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 vijftien 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 christenanarchisten en sociaal-democraten, veganisten, vegetariërs en vleeseters, hardcore protestanten en Latijn prevelende katholieken, jong en iets minder jong, bewust
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baanlozen en voltijds werknemers, vrouw en man, homo
en hetero, samen onder één dak.
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.

Staand van links naar rechts: Willem van Engen—Cocquyt, Susan
van der Hijden, Frits ter Kuile, Yemi Jimo, Daan Savert. Zittend van
links naar rechts: Talitha van Engen—Cocquyt, Amelie Reinhard,
Maria Meinora, Gerard Moorman en Margriet Bos. Niet op de foto
Wanda, Gerritjan, Marie, Teun en Lola Huinink.
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Elk jaar krijg ik weer kippenvel wanneer deze tekst gezongen
wordt in de Mozes en Aäronkerk. Jaarlijks herdenken we daar
de vluchtelingen die het afgelopen jaar omgekomen zijn aan
de Europese grenzen. Van een aantal van hen worden de namen genoemd. Van sommigen zijn de verhalen en namen niet
bekend.
Toch geloven we dat niemand van hen vergeten is. Al hun namen staan in Gods handpalmen gegrift.
Die liefdevolle handpalmen maken soms ook een vuist. “Hij
toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie
zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie
gering is geeft hij aanzien,” zo kondigt Maria de komst van
God naar deze aarde aan.
En zo staan we zelf soms ook met gebalde vuisten, in opstand
tegen systemen van uitsluiting, vernietiging en dood, in het
vertrouwen dat die nooit het laatste woord kunnen hebben.
En soms openen we onze vuisten en zien we de namen die daar
staan. Dan kijken we terug, soms met verdriet, maar ook met
dankbaarheid voor het wonder van 33 jaar Noël huis. Niemand
is vergeten.
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Huisnieuws
Het is een hot thema, duurzaamheid. En het leeft ook bij ons. Misschien denkt u bij dat
woord meteen aan het klimaat en keuzes in de supermarkt, maar het speelt ook op andere vlakken. Een duurzaam gemeenschapsleven met gastvrijheid bijvoorbeeld, hoe doe je
dat? En activisme duurzaam vormgeven, kan dat? Een gebedsleven dat voedt, hoe kan
dat eruitzien? Als mensen zijn we vaak op zoek naar balans, en dit speelt ook voor ons
als gemeenschap.

- door Margriet
Deze zomer leek het dubbel rustig.
Veel lag stil vanwege de zomervakantie en anders wel omdat dingen vanwege corona nog niet door konden
gaan. Wij namen als kerngroep ook
om de beurt de tijd om even weg te
gaan en op te laden. Zelfs Susan ging
een paar weken weg en paste op iemands kat. We hadden de mogelijkheid met een gemêleerd gezelschap
van huisgenoten en gemeenschapsleden een weekje in de duinen bij
Schoorl te verblijven. Ook een aantal
oud-huisgenoten kon weer mee en zo
beleefden we een mooie zomerse
week. Dit jaar ontdekten we dat Dopersduin een pijl- en boog set heeft
en hielden we een competitie met de
andere gasten. Onverwachte talenten
werden zichtbaar!
In de zomer hadden we ook een dag
lang gesprekken met elkaar onder
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leiding van Anke Bisschops over de
spanningen die af en toe oplaaien in
onze gemeenschap. Om uit het kringetje te komen waar we ons al een tijd
in bevonden besloten we gezamenlijk
te kijken hoe het werkt als Frits zijn
rol in de gemeenschap anders vormgeeft. Hij vertelt hier zelf meer over,
verderop in deze nieuwsbrief. Het is
nog niet dé oplossing maar schept
hopelijk wel de ruimte om samen
duurzaam verder te komen.
DUURZAAMHEID EN EENVOUD
Vanaf september was het ineens ontzettend druk. De zomerluwte verdween als sneeuw voor de zon, het
leek of iedereen activiteiten in wilde
halen die vanwege corona een tijdlang niet konden. Behalve praatjes in
kerken over ons werk hielpen we bij
de publieksdag op 10 oktober van de
oecumenische klimaat pelgrimage
die van Polen naar Glasgow liep voor
de COP26. Gerard had een belangrij-

ke rol in de organisatie van de dag, en
een aantal van ons kon met andere
rollen helpen. Daan was op dat moment zijn eigen pelgrimage aan het
lopen: in Noord-Spanje, van Burgos
naar Santiago de Compostella. Dit is
ook de reden dat u deel II van het levensverhaal van Jeannette Noël nog
van ons tegoed houdt.
Ook namen we met enige regelmaat
een shift bij de klimaatwake op ons.
De klimaat wakers waken al sinds het
begin van de kabinetsformatie in
april, overdag in Den Haag en ‘s
nachts online vanuit woonkamers in
heel Nederland. Een grote, diverse
groep mensen laat zo hun zorgen horen en vraagt ambitieus klimaatbeleid
van de formerende partijen. Tussendoor namen we deel aan klimaatmarsen, klimaatacties met Christian Climate Action, Lebenslaute en Extinction Rebellion. Verder tekenden we
een petitie om ecocide ook in Neder‘n Korrel Zout

land strafbaar te stellen en ecosystemen op deze manier wettelijk te beschermen tegen beschadiging en vernietiging.
Regelmatig bekruipt mij bij gesprekken over het klimaat het gevoel dat we
onszelf wijsmaken er wel te komen als
we maar de transitie naar wind- en
zonne-energie snel weten te maken.
Anderen kijken naar nucleaire energie
als de oplossing. Maar het probleem is
niet opgelost met andere energiebronnen en aan elk van die
‘oplossingen’ blijken ook weer ernsti-

ge nadelen te kleven. Als we niet verder kijken dan hoe we een transitie in
energievoorzieningen kunnen maken,
vergeten we dat ons verbruik het probleem vormt. We vragen simpelweg te
veel van de planeet. Hoe leven we als
eerlijk delende planeetbewoners en
goede voorouders van komende generaties? Wie durft te proeven van een
eenvoudiger leven zal ontdekken hoeveel rijkdom daar te vinden is.
Ook op het gebied van nucleaire wapens lieten we van ons horen. We namen deel aan acties bij de militaire

bases in Büchel (Duitsland) en Volkel
(Noord-Brabant). Ook met een rozeschepjes-actie met zowel een Duitse
als een Nederlandse editie wilden we
vrede scheppen en het debat over de
komst van nieuwe nucleaire wapens
aanmoedigen.
Een eerdere veroordeling in Duitsland
van ondergetekende bleek doorgegeven te zijn aan het Nederlandse Centraal Justitieel Incassobureau. Daardoor lijkt de keus tussen de boete betalen aan de Duitse justitie of zitten in
een Duitse gevangenis niet meer te

