grote indruk op mij
hebben gemaakt en daardoor mede een bijdrage vormden
die leidden tot een verandering in mijn denken over bijbel
en geloof.
Ik ben gaan werken in Rotterdam en maakte er verder
geen punt van.

Heerlen

Mijn vrouw en ik waren in 1961 getrouwd en eind 1963
verhuisden wij met ons dochtertje naar Heerlen. Daar heb
ik Franse les gegeven aan de Hervorrnde Mulo. Het was
één van de drie protestantse Mulo's in heel Limburg (de
andere twee waren in Treebeek en Geleen). De leerlingen
kwamen van ver. Van Kerkrade tot Maastricht en

omgeving.
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Elke morgen begonnen wij op die school met een verhaal
uit de bijbel en met gebed. Dat duurde dan een half uur. Je
had soms dus ook nog wel tijd vüor een gesprek met je
leerlingen. Er was toen nog geen sprake van mentoren en
leerlingenbegeleiding. Wij deden het gewoon. Voor het
vak godsdienst werd geen cijfer gegeven. Het vak kwam
zelfs niet voor op het rapport. Voor een protestantse
school was dat wel iets heel bijzonders in die dagen. Wat
ook heel bijzonder was, was dat ik verder in mijn leven
geen school heb aangetroffen waar zo veel over
bijbelverhalen werd gesproken als juist daar in Zuid-
Limburg. De gesprekken met collega's veranderden mijn
bijbelopvatting aangaande zonde, schuld, vergeving en
verzoening. Het was echt niet zo dat ik gebukt ging onder
twijfels en zo. O neen, we hebben daar in Limburg een
gelukkige tijd gehad. Ik vond het alleen erg jammer dat er
geen baptisten waren met wie ik over een en ander kon
praten. Er zijn twee uitzonderingen. Twee voorgangers die
tot mijn veeÏtigste jaar een belangrijke rol hebben
gespeeld. Marinus Boeschoten en Henk Hornstra

Jeugdraad
In Heerlen hielden wij kerkdiensten van de gemeente. Wij
kwamen bijeen in een school. De dienst begon al vroeg
want onze voorganger Jac. Tromp moest om half elf in
Treebeek preken. Het was een hechte groep die op
zondagmorgen bijeenkwam. Wij vorÏnden samen met
Sittard een aparte gemeente. Voor onze tijd was er zelfs
een eigen voorganger: Henk de Boer. De groep in Heerlen
bestond uit mensen die goed verdienden en die veel geld
over hadden voor het gemeentewerk. Wij hadden een
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werkgroepje waaraan ik meewerkte. Dat werk leidde ertoe
dat ik eind zestiger jaren deel uitmaakte van de jeugdraad
van de NBJB. Ik hielp mee met de voorbereiding van
programma's voor de jeugdavonden. Dat deden we
eenmaal per maand op donderdag, laat in de middag en
vroeg in de avond met een maaltijd er tussendoor ten huize
van Marinus en - als ik me goed herinner - Ina
Boeschoten in Bunnik. Marinus haalde mij van en bracht
mij naar de trein. Wij hebben heel wat gesprekken gevoerd
mede ook natuurlijk naar aanleiding van de programma's
die wij ontwierpen. Marinus slaagde erin mijn
denkbeelden zo hier en daar te corrigeren en leverde op
die manier een bijdrage om mijn denken "in het rechte
spoor" te houden. Ik denk daar nog met veel plezier en
dankbaarheid aan temg. Het was een mooie tijd.

Henk Hornstra
Hij woonde in Heerlen. Hij had zijn voorgangerschap
wegens onenigheid in de gemeente Treebeek beëindigd.
Toen wij in Heerlen gingen wonen, kenden wij hem niet
hoewel Henk en Dieuwke vlakbij ons woonden. Als mijn
ouders bij ons waren, gingen ze de familie Hornstra wel
eens opzoeken.
Aan de kerkdiensten in Heerlen kwam een eind. De

mijnen werden gesloten. Veel protestantse gezinnen
vertrokken. Dus ook veel baptisten. De "dependance" in
Heerlen werd opgeheven en we gingen op zondag met z'n
allen naar Treebeek. We hadden toch allemaal wel een

