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13e JAARGANG -- NUMMER 8 -- MEI 1982 

VAH DE REDAKnE 

Dit is de laatste VIA VIA van dit kursusjaar. 
Hierna verschijnt al gauw de folderkrant met 
het programma 1982-'83. 

** Hoofdartikel is een uitgebreid interview 
van Anno de Haan en Jurjen Fennema met 
FRANS BREUKELMAN over o.a. bijbelvertalen, 
hiernamaals en kraken. 

De foto op de voorpagina hebben we geleend uit de bundel "Verwekkingen Jl • 

Voor wie meer van Breukelman wil lezen, in VU- of Standaardboekhandel. zijn 
momenteel voorradig: 

"Om het levende woord" deel I en 11 
"Bijbelse theologie" deel I 
"Amsterdamse Cahiers" deel III (waarin artikelen 

over de Nieuwe Vertaling). 
Evenals dit jaar zal Frans Breukelman ook volgend jaar weer meedoen aan 
ons leerhuis in VE 90. 
Omdat er geen tijd meer was om dit interview aan de geïnterviewde te laten 
lezen, komen vorm en inhoud uiteraard gèheel voor verantwoording van de 
interviewers. 
Hartelijk dank voor dit gesprek Frans! 

** Verder in dit nummer een artikel over Mary Daly ·door twee leden van 
de kring Feministische Theologie. 

** Een verslagje van de vastenweek voor El Salvador il' de Mozes- en Aäron
kerk; een bekendmaking over het het FLIPO-kafé; een oproep voor bezoekwerk 
in de Bijlmer bajes en de gebruikelijke mededelingen. 
Vergeet de kaarten op de achterkaft niet! 

Let op het andere jasje van VIA VIA, naar ontwerp van Bart Thijs. 
Het vorige ontwerp was van Harbert Booy. 
Graag reakties op dit nieuwe uiterlij~, en de inhoud niet te vergeten ....•• 

Ype 
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BREUKELMAN - INTERVIEW 

Gesprek met Frans Breukelman: levend uitleggen en uitleggend leven in deze 
tijd. 

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, het leven van Breukelman los te zien 
van z'n werk en de wereld. Alles heeft met elkaar te maken bij deze theo

loog die ooit predikant was in het zeeuwse Simonshaven en dat is maar goed 

ook. 
Heeft hij weer eens een ontdekking gedaan, een \Ierband gevonden, een bete

kenis doorzien, dan gaat het prima met hem. De polemiek van z'n tegenstan
ders raakt hem persoonlijk. l~aarom? Omdat er een zaak van het grootste be

lang aan de orde is. Dat laat je geen moment met rust. 
"Je gaat met je exegetiese problemen naar bed en je staat er mee op hopend 

op een oplossing". Opvallend is dat Frans Breukelman voor z'n progressieve 
bijbeluitleg juist weer toenadering zoekt tot de vroege reformatoren. 

Daar begrepen ze nog waar het om gaat: het verkondigeR \fan het QQor God ge
openbaarde en geschreven Woord. 

WENDING NAAR OE THEOLOGIE 
-Ik kom uit een vrijzinnig milieu en ben zelf remonstrant geweest en ging 

naar het vrijzinnig Chr. lyceum in Oen Haag op school. 
Ik zou dus wis- en natuurkunde gaan studeren omdat ik daar"zo goed i~n was". 

Maar op de katechesati e zei de toendertijd en; gsz;ns bekende dr.Vetter: 

"Zou jij geen dominee worden?" Ik had geen roeping, noch de vast'igheden 

der orthodoxie. Wist ik wat van theologie af; ik was immers vrijzinnig. 
Aanvankelijk was ik dol op filosofie. Filosofie/theologie, dat was het. 

In het 2e jaar leerde ik Miskotte kennen door zijn boekje "Edda en Thora" 

en toen dacht ik ...... Nee, dat is het toch niet: theologie is iets anders 

dan filosofie. Via Miskotte kwam ik enerzijds bij Buber en Rosenzweig, de 
joodse exegeten, en anderszijds bij Kar] Barth terecht. Ik hoopte het ant

woord te vinden in de pas uitgekomen band I 2 van Barth's "Kirchliche Dog

matik" op de vraag wat ik eigenlijk studeerde. En ik heb het leren begrij

pen. Het gaat om het Woord van God en de dienst daaraan in de verkondiging. 
De ~dogmatiek is me gaan boeien. Ja ..... en toen kwam die oorlog en dat was 
allemaal verschrikkelijk .... Ik heb zelf nog in de gevangenis van Scheve

ningen gezeten. Dan kwam daar nog bij dat ik veel leed heb gekend in mijn 
familie waar een zeldzame, erfelijke ziekte rondwoedde die velen slacht

offer maakte na een lange lijdensweg. M'n vader, m'n zuster en het ging 
maar door, het ging maar door. 
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Ik ben dan uiteindèlijk in Simonshaven gekomen en daar had ik je tijd om me 

op de theologie te konsentreren. Ik was gedwongen om elke week de kansel op 
te klimmen, terwijl ik niets met het Oude Testament aankon.Ik las Barth 

en ben hem door en door gaan leren kermen. En toen kwamen die ontdekkingen 

zo vanaf de jaren dertig. Ik ben gaan leven toen die ontdekkingen kwamen. 

Een verrukkelijke tijd was dat. 
Ik dacht:"Jonge jonge, daar zal je es wat beleven". Nou en toen hebben een 

aantal studenten het aanhangig gemaakt. Zelf heb ik nooit een wetenschappe

lijke karrière geambieerd. Ik werd wetenschappelijk medewerker op het Theo

logisch Instituut aan de UvA. 

EEN OMGEKEERDE AANPAK 
Vr.: U bent wetenschappelijk medewerker geweest met een geheel eigen aan
pak die bij velen wat opschudding teweeg heeft gebracht. Kunt u omschrijven 

op welke wijze u tot de uitleg van de tekst komt? 

Als je de KD van Barth leest (II, 1 locusde deo) dan begint hij met "die 

Wirkl ichtheitGottes" en vervolgt met "Gottes Sein als ein Sein in der Tat". 

In Genes i s 1 hoor je nog vó6r het woord "God" eloh iml het woord (beresj it 

bara}"hij schiep" .Scheppen, dat is dus een daad. Wil je weten wat iemand is 

dan moet je vertellen wat hij doet. Dus "Sein in der Tat". Het bijbelse 

begrip WOORD (dabar) dr"ukt dat 001< uit. Dabar is wat iemand zegt en dan 

zegt hij wat hij doet en doet-ie wat hij zegt. Volgens Lukas 2: laten we 

heengaan naar Bethlehem om te zien het woord dat is geschied. 

le Het gaat in de tekst dus in de eerste plaats om wat het Woord in de 

afzonderlijke woorden zegt en omgekeerd wat de afzonderlijke woorden zeg

gen over het Woord. 

2e. Dit Woord is realiteit, het is een gebeuren. De profeten die spreken 

behoren tot het gebeuren zelf. Het gebeuren manifesteert zich in het 
Woord. 

Nu wordt duidel ijk dat je als je de tekst wilt begrijpen dat je eerst van 

binnen uit de tekst moet lezen en niet zoals ve1en doen. Ze beginnen met 

het onderzoeken van de buitenkant van eee tekst: plaats en tijd van ont

staan, de persoon van de schrijver, zo van "hoe is het in die tijd ge

weest?". En dan hopen ze dat dan vanzelf de inhoud van een tekst duidelijk 
wordt (van buiten naar binnen). 

Neem nou bijvoorbeeld Claus Westermann. Die heet een eminent exegeet te 

zijn. Hij heeft een kommentaar op Genesis geschreven en deelt het boek 

als volgt in: hoofdstuk 1-11 is een 1e inleiding op Exodus 
12-50 is een 2e inleiding op Exodus. 
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Beide delen hebben niets met elkaar te maken. Het eerste is "Urgeschkhte", 
het tweede "Vätergeschichte". Maar lees dan toch eens Genesis 5: Dat gaat 
over de eerstgeborene, als dat geen Vätergeschichte is ....... . 

