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Aanvang zondagsviering 10:30uur

12 sept Diana Vernooij/Startzondag
19 sept Marina Slot
26 sept gastvoorganger Sem v.d.Pol
           Duifviering in de Amstelkerk
  3 okt   Helma Schenkeveld
10 okt   Catrinus Mak
17 okt   Maruja Bredie

Kindernevenvieringen
● 3 oktober ● 7 november ● 
5 december

Agenda
● 18 - 26 september Vredesweek

Buurten voor vrede is het thema 
van de Vredesweek 2010 die 
gehouden wordt van 18 tot 26 
september. Het IKV/PAX Christi wil 
met dit motto lokaal aan de slag, 
de dialoog met anderen zoeken 
en vrede letterlijk over de heg 
tillen. Voor het zelf organiseren 
van initiatieven is er een werkboek 
beschikbaar. 
Voor informatie over de activiteiten 
tijdens deze week zie Buurten 
voor vrede, www.ikvpaxchristi.nl/
vredesweek 2010.

● Zaterdag 11 - zondag 12 september 
 Open Monumentendag
 www.openmonumentendag.nl

Het GroeneLicht
Mijn eigen bootje...
Ik heb vandaag genoten van Bert van der Meer die voorging en ons ook weer 
eens een spiegel voorhield. 
Amsterdam, 28 augustus 

Bert’s beeldspraak over ons bootje met een zeiltje, wachtend op goede wind 
om zodoende over de zee des levens te varen, sprak tot mijn verbeelding. 

Zeker over, wie zou je nu meenemen op je boot? Leuke, gezellige vrienden die 
ook van een borrel houden, de luxe van je boot, samen plezier maken? Op zich 
is daar natuurlijk niets mis mee en ook wij koesteren onze vrienden.

Maar wat nu als ik met mijn luxe bootje door Pakistan zou zeilen en alle ellende 
om me heen zou zien? Hoe gastvrij zou ik dan zijn? Armoedige, stinkende en 
vervuilde mensen, kinderen die honger hebben, vee verdronken... een poel van 
ellende. Hmmm - dat bootreisje wordt opeens toch een stuk onaangenamer! 
“Gelukkig” hebben we giro 555, waar we ons geweten een beetje kunnen sussen. 
Het klinkt cynisch, maar zo zie ik het wel een beetje. Natuurlijk is alles beter dan 
niets, maar als je echt wilt helpen, echt iets wilt  betekenen, hoe onzelfzuchtig 
zijn we dan zelf ? 

Zijn wij bereid onze aankomende vakantie op te geven en al dat geld te doneren 
voor Pakistan? Je splinternieuwe fonkelende auto, was die echt noodzakelijk? Je 
had toch ook geen metallic lak kunnen nemen en zonder GPS? Had je zomaar 
1000 euro aan Pakistan kunnen geven. Mensen, wij zijn allemaal stuk voor stuk 
materialistisch, de een misschien wat meer dan de ander.

Op Giro 555 staat nu 17 miljoen euro klaar. Slapen we nu beter? Misschien 
zijn een aantal van jullie  wel 1 op 1 bezig met projecten om mensen te helpen. 
Daar geloof  ik dan ook in, net zoals in het Duif  jaardoel!  Kleine projecten 
van bescheiden mensen voor de allerarmsten en onontwikkelden op de wereld!  
Fantastisch!

Wisten jullie trouwens dat de hulpindustrie is uitgegroeid tot de vijfde 
economie ter wereld? Alleen in ons land gaan er tientallen millioenen in om. Ik 
heb de tickets geboekt voor – op zich – prima organisaties, waarbij medewerkers 
business class vliegen voor 4-5 mille naar het rampgebied. Lees  het boek “De 
Crisiskaravaan”* eens  over de wereld van de hulpverlening, en inventariseer eens 
voor jezelf  hoe jij nu echt iemand kan helpen op deze wereld. Verdiep je in die 
organisaties, ze zijn er echt! Bij artsen zonder grenzen vliegen de meest brilliante 
doktoren zo goedkoop mogelijk, zo hoort het! Zij verdienen onze donaties.

Ik begrijp heus wel dat je je vakantie niet annuleert en je je nieuwe auto toch 
heel graag wil hebben, maar moet je daarna  weer doneren aan de telefoon met 
Marco Borsato tijdens de TV avond voor Pakistan, terwijl de millioenen van 
HAITI nog niet uitgegeven zijn en de kant en klare huisjes liggen te wachten om 
in gebruik genomen te worden in Port au Prince?  Het casino in Port au Prince 
is al lang weer open en zit iedere avond stampvol. Maar wie denkt er van ons nog 
aan Haiti? Ai, ai, ik ben een beetje uit de koers! Waar moet ik toch heen met mijn 
bootje? Wie neem ik aan boord?

