Jeannette Noëlhuis

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam
Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid,
gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de
Verenigde Staten.
De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is
pacifistisch en anarchistisch ingesteld: onze loyaliteit aan het
Koninkrijk van God is groter dan onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Ons streven is om het evangelie handen en
voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar
het wringt en door concrete hulp aan de armsten. In het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25) zegt Jezus: “Al wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en
zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de onaanzienlijksten
anno 2021 horen ook de mensen in onze samenleving die wij het
stempel ‘illegaal’ opdrukken. Daarom leven we samen met elf tot
achttien mensen zonder papieren (afhankelijk van het aantal
kinderen dat bij ons woont), die soms nog wel en soms ook niet
uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te!)
delen wat we hebben met anderen die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat we doen. Sommigen van ons dragen
financieel bij, anderen krijgen kost en inwoning.
In onze kerngroep en gemeenschap werken christen-anarchisten
en sociaal-democraten, veganisten, vegetariërs en vleeseters,
hardcore protestanten en Latijn prevelende katholieken, jong en
iets minder jong, bewust baanlozen en voltijds werknemers,
vrouw en man, homo en hetero, samen onder één dak.
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De Catholic Workerbeweging heeft geen partijprogramma of
hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw
naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd. We
zien het als een persoonlijke taak van ieder om te helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en heiligen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.

Vlnr staand Maria Meinora (in lijst), Margriet Bos, Susan
van der Hijden met Bruno (in lijst), Gerard Moorman,
Nóra Dudás, Yemi Jimo, Gerritjan en Marie Huinink.
2e rij: Wanda, Lola en Teun Huinink, Daan Savert, Talitha
en Willem van Engen - Cocquyt (in lijst), Frits ter Kuile en
Pia Pavelic.

‘n Korrel Zout
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Woord vooraf
“In den beginne schiep God de hemel en de aarde…”
Voortdurend laven we ons aan dit besef: dat al het leven
hier op aarde geschapen, geliefd en heilig is. Peter Maurin, een van de oprichters van de Catholic Workerbeweging, geloofde dat we als mensen geroepen zijn als medescheppers en als getuigen van een koninkrijk gebouwd op
liefde, wars van wapens en landsgrenzen. Vaak moet je
tegen de klippen op geloven dat dit koninkrijk er al is, hier
en nu. Dat we, in de woorden van Peter Maurin, “een nieuwe wereld kunnen bouwen in het geraamte van de oude.”
In deze nieuwsbrief volgen we mensen die dit in hun leven
doen of gedaan hebben en zo een inspiratie voor ons zijn:
Rosa Parks, Steve Kelly, Pjotr Kropotkin, Joan Baez, de
paus en “onze eigen” Jeannette Noël, wier levensverhaal
na al die jaren toch eens verteld moest worden. Dat werd
tijd.
Verder komen we in dit nummer ook uit de kast – ook dat
werd tijd! – en nodigen we u uit voor een roze schepjesactie in Volkel. Inderdaad, dat idee van mede-schepper zijn,
nemen we zeer serieus. Schept u met ons mee?

Wij zijn Mattias & Wilma, geïnspireerd door het
Noëlhuis en de Dorothy gemeenschap dromen we ervan
om een leefgemeenschap te starten in de geest van de
Catholic Worker. Samen leven, samen bidden, radicale
gastvrijheid en leven met natuur zijn onze kernwaarden. We zijn op zoek naar mensen die dezelfde droom
hebben!
Lees meer op groeneliefjes.nl

Jeannette Noëlhuis
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Huisnieuws
We hebben nog niet veel over corona geschreven in onze nieuwsbrieven, maar
nu ga ik het er toch op wagen. Het virus en hoe we de maatregelen moeten aanpakken zorgde voor grote verdeeldheid in onze gemeenschap. Het is en blijft een
gevoelig onderwerp. En tegelijkertijd werd al snel duidelijk dat het een zegen is
om in een gemeenschap te wonen tijdens een pandemie. We hebben veel minder
last van de eenzaamheid die sommige mensen ervaren. We hebben elkaar. Er
werden nieuwe manieren bedacht om onszelf te vermaken. We konden met een
grote groep op vakantie omdat we één huishouden vormen, hadden een geweldig Sinterklaasfeest en een mooi kerstfeest met schimmenspel en lekker eten.
Verjaardagen werden als vanouds gevierd, met minder bezoek maar altijd een
keuken vol mensen.
- door Susan

Schimmenspel: nadat een engel eerst
Maria en toen Josef gerustgesteld had,
gingen zij vol vertrouwen samen verder
met hun levensweg.
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GULDEN MIDDENWEG
Ingewikkelder was het om alle neuzen
één richting op te krijgen qua maatregelen. We hebben meerdere sessies
vergaderd om een protocol op te stellen waarin staat hoe we met corona
omgaan in huis. We zijn officieel dan
wel één huishouden, in de praktijk zijn
we een bij elkaar geraapt zooitje individuen en families. Als je dan maar één
bezoeker per dag mag, wie mag dan
bezoek ontvangen en wie moet wachten? Dat werkte voor ons niet.
In een week komt er bijvoorbeeld iemand van het consultatiebureau voor
de kleine J. van een maand oud. Y. wil
de was bij ons doen, want hij kan dat
nergens anders. M. heeft een nieuwe

relatie en wil haar vriend graag op bezoek. De wc raakt verstopt en er moet
een loodgieter komen. R. woont alleen
en voelt zich erg eenzaam, mag hij
mee komen eten? En dan belt er iemand die een jongen kent die op
straat slaapt; mag hij een paar nachten
in de logeerkamer?
HOE KIES JE WIE ER WEL EN WIE ER NIET
OP BEZOEK MAG KOMEN?
We proberen een gulden middenweg
te bewandelen tussen voorzichtig zijn
met het virus én gastvrij blijven voor
wie dat nodig heeft. Dat levert af en
toe spanningen op wanneer we te
streng zijn of niet streng genoeg. Maar
tot nu toe lijkt het te werken en is er
het afgelopen jaar nog niemand besmet geraakt.
Vervelend is dat, hoe langer het duurt,
hoe meer het contact met vrijwilligers
en vrienden van het huis wat verwatert.
Mensen die eerder iedere week wel
een keer langs kwamen, kunnen dat
nu niet en wij zijn vaak te druk met
dagelijkse bezigheden om die contacten levendig te houden. We zijn jullie
niet vergeten, lieve mensen, en hopelijk kan iedereen binnenkort weer bij
ons op bezoek komen! Mogelijk zien
we iedereen weer op ons komende
huisfeest dat we weer in de tuin zullen
houden, zie de achterkant van deze
nieuwsbrief.
‘n Korrel Zout

Het afgelopen half jaar zijn er meerdere mensen vertrokken uit huis. Sommigen konden opnieuw asiel aanvragen
en verhuisden naar een AZC. Een gezin
van moeder en twee dochters huurde
een flatje in de buurt en proberen daar
zelfstandig, zonder papieren, een bestaan op te bouwen. De leeg gekomen
kamers zijn snel opgevuld door twee
moeders met hun drie kinderen en
enkele alleenstaande mannen (vaak
van in de 20 of nog jonger). Nieuw is
dat er enkele mensen bij zijn die wel
een verblijfsvergunning in Italië of
Griekenland hebben, maar de situatie
daar zo vreselijk vonden dat ze zijn
doorgereisd naar Nederland. Zij blijven meestal maar kort bij ons.
We hebben ook een nieuw potentieel
kerngroeplid ontmoet! Yemi woont
sinds kort bij ons om te kijken of het
wat voor hem is om bij ons mee te werken en wonen. Het is nog pril tijdens
dit schrijven, hopelijk klikt het en kunnen we hem (en zijn hamster!) de volgende keer nader voorstellen.

serpentines en (kinder)champagne het
verbod te vieren, waarna we rond de basis borden ophingen met de waarschuwing dat er illegale kernwapens op

Volkel liggen. De burgemeester van
Uden, waar Volkel onder valt, vond
ook even tijd om met ons te praten en
het verdrag in ontvangst te nemen.

ACTIES
Naast het bieden van gastvrijheid (we
ontvangen nog steeds nieuwe huisgenoten wanneer er een kamer vrij komt)
gaat ook het getuigen voor vrede en
gerechtigheid, zij het aangepast, door.
Begin dit jaar werd het VN-verdrag dat
kernwapens verbiedt rechtsgeldig en
dat vonden we een feestje waard. We
togen naar Volkel om daar met muziek,
Jeannette Noëlhuis
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In december hadden Margriet en Susan rechtszaken in Duitsland vanwege
acties tegen kernwapens in Büchel.
Susan ging vanwege corona niet. De
rechter vond dat geen goed excuus en
wilde ook geen nieuwe datum afspreken. Beiden werden veroordeeld en
moeten mogelijk dit jaar nog hun straf
uitzitten.
Op Aswoensdag hielden we een processie in Den Haag. Na een kerkdienst
waar we as op ons hoofd gestrooid
kregen, liepen we naar het Ministerie
van Defensie (of ‘van Oorlog’ zoals
Frits graag zegt) waar broeder Gerard
Mathijsen osb dat gebouw ook een
askruis gaf. Anderen schreven met
houtskool oproepen tot ommekeer,
weg van een nieuwe generatie kernbommen, op het ministerie en de
stoep. De processie was heel geschikt
om afstand te houden, in de kerk konden echter maar 30 mensen. Toch was
het een erg geslaagde dag.

