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1

Activiteiten preses, scriba en overige
moderamenleden

1.1

Juni2017

GZB
Op 1 juni heeft ouderling Bijl de jaarvergadering van de GZB bijgewoond.
Boekpresentatie
Op 7 juni woonde diaken Galjaard in het Haags Historisch Museum te Den Haag de presentatie van
het boek Diaconie; vijf eeuwen armenzorg in Den Haag bij.
Werkbezoek Groningen
Op 13 juni bracht het voltallige moderamen + de beleidssecretaris van de scriba en de voorzitter
Generale College van Visitatoren een werkbezoek aan de provincie Groningen. Op het programma
stonden een kennismaking met de PThU Groningen, een bijeenkomst rond het thema kleine
gemeenten, een rondrit en een themabijeenkomst Gaswinning, aardbevingen en scheuren in muren
en mensen’.
Federatie van Diaconieën
Op 15 juni woonde diaken Galjaard de bestuursvergadering van de Federatie van Diaconieën bij.
Afscheid N. Belo
Op 16juni heeft ouderling kerkrentmeester van der Klooster bij het CHE te Ede t.g.v. het afscheid van
dhr. N. Belo, het symposium “de HBO-theoloog als verbinder in de samenleving”bijgewoond.
GKIN
Op 17 juni heeft ouderling kerkrentmeester van der Klooster de jaarvergadering van de GKiN
bijgewoond.
Estafette 500 jaar Protestant
Op 17juni woonde diaken Galjaard in de Grote Kerk in Weesp de Estafettebijeenkomst
Noord-Holland bij met als thema Het lied op onze lippen Het protestantse kerklied’.
-

Herdenking 600 jaar Pelgrimsvaderskerk
Op 18 juni heeft ouderling Bijl de herdenking 600 jaar Pelgrimsvaderskerk te Rotterdam bijgewoond.

1.2

Juli 2017

Museum Nederland
Op 6 juli heeft ouderling Bijl de opening grootste museum Nederland te Oudenbosch bijgewoond.
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Festgottesdienst Evangelische Kirchengemeinde Frechen
Op 9 juli woonde diaken Galjaard in de Evangelische Kirche in Frechen (Duitsland, Kirchenkreise
Köln) de Festgottesdienst t.g.v. 500 jaar Reformatie én 300 jaar kerkgebouw bij en sprak een
groetwoord uit (zie bijlage). Het kerkgebouw werd destijds grotendeels gefinancierd uit de opbrengst
van in Nederland gehouden kerkcollecten.

Vergadering ELS
Op 15juli woonde diaken Galjaard in Nieuw Hydepark te Doorn de synodevergadering van de
Evangelisch Lutherse Synode bij.

t3

Augustus 2017

Fi pro n ii
Op 14 augustus hebben de scriba en mw. Nouwens-Keller een bezoek gebracht aan de door het
fipronil-schandaal getroffen ondernemers en vertegenwoordigers van de Kerken Barneveld.
Stichting Ruimzicht
Op 22 augustus woonde diaken Galjaard de jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur van de Stichting Ruimzicht bij in het kantoor van Ruimzicht in
Utrecht.
IZB Ds. K van Meijeren
Op 27 augustus heeft ouderling Bijl het afscheid van de Bethelkerkgemeente Ede en de intrede van
ds. K. van Meijeren bij de IZB bijgewoond.
Opening Academisch jaar
Op 31 augustus heeft ouderling Bijl de opening van het academisch jaar CHE te Ede.

1.4

September2017

Hervormde Vrouwenverenigingen
Op 21 september heeft ouderling Bijl de bondsdag van de Hervormde Vrouwenverenigingen te
Barneveld bijgewoond.
Catherij neconvent
Op 21 september woonde diaken Galjaard in het Catharijneconvent in Utrecht de officiële opening van
de tentoonstelling ‘Luther bij”.
Estafettebijeen komst “Als een lopend vuur”
Op 24 september woonde diaken Galjaard in de Protestantse Kerk in Gennep een van de
estafettebijeenkomsten Noord-Brabant bij: thema: Rome en Reformatie..
3

Najaarscampagne Kerk in Actie
Op 24 september is de scriba voorgegaan in de Domkerk te Utrecht t.g.v. de najaarscampagne van
Kerk in Actie gericht op ‘Versterk de Kerk in het Midden-Oosten”.