Eigen initiatief  en moeite om 1-1 te geven is een eerste stap. 
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Lunchconcerten 
in De Duif

 12 september 
● Filosofenoctet (instrumentaal, zang)

 10 oktober 
● Irina Antonova (piano)

 21 november 
● Hagacantare (koor)

 19 december 
● Aad Hoc koor 

Voor het totale concert aanbod zie de 
aankondiging op www.stadsherstel.nl  
Cultuuragenda
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�

Jaarcollecte 2009 

Hoe gaat het met de bouw van 
de huishoudschool in Senegal?
Door Diana Vernooij

“Fatima Bintou Yafa, presidente van het vrouwenwerk van de CNTS, de 
federatie van vakbonden in Senegal” zo was ze aangekondigd. Ik checkte 

het maar even voor de zekerheid. Ja, dit was haar officiële naam – ik had haar 
leren kennen als Guinee en zij was het die zou spreken. Ze kwam vertellen over 
de voortgang van het project opvangcentrum en school voor huishoudelijk 
medewerksters in Dakar waar ik haar twee jaar geleden over hoorde. Als Duif  
besteedden we onze jaarcollecte van 2009 aan de huishoudschool en ik ben 
benieuwd wat ze te vertellen heeft. 

Op een woensdagavond om etenstijd kwamen we bijeen, met twee ferme 
schalen halal voedsel, gekookt door Senegalese bestuursleden van Sundjata. 
De presidente is een struise vrouw, groot, stevig, stralend, met een hoeveelheid 
energie waar je U tegen zegt. Eerst eten en daarna begon ze te vertellen en 
konden we vragen stellen. Ik besef  terwijl ik mijn vragen stel dat er flink wat 
van mijn inlevingsvermogen gevraagd wordt, om in te schatten hoe het er voor 
staat met ons project én om te beseffen hoe dat gaat – een succesvol project 
opzetten – in Senegal. Uiteindelijk verschilt het allemaal niet echt van hoe het in 
Nederland gaat, maar het ziet er zo anders uit. 

De huishoudschool is een initiatief  van de vrouwenafdeling van de Federatie 
Vakbonden. In Senegal zijn er 350.000 dienstmeisjes die tussen hun 8ste en 
20ste van hun dorp naar de stad trekken om daar geld te verdienen. Het is 
hun bedoeling om daarna terug te keren naar hun dorp om een eigen gezin 
te stichten. Maar zonder opleiding, veelal zonder contacten in de stad, zonder 
kennis van hun rechten en gezondheid raken deze meisjes vaak in de ellende. Er 
is een grote kans dat ze geslagen worden, uitgebuit en verkracht. De vakbond zet 
in op verbetering van hun positie, wil de meisjes scholen en organisatie bieden. 
De huishoudschool moet een eerste opvang zijn gedurende zes maanden. Nieuw 
van het platteland gekomen meisjes krijgen dan scholing in huishoudelijk werk, 
ze leren rekenen en krijgen voorlichting over gezondheid en seksualiteit en over 
hun positie en rechten voordat ze gaan werken. 

Een huishoudschool opzetten kost jaren tijd. Op het eerste gezicht lijkt er 
weinig voortgang te zijn geweest met anderhalf  jaar geleden, toen ik over het 
project hoorde en mijn voorstel voor De Duif  schreef  om er de maandelijkse 
collecte aan te wijden. Dat wil zeggen: de school is er nog niet, er zijn nog geen 
meisjes, er is nog geen lesprogramma. Maar het gaat goed, de school is er bijna. 
Het huis gaat binnenkort open, zegt de presidente. Het zal een internationaal 
voorbeeld worden, ze is er trots op. 