Margriet blokkeert met Christian Climate Action de weg naar het Ministerie van Economische Zaken
Jeannette Noëlhuis
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bestaan. Daarom heb ik besloten deze
keer te betalen. Na de oproep in onze
vorige 'n Korrel Zout en een extra oproepje aan mensen die hadden aangegeven te willen helpen, was het bedrag
razendsnel bij elkaar. Heel veel dank
hiervoor! Het is heel bemoedigend te
weten dat onze acties door een grote
groep mensen worden gedragen.
GEMEENSCHAP IN BEWEGING
Meerdere (oud)huisgenoten kregen de
afgelopen tijd te horen dat zij een officiële verblijfsstatus hebben. Sommigen hadden al meer dan een jaar in
een AZC op hun interview gewacht. Na
het goede nieuws begint daarna het
wachten op woonruimte, wat ook nog
een tijd kan duren.
Pia, onze vrijwilliger via de organisatie
ASF, is aan het eind van de zomer naar
Heidelberg gegaan om te studeren.
We mochten Amelie in haar plaats
verwelkomen. Zij spreekt al een aardig
woordje Nederlands! Rond dezelfde
tijd als Pia verhuisde ook Nóra, die
haar kat Brúnó met haar meenam. Ze
konden samen met Sofie (welbekend
van de Dorothy gemeenschap of van
toen ze bij ons woonde) een appartement vinden in de stad. Ze worden
gemist! Maria vond na lang zoeken
eindelijk een huisje dichtbij in Betondorp. Zo kan ze makkelijker haar betrokkenheid met onze gemeenschap
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vormgeven, evenals haar vrijwilligerswerk bij Artis. Yemi werd in de vorige
nieuwsbrief kort voorgesteld. Hij begint meer en meer zijn draai te vinden.
Verderop in de nieuwsbrief leest u een
interview met hem.
Ons gemeenschapsleven is in beweging en zo hoort het ook, want alles
wat leeft is in beweging. Ieder van ons
zoekt daarin een eigen weg en kijkt
welke betrokkenheid bij het huis op
dit moment past. Duurzaam gemeenschapsleven betekent denk ik ook blijvend openstaan voor veranderingen.
De afgelopen maanden leek het of
corona op zijn retour was; onze gastvrijheid werd weer wat onbevangener.
Zo logeerde en dineerde Samantha
(die als kind jarenlang met haar moeder bij ons woonde) regelmatig bij ons
toen ze voor haar stage een tijd in Amsterdam moest zijn. We hadden het
voorrecht een rustplek te zijn voor mede-Catholic Worker Chris uit Dortmund, die net een ingrijpende operatie achter de rug had. Ook logeerde
Ismaelah weer korte tijd bij ons, tot hij
naar Italië reisde om zijn papieren te
vernieuwen. We konden een aantal
keer een slaapplek bieden aan medemensen die door hun kwetsbare ongedocumenteerde status plotseling op
straat stonden. Veel vaker moesten we

helaas zeggen dat we geen plek konden bieden.
ZELFREDZAAMHEID
Omdat niemand anders enthousiast
reageerde op de vraag wie een lekkende kraan kon aanpakken, nam ik de
uitdaging aan. Een kraan leren vervangen leek me een goede investering van
tijd en zo konden we hopelijk besparen op het laten komen van een professional. Na een halve dag sleutelen
en twee tripjes naar de winkel met
toenemende frustratie besloot ik toch
hulp in te schakelen, niet in de laatste
plaats omdat het halve huis zonder
water zat. Gelukkig kwam ik er met
Gerritjan (aka Reddende Engel) uit en
konden de kranen weer open. Een
kraan vervangen zal een volgende keer
hopelijk soepeler gaan. Maar er zijn
nog veel meer basisvaardigheden te
leren in en om het huis. Ik zou graag
handiger worden hierin, want er is
altijd wel iets kapot in een huis als de
onze en het doet me goed met mijn
handen bezig te zijn en onze zelfredzaamheid te vergroten. Bent u of kent
u iemand die mij een dag(deel) op
sleeptouw wil nemen bij het klussen?
Neem dan contact met ons op!
De verschillende aspecten van het leven in een Catholic Worke gemeenschap vullen elkaar aan en dagen ons
uit een balans te vinden. En balans
betekent geen statisch evenwicht,
‘n Korrel Zout

maar het meebewegen met de golven
van activiteit en rust en deze voldoende
afwisselen. Voor mij persoonlijk speelt
hierin ons gezamenlijk gebedsritme
een belangrijke rol. Twee keer per dag
roept de bel ons naar de kapel om even
stil te staan en onze handen open te
houden. Om te ontvangen uit de bron
die nooit opraakt. Ω

Issifou
- door Frits
Sinds vele jaren komt Issifou regelmatig zijn kleren wassen. Terwijl de machine draait, kijkt hij of er iets van zijn
gading is in de weggeefspullenkast,
drinkt thee, maakt een praatje en geniet van de wifi.
Issifou werkt in de horeca. Daar wordt
hij ’s nachts ingesloten en maakt hij
schoon tot de volgende dag. Zo hoeft
hij niet erg bang te zijn voor inspecties.
Hij huurt ergens in de Bijlmer een matras en maakt een hele rustige, tevreJeannette Noëlhuis

den indruk. Zelfs toen hij door de corona maatregelen geen werk meer had,
bleef hij mild en vriendelijk. Het vijf
keer per dag bidden dat Mohammed
aanraadt, hielp hem daarbij. Maar het
was wel zwaar en met een hoopvolle
blik liet hij mij beelden zien van de
protesten tegen de avondklok: zou er
een einde aan de lockdown komen?
Wij konden hem toen steunen met
eten en geld en via via aan een tijdelijke klus helpen.

rekening te openen en zonder problemen geld naar huis te kunnen sturen;
om zonder angst te leven en natuurlijk
om je familie en vrienden te kunnen
bezoeken. Issifou heeft zijn familie
bijna 20 jaar niet kunnen zien, terwijl
hij al die tijd hier heeft bijgedragen
aan de samenleving. En nu plotseling
het andere uiterste: gevangenschap,
deportatie en je werk kwijt. Hoeveel
Issifou’s moeten nog dergelijk lijden
ondergaan, voordat het zo ver is? Ω

Onlangs belde Mamadou en vertelde
dat Issifou was opgepakt en in het Justitieel Complex op Schiphol gevangen
zit en naar Niger wordt uitgezet. We
hopen dat hij daar heelhuids door de
douane komt. Als Issifou in Niger vrij
wordt gelaten, willen we hem financieel helpen om de schok van de deportatie op te vangen.
Zo’n plotselinge verdwijning van iemand die bij de familie hoort, sterkt
mij er weer in om te blijven pleiten
voor open grenzen à la de Europese
Unie, met vrij personenverkeer. FERRIES NOT FRONTEX, zoals een sticker
op een van onze laptops zegt. Met het
recht om je overal te vestigen, zonder
direct een beroep te kunnen doen op
de lokale sociale voorzieningen; maar
met toegang tot de rechtsstaat en de
mogelijkheid om contracten af te sluiten, om je te verzekeren, om een bank7

Dankbaar voor 25 jaar
- door Frits
Na een ochtend werken in de tuin met
Pia, Yemi en een meneer uit Soedan
die via zijn hulpverlener van Centrum
’45 meekomt werken en zichtbaar genoot, welde er grote dankbaarheid bij
mij op voor dit leven. Dat ik hier met
huisgenoten, met zo’n meneer die net als ik - tuintherapie nodig heeft, en
met mijn vrouw en een hele ploeg andere ongeschoolde maar wijze, wat
oudere migrantenvrouwen zo’n stukje
aarde mag bewerken tot een aaneenschakeling van moestuinen, wildernis
en boomgaard: Deo gratias!
Thuis aangekomen scharrel ik te midden van geïllegaliseerde huisgenoten
in de keuken. Ik ben niet zo sociaal,
maar dat ik sinds 1996 heb mogen bijdragen aan het herscheppen en in
stand houden van deze gastvrije plek
vervult mij met grote dankbaarheid.
De bel gaat voor het middaggebed. In
mijn eentje vind ik het moeilijk om in
een gebedsritme te leven, met stilte,
het luisteren naar wat de Schrift en de
heiligen ons te zeggen hebben, een
lied. Maar door de gezamenlijk gedragen stiltemomenten stap ik vanzelf de
Stilte in. Ik mag de stilte delen met
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anderen die net als ik hun stem pogen
te verheffen voor het behoud van de
schepping en bereid zijn daarvoor de
gevangenis in te gaan. In mijn eentje is
zoiets veel moeilijker te dragen. Samen kunnen we elkaar de vrijheid bieden om vanuit het gevang de samenleving tot ommekeer op te roepen, of in
ieder geval om zelf de stem van je geweten te volgen en op te staan. Wat
een zegen!
Die anderen waarmee ik de stilte mag
delen zijn net als ik enigszins eigenaardige en onvolkomen mensen. Het is
niet enkel dankbare vreugde om dit
leven samen te delen en mogelijk te
maken. Er is ook pijn en teleurstelling.
Waar zouden we zijn zonder het
‘vergeef ons onze schuld, zoals ook wij
onze schuldenaren vergeven’ uit
het Onze Vader/
Moeder dat we
samen vanuit die
stilte bidden? En
hoe ga je om met
vraagstukken? Kies
je een koers via
stuurboord of probeer je het over
bakboord?