Van Adam tot Noach, van Noach tot Terach. De zoon is telkens de eersteling 
onder z'n broeders. Straks ook bij Abraham, Izaäk en Jakob; en dan is het 
Israël temidden van alle volken. En werkel ijk, Claus I~estermalm heeft hier 
niets van begrepen met z'n historische benadering. 

Mijn aanpak 'is dus precies omgekeerd. Ik weet nog niet zo precies hoe dat 
zit met die historische ontwikkelingen, maar ik weet wel dat hier woord 
voor woord gesproken wordt over een zaak van gewicht, over iets heel be
paalds. En dat hebben de gereformeerde vaderen al ontdekt met hun richt-
1 ijnen voor de vertal ing van de schrift: je zult God moeten laten spreken 
met de woorden zoals het hem behaagt, dus idiolekt ofwel gelijkluidend 
moeten vertalen. Verrukkelijk als je de instrukties van de Dordtse va
deren aan de vertalers daarover leest (waarvan de Statenvertaling het 
resultaat was). 

Nou, en dan heb je in deze eeuw zo'n bijbelgenootschap, NBG en die doen 

maar raak. Je mag best anders vertalen dan er staat maar dan moet je dat 
wel kunnen verantwoorden. En dat gebeurt niet. Dat komt omdat men de in
strukties van de- 90rdtse vaderen niet toepast. Zij vertalen nu dynamisch
equivalent: "ik weet wat er staat en nu zal ik het in m'n eigen woorden 
weergeven". Neem nou Genesis 24: daarin komt chèsèd en èrrèt = "welda
digheid en waarheid" (Statenvertaling) voor. le de door Abraham gezonden 
knecht bidt tot God: Geef Abraham chèsèd en èmèt (vs 27). 

2e De knecht vraagt later aan Laban: Wilt gij mijn heer chèsèd en èmèt 
(vs 49) doen. En dan vertaalt het NBG voor chèsèd en èmèt: "goedertieren
heid en trouw" (vs 27) en "liefde en trouw" (vs 49), terwijl chèsèd ook' 
nog met "genade" wordt weergegeven (vs 12 en 14.), dus 3x verschillend. 
Zodoende gaat het thema verloren. Het thema is: God wil zijn goddelijke 
"weldadigheid" niet anders realiseren dan via het medium van de mense
lijke "weldadigheid". 

Als je nu verschillend vertaalt gaat dit verband verloren en ontgaat je 
de betekenis van de tekst. 

Nog zo'n voorbeeld: Thema in Gen. = gadal = het groot worden van de geze
gend~~enesis 26 vs. 13: die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, 
totdat zeer groot geworden was (Statenvertal ing). NRG: die man werd 
rijk, ja, gaandeweg rijker tot hij zeer rijk geworden was. 

Dan Genesis 39:9 waar Jozef z'n grootworden beschrijft: "Niemand is groter 
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in dit huis (n.l. van Potifar) dan ik ....... op u na de welke zijn vrouw 
zijt. Daar moet ik van af blijven". (NBG: niemand is in dit huis machtiger 
dan ik). 
Vervolgens Genesis 41 :40 waar de farao Jozef om z'n wijze raad en droomuit

leg verhoogt: alleen door dezen troon zal ik farao groter zijn dan gij 
(Statenvertaling), (NBG: alleen door de troon zal ik boven u staan). 
Een kleine paleisintrige. Dit thema van het grootworden van de gezegende 
doortrekt het de hele sefer toledoth Adam,de geschiedeniS van Israël. 
Je kunt aan dit voorbeeld zien ho:'! dit thema in enger (de afzonderl ijke 
perikopen) en wijder tekstverband spreekt. Door nu niet gelijkluidend te 
vertalen verlam je de tekst. 

TElEFOON 
Ik vergelijk het met het beeld van een telefoonhuisje dát je overal in 
de stad kunt zien. Daar komen alle lijnen samen. Je belt op: Ha, kon
takt. Nou ben jij ook zo'n verbinding. Het is je allemaal niet zo mee

gevallen in dit leven. Je wordt een beetje cynistn. Alles zit tegen, 
godverdorie nog an toe. Je kan het niet hebben gefrusteerdals jebent 

dat anderen zo lekker leven -dus wat doe ....... ineens heb ·je je 
kans om het telefoonsysteem lam te 1 eggen •.••.•• Grrrrrr. Je verbreekt 
de verbinc.l'ing: z6 lekker pun. [lus ze benen op: hè? 

Dat beeld gebruik ik voor vertalingen als NSG. Groot Nieuws etc.WiJwetell 
al lang wie God is denken ze en zo wordt <lebtjbel een boekje met tref;fen-
de illustraties van wat we. eigenlijk alhmgwisten.Met Woord van ~I)dls 
natuurlijk een ordeverstoriflg_ Onze menselijke ordeofwanordetsdtl\'1an 
Ge~ ilièt. Geefdusrüimte aan al woorden, hoe onbêgrijpeHjk.vreellld 

en beèreigelldliie mogen klil'lken. 
- - . .-

En.natl.wrlijlc±ijn we dan bang en zeggen: laat God toch niet op Zijn wfjie 

beginnenwa.R"t,dan weten we het niet meer. 

WETENStHAP 
Vr.: Zo te hor.en staat uw opvatting van wetenschap lijnrecht op die viin de 
gevestigde exegeten. Wat vindt u van een opmerking van professor Baarda 
dieNT doceert aan de VU? Tijdens een avond over de juiste manier van 
exegetiserel'lzei bijil'i een diskussie met Ben Hemelsoet: Ik probeer in 
m'n stud~erkamer een wetensc-hapJleHjk antwoord tegel/ell op vragen uit de 
tekst. Sta ik eenmaal op de kansel, dan houd ik een ander verhaal? 

Nee, dat kan niet, dat is een leugen! Daar loop je absoluut mee vast. 
Je kunt de Schrift niet losmaken van de kerk en de verkondiging. 
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Een exegeet die niet gericht is op de prediking deugt niet. Heeft hij 

dan niet door dat hij met het "Zeugnis der Offenbarung" te maken heeft? 

Het getuigenis zet aan, is gericht op de prediking. Daarom moet je dit aan 

de exegese kunnen merken. Op de UvA werd dit onwetenschappelijk genoemd. 

Centraal stond daar: het afstand bewaren (èpochè) vanwege de duplex ordo 
(tweevoudige orde in de opleiding): het kandidaats is een wetenschappelijke, 

afstandelijke staatsopleiding. Daarna volgt de kerkelijke opleiding. 

Hoe kunt je het eerste van het tweede losmaken? Wee de exegeet die zegt 

dat hij "voraussetzungslos" (zonder vooronderstellingen) z'n werk doet. 

Houdt hem in de gaten want zo'n man heeft ook een filosofietje. 

Het ;s eerlijk en beter om te weten wat de dogmatische vooronderstellingen 

zijn waar je vanuit gaat. Er is een voortdurende wisselwerking tussen 

exegese en dogmatiek (geloofsleer). Dat zei Calvijn ook al in het voor

woord van z'n dogmatische levenswerk de "Institutio": wilje m'n kommen

taren ûp de tekst snappen dan moet je m'n Institutio lezen. Evenzo wil ik 

de Kirc~iche Dogmatik van Barth gebruiken als hermeneutiek, leeswijzer 

voor de tekst. Het mag niet zo zijn dat de dogmatiek de exegese overheerst. 
Er moet een wisselwerking zijn. Uitgangspunt bij elke tekstuitlegzal moeten 

zijn het geloof, dat er van godswege iets begonnen is te gebeuren waar de 
bijbel van woord tot woord over spreekt. 

Het Woord zit in elk woord en elk woord verwijst naar het Woord. 

REAKTIE 

Vr.: Hoe is uw bijbeluitleg door kerkelijk Nederland ontvangen? 

Ik had verwacht dat men mij met open armen in de protestantse kerken zou 

ontvangen. Dat is niet gebeurd. Daar kan ik dus vrij slecht tegen. 

Mensenkinderen, jakkes, die kerk, die synode, zo'n bijbelgenootschap. 

Ik ken Kar1 Barth door en door. Die man moet stalen zenuwen hebben gehad. 

Zoveel verguizing, zo gemeen, zo door en door gemeen. Ik oefen mij om het 

vol te houden. Ook ik spreek niet het Woord van God. Ik maak ook fouten. 

