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Colofon
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen 
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de 
binnenstad van Amsterdam en daarbuiten willen wij in 
leven en werken het evangelie van Jezus Christus present 
stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, 
maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch 
maatschappelijk werk en medische zorg voor onverze-
kerden. De woongemeenschap functioneert hierin als 
groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening 
ondersteunt. Van meet af aan is de gemeenschap een plek 
waar christenen met verschillende achtergronden hun 
dagelijks leven delen. Als werkplaats voor oecumene 
zoeken we wat ons samenbindt. Communiteit Spe 
Gaudentes vormt de kern van het grotere geheel van 
Oudezijds 100 en draagt verantwoordelijkheid voor het 
reilen en zeilen van de gemeenschap.

Abonnement & informatie
Een abonnement op KajuitNieuws kan ieder moment 
ingaan. Neem contact met ons op en u krijgt Kajuit-
Nieuws thuisgestuurd. De richtprijs is € 10,-.

Wilt u meer weten over onze gemeenschap? Neem een 
kijkje op onze website www.oudezijds100.nl of neem 
contact met ons op (zie achterzijde). We sturen u graag 
informatie toe.

Acceptgiro
U kunt ons helpen door voor ons te bidden, ons werk 
financieel te ondersteunen of als vrijwilliger met ons mee 
te werken in Amsterdam of Maria ter Claesze (Friesland). 
Met de bijgevoegde acceptgiro kunt u
- giften overmaken voor het KajuitNieuws-abonnement
- giften overmaken ten bate van ons werk

Productie
Dit nummer van KajuitNieuws werd opgemaakt en 
gedrukt bij Weevers Print and Packaging te Vorden. 
Redactie en logistiek: zr Rosaliene Israël sg,  
Pieter Pronk tg, Lobke Timmerman tg,  
Leendert van Wolfswinkel tg en Annette de Zwart dg.



Vriendenbrief
Durven en doen

Amsterdam, april 2017
Aan allen verbonden met  
Gemeenschap Oudezijds 100, 

Christus is opgestaan! 
De paasacclamatie klinkt nog na in onze 

oren, maar de betekenis is voor velen al 
verloren. Angst neemt haar plaats weer in, en 
ja, er zijn veel geluiden die ons angst 
inboezemen. We hebben een weerstand 
opgebouwd om op de hoopvolle betekenis van 
die paasacclamatie te vertrouwen.

Wees niet bang
Als je de gekwetste mensen ziet in de 

maatschappelijke opvang, misbruikt door fam-
ilie, gevlucht voor politiek geweld, mishandeld 
door partners, hoge financiële schulden door 

verstandelijk onvermogen en bureaucratische 
regelgevingen, dan begrijp je dat angst de 
plaats van vertrouwen heeft ingenomen. Maar 
niet alleen in de maatschappelijke opvang zie 
je dat angst het levensbeeld bepaalt. Al het 
politiek extremisme is gericht op angst. Angst 
bepaalt zelfs de economie, de prijs van goud. Er 
is een factor in goudopties die bekend staat als 
de ‘angstindex’, uitgevonden door James Turk 
in 1980. 

Er wordt in onze politiek veelvuldig over de 
‘Nederlandse identiteit’ gesproken, maar ook 
daar met angst als drijfveer. 
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Als onze identiteit gedreven wordt door 
angst, zijn wij dan niet vervreemd van onze 
Schepper? Hij die juist zegt: ‘Wees niet bang, 
want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben 
je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je 
steunen met mijn onoverwinnelijke rechter-
hand.’ (Jesaja 41:10)

Een lange reis 
De paaseditie van Kajuitnieuws staat 

traditioneel in het teken van de oecumene, 
de eenheid van de kerk. De christelijke kerk 
die de boodschap heeft die alle angst over-
wint, maar deze helaas niet altijd uitstraalt. 
We gedenken dit jaar de angst van zeven-
honderd jaar geleden, oftewel de kritische 
stellingen van Luther die hebben geleid tot 
de reformatie. Ook de angst om de identiteit 
te verliezen komen we in de kerk tegen, met 
alle scheuringen tot gevolg. Het is een verlam-
mende angst die ons gebrek aan vertrouwen in 
God toont. God, die met ons op weg is en ons 
de weg wijst.

De eenheid van de Kerk is als een reis, met 
wegenkaarten en ritmes, vertragingen en 
versnellingen en zelfs blokkades. Zoals met 

elke reis vereist eenheid vasthoudendheid, 
inspanningen en inzet; het is niet de nietig-
verklaring van conflicten en ontkenning van 
meningsverschillen. De bestemming van de 
reis lijkt ver, onmogelijk te bereiken bijna. 
Alleen als je niet opgeeft, zul je er komen. Zij 
die op deze manier doorgaan, worden getroost 
door de voortdurende ervaring van de gemeen-
schappelijke vreugde, zelfs als het eindpunt 
nog niet volledig bereikt is. 

