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Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Am-
sterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op een-
voud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere 
samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de  
Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. 

Deze beweging van radicale christenen is pacifistisch en 
anarchistisch ingesteld: onze loyaliteit aan het Konink-
rijk van God is groter dan onze loyaliteit aan het Konink-
rijk der Nederlanden. Ons streven is om het evangelie 
handen en voeten te geven door vreedzame getuigenis-
sen 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 
2022 horen ook de mensen in onze samenleving die wij 
het stempel ‘illegaal’ opdrukken. Daarom leven we sa-
men 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 fi-
nancieel bij, anderen krijgen kost en inwoning. 

In onze kerngroep en gemeenschap werken christen-
anarchisten en sociaal-democraten, veganisten, vegeta-
riërs en vleeseters, hardcore protestanten en Latijn pre-
velende katholieken, jong en iets minder jong, bewust 
baanlozen en voltijds werknemers, vrouw en man, homo 
   en hetero, samen onder één dak.  

De Catholic Workerbeweging heeft geen partijprogram-
ma 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 er-
barmen ka n deze gemeenschap bloeien. 

 

Staand van links naar rechts: Maria Meinora, Willem van En-
gen—Cocquyt, Gerard Moorman (portret), Margriet Bos, Yemi 
Jimo en Amelie Reinhardt. Zittend van links naar rechts: Talitha 
van Engen—Cocquyt, Daan Savert,  Nikki Apeldoorn en Frits ter 
Kuile. Met in het midden Susan van der Hijden en de goud om-
lijste Wanda, Gerritjan, Marie, Teun en Lola Huinink 
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“De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is 
pacifistisch en anarchistisch ingesteld.” Soms spreek je zo’n zin 
vol vuur en overtuiging uit. Op andere momenten vraag je je af 
of je de grote woorden waar kunt maken. 
  
De afgelopen maanden overleden Desmond Tutu, Jim Forest en 
Thich Nhath Hanh, drie iconen van vrede die hun leven in 
dienst stelden van een geweldloze strijd voor een betere we-
reld. Alle drie inspireren ze ons, en Jim Forest hebben we zelfs 
tot onze huisvrienden mogen rekenen. 
  
En toen was daar die vreselijke inval in Oekraïne. Op het mo-
ment dat een oorlog zo dichtbij is, dreigt het gevaar dat ge-
weldloze idealen ingeruild worden voor oorlogsretoriek en dat 
je gaat lijken op het kwaad dat je zo graag op afstand wilt hou-
den. Juist op zulke momenten willen we ons laten inspireren 
door de mensen die ons voor zijn gegaan. 
  
Zo staan we in dit nummer onder andere stil bij de levens van 
de drie boven genoemden en bij de levens van Charles de Fou-
cauld, Lucretia Mott en “onze eigen” Jeannette Noël. We zoe-
ken naar woorden om ons pacifistisch uit te spreken. Catholic 
Worker Brian Terrell gaat in op de vraag of geweldloosheid 
effectief is of toch vooral een principekwestie (spoiler alert: 
misschien is die hele tegenstelling vals!). 
  
En natuurlijk is er te midden van de grote thema’s de schoon-
heid van het alledaagse. Want waar zouden we zijn zonder het 
Sinterklaasjournaal?   
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-  door Amelie   
 
Het weer werd koeler en na de laatste 
kampvuren in de herfst en een heerlijk 
Thanksgiving-diner was het kerstsei-
zoen aangebroken. Corona was en 
bleef aanwezig, waardoor helaas veel 
mensen van buiten niet konden mee-
vieren. Toch hadden we vrolijke, ge-
meenschappelijke winteruren, zoals de 
wekelijkse zanglessen op kantoor. Ik 
heb het een keer geprobeerd, maar 
vond toen mijn rol meer in het luiste-
ren naar de vredevolle harmonieën en 
later naar het kleine balkonconcert. 
Met de kinderen bezocht ik de Sinter-
klaasintocht. Mijn mening over de 
boot vol Zwarte Pieten begrijpen ze 
nog niet. Dus ik legde die even opzij en 
genoot van de vreugde van de kinderen 
die de varende trompettist en Sinter-
klaas bewonderden. Na een paar zon-
dagen wachten, schoen zetten en het 

Sinterklaasjournaal, vierden we op 5 
december het Sinterklaasfeest. Met 
pepernoten, chocolademelk en een 
dobbelspel was het een hele leuke 
avond. De hoofdprijs werd heftig heen 
en weer geruild, maar onze winnaar, 
Kyra, was uiteindelijk niet zo happig op 
de... nou ja... onwelkome verrassing 
die erin verborgen zat. Afgezien daar-
van was iedereen erg blij met de ca-
deaus. Er was onder andere vuurwerk, 
plastic slangen (tot grote ergernis van 
Adiel die als de dood is voor slangen), 
een enkel-bal voor gevangenen voor 
Frits (“Goed om te oefenen”, zei hij) en 
een doos eieren (allemaal met het op-
schrift 'DAAN'). Mijn persoonlijke 
hoofdprijs was een rode deurslinger, 
die sindsdien mijn kamerdeur siert. 

Op kerstavond waren er geen kerken 
open, dus hadden we een Kerstgebed 
in onze kapel. Hoewel het beeldje van 

baby Jezus vlak daarvoor even vermist 
was, ging alles goed en verspreidde 
zich een geest van vertrouwen door het 
huis. En bij het Kerstontbijt rond mid-
dernacht dat daarop volgde, heb ik 
voor het eerst mogen meemaken hoe 
we samen aten zonder dat iemand 
daarna afwaste! 