ZEGENINGEN
In maart ging de hele kerngroep samen op retraite. Dit doen we ieder jaar
en meestal in de abdij van Egmond.
Dat laatste kon dit jaar niet vanwege
corona. Op het nippertje vonden we
een warm welkom bij Nieuw Sion, een
gemeenschap in Diepenveen, in een
groot klooster waarvan de voormalige
broeders zijn verhuisd naar Schiermonnikoog. We hebben ons verdiept
in de katholieke sociale leer en wat
het betekent dat onze gemeenschap is
gebaseerd op eenvoud, zoals op de
eerste bladzijde van deze nieuwsbrief
staat. Maar vooral hebben we gekeken
naar hoe we het komende jaar ingaan
en gedroomd over de toekomst. Het
was best een heftig jaar met veel ups

en downs en er zijn nog wat sluimerende conflicten. Fijn was het om te
ontdekken dat ieder van ons, ondanks
onenigheden, vol voor de gemeenschap wil gaan.
Samen wonen is niet altijd eenvoudig
en toch vol met zegeningen en groeimogelijkheden. Ik ben dankbaar dat
ik er deel van uit mag maken. Dat we
samen wonen en dit werk kunnen
doen is ook grotendeels aan u, de lezer, te danken. Zonder jullie gebeden,
lieve gedachten, kaartjes en gulle gaven was dit alles niet mogelijk geweest. Dat is mij ook door corona extra duidelijk geworden. We hebben
elkaar nodig, we kunnen het niet alleen, onze gemeenschap bestaat niet
alleen uit het kleine stukje op de Dantestraat, het omvat jullie allemaal.
Dank! Ω

Naast acties tegen kernwapens zijn we
ook actief in diverse getuigenissen
voor het klimaat. Frits en Herman gingen naar Schiphol om te protesteren
tegen het vervuilende vliegverkeer.
Susan deed mee met een blokkade
van de toekomstige biomassacentrale
in Diemen en Margriet, Susan, Herman
en Sofie maakten met anderen muziek
tijdens het klimaatalarm in Amsterdam.
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Navigeren in de polder
- door Sofie
WINTERWONDERPOLDER
Half februari zit ik met een dekentje
om mijn schouders naast de gloeiende houtkachel aan onze handige anderhalve-meter-brede kloostertafel.
Uit het raam zie ik de laatste resten
sneeuw rondom de sloot liggen. Afgelopen week veranderde het om ons
heen in een winterwonderpolder. We
schaatsten op de grote vijver naast
onze woonunit, en zelfs in onze slaapkamers wist de sneeuw zich via kiertjes naar binnen te werken. De sokken
die Thera, de moeder van Susan, voor
ons breidde kwamen dus goed van
pas!
En nu is het begin maart en is het
voorjaar doorgebroken. We werken
deze weken veel buiten om een moestuin op te doen rijzen achter op het
erf. Daar willen we komend seizoen
samen met vrijwilligers aan de slag.
Met wilgentakken proberen we een
aantal moestuinbakken te bouwen, en
met hulp van Noëlhuizers en andere
vrienden zagen en hakken we gestaag
onze houtvoorraad tot brandhout.
DE REALITEIT VAN DE TIJD
Hoewel we stukje bij beetje onze tijdelijke woonunit en het erf en de
‘projecten’ aan het opzetten zijn, hebJeannette Noëlhuis

ben we regelmatig het gevoel ingehaald te worden door de tijd, die zich
weinig aantrekt van corona beperkingen, bezigheden buitenshuis, kinderen of sneeuwstormen. Of
worden we gewoon ouder, en blijkt
dat tussen de grote dromen die we als
idealistische jongelingen hadden, en
de praktijk, de realiteit van het leven
soms in de weg staat? Dan zit er niets
anders op dan dromen bij te stellen,
ergens wat af te schaven of iets nieuws
aan vast te plakken. In deze pioniersfase hoort dat erbij.
In dit alles proberen we af en toe bewust stil te staan bij onze ‘kern’. Waar
droomden we ook alweer van toen we
dit hele avontuur vijf jaar geleden begonnen? En hoe kunnen we deze ‘ziel’
vasthouden in de nieuwe vormen
waarin de gemeenschap nu wordt gegoten? Zo blijven we steeds in beweging en op zoek naar hoe we, op deze
plek en op dit moment, iets moois
kunnen zijn.

elk een eigen ‘taal’. Zo zijn we de ene
dag activist, de volgende dag dorpsgenoot, zijn we dan weer in een kerkelijke setting, of moeten we op zakelijke toon communiceren als ANBIvereniging. Ons bewegen binnen al
die settings, en daar ook juist verbinding tussen zoeken, is één van de dingen die ervoor zorgt dat het leven in
de Dorothy-gemeenschap interessant,
leerzaam en divers blijft! Ω

Sofie Jansen is lid van de Dorothygemeenschap. Kijk op
www.dorothygemeenschap.nl als je
op de hoogte wilt blijven!

TALEN
Laatst merkten we op dat we eigenlijk
veel talen spreken. En dan heb ik het
niet alleen over Naomi die ons elke
avond in het Hongaars, Zweeds en
Nederlands ‘goede nacht’ komt wensen, maar over de vele verschillende
‘groepen’ waarin we ons bewegen met
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Alles voor de kinderen
In de Nieuwe Stad, een oecumenisch kerkgebouw in de Bijlmer, is een project voor migranten uit Gambia. Sommigen komen even bij ons wonen.
Ismailah voelde zich gelijk thuis bij ons. Ook nu hij weer vertrokken is,
houdt hij contact.
- door Frits
Ismailah is geboren in 1977 en heeft
drie kinderen in Gambia. Na het overlijden van zijn vrouw wonen ze bij zijn
zus. De twee oudsten van dertien en
elf, jongens, zitten op een goede
school. Sally, de jongste van negen,
nog niet. Zij vindt dat oneerlijk:
“Pappa, we zijn voor jou toch alle drie
evenveel waard?” Ismailah geeft haar
groot gelijk. Wat Sally op haar gebrekkige openbare school doet – leren en
uitblinken – doen haar broers niet zo
goed op hun school.
Ismailah vertelt: “Ik neem het onderwijs voor mijn kinderen in Gambia
heel serieus. Kinderen zijn de wijze
ouderen van morgen. Ik heb zelf alleen maar lagere school gedaan.
Daarna leerde ik voor loodgieter. Na
viereneenhalf jaar leerde ik ook de
aan- en afvoer van hotels, dat is anders dan bij huizen. Ik werkte van
2004 tot 2012 in hotels, onder andere
als tweede chef van de loodgieters. Ik
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heb daar wat Nederlands geleerd,
want drie kwart van onze toeristen zijn
Nederlanders.”
JE MOET DOOR
“Ik verliet Gambia in 2012, omdat ik
niet blij was met onze regering. Het
was een dictatuur. Er waren protesten
en een coup, journalisten en studenten werden vermoord en er was weinig
werk meer. Ik ging naar Libië en werkte daar bij een Grieks bedrijf om het
oude systeem van septic tanks om te
zetten naar aansluitingen op de riolering. De baas wilde me niet laten
gaan, maar toen ik genoeg had verdiend, kon ik een plekje op een bootje
bemachtigen en ging ik verder. Er was
geen water en geen eten aan boord.
Gelukkig werden we gered door de
Italiaanse kustwacht. In Bari vond ik
werk in een Japans restaurant. Ik verdiende € 1050,- per maand, elf uur
werken per dag, behalve maandag.
Italianen tellen dagen, geen uren. Ze
zeggen: “€ 35,- per dag”. In de middagpauze en ’s avonds laat verkocht ik

op het strand en op de boulevard zonnebrillen en Afrikaanse souvenirs die
ik bij de Chinezen goedkoop inkocht.
Zo ondersteunde ik mijn familie.
In 2014 overleed mijn vrouw aan malaria. Ze was een hele goede vrouw. Dat
was een grote slag. Maar je moet door
voor de kinderen. Na verloop van tijd
kreeg ik Italiaanse vrienden. De vader
van een van hen had een groothandel
in voeding voor huisdieren. In 2016
ging ik daar werken. Van 8 tot 16 uur.
Dan rustte ik uit en ’s avonds ging ik
weer zonnebrillen en souvenirs verkopen. Wij importeerden en distribueerden diervoeding door heel Italië. Maar
toen corona kwam, moesten ze vier
mensen ontslaan.
OP ZOEK NAAR WERK
In mijn eerdere jaren in het restaurant
had ik een Nederlander leren kennen.
Hij kwam daar vaak op vakantie. Hij
zei altijd: “Kom toch naar Nederland.
Ik heb een schoonmaakbedrijf en je
kan bij mij werken.” Ik had € 1800,corona schadegeld van de Italiaanse
regering gekregen en ik moet voor
mijn kinderen zorgen, dus ik belde
hem om te zeggen dat ik wilde komen. Hij zei dat het goed was, maar
toen ik hier kwam, bleek dat zijn be‘n Korrel Zout

was en werk zocht. Hij zei dat ik maandagochtend bij zijn
huis moest komen. Ik kwam met schone kleren en hij nam
mij eerst mee om werkkleding te kopen. Het was een hele
aardige Braziliaan die getrouwd is met een Nederlandse
arts. We hebben nog steeds contact.
NIEUW HOOFDSTUK
Toch was het leven heel moeilijk. Ik heb in december vijf
dagen met elf anderen uit het hostel in het Vondelpark geslapen. In het park leerde ik Agnes kennen en die nodigde
me uit voor het kerstdiner. Via Agnes leerde ik Elianne kennen in De Nieuwe Stad. Zij hielp mij om een burgerservicenummer te krijgen en een bankrekening. Van een Poolse
man uit het hostel had ik het nummer van een uitzendbureau gekregen. Nu ga ik elke ochtend om zes uur met de
bus naar Aalsmeer. Daar werk ik in een cactus groothandel.
Binnenkort krijg ik een kamer van mijn werkgever. Ik ben
aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven begonnen. Als je
werkt en belasting en verzekering betaalt, dan kun je na
verloop van tijd Nederlander worden.

drijf door corona geen kantoren meer had om schoon te
maken. Ik was verbijsterd. Waarom had hij dat niet meteen
gezegd?!
Gelukkig had ik het nummer van een landgenoot die bij het
Oosterpark woont. Hij zei dat ik vijf dagen bij hem kon logeren. Daarna vond ik een hostel voor € 14,70 euro per
nacht in een kamer voor acht. Elke ochtend ging ik naar
bouwplaatsen om werk te vragen als loodgieter en schilder.
Af en toe had ik werk. Ik zag ook eens een man lopen met
een rolmaat en verf. Ik vertelde hem dat ik nieuw in de stad
Jeannette Noëlhuis

Ik betaal € 800,- per kind per jaar voor de goede school, en
dan nog transport en huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleider van de jongens zegt, net als haar huidige lerares,
dat Sally intelligent en leergierig is en een betere school
verdient. Ik moet in de loop van dit jaar mijn papieren in
Italië vernieuwen. Dat gaat bureaucratisch en kost tijd en
geld, terwijl ik dan niet kan werken. Ik hoop dat ik de reiskosten en de huiswerkbegeleiding voor Sally na de zomer
zelf kan dragen. Ze kan ook de boeken van de jongens gebruiken. Maar ik zoek sponsors voor het schoolgeld, zodat
Sally ook naar de goede school kan.” Ω

Mede dankzij u kunnen wij Sally sponsoren.
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Jeannette Noël:
zaadjes van hoop in een roerig leven
“Je weet wie Dorothy Day is, toch?” Er zullen nog steeds mensen zijn die
bij die vraag geen flauw benul hebben over wie het gaat. Toch geniet Dorothy Day, als een van de twee oprichters van de Catholic Workerbeweging
en als kandidaat-heilige, vandaag de dag enige bekendheid. Dat geldt niet
voor Jeannette Noël.”