Een huishoudschool opzetten betekent netwerken en politieke klippen 
omzeilen. Huishoudelijk werk werd nooit als werk gezien, ook niet binnen 
de vakbonden. Binnen de vakbond heeft ze lang gelobbyd om huishoudelijke 
arbeid op de agenda te krijgen. Veel bonzen van de vakbond, zij zelf  trouwens 
ook, hebben huishoudelijk werksters in dienst en het hemd is nader dan de rok. 
In 2003 is er contact geweest met de UNESCO en die wil het project ondersteunen 
omdat het vernieuwend is en internationaal een voortrekkersrol kan vervullen. 
In heel Afrika zijn er in alle landen soortgelijke situaties aan de hand met meisjes 
van het platteland. Een goedlopend project kan voor navolging zorgen in 
andere landen. De UNESCO zal de opleiding betalen maar niet het gebouw en de 
materiele kosten. Die gelden moeten van elders komen. 
● (vervolg in het volgende HGL)

Verjaardagen
17 sept Nicole van Eyk
23 sept  Frans Lohman
              Ineke Schoon
28 sept  Regien Boysen
29 sept Sabine Christaans
  2 okt   Cees Blaauw
              Marc Jorritsma
  4 okt   Freek van der Marck
  7 okt   Hans Ernens
  9 okt   Ciske Wink

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor 
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs,  
Angela van der Marck en Hans Ernens.
Vormgeving: Freek van der Marck en 
Fred Vos.
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
welkom, maar de redactie behoudt zich 
het recht voor van niet plaatsen en 
inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.nu

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam

 Telefoon  06 45949624
  Postbank       ...................  049.80.620

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ...................  020 6266155

Abonnement HGL

 Door overmaken van € 15,00 per jaar 
op Postbank rekening 49.80.620 ovv. 
Abonnement HGL wordt u postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene
van De Duif?
 Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap 

verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het 
register van Aangeslotenen te worden 
opgenomen. 
Aangeslotenen kunnen onder meer 
participeren in de democratische 
besluitvorming en van hen wordt actieve 
deelname aan de basisgemeente De 
Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes
2009 - Sundjata, opvangcentrum 
en huishoudschool, Dakar, Senegal, 
www.sundjata.nl  2008 - Handreiking 
over oceanen; opvanghuis zwerfkinderen 
- Capãu Bonito in Brazilië
2007 - Opvang Aidsbabies en -wezen 
door de Witte Zusters, Tanzania
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In  memoriam  Frits van der Ven 
Zaterdag 21 aug. overleed Frits van der Ven. Frits werd in 1930 geboren in 
Den Bosch in de schaduw van de kathedraal. Hij was het negende kind van een 
gezin met in totaal 13 kinderen (8 zonen en 5 dochters). 

Na zijn studie theologie en klassieke talen trad Frits toe tot de orde van de 
Jezuïeten. Hij koos voor deze orde vanwege zijn actuele stellingnamen 

en strijdvaardige positie in de samenleving. In Maastricht werd hij tot priester 
gewijd.

In de jaren zestig werkt Frits in Maastricht aanvankelijk onder de arbeidersjeugd 
en later ook als studentenpastor. Als rode draad in zijn leven speelt zijn 
strijdvaardigheid voor de waarden van minderheden, kansloze jongeren, 
vrouwen, homo’s, lesbo’s en buitenlanders. Frits nam een duidelijke stelling in 
jegens de katholieke kerk. Hij kwam in Limburg in conflict met bisschop Jo 
Gijsen die hem het bisdom uitzette. De bisschop kon het maar niet verkroppen 
dat pater Frits van der Ven samen met een protestantse dominee de eucharistie 
vierde. 

Frits zette zijn werk voort in Berkeley (USA) en Amsterdam als studentenpastor 
waar hij studenten theologie begeleidde. In Amsterdam nam hij het initiatief  
voor het Ignatiushuis, het centrum voor geloofsverdieping. De KRO strikte hem 
voor diverse radiotoespraken, evenals de kerkuitzending “Kerk in Mokum”.
Over de ontwikkelingen in de katholieke kerk zei hij: “Groei gaat altijd gepaard 
met crisis. Dat is een vorm van volwassen worden. De kerk moet met de tijd 
meegaan en zich zeker niet terugtrekken in oude zekerheden”. 

Niet vreemd dus, dat hij vanuit deze visie jarenlang een graag geziene 
gastvoorganger was in onder andere basisgemeente De Duif, waar men hem 
leerde kennen als een bewogen, welbespraakte Bourgondiër en bovenal steeds 
een aimabel, belangstellend mens. 
De overwegingen van Frits waren altijd diepmenselijk en getuigden tegelijk van 
een diep Godsgevoel. Hij jongleerde geraffineerd met prachtige taal en simpele 
beelden. Hij verstond het wonder om je -soms zelfs lange tijd later- nog het 
beeld van een viering te doen herinneren. 
Ook Jan van Kilsdonk S.J. sprak lovend over de toespraken van Frits. “God is 
echt een mens geworden” sprak Frits in een toespraak, waarop Jan van Kilsdonk 
instemmend reageerde: “Nu wij nog”. Geen wonder dus, dat mensen regelmatig 
vroegen: wanneer gaat Frits weer voor in de dienst?