auto. Geen probleem dus. Jawel, toch een probleem. Het
klikte niet tussen Heerlen/Sittard enerzijds en Treebeek
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anderzijds. Het resultaat was dat er - zo ongeveer in 1970
- een aparte gemeente kwam: Sittard/Heerlen.
Toen dat gebeurd was, zochten Henk en Dieuwke weer
aansluiting bij de gemeente, maar nu dus bij de gemeente
Sittard/Heerlen die Henk in zijn ambt herstelde, na overleg
uiteraard met de unie-instanties. Nu zou je zeggen dat
iemand na meer dan tien jaar buiten de baptistengemeen-
schap te zijn geweest, niet veel meer zou weten over het
reilen en zeilen van de gemeenten. Dat was niet het geval
met Henk. Hij was een pietje-precies en wist alles. Hij had
met zijn Dieuwke een bewogen leven achter de mg. Ik heb
veel met hem gepraat. Hij was -voorzover ik dat kon
nagaan- een goede theoloog. En wat voor mij heel
belangrijk was: een kenner van de kerkgeschiedenis. Hij
gaf mij allerhande adviezen voor wat betreft mijn studie
geschiedenis. Met hem ging ik naar de oorsprong van
talrijke kerkelijke stromingen. Steeds opnieuw een
boeiend verhaal. Zijn manier van duiding en zijn wijze van
theologie beoefenen hebben op mij een onuitwisbare
indruk gemaakt die mijn verandering ten aanzien van
gedachten omtrent geloof en gemeente aanzienlijk hebben
veranderd.

Conflicten
Ik heb in het verleden heel wat keren een bemiddelende
moeten spelen bij conflicten in maatschappelijke
organisaties, in de scholen waar ik werkte en in de kerk,
zelfs eens in een hervormde gemeente. Tot op de dag van
vandaag ben ik nog altijd blij met het vertrouwen dat ik
van de kibbelende partijen heb gehad. Zonder dat kun je
natuurlijk ook niets oplossen. Sommige conflicten zijn van
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grote betekenis geweest voor de verandering in mijn
geloofsovertuiging. Over twee daarvan ga ik iets vertellen.
De eerste gaat over de gemeente waar ik lid van was, de
tweede gaat over de commissie voor de opleiding.

Nieuwe gemeente
Wie een beetje thuis is in de kerkgeschiedenis alsmede in
de geschiedenis van onze gemeenten, weet dat er altijd
stmbbelingen zijn geweest. Erg is dat, vooral als het niet
de leer doch een persoon aangaat.
In Zuid-Limburg konden wij niet langer twee voorgangers
betalen. De post Sittard werd opgeheven, gelijktijdig met
die van Heerlen. Ds Jac.Tromp werd beroepen in Treebeek
waar wij nu allemaal lid van waren. Tromp was een
integer mens. Wij konden wel goed met elkaar opschieten
ofschoon onze menigen nogal uiteenliepen. Hij geloofde
dat de bijbel van kaft tot kaft het onfeilbaar woord van
God was. Ik koesterde daaromtrent al lang andere
gedachten en dat wist hij. Maar dat nam niet weg dat wij
elkaar met respect bejegenden en goede vrienden konden
blijven.
Het accordeerde niet tussen Treebeek en Jac. Tromp.
Helaas. In Heerlen/Sittard waren we het in enkele

opzichten wel eens met de leden van Treebeek maar we
vonden dat we een voorgangersgezin niet mochten
opofferen aan een ordinaire mzie in Treebeek. In een
gemeentevergadering heb ik een bewogen oproep gedaan
om de zaak te sussen. Dat lukte. Maar dat kwam - denk ik
- ook omdat de penningmeester Jan Maters uit Geleen de
boekhouding gescheiden was blijven uitvoeren. Hij had
meegedeeld dat de leden in Heerlen/Sittard, waar maar
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eenderde deel van de gemeente woonde, meer dan
tweederde deel van de begroting opbrachten. De brand
werd geblust. Na verloop van tijd laaide het vuur weer op.
In Heerlen hadden we dat al zien aankomen. Wij spraken
daar vrij openlijk over onze bijdragen en beloofden elkaar
die - soms wel met honderd procent - te verhogen als er
geen einde kwam aan het conflict in Treebeek. Ik zag er
geen heil in om nog eens een bemiddelingspoging te
wagen. In Heerlen en Sittard waren ze het daarÏnee eens.
En toen zijn we uit elkaar gegaan.

Al die gebeurtenissen hebben mijn geloof aan het
wankelen gebracht. Hoe kunnen mensen die toch belijden
dat zij "eigendom van Christus" zijn elkaar dit aandoen?
Ik nam mij voor om het geloof te behouden. Maar daar gaf
ik dan wel mijn eigen en dus een geheel andere invulling
aan. Gaandeweg kreeg ik met de begrippen zonde, schuld,
vergeving en verzoening zoals die vastgelegd zijn in de
klassieke theologie meer en meer moeite. In de jaren
tachtig kwam dat in een stroomversnelling.