- door Daan
“Je weet wie Dorothy Day is, toch?”
Toen de priester Bernard E. Gilgun
aan het begin van de jaren ‘70 van de
vorige eeuw deze vraag stelde aan
Jeannette Noël, antwoordde deze laatste onmiddellijk: “Jazeker! Dat is een
actrice.” De priester keek haar geringschattend aan, en er volgde een ongemakkelijke stilte. Jeannette Noël, die
wellicht in de war was geweest met de
actrice Doris Day, had op dat moment
onmogelijk kunnen bevroeden hoe de
ontmoeting met Dorothy Day haar
leven compleet op z’n kop zou zetten.
“Je weet wie Jeannette Noël is, toch?”
Uh… Voor lezers van deze nieuwsbrief
zal de naam bekend zijn, als degene
naar wie het Catholic Workerhuis in
Amsterdam vernoemd is. De reden
van die vernoeming is nou juist dat
Jeannette Noël geen 'grote naam' is.
In die zin loop je met het schrijven van
een eerbetoon aan haar het risico die
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reden op te heffen. Zo bleef Jeannette
Noël lange tijd bescheiden op de achtergrond.
Daar kwam verandering in toen er een
tijdje geleden contact met ons werd
opgenomen door een man die Jeannette Noël gekend heeft in zijn tienerjaren. Hij had wat archiefmateriaal
over haar leven dat hij ons graag wilde
opsturen. Zo werd het nu toch eens
tijd voor een nadere kennismaking
met deze bijzondere vrouw.
GELOOFSLESSEN
Jeannette Noël werd geboren op 3 juni
1916 in Lewiston, in de Amerikaanse
staat Maine. Haar jeugd was turbulent, en kende weinig stabiliteit. Zo
was Jeannette nog maar twee jaar oud
toen haar moeder overleed. Voortaan
werd ze opgevoed door haar oma,
maar ook dat duurde niet lang. Deze
oma overleed toen Jeannette nog
maar vijf jaar oud was. Haar tante
nam de rol van opvoeder over. Onder-

tussen speelde ook haar peetmoeder
een rol in de opvoeding. Deze peetmoeder gaf Jeannette de eerste geloofslessen mee. “Vergeet niet te bidden voor het slapengaan, Jeannette!
Anders zal de Duivel je ‘s nachts in je
tenen knijpen!”
De dreigende uitspraken van haar
peetmoeder en de vroege ervaringen
van verlies en onveiligheid lieten diepe sporen na in de visie die Jeannette
ontwikkelde op het leven en op God.
Ze raakte ervan overtuigd dat God
haar niet mocht. Hij had haar immers
beroofd van zowel moeder als oma.
Jeannette zag God vooral als een politieagent die klaarstond om haar op de
vingers te tikken als ze het bidden of
biechten verwaarloosde.
Desondanks dompelde Jeannette zich
onder in het katholieke leven. Bij het
ontvangen van haar eerste communie
‘n Korrel Zout

en haar vormsel, vlamde er een hoop
op in haar hart. Die hoop werd niet
vervuld. Na haar vormsel knielde ze
neer en had ze haar handen gevouwen. Ze verwachtte dat er een moment van innerlijke vrede en rust zou
komen. Maar ze ervoer niets dan leegheid. “Opnieuw was mijn hart gebroken,” zo schreef ze hierover. Het katholicisme betekende voor haar vooral
een verbod op genieten en het hebben
van plezier.
Een andere grote klap in het leven van
Jeannette volgde in de jaren dat ze bij
haar vader en zus woonde. Toen deze
laatstgenoemde op een dag met iemand uitging, ontstak haar vader in
razernij. Hij duwde Jeannette's zus
tegen de muur, en deelde rake klappen uit. Jeannette schreef hierover:
“En weer was ik gedesillusioneerd.
Mijn vader was nog nooit tegen me
uitgevallen. Bij hem kon ik me geborgen en geliefd weten. Hij was het
soort God waarvan ik in mijn leven
droomde. En weer had ik me vergist.”
Terugkijkend op al deze pijnlijke momenten in haar leven, schreef Jeannette dat God toch telkens een zaadje van
hoop plantte, al zag ze dat op die momenten zelf nog niet. Als jong meisje
al was Jeannette geraakt door de verhalen die ze hoorde over hongerige
kinderen in China. Ook was ze de
droom gaan koesteren om ooit naar
Jeannette Noëlhuis

India te gaan, om arme kinderen te
redden. Hoewel ze nooit naar India is
afgereisd, is de solidariteit met de
armen een rode draad in haar leven
geworden.

eerder zo grondig was gaan haten,
werd nu langzaamaan een bron van
heling en hoop. Dagelijks ging ze naar
de mis, en ze werd koster in haar parochie in Athol, Massachusetts.

VERLIES EN HOOP
De ‘zaadjes van hoop’ werden soms
ook geplant, juist op de momenten
van verlies. Jeannette verloofde zich
op achttienjarige leeftijd met haar
eerste echtgenoot. Deze echtgenoot
werd ernstig ziek, en had niet lang
meer te leven. Over zijn overlijden
schrijft Jeannette: “Ik weet nog dat ik
hem vasthield en hem aanmoedigde
zich te ontspannen en God te ontmoeten. Een paar minuten later hief hij
zijn armen op naar de hemel, en begon zijn gezicht te stralen. Voor het
eerst in mijn leven voelde ik hoe Gods
liefde mij omringde. Ik raakte mijn
angst voor de dood voorgoed kwijt.
Beetje bij beetje begon geloof in mij
te groeien.”

Toen haar zus dreigde te overlijden als
gevolg van een mislukte test op haar
nieren, besloot Jeannette een dealtje
te sluiten met God. Als hij haar zus zou
laten leven, dan zou ze zich toewijden
aan Maria. En zo geschiedde het: haar
zus bleef in leven, en twee dagen later
vond de wijding plaats. Dit keer verraste het Jeannette niet meer dat ze
zich leeg voelde toen ze terugkeerde
naar haar stoel, precies zoals het was
gegaan bij haar eerste communie en
vormsel. Maria’s voelbare aanwezigheid was van haar weggegaan en
kwam nooit meer terug. Toch heeft
Jeannette nooit spijt gehad van deze
toewijding.

Ook in het tweede huwelijk van Jeannette vond een keerpunt in haar leven
plaats. Deze tweede echtgenoot was
jaloers en bezitterig aangelegd, en
misbruikte Jeannette mentaal. Ze
zocht raad bij een priester, en vond
haar heil in het spirituele leven. Ze
raakte gefascineerd door de teksten
van Thomas Merton, en de levens van
de heiligen. Het katholicisme, dat ze

HET EVANGELIE LEVEN
In de parochie waar ze als koster werkte, ontmoette Jeannette ook Bernard
E. Gilgun. Over de eerste ontmoeting
met deze priester schreef ze: “Ik voelde meteen dat deze priester een sleutelrol in mijn leven zou gaan spelen. Ik
wist dat God hem met een reden naar
onze parochie had gestuurd.” Gilgun
was actief geweest in de burgerrechtenbeweging, moedigde jonge mannen aan om militaire dienst te weige11

ren en was solidair met stakers. “Ik
ontdekte dat hij niet alleen het evangelie predikte, maar het ook leefde,”
zo schreef Jeannette. Op een nacht
had Gilgun een droom gehad, waarin
het hem duidelijk was geworden dat
er een nieuw huis van gastvrijheid
opgericht moest worden, volgens de
traditie van de Catholic Worker. En
Jeannette moest hiervan weten. En zo
volgde dus die vraag aan haar: “Je
weet wie Dorothy Day is, toch?”
Wat mogen we er blij om zijn dat
Gilgun zich niet uit het veld liet slaan
door Jeannette's antwoord. Na de wat
ongemakkelijke stilte vertelde hij haar
geduldig het verhaal over Dorothy Day
en Peter Maurin, en het ontstaan van
de Catholic Workerbeweging. Jeannette's leven stond op het punt voorgoed te veranderen. Ω

In het volgende nummer van ’n Korrel
Zout, deel twee van Jeannette Noëls
levensverhaal.
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Alles is Genade
Op 28 november jl. presenteerden we online de vertaling van de biografie
die Jim Forest schreef over Dorothy Day: Alles is Genade. U kunt het boek
bestellen bij uw boekhandel of via internet. En het is verkrijgbaar bij het
Jeannette Noëlhuis.
Katholiek Nieuwsblad, 27 november 2020: "Wie Dorothy Day was, kun je
snel checken op internet. Maar je beleeft een bijzonder avontuur als je deze speciale Amerikaanse vrouw via het boek van Forest in beeld krijgt."
Trouw, 5 december 2020: “Dorothy Day heeft een Nederlandse vertaling
van de Day-biografie van Jim Forest zeker verdiend, al was het maar omdat
ze veertig jaar na haar dood tot in Amsterdam Zuidoost en Amstelveen nog
altijd mensen inspireert tot daadwerkelijke barmhartigheid.”
Tertio, maart 2021: "In bijna 400 rijk geïllustreerde bladzijden die geen
moment vervelen, neemt Jim Forest zijn lezers mee langs het turbulente levenspad
van Dorothy Day."

‘ALLES IS GENADE’,
uitgeverij Damon,
ISBN: 9789463402873
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Gezegend onze lhbti+vrienden
Vanaf het prille begin tot aan nu hebben homoseksuele, lesbische en biseksuele gemeenschapsleden en vrienden een belangrijke bijdrage geleverd
aan het Jeannette Noëlhuis. We voelen ons gezegend door hun aanwezigheid. Waar zouden we zonder hen zijn?