Frits wist zich thuis in De Duif, dat plekje aan de Amsterdamse gracht dat altijd 
zijn warme belangstelling had. Van zijn hand verscheen enkele jaren geleden 
een boekje, getiteld “In dit teken...” Werken van een aanblazer *, waarin enkele 
van zijn overwegingen, waaronder zes uit de Duif. Ook is er nog een boek in de 
maak met het levensverhaal van Frits van der Ven “Geroepen tot uw vreugde”. 

Enkele jaren geleden werd Frits onverwacht ernstig ziek als gevolg van 
leverkanker. Hij knapte na een ingrijpende operatie weer aardig op en kwam 
ook weer diverse keren naar De Duif. Maar de levenskracht van vóór zijn ziekte 
kreeg hij niet meer terug. 
Te midden van familie en na een afscheid van talrijke vrienden die hem de laatste 
maand dagelijks nog bezochten, is deze inspirerende Bosschenaar heengegaan. 
● Rob Gijbels
* ISBN 90 77721 02 9  (Adr. Heinen uitgevers) 
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/in-dit-teken/1001004002380318/index.html 

Bedankt
Hiermee wil ik al degenen bedanken 
voor de lieve reacties in de vorm van 
kaarten, bezoek, telefoontjes, bloemen, 
plantjes en bemoedigende woorden na 
mijn operatie. Het gaat goed met me 
en van de hormoonkuur heb ik geen 
last. Ook wil ik hiermee Yvonne van 
de Velden en Thea bedanken, die mij 
tot dusver hebben vervangen in de 
koffiehoek etc. en Ineke die het boekje 
heeft gekopieerd. Liefs,
●Hortense

Oproep
Zijn er misschien nog Duiven die 
voor de zondagen na de dienst iets 
willen bakken, tevens extra voor de 
monumentendag op zondag 
12 september. Thema is dit keer ‘De 
smaak van de 19e eeuw’. Die zondag 
zijn er ook nog vrijwilligers nodig voor 
de catering en de rond-leidingen. Graag 
opgeven in de koffiehoek.
● Yvonne en Hortense

Geboren
Ruben Jaap Niek Gransjean
Een nieuw Amsterdammertje is geboren 
op 17 augustus 2010.
Fjodor, Dorien en Jacob Gransjean
Reinier Vinkeleskade 19 hs, 1071 
SR Amsterdam - De bubbels liggen 
standaard koud, maar bel even 
wanneer je langs wilt komen.

Amnesty Spoedactie: 
Stop gedwongen 
huisuitzettingen in Nigeria
Bewoners van de wijk Ebonnema Warf, 
Port Harcourt, hoorden recentelijk 
via de radio dat de wijk waarin zij 
wonen binnenkort tegen de vlakte 
gaat om plaats te maken voor oa. een 
winkelcentrum, mega-bioscoop, hotel 
en conferentiecentrum. 
   De Nigeriaanse staat faalt tot nu toe 
in haar plicht om bewoners tijdig te 
informeren en te consulteren: ze zet 
mensen simpelweg op straat.
   De bewoners uit Port Harcourt orga-
niseren een landelijk protest tegen de 
huisuitzettingen op 8 september, 
   Ondersteun dit protest tegen de 
gedwongen huisuitzettingen.
● Amnesty Internatonal  - Lees verder op:
www.amnesty.nl/in_actie/menswaardig_wonen
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iet dat we ooit zijn gestopt, in tegendeel. De 
zomerserie was dit jaar keurig op tijd rond 

en heel overzichtelijk te volgen via een prachtige 
folder, waarin we voorbereid werden op de reis die 
we gingen maken. Iemand vroeg mij al of  er een 
nieuwe folder was voor de komende weken!

Iedere zondag hebben de voorgangers ons 
meegenomen naar verschillende uithoeken van 
de wereld, waarin we kennis konden nemen 
van gedachtestromen en klanken uit andere 
culturen en religieuze tradities. Zoals gebruikelijk 
zonder ondersteuning van Irina en het koor, maar dat 
gaf  de mogelijkheid om de muzikale invulling zeer 
passend te kiezen. De diensten zijn goed bezocht en 
wat ik heb gehoord ook zeer goed gewaardeerd. Een 
andere opstelling van de stoelen ten opzichte van het 
altaar hebben voor een intieme sfeer gezorgd en dat 
willen we graag zo houden. 