Commissie voor de Opleiding
In 1982 werd ik lid van de commissie voor de opleiding.
Bijna zes jaar was ik er secretaris van. Tot op de dag van
vandaag vind ik het een boeiende periode in mijn leven
waarop ik met ambivalente gevoelens terugkijk. Ik kende
Theo van der Laan en Jannes Reiling wel en ik wist ook
hoe zij met hun vakken bezig waren op de faculteit en in
het seminarium. Ik werd er nu met mijn neus bovenop
gedrukt en ik heb nu nog veel bewondering voor hun doen
en laten. Hier waren twee meesters bezig die niet alleen
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hun vak maar ook hun geleerdheid op jongeren wisten
over te brengen. Dat vond ik knap.
In de tachtiger jaren waren er ongeveer twaalf voorgangers
die een evangelisch beraad oprichtten. Die voorgangers
vonden de opleiding niet goed en ageerden dus tegen
Jannes en Theo. Ik herinner mij dat ik eens met Jannes in
een vergadering zat met leden van dat evangelisch beraad.
Een van hen maakte een denigrerende opmerking over de
inhoud van de colleges van Jannes. Bijna beledigend.
Goed, hij heeft zijn woorden even later wat afgezwakt
maar dat gebeurde, naar mijn gevoel, meer op bevel van
de voorzitter dan vanuit zijn eigen oveÏtuiging.
Ik heb dat een vreselijke nare tijd gevonden voor Jannes
en Theo.

Er was iets in die tijd dat mij zeer verbaasde.
De commissie voor de opleiding bestond in die dagen uit
voorgangers. Ik was de enige - laten we maar zeggen -
niet-theoloog. Als de commissie werd uitgenodigd om op
zondagmorgen of -middag voor de een of andere
bijzondere gebeurtenis in een gemeente te komen, dan
ging ik want de anderen moesten immers preken.
Het overkwam mij twee maal dat ik in een gemeente
kwam met een voorganger van het evangelisch beraad. In
beide gevallen bleek dat niet de unanieme goedkeuring te
hebben van raad en gemeente. In één geval stond men er
zelfs afwijzend tegenover. Men liet echter de voorganger
zijn gang maar gaan om problemen te voorkomen. Mijn
verbazing was groot. Die werd nog groter toen beide
voorgangers op een algemene vergadering unverfroren
beweerden namens hun gemeente te spreken terwijl ik wist
dat dat eigenlijk helemaal niet zo was.
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Het was een periode waarin ik weer verder afdwaalde van
het pad van de klassieke theologie. Het was ook een
periode waarin ik veel geleerd heb. Daar ben ik nu nog erg
blij mee. Ik was vooral onder de indmk van de didactische
bekwaamheden van Theo van der Laan. Jannes Reiling
kon er ook wat van maar Theo was de begeleider en
Jannes de meester. Vooral na de tijd in de commissie voor
de opleiding ben ik veel werken gaan lezen van auteurs
van evangelische signatuur of daaromtrent. Het boeide mij
wel - vooral Verkuyl - maar ik raakte niet overtuigd van
hun opvattingen.

Waar sta ik nu?
Ja, waar sta ik nu? Moeilijk te zeggen. Ik ben heel anders
gaan geloven. Het begon zo'n beetje met Schillebeeckx.
Langzamerhand veranderden mijn opvattingen. Wiersinga,
Kuitert en Den Heyer waren wel boeiend maar konden mij
in wezen niets nieuws vertellen. Wel herkende ik veel
gebeurtenissen in mijn eigen leven in "Ruim geloven" van
Den Heyer.
Ik ben de bijbel heel anders gaan lezen. En zoals ik het nu
doe, vind ik die sïeel boeiender, rijker en mooier dan
vroeger. Voor anderen zou dat een verschraling zijn, voor
mij is het een verrijking.
In de gemeente doe ik niet veel meer. Men weet inmiddels
wel hoe ik erover denk. Toch zal ik die gemeente niet
verlaten. Daarvoor is ze mij te lief. En de mensen van de
gemeente zijn aardige mensen. Ik veí?egenwoordig mijn
gemeente in een grote interkerkelijke diaconale organisatie
in Lelystad. Daar heb ik veel te doen. Het is interessant
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werk. Met het beleid van de gemeente bemoei ik me niet
meer. Dat zou ik ook niet meer kunnen.

Tenslotte
Ik heb lang geaarzeld of ik dit verhaal - een korte schets
eigenlijk - aan de openbaarheid zou prijsgeven. Is het
goed? Is het fout? Dat moet de lezer zelf maar beoordelen.
Ik heb het met veel schroom gedaan en het zo kort
mogelijk gehouden. Wie meer bijzonderheden wil weten
of verder wil praten, kan gemst contact met mij opnemen.
Schrijven kan ook.

Henk Sikkema, Bongerd 104,
8212 BE Lelystad,
telefoon: 0320-233 334,
e-mailadres: h.sikkema(azonnet.nl

Unie van Baptisten -
Vaarwel.