Ik vind vertaalfouten verschrikkelijk, zo wordt de hele zaak, omdat de 

woorden niet juist worden weergegeven, om zeep gebracht. 

En dan zie je hoe het NBG van dè Statenvertaling afwijkt. Ik heb in de 

Nederlands Hervormde kommissie gezeten ter beoordeling van de vertaling 
welke door het NBG aan de kerken werd aangeboden. Ik was de enige dwars
ligger. Miskotte was toen voorzitter. Hij kon de scherpte van m'n kri

tiek niet onderschrijven. Hij adviseerde mij om in "In de Waagschaal" 

m'n k~itiek te spuien. Miskotte stond achter elk artikel. Het gedetail-
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leerde exegetische werk, dat leg hem niet en dat kon ook niet. Ja, daar 

was hij te groot voor. Kortom daar heb je een kleinere man voor nodig. 

Wat is er gebeurd? 

NBG zei tegenhetrnoderamen: "Deze man mag zich niet uitlaten over dit aan

geboden werk. Het is een besloten kommissie!' Men suggereerde dat ik stiekum 
allerlei materiaal gebruikte dat bij ons was birmengekomen waar natuurlijk 

geen sprake van was. De truuk van het NBG lukte dus niet. De synode zei: 
nee, nee, nee, deze man mag dat wel doen. Gevolg: het regende bedankjes, 

opzeggingen van abonnementen bij de redaktie van "In de Waagschaal". 

Miskatte hield toch vol en zei tegen mij: "Het is toch wel aardig om al je 

artikelen (het waren er 25 maar ik had er nog veel meer over kunnen schrij

ven) in een boekje te doen verschijnen". Nu daar stak landsman, de secre

taris van de synode een stokje \loor: "Nee hoor dat mag niet verschijnen". 

Ja dan zie je die weerstand. Daar heb ik vrij slecht tegen gekund. 

Kijk bijvoorbeeld naar de reakties van orthodoxe zijde op het eerste ca

hier van de Bijbelse Theologie van mij. Ik geef toe, het had beter ge
kund, kritiek is terecht. Maar die reakties, nou nou wat een geborneerd-
heid, wat een domheid, wat een fanatisme. Die Vlaardingerbroek die in het 

Fries Dagblad het kerkvolk waarschuwde voor Breukelman die zo onweten
schappelijk te werk gaaL Ja, die voelt natuurlijk datz'n hele "orthodoxe" 

schriftbeschouwing languit tegen de vlakte gaat. 

DE ORTHODOXIE 
Sla nou eens een orthodoxe dogmatiek op. Hoe zit die in elkaar, de hoofd

stukken? Eerste hoofdstuk: "Over de theologie" met allerlei onderschei

dingen over 'l1atuurl ijke theologie" enz. !lan volgt "Over de heil ige 

schrift", onmiddelijk ja. En dan "Over God". Om een voorbeeld te nemen, 

bv. Franciscus Turretinus of hier, zijn tijdgenoot uit Zürich, Heidegger 

(He eeuw). Eerst gaat hij het hebben over "quod sit deus", dat er een 

god bestaat. Dat doen we tegen de athe'isten. Dan "quid sit deus". wat god 

is, tegen het heidendom als religie. En dan als derde "quis sit deus", 

wie god is, n.l. de drieellige, en dat is tegen het jodendom gericht. 

Je gaat van het algemene naar het bijzondere toe. En dat is in de hele 

zeventiende eeuwse orthodoxie het geval. Men volgt het stramien van de 

filosofie van Aristoteles. 
Dan krijg je een overgang in de godsleer. Goà is de god die handelt. 

Hij doet wat: scheppen, verzoenen. Gods daden, de opera Dei. Gaat-ie dan 

zomaar ineens wat doen? Nee, er valt een bes~ssing in God zelf, een 

besluit, een dekreet. Dus geen irrationele explosie van energie, God moet 
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weer zo nodig en dan .... heb je het. Nee, er zit een programma achter. 

Ge titel van deze paragraaf luidt dan: "Over de dekreten in het algemeen 

en de uitverkiezing in het bijzonder". Begrijp je, dus we gaan het eerst 

hebben over de dek reten (meervoud), want er gaat natuurlijk héél wat ge

beuren. Wij weten dat nu nog beter dan zij toen. Dat hele heelal en dat 
hele \~ereldgebeuren met al wat er kruipt en gaat en ritselt en beweegt 

en er gebeurt niets, er valt geen musje ter aarde of het is door God van 
eeuwigheid her besloten. Dus "Over de dekreten" . En daarná gaat een speciaal 

geval van dit besluit van God, dat primair betrekking heeft op alles 

met het oog op de mensheid zich verbijzonderen tot predestinatie, uitver

kiezing. In de loop van de 17e eeuw wordt d~n het summum van orthodoxie, 

wanneer Jezus Christus een plaats krijgt in het besluit Gods. Het dekreet 

gaat zich nogmaals verbijzonderen. Want is Christus dan voor allenegestor

ven? Nee, zegt men, alleen voor de uitverkorenen. En in de hemel ~ordt 

een pakt gesloten tussen Vader en Zoon, een hemels smoezen vindt plaats, 
zo van "hoe fiksen we dat?". 

En de Zoon die zegt dan, nou ja i k wil het wel op me nemen, het werk tot 
redding der uitverkorenen, maar dan eis ik van u, dat gij hen zult geven. 

Ja zegt de Vader, als jij dat doet zal ik ..... Nou een·smoezen dus, een 
vredesakkoord noemen de orthodoxen dat, een pactum salutis. 

Zo zat die leer van het besluit van God, het programma van Gods g(ote 

daden, in el kaa r. Het had prima i r betrekk i ng op a 11 es wa t gebeurt, 

het gaat zich met het oog op de mensheid verbijzonderen tot predestina

tie en het gaat zich met het oog op de uitverkorenen nogmaals verbijzon

deren tot pactum salutis. Eerst in de godsleer en dan in de leer over de 

inwendige besluiten in God ga je van het alsemene naar het bijzondere. 
Tenslotte krijg je de daden van God zelf en daar gaan we nog een 

keer. De "daden van de natuur" gaan dan voorop, schepping en voorzienig
heid en daarna komen de "daden van genade" met de kerk etc. En dat alles 

is, zoals je zult begrijpen, door en door onbijbels, deze hele struk
tuur. Want in de schriften begint het altijd met het bijzondere. 

Met dat bepaalde volk Israël dat bevrijd wordt uit de slavernij, met 

die ene rechtvaardige die aan het kruis genageld wordt. Wat dan uitloopt 
op het universele heil, op vrede voor allen. 

WAAR HET OM GAAT IN DE SCHRIFT 
Ons toch tamelijk burgerlijke en verburgerlijkte christendom, daar lul 

je natuurlijk veel narigheid mee gaan beleven als je straks bijvoorbeeld 
predikant wordt. Dan word je bij sterfbedden geroepen en moet je iemand 
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begeleiden in stervensnood. Je komt bij huwelijksmoeilijkheden, bij klei

ne konflikten van die heeft zo'n ruzie met die en laat de dominee daar 

nou es heen gaan ..... Maar nou, 0 jee, die dominee die is iets met 
IKV, dus dat wordt al heel moeilijk, dat geeft groot gedonder. We zullen 
dan wel onze kerkelijke bijdrage betalen, maar we trekken af het gedeel
te dat eventueel bestemd is voor" het IKV. Het hele bijbelse getuigenis 

is natuurlijk een door en door politiek getuigenis. Het gaat om de polis, 
het gaat om de sjaloom ba'aretz, de vrede op aarde. Het gaat om jesjoe'ah 

als bevrijding in de benauwdheid en de voltooide bevrijding is de sja

loom, de bevrijding is beginnende vrede op aarde. 

De hele theologie zal bevrijdingstheologie zijn vanuit Tenach. Kan niet 

anders. Het gaat om de aarde en de mens op de aarde, het gaat om hier 

en nu. Maar tussen ons en de Schrift zitten 1800 jaar christendom. 
En die patristiek zul je zeggen, a~h ja (de geschriften der "kerkvaders· 

dus). Met Origenes die z'n stempel op het hele christendom gedrukt heeft, 
voor goed. Hij is wel verketterd omstreeks 400, z'n scheppings- en trini

teitsleer (theorie over God als Vader, Zoon en Geest) deugden niet. 
Hij had een visie op de toekomst die niet deugde. Niettemin, de hele 

struktuur van de theologie, daar heeft Origenes z'n stempel op gedrukt. 