Gelukkig was het zondag met koor en Irina ook 
weer heel vertrouwd. Het is fi jn elkaar te ontmoeten 
na de vakantie en met elkaar de diensten vorm te 
geven en samen te zingen.
Er staan onmiddellijk twee belangrijke zondagen 
voor de deur. Vandaag is de VA. We hopen met elkaar 
zaken (na) te bespreken als de Zomerserie, een andere 
opstelling in de kerk,  fi nanciële zaken, de vacature 
in het bestuur, de zorg voor elkaar en de zorg om 
het aantal bezoekers en het Monumentenweekend. 
We gaan danwel in het Hemeltje danwel in de kerk er 
voor zorgen dat jullie inbreng beter tot zijn recht kan 
komen. Samen komen we er wel uit.

 min of  meer begonnen zijn na de 
vakantie is zondag 12 september de offi ciële opening 
van het seizoen, dan is de startzondag, waarin Diana 
Vernooij voorgaat.
Dat weekend van 11 en 12 september is het ook 

Monumentenweekend. We hebben met Stadsherstel 
afgesproken dat zij de zaterdag verzorgen en wij de 
zondag voor onze rekening nemen. Na de dienst  is 
er in ieder geval om 12.00 uur een lunchconcert met 
optredens van twee ensembles, het strijkkwartet 
Mezzo Tedesco en het fi losofenoctet Otto e Mezzo. 
Om 16.00 uur is er een orgelconcert door Cristina 
García Banegas een top organist uit Uruguay.

We verwachten gedurende de dag een behoorlijk 
aantal bezoekers in De Duif. Zoals gebruikelijk doen 
we een beroep op jullie talenten. Wie kan bakken laat 
Hortense en Yvonne weten wat hij die zondag aan 
kan leveren -iets kopen mag ook, hoor-, we kunnen 
die zondag veel gebruiken, wie goed kan kletsen 
leidt die zondag mensen rond, wie wil helpen in de 
koffi ehoek geeft zich op en zo kan iedereen wel iets 
bedenken. Niet, kijk dan elders in dit Groene Licht 
naar het verzoek van Hortense dan bedenkt zij wel 
wat je op die dag kan betekenen. 

Een nieuw seizoen vraagt inzet van ons allemaal om 
bij te dragen wat je kan. En wil je nog iets meer of  
iets anders bijdragen dan je gewend was, ga eens naar 
de wekelijkse liturgievergadering op maandagavond 
en laat ook jouw stem spreken. Wie weet ben jij die 
nieuwe lector of  wil je zelfs een keer voorgaan. Zing 
je graag en wil je kijken of  jouw stem het koor kan 
versterken, Henk en Irina willen dat graag beoordelen. 
Heb je tijd om op zondag het lekkers bij de koffi e te 
verzorgen dan ben je altijd welkom. Of  liggen jouw 
talenten meer in schrijven, leef  je uit en lever kopij 
in voor Het Groene Licht. Wie weet heb je zelf  een 
andere bijdrage in gedachten, laat het ons horen.
 
Ik wens ons een nieuw inspirerend seizoen toe in 
De Duif  en met elkaar kunnen wij daar garant voor 
staan!
●Hedwig Buren

Niet dat we ooit zijn gestopt, in tegendeel. De 
zomerserie was dit jaar keurig op tijd rond 

en heel overzichtelijk te volgen via een prachtige 
folder, waarin we voorbereid werden op de reis die 
we gingen maken. Iemand vroeg mij al of  er een 
nieuwe folder was voor de komende weken!

Iedere zondag hebben
meegenomen naar verschillende uithoeken van 
de wereld, waarin we kennis konden nemen 
van gedachtestromen en klanken uit andere 
culturen en religieuze tradities. Zoals gebruikelijk 
zonder ondersteuning van Irina en het koor, maar dat 
gaf  de mogelijkheid om de muzikale invulling zeer 
passend te kiezen. De diensten zijn goed bezocht en 
wat ik heb gehoord ook zeer goed gewaardeerd. Een 
andere opstelling van de stoelen ten opzichte van het 
altaar hebben voor een intieme sfeer gezorgd en dat 
willen we graag zo houden. 