Elke keer als angst en wantrouwen opzij 
worden gezet, herkennen wij onszelf in Gods 
liefde. Die Liefde is de basis van een evenwich-
tige identiteit zowel voor onze maatschappij 
als de Kerk, voor onze communiteit als voor elk 
individu. 

Vanuit die identiteit blijft de paasac-
clamatie doorklinken, waar je ook bent.
Christus is opgestaan!

br Rik Florentinus
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Steun ons 
Het afgelopen jaar heeft Oudezijds 100 
zich mogen verheugen over de steun 
van een heel aantal fondsen voor diverse 
projecten.
Met hulp van Stichting R.C. 
Maagdenhuis, de Janivo Stichting, 
Stichting Interkerkelijke Oriëntatie 
Centrum (SIOC), het Kansfonds 
(voorheen SKAN-fonds), Mr. 
August Fentener van Vlissingen 
Fonds, Travelnauts en Stichting 
Kinderpostzegels, konden wij 
doorgaan met het project ‘Renovatie 
en herinrichting gezinskamers 
Intensief Begeleid Wonen’ en voldoen 
de gezinskamers inmiddels aan de 
norm passend bij het landelijke project 
‘Veilige jeugd, kinderen in de opvang’. 
Vanaf januari konden wij dankzij 
steun van het Oranjefonds, de Janivo 
Stichting en het Kansfonds ook starten 
met ‘Soep van Kana’, een buurtwinkel 

en ontmoetingsplek, waar mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt 
werkervaring op kunnen doen met alle 
aspecten van de horeca.
Samen met de vele particuliere 
giften die wij ook het afgelopen jaar 
mochten ontvangen, ondersteunen 
al deze fondsen onze gastvrijheid en 
de professionaliteit van onze zorg 
aan de meest kwetsbaren van onze 
samenleving.

Draagt u de activiteiten van Oudezijds 
100 ook een warm hart toe? Kijk dan 
op www.oudezijds100.nl/steunons of 
de facebookpagina van Communitaire 
Gemeenschap Oudezijds 100, waar we 
u op de hoogte houden van lopende 
en toekomstige projecten. Om het u 
gemakkelijk te maken, kunt u sinds kort 
ook direct via onze website doneren!
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Een nieuwe oven voor de refter

Na twintig jaar trouwe dienst heeft onze 
oude oven het begeven. Twintig jaar 
waarin werkelijk van alles is bereid, van 
verjaardagstaarten tot kerstmaaltijden, 
van Italiaanse lasagne tot Surinaamse kip. 
Maar nu is hij echt op.

Als vervanging willen wij heel graag een 
professioneel fornuis, een echt degelijke 
oven die voldoende vermogen heeft om te 
koken voor onze steeds groter groeiende 
gemeenschap. Met twee wokbranders om 
grote pannen snel op te warmen, en een 
grote oven waar nog meer lasagne in kan. 
En vooral: die de komende twintig jaar 
weer mee kan. Het enige nadeel: deze oven 
kost maar liefst € 3049,-!

Helpt u ons mee dit bedrag bij elkaar te 
krijgen? 

Ga naar http://www.oudezijds100.nl/
nieuws/nieuwe-oven-voor-gemeenschap-
oudezijds-100 en doneer direct via onze 
site!
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Welkom en afscheid

Welkom
In het Vaderhuis hebben we de afgelopen 
maanden een aantal nieuwe bewoners mogen 
verwelkomen: Tigist, Jeanine en Nicoletta. 
Ook Gerbrich woont hier voor twee maanden 
om zich als vrijwilliger in te zetten. En Maté, 
Christiaan en Dorothée wonen ‘anti-leegstand’ 
in de gemeenschap, om tijdelijke leegstand van 
kamers tegen te gaan. Al een tijdje werkzaam 
bij Kruispost, maar nu tijdelijk op intensievere 
basis betrokken is Tom. Hij vervangt Sarineke 
tijdens haar zwangerschapsverlof als coördi-
nerend arts van Kruispost.

Afscheid
We hebben afscheid genomen van onze diaco-
naal-vrijwilligers Solenn en Franzi. Solenn 
werkt inmiddels als au pair in Madrid en 
Franzi bereidt zich door middel van een stage 
als verzorgende in een ziekenhuis voor op haar 
studie geneeskunde.