- door Gerard
De afgelopen jaren ontvangen we regelmatig huisgenoten die hun land
zijn ontvlucht vanwege discriminatie
en geweld tegen lhbti+mensen.
Meestal gaan ze heel discreet om met
hun seksuele geaardheid. Begrijpelijk
gezien de agressie die ze in hun thuisland en in opvangcentra hebben meegemaakt. De verhalen die we soms
horen zijn gruwelijk, te gruwelijk om
te bevatten.
OORDELEN OPSCHORTEN
Heel soms zijn huisgenoten allesbehalve discreet, zoals Sheila, een transvrouw uit Pakistan die eind vorig jaar
een kleine twee maanden bij ons logeerde. Ze droeg het liefst kleurrijke
gewaden en sieraden en veel makeup. Met haar rijzige, lange gestalte en
haar lange zwarte haar was ze een
echte verschijning.
Eerlijk gezegd houd ik mijn hart een
beetje vast wanneer we een flamboyant iemand zoals Sheila opnemen in
Jeannette Noëlhuis

huis. Hoe zullen onze huisgenoten
reageren? Eigenlijk gaat het altijd
goed. Onze huisgenoten willen net als
wij er het beste van maken met elkaar.
Wanneer iemand vriendelijk en behulpzaam is, worden eventuele oordelen normaal gesproken snel opgeschort.
EEN VEILIGE PLEK
Wij waken er als gemeenschap over
dat ons huis een veilige plek is voor
iedereen, ongeacht zijn of haar religieuze en etnische achtergrond, gender of seksuele voorkeur. Discriminatie staat in onze huisregels in hetzelfde rijtje als diefstal, geweld en seksuele intimidatie.
Seksuele diversiteit binnen onze gemeenschap – te midden van alle andere diversiteit - is in de loop der jaren
steeds vanzelfsprekender geworden.
Het is er gewoon en dat is goed. Wij
verheugen ons met onze lhbti+ huisgenoten over hun vriendschappen en
liefde. Partners en vrienden zijn altijd
welkom.

We zijn een gemeenschap waarin religie en geloof een belangrijke rol spelen. We laven ons dagelijks aan de
bron die het evangelie is voor ons, en
voelen ons verbonden met de wijdere
christelijke gemeenschap. Des te pijnlijker is het voor ons wanneer religieuze leiders zich negatief uitspreken
over seksuele minderheden en hun
relaties. Zoals afgelopen maart, toen
het Vaticaan haar afkeuring uitsprak
over het zegenen van homoseksuele
relaties. Dit soort uitspraken dragen
hoe dan ook bij aan een klimaat van
uitsluiting en geweld tegen seksuele
minderheden. Waarom zou de kerk
geen mensen zegenen die overduidelijk een zegen zijn voor anderen?
Waarom zou de kerk geen relaties
kunnen zegenen die overduidelijk een
bron van vreugde en troost zijn voor
betrokkenen?
Wij kunnen niet anders dan verklaren
hoe gezegend wij ons voelen met onze
lhbti+gemeenschapsleden, vrienden
en huisgenoten. Het negatieve oordeel van kerkelijke leiders draagt niets
bij aan het Rijk Gods waar wij naar
verlangen. Wij blijven hopen op en
werken aan een kerk die ook voor onze lhbti+vrienden tot zegen is, in
woord en gebaar. Ω
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Kropotkin, inspiratiebron voor Catholic Workers
In februari van dit jaar lazen we in onze leesclub over Peter Kropotkin, de
Russische geograaf, anarcho-communist en visionair. Zijn gedachtegoed is
een van de inspiratiebronnen van de Catholic Worker beweging.
- door Wanda Huinink

Het meest bekend is Kropotkin vanwege zijn boek Mutual Aid
(Wederzijdse hulp). In dit boek levert
hij kritiek op de theorie van Darwin
dat vooruitgang vooral plaatsvindt
door onderlinge strijd en survival of
the fittest. Kropotkin betoogt dat er
inderdaad onderlinge strijd is, maar
dat hij bij het bestuderen van zowel
groepen mensen als groepen dieren
vooral ook onderlinge hulp ziet. Hij
stelt in het boek de vraag of onderlinge hulp in de geschiedenis niet een
veel belangrijker factor voor vooruitgang is geweest dan onderlinge strijd.
ANARCHISTISCHE HORLOGEMAKERS
Kropotkin (1842-1921) groeit op in
Tsaristisch Rusland als kind van de
aristocratie. Zijn vader had duizenden
lijfeigenen (een soort slaven) die voor
hem werkten. Als tiener treedt hij toe
tot het Pagecorps van de Tsaar. Daarna gaat hij het leger in, maar maakt de
opmerkelijke keus om zich naar Siberië te laten uitzenden. Op 20-jarige
leeftijd vertrekt hij hier naartoe om
onderzoek te doen naar het strafsys14

teem. Hij raakt in Siberië onder de
indruk van de zelfredzaamheid van de
gemeenschappen in afgelegen dorpen
en hij bestudeert het dierenrijk. Hij
wordt steeds kritischer op het systeem
van lijfeigenschap en het strafsysteem. Als een opstand onder gevangenen hard wordt neergeslagen neemt
hij ontslag. Hij gaat wiskunde en geografie studeren.
Op zijn dertigste reist Kropotkin naar
Zwitserland en maakt er kennis met
anarchistische horlogemakers. In zijn
memoires schrijft hij: “En toen ik uit
de bergen kwam na een week bij de
horlogemakers geweest te zijn, had ik
mijn mening gevestigd. Ik was anarchist." Hij belandt twee jaar later
al om zijn activisme in de gevangenis
in Rusland. Hij mag in de gevangenis nog wel zijn boek over de ijstijd en de landkaart van Siberië
afmaken.
Hij ontsnapt twee jaar later en
leeft in Zwitserland, Frankrijk en
Engeland, waar hij anarchistischcommunistische tijdschriften opricht en vol schrijft.

Kropotkin ontwikkelt zich tot een
enorm visionair voor een ander soort
samenleving. Hij gelooft dat een omwenteling nodig is naar een anarchistisch-communistische samenleving,
die gekenmerkt wordt door gemeenschappelijke productie van goederen,
vrije distributie van het geproduceerde en wederzijdse hulp. Hij wijst elke
vorm van centraal gezag (zoals een
regering) af en gelooft in kleine, autonome gemeenschappen, waar al het
bezit gemeenschappelijk is en waar de
productie in handen is van de gemeenschap. Iedereen draagt bij naar
vermogen en neemt naar behoefte.
ACTIVIST EN WETENSCHAPPER
Na de Februarirevolutie in 1917 gaat
hij terug naar Rusland, omdat hij
hoopt bij te dragen aan de nieuwe
communistische samenleving. Echter,
de Oktoberrevolutie volgt en de bolsjewieken bouwen een systeem van
staatscommunisme met centralistisch
gezag. Kropotkin is diep teleurgesteld. Hij schrijft nog een aantal keer
een brief aan Lenin om hem te wijzen op
uitwassen en overlijdt vier jaar later.
Kropotkin was zijn leven lang een activist. Tegelijkertijd was hij ook een gewaardeerd wetenschapper; als geograaf publiceerde hij over de ijstijd en
‘n Korrel Zout

of a Revolutionary als studente. Zij

werkte hij aan de landkaart van Siberië. Hij publiceerde in het tijdschrift
Nature. Zijn boek Mutual Aid is een
wetenschappelijk betoog over het gedrag van groepen dieren en mensen.
(Als leesclub vonden we Mutual Aid
best taaie stof.) Hij schreef boeken
gericht op de revolutie, die lezen als
propaganda tegen staat en kapitalisme (zoals het boek The Conquest of
Bread). Vervolgens werkte hij minutieus uit hoe de samenwerking na de
revolutie ingericht zou moeten worden
(in het boek Fields, Factories and
Workshops).
GEVEN NAAR VERMOGEN
Tijdens de leesclub bespraken we met
elkaar hoe Kropotkin de Catholic Worker beweging heeft beïnvloed. Dorothy Day en Peter Maurin, de grondleggers van de Catholic Worker, waren
zeker bekend met het werk van Kropotkin. Dorothy Day las zijn Memoirs
Jeannette Noëlhuis

nam het concept van samenwerking
op basis van vrije keus over in de Catholic Workerbeweging. De Catholic
Worker beweging zelf is anarchistisch
opgezet; er is geen centraal bureau,
iedereen kan een Catholic Worker huis
beginnen en alle gemeenschappen
zijn autonoom (hoewel we ook weten
dat toen Dorothy Day nog leefde, ze
zich verantwoordelijk voelde voor - en
zich bemoeide met - alle gemeenschappen die toen bestonden).
In een aantal gemeenschappen waait
er nog steeds een nadrukkelijk anarchistische wind; van bezoekers en
huisgenoten wordt niet verwacht dat
er geholpen wordt om het huis draaiende te houden, in de trant van ‘wie
ben ik om te zeggen wat jij moet
doen?’. Ook mede-oprichter Peter
Maurin had overduidelijk Kropotkin
gelezen. We moesten meteen aan hem
denken bij het hoofdstuk Brain Work
and Manual Work in het boek Fields,
Factories and Workshops. Peter Maurin was overtuigd dat de arbeider en
de wetenschapper samen moeten discussiëren en werken op het land. Door
de invloed van de ideeën van Peter
Maurin ontstonden Catholic Worker
boerderijen.

schap vinden we dat het Noëlhuis een
gezondere variant is van een anarchistisch huis: iedereen draagt bij naar
vermogen en mag kiezen wat hij of zij
wil bijdragen, maar iedereen helpt
mee bij afwas en schoonmaak.

De avond over Kropotkin leverde veel
gespreksstof op. De een vroeg zich af
hoe Kropotkins geloof in een andere
samenleving doorwerkte in zijn leven
en keuzes; een ander vroeg zich af of
je kunt geloven in een samenleving
waarin je geeft naar vermogen en
neemt naar behoefte als je iets minder
dan Kropotkin gelooft in de goedheid
van de mens. Een derde was vooral
onder de indruk van de onverschrokken keuzes die Kropotkin van jongs af
aan maakte. Als laatste werd het geloof gemist; ieder mens heeft ook spirituele behoeften waarover Kropotkin
stil blijft. Maar toch: Kropotkin is zeker het lezen waard! Ω

Als het gaat om de anarchistische
wind in onze Catholic Worker gemeen15
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Voor onze kindskinderen
Trident onderzeeërs wachten in de diepte van de oceanen op het bevel naar de oppervlakte te komen om hun arsenaal aan kernraketten af te vuren. De vernietigingskracht van
deze vloot is 345.600 kiloton tnt. De bom die op Hiroshima werd gegooid was 14 kiloton en doodde 150.000 mensen. Trident kan na een wereldwijde vuurzee door de
as in de stratosfeer een nucleaire winter veroorzaken die het resterende leven
op aarde uitdooft.