Ruimte maken  

De kerngroep besloot om februari als 
bezinningsmaand te benutten. Om ons 
op onszelf te concentreren hebben we 
de wekelijkse vergaderingen ingekort 

"Schrijf gewoon op wat er de laatste tijd is gebeurd… Eigenlijk, over sinds je 
kwam." Hmm, wat is er gebeurd? Een half jaar lang heb ik al deel mogen uit-
maken van deze Catholic Workergemeenschap en het dagelijkse leven kunnen 
ervaren. Sinds ik hier ben, heb ik geleerd om voor 10 mensen te koken,  een 
kettingzaag te gebruiken, gehoord over de situatie in verschillende Afrikaan-
se landen, een kernbom basis geblokkeerd en gekampeerd in een klimaat-
kamp (in januari). Het zou een beetje eigenwijs zijn om alles wat er is gebeurd 
in een artikel te zetten, dus hier zijn de hoogtepunten. 
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en een automatische reactie op de 
mail gezet; ook ontvingen we op dat 
moment even geen nieuwe gasten. Al 
snel werden veel vragen over wat er 
gedaan kon worden beantwoord met: 
“Dat doen wij in maart!” Het was een 
verademing om wat energie te sparen 
en meer tijd te nemen voor gebed en 
rust. 

Op maandag en vrijdag kwamen we bij 
elkaar om te praten over een thema 
dat was voorbereid door een kern-
groepslid. We dachten na over onze 
missie, gastvrijheid, toekomst. We 
leerden ook dat het drukken op een 
punt tussen je wenkbrauwen stress en 
hoofdpijn vermindert. We hebben on-
ze gedachten over gastvrijheid en 
grenzen op papier gezet, maar in de 
loop van de maand werd al duidelijk 
dat wat er staat, niet altijd even mak-
kelijk te vertalen is naar de werkelijk-
heid. De maand deed ons ook naden-
ken over het feit dat het soms moeilijk 
is om je grenzen te stellen en daaraan 
vast te houden. Want niet alles om ons 
heen bleef stil. En wat doe je als je be-
wust de tijd neemt om te rusten en dan 
klopt er toch ineens iemand aan je 
deur? 

Elke dinsdag hebben we na de regulie-
re vergadering tijd genomen om sa-
men te lunchen. Dus hebben we de 
post en laptops van tafel geruimd en 

vervangen door koffie, verschillende 
soorten brood en beleg. Na het overleg 
en de discussies tijdens de vergadering 
was het fijn om ontspannen met elkaar 
te praten en lekker te eten.  

Als je afgelopen februari op woens-
dagochtend naar buiten ging, heb je 
misschien een groep mensen heel 
langzaam en aandachtig zien lopen. 
Maak je geen zorgen, het was geen 
storing in de matrix, het was gewoon 
de wekelijkse Noelhuis-Wandeldag, 
langzaam lopen, bewust en aandach-
tig elke stap zetten.  

Tijdens een wandeling vertelde Susan 
over Dante, Döblin, Dostojewski en 
Defoe - de straatnamen in onze buurt. 
Een woensdag regende het en veran-
derde de wandeling in een meditatief 
uur mandala’s schilderen. Het was zo 
interessant om een gebied te verken-
nen waar je elke dag doorheen komt en 
dingen die zo vertrouwd lijken van 
dichterbij te bekijken en er iets nieuws 
over te ontdekken. Door deze geza-
menlijke avonturen kwamen we ook 
op het idee om met vuilniszakken op 
pad te gaan en Amsterdam Zuidoost 
een stukje afvalvrij te maken. 

Op donderdag oefenden we stilte. We 
merkten dat ondanks onze eigen stilte 
het huis toch niet stil wordt. 

Maar tijdens onze bezinningstijd hield 
corona zich niet stil. Wie wie aanstak 
en wie gespaard bleef blijft gissen. 
Enkele huisgenoten raakten besmet, 
gelukkig meestal met slechts lichte 
symptomen. Zo vonden veel van onze 
vergaderingen en bijeenkomsten 
plaats met voor de helft mensen en 
voor de andere helft computer-
schermpjes. En bij het avondeten wer-
den eerst enkele borden met eten aan 
de mensen in quarantaine gebracht. 
Als je dus tot de mensen behoorde die 
het nog niet hadden gehad, was elke 
zelftest een spannend moment. 

Maar desondanks bleef het huis niet 
stil: iemand zingt een melodie, de 
deurbel klinkt (net als je het niet ver-
wacht), kindervoetjes rennen door de 
gang of de klok luidt voor het dagelijk-
se gebed, zoals het normaal ook tij-
dens de retraite in het klooster de ge-
woonte was. 

Spirit van het huis  
Sinds mijn tijd hier zijn ook enkele be-
woners verder getrokken en zijn er 
nieuwe bijgekomen. Een moeder met 
haar twee kinderen kon een eigen 
woonplek vinden. Nadat haar kamer 
opnieuw was geschilderd arriveerde 
een nieuwe moeder met een jongetje 
van vijf. Het verheugt mij telkens weer 
om te zien hoe nieuwe mensen erg 
onder de indruk zijn van de gastvrij-
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heid van dit huis, zoals het in het begin 
ook op mij indruk heeft gemaakt.  
 
Tijdens een gezellige avond op kan-
toor vertelde Frits iets wat mij aan het 
glimlachen maakte en mij tegelijker-
tijd de spirit van dit huis toonde. Hij 
was enige tijd afwezig en trof  
bij zijn terugkomst nieuwe mensen 
aan in huis. Alsof het zijn eerste dag 
was, werd hij door hen hartelijk wel-
kom geheten, zoals zij het van hun 
eigen eerste dag kenden. Blijkbaar 
hebben ze al ontdekt, dat men in het 
Noëlhuis altijd vriendelijk ontvangen 
wordt, ook als je er al 25 jaar leeft. Ik 
vind dat je zo merkt dat de warmte van 

het Noëlhuis iedereen bereikt die over 
de drempel stapt.  
 
Zo ook bijvoorbeeld twee leerlingen 
uit Koerdistan en Mongolië van het 
United World College in Maastricht die 
wij tijdens de kerstvakantie welkom 
heetten. En kijk aan, een van hen 
kwam een paar maanden later terug 
en bracht samen met een leerling uit 
Wit Rusland de volgende vakantie bij 
ons door. 
 
Wij waren blij dat we ook twee Nigeri-
aanse studenten na hun vlucht uit de 
Oekraïne konden verwelkomen. De 
vluchtelingenopvang, waar ze eigen-

lijk naar op zoek waren, was overvol. 
Wat een geluk dat ze op dat moment 
onze Jelena tegenkwamen, die een 
Nederlandse SIM-kaart voor ze kocht 
en hen mee naar huis nam. Tijdens 
onze wekelijkse huisvergadering vlak 
na hun aankomst spraken ze hun 
dankbaarheid uit: “Alleen al op deze 
avond heb ik gemerkt dat dit huis hier 
een grote familie is.” 
 