1.5

Oktober 2017

Estafettebijeenkomst
Op 3 oktober heeft de preses in Utrecht de laatste estafettebijeenkomst bijgewoond.
Libanon
Van 4-6 oktober heeft de scriba enkele projecten in Libanon bezocht.
Stichting Ruimzicht
Op 9 oktober woonde diaken Galjaard een vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting
Ruimzicht bij.
CEC (Conference of European Church)
Op 24 oktober spraken de scriba en diaken Galjaard met Rev. Heikki Huttunen en dr. Peter Pavlovic,
resp. algemeen secretaris en beleidsmedewerker van de Europese Kerkenconferentie.
Symposium “Het uitgestelde dispuut; Luthers stellingen herlezen”
Op 26 oktober was diaken Galjaard in de Nicolaikerk in Utrecht te gast op het symposium “Het
uitgestelde dispuut; Lutherse stellingen herlezen”; de scriba was één van de sprekers.
Mannenbond
Op 28 oktober heeft ouderling Bijl de gezamenlijke bondsdag van vier mannenbonden i.v.m. 500 jaar
Reformatie bijgewoond.
Studiedag “Wat is de liefde waard”
Op 30 oktober woonde diaken Galjaard in het VU-hoofdgebouw te Amsterdam de door de PThU
georganiseerde studiedag “Wat is liefde waard ?“ bij.
Eerste Protestantse Lezing
Op 31 oktober was het gehele moderamen in de Janskerk in Utrecht aanwezig bij de door dr.
Katharina Kunter uitgesproken lezing “Een frisse wind door Europa. Semper Reformanda als
duurzame energiebron “de eerste Protestantse Lezing.
Nationale viering “500 jaar reformatie”
Op 31 oktober was het gehele moderamen in de Dom in Utrecht aanwezig bij de Nationale Viering
“500 jaar reformatie”; de scriba was een van de voorgangers.
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1.6

November2017

Jaarvergadering BVEG
Op 4 november woonde diaken Galjaard in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeenten te Bussum
de jaarvergadering van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten bij.
Kristalinachtherdenking
Op 9 november woonden de scriba en diaken Galjaard in de Portugese Synagoge in Amsterdam de
Kristalinachtherdenking bij.
Vergadering Evangelisch Lutherse Synode
Op 11 november woonde diaken Galjaard in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam de
synodevergadering van de Evangelisch Lutherse Synode bij.
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2

Besluiten moderamen, benoemingen

2.1

Bestuurlijke besluiten genomen door moderamen en kleine synode
tussen 1 juni 2017 en 1 november 2017

2.1.1

Toepassing van ordinantie 5-5-2 van de Gen.Reg. Preekconsenten (verlenging
consent om een kerkdienst te leiden)
01-05-2017
Drs. T.R.A. Simonides te Burdaard
01-06-2017
Dhr. R. de Lange te Zaandam
01-01-2018
Dhr. H.J. Dijkstra te Gasselternijveenschemond
01-01-2018
Dhr. H.C. Perdok te Appingedam

2.1.2

Toepassing van ordinantie 5-5-2 en art. 5 van de Gen.Reg. Preekconsenten (verlenging
consent om een kerkdienst te leiden)
01-03-2017
Mw.drs. R.K. Schoonveld-van der Zwan te Emmeloord
22-07-2017
Dhr. W.H. Eringa te IJsselmuiden
01-09-2017
Dhr. A.B. den Hartog te Wijk en Aalburg

2.1.3

Toepassing van ordinantie 5-5-2 en art. 6 van de Gen.Reg. Preekconsenten (consent
om een kerkdienst te leiden)
22-06-2017
Dhr. G.J. Pellikaan te Maasdijk
22-06-2017
Mw. E.T. Cornet te Deventer
22-06-2017
Dhr. D. Posthouwer te Putten
22-06-2017
Dhr. A. Verstoep te Barneveld
01-09-2017
Mw. J. Elzinga-Bakkerte Groningen

2.1.4

Toepassing van ordinantie 5-5-2 en art. 6 van de Gen.Reg. Preekconsenten (verlenging
consent om een kerkdienst te leiden)
01-01-2017
Mw. E. de Vries te Oudega
01-04-2017
Dhr. J. Grootendorst te Maartensdijk
01-04-2017
Dhr. W. van der Lee te Krimpen ad. IJssel
01-06-2017
Dhr. G. Doorn te Oldemarkt
01-07-2017
Dhr. A. Verstoep te Barneveld
05-09-2017
Mw. H. Kramer-de Jong te Emmeloord