Bij Origenes gaat het om een kosmisch proces, het heilsgebeuren als kos

misch proces. Een oerkatastrofe maakte, dat de wezens, de zielen van 

hun oorsprong vervreemd raakten. De hele stoffel·ijke wereld is ontstaan 

om de dwalende geesten op te vangen en terug te leiden naar hun oor

sprong. Een proces van alles vloeit uit God en keert tot God. De komst 

van de Zoon en de uitstorting van de geest en de sakramenten van de kerk 

werken als katalysatoren in dat kosmisch proces. Het is niet meer een 
dramatische geschiedenis, de aarde wordt een plek om te ontvluchten, hoe 

bereik ik mijn hemels doei? In de hemel zien te komen en "de weg der 
·zaligheid" zien te bewandelen en dat doel te bereiken. Dat er dan kern

wapens ook nog worden opgesteld en dat er zoiets als een kapitalisme aan 
hetwoeèlEn is, jaJmler, niet zo mooi, maar er is weinig aan te doen. 

We zijn in zonde gevallen en we zijn in zonde ontvangen en geboren, dus 

je moet ophouden met net te doen of er iets aan te veranderen is, want 

er is niets aan te veranderen, dat is ook de bedoeling niet. De kerk 

is er niet .om daar iets aan te gaan doen. Het is een heilsinstituut, waar 
de zielen opgevangen worden. Kortom, dat de messias komt, gekomen is, 
dat het komt, dat het te verwachten is, hier en nérgens anders, dat 
leven in de verwachting van een toekomst van louter" heil voor l'e ganse 
aarde, van sjaloom ba 'aretz, dat besef is kwijt geraakt. Je hebt bij 
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Origenes niet een heel andere struktuur te maken. Dit is niet meel" de bij
belse struktuur. Van een naar de hemel gaan lees je e,igenlijk in de !>ij

bel heel weinig. 

HIERNAMAALS 
Vr.: Dus volgens de Schrift is er geen hiernamaals als troost voor sterven-

den? 
Het hele begrip "hiernamaals" is een raar begrip. Hier-na-maals. We zitten 
hier, leven, ontmoeten elkaar, je bent met elkaar bezig iets te doen. 
Maar ineens is het met mij of met jou gedaan. Wat bedoel je dan met hier
namaals? Dat het wel jammer is, vooral als het op een gruwelijke manier 
zoals bij velen met je ten einde gaat, maar dat we het dan op een hoger 
plan, zonder maagkwalen en hartaandoeningen voortzetten? Als je zo praat, 
ben je in strijd met de hele Schrift. De kwestie is niet, of een aantal 
van ons, velen of weinigen zullen voortleven. Ik denk, dat het met de 
slachtoffers van de beulen zo is -voorzover ze niet door de zenuwen 
kapot gemaakt worden - dat ze het besef hebben: wat ik lijden moet aan 
onrecht, vernedering en verdrukking, martel ing, God za 1 er voor zorgen, 
dat het niet voor niks is. Dat lijkt mij een enige troost. Niet van 
straks is het allemaal voorbij en kan ik eeuwig opademen. Want het gaat 
om hier, het lijden hier, is dat voor niets of, zonder dat ik het be
grijpen kan~ mag ik het ondergaan in de zekerheid dat het niet voor niets 
zal bl,ijken te zijn. En dat is, wat wij als christenen als voleinding 
verwachten, dat 't allemaal niet voor niets geweest zal zijn. Wij leven 
in de .verwachting van de alomvattende voleinding, dat dit gebeuren waar
over i'k het had tot vervulling is gebracht in het kruis van de messias. 
Dat we vanuit het geschied-zijn van de verzoening dit komen van de vol
einding tegemoet gaan. Je bent niet gericht op een "toch wel weer verder' 
leven", los van de aarde en alles wat daar plaats vindt. 
Je bent toch verbonden met wat daar mondiaal allemaal gaande is. Zou 
die bemoeienis van God met ons werkelijk gaande zijn, zal hij werkelijk 
onze God hebben willen worden? Zou God zich effektief voor ons hebben in
gezet in de messias? Kun je dus in leven en sterven vertrouwen, dat God 
dit werk zijner handen ook zal weten te voleinden en niet zal laten varen? 
In die voleinding besloten ligt dan jouw eigen deelname daaraan. Waar 
ik door gekweld word is, dat het lijden zo zinloos is, dat er zo zin
loos geleden wordt mondiaal. Als dan dat zinloze lijden doorgaat, en ik 
heb het een beetje beter gekregen, dat zou onzin zijn. Mijn persoonlijke 
deelname aan dit heilsgebeuren is wel een zaak van gewicht, maar gaat 
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niet voorop aan hetgeen bezig is te gebeuren. 

~E DAPPERHEID IN HET KLEINBEDRIJF 

Vr.: Zijn er tegenwoordig tekenen die aanduiden dat die voleinding op 

deze aarde doorbreekt? 

Natuurlijk zoeken we naar tekenen. Je denkt aan China ,zou daar dan niet ... 
en dan blijkt ineens, dat dat helemaal zo niet is. Je ziet uit. Zou mis
schien ergens in Latijns-Amerika ••.••• Zijn er tekenen? Kondigt het zich 
aan? Indirekt zeker, op een gruwelijke manier eigenlijk. Je ziet nu heel 
akelige tekenen. Je hebt het idee, dat de machten der duisternis alles 
op alles zetten om humaniteit tot een lachertje te maken, mondiaal. 
Natuurlijk kun je niet anders dan om je heen kijken. Je vliegt elke 
ochtend naar de krant om te lezen: hoe zijn die verkiezingen in El Salva
dor. Je leeft mee met heel de lijdende mensheid rondom je. Stel je voor, 
dat je het niet doet. 
Een groot gedeelte van het jaar leven wij in Friesland. Ik geniet er ver
schrikkelijk van en het is voor m'n zenuwen goed. Dan leef je daar tussen 
die boeren, wij houden bovendien erg van het platteland. Ik ben altijd in 

een klein dorpje dominee geweest dus je kent het plattelands- en dorps
leven d66r en d66r. Die boer naast ons, een vader met een zoon, klein 
bedrijf, 20 à 30 koeien, verder wat aardappelen, wat landbouw. Maar wat 
die mensen werken moeten om de kop boven water te houden; 's Zomers be
ginnen E 's ochtend om vier, vijf uur en 's avonds zie je,ze nog om een 
uur of negen met de trekker kunstmest zaaien. Wij zitten op onze studeer
kamer en zijn met die mondiale problematiek bezig. Maar je moet maar van 
's ochtends tot 's avonds in zo'n bedrijf werkzaam zijn. En hier op de 
bloemenmarkt. Een vak apart. Om vijf uur in de vroegte naar de veiling. 
begrijpt onmiddelijk wat-ie nodig heeft, stalt de dingen uit. Knap. 
Hoe dié dat verkoopt. Maar het runnen van zo'n zaak neemt mensen wel hele
maal in beslag! Zulke lui hebben geen tijd en ook geen lust om zich met 
die mondiale problematiek bezig te houden. 

Vr.: Moet je dat veroordelen, zo'n manier van le'ven? 

Ik heb voor mensen die zo aan het werk zijn ontzettend respekt. Voor hun 
kundigheid. hun volharding, voor hun dapperheid om stand te houden, en 
verdomme nog an toe, ze flikken het dan toch maar. Ze staan voor hun zaak. 
Al deze lui in het kleinbedrijf leveren strijd op een ander front. Ik heb 
Marx niet gelezen. mag je rustig weten. Ik kom er niet aan toe, ik schaam 
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me diep, want je moet natuurlijk Marx gelezen hebben. Ik weet één ding, 

namelijk, dat dat hele kapitalism<! niet deugt. Maar wa,t we dan aan volks

demokratie en socialisme in het oosten zien, nou ja, nou ja .... 