Ja, sinds ik hier ben en sinds de laatste 
nieuwsbrief is er veel gebeurd. Ik heb  
veel geleerd. Tijdens het koekjes bak-
ken komt het meestal niet alleen aan 
op de smaak, maar ook op het plezier 
dat de kinderen en ik erbij hebben. In 
de tuin thee drinken leidt soms tot 
gesprekken over de burgeroorlog in 
Soedan. Een bezoek aan de rechtbank 
kan mijn mening over atoomwapens 
veranderen. Dat zijn allemaal ervarin-
gen die ik in het Noëlhuis heb opge-
daan. Nu schijnt, na lange winterda-
gen, ook eindelijk weer de zon in mijn 
gezicht en dat geeft mij nieuwe zin! 
Meer actie, meer lachen, meer verjaar-
dagen, meer gesprekken. Meer Jean-
nette Noëlhuis. Ω 
 
 
 
Amelie Reinhard (18) leeft als vrijwilliger 
van Aktion Sühnezeichen Friedensdien-
ste een jaar lang mee in het Jeannette 
Noëlhuis. 
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Als Catholic Workers en bovenal broers 
en zussen van de menselijke familie 
betreuren we alle geweld. We gruwen 
van het geweld dat het Russische leger 
in Oekraïne pleegt en dat in naam van 
het christendom wordt gelegitimeerd 
door het Kremlin. Ons hart gaat uit 
naar de vele slachtoffers van deze in-
val. We realiseren ons dat we vanuit 
een comfortabele positie schrijven, en 
onszelf niet kennen in een situatie van 
oorlog. 
 
We realiseren ons ook dat we geen bui-
tenstaanders zijn in deze oorlog, die 
een voorgeschiedenis heeft waarin het 
Westen en de NAVO ook een rol spelen. 
Zo zijn we ook geen buitenstaanders 
bij zovele andere oorlogen die op dit 
moment gevoerd worden. We denken 
bijvoorbeeld aan Jemen, waar een ern-
stige hongersnood heerst door een 
conflict waarin Saoedi Arabië een be-

langrijke rol speelt. Saoedi Arabië, 
waar wij via onze afname van olie mee 
verbonden zijn.  
 
Jezus leert ons naar de balk in ons ei-
gen oog te kijken. Daarom spreken we 
uit dat we berouw hebben van ons 
aandeel in deze oorlog; vanwege onze 
honger naar fossiele brandstoffen die 
het ons belet om handel met Rusland 
te stoppen zonder zelf daar iets van te 
voelen; onze hang naar controle en 
invloed als EU en NAVO; het gemak 
waarmee we oorlogsretoriek overne-
men en eenzijdige analyses aannemen; 
onze op winst beluste wapenindustrie 
die  conflicten constant nodig heeft en 
voedt; en ons onvermogen elk mede-
mens als familie te zien.  
 
Thich Nhat Hanh, de Vietnamese 
boeddhistische monnik die zocht naar 
vrede in tijden van oorlog, zei het met 

deze woorden: “Alleen op onbekenden 
kunnen we schieten. We zijn pas wer-
kelijk in staat tot verzoening als we 
met mededogen naar een situatie kun-
nen kijken. Dat vermogen krijgen we 
als we duidelijk gaan zien dat we on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn, 
dat we ‘inter-zijn’. (…) In onze tijd zijn 
alle landen bij elke oorlog betrokken. 
Het lot van elk land is verbonden met 
dat van alle andere landen. (…) We 
kunnen alleen een eind aan het gevaar 
maken door tegen de anderen te zeg-
gen: ‘Ik ben je broer.’ ‘Ik ben je zus.’ We 
zijn allemaal mensen en ons leven is 
één.”  

 
Met een zwaar hart hebben we het nieuws gevolgd over de inval in Oekraïne 
door Rusland. De Oekraïners zijn – net als de Russen – deel van de menselijke 
familie en daarom onze broers en zussen. We zijn geschrokken van het inten-
se geweld van Rusland naar hun buurland. Dorothy Day gaf uiting aan een 
diepgeworteld pacifisme, gedurende meerdere oorlogen. Ook nu blijven we 
geloven dat de weg naar vrede niet via wapens en geweld loopt. Tegelijk wor-
stelen we met onze gevoelens van woede en onmacht. We proberen hier wat 
gedachten te delen. 
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We willen ons leven vanuit de Bergrede 
vormgeven. Dat brengt ons in onge-
makkelijke posities, want Jezus be-
vraagt continu de status quo en de po-
sitie van de machtigen. Hij reageert 
steeds met onverwachte, creatieve en 
radicaal liefhebbende houdingen op 
geweld en onderdrukking. Hoe geven 
we daar in deze tijd en plaats uiting 
aan?  
 

We proberen waar kan geweldloze vre-
desinitiatieven in beide landen en in 
ons eigen land te ondersteunen en 
gaan door met acties tegen kernwa-
pens en wapenhandel. Wij zijn dank-
baar voor de mensen die bewust in 
Oekraïne blijven, niet om te vechten 
maar om hen te helpen die niet weg 
kunnen, zoals mensen van Sant’Egidio 
dat doen. Wij zijn dankbaar voor hen 
die weigeren hun medemens geweld 
aan te doen. Voor hen die zoeken naar 
mogelijkheden om mensen te vereni-
gen en te verzoenen, zoals de Oekra-
ïense Pacifistische Beweging. Voor 
mensen die met creativiteit geweldlo-
ze wegen naar vrede zoeken. Deze ui-
tingen van liefde zullen niet zonder 
vruchten blijven. 
 
We putten ook hoop uit de tegengelui-
den uit Rusland, die de inval van Oe-
kraïne scherp afkeuren. Zo is er de ver-
klaring die door een aantal Russisch-
Orthodoxen is opgesteld. Hierin ne-

men ze afstand van het idee van een 
christelijk Rusland dat een heilige oor-
log voert tegen het seculiere Westen. 
Ook verwijzen zij naar Mattheüs 5: 
“We kunnen geen vrede kennen tótdat 
we onze vijanden liefhebben. Zo be-
zien is het voeren van oorlog de ultie-
me mislukking van Christus' wet van 
liefde.” 
 