Sinds 2018 zijn er wat spanningen.
Corona heeft daar nog eens een hoop
spanning aan toegevoegd en zo proberen we nu over stuurboord weer in
prettiger vaarwater terecht te komen,
doordat ik een stap terug doe uit de
kerngroep. De sfeer knapt ervan op en
het blijkt als neveneffect te hebben dat
ik extra kan bloeien in de tuin en nog
iets meer ruimte heb om bij te dragen
aan geweldloze getuigenissen voor het
behoud van de schepping. Ondertussen scharrel & bid ik rustig voort met
al mijn huisgenoten die net als ik hopen op heil en zegen. Ik waag te hopen
op nog eens 25 jaar. Ω

‘n Korrel Zout

Het komen & gaan in de polder
– een update van de Dorothy-gemeenschap
Sinds onze vorige update is de grutto komen broeden en weer weggetrokken, is onze
moestuin tot bloei gekomen en weer uitgebloeid, is Sofie verhuisd en is Iris bij ons komen wonen. Het was een bijzondere en mooie zomer in de polder. Het gaat ons goed.

- door Matthias
POMPOENEN
Wij hebben ons eerste jaar in de polder gevierd met een open dag voor de
buurt. Herman heeft een berg pompoen taarten gebakken met pompoen
uit de moe stuin. Hans Noltes, een
historicus, vertelde over de geschiedenis van de polder. We hadden een leuke natuurbingo en hebben samen met
onze bezoekers een mooie slinger gemaakt voor op ons erf. Een geslaagde
dag!
Een rode draad van afgelopen tijd was
onze buurtmoestuin. Samen met onze
vrijwilligers hebben we de eerste
oogst mogen vieren met een gezamenlijke maaltijd. Het blijft bijzonder
om zo met elkaar aan de slag te kunnen en samen te genieten van het resultaat. We hebben onder andere
courgettes, peultjes en pompoenen
geoogst. De wortels bleken helaas
aangevreten. Anna beweert dat het de
hazen zijn, maar volgens Matthias is
Jeannette Noëlhuis

dat onmogelijk omdat hij met veel
moeite een stevig hek tegen de hazen
heeft gebouwd.
MOBIELE KAPEL
Nu dat het groeiseizoen voorbij is,
gaan we onze aandacht richten op
andere dingen. We willen onder andere een stilteruimte op een oude boerenkar bouwen, een soort verrijdbare
kapel. Daarnaast willen we beginnen
met ‘De Werkplaats’, een repair cafe
waarbij we samen kleding, fietsen of
huishoudelijke apparatuur gaan repareren. Ook hebben we nu meer energie om thema-avonden en ronde tafelgesprekken te organiseren in huis.
Een andere rode draad waren de bijzondere ontmoetingen. De vriendelijke mensen van de Schutse, de protestantse kerk in Uithoorn, zijn een keer
langsgekomen om te helpen ons erf
op te fleuren. We zijn geïnspireerd
geraakt door onze ontmoetingen met
diverse andere leefgemeenschappen.
We hebben onze ‘buren’ uit een nabij-

gelegen kraakpand mogen ontmoeten
en de boeren die naast ons hun kudde
buffels houden.
DE DOROTHY’S
Voordat we konden ingrijpen, staan
we nu bekend als ‘de Dorothys’. Sommigen zijn hier blij mee, anderen zijn in dubio. Het zorgt in ieder
geval soms voor verwarring: “Maar wie
van jullie is dan Dorothy?” Of: “Heten
jullie nou toevallig allemaal Dorothy?”
Maar over het algemeen is het voor de
buurt duidelijker geworden wie en wat
wij zijn. Wij zijn die plek waar je even
spontaan langs kunt komen voor een
kopje thee en een gesprekje. Wij zijn
de mensen van de moestuin en van de
Taizégebeden elke dinsdagochtend.
Wij zijn die groep die een verrijdbare
kapel wil bouwen. Wij zijn dat huis
met de poster van een ezel op de voorgevel en de fietspomp voor de deur. Ω
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Vrede scheppen
Op 18 oktober 2021 begon de NAVO een nucleaire oefening, met deelname van Nederland, genaamd Steadfast Noon. Op de website van de NAVO staat: “Deze oefening helpt
te verzekeren dat de nucleaire afschrikking van de NAVO veilig, zeker en effectief blijft.”

- door Susan
Met donderende F-16’s over onze hoofden liepen we op 20 oktober naar het
hek van vliegbasis Volkel om daar
‘vrede te scheppen’. Met roze schepjes
en vrienden uit Duitsland, Oostenrijk
en de VS, groeven we een gat onder
het hek door en betraden het terrein
van de vliegbasis. Om de lieve vrede.
Omdat we niet anders kunnen. Volstrekt absurd natuurlijk: 20 mensen,
van 3 tot 82 jaar met wat schepjes, tegenover de NAVO en de marechaussee. “Waarom zijn jullie hier?”, vroeg
ik voordat we begonnen. “Omdat het
illegaal is wat op de basis gebeurt”, zei
iemand. “Voor de kinderen”, zei een
ander. Omdat ik niet weet wat ik anders kan doen om deze waanzin te
stoppen, dacht ik. Op Volkel liggen 20
kernbommen. Voor 2024 worden ze
vervangen door nieuwe bommen, ieder
met een kracht 3 keer zo groot als de
bom op Hiroshima. Drie maal twintig
maal 237.062 = 14 miljoen dode mensen. Bij het hek aangekomen zetten we
onze banners op. Herman zong een
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lied, Brian hield een toespraak en we
hielden een minuut stilte voor de
slachtoffers van kernwapens. Co kon
bijna niet wachten en begon na de stilte meteen te scheppen. Ik had hem
nog willen aankondigen: “Dit is Co. Hij
was betrokken bij de ploegschaaracties met Kees Koning eind jaren
‘80!” De politie liet ons lustig graven.
In een uurtje was het gat groot genoeg
om er onderdoor te kruipen. Aan de
andere kant stonden militairen klaar
om de vredescheppers op te vangen.
In totaal zijn acht mensen de basis op
gegaan. Ik zat in de groep die niet gearresteerd wilde worden. Na een afsluitend woord liepen we terug naar de
auto’s, terwijl achter ons de politie het
gat weer dicht schepte. Na samen wat
warms gedronken te hebben en enkele
telefoontjes om uit te zoeken waar de
scheppers heen waren gebracht, kwam
bericht dat de eersten alweer vrij werden gelaten! We konden ze ophalen op
het busstation. Toen de laatsten vrij
waren, reden we voldaan weer naar
huis.

‘s Avonds bleek dat de actie op het
NOS radio journaal werd genoemd!
Helaas geen woord over kernwapens.
“De activisten waren er om te protesteren tegen de vervuiling van de straaljagers.” Klopte ook, dat was een kort
stukje in ons persbericht. Eén uur vliegen met de nieuwe F35 zorgt voor
evenveel uitstoot als 8 auto’s in een
heel jaar. Toch hoop ik dat vooral de
kernwapens worden genoemd, mocht
uit deze actie een rechtszaak voortkomen. Ω

Daan tunnelt de vliegbasis Volkel op:
no new nukes!