Veni, vidi, foetsie
Rob verbleef in februari op Oudezijds 100 van-
wege zijn stage diaconaal-missionair werk aan 
de Protestantse Theologische Universiteit. Erik 
nsj verbleef gedurende de veertigdagentijd in 
de gemeenschap in het kader van zijn noviciaat 
bij de Jezuïeten.
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Thema Soep van Kana
Een nieuwe plek met een mooie geschiedenis

In gesprek met 
Jan Pronk en Gerlinde Buit

Op een vrijdagmiddag, als Soep van 
Kana open is, hebben we afgesproken met 
Jan Pronk, die veertig jaar geleden intensief 
betrokken was bij het toenmalige restaurant 

‘In de bruiloft van Kana’. Aan hetzelfde  
tafeltje zit Gerlinde Buit, een van de  
vrijwilligers en een dragende kracht van  
Soep van Kana.

Begin februari vond de feestelijke opening plaats van Soep van Kana. Mensen die in de buurt 
wonen of werken, kunnen aan de Oudezijds Voorburgwal 95 voor een mooi prijsje terecht voor 
een goede soepmaaltijd, een heerlijke cappuccino of een drankje, ondertussen genietend van het 
bijzondere mozaïekkunstwerk dat het interieur vormt van Soep van Kana. Het wordt gerund door 
mensen die op Oudezijds 100 wonen en biedt binnenkort ook werkervaringsplekken voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar nieuw en hip als het is, is het tegelijk een voortzetting 
van het verleden. Dertig jaar geleden had Oudezijds 100 op precies dezelfde plek een restaurant, 
ook voor de buurt en ook gerund door vrijwilligers uit de gemeenschap. Toen heette het nog ‘In de 
bruiloft te Kana’.



Jan Pronk, veertig jaar geleden was u 
werkzaam bij ‘In de bruiloft van Kana’. Hoe 
kwam u daar zo terecht?

‘In oktober 1971 zocht ik een stageplek 
voor mijn studie Theologie. Via via hoorde 
ik iets over Oudezijds 100 en ik nam contact 
op met dominee Boiten (fr Rolf, een van de 
eerste communiteitsleden van Spe Gau-
dentes, red.). Ik kon bij hem komen stage-
lopen, maar wel onder de voorwaarde dat 
ik in Amsterdam kwam wonen. Ik kwam te 
wonen op de Oudezijds Voorburgwal 155, het 
jeugdhuis van de Waalse kerk aan het Walen-
pleintje. De gedachte van fr Rolf en anderen 
was dat de moderne mens zijn ziel niet meer 
toevertrouwt aan de priester, maar nog wel 
aan de barman. Zodoende ging ik als pastor 
én barman aan het werk bij ‘In de bruiloft 

van Kana’. Daar heb ik uiteindelijk tot 1974 
gewerkt.’

Hoe zag het restaurant er toen uit en wie 
waren je klanten?

‘‘In de bruiloft van Kana’ was een ouder-
wets eetcafé. Er was een lange bar, die door 
het hele restaurant liep en doorging tot aan 
de ingang. Je kon met krukken aan de bar 
zitten. En er stonden ook nog wat tafeltjes met 
stoelen.

Er kwamen veel vaste klanten, zoals de 
lunchploeg van een kantoor hier in de buurt. 
Die aten gewoon hun eigen broodje op, maar 
vonden het gezellig om dat hier te doen. ’s 
Avonds kwamen er mensen uit de provincie die 
in Amsterdam werkten. Deze mensen moesten 
immers ook eten en voor ƒ 3,60 kon je hier al 
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een dagschotel kopen. Er kwamen ook stu-
denten van de zogeheten Bibliotheekschool in 
Amsterdam-Zuid die in deze buurt op kamers 
woonden. Sommige vaste klanten kwamen 
hier zo regelmatig, dat ze ons ook gingen 
helpen met afwassen. Dat vonden ze gezellig, 
dan konden we nog verder praten over een en 
ander.

Aan de achterkant grensde het gebouw 
aan een sekstheater dat zijn hoofdingang had 
aan de Oudezijds Achterburgwal, maar ook 
een deurtje dat uitkwam op de Kreupelsteeg, 
net als ‘In de bruiloft van Kana’. De portiers 
van het sekstheater bestelden regelmatig eten 
bij ons, dat we dan bij ze langs brachten, we 
hadden met hen ook een goede relatie. Het is 
ook eens gebeurd dat het restaurant door hen 
als vluchtroute werd gebruikt. Toen kwamen 
ineens de twee portiers die we goed kenden via 

de achterdeur binnengestormd, gevolgd door 
iemand die ze bedreigde met een pistool. Via de 
voordeur renden ze allemaal weer naar buiten.

In de loop van de tijd bouwden we een 
goede relatie op met die twee portiers. Jaren 
later opende een van hen, Gerrit, een cafeetje 
vlakbij de Westerkerk. Wij werden uitgenodigd 
voor de opening, waar de halve Amsterdamse 
onderwereld aanwezig was. Van ons kreeg hij 
een bordje waarop stond ‘met Gods zegen en 
een jouw grote mond krijg jij je zaakje heus 
wel rond’. Dat vond hij prachtig: ‘Iedereen 
krijgt twee gratis consumpties, maar dominees 
drinken gratis onbeperkt!’’