Dorothy Day verwoordde het als volgt: 
"Ik kan niet anders schrijven dan dit: 
tenzij wij de wapens van de geest ge-
bruiken, onszelf verloochenen en ons 
kruis opnemen en Jezus volgen, met 
Hem sterven en met Hem opstaan, 
zullen de mensen doorgaan met vech-
ten, en vaak vanuit de hoogste motie-
ven, in de overtuiging dat zij verdedi-
gingsoorlogen voeren voor gerechtig-
heid en uit zelfverdediging tegen hui-
dige of toekomstige agressie." 
 
Als volgelingen van Jezus worden we 
opgeroepen om kwaad niet met kwaad 
te bestrijden maar met liefde te be-
antwoorden. Daarom bidden we: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liefdevolle Schepper, 

U die al wat leeft ruimte geeft en met 
elkaar verbonden heeft in uw liefde 
Vergeef ons voor onze zoveelste  
mislukking om in vrede samen te leven. 
Vergeef ons het geweld dat we  
onze broers en zussen aandoen 
Vergeef ons het geweld dat we  
onze moeder Aarde aandoen 
Vergeef ons het geweld dat we  
onszelf aandoen 
Wees bij hen die zich in situaties van  
onderdrukking en geweld bevinden 
bij hen die geen andere weg zien  
dan te vechten 
bij hen die zijn gevlucht of  
geen kant op kunnen en alles kwijt zijn 
Wees bij hen die op posities van  
macht en invloed staan 
En geef hen en ons allen de moed  
om de weg van vrede te gaan 
Om bij elke ademhaling,  
elke stap te kiezen 
voor verzoening, met alles  
en allen om ons heen 
voor creativiteit en dialoog in plaats van 
de verwoesting van geweld 
voor liefde, die zich niet angstig vast-
klampt maar vrij laat en ruimte geeft 
voor moed om de ander  
in de ogen te kijken 
Zodat we in de ander 
onszelf  
en Christus mogen herkennen. 
Amen  Ω 
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-  door Maria 
 
Fatima groeide op in een dorp in Libe-
ria, niet ver van de grens met Guinee. 
Haar ouders werkten op het veld van 
iemand anders en kregen daarvoor 
wat betaald of mochten iets van de 
oogst meenemen. Zelf werkte ze ook 
vaak mee. Haar vader regelde dat ie-
mand haar en haar broer les gaf. Zo 
leerde ze ook een beetje Engels spre-
ken. Fatima is nooit naar een gewone 
school geweest en kwam ook nooit 
verder dan de dorpen in haar buurt. 
 
Op zichzelf aangewezen 

Tijdens de oorlog werd haar vader ver-
moord door rebellen en werden zij, 
haar moeder en broer meegenomen. 
Ze heeft daar erg geleden. Ze werd 
door het Rode Kruis bevrijd en meege-
nomen naar Monrovia waar ze op een 
boot gebracht werd. Ze raakte ge-
scheiden van haar moeder en broer 
doordat ze in verschillende groepen 
terecht kwamen. Ze smeekte om ge-
holpen te worden en dat men haar en 
de andere mensen geen pijn zou doen. 
De medewerkers van het Rode Kruis 

stelde haar gerust en zeiden dat ze 
gekomen waren om te helpen. Fatima 
had hevige buikpijn en kreeg daarvoor 
zware pijnmedicatie waardoor ze de 
hele tijd in slaap viel. Van de tocht 
naar Nederland kan ze zich dan ook 
bijna niets herinneren, behalve dat de 
boot erg stonk. Ze had geen idee waar 
ze naartoe werd gebracht en had ook 
alle contact met haar moeder en broer 
verloren. Ze wist niet hoe het met hen 
ging en waar ze verbleven. Fatima was 
op dat moment slechts 15 jaar oud en 
helemaal op zichzelf aangewezen. 
Toen ze in een haven in Nederland 
aankwamen, werd ze door de politie 
verhoord. Ze gaven haar een trein- en 
busticket met het adres waar ze naar-
toe moest gaan. 
 
Maria: Ik kan me daar zo kwaad over 
maken, dat ze een 15-jarig meisje uit de 
bush zomaar onbegeleid door Nederland 
laten reizen. 
 
Technische bewijzen  

Door haar basale kennis van het En-
gels kon Fatima de weg vinden en 
kwam ze uiteindelijk in het opvang-

centrum aan. Maar veilig was ze nog 
altijd niet. Telkens weer werd ze on-
dervraagd en werd er aan haar verhaal 
getwijfeld. Van haar moeder had ze 
haar geboortecertificaat meegekre-
gen, maar men geloofde niet dat ze 
pas 15 jaar was. Fatima stemde in met 
een onderzoek naar haar leeftijd. Maar 
zelf zegt ze: “Hier geloven ze meer in 
machines dan in officiële papieren.” 
Het onderzoek gaf aan dat de inmid-
dels 16-jarige Fatima twee jaar ouder 
zou zijn en dus meerderjarig. Ze had 
geen recht meer op  opvang voor min-
derjarige onbegeleide asielzoekers. 
 
In een van de opvangcentra waar ze 
verbleef leerde ze haar partner ken-
nen, van wie ze in verwachting raakte 
en uiteindelijk vier kinderen kreeg. 
Het bleek moeilijk om een verblijfs-
vergunning te krijgen, omdat ze zo 
weinig kon vertellen en men haar 
steeds niet geloofde. Behalve haar 
geboortedocument had ze geen ande-
re papieren of paspoort. Ook kende ze 
alleen de dorpen in haar omgeving en 
sprak ze alleen de taal van haar stam 
en het beetje Engels dat ze geleerd 
had. Behalve haar moeder en haar 
broer had ze ook geen familie meer. 
Een mager verhaal voor het bewijs-
zoekende IND. In een van de eerste 
rechtsstukken staat dat haar geboor-

Ruim 10 jaar geleden leerde ik Fatima kennen toen ze in het Noëlhuis verbleef 
met haar vier kinderen. Ook nadat ze het huis verliet bleef ik contact met 
haar en haar kinderen houden. Helaas minder vaak dan ik zou willen door de 
grote afstand en mijn eigen gezondheid. 
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tebewijs onderzocht is en dat er weinig 
twijfel bestaat aan de echtheid ervan. 
En toch werd ze niet geloofd omdat 
hier dus aan de technische bewijzen 
meer waarde gehecht wordt. 
 