Ik weet dat allemaal niet precies. Je hebt 1 ieden die precies weten hoe 

het allemaal moet, maar daar hoor ik niet bij. Eén ding weet ik wel, dat 
waar vanuit de Schrift het evangel ie wordt verkondigd, dat het in ieder 
geval nergens anders op betrekking moet hebben dan op deze wereld, deze 
werkelijkheid, dit leven, wat daar nu gaande is, en daar midden in en daar 
dwars doorheen. Ik heb er dan wel de tijd voor, ik kan het ook niet laten, 
ik moet uitzien naar tekenen van breekt ergens iets door. Waar mensen in 
verdrukking bevrijd worden, waar diskriminatie wordt opgeheven, waar 
strijd gevoerd wordt door wie en wat dan ook, waar ze op de bres staan 
voorde humaniteit ........ Het kan echter ook zijn, dat je teruggeworpen 
wordt op niets anders dan het woord dat je gehoord hebt. Maar omdat je 

leeft in de verwachting kun je het niet laten om nu al voortdurend en alom 

naar symptomen te kijken, allicht, het moet. [jat staat voor mij ook wel 

vast, dat er door ons nu reeds iets ervaren mag worden. We hebben geen 
recht erop iets te ervaren, maar daarom wordt het ons wel geschonken en 

wee jij als je dat niet gretig en blij aanneemt. 

DE KOELKAST OP HET DAK VAN SINGEL 445 

Vr.: Hoe staat u tegenover de wijze waarop de laatste jaren soms akties 

worden gevoerd en verzet wordt geboden, bijvoorbeeld door de kraakbeweging? 

Ik was geschokt, toen ik de blokkade-akties tegen de munitietransporten 

op TV zag. De meesten hebben die akties afgekeurd en niet ten onrechte, 
denk ik. We leve~ in een rechtsstaat. Je hebt niet zozeer het recht ()m je 

zin door te drijven. Je moet je aan de regels houden, hoewel de regels 
vaak niet deugen. Toch zijn ze nodig. Onregelmatig handelen moet toch 

de uitzondering blijven. Geschrokken ben ik ook van de gewelddadige akties, 
die de krakers ten tijde van de ontruiming van de Grote Wetering tegen de 
banken uitvoerden. Met een enorm gerinkel werden de ruiten vandeAMRO-bank 
hier op het Singel ingekinkeld. Toch is de ~rijd van krakers tegen de spe
kulatie rechtvaardig. Neem als voorbeeld het Wijers-gebouw op de Nieuwezijds
voorburgwal. Bij gebrek aan een gemeentelijke bestemming wil men er een 
hotel van maken. De Nederlandse Betonmaatschappij zit daar achter. Nu heb
ben woningzoekende jongeren er hun intrek in genomen en zijn bezig de zaak 
op te knappen en in te richten. En wie krijgt er juridisch gelijk? 

Oe betonmaatschappij . Nou vraag ik je, deze jongeren moeten wijken voor 
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een betonmaatschappij! In zóin geval zie je, dat een guede afweging van 

belangen ontbreekt in onze parlementaire demokratie, die dus maar matig 
funktioneert. 
Je kunt niet anders dan aan de kant van de krakers staan. Wel zijn er 
verschi 11 en tussen krakers onderl ing. Wij wonen hier tussen twee gekraak
te panden in en het kontakt met die mensen is goed. Maar hier tegenover, 

op Singel 445 wonen mensen die zo kunnen schr'eeuwen en blèren. Wel heeft 

daar geloof ik nog een koelkast van ons op het dak gestaan; in de tijd dat 
het pand ernstig met ontruiming werd bedreigd. Wat k wil is kritisch 

solidair zijn. Kraken is rechtmatig, maar je moet oppassen voor lieden 
die bij akties alleen maar op het avontuur afkomen, En je moet twee 
dingen bedenken. Achter het ijzeren gordijn kun je deze grapjes niet 
uithalen. Hier heb je de ruimte om je te verzetten,. Ga dan ook verstan
dig met die ruimte om. En dan is er de tegenaktie die opkomt, bijvoorbeeld 
de Groningse werkgroep voor Gezag en Vrijheid. Die schreeuwt omhard po-
1 itieoptreden en is bang dat men in zijn vrijheid wordt aangetast. In 
de dertiger jaren begon het fascisme ook op die manier (al moet je op
passen te snel verbanden te leggen tussen toen en nu). 



Vr.: Feministische theologen zeggen vaak,datcë,bijbeleen patriarchaal 

boek iS.Wat is daarop uw antwoord? 

Feminisme begrepen als bevrijding van vrouwen uit onderdrukking vind 

ik oké. In mijn afscheidsrede voor de UvA heb ik gesproken over "de 

vrouw in het evangelie van Mattheus". Bij Mattheus zijn het de mannen 
die Jezus aan het kruis brengen. De enigen die konstant solidair zijn met 

deze lijdende rechtvaardige zijn vrouwen. 

Meer moeite heb ik met feministische theologie, wanneer zij bijvoorbeeld 

het spreken over God in temlen van "Vader, Zoon en Geest" als patriarchale 

beeldspraak van de hand wijst. 

V K 1 Barth veroordeelt in zijn dogmatiek homofilie. Gaat u als r.: ar 

barthiaan daarin met hem mee? 

Absoluut niet. Als ik hiervoor op de markt zo'n stelletje elkaar zie om

armen, dan denk ik wat is d3t toch schattig. Dat kun je vanuit de Schrift 

niet vervoordelen, want dat is zoals de Schrift wil dat mensen met elkaar 

V h heb l'k da~t Barth deze uitlatingen later ook terug-omgaan. an oren zeggen 
genomen heeft. Hij was in de fout gegaan. Hij had zich er ook lang niet 

grondig genoeg in verdiept. 

Jurjen fennema & Anno de Haan 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

KRING "MARY DAlY" 

Na vele mislukte pogingen om voor Via-Via iets over onze kring te vertellen 

of het boek dat we lezen -Beyond God the Father van Mary Daly-in z'n ge

heel te bespreken, hebben we maar besloten een deeltje uit haar boek te ne-

men. 
Allereerst willen we iets over Mary Daly zelf zeggen. Ze is de eerste mo

derne feministiese theologe en filosofe en is verbonden als professor in de 

theologie aan de universiteit van Boston. Daly staat daar vrij alleen van

wege haar radikaliteit. In haar boek Beyond God the Father rekent ze af 
met God de Vader. Ze plaatst vraagtekens bij kerk en christendom en wil 

zelf ook niet meer binnen de kerk funktioneren. In een andere eeuw zou ze 

wellicht als heks verbrand zijn. 

. . .. d the Het onderstaande stuk is een fragment Ult hoofdstuk 2, waarln ZlJ e my 

van de zondeval venqerpt en haar konsekwenties ontmanteld. We hebben dit 

stukje genomen omdat het volgens ons een goede indruk geeft van haar ma

nier om het feminisme en theologie bezig te zijn. 
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Ondanks alle pogingen tot ontmythologisering blijft de mythe van de zonde

val, de mythe van Adam en Eva, grote invloed uitoefenen op de samenleving. 

Met name. het beeld. van Eva als verleidster, en de daaraan verbonden speku

laties omtrent de 'natuur' van 'de vroUl'" blijven doorwerken. Door deze 

mythen wordt de ondergeschikWplaats van vrouwen in de seksistiese samen
leving opnieuw gerechtvaardigd. 