‘n Korrel Zout

Films uit de oude doos
- door Gerard
Onze gemeenschapsagenda kan aardig vollopen. We hebben speciale themavieringen, ronde tafel discussies,
filmavonden en de boekenclub. Reguliere bijeenkomsten zoals de huisvergadering, het teamoverleg, de gemeenschapsavonden, de avonden met
de klankbordgroep en de dagelijkse
gebedsdiensten laat ik even buiten
beschouwing.
We doen altijd moeite onze huisgenoten te betrekken bij de bijeenkomsten.
We kondigen ze aan in de huisvergadering, schrijven ze op ons mededelingenbord en als de organisator van een
bepaalde bijeenkomst fut en enthousiasme over heeft, maakt hij of zij speciale postertjes die in huis worden opgehangen.
Maar onze gesprekken en films zijn
altijd zwaar, serieus, ideologisch: klimaatverandering, activisme, alternatieve economie. Soms, als een van onze huisgenoten zwicht voor onze uitnodiging, sluipt men een kwartiertje
na begin vaak stilletjes weg.
Een paar maanden geleden vond Susan in de berging een kartonnen doos
Jeannette Noëlhuis

met videomateriaal dat in de loop van
de afgelopen 30 jaar over ons huis is
gemaakt. Inmiddels zijn dat vele uren
interviews en beelden van ons dagelijks leven in huis of bij acties. Zou het
een idee zijn daar een filmavond mee
te houden, voor allen die in huis wonen?
Susan heeft vele verborgen talenten,
o.a. hoe ze zoiets in de markt weet te
zetten. Ze kondigde de avond aan op
het mededelingenbord: “Kom kijken
naar Frits met wild haar, naar Gerard
zonder baard, naar Susan toen ze 40
kilo minder woog.” Het werkte. Het
kantoor zat vol, sommigen moesten
op de vloer zitten; de kinderen op
schoot van hun moeders.
Nieuwsgierige afwachting, gevolgd
door gejoel en schatergelach bij elk
nieuw filmbeeld. Een jeugdige Frits die
net zo gedreven als nu vertelt over
atoombommen en pacifisme. Gerard
op de bank, toen nog met lang, krullend haar, zonder baard, maar even
bedachtzaam sprekend als nu. Susan
stilletjes op de achtergrond als verlegen twintiger, inderdaad slank en in
tuinbroek. Jellie legt druk gesticulerend, zoals altijd, eind jaren ’90 aan
bezoekers uit wat het Noëlhuis is. Op

de achtergrond wapperen lakens op
het lange balkon van de flat Klieverink.
Voor de oudgedienden is het een feest
van herkenning. Daar is Sam! Hoe zou
het met hem zijn? Zo lang geleden dat
we van hem hoorden... Daar is Mohammed, weet je nog? We vertellen in
geuren en kleuren, troeven elkaar af
met de sterkste verhalen. Onder het
genot van drank en versnaperingen
mijmeren we tot in de late uurtjes van
de avond. Nostalgie. Wat gaat de tijd
snel…

De avond is voor herhaling vatbaar.
Over 15 jaar doen we het weer. Dan
vertellen Margriet, Daan, Yemi en de
anderen over markante huisgenoten,
bizarre situaties en onvergetelijke acties. En een nieuwe generatie zal aan
hun lippen hangen. Ω
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Opstaan voor de schepping

Geachte Officier van Justitie,

zij ontvangen. Nu lijkt het erop dat die
miljarden staatssteun slechts dienen
om na de ellende van alle corona
maatregelen weer vrolijk over te gaan
op business as usual, en het klimaat
nog meer schade te berokkenen.

De strafbeschikking met een boete van
€234 die u mij stuurde omdat ik met
Herman van Veelen met een spandoek
op Schiphol bij onze vastgelijmde
strijdmakkers bleef staan, heb ik ontvangen. Om als mensheid een kans te
hebben op overleven en om ook de
nog niet uitgeroeide flora en fauna een
kans op overleven te geven, denk ik
dat het nodig is dat nog veel meer
mensen in actie komen, niet alleen op
Schiphol maar op zo veel mogelijk
plekken.

Wij wezen erop dat je voor €40 een
drie uur durende vlucht naar Boekarest
kunt maken en dat het afgelopen
herfst goedkoper was om vanaf Eindhoven via Dublin naar Amsterdam te
vliegen, dan om van Eindhoven naar
Amsterdam met de trein te reizen. Beste Officier van Justitie, bent u het met
mij eens dat het waanzinnig is om zoiets met miljarden te ondersteunen?!
De samenleving kan niet langer op
deze manier georganiseerd worden.
We koersen zo af op uitsterven.

het toestond om te demonstreren, zagen wij daarvan af, omdat wij met ons
spandoek de spreekbuis van onze vijf
vastgelijmde kameraden (m/v) waren.
Wij werden ingerekend en enige tijd
nadat wij onze zakken hadden geleegd
en onze jas, broekriem en veters waren
afgenomen, haalde de hulpofficier van
justitie mij uit de piepkleine en nogal
koude cel in het cellenblok van de Koningin Máxima Kazerne en vroeg hoe
ik mij voelde als arrestant zonder veters. Ik antwoordde dat ik, als mijn
kinderen en wie weet ooit ook kleinkinderen vragen wat ik heb gedaan om
te voorkomen dat het leven op aarde
zoals dat er was sinds de mensheid ten
tonele verscheen uitsterft, hen kan
antwoorden dat ik al heel lang minder
vlees en vooral veganistisch eet, mijn
levenswijze autoloos heb ingericht en
slechts af en toe via Snappcar een auto
leen, dat we de verwarming niet aan
doen maar warme kleren en kruiken
inzetten tegen de kou, dat ik zelden
vlieg en dat ik geweldloos actie heb
gevoerd om het verstoren van het klimaat en het uitsterven van flora en
fauna en uiteindelijk misschien zelfs
ook van ons mensen te voorkomen.

Met onze actie vroegen wij Schiphol en
de KLM om een klimaatplan tegenover
de miljarden staatssteun te stellen die

Toen wij gesommeerd werden om vertrekhal 2 te verlaten en naar Schiphol
Plaza te gaan waar de burgemeester

“U, hulpofficier van justitie, kunt op
die vraag van uw kinderen en kindskinderen wat u hebt gedaan om te voor-

De Heilige Geest inspireert gelukkig steeds meer mensen om bij hun levensstijl rekening te
houden met de hele schepping en om op te staan tegen structuren die de schepping verwoesten. Zo ben ik beland in app-groepjes van Christian Climate Action en van Extinction Rebellion en krijg ik uitnodigingen om mee te doen met klimaatacties. Af en toe doe
ik mee. Ik vind het geweldig hoe decentraal het werkt: bezorgde medemensen die een idee
voor een actie delen en vragen wie er mee doet. Geniaal! Je kan ook heel goed meedoen
zonder aangehouden of beboet te worden. Ieders bijdrage is welkom en hard nodig. Laat
horen als je ook mee wilt doen. Na een oproep in zo’n app-groepje deden Herman en ik
mee met een actie op Schiphol. Hieronder kun je mijn verzet lezen tegen de strafbeschikking.
Amsterdam, voordat het water kwam
Uw kenmerk: parketnr 1503433321
Ons kenmerk: Extinction REBELLION!
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komen dat de aarde hen nog amper
toekomst kan bieden, antwoorden dat
u nog eens een Extinction Rebel hebt
vervolgd.” Daarop glimlachte uw collega hulpofficier van justitie en zei dat
hij begreep dat ik blij was zonder veters in mijn schoenen te staan en niet
met veters in de zijne*.