Jan Aaldring

Enige tijd geleden waren we met vele Europese baptisten
samen in Hamburg. Enkele Poolse geloofsgenoten waren
geanimeerd met elkaar in gesprek, ze discussieerden en
lachten. Op de vraag wat hen op dat moment bezig hield,
lachten ze minzaam. "We mziën niet, verschillen wel van
mening, want we houden samen de moed erin onder het
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motto: twee baptisten, drie opinies". Op onze vraag of ze
dan niet bang waren voor het ontstaan van een Poolse
landdag (ook voor hen geen onbekende uitdrukking)
antwoordden ze prompt: "We lezen net als jullie, het N.T.
en spiegelen ons daarbij o.a. aan Petms en Paulus die op
vele punten sterk van mening verschilden en dit ook niet
onder stoelen of banken staken. Vandaar."

)

)

De kleur van de Unie is Paars.
Na de aardverschuiving, die we sinds 15 mei j. 1. hebben
meegemaakt in de Nederlandse politiek, zal niemand meer
hoeven te gissen naar de betekenis van de kleur paars, als
het gaat om een bestuurscultuur. Me dunkt dat het streven
naar consensus ons aller verlangen is, ook als het gaat om
het samen optrekken met geloofsgenoten. (aOpdat zij allen
één zijn'). Maar juist als we willen uitgaan van de gegeven
eenheid die in Christus gestalte krijgt, is er een mogelijk-
heid om grondig van mening te verschillen op velerlei
terreinen van dit leven. Dit niet te willen onderkennen,
maakt ons voor elkaar monddood en verlamt het
persoonlijk en gezamenlijk getuigenis, in woord en daad.
Vooral sinds de start van Ruimte (in 1988) is in de Unie de
discussie gestaakt, zogenaamd de gelederen gesloten en
een kritische houding verdacht gemaakt. In DC werd
sindsdien geen kritisch artikel of ingezonden stuk meer
geplaatst en Ruimte mocht eigenlijk niet meer worden
genoemd op baptisten bijeenkomsten, laat staan dat er
publiciteit aan werd gegeven. Theologische verschillen
zijn sindsdien niet meer openlijk aan de orde geweest of ze
werden temg verwezen naar de plaatselijke gemeenten
want 'daar hooÏt het toch'. Ideeën over de toekomst yan

)
)
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onze gemeenten zijn nauwelijks openlijk geventileerd,
althans ik heb er niets van gemerkt. En waarom zou 5e
reorganiseren, als je niet samen weet wat je samen echt
bezig houdt voor de nabije toekomst en je tot taak hebt
gesteld.

Reorganisatie. Waarom? Waarvoor?
Waartoe?

Als het Baptisme een basisbeweging is, dan zal toch ook
elke verandering van werkwijze allereerst met die basis
aan de orde moeten komen. Er zijn nu vele paperassen
geproduceerd, met een soort beleidstaal, waar de
goegemeente nauwelijks een boodschap aan heeft. Hier en
daar wordt gesproken over een nieuwe aanpak en een
inspelen op de toekomst. Maar willen we eigenlijk nog
wel iets met elkaar in de nabije toekomst, of is het einde in
zicht. Is er eigenlijk nog wel een specifieke baptisten
identiteit (in Nederland) om een geheel eigen bijdrage te
leveren aan de verkondiging van het Goede nieuws.
Persoonlijk betwijfel ik dat op dit moment ten zeerste,
want de werkelijke uitdagingen zijn al vele jaren uit de
weg gegaan, intern en extern. En het heeft ons vele
veelbelovende jonge mensen doen verliezen . (uit. de
'eigen' gemeenschap). Wie wil reorganiseren, zal toch
eerst (en dit ten overvloede) willen vaststellen wat de
motieven zijn. Mijn * 10 jarige ervaring met diverse
takken van uniewerk brengt me helaas tot de conclusie dat
de moed, durf en visie ontbreekt om werkelijk met elkaar
in gesprek te gaan. De verschillen van opvatting zouden
wel eens te groot kunnen zijn, zodat het denkproces niet
meer beheersbaar zou zijn en dat verdraagt een paarse unie
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niet. Dus, toedekken, monddood maken, zwijgen,
weggaan de deur sluiten. Dan maar diensten aanbieden
met vraag en aanbod. Gewoon stroomlijnen als uitvloeisel
van het bedrijfsmatig denken, dat het zo goed lijkt (of
leek) te doen. Maar als ik met mijn (onze) vraag beter
elders terecht kan, heb ik de eigen diensten niet nodig.
Trouwens wie kan zich onder ons deskundig noemen op
het gebied van evangelisatie, diaconia (wereldwijd),
zending, e.a? Trouwens mocht die kennis wel aanwezig
zijn, dan moet zij in gelijkwaardigheid worden gedeeld en
telkens geconfronteerd worden met de weerbarstige
praktijk. Kennis is bijna nooit verkrijgbaar vanuit een
portefeuille,
De conclusie van Jannes Reiling (zie Ruimte, april 2002
"De Unie als service station) lijkt me juist, namelijk dat de
unie nu wordt gereduceerd tot een dienstencentmm en als
zodanig geen geloofsgemeenschap meer genoemd kan
worden. De aloude discussie in onze kring over de
autonomie van de plaatselijke gemeente en de verhouding
tot de "bovengemeentelijke"(unie) gemeenschap had
opnieuw aan de orde moeten komen. Is de unie alleen
maar een optelsom van een aantal gemeenten(die een paar
klussen gezamenlijk doen)of is ze in zichzelf ook weer een
nieuwe entiteit, die ergens "voor staat" en dus niet
neutraal is, zoals een dienstencentmm zou moeten zijn.
(maar natuurlijk niet is).
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Tot slot.
In de vorige nummers. van Ruimte stonden behaÏtens-
waardige, zeer persoonlijke, bijdragen, die volgens mij
ook alles te maken hebben met de uniecultuur, zoals die
zich momenteel manifesteeÏt. Al zouden we graag een
open discussie in DC willen voeren over "Hoe het volgens
mij echt anders zou kunnen in de gemeenten en de unie",
weten we tegelijk dat dat niet (meer) mogelijk is. Waarom
zouden we in Ruimte daar de komende maanden geen
mimte voor inlassen? En laten we het, zonodig, maar «,ens
oneens zijn, dan kan er wellicht nog iets goeds uit groeien.
In afwachting, Jan Aaldring