2.1.5

Toepassing van ordinantie 5-5-2 en art. 6 en 7 van de Gen.Reg. Preekconsenten
(consent om een kerkdienst te leiden)
05-09-2017
Mw. EO. Masetti-Meulenberg te Zaandam

2.1.6

Toepassing van ordinantie 5-5-2 en art. 7 van de Gen.Reg. Preekconsenten (consent
om een kerkdienst te leiden)
05-09-2017
Dhr. MA. ter Veen te Harderwijk

2.1.7

Toepassing van ordinantie 13-10 en art. 4 van de Gen.Reg. Preekconsenten (consent
om een kerkdienst te leiden)
22-06-2017
Dhr. C. Budding te Elspeet
22-06-2017
Dhr. A.W.A. Albias te Utrecht
24-08-2017
Mw. ME. Verschoof te Utrecht
24-08-2017
Dhr. J .0. IJzerman te Hardinxveld-Giessendam
19-10-2017
Dhr. T.C. Kraan te Utrecht
19-10-2017
Dhr. H.A. Kramer te Urk
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2.1.8

Toepassing van ordinantie 13-10 en art. 4 van de Gen.Reg. Preekconsenten (verlenging
consent om een kerkdienst te leiden)
Dhr. A.J.R. Treur te Vinkeveen
01-01-2017

Dhr. N.M.J. Binnendijk te Noordwijk

01-07-2017
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3

Bijlagen

3.1

Groetwoord 300 jaar Kirchenbau
Door diaken Mw. J. Gaijaard

Gruwort 300 Jahre Kirchenbau Frechen 9. Juli 2017
Liebe Frechener Festgemeinde, liebe Brüder und Schwestern,

Das Jahr 2017 ist für Ihre Kirchengemeinde und für den Ort Frechen em ganz wichtiges Jahr.
2017 bedeutet, und so haben Sie es auch in ihren Einladung zur dieser JubiIumsfeier geschrieben:
300 Jahre Kirchenbau und zugleich 500 Jahre Reformation.
Die Evangelische Kirchengemeinde Frechen feiert heute das dreihunderdjahrige Bestehen ihrer
Kirche. Damit ist die Kirche die âlteste evangelische Kirchenbau im Kölner Kirchenkreise. Die
Frechener Kirchengemeinde ist sogar âlter: ihre Ursprung geht auf die Mitte des 16. Jahrhunderts
zurück, datiert also aus der Zeit der Reformation. Mehr als 150 Jahre hat es keinen eigenen
evangelischen Kirchenbau in Frechen gegeben. Erst im 1715 könnte
Widerstânde

—

-

und nur gegen gro3e

das Konsistorium den Bau einer Kirche und eines angrenzendes Pfarrhaus

beschlie3en. In knapp zwei Jahren Zeit sind die Kirche und das Pfarrhaus gebaut und bereits im 1717
fand die Weihefeier statt.
Die Frechener Kirchengemeinde war damals ziemlich klein und das Geld für die Bau hat em

bisschen

gefehlt... aber, glücklicherweise hat es finanzielle Hilfe gegeben aus Köln, aus England und aus den
Niederlanden! Eine groherzige Geidspende ist nicht nur eine Summe Geld

—

sie bedeutet auch ganz

herzliche Beziehungen. Als Wahrzeichen der engen historischen Verbindung tragt Ihre Kirche noch
immer den Geusenengel auf dem Dach.
Es freut mich darum sehr, dass ch Ihnen im Namen der Protestantischen Kirche in den Niederlanden
recht herzlich gratulieren darf zum 300. Geburtstag ihrer Kirchenbau und dass ich die Jubilâumsfeier
mit lhnen mitfeiern darf.
Auch gratuliere ich lhnen mit der Ausgabe des wunderschönen Festbuches, das eine Fülle an
Informationen über die Kirche bietet, aber auch zeitgemâ3e Anregungen zum evangelischen Glauben
vermittelt, ja em

richtiger Lehrweg ist.