De werkelijkheid wordt daardoor echter vertekend: de gezichtshoek van de 

man wordt gemaakt tot die van God. Daardoor wordt alles verkeerd benoemd: 
het zijn de vrouwen die tot de oorzaak van alle kwaad worden g2noemd, 

Maar intussen geeft de mythe onbedoeld de ware boodschap door: de prOjektie 
van schuld op vrouwen is de zondeval van het patriarchaat. 
Het gevolg van de mythe van de zondeval, waërin de vrouw 

aangemerkt wordt, ;s dat de mannen hun schuldgevoelens met 

alle ellende die er in de wereld is afschuiven op 'de anderen', met name 

de vrouwen, die zo tot zondebok worden gemaakt. Op hun beurt verinnerlijken 
vrouwen deze schuldgevoelens, waardoor ze zichzelf als 'slecht' en 'Ziek' 
gaan beschouwen, Juist deze verinnerlijking, het meespelen van de rol van 
'de anderen' ziet Daly als de erfzonde van vrouwen. 

als schuldige 

betrekking tot 

Vrouwen kunnen zich van deze erfzonde bevrijden door op tê houden 'de an

deren' te zijn, en zichzelf te worden. Daartoe is i~zicht nodig in de fei
telijk bestaande situatie van onderdrukking, en moet de scnijnzekerheid 
van door mannen voorgeschreven rollen geweigerd worden. Wanneer vrouwen 

hun gevoelens van schuld, minderwaardigheid en haat herkennen als het ge-" 

volg van verinnerlijking van de projektîes van mannen in een patriarchale 

maatSChappij, kunnen deze machten worden uitgedreven en kan er verandering 

plaatsvinden. Daarvoor is het nodig dat vrouwen zich met elkaar verbinden 

tot zusterschap. In het zusterschap hebben vrouwen de kans zichzelf te be
vrijden, waarmee tegelijkertijd een mogelijkheid voor bevrijding van 'de 

mens' wordt gekreëerd. Met andere woorden: de strijd voor rechtvaardigheid 
maakt de weg vrij voor een situatie, waarin werkelijk liefdevolle verhou
dingen tussen mannen en vrouwen mogelijk zijn. 

De interpretatie van de oerzonde (in de traditionele godsdienst) heeft tot 
gevolg gehad dat vrouwen als 'schuldige' gezien worden. Dit heeft ook een 
aantal neveneffekten, die vooral tot uiting komen bij de strijd voor be

vrijding. Als eerste noemt Daly de psychologische verlamming, ontstaan door 
wanhoop, schuldgevoelens en angst voor sociale afkeuring (niet ongegrond, 
denk minr aan termen als mannenhaatster, pen; . Een aanzet om hier 

overheen te komen is naar buiten gerichte aktie (je protest laten horen 
d.m.v. demonstraties, artikelen schrijven etc.), 
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Als tweede neveneffekt noemt ze het vrouwelijk anti-feminisme. Hierbij 

doelt Oaly op vrouwen die karriëre gemaakt hebben en zich "identificeren 

met de mannelijke machtsstrukturen en neerkijken op vrouwen die deze struk

turen aanvechten. Deze vrouwen nemen de denkwijze van hun mannelijke kol

lega's zelfszover over dat ze andere vrouwen die hetzelfde proberen te be
reiken ontmoedigen. De oplossing hiervoor is je als vrouwen niet onderling 

te laten verdelen, maar elkaar ondersteunen en stimuleren in het streven 
naar bevrijding. 

Het derde effekt is de valse nederigheid, alweer een internalisatie van de 

mannelijke mening in een androcentrische maatschappij. Het zit veel vrouwen 

zo ingebakken zich op te offeren voor anderen, dat er een weerstand is ont

staan tegen persoon I ijk sukses en opkomen voor jeze 1f. Bovendi en spelen 

schuldgevoelens mee m.b.t. het bedreigen van mannelijke ego's. Een voor

beeld hiervan is de uitspraak van de National Council of Catholic Homen. 

dat ze de verklaring van gelijke rechten een gevaar voor de vrouwelijke 
natuur vonden. Toch zullen vrou\ven moeten leren zichzelf te waarderen en 
belangrijk te vinden. 

Een vierde neveneffekt dat Daly aangeeft is de emotionele afhankelijkheid, 

die nauw samenhangt met zelfminachting en gebaseerd is op een laag zelf~ 
beeld. 

Je komt het b.V. tegen bij huisvrouwen die nooit zonder hun man een avond 

uitgaan en bij vrouwen die depressief worden omdat ze geen man of vriend 

hebben en niet alleen of zelfs met een andere vrouw naar een restaurant of 

film durven gaan. Ook op intellektueel gebied kan deze afhankelijkheid mee

spelen en onafhankelijk denken en kreativiteit belen~eren. Vrouwen kunnen 

zich hiervan samen bewust worden, elkaar aanmoedigen om zich te bevrijden 

en een eigen kreativiteit te ontwikkelen. Dit begin om samen solidair te 

zijn is het begin van het einde van de vrouwelijke afhankelijkheid. 

Dit is slechts een klein stukje uit Daly's Beyond God the Father. Het is 

niet een boek dat je zomaar even leest; het is radikaal, in 1973 geschre

ven en dus niet helemaal meer up to date, soms slaat het typisch op de 

amerikaanse situatie en het is nogal filosofies en daardoor soms moeilijk 

te volgen (bovendien is er geen nederlandse vertaling van). Maar als je de 

moeite neemt word je wel beloond met een aantal vernieuwende gezichtspunten, 

heldere analyses en spannende ontdekkingen. 
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Maria van Selm 

Nel1eke Koedoot. 

---- LIED VAN RUST EN VEIlIGHEIO----

De handelaars in rust 

en ven igheid 
wijzen voor geld 

de weg tot overleven. 

Zo slaan zij winsten 

uit schijnheiligheid, 

trekken 

uit vrezen en uit beven. 

Zij bieden vrede 

in de grootste strijd 

zoals zij ook op tijd 

weer wapens geven. 

Kom niet bij God 

met zulke vrede aan. 

Wie schuilt bij Hem 

wordt weerloos met 

de minsten. 

Bid niet tot Hem 

om onbedreigd bestaan, 

om zelfbehoud 

of nieuwe kans op winsten. 

Wie schuilt bij God 

komt voor ce mens te staan, 

die altijd is: 

de armste en geringste! 

(melodie: 'Ik sta voor U in leegte 
en gemis') 

Dit is een gedeelte van een lied, dat gebruikt is in de week val vasten en 

gebed als teken van solidariteit met het volk van Midden Amerika, met name 
het volk van El Salvador. 

Deze week werd o.a. in Nederland gehouden ter ondersteuning van de aktie 
in Washington. 

Het initiatief van deze aktie van sol idariteit was genomen door bisschop 

Esquivel, winnaar van de nobelprijs \loor de vrede. Voor de moord op de 



4 IKON-journalisten was de organisatie van deze aktie in volle gang. 
Door de moord op de 4 nederlanders kwam er nog een extra dimensie van be-

trokkenheid bij. 
De tijd waarin deze aktie georganiseerd was, was de Goede of Stille week, 
de week voor Pasen. Het was een zinvolle keuze: van ouds heeft deze week 
voor b.v. de rooms-katholieken een speciale kleur. Het karakter van deze 
aktie: combinatie geloof en politieke aktie, paste erg goed in deze week 

voor Pasen. 
De centrale plaats voor deze aktie in Nederland was de Mozes- en Aáronkerk 
in Amsterdam. Overal in het land werden plaatselijke akties met hetzelfde 
karakter gehouden. Aan het eind van de week verzamelde alle groepen zich 

in Amsterdam. 
Elke dag van deze week had als vaste punten de getijdediensten: om de . 
drie uur werd een korte dienst gehouden. Deze werden verzorgd door verschll

lende groepen, met name uit de basisgemeenten. 
Zelf ben ik een dag in de Mozes- en Aäronkerk geweest. Er was een kleine 
groep, die gedurende de hele week in deze kerk aanwezig geweest is; ~lke 
dag sloten anderen zich daar bij aan. Eigenlijk was een dag tekort: Je 
kwam in een groep, die al bezig was op elkaar ingesteld te raken, aan het 
einde van de dag had je het gevoel er bij betrokken te zijn. Maar dan moest 
je van jezelf weer weg. Met name de getijdediensten waren indrukwekkend. 
Ze waren elk weer anders van karakter. Centraal bleef het thema gebed voor 
verdrukten. Zelf vond ik deze vorm van aktievoeren heel imponerend. Het 
laat je niet meer los, wanneer je op een intensieve manier ~etrokken ge
weest bent bij zo'n aktie. Maar zo vergaat het, denk ik, iedere deelnemer

(ster) aan een aktie. 
Na afloop van deze vastenaktie is door de organisatoren van de Nederlandse 
aktie bekeken hoe de betrokkenheid met de problematiek in Midden-Amerika 

vorm kan blijven krijgen. 
Daarover zijn de volgende ideeën ontwikkeld: 

. Ie kken"(uit de Bmziliaanse kTant '0 Sao Pauw') . 
.we hebben de aa ... tic"' .. van de bewegmg pa . 