- door Frits
Steve Kelly s.j. is een Amerikaanse
jezuïet en vredesactivist die in zijn 71jarige leven al ruim tien jaar in gevangenissen heeft doorgebracht om te
verkondigen dat God kernwapens als
een gruwel beschouwt.
CRIME-SCENE TAPE
Zo knipte Steve op de vijftigste sterfdag van M.L.King, 4 april 2018, met
zes Catholic Workers een gat in een
veiligheidshek en betrad de thuisbasis
van de Atlantische Tridentvloot. Ze
hingen een spandoek op met de tekst
‘De ultieme logica van Trident: Omnicide’, bevestigden een poster van
Martin Luther King Jr. aan een model
van een Trident II D5-raket, versierden
het gebied met crime-scene tape, spoten ‘Love One Another’ op de stoep,
sloegen met een hamer op een display
van een raket, en goten hun eigen
bloed op een officieel zegel van de
basis. Een van hen liet een aanklacht
tegen de Verenigde Staten achter, een
18

ander een exemplaar van Daniel Ellsbergs boek The Doomsday Machine,
en een derde las de verklaring van
paus Franciscus voor waarin hij kernwapens afkeurt.
Na de actie zat Steve 33 maanden in
het Huis van Bewaring. Daarna werd
hij op transport gezet naar de Westkust. Want hij had met deze actie de
voorwaarden overtreden waaronder
hij voorwaardelijke was vrijgelaten na
een getuigenis bij de thuishaven van
de Tridentvloot die op de bodem van
de Stille Oceaan wacht op bevel naar
de oppervlakte te komen om hun raketten af te vuren.
PROFETISCHE MISSIE
Steve had zijn vriend Dennis Apel, een
Catholic Worker uit Californië, gevraagd voor hem te getuigen in de
rechtbank. Ik ben erg onder de indruk
van het getuigenis van Dennis en deel
er graag enkele citaten uit.

Als je gelooft dat Steve Kelly handelt
vanuit een diepgewortelde overtuiging en een radicaal geloof in het

evangelie, dan is hij een profeet. Als je
hem niet gelooft, is hij gewoon een
misdadiger met een uitgesproken mening. Als iemand die Steve goed kent,
verzeker ik u dat de eerste beoordeling de waarheid is en de tweede onjuist.
Ik ken de typische Amerikaanse
rechtszaal waar de wet als God wordt
behandeld en gerechtigheid op de
tweede plaats komt; waar getuigen
worden beëdigd met de vermaning
"de waarheid te spreken, de gehele
waarheid en niets dan de waarheid, zo
helpe u God" en vervolgens de mond
gesnoerd worden door middel van
moties In Limine.*
* Redactie: Amerikaanse rechters
honoreren vaak zo’n motie In Limine van de officier van justitie om
vredesactivisten te verbieden om de
jury, die bestaat uit gewone burgers, te vertellen over het gevaar
van kernwapens, internationaal
recht, de Bijbel en hun eigen motivatie. Ze mogen enkel zeggen of ze
een militaire basis zijn opgegaan en
wat ze daar precies gedaan hebben,
maar niet waarom ze dat gedaan
hebben. Anders, zo is de ervaring,
spreekt de jury hen al te vaak vrij.
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zodat hij en anderen van zijn soort
worden afgeschrikt? Hoe kunnen we
de orde handhaven en de strijdkrachten beschermen tegen mensen als
pater Steve die een licht willen laten
schijnen op een misdaad die oneindig
veel ernstiger is dan de aanklacht van
huisvredebreuk en vandalisme, namelijk de uitroeiing van het menselijk
ras?"

In wat voor systeem kan iemand
met de spiritualiteit, overtuiging
en liefde voor Gods schepping die
pater Steve Kelly heeft, als crimineel worden afgedaan en tweeënhalf jaar in een gevangenis wegkwijnen, terwijl zijn fundamentele
boodschap in de rechtszaal wordt
uitgewist; de boodschap dat de
meest afschuwelijke wapens die
de mens heeft ontworpen, die
waarschijnlijk Gods schepping
zullen uitroeien, mogen bestaan
en zich verspreiden, terwijl redelijke tegenstanders de mond
wordt gesnoerd. Steve herinnert
ons er vaak aan:

Jeannette Noëlhuis

"Als de nucleaire holocaust komt, zal
die volkomen legaal zijn."
Pater Steve Kelly is een man met een
diep geloof die de macht de waarheid
aanzegt en de consequenties accepteert. Dat is zijn karakter. Ik daag iedereen in deze rechtszaal uit om te
pleiten voor een God die massavernietigingswapens omarmt. Het is niet
ingewikkeld. Wij die kernwapens accepteren zijn fout, fout, fout. Pater
Steve zegt dat gewoon met zijn leven
en lichaam. Dat is zijn karakter.
De vraag voor dit hof is dus: "Wat te
doen met pater Steve Kelly; wat is de
juiste straf? Wat zullen we opleggen

Het antwoord is dat de straf er niet toe
doet. Steve zal die aanvaarden en zijn
profetische missie voortzetten. De
vraag zou niet moeten zijn hoe Steve
gestraft moet worden, maar eerder
wat er nodig is voor hen die oren hebben om te horen maar niet kunnen
horen, en ogen om te zien maar niet
kunnen zien, om hun afgoderij van
massavernietigingswapens op te geven en zich te keren tot de God van
liefde; om voor eens en voor altijd hun
zwaarden tot ploegscharen om te
smeden en geen oorlog meer te leren?
Mijn advies aan ieder in deze rechtszaal is om eerlijk te kijken naar het
ware karakter van pater Steve Kelly en
te proberen dat te evenaren in plaats
van het te bezoedelen. Ω
De hele verklaring van Dennis en informatie over de zes andere aangeklaagden is te vinden op
www.kingsbayplowshares7.org
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Dwarrelende as

VREDE SCHEPPEN
Wij sluiten ons graag aan bij de wereldwijde beweging voor een kernwapenvrije wereld. Er dreigt vanaf 2022
een nieuwe generatie kernbommen
naar Nederland te komen. En Nederland doet elke herfst in NAVO-verband
mee met Steadfast Noon, een grote
oefening met de kernbommen die op
de vliegbasis Volkel en op andere bases in Europa liggen.
Wij organiseren tijdens die oefening een kleine vredesmanifestatie op
woensdag 20 oktober ‘at Noon’, om 12
uur, aan de kop van de startbaan met
muziek, een picknick en schepjes om
een tunneltje te graven met de intentie
om onder het hek door te gaan en op
de startbaan te zitten om dit oefenen
met kernbommen te verhinderen.
Wie wil kan meezingen, mee picknicken, en/of mee scheppen tot de politie
of marechaussee sommeren om te
stoppen. Je kan echter ook na zo’n
sommering verklaren dat de toekomst
van onze kindskinderen nu om onze
inzet vraagt en dat het de agent vrij
staat om je aan te houden, maar dat je
rustig door schept. Wie weet kun je
dan later voor de rechter en de samenleving verantwoording afleggen, waarschuwen voor nieuwe bommen en pleiten voor een kernwapenvrije wereld.
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Als je niet kan komen en wel mee wil
doen, kun je ook een (roze) schepje
met een vredeswens opsturen en dat
nemen we dan mee. We vragen iedereen die mee wil doen om zich ruim van
tevoren aan te melden via noelhuis.nl/
vrede-scheppen, zodat we op maandagavond 4 oktober om 19:30 uur elkaar door middel van videobellen kunnen leren kennen en het verloop van
deze vredesactie samen door kunnen
nemen.

Zo proberen we een gelegenheid te
scheppen om ons in de geest van Steve
Kelly en Martin Luther King in te zetten
voor een kernwapenvrije wereld. We
vragen alle deelnemers om rustig en
vriendelijk te zijn richting politie, marechaussee en soldaten. En we hopen
dat onze lezers de poster op de middenpagina achter het raam, in de kerk,
op het werk of in je buurtwinkel ophangen en dat het een hoopvolle en
gezellige dag wordt. Hopelijk tot ziens
in Volkel. Ω

No new Nukes!

- door br. Geerard
“Of we op Aswoensdag naar Den
Haag wilden komen, omdat het Ministerie van Defensie nieuwe kernwapens wil aanschaffen?” Abba Gerard
en ik zeiden gretig ‘ja’. We zagen al
voor ons hoe blij onze abt Thijs zou
zijn met een gloednieuwe ploegschaar van omgesmede raketonderdelen. Helaas bleek de reden somberder: we werden gevraagd om op
deze dag het ministerie op te roepen
tot inkeer. Onze zusters en broeders
van het Jeannette Noëlhuis hadden
een stille processie georganiseerd.
We vroegen onze abt dus om zijn
zegen en reisden op Aswoensdag af
naar Den Haag.

‘Moge ons berouw ons verzamelen in
een nieuwe gemeenschap, die de
aarde en al haar mensen koestert.’
Deze woorden resoneerden nog lang
na bij mij. Allereerst vanwege mijn
eigen berouw. Ik als Nederlander
moet erkennen en zeggen: “Wij hebben deze wapens in huis en willen
nieuwe”. Ik moet mij dus uitspreken,
anders weet niemand dat ik bezwaar
maak. En ik ben niet alleen, kijk eens
wie hier nog meer zijn!

‘n Korrel Zout

We waren met een mooie diverse
groep en vertegenwoordigden verschillende kerken, organisaties, religieuze gemeenschappen en generaties. Ook bijzonder was dat we ons, zij
het voorzichtig, in deze corona tijd
konden verzamelen. Het koesteren
waar de oproep van spreekt begon al
bij het weerzien van oude vrienden en
ontmoetingen met nieuwe zusters en
broeders.
Vanwege corona kon Abba Gerard
geen askruisje op onze hoofden tekenen. Dus dwarrelde droge as op onze
kruinen en er klonken opnieuw diepe
woorden: “Kom tot inkeer, bedenk dat je
stof bent en tot stof zult wederkeren.”