Was het altijd zo spannend?
‘Er waren ook veel dagen bij dat er maar 

weinig klanten waren en dat er niet veel 
gebeurde. We waren geopend van half twaalf 
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’s middags tot half acht ’s avonds, en tussen 
lunch en avondeten was altijd een periode 
dat er vrijwel geen bezoekers waren. En ook 
lang niet alle bezoekers waren zulke ruige 
types hoor. Je had bijvoorbeeld ook een keer 
een damesclub uit Amstelveen lunchen, die 
bezig waren met een bepaalde Bijbelcursus 
en het leuk vonden om hier te komen eten. 
Ik herinner me dat omdat ze ons enigszins 
overvielen met zo’n grote groep. Ik moest 
toen heel snel heel veel broodjes ontdooien, 
en de snelste methode om dat te doen was 
onder de haardroger op het damestoilet. Maar 
dan moest ik natuurlijk wel zorgen dat ze dat 
niet zagen.’

U vertelde dat u hier een pastorale stage liep. 
Hoe werkt dat, pastoraat in een restaurant?

‘Iedereen die bij ons werkte was ook 
‘pastor’, dat wil zeggen dat iedereen een 
luisterend oor bood. Klanten konden bij ons 
kwijt wat ze van het hart moesten en wat ze 
thuis niet durfden te vertellen. Er was ook 
een speciaal tafeltje in de hoek waar je even 
kon praten. Praten en bedienen gingen hier 
hand in hand.

We vonden het ook belangrijk dat 
iedereen die hier at te horen kreeg wie wij 
waren en dat dit bij Oudezijds 100 hoorde. 
Het restaurant had natuurlijk een opval-
lende naam en er was ook een schilderstuk 
uit Zweden over de bruiloft van Kana. Als er 
nieuwe mensen kwamen, legden we hier iets 
over uit en vertelden het Bijbelverhaal over 
Jezus op de bruiloft in Kana. In de loop van 
de tijd ontstonden er zo groepjes van mensen 
die mee wilden doen aan een Bijbelkring. Die 
werden twee keer in de week gehouden, ’s 
avonds een uur na sluitingstijd, met mensen 
die regelmatig in het restaurant kwamen 
eten.’

Gerlinde, welke indruk maken deze verhalen 
over In de bruiloft te Kana op jou?

‘Het beeld wat ik krijg van Jans verhalen 
is dat het een goed lopend restaurant was met 
een vaste klantenkring. Dat is ook wat ik van 
Soep van Kana hoop, dat het zich die kant op 
ontwikkelt. Dat mensen hier niet alleen meer 
komen voor de lekkere soep of koffie, maar ook 
voor een praatje. En dat we waar dat relevant 
is, mensen bekend kunnen maken met het 
maatschappelijk werk, de Kruispost of de 
inloop van Oudezijds 100.

We zijn er denk ik in geslaagd om Soep 
van Kana een hippe uitstraling te geven, 
terwijl de prijzen wel relatief laag zijn. De 
sociale doelstelling lees je niet af aan hoe het 
eruit ziet. Soep van Kana is daardoor een plek 
waar mensen met allerlei achtergronden zich 
welkom kunnen voelen. Er zijn denk ik ook 
wel verschillen met ‘In de bruiloft van Kana’. 
We gaan bijvoorbeeld niet snel met gasten in 
gesprek over geloof of de Bijbel.’

Jan: ‘Ja, de tijden zijn veranderd. Het was 
vroeger ook altijd wel aftasten of mensen 
wilden praten. We waren ook wel voorzichtig, 
we drongen ons niet op aan mensen die 
geen interesse hadden. Maar we legden wel 
bijvoorbeeld het KajuitNieuws op tafel. Gasten 
moesten wel weten dat wij van de kerk waren, 
dat dit bij Oudezijds 100 hoorde.’

Gerlinde, zou je dat nu ook zeggen?
‘Minder. Ik zou het wel vertellen aan 

mensen die het nodig hebben, maar niet aan 
bijvoorbeeld toeristen die voor een keer in 
Amsterdam zijn. Maar voor mensen hier uit 
de buurt wil ik wel dat ze weten dat dit bij 
Oudezijds 100 hoort en dat we eventueel ook 
meer te bieden hebben.’
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Hoe ontstond het idee voor Soep van Kana?
‘Dat was een jaar of twee geleden. De 

ruimte stond al langere tijd leeg en zou 
opgeknapt gaan worden door een kunste-
naar. De vraag vanuit de communiteit was: 
wie wil hier iets mee doen? Willemijn Goos, 
die toen nog op Oudezijds 100 woonde, had 
toen het idee om iets te doen met soep en 
ik wilde dat ook wel graag. Het eerste idee 
was vooral: huisgemaakte soepen met veel 
groenten als gezond alternatief voor de vele 
plekken in de buurt waar je pizza en patat 
kunt kopen. Later kwam het idee van werk-
ervaringsplekken daarbij.’