Levensovertuiging en
doodstraf. - Enkele notities.

Theo Pothof
Inleiding
Al gemime tijd ben ik als vrijwilliger werkzaam voor
Amnesty International (AI). Zoals bekend houdt AI zich
bezig met het aan de kaak stellen van mensenrechten-
schendingen in het algemeen en een aantal
specifieke in het bijzonder.
Een van de mensenrechtenschendingen die
relatief veel aandacht krijgt bij AI is de
toepassing van de doodstraf.
AI als organisatie is tegen de doodstraf
altijd en overal, zonder een enkele
uitzondering. Niettemin blijkt het tussen de
AI-leden nog altijd een controversieel onderwerp. Er zijn

o
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groepen die om die reden niet meedoen aan acties tegen de
doodstraf.
Onder de leden van deze groepen zijn veel meelevende,
gelovige kerkleden, die toch niet onder alle omstandighe-
den de doodstraf afwijzen. Ik sluit niet uit dat ook onder
ons de standpunten zouden blijken uiteen te lopen bij
confrontatie met dit onderwerp.

Dat ons op korte terrnijn om een mening zal worden
gevraagd hieromtrent is niet waarschijnlijk, maar op
langere terrnijn niet denkbeeldig, dunkt mij. Na de
aanslagen op de Twin Towers vorig jaar en gemchten van
nieuwe terroristische aanvallen op de VS lijkt het steeds
verleidelijker te worden, de hand te lichten met
elementaire mensenrechten. Dit zou ons noÏÏnen- en
waardenpatroon kunnen gaan beïnvloeden.

En voor wat betreft de doodstraf is het niet zo moeilijk,
passende bijbelteksten ter ondersteuning daarvan. Met
name in het o.'r., bijv Gen. 9:6; Ex. 19:12; Ex. 21:l2vv;
Lev. 20,24; Num 15.:32vv, 35 : 19vv.
En in het N.T. natuurlijk het veel misbmikte gedeelte
Rom. 13: 1-7.

Een en ander leek mij een goede reden om hieromtrent
enkele opmerkingen te maken. Wellicht dat in de toekomst
de redactie eens aanleiding ziet een themanummer te
wijden aan geloof en mensenrechten.
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De doodstraf in Nederland
Tot plm. 1100 was de dominante gedragslijn: oog om oog,
tand om tand, en tot in de 18e eeuw was de doodstraf een
regelmatig voorkomende voÏÏn van bestraffing van
misdadigers, ketters, heksen en opstandelingen; de meest
gmwelijke executievormen werden hierbij toegepast.

In 1811 werd de franse Code Penal ingevoerd, waarbij
voor 32 misdrijven de doodstraf kon of moest worden
opgelegd, soms voor zeer geringe vergrijpen.
In 1860 was de laatste executie en in 1870 werd de
doodstraf officieel afgeschaft, hoewel volgens
opiniepeilingen van toen de meerderheid van de
Nederlandse bevolking voor handhaving leek te zijn.

In 1943 nam de regering in Londen het Besluit
Buitengewoon Strafrecht, waarbij de mogelijkheden voor
de doodstraf in het militair strafrecht werden verruimd.
Onder meer Henriëtte Roland Holst en Ds .ï..ï. Buskes
verzetten zich hier heftig tegen. Niettemin zijn er 40
doodvonnissen voltrokken. Een en ander is dus van
betrekkelijk recente datum. Voor herinvoering nu lijkt
vooralsnog weinig draagvlak te zijn.