Ik stel verzet in tegen de strafbeschikking om u alsnog in de gelegenheid te
stellen om de zaak te seponeren zodat
u uw (kinds)kinderen kunt vertellen
dat u ons niet hebt vervolgd. U kunt
ook besluiten om te vervolgen. Want
zo’n rechtszaak kan de samenleving

Jeannette Noëlhuis

misschien een micromillimeter helpen
de bocht naar een duurzame toekomst
te maken. U zou dan ter zitting de
rechter kunnen vragen om ons wel
schuldig te verklaren aan het overtreden van die nietige artikelen die in de
dagvaarding genoemd staan, echter
zonder strafoplegging te eisen, om zo
uw bijdrage aan de goede zaak te leveren. Als u ter zitting wel een substantiële straf gaat eisen, dan vertrouw ik
erop dat M.L. King, Gandhi, Dorothy
Stang, Chico Mendez en alle anderen
die ons voorleefden hoe je kunt opstaan voor het leven, bij God zullen
voorspreken om ons piepkleine offer-

tje aan te nemen en als zuurdesem te
laten werken voor Vrede, Gerechtigheid
en het Behoud van de Schepping.
In de hoop dat we samen verder uitsterven kunnen voorkomen en kunnen
genieten van een planeet vol leven,
wacht ik uw antwoord rustig af en wens
ik u

Vrede en alle Goeds
Frits ter Kuile

* Dat was echt een menselijk moment
tussen al dat beton, staal en uniformen.
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”Liefde is werk in uitvoering”
De komst van een nieuw teamlid is in onze gemeenschap altijd een groot gebeuren. Dit
voorjaar kwam Yemi (35) kennis maken. Hij is geboren en getogen in Lagos, Nigeria.
Dankzij de attente en zorgvuldige manier waarop hij mensen en werkzaamheden tegemoet
treedt, heeft hij inmiddels een zeer gewaardeerde plek in onze gemeenschap ingenomen.
Gerard interviewde hem.
Mijn vader was ambtenaar. Als student
had hij elektronica gestudeerd in
Hamburg. Na zijn studie keerde hij
terug naar Nigeria om een gezin te
stichten. Mijn moeder werkte als secretaresse. Beiden zijn inmiddels met
pensioen.
Mijn ouders oefenden een grote invloed uit op mijn leven en denken. Ze
waren streng christelijk. Zelf was ik
niet zo bezig met de vraag hoe ik mijn
relatie met Christus kon verdiepen. Ik
ging wel naar de kerk, maar had geen
diep begrip van het geloof.
Mijn ouders lieten mijn drie broers,
mijn zus en mij weinig vrijheid, we waren een erg besloten gezin. We speelden eigenlijk nauwelijks met kinderen
uit de wijk. Gelukkig kon ik goed opschieten met mijn broers en zus. Wij
speelden altijd met elkaar.
GOD OF MAMMON
In Nigeria heb ik toegepaste chemie
gestudeerd en daarna een tijd ge14

werkt. Ik wilde mijn horizon echter
verbreden. Daarom kwam ik in 2014
naar Nederland om hier bedrijfskunde
te studeren in Venlo. Ik ben daar afgestudeerd. Ik werkte daarnaast bij een
bedrijf. Vlak voor het eind van mijn
contract had ik een soort openbaring,
of visie, hoe je het ook maar wil noemen. Ik voelde dat er iets fundamenteels stond te gebeuren in mijn leven.
Het was ergens in het najaar van 2019.
Ik realiseerde me dat je als christen
daadwerkelijk een keuze moet maken
voor God ofwel Mammon.
Ik stond dus voor de keuze of ik door
zou gaan met mijn leventje of een radicaal nieuwe start zou maken. Ik verwachtte niet dat mijn contract zou worden verlengd. Ik besloot geen nieuwe
baan te zoeken, ik wilde iets anders
met mijn leven. Ik kwam op het spoor
van de Emmaüs beweging. Ik heb negen maanden bij Emmaüs Tegelen
meegeleefd en gewerkt voor voedsel,
onderkomen en wat zakgeld. Het was
een goede ervaring waar ik veel van

heb geleerd. Maar ik had niet echt het
gevoel met gelijkgezinden te leven.
AMSTERDAM 1986
Ik ben verder gaan zoeken naar christelijke gemeenschappen. Ik had op
een gegeven moment een lijstje van
vier of vijf gemeenschappen. Bovenaan
de lijst stond het Jeannette Noëlhuis.
Het was wel bijzonder dat ik, voordat
ik het Noëlhuis ook maar kende, bij
Emmaüs een tweedehands spijkerbroek van het merk ‘Amsterdam 1986’
had gevonden. Mijn geboortejaar is
1986. Ik zag dat als teken dat ik contact
op moest nemen met het Jeannette
Noëlhuis. Ik kreeg al snel een hartelijke reactie van Margriet. Ik ben op be‘n Korrel Zout

zoek gekomen en werd heel gastvrij
ontvangen. Ik was onder de indruk van
de onderlinge solidariteit, de sfeer, de
liefde.
Ik heb na die week een lange brief geschreven aan het kernteam waarin ik
mijn visie deelde op gemeenschapsleven. Onderlinge solidariteit en wederzijdse hulp, dat is wat ik zoek in een
gemeenschap. Het gaat voor mij niet
om doctrines. Ik wilde graag komen.
Gelukkig stond ook het kernteam
daarvoor open.
MANIEREN VAN COMMUNICEREN
Je leert hier veel mensen van nabij kennen, met hun goede maar ook hun
moeilijke kanten. Ieder mens draagt
bagage mee uit het verleden. Liefde is
een werk in uitvoering. Maar ik heb er
vertrouwen in dat hier de liefde kan
opbloeien. Ik leer veel. Soms is het een
uitdaging om samen te leven. Maar ik
denk dat ik hier goed zal gedijen. Ik zet
me graag in met mijn gaven en talenten. Zodat God dit tot een veilige plek
maakt voor veel mensen.
Het belangrijkste wat ik kan doen is
me openstellen voor de anderen, me
proberen in te leven in hun perspectief. Ik vind het belangrijk om achter
vooroordelen te kijken en met elkaar
in gesprek te blijven. Als Afrikaan begrijp ik over het algemeen de achtergrond van andere Afrikanen. De manier van communiceren bijvoorbeeld is
Jeannette Noëlhuis

veel minder direct dan die van Nederlanders. Die directheid ervaren Afrikanen soms als bedreigend of bot. Ik ben
nu zeven jaar in Nederland en ken beide culturen.
DE EXTRA MIJL GAAN
Nederland en West-Europa zijn door
en door kapitalistisch. Als gemeenschap ontkom je er niet aan deel te zijn
van die samenleving. Ja, deze gemeenschap heeft ook een activistisch aspect. Ik sta daar nog wat gereserveerd
tegenover. Het is niet iets waar ik me
direct door aangetrokken voel. Burgerlijke ongehoorzaamheid is iets
wat… Ik denk dat Jezus vooral wilde
dat mensen de waarheid zouden leren
kennen. En Hij was de Waarheid. Hij

was niet direct betrokken in het verzet
tegen de Romeinse overheersers. Hij
was vooral gericht op liefde, de extra
mijl gaan. Ik denk ook dat het daarom
gaat: mensen de kracht van de liefde
tonen. Liefde is de basis om de wereld
te transformeren.
Gastvrijheid is voor mij wezenlijk. Daar
wil ik graag een rol in spelen, daar kan
ik denk ik veel betekenen. Ik sta mensen graag bij. Ik denk dat het belangrijk is hen te laten voelen dat ik meeleef en hen probeer te begrijpen. Vaak
ontbreekt het besef bij mensen waar
het in het leven in de kern om draait. Ik
hoop dat ik hen kan helpen bij hun
zoektocht. Misschien vinden ze zo ook
wel de weg naar God. Ω

15

Carl von Ossietzky:
luis in de pels van Nazi-Duitsland
In onze serie over heiligen en martelaren die ons inspireren, beschrijven we ditmaal het
leven van Carl von Ossietzky (1889 – 1938). Hij was een Duitse journalist, pacifist en
boegbeeld van het verzet tegen Hitler.