Levendige boel  
Ze raakte uitgeput, nam de kinderen 
mee naar een ander land en vroeg daar 
asiel aan. Maar toen bleek dat er al een 
procedure in Nederland liep, werd ze 
teruggestuurd. Ze werd met de kin-
deren op straat gezet, kreeg een trein-
ticket en moest het maar verder uit-
zoeken. Na een tijdje kwam ze in con-
tact met het STIL in Utrecht. Eerst kre-
gen ze een slaapplek bij een opvang 

waar vooral oudere en zieke mensen 
waren. Maar de kinderen maakten 
teveel lawaai en dus konden ze daar 
niet blijven. Toen kwamen ze voor 
korte tijd in de noodopvang  van het 
Noëlhuis wat heel goed beviel. Ze gin-
gen terug naar het STIL voor een an-
dere plek, maar Fatima vroeg of ze 
terug mochten naar het Noëlhuis, om-
dat ze zich daar op haar gemak had 
gevoeld. Ze ervoer veel vriendelijkheid 
en hulp bij de dingen die ze nodig had. 
Dat werd toegestaan. Ook in de tijd 
erna kreeg ze veel steun bij de nieuwe 
aanvragen of andere hulp die ze nodig 
had. Het was een levendige boel met 
vier extra kinderen in huis, waarvan de 

jongste pas twee jaar was. Na tien jaar 
rondzwerven in Nederland konden ze 
een tijdlang tot rust komen en de pro-
cedure afwachten. 
 
Niet meer stempelen  
Ze genoten erg van de rust in huis en 
de kinderen konden heerlijk met de 
andere kinderen spelen. Ze jong als 
Fatima ook was en hoe druk haar kin-
deren ook waren, ze was een rustige, 
liefdevolle moeder en niets wees op 
het grote trauma dat ze tot op heden 
met zich meedraagt. 
 
De vakanties waren een heerlijke tijd 
voor iedereen vooral als we met z’n 
allen naar de zee gingen. Daar denken 
de kinderen ook graag aan terug. Ook 
denken ze nog met plezier aan de uit-
jes waarbij vooral de oudste kinderen 
meegingen: naar de dierentuin, een 
pretpark of het Veilingmuseum in 
Broek op Langedijk waar we samen 
onze lunch bij elkaar veilden. 
 
Na lang wachten mochten ze dan ein-
delijk naar een Asielzoekerscentrum, 
waar ze een lange tijd bleven. Fatima 
had de moed al bijna opgegeven en 
was van plan om met de kinderen ver-
der te trekken naar een ander land, 
toen ze eindelijk het nieuws ontvingen 
dat ze een verblijfsvergunning zouden 
krijgen. Ze kon het eerst helemaal niet 
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geloven en pas toen ze het officiële 
pasje in handen had wist ze dat het 
echt waar was. Niet meer wekelijks 
hoeven stempelen, kunnen gaan waar 
je wilt was een enorme opluchting. 
 
Verhuizing 
Er werd haar gevraagd waar ze wilde 
wonen. Maar helaas gaf de stad van 
haar voorkeur geen toestemming en 
kregen ze een woning aangeboden in 
een andere stad. Binnen 14 dagen 
moesten ze verhuizen, terwijl de af-
stand tussen het AZC en de nieuwe 
woonplek enorm was, met ingewik-
kelde trein- en busverbindingen. Een 
echtpaar dat het Noelhuis en haar be-
woners een warm hart toedraagt heeft 
hen enorm geholpen bij het verhuizen 
van alle spullen en daarna bij het leven 

in Nederland. Een dominee in die stad 
regelde praktische hulp in huis, zodat 
de woning geschilderd en behangen 
was, vloerbedekking gelegd en meu-
bels geregeld waren, toen ze erheen 
trokken. 
 
Het is niet ideaal en ze zou graag een 
andere woning vinden, maar dat is 
heel moeilijk. Inmiddels hebben ze een 
Nederlands paspoort en is er nog een 
dochtertje bij gekomen. Fatima wil de 
beste moeder voor haar kinderen zijn, 
zoals haar moeder een goede moeder 
was voor haar en haar broer. De kin-
deren houden van haar en respecteren 
haar. Haar wens is dat haar kinderen 
gelukkig en veilig zijn, dat is het aller-
belangrijkste voor haar. Daarom kijkt 
ze vooruit en probeert ze niet aan haar 

ervaringen in Liberia terug te denken. 
Ze kijkt met dankbaarheid terug op de 
tijd in het Noëlhuis en de hulp die ze 
daar kreeg en nog steeds krijgt als dat 
nodig is. De vriendelijkheid voor haar 
en haar kinderen waardeert ze enorm. 
 
Maria: We wensen haar en haar kinderen 
veel geluk toe.  Ω 
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- door Margriet 

Ik denk terug aan de eerste keer dat ik 
bij Jim en Nancy in Alkmaar op bezoek 
kwam. Het was op een mooie avond in 
maart 2017. Samen met Frits en Daan 
was ik uitgenodigd om te komen eten. 
Ik zie ons nog zitten aan de gezellige, 
ronde eettafel bij het raam, omgeven 
door boeken, foto’s en iconen. In een 
hartelijke, rustige en ontspannen sfeer 
aten we samen, al pratend over allerlei 
uiteenlopende onderwerpen. We gin-
gen met een paar boeken weer naar 
huis, want bij Nancy en Jim komen 
boeken snel ter sprake en zijn ze snel 
weggegeven. Dit was kort nadat het 
stel bij ons op bezoek was geweest 
voor een filmavond en nabespreking. 
We keken de film Hit & Stay uit 2013 
over de eerste acties in de VS tegen de 
Vietnamoorlog waarbij oproepkaarten 
voor militaire dienst werden verbrand 
en hoe dit leidde tot meer acties en ook 
de deelname van Jim aan zo’n actie. 
Jim vertelde hierna op rustige toon, 

met veel droge humor, over de voorbe-
reidingen van de actie, de uitvoering 
en gevolgen ervan. Alsof het een paar 
maanden geleden was gebeurd in 
plaats van jaren terug. In zijn verhalen 
speelden Dorothy Day, Thomas Mer-
ton en Thich Nhat Hanh een rol. Hij 
kende ze allemaal persoonlijk.   
 