-18-

VASTENESTAFETTE 
Dit is een idee, ontwikkeld in de aktieweek: de mogelijkheid om elk week
erfd in een andere plaats in Nederland een vasten te organi'seren door een 
kleine groep waarbij de mensen uit die plaats uitgenodigd worden om zich 
aan te sluiten bij aktiviteiten die in dat kader ondernomen worden. De 
bedoeling is hiermee - via het gebruik van kerklokalen - mensen bij de 
problematiek van Midden-Amerika te betrekken die daar normaal niet bij 
betrokken zijn. Er wordt ook gedacht aan scholen in dit verband. 
Mensen die belangstelling hebben voor dit idee, voor de begeleiding van de 

vastenestafette of voor de uitvoering in hun eigen plaats, kunnen kontakt 
opnemen met: 

Joos Koster 
Wim Koster 
Bauke Zijl stra 
Ingeborg Takke 

BASISKERK IN CENTRAAL-AMERIKA 

~el. 01820-28589 
08385-23466 
08385-23466 

070-631931 

Naar aanleiding van het bezoek van Benito Tovar aan Nederland is de nood
zaak gevoeld om de kontakten tussen de kerken in Nederland (Europa!) en 
de kerken in Centraal-Amerika te versterken. Eén van de redenen hiervoor 

is, dat de bisschoppen in Centraal-Amerika - in Guatemala, Nicaragua, 
Honduras en El Salvador - de organisaties van het volk onvoldoende steunen 
en dit heeft gevolgen voor de informatie die doorgegeven wordt ~an het 
Vatikaan, en voor de politieke oplossing van de konflikten in dle landen'. 
In het El Salvador komité is een werkgroep gevormd voor deze problematiek, 
met medewerking van Nico Rooien van de Basisbeweging in Nederland. Het is 
echter belangrijk dat de werkgroep verbreed wordt met mensen die goede 
kontakten met de geïnstitutional iseel'de kerken op gang kunnen brengen. 
Wie hieraan wil meewerken, kan kontakt opnemen met het El Salvador komité, 
tel. 013-354577 of de Basisbeweging tel. 030-517712 

METHODIEK: VASTEN, BIDDEN EN POLITIEK 
Een aantal mensen is geïnte~eerd in het doorpraten over hoe een goed 
evenwicht bereikt kan worden tussen het naar binnen gerichte aspekt 
van aktievoeren en het naar buiten gerichte. Men beseft dat de nau,:"e" 
verbinding tussen geloof en politieke aktie zoals groepen in Latijns
Amerika die beleven, in deze aktie ook door ons geprobeerd is. De ervaring 
lijkt positief genoeg om op deze lijn door te gaan, en sommige mensen wil
len daar wat systematischer over nadenken. Wie mee wil doen, wordt 
hartelijk uitgenodigd door Henk Geerards, Mozeshuis, tel. 020-221305. 

Gezien Lassing-Ridderbos 
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FLIPO-KAFE OF HET "HOMO-LESBIES tiETWERK" . 

In oktober 1981 zijn een aantal homoseksuele mannen en vrouwen samen met 

een paar medewerkers van het Vormingscentrum VU om de tafel gaan zitten. 

Iedereen had al voor zichzelf gekonstateerd dat er op de VU niks aan homo

aktiviteiten gedaan wet"d en dat de tolerantie veel te wensen overHet. 
De tolerantie gaat immers vaak niet verder als: je mag 't wel zijn, als je 
't maar niet laat zien of horen. Het gevolg iS,dat velen met zijn of haar 
onzekere, dan wel zekere homoseksuele gevoelens in stilzwijgen gehuld rond

lopen 
En onze bedoeling is dit stilzwijgen te doorbreken ...... . 
Maandelijks wordt er nu een kafé-avond voor homo's/lesbiesen gehouden in 't 
gebouw PH'31 (Prins Hendriklaan 31). We waren van mening dat 't doorbreken 
van het stilzwijgen pas enige vorm kan krijgen wanneer er kontinu aktivitei

ten georganiseerd worden, die enigszins anoniem en drempelverlagend van aard 

zijn. Hiernaast leek 't ons belangrijk om onszelf als organisatie-groep dul.

delijk op de voorgrond te plaatsen. 
Zo gezegd, zo gedaan .... Vol enthousiasme zijn we van start gegaan. Op de 
maandelijkse kafé-avonden hebben we films gedraaid, poëzie voor vrouwen ter 
ore gebracht en van homo-lesbies theater kunnen genieten; en hierna in de 
bar als organisatiegroepje met bezoekers kontakten gelegd, zo links en rechts 
zitten praten, met een pilsje en fri sje erbij, natuurlijk. 
En wat de akties op de VU betreft, ft leek·ons een goeie vorm van publici
teit voor de maandelijkse kafé-avonden en sowieso een manier om 't stilzwij
gen te doorbreken als we onszelf alshomo/lesbiese groep op de voorgrond 

plaatsen. We hebben stencils uitgedeeld In de hal en in de daarvoor toepas

selijke tijd verkleed gestaar. als Paarse Sil'lterklaàs ("Ik ben al 400 jaar 

lesbies en nog steeds tevreden" ) in gezBlschap \I~ll enkele trouwe "Roze· 
Potte". In de maand februari hebben we samen in de hal een act opgevoerd: 
"De onthulling van hethomo;'monument . en kransleg.ging". We hebben daarin 
gewezen op de anti-homoseksuel.e toespraak van Abr.Kuyperin de Tweede Kamer 
in 1902, vervolgens hem d.m.v. het leggen \liln een krans namens alle "Iliet
hetero's" voor deze daad "bedankt", en tot slot met een Hed onz.e eigen 
strijdbaarheid te kennen gegeven. 
We willen ook het volgend seizoen met aktiviteiten doorgaan en hopen dat 
er steeds meer mensen een kijkje komen nemen op één van de kafé=-avonden. 
De avonden worden aangekondigd d.m.v. affiesjes. 

Een probleem wat zich hierbij voordeed: hoe gaan we onze avonden noemen? 
We hebben aanvankelijk gekozen voor de naam 'Potten en Flikker kafé'. 
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Sommigen vinden de woorden 'pot' en 'flikker' echter rotwoorden die eerder 

afstotend \~erken dan uitnod·igend. Bovendien wordt ermee de indruk gewekt 
dat je pas mag komen als je jezelf ook zo noemL 

En dat was onze bedoeling niet. 

Een ieder die er mee bezig is is welkom, of je je nu zus of zo noemt, of 
juist lekker jezelf helemaal niet benoemt en gewoon blijft zoals je altijd 

geweest bent: 

Op de nieuwe affiesjes die nu in de maak zijn staat onze nîeU\~e (schuil) 
naam: "FLIPO-kafé, het "homo en lesbies netwerk". 

Misschien tot ziens en als. je nog meer wnt weten, je kunt ons altijd bellen, 
daag! 

Jan Veenendaal (tel.:45 64 88) 
Anneke de Boer (tel.: 7291 36) 

FORIJM in \IE 90 

over: HUISVESTING~ !ïMANCIMHEBELEW, MIUEU 
op woensdag 26 me:la.5. om 20.00 uur. 

TOEGANG VRIJ! ! r 11 ! 

In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen 

op. 2 juni wordt dit forum georgani seerd. 