- door Gerard
Carl von Ossietzky werd geboren op 3
oktober 1889 in Hamburg in een redelijk gegoed gezin. Zijn vader stierf toen
hij twee jaar oud was. Zeven jaar later
hertrouwde zijn moeder met Gustav
Walther, een uitgesproken sociaaldemocraat. Zijn stiefvader zou grote
invloed uitoefenen op het politieke
denken van Ossietzky. In 1913 trouwde
Carl met de Indiaas-Engelse suffragette Maud Woods, die zijn verdere leven
steun en toeverlaat zou blijven. Hun
dochter Rosalinde werd eind 1919 geboren in Hamburg.
VREDESBEWUSTZIJN
Ondanks zijn zwakke gezondheid werd
Carl in juni 1916 opgeroepen voor militaire dienst. Hij vocht aan Duitse zijde
mee tijdens de Eerste Wereldoorlog,
onder meer in de slag om Verdun. De
verschrikkingen van de oorlog maakten hem een overtuigd pacifist. Na de
oorlog werkte hij enkele jaren als secretaris van de Deutsche Friedensge16

sellschaft en probeerde door middel
van artikelen en toespraken te werken
aan vredesbewustzijn in Duitsland.
Het was echter vooral kantoorwerk en
dat lag hem niet. Hij werd journalist.
In de jaren ’20 werkte hij voor verschillende progressieve kranten, eerst als
journalist, later als hoofdredacteur.
Vanuit deze positie verzette hij zich fel
tegen het sterk opkomende nationalis-

me en militarisme in Duitsland. Aan
het einde van de jaren ’20 kwamen de
nationaalsocialisten in Pruisen aan de
macht. Ondanks de strenge afspraken
die in 1919 waren gemaakt in Versailles
om te verhinderen dat Duitsland zich
weer zou bewapenen, werkte het Duitse leger in het diepste geheim aan de
opbouw van een eigen luchtmacht.
Von Ossietzky was diep verontrust. Op
12 maart 1929 publiceerde zijn krant,
Die Weltbühne, een artikel over de
militaire plannen.
De reactie van de nazi-regering liet
niet lang op zich wachten. In augustus
1929 werd een inval gedaan op de redactie. Von Ossietzky werd veroordeeld voor smaad en ging voor een
maand de gevangenis in. Twee jaar
later, in augustus 1931, werd hij een
tweede maal veroordeeld voor het
openbaar maken van militaire geheimen. Hij kreeg 18 maanden gevangenisstraf. Daarvan zat hij er uiteindelijk
door een amnestiewet slechts zeven
uit.
VOGELVRIJ
Vrienden adviseerden hem dringend
naar het buitenland te vluchten. Als
kritische journalist en als oprichter van
de Nie-wieder-Krieg!-beweging zou hij
ongetwijfeld op de lijst van 'vogelvrij
verklaarden' van de Nazi’s prijken.
Carl weigerde echter te vluchten, zoals
vele intellectuelen deden. Hij zei:
‘n Korrel Zout

“Wanneer je de verziekte geest van
een land daadwerkelijk wilt bestrijden,
dan moet je ook het lot van dat land
willen delen.”

naal bekend. Zij nomineerden hem
voor de Nobelprijs voor Vrede. Het
naziregime liet Von Ossietzky in mei
1936 naar de gewone gevangenis van
Berlijn overbrengen. Kort daarop, mogelijkerwijs als ‘gebaar van goede wil’
in verband met de Olympische Spelen
van 1936 in Berlijn, werd hij vrijgelaten. Maar hij bleef onder observatie
van de Gestapo.

Op 28 februari 1933, een dag na de
Rijksdagbrand, werd Von Ossietzky
opnieuw opgepakt. De Nazi’s duldden
geen luis in de pels. Hij werd in de
lente van 1934 in de Spandaugevangenis opgesloten en in april
overgebracht naar het concentratiekamp Sonnenburg. Een jaar later
kwam hij in het SS-concentratiekamp
Esterwegen terecht. Hij liep in het
kamp tuberculose op. De mishandelingen en dwangarbeid verzwakten
hem in rap tempo. Zijn lot werd dankzij de inspanningen van Duitse intellectuelen in ballingschap internatio-

In november 1936 werd hem de Nobel
prijs voor Vrede toegekend. Hij kreeg
van de Duitse machthebbers echter
geen toestemming om de prijs op te
halen in Stockholm. De Duitse pers
mocht onder geen beding melding
maken van de prijs. Hitler verbood
Duitsers om ooit nog een Nobelprijs te accepteren.

Enkele dagen nadat hij de Nobelprijs
had gewonnen werd Von Ossietzky
opgenomen in het ziekenhuis. Op 4
mei 1938 stierf hij in een streng bewaakte kamer. Hij werd begraven in
een gemeentelijke begraafplaats. Zijn
echtgenote Maud zou een jarenlang
juridisch gevecht voeren voor een herbegraving in de Berlijnse wijk Pankow.
In 1992 werd de universiteit in Oldenburg naar Carl von Ossietzky genoemd. De universiteit koos deze verzetsstrijder onder meer wegens zijn
internering in het nabijgelegen kamp
Esterwegen. Ω

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: …………………………………...

Postcode:

…………………………………...

Straat & nr: …………………………………...

Stad:

…………………………………...

Of wilt u hem liever per mail ontvangen? Vul dan alleen hier uw e-mailadres in: …………………………………...
Jeannette Noëlhuis
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Footprint Justice
Het afgelopen najaar hebben we ons als gemeenschap verdiept in grassroots economics:
economisch denken dat past bij de noodzakelijke transitie naar een eerlijke en duurzame
samenleving. Jan Juffermans, actief in diverse alternatieve denktanks, ging in september met ons in gesprek over de ecologische voetafdruk en hoe je deze kunt inpassen in ons
denken over een rechtvaardige mondiale samenleving. Geen gemakkelijke kost, maar
dankzij Jans enthousiasme, kennis van zaken en creatieve manier van denken werd het
een memorabele uitwisseling.

- door Gerard
DUURZAME PIONIER
Jan Juffermans is al meer dan een halve eeuw intensief bezig met vraagstukken rond gerechtigheid, mondiale
ongelijkheid en duurzaamheid. Al in
1965 raakte hij betrokken bij een wereldwinkel. Rode draad in zijn leven is
sindsdien de zoektocht naar rechtvaardige en duurzame alternatieven
voor de gangbare economische en
politieke systemen. Hij werkte van
1978 tot 2010 bij De Kleine Aarde in
Boxtel. Hij is lid van het Platform
Duurzame en Solidaire Economie, de
Werkgroep Voetafdruk Nederland en
Transitie Boxtel. Op Duurzame Dinsdag 2014 werd hij door het Genootschap Onze Taal onderscheiden wegens de nieuwe woorden die hij aan
de Nederlandse taal toevoegde, waaronder ‘fossielvrije gemeente’, ‘eerlijk
Aarde-aandeel’ en ‘Mondiale Ecologische voetafdruk’; ook wegens zijn
18

inzet om ‘Aarde’ voortaan met een
hoofdletter te schrijven.
Tekenend is dat hij nooit alleen kritische kanttekeningen zet bij de manier
waarop dingen gaan, maar tegelijk
ook zoekt naar alternatieven. Hij heeft
in al die decennia gezien hoe steeds
meer organisaties en mensen zich er
bewust van worden dat er structureel
iets moet veranderen. Armoede in landen op het zuidelijk halfrond oplossen
met ontwikkelingshulp? Zelfs de
meeste ontwikkelingsorganisaties
beseffen dat het grootste probleem de
oneerlijke machtsverhoudingen zijn
tussen rijke en arme landen. Vooral
hier in het Westen moet dus veel veranderen. De slogan ‘Denk mondiaal,
handel lokaal!’ geldt nog steeds.
MONDIALE VOETAFDRUK
Ook gezaghebbende internationale
onderzoeken en rapporten, zoals die
van de Club van Rome uit 1972 en het