Jeannette Noëlhuis

Afsluitend strooide Susan as over het
hoofd van Abba Gerard. Daarna volgden we Susan die het vaandel droeg
zwijgend in een lange sliert naar het
ministerie. Daar herhaalden we de
woorden en het ritueel van de dwarrelende as en riepen het ministerie en
daarmee ook onze medeburgers op
tot besef. Welk besef eigenlijk? Welk
besef zou achterblijven na de boetes
voor het schrijven van een vredesboodschap op de stoep?
Abba Gerard sprak de zondag daarna
over de verzoeking van Jezus in de
woestijn. En dat er uiteindelijk engelen en wilde dieren hem dienden, wat
duidt op een staat van vrede en har-

monie. Het deed mij denken aan de
verhalen van woestijnvaders. Of de
wijsheid van moderne vaders als Pierre Maurin: “Wat de moderne maat-

schappij onderscheidt van de oude is
de scheiding van het spirituele en materiële”.
Aswoensdag is een mooie dag om
maatschappelijke zorgen te verbinden
met onze eigen vergankelijkheid. Om
eerst de as eens te laten dwarrelen tot
alles helder wordt in ons hoofd en
hart. PAX! Ω

Abba Gerard en broeder Geerard zijn
beiden Benedictijnse broeders van de
St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen.
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De droom van paus Franciscus
Op 4 oktober 2020 bracht paus Franciscus zijn derde encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin
benadrukt hij de diepe verbondenheid tussen alle mensen: we zijn broeders en zusters van
elkaar. Stel je eens voor dat we dat idee echt serieus zouden nemen.

- door Gerard
De titel van de nieuwe encycliek is
ontleend aan een van de geschriften
van de H. Franciscus van Assisi waarin
hij zijn medebroeders op het hart
drukt elk mens te waarderen en lief te
hebben, of die nu dichtbij staat of ver
weg leeft. ‘Allen broeders en zusters’,
zo is de Italiaanse titel gelukkig netjes
inclusief vertaald in het Nederlands.
Ik heb Fratelli Tutti vlak na publicatie
gelezen, in een periode dat ik behoorlijk somber gestemd was. Dat kwam
deels door de pandemie – de tweede
coronagolf was inmiddels begonnen.
Maar eigenlijk was de voornaamste
reden alle verwarring en onzekerheid
in de samenleving. De verkiezingscampagne in de Verenigde Staten was
in volle gang, en ik was er niet gerust
op wat de uitslag zou worden. Wat is
er aan de hand wanneer politieke leiders met veel macht, feiten als meningen afdoen en zo hard hun mening
verkondigen dat mensen gaan denken
dat het om feiten gaat? Er gaan allerlei
complottheoriën rond, de wildste
ideeën worden voor zoete koek geslikt
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door velen. Doet de waarheid er nog toe?
Is alles alleen nog maar een mening?
Paus Franciscus is wat mij betreft een
van de vooraanstaande morele wereldleiders van dit moment. De publicatie van zijn nieuwste encycliek
kwam voor mij dus op een goed moment. Ik heb het gelezen als een lange
brief over de situatie in de wereld van
een wijze grootvader in het geloof.

gaat ‘over broederlijkheid en sociale
vriendschap’. Elk mens is een schepsel van God, we zijn allen kinderen
Gods en daarom broeders en zusters
van elkaar. Wat zou er gebeuren als je
deze overtuiging consequent doordenkt en toepast op de mondiale samenleving?
Precies dat doet paus Franciscus. Fratelli Tutti is wat dat betreft vergelijkbaar met het lied Imagine van John
Lennon en de ‘I have a dream’ toespraak van Martin Luther King. Imagine, stel je eens voor dat we als broeders en
zusters met elkaar zouden samenleven op
deze wereld. Hoe kunnen we onze samenleving, economie, politieke structuren zo
inrichten dat we daar uitkomen?

IMAGINE
De encycliek is geschreven tegen de
achtergrond van de pandemie. Die
pandemie heeft eens te meer duidelijk
gemaakt dat we als mensheid in hetzelfde schuitje zitten en dat we alleen
door samen te werken dit soort mondiale problemen kunnen aanpakken.
De paus schrijft dat een crisis als deze
ook een kans is: een kans om de opbouw van samenleving, economie en
politiek na de crisis op een betere manier op te pakken.
De onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid van de mensheid is de
kern van zijn visie. In de ondertitel van
de encycliek is dit terug te vinden: het
‘n Korrel Zout

EEN CULTUUR VAN ONVERSCHILLIGHEID
De weg naar zo’n zusterlijke samenleving is lang, daarover koestert de paus
geen illusies. Hij uit evenals in Laudato Sí scherpe kritiek op het hyperconsumentisme, op een economie die de
aarde uitbuit en mensen als wegwerpartikelen gebruikt, op een politiek die
alleen de belangen dient van de
machtigen en rijken. We hebben een
‘cultuur van onverschilligheid’ gecreëerd, schrijft hij. De paus is helder in
zijn oordeel: een samenleving waarin
mensen zich niet bekommeren om
anderen, is een ongezonde samenleving.
Hij heeft zich met zijn kritiek op een
uit de bocht gevlogen kapitalisme uiteraard weer de woede op de hals gehaald van de pleitbezorgers van de
vrije markt en van medegelovigen die
vinden dat religie zich niet moet inlaten met politiek. Zijn denktrant is misschien wat zwart-wit, maar in grote
lijnen deel ik zijn analyse. Wij protesteren als Catholic Worker al jaren tegen de ‘muren’ die de EU aan de buitengrenzen opricht, met steeds geavanceerdere bewakingssystemen en
met onverbiddelijke toelatingsprocedures. Duizenden mensen die geweld
en ellende in hun thuisland ontvluchten, komen jaarlijks om op de riskante
routes die ze moeten nemen naar Europa. De Europese buitengrenzen zijn
momenteel de dodelijkste ter wereld.
Jeannette Noëlhuis

De paus wijst ook op de subtielere
‘muren’ die worden opgetrokken in de
samenleving. Arm en rijk leeft steeds
meer gescheiden van elkaar. Mensen
van verschillende klassen, culturen en
religies komen elkaar niet meer zo
makkelijk tegen in sociale verbanden
als kerken, vakbonden en buurtverenigingen. Al dit soort traditionele instituten hebben te maken met slinkende
ledenaantallen. Sociale media leken
aanvankelijk een prachtig medium om
contacten te leggen en onderhouden
en om iedereen de kans te geven informatie te verspreiden. Ze blijken in
de praktijk echter vooral ‘bubbels’ te
creëren van gelijkgestemden. Of nog
erger: ze worden gebruikt, vaak anoniem, om mensen met afwijkende
meningen aan de schandpaal te nagelen.
EEN CULTUUR VAN ONTMOETING
Fratelli Tutti is één groot pleidooi om
anderen in hun waarde te laten en de
ontmoeting met anderen aan te gaan.
Elk mens, ook de meest kwetsbare,
heeft iets te bieden aan de samenleving. Elke cultuur, ook die van de
meest onderdrukte volken en bevolkingsgroepen, kan de mensheid verrijken. Wetenschappen,
religies, kunst, alle disciplines
samen zijn noodzakelijk om wegen te banen naar een betere toekomst.

De ‘cultuur van ontmoeting’ waar de
paus voor pleit, beleven wij dagelijks
in het Jeannette Noëlhuis. We raken
met elkaar verbonden – geprivilegieerde Nederlanders en geïllegaliseerde vluchtelingen – simpelweg door
samen een huishouden te runnen en
met elkaar op te trekken. Het belangrijkste is niet eens dat we een dak boven het hoofd delen of te eten hebben,
maar dat we gekend en gezien worden, dat we weten dat er anderen zijn
die om ons geven. Het is een voorrecht, ook voor ons als Nederlanders,
om zoveel verschillende mensen te
leren kennen als broeders en zusters.
En het geeft ons ook hoop dat het kan:
zusterschap/broederschap tussen alle
mensen op aarde.
POLITIEK EN MACHT
Het is voor ons als Catholic Workers ook
buitengewoon verheugend dat de paus in
niet mis te verstane bewoordingen afstand
neemt van de leer van de rechtvaardige
oorlog. Hij schrijft: “We kunnen oorlog niet
langer als een oplossing zien, omdat de
eraan verbonden risico’s waarschijnlijk
altijd groter zullen zijn dan de veronderstelde voordelen. […] Elke oorlog maakt dat de
wereld erger eraan toe is dan voorheen.
Oorlog is altijd een mislukking van de politiek en van de mensheid, een schandelijke
capitulatie, een hartverscheurende nederlaag ten opzichte van de machten van het
kwaad.” (paragraaf 257,258, 261)
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Het belangrijkste punt waarop we
als Catholic Worker van mening
verschillen met de paus – met alle
respect natuurlijk - ligt op het politieke vlak. Paus Franciscus is
zich weliswaar bewust van de valkuil van de macht waarin politici
kunnen vallen. Macht corrumpeert; niet iedereen maar toch
velen. Toch beschrijft hij het politieke ambt als een nobele roeping: “ze is een van de meest
waardevolle vormen van naastenliefde, want ze zoekt het algemeen welzijn.” (paragraaf 180) Ik
heb tijdens de jaarlijkse retraite
van de gemeenschap een blokje
geleid over de sociale leer van de
kerk en heb deze uitspraak voorgelegd. Ik zag gefronste wenkbrauwen: “Politiek, een nobele
roeping?”
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Mij lijkt dat er een innerlijke tegenstrijdigheid bestaat tussen de overtuiging dat we als mensheid echt nieuwe
wegen moeten inslaan zoals de paus
verklaart in Fratelli Tutti en nog iets
stelliger in Laudato Sí, en de opmerking dat “politieke liefde de grootste
vorm van naastenliefde is”. De vraag
die ik de paus zou willen stellen, is of
de bestaande politiek niet teveel vervlochten is geraakt met het economisch-financiële systeem dat ons op
een doodlopend pad als mensheid
heeft gebracht. Pleiten voor moreel
hoogstaande politici, lijkt mij een lapmiddel voor een gemankeerd systeem.
We zullen creatiever moeten nadenken over een nieuwe politiek. Als we
doorgaan op de oude manier, stevenen we
af op een wereld die onleefbaar is geworden
door vervuiling, klimaatverandering of gewelddadige conflicten.