300 Jahre Evangelische Kirchenbau in Frechen meint nicht nur sich der Geschichte zu erinnern und
die Geschichte zu verstehen. Die Kirche ist nicht nur em
erneuernder Raum für Christen, die sich selbst als em

Gebâude, sie ist zugleich em sich stândig
Haus aus lebendigen Steinen verstehen. Es

bedeutet Gottesdienste und Feiertage, einen persönlichen Glauben, em

buntes Gemeindeleben,
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Veranstaltungen für die Mitglieder der Kirchengemeinde und Veranstaltungen für jedermann und so
weiter. Es bedeutet schlielich: die Zukunft gestalten.
Ich wünsche ihnen dazu alles Gute und Gottes Segen!

Drs. Jeannette Galjaard,
Vizeprsidentin der Protestantischen Kirche in den Niederlanden.

3.2

Opening Academische Jaar PThU
Door de preses, mw.ds. K. van den Broeke

Opening Academisch Jaar PThU, 1 september 2017.
Lezing:

Richteren 11, 29-40

Aan het begin van dit nieuwe academische jaar willen we Gods zegen vragen over deze academische
gemeenschap. Over het werk dat voor ons ligt, over de mensen die tot deze gemeenschap behoren,
over de plaats die de Protestantse Theologische Universiteit heeft in de wetenschap en in het
kerkelijk leven.
En terwijl in en om ons heen de vreugde om het goede leven afgewisseld wordt met verschrikkingen
als die van de kracht van water of de macht van geweld, werd ik in de afgelopen weken weer
getroffen door het bijzondere verhaal over het offer van Jefta.
Wanneer je het leest kun je haast niet anders dan dit een verhaal van verschrikking noemen.
Er wordt een belofte uitgesproken en er wordt een offer gebracht in het verhaal over de dochter van
Jefta.
Van Jefta wordt verteld dat hij een dapper krijgsheld is èn dat hij zoon is van een hoer.
Beide kwalificaties blijken bepalend voor zijn toekomst.
De halfbroers vinden in het feit dat hij zoon van een hoer is reden om hem uit te sluiten van het
erfdeel van zijn vader. Jefta wordt tot een uitgestotene.
Maar: Jefta is méér dan zoon van een hoer.
Jefta is ook: een dapper krijgsheld.
En op het moment dat Israël in strijd raakt met de Ammonieten, weten zijn broers zich dit te
herinneren.
Jefta wordt door de oudsten van Gilead gevraagd om hun aanvoerder te worden, in de strijd tegen de
Ammonieten.
Iets van het perspectief dat we in de Bijbel vaak tegenkomen, licht hier op:
de verworpene, die uitgenodigd wordt om tot hoeksteen te gaan dienen,
de ontrechte, die de touwtjes in handen krijgt.
Het verhaal krijgt daarna een andere wending.
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Jefta lijkt met glns aan zijn nieuwe rol te beginnen.
Eerst toont hij zich een keihard onderhandelaar in het gesprek met de oudsten van Gilead:
zijn positie voor de toekomst weet hij uitstekend vast te leggen.
Vervolgens blijkt hij een ware diplomaat in de besprekingen met de koning van Ammon.
Als de koning van Ammon desondanks vasthoudt aan zijn eigen standpunt, vertelt het verhaal ons dat
Gods Geest over Jefta komt, en dat Jefta zô optrekt naar de Ammonieten.
Prchtig lijkt het te gaan.
Maar...
Alsof Jefta zélf nog niet kan geloven
dat hij tot hoeksteen geworden is,
komt Jefta tot een merkwaardige daad.
Jefta lijkt te zoeken naar mogelijkheden om zijn positie te verstevigen
en komt tot een gelofte:
God, ls U mij de Ammonieten in mijn macht geeft,
dan offer ik aan u het eerste wat mij vanuit mijn huis tegemoet komt.
Het volgende moment voltrekt zich het drama.
Droog wordt het verteld:
Toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen
en reidansen.
Vrolijk als Mirjam komt zijn dochter naar hem toe om met hem de overwinning te vieren.
Zij was zijn enig kind’, voegt de schrijver er nog aan toe.
‘Jij bent het, die mij in het ongeluk stort’, roept Jefta uit, terwijl hij zijn kleren scheurt.
Je kunt dit gedrag ‘Blaming the victim’ noemen.
De schuld wordt gelegd bij het slachtoffer, dat hier niets aan kan doen.
Maar Jefta’s houding het scheuren van zijn kleren tôônt zijn verdriet.
Onmiddellijk nog v6ôr hij zijn dochter zelfs maar heeft kunnen zeggen wat er aan de hand is,
scheurt hij zijn kleren, en is in de rouw.
-

-

-

Een afschuwelijk verhaal.