Harten bereiken  
Het besef dat we een bijzondere mens 
uit de vredes- en Catholic Workerbe-
weging zo vlakbij hadden wonen, daal-
de bij mij maar langzaam in. In 2018 
ging ik bij Jim langs voor een interview 
voor ’n Korrel Zout (Jaargang 30 nr.2), 
nadat ik geïnspireerd raakte door zijn 
boek The Ladder of the Beatitudes. Het 
werd een gesprek dat ik niet zal snel 
vergeten. Jim vormde met zijn verha-
len en inzichten mede mijn ideeën over 
activisme. Hij benadrukte het belang 
van creativiteit in acties en compleet 
ongewapend zijn, zodat we niemand in 
de verdediging duwen maar harten 
bereiken. 

Nu we – op het moment van schrijven 
– net een oorlog hebben zien beginnen 
in Oekraïne en geweld op een grote 
schaal van dichtbij zien, vraag ik me af 
wat Jim’s gedachten hierbij zouden zijn 
geweest. In het bijzonder vanwege zijn 
liefde voor Rusland en diepe verbon-
denheid met de Oosters-orthodoxe 
Kerk. Bovendien was hij jarenlang se-
cretaris van de Orthodox Peace Fel-
lowship, samen met zijn vrouw Nancy. 
In een interview met hem in De Groene 
uit 2014 analyseert hij de situatie in 
Oekraïne haarscherp en legt de vinger 
op de zere plek: als het Westen inter-
nationaal recht schendt of zich met 
Oekraïne’s binnenlandse politiek be-
moeit, wordt dat goed gepraat. Maar 
als Rusland datzelfde doet, kan dat 
alleen maar vanuit goed / kwaad reto-
riek uitgelegd worden. Het niet zien 
van de belangen en de positie van de 

Op vrijdagochtend 14 januari 2022 hoorde ik dat Jim Forest de nacht ervoor 
was overleden. Ik stond buiten het gebouw van de Inner London Crown Court, 
waar ik net uit was gelopen met twee vrienden. Ze waren door een burgerjury 
vrijgesproken voor een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid met Christi-
an Climate Action. Het maakte de dag nog iets surreëler - eerder die ochtend 
had ik ook het nieuws vernomen van het overlijden van mijn tante. Daar stond 
ik dan, in een stralende januari zon. 
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ander plaveit de weg naar oorlog. Ter-
wijl begrip de mogelijkheid tot een 
oplossing zonder geweld open houdt. 

In ons gesprek vertelde Jim dat hij de 
uitspraak van Thomas Merton “the 
root of war is fear” nooit was vergeten. 
Angst voor het onbekende en angst 
voor de ander kan ons tot oorlog met 
elkaar brengen. Jim kwam steeds weer 
uit bij Jezus’ woorden: “Heb je vijanden 
lief”. Dagelijks baden Nancy en hij voor 
hun ‘vijanden’; de ander, degene die je 
niet direct begrijpt. En door dat stil-
staan bij die vreemde, de onbekende, 
komt er ruimte voor begrip, liefde 
zelfs. En vindt haat geen vruchtbare 

grond om op te groeien. Zo kun je een 
activistisch leven leiden, zelfs als je de 
deur niet meer uitkomt.  
 
Verzoenend leven 
Hiermee komt weer naar voren welk 
belang Jim hechtte aan contemplatie 
voor een gebalanceerd en actief, ver-
zoenend leven. Zijn schrijven speelde 
daar een grote rol in. Hij hoopte hier-
mee mensen voor het voetlicht te 
brengen die een getuigenis gaven en 
zo anderen aan te moedigen tot een 
leven van liefde en compassie. Hij be-
reikte onder andere mij. Door het lezen 
van The Ladder of the Beatitudes 
groeide in mij een groot verlangen om 
met meer eenvoud te leven. Het 
maakte een diepe indruk op mij. Prak-
tisch leidde het ertoe dat ik mijn hele 
kamer rondging om stukje bij beetje 
zoveel mogelijk weg te doen wat ik niet 
nodig had. En het hielp me Jezus’ wijs-
heid op een nieuwe manier te begrij-
pen, waardoor prioriteiten voor mij 
persoonlijk duidelijker werden. 

De laatste keer dat Jim Forest ons huis 
bezocht, was digitaal in 2020. Hij was 
aanwezig bij de presentatie van de Ne-
derlandse vertaling van zijn biografie 
over Dorothy Day: Alles is Genade. 
Toen hij geïnterviewd werd, vroeg hij 
steeds Kate Hennessy naar haar me-
ning en herinneringen; typerend voor 
hoe hij de ander graag ruimte gaf. En 

zijn typerende, luide lach, meestal vol-
gend op een opmerking vol zelfspot, 
was meerdere keren te horen. Zijn ne-
derige, zachtmoedige en liefdevolle 
houding werd ook benoemd op zijn 
begrafenis door Ben, zijn oudste zoon. 

Met enige regelmaat kwam Jim Forest 
in de gesprekken aan tafel langs in het 
Noëlhuis. De afgelopen tijd met name 
doordat zijn gezondheid achteruit ging 
en we Facebookberichten van hem 
bespraken, waarin hij vertelde hoe het 
met hem ging - vaak vanuit een zie-
kenhuisbed. Berichten met altijd oog 
voor natuur, schoonheid en vreugde, 
zelfs toen hij fysiek voor veel uitdagin-
gen stond. En op die manier herinne-
ren ook wij Jim Forest, als een mens die 
zachtmoedig en met veel oog voor het 
kleine en simpele bleef zoeken naar 
vrede, vreugde en liefde. Ω 
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- door Herman van Veelen 
 
Er wordt volop gewerkt op ons erf. En 
niet door ons. Terwijl ik dit schrijf, lo-
pen mannen in maanpakken rond te 
sjouwen met asbest. Blijkbaar zat dat 
zelfs in de raamkozijnen van ons fiet-
senschuurtje. En dat fietsenschuurtje 
staat er ook niet lang meer. Binnen-
kort, is ons beloofd, staat er geen huis 
of schuur meer overeind op ons erf. 
Nou ja, behalve de woonunit waarin we 
nu wonen, moest ik kleine Naomi ge-
ruststellen. 