Geloofsovertuiging en doodstraf
Begrippen als vergelding en verdiende loon worden wel
gebruikt als argumenten uit de bijbel om de samenleving
te bescherrnen. Dezelfde begrippen worden echter ook
gebmikt bij het zich beroepen op de goddelijke autoriteit.
God eist de doodstraf en wij moeten gehoorzamen.
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Gen. 9:6 wordt in dit verband veel geciteerd. Luther,
Calvijn en later Kuijper huldigden deze opvatting.
Voor de mening dat de overheid in dienst staat van God
noemde ik al Rom. 13: 1-7 als veel gebmikt argument.
Deze tekst is al op zeer veel uiteenlopende manieren
uitgelegd, wat op zichzelf reden zou moeten zijn, hier
uiterst behoedzaam mee om te springen.

Jezus, - u weet wel, die van 'wie van u zonder zonde is,
weÏpe de eerste steen'- werd zelf slachtoffer van de
doodstraf. De eerste christenen waren tegen de doodstraf,
maar werden zelf wel slachtoffer.
Toen het Christendom een machtsfactor werd, ging het
anders. Volgens onder meer Thomas van Acquino
moesten ketters ter dood gebracht worden. De inquisitie
was bij de uitvoering van de vonnissen het geëigende
orgaan. Ook Cafüijn heeft veel andersdenkenden laten
terechtstellen.

Johannes Paulus II heeft zich tenslotte duidelijk tegen de
doodstraf gekeerd.

In het bovenstaande was de vraag aan de orde: zouden wij
voor of tegen de doodstraf zijn? Van meer belang is het
antwoord op de vraag: heeft ieder mens recht op leven?
Heeft de bijbel hierover misschien ook wat te zeggen?
Misschien iets voor een volgende keer.
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Belang van reli7ie

Raad van kerken benadrukt belang van
religie in brief aan informateur Donner
De Raad van Kerken in Nederland heeft in een brief aan
de kabinetsinformateur, Mr. J.P.H. Donner, gewezen op
het belang van religie in de samenleving. De Raad pleit
voor een duidelijke erkenning door de overheid van de
bijdragen van religieuze organisaties aan de samenleving.
Ook wenst de Raad samenwerking met de overheid bij de
aanpak van maatschappelijke problemen.
"De Raad is ervan overtuigd dat religie een positieve
kracht kan zijn die mensen stimuleert zich in te zetten voor
anderen. Religieuze gemeenschappen vorÏnen voor veel
mensen een sociaal verband, waardoor vereenzaming en
maatschappelijk isolement voorkomen kunnen worden.
Religies bieden een legitimatiegrond voor norÏnen en
waarden, die voor het geheel van onze samenleving van
belang zijn."
Als voorbeelden van problemen die om een dringende
oplossing vragen, noemt de Raad in zijn brief onder meer
de multiculturele samenleving, gebrek aan veiligheid,
armoede, migratie- en asielbeleid, internationale
samenwerking en de zorg voor het milieu. "Voorkomen
moet worden dat de lasten van de multiculturele

samenleving vooral afgewenteld worden op diegenen die
toch al niet tot de meest draagkrachtigen in onze
samenleving behoren." Volgens de Raad leven nog altijd
vele duizenden huishoudens in ons land in armoede. Veel
mensen worden geconfronteerd met verscheidene
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problemen tegelijkeÏtijd, op het gebied van werkgelegen-
heid, huisvesting, gezondheid, onderwijs of welzijn. Deze
problemen vragen om "een coherent pakket van
maatregelen", aldus de Raad.
De Raad pleit dan ook voor een merkbare verbetering van
de situatie van mensen die in de meest kwetsbare posities
in de samenleving verkeren. In de brief spreekt de Raad de
hoop uit "dat in het regeringsbeleid van de komende jaren
de aandacht van de overheid voor deze mensen groot zal
zijn en dat concrete maatregelen zullen leiden tot een
duidelijke verbetering van hun positie".
(Persbericht van de Raad van Kerken in Nederland)

Word hervormd
Jan Messchendorp

Baptist - dat is 't
Gereformeerd - is verkeerd
Katholiek - paapse kliek
Pinkstergroep - weinig wol, veel geroep

Word hervormd

Vernieuw je denken
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Boekbespreking
Nieuw boek van Piet Brongers:
'Wie kan in mijn schoenen staan'