De vader die zijn dochter offert.
De vader die op het moment van zijn daad géén oog heeft voor wat de consequenties zullen zijn.
‘Ik heb tegenover God een woord gesproken en kan niet terug’, zegt Jefta.
‘Vader, âls je voor God een woord gesproken hebt, doe mij dan naar wat je beloofd hebt’, zegt zijn
dochter.
Ook zij bindt zich aan de belofte van Jefta.
Het is mooi om te zien hoeveel discussie dit verhaal in de rabbijnse literatuur, in de christelijke
exegese, in kunst en cultuur heeft opgeleverd.
Aan Jefta wordt hard verweten dat hij zijn belofte gestand heeft gedaan: Joods recht maakte het
toch môgelijk om geloften op te heffen als de persoonlijke schade te groot werd.
Ook wordt er gezocht naar bijzondere wijzen om dit verhaal uit te leggen:
de dochter van Jefta zal dadelijk verzoeken de bergen in te mogen trekken, om haar maagdom te
bewenen.
Elders in de bijbel, in het boek Micha, wordt het woord ‘Berg’ als beeldspraak voor ‘Rechter’
gebruikt. Deze passage is aangegrepen om van de dochter niet het gewillige slachtoffer te maken
dat zij bij een meer letterlijke lezing is,
maar om haar te zien als een vrouw die in opstand komt en probeert om via de rechtspraak haar
lot alsnog te veranderen.
Eén gunst vraagt de dochter van Jefta nog aan haar vader:
‘Geef mij nog twee maanden tijd, zodat ik met mijn vriendinnen de bergen in kan trekken om te
10

betreuren dat ik nooit iemands vrouw zal zijn.’
Nôg zo’n zinnetje dat door exegeten breed becommentarieerd is. Is het geen paternalisme, dat hier
geschreven wordt over het verdriet dat ze niet van ‘dochter van’ tot vrouw van’ geworden is?
De meest reguliere duiding is dat hier het verdriet klinkt van iemand die zonder kinderen geen
toekomst voor zich ziet.
Twee maanden vraagt ze, om dit verdriet,
met haar vriendinnen te bewenen in de bergen.
Na de twee maanden keert zij terug.
Haar vader voltrekt aan haar zijn gelofte.
Over het algemeen wordt dat voltrekken geduid als: hij doodt haar. Er zijn exegeten die het maagd
blijven’ duiden als het offer dat zij en haar vader uiteindelijk brengen: de dochter van Jefta als
celibatair levende vrouw.
En dan komt het.
Het werd een traditie in Israël’, vertelt de schrijver ons dan, dat jaarlijks de Israëlische meisjes
gedurende vier dagen in het jaar de dochter van de Gileadiet Jefta gingen bezingen’.
Deze naamloze dochter,
wordt jaarlijks in herinnering gebracht, vier dagen lang,
door de meisjes in Israël.
Het heeft iets ontroerends, dat slot van het verhaal.
Je wéét niet goed wat je er van moet vinden.
De afschuw om het verhaal blijft staan,
de solidariteit, die gevoeld wordt met dit geofferde meisje,
kan de verschrikking niet wegnemen.
En toch: ergens voel je toch iets van vreugde, om die herinnering, die voort blijft bestaan.
Om die meisjes, die blijven zingen, ieder jaar weer.

N het verhaal gaat de geschiedenis van Jefta als krijgsman verder.