Het is een geruststellend gevoel dat 
mannen in maanpakken aan onze toe-
komst aan het bouwen zijn. Ook als ik 
in bed zou blijven liggen vandaag, 
kwamen we toch een stapje verder. Op 
een vreemde manier begrijp ik zo de 
rust wat beter die een christelijke 
vriend laatst benoemde. Een soort rust 
omdat de last van de wereld uiteinde-
lijk niet bij ons ligt, maar bij de Heer. 
Een andere vriend wees er al eens op 
dat je in de stad vaak kranen ziet staan 
met ‘Liebherr’ erop. Misschien niet 
alleen maar toeval. 

Naast landbouw-metaforen gebruikt 
Jezus trouwens best veel bouw-
metaforen. Over tempels die gesloopt 

en gebouwd worden in drie dagen, over 
hoekstenen, bouwen op zand, bouwen 
op rotsen. Niet vreemd natuurlijk, voor 
een timmerman. Daarin zit ook een les 
voor mij als hoogopgeleide informatie
-slurper: dat werken met mijn handen 
soms meer helpt om het evangelie te 
begrijpen dan nóg weer een boek te 
lezen over radicale theologie. 

Peter Maurin, een van de oprichters 
van de Catholic Workerbeweging, had 
het vaak over Catholic Workerboerde-
rijen ‘waar arbeiders geleerden wor-
den, en geleerden arbeiders’. Dat 
klinkt lekker 20e-eeuws, maar in de 
kern vind ik het een prachtvisie. Zo’n 
boerderij willen wij ook zijn. Een plek 
waar we samen met mensen in de 
marge moestuinieren, bidden en na-
denken over duurzaamheid in tijden 
van consumentisme en pacifisme in 
tijden van oorlog. 

Ook zin om eens mee te leren of wer-
ken? Kom eens langs op onze moes-
tuinochtenden op dinsdag, een thema
-avond, of klussen aan de kapel-kar! 
Iedereen is welkom.  Ω 

 

 

 

 

 

 

Zie voor meer informatie onze website: 
www.dorothygemeenschap.nl.  
Daar kun je je ook opgeven voor onze  
e-mail nieuwsbrief.  
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- door Frits 

Zo zijn daar Katja Tempel en Matthias 
Wiedenlübbert. Zij is vroedvrouw, hij is 
verpleger. Gesteund door vrienden 
gaan ze regelmatig naar de Griekse, 
Macedonische en Bosnische grenzen 
met de EU. Ze steunen de vluchtelin-
gen met kinderdraagzakken, omdat de 
afstanden door de bossen en velden 
groot zijn en een kinderwagen niet 
werkt.  Ze steunen ook met nieuwe 
schoenen, eten, een luisterend oor, 
een nieuwe telefoon en door hun won-
den te verzorgen. Want bij de push-
backs worden mensen vaak met ge-
weld door geüniformeerde mannen, 
tegen het internationaal recht in, over 
grenzen teruggeduwd en er is ook nog 
veel prikkeldraad met scheermesjes 
waar mensen doorheen moeten. 

Pushbacks zichtbaar maken 
Als de sneeuw smelt in de Alpen werkt 
Matthias mee met de No Nation Truck. 
De gangbare eeuwenoude wegen over 
de Alpen zijn bewaakt en daardoor ge-
sloten voor vluchteling en migrant. De 
vrijwilligers van de No Nation Truck 

helpen de mensen die via minder 
gangbare wegen de Alpen oversteken 
met warm eten, thee, koffie, eerste 
hulp en het opladen van 60 telefoons 
tegelijkertijd. Matthias begroette er 
een gezin dat hij in Bosnië een tijd had 
bijgestaan om de pushbacks  te overle-
ven. Hij was blij hen daar hoog in de 
bergen te kunnen steunen op hun 
tocht naar vrienden en familie ten 
noorden van de Alpen. 

 
Katja en Mathias steunen ook de op-
bouw en instandhouding van de Push 
Back Map. Daar kunnen mensen push-
backs registreren en aanklagen. Ik her-
inner mij hoe Jasem, die in 2019 bij ons 
woonde, eens zijn been liet zien en 
vertelde dat hij met zijn zoontje op zijn 
schouders naar de grens liep en zijn 
zoontje zei: ‘Pappa, mannen met ge-
weren!’. Hij liep rustig door tot z’n been 
met kracht omhoog schoot en ze ach-
terover vielen en in een leegstaand 
schooltje werden opgesloten. Gelukkig 
was het een rubberkogel, of een meta-
len kogel die met rubber was bekleed, 
maar je kon het nog steeds goed zien. 

Wij bieden gastvrijheid aan geïllegaliseerde huisgenoten. Hun verhalen over 
de Europese buitengrenzen zijn vaak huiveringwekkend. Gelukkig hebben we 
ook vrienden die aan die buitengrenzen actief zijn om mensen bij te staan bij 
hun vlucht en het beleid aan de kaak te stellen.  



 16  ’n Korrel Zout 

 

 

Dagelijks zijn er ontelbaar veel push-
backs en het is hard nodig om die 
zichtbaar te maken en ertegen te pro-
testeren. 
 