Brundtlandrapport uit 1987, bevestigden zijn overtuiging dat we niet op
dezelfde weg kunnen doorgaan. Toen
al was duidelijk dat de milieucrisis en
het armoedeprobleem samenhangen.
Maar de grote ongelijkheid groeide
verder. Een kwart van de wereldbevolking gebruikt ongeveer 80 % van de
beschikbare energie, grond en grondstoffen. De verontwaardiging hierover
zit diep bij Jan: “De mensenrechten
van de armsten zijn in het geding! En
er is nog steeds geen mondiale aanpak van de onrechtvaardige verdeling!”
Hij constateert dat er steeds meer
aandacht komt voor de noodzaak om
iets te doen tegen de klimaatverandering. Maar dit wordt te weinig verbonden met ons overmatige gebruik van
de Aarde. Er is ook minder aandacht
voor de onrechtvaardige verdeling van
welvaart tussen landen. “Het interessante”, zegt hij, “is dat een eerlijk
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Aarde-aandeel tegenwoordig gekwantificeerd kan worden dankzij het berekenen van de mondiale voetafdruk.”
Het model van deze voetafdruk is in de
jaren ’90 bedacht door Canadese wetenschappers. Jan heeft in Nederland
veel gedaan aan het verspreiden hiervan. Uitgangspunt is heel simpel: elke
consumptie (voeding, transport, energie) kan omgerekend worden in een
oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. Voor elk mens op aarde is
1,7 hectare beschikbaar; dat kan de
Aarde aan. Maar al in 1970 schoten we
daar als mensheid overheen. Sinds die
tijd zijn we de Aarde dus in feite aan
het ‘opmaken’, steeds sneller ook. Jan
zegt daarover: “Uit diverse berekeningen en rapporten weten we dat rijke
landen onevenredig veel van de Aarde
gebruiken. Dat leidt tot grote sociale
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en ecologische problemen. Dat begon
al in de koloniale tijd en liep door de
groei van de internationale handel
steeds meer uit de hand.”
De gebruikers van veel fossiele energie, en dat ook nog gedurende lange
tijd, zijn met afstand de grootste veroorzakers van de klimaatontwrichting.
Zij hebben veruit de grootste verantwoordelijkheid om de klimaatontwrichting effectief tegen te gaan en
armere landen zoveel mogelijk te helpen.
Met grondstoffen en het gebruik van
landbouwgrond is het niet anders.
Ook hier zien we dat de rijke landen
een onverantwoord groot beslag leggen op de mondiale gronden en
grondstoffen. Voor veel mensen is er
bijna niets over. Tegen die onaan-

vaardbare situatie wordt nauwelijks
iets structureel ondernomen.
NAAR FOOTPRINT JUSTICE …
Het Platform Duurzame en Solidaire
Economie waarin Jan actief is, stelt dat
een “eerlijk Aarde-aandeel een mensenrecht is, niet alleen voor de huidige
generatie maar ook voor toekomstige
generaties”. Het Platform lobbyt momenteel om het recht op een ‘Fair
Earth Share’ vastgelegd te krijgen in
het internationale recht. Volgens de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens van de VN heeft iedereen
recht op 'een behoorlijke levensstandaard, inclusief voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg en sociale
diensten' (artikel 25). Tot nu toe is er
echter geen praktische verwijzing naar
hoe dit recht kan worden gerealiseerd.
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Footprint Justice biedt volgens Jan mogelijkheden voor een nieuwe benadering van de huidige mondiale problemen van ongelijkheid en aantasting
van het milieu.
Het Platform heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een
‘Advisory Opinion’ aangevraagd. Het
project is nu in de fase gekomen dat er
een paar landen worden gezocht die
het genoemde uitgangspunt op de
agenda van de Verenigde Naties willen
zetten. Als het uitgangspunt daar
wordt aangenomen, mogen alle landen zich tegenover het Internationaal
Gerechtshof erover uitspreken, en
volgt er een uitspraak van de rechters.
Een aantal hoogleraren hebben hun
steun uitgesproken voor ‘Footprint
Justice’: Hans Opschoor, Jan Pronk en
Nico Schrijver.
Het Platform Duurzame en Solidaire
Economie opereert sinds 2020 binnen
de mondiale Wellbeing Economy Alliance. Ook enkele landen met een vernieuwende visie op economie zijn
daarvan lid: Nieuw Zeeland, Schotland
en IJsland. “ Alle drie met een vrouwelijke premier!”, merkt Jan op. Later
hebben Wales en Finland zich ook aangesloten. Gezamenlijk werken deze
landen als de Wellbeing Economy Governments (WEGo). Vernieuwend is dat in
hun benadering van de economie de focus
ligt op welzijn en niet op materiële welvaart.
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De betreffende landen geven voorrang aan
nieuwe indicatoren die ze belangrijker vinden dan het Bruto Nationaal Product.
De Wellbeing Economy Alliance heeft
in januari 2021 de vijf WEGo-landen
verzocht om de bovengenoemde
‘Advisory Opinion’ over ‘A Fair Earth
Share is a Human Right, for present
and future generations’ op de agenda
te plaatsen van de Algemene Vergadering van de VN. “We zullen zien of men
onze benadering een kans geeft. 2021
wordt een spannend jaar voor Footprint Justice!”

bedreigen – en daarmee ook de mensheid – somber door het leven gaat.
Daar is bij Jan echter weinig van te
merken. Hij maakt een opgewekte en
enthousiaste indruk. “Hoe blijf je zo
geïnspireerd en geëngageerd?”, vroegen we hem dan ook aan het eind van
ons gesprek. “Ik heb een grote tuin
waar ik graag in werk. Ik verbouw
groenten en heb enkele fruitbomen
staan. Er staan ook bloemen. Die
schoonheid heb ik nodig. De natuur
biedt mij troost en heling. Ieder van
ons heeft dat nodig.” Ω

HOOP
Je zou denken dat iemand die zo
scherp de gevaren inziet die de Aarde

Meer informatie: Nederlandse Platform Duurzame en Solidaire Economie
- https://platformdse.org/
‘n Korrel Zout

Onschuldige Kinderen
“Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer
roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.”
Matteüs 2:13

- door Robert Ellsberg
Het is de angst van elke tiran: dat er
ergens – misschien wel op dit moment, in een uithoek van het rijk – een
baby geboren wordt die op een dag
het einde zal inluiden van zijn macht.
Volgens het evangelie van Matteüs
werd deze angst reëel voor koning
Herodes. Wijze mannen uit het Oosten waren naar Jeruzalem afgereisd en
vroegen hem: “Waar is de pasgeboren
koning van de Joden?”
Volgens alle overleveringen was Herodes een man van extreme wreedheid.
Hij vatte een eenvoudig plan op: in
plaats van angstvallig de dag af te
wachten waarop er door deze toekomstige “koning” met hem afgerekend
zou worden, besloot hij de baby te
doden voordat deze een bedreiging
voor hem zou kunnen vormen. Maar
toen de wijzen uit het Oosten niet met
zijn plan meewerkten, gaf Herodes
zijn troepen het bevel om elk mannelijk kind onder de twee jaar in Bethlehem te doden. Dit bevel werd plichtsgetrouw uitgevoerd.
Jeannette Noëlhuis

De lezer weet, in tegenstelling tot
Herodes zelf, dat deze afslachting zinloos is. Jozef, die van tevoren gewaarschuwd werd in een droom, was met
zijn familie naar Egypte gevlucht. Het
kind blijft in leven. Met dit afschuwelijke verhaal, dat vaak weggelaten
wordt in populaire vertolkingen van
het kerstgebeuren, worden we op indringende wijze herinnerd aan de gewelddadige wereld waarin Jezus geboren werd. Voor sommigen betekende
de komst van de Messias allesbehalve
goed nieuws.