Wat houdt dat in? 
‘Als de opstartfase achter de rug is gaan 

we plekken aanbieden voor mensen zodat 
ze kunnen werken en tegelijk een opleiding 
krijgen. Die werkervaringsplekken zijn 
bedoeld voor mensen met een afstand tot 
arbeidsmarkt, mensen die om wat voor reden 
dan ook geen werk kunnen vinden. Dat 
kan bijvoorbeeld iemand zijn die op Oud-
ezijds 100 een begeleid wonen-traject doet, 
maar het kunnen ook mensen van buiten 
de gemeenschap zijn. Iedere twee maanden 
kunnen ze dan een module volgen over een 
bepaald thema, zoals hygiëne of gastvrijheid. 
Er zijn in totaal zes modules, zodat je in een 
jaar tijd zes certificaten kan halen.’
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En voor wie is de soep die jullie serveren?
‘Voor mensen die in de buurt wonen en 

werken, eigenlijk wat Jan ook beschrijft. Dat 
is de primaire doelgroep. Daarnaast zijn toer-
isten ook welkom, we hebben hen ook nodig 
om een goed draaiende soepwinkel te hebben. 
Maar zij vallen niet onder de belangrijkste 
doelgroep.’

Jan: ‘Komen de bezoekers ook daadwerkelijk 
vooral uit de buurt?’ 

Gerlinde: ‘Er zijn nu wel al wat buurtgenoten 
vaste klant bij ons. Ze komen vooral via via, 
ze kennen Oudezijds 100 of zijn met Soep 
van Kana bekend omdat ze een uitnodiging 

hadden gekregen voor het openingsfeest. 
Af en toe komen er ook wat toeristen die 
toevallig langs lopen. Er moet nog wel meer 
bekendheid komen. Wat het lastig maakt, is 
dat de soepwinkel onder straatniveau ligt. 
Mensen stappen daardoor niet zo makkelijk 
zomaar naar binnen.’

Jan: ‘Dat het onder straatniveau ligt geeft het 
ook wel een bijzondere sfeer, van een intieme, 
besloten plek. Dat herken ik duidelijk van 
vroeger. Wat in onze tijd anders was, is dat we 
ook klandizie buiten het restaurant hadden. 
Vroeger zaten hier veel kantoren in de buurt, 
waar we dan thee gingen brengen. Later ver-
huurden we ons restaurant ook voor feestjes.’

Gerlinde, wat is je droom voor Kana voor over 
drie jaar?

‘Voor een deel ben ik nu al heel tevreden. 
Ik krijg energie van leuk samenwerken met 
vrijwilligers, de leuke sfeer en de gesprekken 
tijdens het werk met collega’s. En van klanten 
die het hier leuk vinden, die genieten van 
het lekkere eten en hoe bijzonder het er hier 
uitziet. Voor over drie jaar hoop ik dat we dan 
een dag extra open zijn, en dat we genoeg 
klanten hebben om een aardige omzet te 
hebben. Die omzet kunnen we dan gebruiken 
om meer vrijwilligers te begeleiden en ze 
uitgebreidere leermodules aan te kunnen 
bieden. Ik hoop dat er dan iedere dag één 
coördinator werkt met twee vrijwilligers. En 
dat we dan een mooie verzameling hebben 
van de allerlekkerste soeprecepten!’



Column Kruispost 

Sommige van onze patiënten hebben de 
hoop op meer eenheid al lang verloren: eenheid 
in het eigen leven, tussen etniciteiten, religies, 
rijk en arm, enzovoort. Zij zijn hun droom van 
een solidaire wereld verloren.

Het leven is overleven geworden en een 
regulier bestaan bestaat voor hen ogenschijnlijk 
niet. Hoop doet leven, maar wat als het leven je 
langzaam ontglipt? Wat als je het gevoel hebt 
dat je geen invloed hebt op je eigen leven? Wat 
als je je afvraagt of je er überhaupt wel mag zijn?

In het afgelopen jaar zagen we veel vrouwen 
op het spreekuur met een ongewenste zwanger-
schap. Ze weten het meestal heel zeker: er is geen 
hoop en dús mag er ook geen leven zijn. Als ik 
zelf al geen bestaansrecht heb, hoe kan een kind 
dit dan krijgen? Eigenlijk willen ze hier liever 
niet verder over nadenken: het is goed zo.

Ons team van artsen en maatschappelijk 
werkers staat dan voor een moeilijk gesprek, 
waarin niet alleen het kind bestaansrecht 
krijgt, maar ook de moeder. De band met het 
gezin van herkomst wordt gelegd, er wordt 

gezocht naar mogelijkheden. Het leven krijgt 
een plaats en een rol. 