Gelukkig was het
weer heel vertrouwd. Het is fi jn elkaar te ontmoeten 
na de vakantie en met elkaar de diensten vorm te 
geven en samen te zingen.
Er staan onmiddellijk twee belangrijke zondagen 
voor de deur. Vandaag is de VA. We hopen met elkaar 
zaken (na) te bespreken als de Zomerserie, een andere 
opstelling in de kerk,  fi nanciële zaken, de vacature 
in het bestuur, de zorg voor elkaar en de zorg om 
het aantal bezoekers en het Monumentenweekend. 
We gaan danwel in het Hemeltje danwel in de kerk er 
voor zorgen dat jullie inbreng beter tot zijn recht kan 
komen. Samen komen we er wel uit.

Hoewel we al min of  meer begonnen zijn na de 
vakantie is zondag 12 september de offi ciële opening 
van het seizoen, dan is de startzondag, waarin Diana 
Vernooij voorgaat.
Dat weekend van 11 en 12 september is het ook 

Utrechtsedwars

We zijn weer begonnen...

Hoed u voor boekverbranders  
Door Bram Grandia, IKON pastor

De roep om de Koran te verbranden houdt me bezig. In zijn 
fi lm Fitna wilde Geert Wilders oorspronkelijk delen uit de 

Koran scheuren en verbranden. Nu is er een zichzelf dokter in 
de theologie en witte duif noemende havik Terry Jones die 11 
september tot Koranverbranddag heeft uitgeroepen. Dit om de 
slachtoffers van de aanslag op de Twintowers te gedenken. 
Op zijn website zegt hij geïnspireerd te zijn door Geert 
Wilders. Ik heb het niet op boekverbrandingen. Ik geef toe dat 
Terry Jones zich ook op de kerkgeschiedenis kan beroepen. 
Door boeken te verbranden laat je openlijk zien dat wat in 
jouw ogen ketterij is, uitgebannen moet worden. Boeken van 
christelijke ketters zoals Arius werden verbrand in Alexandrië 
evenals de bibliotheek van de tempel van de hellenistische 

God Serapis. Dit alles in opdracht van de bisschop. Joodse 
boeken werden verbrand in de Middeleeuwen. De boeken 
van Luther werden verbrand in opdracht van de paus. In 
de vorige eeuw werden in Nazi-Duitsland joodse en linkse 
boeken verbrand. Fundamentalistische moslims verbrandden 
de Duivelsverzen van Salman Rushdie. Fundamentalistische 
christenen in de VS verbrandden de Harry Potter-boeken en 
de Da Vincicode. Nu moet de Koran het ontgelden. 

Boekverbranding als exorcisme
Boekverbranding heeft een lange geschiedenis. Het is een 
vorm van exorcisme. Je drijft de duivel uit door hem zijn 
handboek te ontnemen. Heinrich Heine zei in 1821: ‘Daar 
waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook 
mensen’. Dat is scherp gezien. Immers wanneer alle ketterse 
boeken verbrand zijn, blijven ketterse ideeën in de geesten 
van mensen leven. Wat dan? De Vervolg op pagina 6 ►
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De Opiniepeiler
Het zat er echt aan te komen. Na die periode van broeierige en klamme hitte 
moest het er van komen. Het zwoele weer werkte als een vochtige, pluizige 
deken over de vermoeide aarde. Het bedekte alles, ook de opeengehoopte kluwen 
insecten die nu pas begonnen te ontdekken dat ze een strenge winter overleefd 
hadden. Daar begint dan ongezien het bruisende leven: vleugeltjes worden 
uitgerold en afgeschud, voortplantingsdrift produceert minuscule soortgenootjes. 
En alles begint wat de natuur ingeeft te doen: vliegen, zoemen, steken.

Het zat er echt aan te komen, schreef  ik al. We merkten dat op een nacht toen 
wij probeerden de slaap der onschuldigen te slapen. Midden in de nacht. 

Net bij de eerste slaap: het gezoem als van een overspannen zaagmachine van 
het ene oor naar het andere en weer terug. Licht aan, slagwapen in de hand. Niets 
te zien. Weer slapen. Weer die zaagmachine. Weer licht aan. Weer tot de tanden 
bewapend. Geen resultaat en absolute stilte. En opeens zag ik het voor me…..