De kerk heeft sinds de vroegste eeuwen de moord op de Onschuldige Kinderen herdacht. In tegenstelling tot
traditionele martelaren die met hun
sterven getuigden van Christus, kwa-

men deze allerkleinsten in plaats van
Christus om het leven zonder dat zelf
te beseffen. Ze werden gedood in
naam van dezelfde agenda en dezelfde belangen waarvan later Jezus zelf
het doelwit zou worden – gedood in
de poging een einde te maken aan de
hoop dat de wereld veranderd kan
worden. Ook in onze tijd worden in
naam van deze agenda nog hele dorpen afgemaakt.
Het feest van de Onschuldige Kinderen is niet zomaar een herinnering
aan hen die op te jonge leeftijd omgekomen zijn. Deze zuigelingen staan
symbool voor allen die omgebracht
worden om zo te voorkomen dat het
zaad van bevrijding tot wasdom komt.
Ze staan voor eenieder die om het leven is gekomen om de droom van een
andere toekomst; gestorven in de
hoop, maar zonder te weten, dat hun
bevrijder leeft. In het herinneren van
de Onschuldige Kinderen herdenkt de
kerk niet alleen de slachtoffers van
Herodes’ razernij, maar ook het falen
van Herodes.
Zijn macht is gedoemd ten onder te
gaan. Het kind blijft in leven. Ω
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2 MEI: viering rond Carl von Ossietsky (1889–1938),
Duits journalist, pacifist, winnaar Nobelprijs voor vrede, in
1938 omgekomen door ontberingen in een concentratiekamp.
MAANDAG

Gebedsvieringen
27 JUNI: Anthony de Mello sj (1931-1987), Indiase
jezuïet, psychotherapeut en schrijver. Viering met Jan Stuyt
en Gregory Brenninkmeijer die fans zijn van hun medebroeder en hem in levende lijve hebben meegemaakt.
MAANDAG

Elke maandagavond is er een oecumenisch avondgebed,
om 20.00 uur. Speciale vieringen zijn er op:

Ronde Tafelgesprekken
13 JANUARI: n.a.v. FILM The Boys Who Said NO! (Judith Ehrlich, VS, 2020) - Een documentaire over activistische dienstweigeraars tijdens de Vietnamoorlog.
DONDERDAG

20 JANUARI: n.a.v. FILM - Devout and Dangerous
(VS, 2021) - Het verhaal van de gebroeders Berrigan, twee
katholieke priesters die kozen voor radicaal geweldloos verzet. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw waren zij prominente
critici van de Vietnamoorlog.
DONDERDAG

16 JUNI: n.a.v. FILM - Nomadland (Chloé Zhao,
VS, 2020) - Poëtische vertelling over de Amerikaanse Fern,
een zestiger die na het overlijden van haar man alles achterlaat en in een camper van plek naar plek trekt. Op zoek naar
tijdelijke klusjes, omdat ze anders financieel niet rond kan
komen. Onderweg komt ze veel zestigplussers tegen die
ook – soms noodgedwongen, soms vrijwillig – hebben gekozen voor een bestaan als moderne nomade.
DONDERDAG

7 FEBRUARI: viering rond de H. Josephine Bakhita
(ca. 1869– 1947), Soedanees-Italiaanse zuster die 45 jaar in
Italië woonde nadat ze slaaf was geweest in Soedan.
MAANDAG

Films in de lijdenstijd
MAANDAG 7 MAART: viering rond de H. Katherine Drexel (1858-

1955), stichteres van de congregatie van de Sisters of the
Blessed Sacrament.
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vrijdag 4 maart 2022: The New Gospel (Milo Rau, 2020) Tegelijkertijd fictie, documentaire en Bijbelse navertelling:

‘n Korrel Zout

tussen de uitgebuite Afrikaanse seizoenswerkers in ZuidItalië vond regisseur Milo Rau zijn nieuwe Jezus.

In de officiële krant van het Vaticaan uitgeroepen tot beste
Christusfilm ooit.

11 MAART: Il Vangelo secondo Matteo (Piere Paolo
Passolini, 1964) - In zwart-wit, sommige scènes gefilmd
met behulp van een handcamera en gebruik makend van
amateuracteurs, heeft ‘Het evangelie volgens Mattheüs’
veel weg van een documentaire. Christus als revolutionair
die opkomt voor de armen en zwakken in de samenleving.

VRIJDAG

VRIJDAG

18 MAART: Fragmenten van diverse musical-, performance en sketchfilms: Jesus Christ Superstar (1971), Godspell (1971), Cotton Patch Gospel (1981) en Jesus Christus
Erlöser (1971), en misschien een stukje Life of Brian (1979).
VRIJDAG 25 MAART: Mary (Abel Ferrara, 2005) - Een filmmaker

heeft een succesvolle en controversiële film gemaakt over
het leven van Jezus Christus, genaamd ‘This Is My Blood’.
Hij speelt daarin zelf de hoofdrol omdat hij geen betere
acteur kon vinden.
1 APRIL: Jesus of Montreal (Denys Arcand, Canada,
1989) - Wat zou er gebeuren als een Jezus-figuur zou verschijnen in de hedendaagse, materialistische wereld? Het
verhaal begint met Daniel, die een nieuwe toneelversie van
de bijbelse gebeurtenissen rond Pasen op poten zet. Hij
groeit zodanig in zijn rol dat hij werkelijk gaat lijken op
Jezus.
VRIJDAG

8 APRIL: Son of Man (Mark Dornford-May, ZuidAfrika, 2006) - In het hedendaagse, fictieve 'Koninkrijk van
Judea' wordt Jezus geboren, die zich als jongeman met een
groepje (mannelijke en vrouwelijke) discipelen profileert
als pacifistische activist. De film is sober en heeft des te
meer aandacht voor de uitstekende stemmen van de deels
in Xhosa zingende hoofdrolspelers.
VRIJDAG

Van harte welkom om voorafgaand aan een viering, rondetafelgesprek of filmavond bij onze maaltijd aan te schuiven
(om 18.00 u.). Aanvangstijd van de bijeenkomsten is 19.30
u. Maar meldt u wel minimaal drie dagen van te voren aan,
zodat we kunnen kijken of het corona-technisch te doen is.

Jeannette Noëlhuis
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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, theedoeken,
shampoo, (kinder-)tandpasta en tandenborstels
• dames– en herenfietsen voor nieuwe huisgenoten
• eenzijdig bedrukt papier voor onze printer (zonder
vouwen of nietjes)
• een (klop)boormachine, een mestvork, een parasol
en een tuinbankje zijn ook welkom en
• uw aller gebed en financiële steun blijven natuurlijk
onontbeerlijk!
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. Voor gewone overboekingen naar onze Triodosrekening vindt u
de IBAN hiernaast.
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 (bijna) elke vrijdag na de ochtendmis tot het
middaguur in de (moes)tuin en boomgaard: ook daar
bent u welkom!
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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?
Wij zijn op facebook, twitter & instagram te vinden.
NB: e-mail alleen voor niet-spoedeisende zaken!
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