Hoe vaak zien we dan niet dat juist dit 
ongeboren leven nieuwe hoop brengt en de 
generaties weer met elkaar verbindt. Onlangs 
zagen we zo’n, in eerste instantie ongewenste, 
Filipijnse baby die dankzij zijn komst de band 
tussen de ouders en grootouders herstelde en 
zorgde voor meer eenheid in het bestaan. Juist 
dit ongeboren leven blijkt dan hoop te brengen 
en de generaties met elkaar te verbinden.

Nieuw leven als teken van nieuwe Hoop. 
Als teken van eenheid van Gods schepping. 
Zolang er leven bestaat, zolang is God met onze 
aarde bezig en is er hoop. Zolang zal er in ieder 
van ons, misschien ver weggestopt in onze 
diepte, leven zijn dat kan leiden tot een bestaan 
waarin Gods eenheid is hersteld en waar er een 
nieuwe toekomst is.

zr Albertine de Bruijn-Boiten sg
algemeen coördinator Kruispost 



Kroniek
Delen en werken

In januari was het retraiteweekend van 
communiteitsleden en tochtgenoten op 
Maria ter Claesze, waarin gedeeld werd wie en 
wat ons inspireert in het communitaire leven. 
In april gaat de communiteit opnieuw op 
retraite, dit keer bij de Hooge Berkt (Bergeijk).

Er waren de nodige logés, waaronder 
oude bekenden Brenda en Matthijs, Corinna, 
Thomas, Melinda en Rie, lid van Gemeen-
schap de Hooge Berkt. En maatschappelijk 
stagiair Marieke (dochter van juf Mirjam) 
liep een dag mee, evenals Tineke en Jeroen, 
studenten van de Theologische Universiteit 
Kampen.

Verschillende groepen brachten een 
bezoek aan Oudezijds 100: een groep theol-
ogen van het Pittsburgh Theological Sem-
inary (V.S.), een groep Amerikaanse medici 
van de University of Miami, diaconaal-vri-
jwilligers van het Diakonisches Jahr uit 
Duitsland, een groep van de Bildungsakad-
emie, vertegenwoordigers van de Groene 
Grachten, en marketingdeskundigen van 

Charistar, een adviesbureau dat zich richt 
op de non-profit sector. Daarnaast gaf zr 
Albertine een presentatie aan de Evangelische 
Hogeschool en verzorgde zr Rosaliene een 
bezinningsdag over communitair leven bij 
Nijkleaster (Jorwert).

Meeleven
Op 6 maart is mw. Schoenmaker overleden 

te Breda. Ze werd 79 jaar oud. Op 11 maart is ze 
begraven op Natuurbegraafplaats de Hoevens 
te Alphen (NB). Enkele communiteitsleden en 
(oud-)medewerkers van Kantoor Smirna en 
Kruispost waren aanwezig bij de begrafenis 
om dhr. Schoenmaker en de familie terzijde te 
staan.

Vieren
Saralynn, dochter van Bram en Annalyne is 

op 5 januari 2017 geboren en op 2 april gedoopt. 
Milan-Lee, zoon van Dunya, is geboren op 7 januari. 
Op 19 maart is Bent geboren, zoon van br Sjoerd en 
zr Dorothea, broertje van Lize, Jobbe en Douwe.
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Vanuit Maria ter Claesze

De icoon
Sommigen krijgen van mijn wonderlijke 

verhalen een soort kick. Ten onrechte, want als 
mijn verhalen geen grote missers en vraa-
gtekens bevatten, zou het een onwerkelijke 
selectie zijn.

Op een avond praatten fr Rolf en ik over de 
missers, de juiste hulp die echter met de dood 
was afgelopen. We kregen immers diegenen 
die geen helper (meer) hadden. Er waren als 
het ware twee groepen: jonge zwervers verzeild 
in drugshandel en mensenhandel (Fransen, 
Joegoslaven, Noord-Afrikanen, Zweden, Russen 
enz.) en een tweede groep: ouderen, oorlogss-
lachtoffers uit kampen, gerepatrieerden, e.a. 
Ook zij kwamen overal en nergens oorspron-
kelijk vandaan, zowel geografisch als mentaal. 
Alle kleuren, alle talen, verzeild in ellende of 
deelnemers aan de ellende.