Sietzo Dijkhuizen

Van een goede schrijver wordt vaak gezegd dat hij je
aanspreekt. Van een betere schrijver dat hij schrijft zoals
hij praat en praat zoals hij schrijft. Wie Piet Brongers kent
uit gesprekken, discussies, inleidingen, artikelen of
cursussen zal hem dan ook herkennen bij het lezen van
zijn nieuwste boek. Piet heeft een woordkeus die
belezenheid, interesse en nadenken verraadt. Je kunt hem
zelden betrappen op clichématige woordenstroompjes of
vrijblijvende babbelarij.
Aanleiding voor deze opmerkingen is het boek dat hij (al
weer enige tijd geleden) publiceerde bij Kok, Kampen. De
titel Wie kan in mijn schoenen staan is een duidelijke
Brongers-vondst, de ondertitel verraadt de herkomst van
het boek en de betrokkenheid bij zijn dagelijks werk:
Aandacht voor levensvragen voor ouders en verwanten
van mensen met een verstandelijke handicap.
Het boek is geen handboek met antwoorden, maar 'een
poging om de verschillende aspecten van ingrijpende
gebeurtenissen in het leven onder woorden te brengen, te
ordenen, te plaatsen in een groter verband'. Het geheel is
onderverdeeld in vier delen: algemene aspecten, specifieke
levensvragen, theoretische verdieping en praktische
suggesties. Drie bijlagen bevatten aSuggesties voor een
gespreksgroep','Gespreksvragen bij de hoofdstukken' en
aAdressen' De titel verklaart Piet Brongers met de nadmk
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in dit boek op 'het feit, dat niemand anders dan jijzelf
antwoord kan vinden op de levensvragen van jezelf.
Immers: "Niemand kan in jouw schoenen staan!"
Het is boeiend en soms indmkwekkend materiaal wat in
dit boek ligt opgetast. Piet vertelt geen verhaaltjes, maar is
ter zake. Om dat te benadmkken wordt de lopende tekst
hier en daar onderbroken door praktijkvoorbeelden, die
naar voren springen door een afwijkende opmaak.
Ruimteleden zullen bovendien veel herkennen. Bij
voorbeeld in hoofdstuk 3, dat de titel draagt 'Levensvra-
gen en geloofsvragen" Piet houdt het algemeen, maar
soms schijnen een paar zinnen uit zijn ervaringen binnen
'Ruimte" vooÏt te komen. Zinnen als "Waar mensen zich
niet meer thuis voelen in de kerk en zich niet meer
herkennen in het belijden en beleven van de kerk gebeurt
er wat. Ze verlaten de kerk, worden papieren lid of zoeken
mensen die met dezelfde vragen zitten om aarzelend een
nieuwe kerkweg te zoeken. (...) Als mensen elkaar
gevonden hebben in de herkenning van elkaars vragen en
in de bevestiging van nieuwe ervaringen groeit tevens het
veÏtrouwen in de juistheid van hun keuze. '(pagina 32)
Het zouden zinnen kunnen zijn in een aÏtikel over de
gaande discussie 'Hoe stond je toen... hoe sta je nu
tegenover geloof, gemeente, Ruimte?
Nog een kleine aantekening bij de eerste zinnen van deze
boekbespreking. Hier en daar bemerk ik toch dat Piet niet
altijd schrijft zoals hij praat. Soms wordt zijn woordkeus
toch weer 'gewoon' forÏneel en mis ik de Brongeriaanse
'schwung'. Alsof een onderweÏp te lastig of juist te
gewoon was om er al te veel eigenheid in formuleringen
voor te gebmiken. Misschien ook dat daar enige
'veÏÏnoeidheid' toesloeg of (wat erger zou zijn) een
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dwingende deadline en een lastige uitgever. Die factoren
kunnen ook van invloed zijn geweest bij het ontstaan van
kleine grammaticale schoonheidsfoutjes.
Gelukkig is dat detailkritiek. Overeind blijft het
belangrijke feit, dat het een waardevol praktisch boek is
waarin de levensvragen en de beschouwingen daarover
weliswaar zijn toegespitst op 'ouders van mensen met een
verstandelijke handicap', maar die ook voor anderen grote
betekenis (kunnen) hebben.

Piet Brongers, 'Wie kan in mijn schoenen staan. Aandacht voor
levensvragen van ouders en verwanten van mensen met een
verstandelijke handicap.
Uitg. Kok - Kampen,
in samenwerking met Vereniging Philadelpia, Utrecht
en Steunpunt 'Aandacht voor levensvragen', Groningen. 179 blz.,
€ 14.95