De geschiedenis lijkt bij Jefta voort te gaan,
het verhaal over het offer een onbeduidend moment in de geschiedenis.
Maar tegelijkertijd:
terwijl Jefta uiteindelijk thuishoort in de rij van richteren die Israël niet de verlossing brengt waarop
Israël hoopt,
wordt de herinnering aan de geofferde dochter voortgedragen
door meisjes van Israël,
vier dagen per jaar.
Het is, alsof twee soorten geschiedenis’ hier aan elkaar raken.
De grote geschiedenis, van mensen en volken en de strijd die daarbij hoort.
Én een geschiedenis daarnaast, daartegenin,
van mensen die oude verhalen steeds maar weer aan elkaar doorvertellen,
omdat de gedachten is ook iets doet.
Een geschiedenis, soms nauwelijks in woorden of momenten vast te leggen.
Dwaze moeders, dwaze zusters,
die de herinnering levend houden waar vergetelheid de wrede gang van de geschiedenis lijkt te
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worden.
Jefta werd, in ons verhaal van vandaag, uitgenodigd
om van verworpene tot hoeksteen te worden.
Toch is zijn verhaal niet geworden tot het verhaal van een mens die het visioen dichterbij brengt.
Maar zijn naamloze dochter,
ter herinnering aan hr,
tot hââr gedachtenis,
komen vrouwen jaarlijks bijeen, vier dagen lang,
vertelt de schrijver ons.
God wordt niet meer expliciet genoemd in het verhaal.
Zijn Geest was op Jefta, voor Jefta zijn gelofte deed.
Daarna komt God eigenlijk niet meer ter sprake.
Jefta sterft, en wordt begraven.
God wordt daarbij niet meer genoemd.
Maar in dat grote verhaal van God met mensen
zijn er wel die meisjes die gaan staan,
en die, als zij wenen, doen leven.
In de kerk komen we samen rond het teken van het kruis, rond brood en beker.
Wij hebben weet van het gebroken lichaam, van het gevloeide bloed.
Daaromheen vormen we een gemeenschap.
Een gemeenschap, op zoek
naar tekenen van hoop.
Een gemeenschap, op zoek
naar tekenen van liefde,
een gemeenschap, op zoek
naar duiding vaak
van wat ons in het leven wordt aangereikt.
Het verhaal van Jefta inspireerde me
als een verhaal met herkenning in verwarrende tijden;
als een verhaal dat het nut van duiding demonstreert,
als een verhaal met een kwetsbaar doch krachtig teken
van verbondenheid over grenzen heen
als een verhaal dat ons nodigt om d6ôr te gaan
ook in het academisch jaar dat voor ons ligt
met vieren en vertellen
opdat God ons (onze wereld en onze schepping), in dat vieren en vertellen, draagt.
-

—
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Herdenkingsdienst Leidens Ontzet
Door de preses, mw.ds. K. van den Broeke

Herdenkingsdienst Leidens Ontzet, 3 oktober 2017, Pieterskerk
Dat Leiden een bijzondere stad is, blijkt alleen al uit het project Muurgedichten dat hier in 1992 startte.
Inmiddels 25 jaar geleden. Inmiddels ook afgerond. Gestart met prachtige Nederlandse gedichten,
later uitgebreid met gedichten in veel verschillende talen. Inmiddels als idee gekopieerd door tal van
andere steden in Nederland. Maar oorspronkelijk: een echt Leids initiatief, passend bij de cultuur van
deze stad.
Een gedicht dat niet tot het project muurgedichten’ hoort, terwijl het wél op een Leidse muur te lezen
is, is het waard om vandaag te noemen.
Hoe vaak zijn velen van ons er niet langs gefietst of gelopen: het noodvers door Jan van Hout. Op de
muur van het stadhuis. Dat vers dat de stadssecretaris Jan van Hout schreef als dankbaarheid voor
het Leids Ontzet. Gegraveerd in een plaat die waarschijnlijk ooit een altaarsteen in de Pieterskerk
was. Een gedicht waarin Jan van Hout God dankt voor het brood dat er weer is. Het middengedeelte
van het vers telt 131 letters: zoveel dagen als het beleg van Leiden geduurd heeft. Verschillende
letters zijn wat groter en met goudopsnede: zij laten het jaartal 1574 zien.
Het is in die geest van dankbaarheid dat wij hier vandaag bij elkaar zijn. Het is in die geest dat de
Universiteit Leiden de vrijheid en gerechtigheid nog altijd hoog in het vaandel draagt. Het is in die
geest dat de stad Leiden zorg draagt voor haar burgers, vanuit een stadhuis waar, ook in de
architectuur, gerechtigheid en vrede de deur flankeren.
3 Oktober.
Buiten Leiden begrijpt nauwelijks iemand wat we hier vandaag nou precies vieren. In Leiden, en in het
DNA van ieder die een tijd ècht in Leiden gewoond heeft verankerd, zit het feest vast verankerd.
Dat prachtige verhaal van het volk dat zich moest verschansen in de stad en daar bijna uithongerde.
Dat volk, getroffen ook door ziekte, waar de dood rondwaarde.
Ik probeer me er soms een voorstelling van te maken hoe dat was. De Spaanse koning tegenover die
fiere Nederlandse prins van Oranje. De katholieken tegenover de protestanten. (In dit jaar van 500
jaar reformatie is er op veel plaatsen dankbaarheid voor mogelijkheden in de oecumene en wordt met
schaamte teruggezien op hoe heftig het er in de zestiende en zeventiende eeuw aan toe kon gaan.)
Dat volk in de stad, dat niet wist of het zin had om zich te blijven verzetten. Verdeeldheid binnen de
stadsmuren. De Spanjaarden die al een eerste periode van belegering achter de rug hadden en nu
opnieuw probeerden om Leiden uit te hongeren. De troepen van Willem van Oranje die wisten dat ze
over land’ de strijd nooit zouden kunnen winnen. De watergeuzen, die een heel andere tactiek
kenden. En dan die dijken die doorgestoken werden. Op zoveel plaatsen in Zuid-Holland. Vruchtbaar
land dat geïnundeerd werd, omdat het de enige manier was om de Spanjaarden te kunnen verslaan.
Het wachten in Leiden totdat ook de wind en het slechte weer nog hielp om het water écht tot aan
Leiden te laten komen, de Spanjaarden te verjagen en de Watergeuzen toegang te verschaffen.
In gedachten hoor ik mijn kinderen elk jaar weer die basisschoolliedjes zingen over Cornelis Jan
Joppenszoon. Die klom over een muur. 0 wat zag hij daar. Hutspot op een vuur!
En de triomfantelijke liedjes over Pieter van der Werf. Pieter, Pieter van der Werf.
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Historici kunnen nog zoveel aan fact-checks doen, in onze harten staat het verhaal gegrift van een
burgemeester die als de stad op het punt van opgeven staat omdat de bevolking totaal
uitgehongerd is zijn eigen lichaam te eten aanbiedt, liever dan zich over te geven. In de Leidse
straten ruikte het vanavond naar hutspot, ongeacht wat de Spanjaarden nou precies ooit klaar
maakten. Dat beeld van die weesjongen die bij Lammenschans ontdekte dat de Spanjaarden gevlucht
waren en die een kookpot met hutspot vond staat op onze netvliezen. En natuurlijk was er vanmorgen
vroeg haring en wittebrood voor iedere Leienaar die dat maar wilde. Beeld van de Watergeuzen die
vrijheid en voedsel brachten.
—