Die beide groepen liepen nogal eens in 
elkaar over, zo ook bij de vrouw uit mijn 
paasverhaal. Hoe haar naam was? Aangezien er 
ongetwijfeld nog mensen zijn onder de lezers 
die haar gekend hebben, kom ik niet verder 
met haar naam dan haar voorletter. Was het 
Ch of K? Het begon als K., maar eindigde ze 
niet als Ch? Ze was een transseksueel, sociaal, 
mooi, en had harde werkershanden, die heel 
zacht konden zijn. Ze zat in het raam naast 
‘In de Bruiloft van Kana’, ons eethuisje. Als 
je aankwam om te werken in het restaurant, 
zwaaide ze ons toe en vertelde de laatste 
nieuwtjes van de buurt. Was het stil bij haar 
‘in de kast’ en druk bij ons, dan schoot ze snel 
een ‘echte’ jurk aan en kwam gauw helpen 
met afwassen. Soms als ze ‘werkte’ achter het 
raam, stuurde ze een van haar klanten haar 
naar ons met de woorden: ‘je moet hiernaast 

Kerkelijk jaar
Tijdens de veertigdagentijd werd geld 

ingezameld voor Stichting Bootvluchteling, 
een organisatie die zich inzet voor de eerste 
opvang van bootvluchtelingen op de Middel-
landse Zee. Bij deze organisatie is Rob, broer 
van tochtgenoot Lobke, werkzaam geweest. 
Onder de titel ‘Lost & Found’ werden tijdens 
de veertigdagentijd avonden geestelijke 
vorming georganiseerd voor de hele gemeen-
schap. Naast de gebruikelijke ochtend- en 
avondgebeden, werden ook de completen 
gebeden in de crypte, voorafgegaan door een 
meditatie onder leiding van Mieke (een van 
onze vaste receptionisten), Erik nsj of een 
van de tochtgenoten. Naast de vegetarische 
stiltemaaltijden vormden deze meditaties een 
extra stimulans in de gemeenschappelijke 
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.
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zijn, je hebt een dominee nodig, geen hoer!’ 
Als ze ’s avonds laat naar haar ‘eigen huis’ ging, 
had ze héél veel verdiend, onwaarschijnlijk 
veel. Als ik het niet zelf gezien had, zou ik het 
niet geloofd hebben. Haar collega’s die nog 
lokkend buiten stonden, liepen soms de tranen 
over de wangen, omdat ze, als ze te weinig 
verdiend hadden, klappen konden verwachten. 
K. wist dat maar al te goed. Het geld kon haar 
in zijn veelheid niet veel schelen, ze deed dan 
een wille-keurige greep in haar zak voor haar 
collega’s.

Toen kwam de dag, waarop K. op de koffie 
kwam op Oudezijds 100. Ze kwam enkele keren 
en besloot toen te blijven met alle conse-

quenties van dien: van een inkomen van 
duizenden naar sociale bijstand. Zo kunnen we 
nog een heleboel bedenken.

Hoe lang ze gebleven is, weet ik niet. Op 
een morgen vroeg ze me op mijn spreekuur in 
ons souterrain te spreken. Ze wilde weg, nee 
niet weg bij ons, maar van hier. Het kon toch 
niet zo zijn, dat zij geen roeping had? Ze kende 
de criminele wereld als geen ander, in Neder-
land en in heel Europa. Ze had als zeeman die 
wereld afgezworven. Oei, ik zag haar conclusie 
aankomen en ik wist dat deze haar het leven 
zou kosten. Ik hield het haar voor. Ze erkende 
volledig. Maar toch verhuisde ze naar de 
‘jongensgroep’ op de Voorburgwal. Ze liet haar 
agenda bij ons achter met de woorden:
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‘De knecht is niet meer dan Zijn 
Meester en Deze droeg het kruis voor 
mij, de hoer, de geldbegerende, de 
sexmisbruikende; zou ik dan op die 
Kruisweg niet willen volgen?’

Een paar dagen hoorden we geen kwaad 
bericht uit het ‘jeugdhonk’. Maar toen was 
het raak. Ch. lag dood en gemarteld onderaan 
de trap van een drugsnest. br Piet ging met 
de politie mee in verband met identificatie. 
Bij haar ouders op het dorp werd ze begraven; 
onder leiding van fr Rolf kwamen werkers van 
ons restaurant Kana en vele collega’s van Ch. 
per trein op de begrafenis. De lokale pastoor 
deed de dienst.

De naam CH staat op haar graf.

sr Georgine

Kunstsporen: Wakker?
Soms is het best wel een internationaal 

gezelschap: de gasten op Maria ter Claesze. 
Zo mochten we op een gegeven moment ook 
een collega uit Kenia ontvangen. Zijn reis-
bagage was zeer beperkt, maar het pak dat 
hij met zich torste was indrukwekkend van 
omvang en maakte ons nieuwsgierig naar de 
inhoud. Dat bleek een Afrikaans kunstwerk te 
zijn. Een basrelief, gedreven in rood koper en 
gevat in een donkere meranti lijst. Het stelde 
een echtpaar voor in een Afrikaanse luit. Het 
tafereel was bedoeld als een geschenk voor de 
communiteit als een teken van de erkenteli-
jkheid van onze gast voor zijn ontvangst op 
Maria ter Claesze.