Blijft staan dat paus Franciscus met
zijn pleidooi voor barmhartigheid en
verbondenheid de richting wijst die we
moeten gaan om uit te komen op een
mondiale samenleving waarin de
menselijke waardigheid centraal staat.
Hij biedt ons met Fratelli Tutti een
solide moreel kompas: we zijn broeders en zusters van elkaar. Ω

‘n Korrel Zout

Brief van Leonard Peltier
Leonard Peltier is een inheemse bewoner van de VS die sinds
1977 gevangen zit na onterecht beschuldigd te zijn voor
moord op twee FBI agenten. Amnesty International beschouwt
hem als een politieke gevangene. Onderstaande fragmenten
komen uit een brief die Peltier ons stuurde als antwoord op een
brief die wij hem schreven.

Beste Susan en Frits!
Het is jaren geleden dat ik van iemand uit Nederland heb
gehoord. Dus ik bedank jullie voor jullie brief en woorden.
Het is geweldig om te horen dat jullie nog steeds strijden
tegen kernwapens. Er zullen geen winnaars zijn als er ooit
een atoomoorlog komt. Maar sommige mensen kunnen
dat gewoon niet geloven! Het is triest maar waar.
Vanwege de manier waarop Moeder Aarde terugvecht met
deze klimaatverandering hoeven we ons daar misschien
nooit zorgen over te maken, als de wereldleiders hun koppen niet uit het zand halen en dit onder ogen gaan zien. Ze
geloven dat klimaatverandering onzin is en een grote leugen!
Ik herinner me die wandeltocht waar jij (Frits red.) aan
deelnam en de andere mensen die ook liepen, Ja, dat was
moedig en kostte veel kracht, want het was zwaar. Ik wil
nogmaals bedanken voor de excuses die jullie maakten
vanwege de kolonisatie.
Mijn worstelingen zijn niets vergeleken bij wat mijn volk
heeft moeten doorstaan. Maar ik hoor dat er enkele goede
veranderingen hebben plaatsgevonden. We worden niet
meer vermoord of gedwongen gesteriliseerd, onze concentratiekampen heten nu ‘Sovereign Nations’. Men erkent
Jeannette Noëlhuis

eindelijk dat we niet uit India komen, dus nu noemen ze
ons ‘Natives’ . Onze geschiedenis wordt vaker verteld in
boeken, op tv, enz. Scholen onderwijzen dat wij mensen
waren en een geweldige samenleving hadden in sommige
delen van Amerika.
Corona heeft flink huisgehouden onder onze ouderen. We
hebben velen van hen verloren en met hen een groot deel
van onze geschiedenis. Maar zoals de oude strijdkreet zegt:
“We are still standing” en meer en meer Native mensen
staan achter ons en sommigen geven uiting aan hun verontwaardiging over wat ons is aangedaan!

Nou, deze brief is een beetje langer geworden dan ik wilde.
Maar ik wou met jullie praten om te laten weten dat ik
springlevend ben en strijdvaardig als altijd. :)
Pas op jezelf, blijf gezond met de geest van Crazy Horse,
Doksha [red.: ‘tot ziens’ in Lakota Sioux].
Jullie broer voor altijd,
Leonard Peltier
U kunt Leonard ook schrijven:
Leonard Peltier, #89637-132
USP Coleman I
POB 1033
Coleman FL 33521
USA
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Rosa Parks
Rosa Parks, dat is toch die oude zwarte vrouw die vanwege vermoeidheid en pijn in haar
voeten niet op wilde staan voor een wit persoon en daarmee de protesten tegen rassendiscriminatie in gang heeft gezet?

- door Maria
Zelf zegt ze hierover in haar autobiografie My Story: “Mensen zeggen altijd
dat ik mijn zitplaats niet wilde opgeven
omdat ik moe was, maar dat is niet
waar. Ik was niet lichamelijk moe, of
niet meer moe dan ik gewoonlijk was
aan het eind van een werkdag. Ik was
niet oud, hoewel sommige mensen het
beeld van mij hebben dat ik toen oud
was. Ik was 42 jaar. Nee, het enige
waar ik moe van was, was van toegeven.”
STRIJD VOOR GELIJKHEID
Rosa Louise McCauley werd op 4 februari 1913 geboren in Tuskegee, Alabama. Na de scheiding van haar ouders ging ze met haar moeder en broer
op de kleine boerderij van haar grootouders wonen, die voormalige tot slaaf
gemaakten waren. Ze was getuige van
de nachtelijke aanvallen van de Ku
Klux Klan en ervoer de angst bij het
horen van de geluiden tijdens aanvallen en moordpartijen in de buurt van
haar huis. Ze zat dan rechtop in bed en
zag hoe haar grootvader zijn wapen
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naast de open haard bewaarde. Hij
nam ook altijd zijn geweer mee als hij
met paard en wagen ergens heen ging.
Haar grootouders gaven haar ideeën
over rassengelijkheid mee. Deze vroege ervaringen hebben aan haar latere
activisme bijgedragen.
De familie verhuisde naar Montgomery, ze ging naar school en werd
naaister. Ze had graag doorgestudeerd, maar eerst werd haar oma ziek,
dus verliet ze de universiteit om voor
haar te zorgen. Later werd haar moeder ziek en zorgde ze voor haar.
Via een gemeenschappelijke vriend
leerde ze de tien jaar oudere kapper
Raymond Parks kennen. Samen werden ze lid van de lokale afdeling van de
NAACP in Montgomery (National Asso-

ciation for the Advancement of Colored
People). Naast haar werk als naaister
werkte ze van 1943 tot 1954 ook vrijwillig als secretaresse van de lokale afdeling van de NAACP. In 1954 hervormde
ze de jeugdafdeling van de NAACP en
moedigde ze jonge leden aan om stelling te nemen tegen de segregatie.

Raymond Parks ondersteunde en bemoedigde zijn vrouw in haar werk en
ambities.
Voor de bus boycot begon was ze dus
al jarenlang activiste. In 1932 waren zij
en haar man actief in het protest tegen
de arrestatie en veroordeling van de
Scotssboro Boys, die ten onrechte aangeklaagd werden voor de verkrachting
van twee vrouwen op een goederentrein.
Ze was echter niet de eerste die weigerde om in de bus plaats te maken
voor een witte passagier. In maart 1955
werd de 15-jarige Claudette Colvin
hiervoor gearresteerd. Veel AfroAmerikanen waren verontwaardigd
over deze arrestatie, maar omdat ze
Claudette te opvliegend en emotioneel
vonden werd er toen nog geen actie
ondernomen. Rosa Parks moedigde
Claudette aan om lid te worden van de
Jeugdraad en bleef als enige na haar
arrestatie contact met haar houden. Ze
stelde haar hoop op de geestdrift en
strijdbaarheid van de jongeren
ARRESTATIE EN BOYCOT
Negen maanden later, op 1 december
1955, nam Rosa Parks na haar werk de
bus naar huis. Ze nam de enig beschikbare zitplaats bestemd voor AfroAmerikanen en ging ervan uit dat men
plaats voor haar vrijgemaakt had, aan‘n Korrel Zout

gezien achter in de bus een aantal
mensen stond. Ze dacht er niet lang
over na. Toen bij de volgende halte
mensen instapten waren vlug de laatste zitplaatsen voor witten gevuld. Er
bleef nog een man staan. De chauffeur
draaide zich om en vorderde de eerste
rij om op te staan. Ook Rosa Parks zat
daar. Aanvankelijk reageerde niemand. Maar toen dreigde hij dat ze het
beter makkelijk voor zichzelf konden
maken door op te staan. De man naast
Rosa stond op en zij maakte ruimte
voor hem om langs haar te gaan. Ze
keek opzij en zag dat ook beide vrouwen aan de andere kant van het pad
waren opgestaan. Rosa schoof naar de
zitplaats bij het raam en bleef zitten.
Ze dacht terug aan haar kindertijd
toen ze de hele nacht opgezeten had
uit angst. Ze probeerde niet na te denken over wat er kon gebeuren. Ze zegt
zelf: “Als ik mezelf had toegestaan om
te diep na te denken over wat er zou
kunnen gebeuren, was ik misschien
wel uit de bus gestapt. Maar ik koos
ervoor om te blijven.”
Sommige mensen verlieten de bus,
anderen bleven. Uiteindelijk kwamen
er twee agenten de bus in. Ze vroegen
haar: “Waarom sta je niet op?” Zij
vroeg hen: “Waarom blijven jullie ons
slecht behandelen?” Een van de agenten
antwoordde dat hij het niet wist, maar de
wet is de wet en dat ze gearresteerd was.
Jeannette Noëlhuis

Op het politiebureau vroeg ze een slok
water omdat ze erg dorst had, en hoewel ze naast het fonteintje stond werd
het haar ontzegd. Ook mocht ze niemand bellen. Ze wist niet of dit gebruikelijk was want het was haar eerste
arrestatie, maar ze had de indruk dat
het discriminatie was. Uiteindelijk
werd ze gearresteerd omdat ze weigerde de boete die haar was opgelegd, te
betalen. Vervolgens werd ze berecht
voor het verstoren van de openbare
orde.
Netwerken die in de loop der jaren
waren opgebouwd, kwamen die avond
samen. Ze belden Fred Gray, een jonge advocaat en lid van de NAACP, om
haar te vertegenwoordigen. Hij belde
op zijn beurt Jo Ann Robinson, die besloot op te roepen tot een bus boycot
van één dag, op de maandag dat Rosa
Parks voor de rechter moest verschijnen. Ondanks het gevaar verliet mevrouw Robinson midden in de nacht
haar huis om met de hulp van een collega en twee vertrouwde studentes
50.000 pamfletten rond te brengen. Ze
lieten pamfletten achter in kerken,
kapperszaken en scholen. De vakbondsleider E.D. Nixon belde de meer
politieke dominees om hen mee te
krijgen.
De boycot was zeer succesvol en de
gemeenschap besloot om door te

gaan. Door een uitgebreid carpoolsysteem met 40 ophaalplekken konden
dagelijks 30.000 passagiers vervoerd
worden. Door de boycot werd het
stadsleven ontwricht en daalden de
inkomsten van de busmaatschappijen
ernstig. De bus boycot duurde 381
dagen, ondanks dat de politie er alles
aan deed om deze te verhinderen.
V RIJHEIDSSTRIJDERS