Wat is de menselijke geest toch een gek en creatief  ding. Uit de meest verborgen 
hoeken van ongrijpbare grijze hersencelletjes doemen opeens volslagen 
onverwachte gedachten en ideeën op. Zo ook toen, op dat middernachtelijke uur 
dat een horde muggen onbeschaamd onze nachtrust vernielden. Op hetzelfde 
moment dat die vliegende secreten weer hun aanval op ons richtten, bedacht ik 
met grote helderheid: “Het zijn net opiniepeilers!”

Ik was volkomen verbaasd. Hoe kom je d’r op. Zo ineens en ongevraagd. Maar 
de vergelijking liet me niet los. Stukje bij beetje werd het me duidelijk dat die 
plotselinge opwelling er niet zomaar was. Opiniepeilers hebben inderdaad veel 
weg van hinderlijk zoemende insecten. Ze steken als een persmuskiet hun neus 
in onzekere zaken. Daar gokken ze dan op door een schijn van zekerheid te 
bieden en te suggereren dat ‘iedereen dit kiest of  dat wil’. En zij doen dat met 
hun vragen als: “Wat denkt U van; wat vindt U van; wat gaat U stemmen?” 
enzovoort, enzovoort. En zo sturen ze, zo manipuleren ze, zo spelen ze in op 
een massa-instinct dat de ontevredenheid ruikt. En ze laten zich er nog duur 
voor betalen ook.

En zoals dat muginsect zich nestelt in de kwetsbare huidsplooien van een 
mens, zo prikt ook de opiniepeiler zich vast in de wankele basis van een op drift 
geraakte samenleving. U merkt het wel: ik vind opiniepeilers een onaangenaam 
volkje van profiteurs.

Ik weet natuurlijk niet, of  iedereen er zo over denkt. Daar zouden we dan eens 
een onderzoekje naar moeten doen!                                   
● Harris Brautigam 
Wijkkrant van het wijkopbouworgaan ZuidWest

Kindernevendienst
Ook het komende jaar verzorgen 
we weer iedere 1ste zondag van de 
maand een kindernevenviering. Terwijl 
de ouders beneden inspiratie opdoen 
tijdens de lezingen en de overweging, 
gaan we met de kinderen boven in ’t 
Hemeltje kleuren, knippen en plakken. 
Alle kinderen zijn welkom, van jong tot 
wat ouder.
Vandaag, bij verschijnen van deze HGL 
hebben we onze eerste bijeenkomst 
gehad. De volgende keer is op 3 
oktober. Kom je ook (weer)?

Om alvast wat inspiratie op te doen 
vinden jullie achter op dit Groene Licht  
een mooie kleurplaat om in te kleuren. 
Neem je ‘m op 3 oktober mee?
● Marian van der Meer

Agenda
Feestelijk jubileum - Op zondag 
19 september 2010 viert de 
Amsterdamse Studentenekklesia haar 
vijftigjarig bestaan. ’s Morgens is er 
op het reguliere tijdstip van 11.00 uur 
een feestelijke dienst in De Rode Hoed 
met bijdragen van Huub Oosterhuis, 
Kees Kok, Alex van Heusden en 
Geeske Hovingh. Toespraak: Albert 
van den Heuvel. En ’s middags 
is er van 14.00 tot 17.00 uur een 
jubileumprogramma - ook in De Rode 
Hoed. Tijdens het middagprogramma 
klinkt muziek, wordt gesproken over 
de muziek in de Ekklesia en kunt u 
columns horen van Ekklesiagangers 
van vijf generaties. Zowel de dienst 
als het middagprogramma is vrij 
toegankelijk. ■ Wel graag aanmelden 
voor het middagprogramma: per 
mail: ekklesia@leerhuisenliturgie.nl 
of telefonisch (020) 625 69 40 bij de 
Stichting Leerhuis & Liturgie. 
Zinderende zondag - 19 september 
Centrumgemeente Utrecht organiseert 
af en toe “Zinderende zondag”, in elk 
geval spraakmakende vieringen. Op 
19 sept. spreekt daar Jan Pronk,  oud-
minister en huidig voorzitter van IKV 
Pax Christi, in de Centrum Gemeente. 
Pronk is zelf kerkelijk betrokken en zal 
het onder andere hebben over hoe je 
in deze tijd het vredesideaal levend 
kunt houden. En natuurlijk is het ook 
Vredesweek! ■ Pniëlkerk aan de 
Lessinglaan in Utrecht (11:30 uur).
● Verzameld door Rob Gijbels

Op BNR nieuwsradio hoorde ik van de 
week een Nederlands/Pakistaanse die terug is gegaan naar haar geboorteland. 
Zij helpt inzamelen en haar Pakistaanse vrienden brengen voedsel, medicijnen en 
tenten met jeeps en bootjes naar de mensen toe. 1 op 1. Je helpt en ziet dat het 
werkt. Dit soort mensen verdienen een lintje,  en zeker een donatie. Er zijn naast 
giro 555, talloze organisaties die fantastisch werk doen. Ik weet zeker dat jullie er 
allemaal wel een kennen! Promoot ze dan voor het Duif  jaardoel 2011 ! 