Desalniettemin - om heel eerlijk te zijn - 
konden we het eigenlijk niet zo heel erg mooi 
vinden: een traditioneel Afrikaans binnen-
huisje. Natuurlijk vond het toch een plaats, 

maar jarenlang werd het niet of nauwelijks 
opgemerkt. Totdat... onze ogen plotseling 
open gingen: het kunstwerk bleek een ver-
borgen diepe betekenis te hebben, een belan-
grijke ‘message’ die ons na geruime tijd toch 
bereikte.

Onlangs las ik een interview met een 
Friese kunstenares over het wezen van de 
beeldende kunst. In dat interview probeerde de 
betrokkene tastenderwijs aan de lezer duidelijk 
te maken hoe belangrijk beelden (iconen) zijn 
om mensen uit te tillen boven de wereld van 
gestolde definities en vastgeroeste formules 
naar het niveau waar woorden ontoereikend 
blijken. Om het interview met haar, Hilde 
Hoving, te citeren: ‘in een beeld kun je het 
onbenoembare uiteindelijk beter uitdrukken 
dan in taal; in beeldtaal zit meer speelruimte. 
Als het goed is ontstaat er een dialoog tussen 
het werk en de toeschouwer. Hoe die verloopt, 
daarin is iedereen helemaal vrij.’

Onze broeder John Morson, een gecerti-
ficeerd zilversmid, toonde ons destijds zijn 
creatie voor het logo van Spe Gaudentes. De 
bedoeling van zijn creatie was ons echter niet 
direct duidelijk. Op onze navraag was zijn ant-
woord: ‘de betekenis wordt niet door mij bep-
aald, ieder mag de inhoud daarvan zelf duiden.’ 
Elk kunstwerk is een poging tot communicatie 
tussen de schepper van het beeld en de toe-
schouwer. Om de boodschap ervan te verstaan, 
dient de laatste zélf het kunstwerk als het ware 
opnieuw te scheppen in zijn eigen beleving.

En nu terug naar ons ‘Afrikaanse binnen-
huisje’. Het centrum van het tafereel wordt 
gevormd door een jonge vrouw, die druk bezig 
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is de maaltijd voor te bereiden. Maar voor 
wie eigenlijk? Op een soort rustbank had de 
kunstenaar een jongeman afgebeeld, die toch 
niet echt aanwezig was; zo ver weggezonken in 
een bewusteloze slaap, een roes, waarschijnlijk 
opgewekt door een of andere toverdrank die 
hij had gedronken uit een kalebas, bijna aan 
zijn machteloze hand ontglipt. Een beeld van 
een nutteloze man, tot nietsdoen gedoemd! 
Geen plan voor de jacht op groot wild, tijgers 
of olifanten. Geen oproep tot strijd tegen 
dreigende vijandige stammen, geen opvallende 
manifestatie van zijn belangrijke rol op een 
rumoerige vergadering met de dorpsgenoten 
onder leiding van het stamhoofd. Niets van dat 
alles, alleen maar een illusieloze bewusteloos-
heid voor deze nietsnut. ‘Good for nothing’. In 
zijn dorpje is de werkelijke rol weggelegd voor 
de vrouwen, en zij weten dat, zij zijn actief, 
zij nemen beslissingen, want in het dagelijks 
bestaan maken zij de dienst uit. Straks staat 
het maal op tafel, het is zijn vrouw, en zij 
alleen, die het heeft voorbereid.

Maar is dat nu de diepste betekenis van 
het tafereel? Is het niet een beeld dat mutatis 

mutandis zich niet langer beperkt tot Afrika, 
maar ook een uitbeelding zou kunnen zijn van 
onze eigen Westerse samenleving? Onze Afri-
kaanse gast had zijn geschenk als een verborgen 
boodschap gebracht. Een boodschap die wij - 
naar ik vrees - destijds in het geheel niet hadden 
verstaan. Was het misschien een Paasboodschap? 
Een oproep niet alleen gericht tot zijn eigen 
Afrikaanse land, maar misschien evenzeer aan 
ons, westerlingen: Wordt toch eindelijk wakker 
uit de dodelijke slaap van je materialistische 
verslaving. Het is de hoogste tijd!

Hij die ook wij de dood hebben ingejaagd is 
ontwaakt uit Zijn slaap. Vandaag heeft Hij de 
tafel van Emmaüs klaargemaakt. De maaltijd, 
waartoe allen zijn uitgenodigd. Het Brood is 
gebroken, de Beker gevuld… In het Paasverhaal 
lezen wij: ‘en hun ogen werden geopend en 
zij herkenden Hem.’ Dan staan wij op en gaan 
allerijl terug naar de stad. Het werk wacht! De 
hoogste tijd! Wordt wakker! Dan gaan ook wij, 
niet alleen. Het is Pasen geworden.

fr Rolf
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