Doopsgezind register voor
pacifisten
AMSTERDAM - Het bestuur van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit (ADS) opent nog dit jaar een
register voor mensen die op grond van hun pacifistische
overtuiging niet in een oorlogssituatie ingezet willen
worden. Dat heeft secretaris H. Stenvers van de ADS
gisteren bevestigd.
Nederland heeft in 1996 de dienstplicht afgeschaft en
daarÏnee ook de mogelijkheid om daar op grond van
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gewetensbezwaren ondemit te komen. In geval van oorlog
kan de overheid echter iedereen onder de wapenen roepen.
Gewetensbezwaarden kunnen daar niets tegen doen.
Het register van de van oudsher pacifistisch ingestelde
doopsgezinden heeft geen officiële status, erkende
Stenvers. ,,Het enige dat we kunnen doen, is in geval van
oorlog op verzoek van iemand die opgeroepen is, aan de
overheid kenbaar maken dat die persoon bezwaren heeft
geuit", aldus Stenvers.
De ADS gaat het register in overeenstemming met de
privacywetgeving beheren, benadmkte de secretaris. Ze
zal gegevens alleen op verzoek van de ingeschrevene aan
derden verstrekken. Het is de bedoeling dat belangstellen-
den inschrijfforrnulieren van het internet kunnen
downloaden. Ook niet-doopsgezinden kunnen zich laten
inschrijven.Het register is een initiatief van de
doopsgezinde predikant H. Klein Nagefüoort in
Heerenveen. Al voor het bestuursbesluit had hij
gewetensbezwaarden opgeroepen zich te melden. Die
oproep heeft tot nu toe twee gegadigden opgeleverd.
@Nederlands Dagblad (7 juni 2002)
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Baptisme Internationaal
Sietzo Dijkhuizen

Bijbels genoeg, lezers niet

Op het eerste gezicht zit je even vreemd te kijken als je in
'Baptist Times' leest dat men in Groot Britannië zeven
bijbelvertalingen ter beschikking heeft. Er zijn zes
bijbeluitgevers die elk een andere 'version' aanbieden. Bij
nader inzien en met de hand in eigen boezem moet
bedacht worden dat we in Nederland inmiddels ook mim

voorzien zijn: Staten Vertaling, Nieuwe vertaling NBG
1955, Groot Nieuws, Het Levende Woord (Het Nieuwe
Testament in gewoon Nederlands), Het Woord en - als hij
er dan ook maar bij mag: 'Het verhaal gaat...' van Nico ter
Linden. Niet gek: ook zes vertalingen. Engeland-
Nederland: 7-6 Met de kans op een gelijkspel, want er
wordt zeer ijverig gewerkt aan al weer een nieuwe
Nederlandse vertaling. Daarvan zijn enkele delen al klaar
en ...zeer kritisch ontvangen.
Deze stand van zaken kon ik noteren na de bekendmaking
van een nieuwe actie in Engeland om het bijbellezen te
bevorderen. Men heeft er vastgesteld, dat duizenden
volwassenen niet of zelden de bijbel lezen. Van de
regelmatige kerkgangers leest minder dan 25% elke dag of
een keer per week de bijbel.
Een van de middelen die men gebmikt om aandacht te
vragen voor het bijbellezen is een kleurrijke folder met de
vraag 'Looking for something good to read this week?' De
folder-lezer krijgt wat thema's aangereikt: biografie,

29



€

geschiedenis, poëzie, reisverhalen, misdaad, romantiek,
psychologie, kookkunst, tuinieren. Het staat allemaal in de
bijbel. Lezen dus!
Na het lanceren van de actie blijkt de achterstand van
Nederland toch groter te zijn. Kort erna kwamen drie
uitgevers met 'nieuwe' bijbels: Today's NIV (New
International Version), de English Standard Version en
Today's King James Bible., die overigens alleen maar een
nieuw uiterlijk en een moderne lay-out heeft gekregen.
En misschien heb ik nog wel eentje over het hoofd gezien.
Nu nog nieuwe lezers. Wie weet komt er nog een Engelse
uitgever bij Ter Linden aankloppen...

Hulp voor voorgangers

In de afgelopen acht maanden hebben 383 Amerikanen de
hulplijn van de Southern Baptists gebeld voor hun
problemen op het gebied van het voorgangerswerk,
gezinsrelaties, depressies of andere zorgen. Op de hulplijn,
opgezet voor baptisten voorgangers en hun gezinnen,
kwam een derde van de telefoongesprekken van uit hun
ambt gezette predikanten. De deskundige helper is elk uur
van de dag en nacht bereikbaar. Zelfs als hij boodschappen
gaat doen staat zijn mobieltje aan. Hij wil geen telefoontje
missen,

Over de uit hun ambt gezette voorgangers zei hij, dat deze
groep het zwaarste beroep doet op hulp. 'Deze mensen
verliezen niet alleen hun werk, maar dikwijls tegelijk ook
hun huis, hun gemeente, hun vrienden. '.

I
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Meer aandacht voor muis dan voor schapen

In de Baptist Times klaagt een lezer over de geringe
aandacht van (veel) voorgangers voor het pastoraat.
Bezoeken worden nauwelijks afgelegd, voor rustig een
kopje thee komen drinken en zo een band te kweken, is
geen tijd, zieken worden nauwelijks bezocht.
Er op aangesproken zegt menige voorganger dat hij
inderdaad niet zo goed is in het pastorale werk, maar dat
hij zijn best zal doen. Contacten bestaan vooral in e-mail...
Het ontlokt de lezer de uitspraak: 'Voor veel predikanten
is de computer-muis belangrijker dan de schapen van de
onder zijn hoede gestelde kudde'.
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