Ik ga nu wat geven voor die Pakistaans/Nederlandse dame. Beter dan niets toch? 
En ja mensen, morgen ga ik ook een weekje op vakantie...  Ahum...

● Hans Ernens
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Kleurplaat voor zondag 3 oktober

Knip uit. Neem mee op zondag 3 oktober

�

Symposium Drugspastoraat  
Het Drugspastoraat Amsterdam organiseert vrijdag 24 sept. een symposium.

We bestaan twintig jaar. Wat is de stand van zaken en welke kant gaan 
we op? Met vertegenwoordigers van de overheid, de maatschappelijke 

dienstverlening en de kerken wil het Drugspastoraat Amsterdam de relatie 
versterken en bezielen. Het thema van het symposium is: “Zingeving en 
gemeenschap”
Over de betekenis van zingeving en gemeenschapsvorming voor mensen in de 
marge en de uitdaging hiervan voor maatschappelijke organisaties en kerken
Sprekers
1) Eberhard van der Laan (Burgemeester van Amsterdam) (toegezegd onder 
voorbehoud) of  Eric van den Burg (Wethouder zorg van  Amsterdam
2) Catelijne Akkermans  (onderzoeker bij MOVISIE) 
3) Clemens Blaas, directeur HVO Querido
4) Paul van Oosten, directeur Protestantse Diaconie Amsterdam
5) Nelly Versteeg, pastor Drugspastoraat Amsterdam, 
 
● Ruud Huysmans, voorzitter van Drugspastoraat Amsterdam, zal het symposium voorzitten.
Datum: 24 september 2010
Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Aanmelding: info@bureaubersma.nl

dragers van die ideeën als ketters of 
als heksen verbranden? De Holocaust 
is daar het meest verschrikkelijke 
voorbeeld van.

Publiek debat in plaats van 
boekverbranding
Het behoort toch tot de grote 
verworvenheden van onze westerse 
cultuur dat we elkaars heilige 
boeken niet meer verbranden? Heeft 
het intensieve publieke debat de 
boekverbranding niet vervangen? 
Mensen kunnen in vuur en vlam 
raken van een boek. In een prachtig 
verhaal uit de steeds weer opnieuw 
verbrande Talmoed staat hoe twee 
rabbi’s in een huis de woorden van 
de Torah verbonden met die van de 
Profeten en van de Geschriften. Vuur 
daalde uit de hemel neer en omgaf 
de rabbi’s. De eigenaar van het huis 
vroeg: ’Heren, is het uw bedoeling mijn 
huis te verbranden?’ ‘Dat verhoede 
God, antwoordden zij. Maar wij zitten 
en rijgen de woorden van de Torah en 
de Profeten en de Geschriften aaneen. 
De woorden verheugen zich net zo als 
op het moment dat ze door God op de 
berg Sinai gegeven werden(Exodus 19 
en 20). Vuur omlikte hen zoals het vuur 
op de berg Sinai’.

Pas op voor onheilig vuur
Ik zie overal mensen in vuur en 
vlam raken door de boeken die hen 
inspireren of dat nu de Koran, de Bijbel, 
de Talmoed of het werk van Voltaire is. 
Mensen kunnen door die boeken zo 
in onheilig vuur en vlam gezet worden 
dat ze de heilige boeken van hun 
tegenstanders willen verbranden. In de 
Naam van Christus, in de naam van 
Allah of in de naam van Voltaire. Waar 
dat gebeurt, gaat het niet alleen ruiken 
naar verbrand papier, maar ook naar 
verbrande mensen. ‘Hoed u voor de 
boekverbranders. Werk niet met hen 
samen.’ Dat mag wat mij betreft van 
alle kansels geroepen worden. 

● Bram Grandia. IKON pastor
Radio 5 - zondag 29 augustus 10.02 uur 
www.ikonpastoraat.nl > Ruis

Aanbevolen: Ruis op zondag, IKON. Elke 
zondag 10:02 uur, Radio 5. Spraakmakende 
columns.
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