GAAN NOOIT

MET PENSIOEN

Rosa Parks verloor haar baan bij het
warenhuis waar ze pakken voor witte
mannen aanmat. Ook haar man Raymond verloor zijn baan en beiden vonden geen werk meer in Montgomery.
Ze kregen verschillende malen doodsbedreigingen. Acht maanden na de
bus boycot trokken ze noodgedwongen naar Detroit waar Rosa’s
broer en neven woonden.
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Rosa Parks bleef nog tientallen jaren
strijden tegen racisme. Ze zei zelf hierover: “Vrijheidsstrijders gaan nooit
met pensioen.” Ze ontving vele onderscheidingen. Maar in haar levensverhaal is onderbelicht gebleven hoe
zwaar en moeilijk de weg was die zij
heeft moeten gaan en de vele doodsbedreigingen, economische ontberingen en andere moeilijkheden die ze
haar leven lang ervaren heeft.
Persoonlijk vind ik dat we ons telkens
moeten afvragen op welke manier we
racistisch zijn, denken en handelen. En
dat niet alleen naar zwarte mensen
maar naar iedereen die anders is dan
wij en andere overtuigingen en ideeën
heeft. Ω

Bedelnap
We zijn niet kieskeurig, maar wel extra blij met fair trade / biologische
producten.
* zonnebloem- en olijfolie, (riet-)suiker, thee, (oplos)koffie, aardappels,
knoflook, uien, tomatensaus, plantaardige melkvervangers (zoals soja- of
havermelk), pindakaas en ander lang houdbaar broodbeleg
* wc-papier, afwasmiddel, allesreiniger, shampoo, (kinder-)tandpasta en
tandenborstels
* oude dames en heren fietsen voor nieuwe huisgenoten
* eenzijdig bedrukt papier voor onze printer (zonder vouwen of nietjes)
* Heeft u een mooi stuk hout over? Gerritjan wil er graag een zitmeubel
van maken voor in de kapel. U kunt ons een foto sturen als u twijfelt of het
geschikt is.
* een (klop)boormachine, kleine maten houtboortjes, decoupeerzaagjes,
ijzerzaagjes, een steeksleutel 13 en een waterpomptang.
* Uw aller gebed en financiële steun blijven natuurlijk onontbeerlijk!
Kijk op onze website voor meer informatie over onze ANBI-status en het
jaarverslag.
Een duit in het zakje

Met deze QR-code en een app als Tikkie of QR code
kunt u een duit in het zakje doen. Ouderwetse overboekingen naar onze Triodosbankrekening zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het rekeningnummer
vindt u op pagina 31.
Vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Kom gerust een keer langs om
kennis te maken en te kijken hoe u een bijdrage kan leveren aan onze
gemeenschap.
Wij werken elke tweede vrijdag van de maand na de ochtendmis (9 uur)
tot het middaguur in de (moes-)tuin en boomgaard: welkom!
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Wat zou je doen als?
Folkzangeres en pacifiste Joan Baez richtte in 1965 in Californië het Institute for the Study
of Non-violence op. In 1973 nodigde ze Dorothy Day uit om zich aan te sluiten bij de
stakingen van landarbeiders van de United Farm Workers. Dit korte interview verscheen
in haar autobiografie Daybreak (1968).

- O.k., je bent pacifist. Wat zou je doen
als iemand je grootmoeder aanviel met
een pistool?
Joan: Heb ik een pistool?

zou door haar dak heen barsten en
exploderen in haar woonkamer, waar
ze voor het eerst en laatst werd aangevallen.

- Ja

- Je draait er weer om heen ...

Joan: Nee. Ik ben een pacifist, ik heb
geen pistool.

Joan: Als je een hypothetische vraag
stelt, krijg je een hypothetisch antwoord. Je probeert mij in de hoek te
drukken: 'Pacifisme is een leuk idee,
maar het werkt niet.' Maar weet je, het
is niet hypothetisch. Het is echt.

- Wat als je er wel een had.
Joan: Ik zou bang zijn om te schieten.
Ik zou oma kunnen doden.

- Je draait erom heen. O.k., nog een
voorbeeld. Stel dat je met iemand in
een vrachtwagen rijdt. Jullie rijden op
een smalle weg. Er zit een klein meisje
midden op de weg. Je gaat te snel om
te stoppen. Wat zou jij doen?
Joan: Wat heeft dat te maken met mijn
pacifisme?

- Jullie zijn met zijn tweeën en er is
maar één klein meisje. Ik wil gewoon
weten wat je zou doen.
Joan: Ik zou waarschijnlijk op de rem
trappen en zo mijn vriend door de
voorruit sturen, over het kleine meisje
rijden, van de klif af zeilen en mijn eigen dood tegemoet gaan. Het huis van
oma zou ongetwijfeld op de bodem
van het ravijn staan en de vrachtwagen
Jeannette Noëlhuis

Joan: Nee. Heb je vijanden lief, maar
confronteer hen met het kwaad dat ze
doen. Gij zult niet doden.

- Ja, en kijk wat er met Jezus is gebeurd. Ze hingen hem aan dat rotkruis.
Ik wil niet gekruisigd worden.
Joan: Je kiest je dood niet. Je kan alleen
beslissen hoe je leeft. Nu. Ω

- Hoe bedoel je?
Joan: Kijk naar hoe we jonge mensen
trainen zodat ze leren hoe je echt efficiënt mensen kan doden.

- Dat is iets heel anders.
Joan: Tuurlijk. En het is veel moeilijker
om naar te kijken, omdat het echt is,
het gebeurt nu. Weet je, een generaal
steekt een speld in een kaart. Een
week later wordt een stel jonge jongens ergens een jungle in gestuurd en
schieten ze elkaars armen en benen
eraf. Dat is toch verschrikkelijk?!

- Je hebt het over oorlog.
Joan: Klopt.

- Wat moet je dan doen? De andere
wang toekeren, neem ik aan.
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Agenda
Gebedsvieringen
Ronde Tafelgesprekken
Elke maandagavond is er een oecumenisch avondgebed,
om 20.00 uur. Speciale vieringen zijn er op:

maandag 27 september: viering met pater Jan Stuyt sj
rond de heilige Lorenzo Ruis (1594 – 1637), Filipijnse lekenmissionaris in Japan en martelaar
van christenvervolging.
maandag 25 oktober: viering rond Rosa
Parks (1913 - 2005), Amerikaans burgerrechtenactiviste.

vrijdag 27 augustus: FILM - Marx Reloaded; 50 min, engels gesproken. Documentaire waarin enkele filosofen
hun licht laten schijnen op de huidige rol van het communisme. Kunnen de ideeën van Marx en Engels oplossingen aandragen voor de huidige problemen? De interviews worden afgewisseld met fictieve gesprekken tussen
Trotsky en Marx, dit met een flinke knipoog naar enkele
bekende scenes uit de Matrix-Trilogie.
donderdag 16 september: GESPREK - Jan Juffermans gaat
met ons in gesprek over ‘Footprint Justice’. Naast het onevenredige energieverbruik leggen rijke landen een onverantwoord groot
beslag op de beschikbare gronden en grondstoffen. Voor veel
mensen is er bijna niets over. Tegen die onaanvaardbare situatie
wordt nauwelijks iets ondernomen. Om dat aan de kaak te stel-

maandag 22 november: viering rond de
heilige Machteld van Hackeborn
(1240/1241 –1298), Duitse Benedictines
en mystica.

Dit blad op de mat?
Ontvangt u ‘n Korrel Zout nog niet per post, maar wilt u hem wel twee keer per jaar ontvangen (indien mogelijk tegen
een kleine donatie)? Meld u aan via het online formulier: www.noelhuis.nl/abonneren Hier kunt u ook wijzigingen
doorgeven of u afmelden voor ‘n Korrel Zout.
Aanmelden kan ook per post: vul het onderstaande strookje in en stuur deze op naar het Jeannette Noëlhuis:
Dantestraat 202, 1102 ZR Amsterdam.
Naam:

…………………………………...

Straat & nr: …………………………………...

Postcode:

…………………………………...

Stad:

…………………………………...

Of wilt u hem liever per mail ontvangen? Vul dan alleen hier uw e-mailadres in: …………………………………...
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len heeft Jan de term ‘Footprint Justice’ geïntroduceerd.

donderdag 30 september: FILM - een avond
over ‘grassroots economics’ met korte documentaires als Keepers of the Future (El Salvador; 20 min) en WEconomics (Italy; 20 min).
donderdag 21 oktober: LEESCLUB - Sacred Ecomics van Charles Eistenstein. Over de allesvernietigende drang naar groei en kortetermijnwinst en de weg naar een leefbare planeet.

donderdag 4 november: GESPREK - met Frank
Mulder, journalist en schrijver, geïnspireerd
door Jacques Ellul, de Franse filosoof die o.a.
bekend is geworden met zijn motto ‘Think global, act local’. Hij woont in woongemeenschap
‘Overhoop’ in Utrecht Overvecht, waar plek
wordt geboden aan mensen die geen (t)huis
hebben, zoals vluchtelingen.
donderdag 18 november: LEESCLUB - Sacred
Ecomics van Charles Eisenstein.

Van harte welkom om voorafgaand aan een
viering, ronde tafelgesprek of filmavond bij
onze maaltijd aan te schuiven (om 18.00 uur).
Bel wel even van tevoren om je aan te melden.

Het Jeannette Noëlhuis
Dantestraat 202
1102 ZR Amsterdam
tel. 020 – 699 8 996
e-mail: noelhuis@antenna.nl
www.noelhuis.nl
NL10 TRIO 0379 2032 19

Wij sturen u graag een bedankje als u een gift geeft.
Wilt u daarvoor uw adresgegevens in de beschrijving van uw
overboeking zetten?

Aanvangstijd van de bijeenkomsten is 19.30 u.

Wij zijn ook op facebook, instagram & twitter te vin-

Al deze bijeenkomsten zijn onder voorbehoud
van corona-richtlijnen, check van te voren onze

NB: e-mail alleen voor niet-spoedeisende zaken!

Jeannette Noëlhuis

den!
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