—

Bij de schriftlezing uit Jozua dacht een enkeling van u misschien: dat gaat verkeerd daar, de muren
moeten niet vallen! Maar het is maar vanuit welk perspectief je kijkt. In Jericho verschanste de vijand
zich en was het het volk dat uitzag naar een land van recht en vrede dat hoopte de muren te slechten.
Een verhaal, dat verhaal over de muren van Jericho, waar 66k wel getwist kan worden over de
verhouding tussen fabel en feit. Veel meer misschien nog wel dan in de verhalen over Leidens ontzet.
Wat beide verhalen delen is de hoop, de moed, het vertrouwen
dat verzet loont.
Dat het k6n: vasthouden aan recht en zien dat het er komt.
Dat God dârop gericht is en daarvoor symbool staat.
Dat er verhalen zijn van mensen uit verschillende rangen en standen die ook al lijken âIIe middelen
hen ontnomen vst durven houden aan wat ze als gerechtigheid hebben leren verstaan
en dan ook met gerechtigheid beloond worden.
—

—

Verhalen van hoop
voor ieder van ons.
Wij vertellen elkaar die verhalen van hoop
terwijl er genoeg onrecht op aarde te vinden is.
Tussen volken, tussen bevolkingsgroepen, tussen sociologisch te onderscheiden groepen, tussen
hele gewone mensen.
Ook onze tijd kent haar iconische beelden. Van een Syrisch jongetje, aangespoeld op een strand. Van
een bondskanselier die het durft te zeggen: ‘Wir schaffen das!’
‘Verzet heeft zin’, vieren we vandaag.
We kunnen God danken voor brood en voor vrijheid.
Feest vieren betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid van anderen.
Jan van Hout schreef het al vroeg op de belangrijkste muur van deze stad. Brood genoeg voor
iedereen.
Vele muurgedichten zouden, eeuwen later, volgen.
Het vieren van het feest van 3 oktober grift de woorden in alle muren die wij maar op kunnen werpen:
Voedsel vond het weeskind
Zichzelf gaf een mens
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Geen mens die ooit nog een lege pot vindt
is onze plicht, ons recht, onze wens.
Amen
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