Deelnemers zullen zijn: 

Douwe Tiemersma 

Viktor Bruins Slot 

Rudi Karemaker' 

Marja Wagenaar 

Jeroen Saris 
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o PRO E P o PRO E P 
MEE R 0 A N V I S I T E 

In maart 1979 werd de afdel ing "de Weg" van de "Penitentiaire Inrichtingen 

Over-Amstel" (in gewoon nederlands: de Bijlmer Bajes) in gebruik genomen. 
Naar verwachting zou een niet onbelangrijk deel van de gedetineerden 
bestaan uit jonge surinaamse drugsverslaafden. In samenwerking met de 
Evangelische Broedergemeente en de stichting "de Regenboog" wilde de 
werkgroep Surinamers van de Gerèformeerde Kerken in Amsterdam bijzondere 
aandacht geven aan deze gedetineerden met het oog op hun toekomstige 
plaats in de samenleving. 
In samenwerking met het studentenpastoraat en enkele gevangenispastores 
werd een vrijwilligers-bezoekteam gevormd en getraind om elke week een 
ontmoeting te hebben met deze gedetineerden in "de Weg". 
Oe doelstelling van deze vrijwilligersgroep is: in ongedwongen sfeer 
kontakten leggen met jonge surinaamse nederlanders, bij wie problematisch 
druggebruik tot detentie heeft geleid, in de hoop dat deze kontakten lei
den tot relaties, waardoor hun psycho-sociale behoeften tijdens en na de 
detentie duidelijk worden, zodat we als vrijwilligers er eventueel op . 

kunnen inspelen. Het is dus, zoals het opschrift zegt, meer dan een visite. 
Oe bedoeling van de wekelijkse ontmoetingen van de groep vrijwlligers 
met de groep jonge gedetineerden is: door middel van "individuele" gesprek
ken en/of groepsgesprekken een vertrouwensrelatie op te bouwen waar-
door deze jonge verslaafden, die vaak een 'abonnement op de bajes' 
schijnen te hebben, gestimuleerd raken de vicieuze cirkel van verslaving
criminaliteit-detentie-verslaving te doorbreken. 

Deze vrijwilligersgroep is al enige jaren aan de gang en de onvermijde
lijke kinderziektes zijn achter de rug. Omdat het aantal gedetineerden 
dat op de bezoekavonden, elke woensdagavond van 7 tot 9 uur langzamer
hand is uitgegroeid tot tweemaal het aantal bezoekers, is het nodig dat 
de groep vrijwilligers aangevuld wordt. Heb je de woensdagavond nog vrij 
en ben je in staat in principe elke woensdagavond te komen (ziek en op 
vakantie mag natuurlijk), meld je dan bij Gerda, Josje of Marja, buro 
studentenpastoraat krs. OA33/0A~35, tel. 548 2668/5484905 of 's avonds 
bij Siegfried Soekhram (tel. 82 7968). 
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KERKIlI HtS TEN 

Keizersgrachtkerkavonddiensten, ~ondag 19.00 uur, Keizersgracht 566. 
Op lil juni begint er een nieuwe serie "Gekke Galaten". (Paulus over 
geloof. vrijheid en liefde). 

23 mei - dienst 
30 mei Pinksteren (geen dienst) 
6 juni - lodewijk Ringnalda: "over Paulus" 

13 juni - Bernard Rootmensen: "over geloof" 
20 juni - Aart Schippers: "over vrijheid" 
27 juni - Syb de lange: "over liefde" 

Amstelkerk, Amstelveld 2, zöndags 10.00 uur 
23 mei - Ben Hemelsoet 
30 mei - Dick Boer 
6 juni - Jan Ma,zurel 

U junJ - SQnfl..}', 1<lQ;.t' 

20 juni _. Ype Bekker 

27 juni - Dick Boel!' 

Ekklesia. Amstelkerk, Amstelveld 2. zondags 12.00 uur 
Inl.bij de Populier, Nieuwe Herengracht 93, tel. 020-25 44 38. 

Kei zersgrachtkerkochtenddi ensten, zondags 10.30 uur, Keiz-ersgracht 566. 

n mei - ds... B. Borreman 
30 mei - Pinksteren 

6; juni- ds .• J.v.Tuinen. 
13 juni- ds. Bram Grandia 
20 junJ- ds. BernaN:! Rootmensen. 

2Z juni- ds, B.ram Grandia 

POlITlEKFORUM op woensdag 26 mei a.s.in VI:: 90 (Van Eeghenstraat 90) 
20.00 UUI". Toeg,mg; vrij ~ 

Forumdiskussie i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen met leden uit de~;gemeente
raad: Douwe Tiemersma (PPR), Viktor Bruins Slot (COA), Rudi Karem~ker (PSP) 
Marja Wagenaar(PvdA) en JerQen Saris (CPN), ovel" gemeentepolitiek en met 
name over huisvesti ngs- en emand pati ebe 1 ei d. 
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ADRESSEN 

'VE 90' Van Eeghenstraat 90 
Gezien Lassing-Ridderbos De Boeleln.l105, kro OA-33 

(coördinatie) 

GEREFORMEERD STUDENTENPASTORAAT: 
buro: 
Jasje & Gerda Jacobs 
predikanten: 
Syb de lange 
Lodewijk Ringnalda 
Aart Schippers 
Bernard Rootmensen 

de Boelelaan 1105, kro OA-33 

Olympiaplein 19 bv 
Rubensstraat 24 bv 
Paulus Potterstraat 28 bv 
Aart van der Neerweg 13 
Ouderkerk a.d. Amstel 

HERVORI~D STUDENTENPASTORAAT: 
buro: 
Marja van Gaalen-van Veen de 80elelaan 1105, kro OA-35 

predikanten: 
Ype 8ekker 
Sonoy Hof 
André Fox 

STUDENTENEKKLESIA: 

Amstelveenseweg 1008 
van Breestraat 63 
Ruimzicht 186 

'De Popul1er' Nw. Herengracht 93 
Pater J. van Kilsdonk P. de Hoochstraat 61 
Huub Oosterhuis p/a Nw. Herengracht 93 

DOOPSGEZIND STUDENTENPASTORAAT: 
Ds. J. Gulmans (uvA) Meerpad 7 
Ds. H.D. Woelinga Bos en Vaartln. 19, A'veen 

EVANGELISCH-LUTHERS STUDENTENPASTORAAT: 
Rarry Donga Ilperveldstraat 85 

REf40NSTRANTS STUDENTENPASTORAAT: 
Hans Paardekooper Van Hallstraat 51, kro 13 

HUMANISTISCH STUDENTENWERK: 
Anna van Santen p/a buro studentenpastoraat 

(zie boven) 
JOODS STUDENTENWERK: 
in]. LJ.A.R. 
Joodse studentenmensa 

de liaressestraat 13 

PASTORAAT VOOR STUDERENDEN UIT AZIE EN LATIJNS AMERIKA' 
Ds. A. H?fman Mgr. Nolenslaan 12, A'veen . 
Father Pleter van Dongen Botaniestraat 20 

2628 EO Delft 
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telefoon 
767828 
548 2668 

075-163953 

548 2668 

727554 
723154 
791501 

02963-3950 

548 4905 

445801 
790226 

254438 
716! 54 
254438 

364706 
431408 

371038 

822537 

768226 
767622 

411981 

015-145359 

PRESIDENT RÈAGAr-r, 

IK SClffiIJF U VANUIT NEDERLAND OM MIJN DIEPE 

VERONTRUSTING TE UITEN OVER DE VOORTDURENDE 

BERICHTEN OVER DOODSLAG EN ANDER~ GRUWEL

DADEN DIE DOOR DE SALVADORIAANSE 

VEILIGHEIDSTROEPEN TEGEN HET VOLK VAN 

DA T LAND WORDEN BEGAAN. IK DOE EEN DRINGEND 

BEROEP OP U NIETS TE ONDERNEMEN, INCLUSIEF 

HET LEVEREN VAN MILiTAIRE WAPENS EN BIJSTAND. 

WAARVAN KAN WORDEN AANGENOMEN DAT HET 

BIJDRAAGT TOT VERDERE SCHENDINGEN VAN DE 

ME);"SENRECHTEN TEGEN HET SALVADORIAANSE 

VOLK. 

PRESIDENT REAGAN, 

IK SCHRIJF U VANUIT NEDERLAND OM MIJN DIEPE 

VERONTRUSTING TE UITEN OVER DE VOORTDURENDE 

BERICHTEN OVER DOODSLAG EN ANDERE GRUWEL

DADEN DIE DOOR DE SALVADORIAANSE 

VEILIGHEIDSTROEPEN TEGEN HET VOLK VAN 

DAT LAND WORDEN BEGAAN. IK DOE EEN DRINGEND 

BEROEP OP U NiETS TE ONDERNEMEN, INCLUSIEF 

HET LEVEREN VAN MILITAIRE WAPENS EN BIJSTAND, 

WAARVAN KAN WORDEN AANGENOMEN DAT HET 

BIJDRAAGT TOT VERDERE SCHENDINGEN VAN DE 

MENSENRECHTEN TEGEN HET SALVAnoRtAANSE 

VOLK. 