Libische hel 
Onze Weense vriend Jakob Frühmann 
houdt van de zee. Hij zeilt graag lange 
tochten over de oceanen met ont-
spoorde jeugd, maar is ook veel van 
zijn tijd met een verrekijker te vinden 
in de vliegtuigjes van Sea Watch. Ze 
vliegen langs de territoriale wateren 
van Libië om migranten en vluchtelin-
gen waar te nemen en hun coördinaten 
door te geven aan reddingsschepen - 
onder andere een schip van de Duitse 
protestantse kerk - voordat de met 
Europese middelen uitgeruste Libische 
kustwacht hen terugsleept en de men-
sen (opnieuw) als gevangenen en sla- 
ven in de Libische hel gemarteld, ver-
handeld en tewerkgesteld worden. 
Vanuit de lucht kijken ze ook naar op-
vallende kledingstukken die de men-

sen op de bootjes aan hebben en 
schatten hoeveel mensen er aan boord 
zijn. Vrijwilligers op de kades aan de 
Europese kant kijken dan of ze mensen 
met zulke kleding zien als een schip  
met migranten aan boord aanlegt. Zo 
proberen ze te achterhalen hoeveel 
mensen gered worden of in zee ver-
dwijnen. Jakob vertelde dat een van de 
vele piloten die als vrijwilliger dienst 
doen, een Franse straaljager piloot is 
die zo zijn vaardigheden inzet om 
mensen te redden. 
 
De wonderen zijn de wereld gelukkig 
nog niet uit. Ik hoop dat de Europese  
buitengrenzen spoedig net zo worden 
als de Europese binnengrenzen: met 
vrije doorgang en de ruimte om elkaar 
bij te staan en te laten bloeien. God 
heeft de aarde grenzeloos geschapen! 

Ω 
 
 

Stilstaan bij de bom 

Op donderdag 30 juni 
komen nieuwe F-35 
jachtbommenwerpers naar 
de vliegbasis Volkel.  

Vanaf volgend jaar dreigen 
er ook nieuwe 
kernbommen naar de 
vliegbasis Volkel te komen. 

De F-35 maakt een nog 
helser kabaal dan de oude   
F-16 straaljager. 

Wij nodigen u uit voor een 
stille tocht die op 30 juni 
om twee voor twaalf 
vertrekt vanaf het 
kerkplein in Volkel naar de 
hoofdpoort van de 
vliegbasis om samen stil te 
staan bij waar we mee bezig 
zijn.  

Kijk voor nadere informatie 
op onze website 
www.noelhuis.nl/stil-staan
-bij-de-bom. 
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Om wat misdaan wordt, ziende blind, 
aan grond en lucht, dier en mensenkind, 
weeklaagt de aarde, afgeknecht 
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht. 
  
Wij vluchten weg, wij horen niet. 
Wij spelevaren in doodsgebied; 
de tijd zo kort, de druiven zoet, 
dus pluk de dag, na ons de vloed. 
  
 
 

 

 

OM WAT MISDAAN WORDT 
Geen taal die nog wat hoop vertolkt, 

over ons heen daalt een zwarte wolk. 
De regen stroomt, het water stijgt, 

een vloed van wee die ons wel krijgt. 

Wij zullen worden afgedaan 
en niets begrijpend ten onder gaan, 

met man en macht, met vuur en zwaard. 
Wij zijn geen nieuwe aarde waard. 

 
Kiest Gij het leven of de dood? 

O God, ontketen in onze schoot 
een kind dat doet gerechtigheid, 

een nieuwe mens, een nieuwe tijd. 
 

Huub Oosterhuis 
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- door Gerard 
  
Pierre Maurin, mede-oprichter van de 
Catholic Workerbeweging, bracht Do-
rothy Day na hun eerste ontmoeting in 
1932 in aanraking met vernieuwende 
bewegingen in de Europese katholieke 
kerk. Zo hoorde ze van hem ook al 
gauw over Charles de Foucauld. Ze 
volgde in latere jaren met grote inte-
resse hoe de ‘Kleine Broeders van Je-
zus’ en ‘Kleine Zusters van Jezus’ ver-
der gingen in zijn voetsporen. Als de 
chaos en spanningen in de Catholic 
Worker haar te veel werden, droomde 
ze wel eens van een verborgen leven, 
biddend en werkend in een arme 
volksbuurt. Ze was enige tijd lid van de 
Secular Fraternity of Charles of Jesus, een 
van de lekenbewegingen binnen de 
geestelijke familie van De Foucauld. In 

de Lower East Side, de wijk in Manhat-
tan waar Dorothy tot aan haar dood 
woonde, was lange tijd een communi-
teit van Kleine Broeders van het Evan-
gelie gevestigd. Er waren nauwe ban-
den tussen hen en de Catholic Worker. 
Ook in Amsterdam koesteren wij als 
Catholic Workergroep al sinds het be-
gin van ons bestaan een goede vriend-
schap met de Kleine Zusters van Jezus. 
  
Dorothy is een heel eigen weg gegaan 
met de Catholic Worker. Maar er zijn in 
haar spiritualiteit en levenspraktijk 
belangrijke raakvlakken met die van 
broeder Charles. Beiden hebben op 
radicale manier vormgegeven aan hun 
brandende verlangen het leven te de-
len van de armsten. Beiden leidden een 
contemplatief leven te midden van de 
mensen. 

Gaan naar de meest verlatenen  
De Catholic Worker ging van start ter-
wijl de Grote Depressie woedde in de 
VS. Velen leefden in bittere armoede. 
De kerk sprak zich tot grote frustratie 
van Day nauwelijks uit over sociaal 
onrecht. Dat was in haar ogen mede de 
reden dat de arbeidersklasse massaal 
de kerk verliet. Day wilde de arbeiders 
ondersteunen in hun strijd voor ge-
rechtigheid, midden onder hen leven 
en in woord en daad getuigen van de 
bevrijdende en helende kracht van het 
evangelie. Net zoals broeder Charles 
naar de Sahara was getrokken om het 
evangelie “met zijn leven van de daken 
te schreeuwen” wilde Day de arbeiders 
en anderen in de maatschappelijke 
marge bereiken. De industriële, kapi-
talistische samenleving was voor Day 
wat de Sahara voor broeder Charles 
was. 
  
De Foucauld sprak aanvankelijk over 
een verlangen om naar “de verloren 
schapen te gaan, naar de meest verla-
tenen, de meest in de steek gelaten 
mensen.” Hij koesterde de hoop dat hij 
in Algerije velen zou kunnen bekeren. 
Dat bleek een ijdele hoop; op enkele 

Op 15 mei 2022 werd Charles de Foucauld heilig verklaard. Deze Franse 
‘monnik-missionaris’ deelde vele jaren het leven van de Toearegs in de Saha-
ra, in het verre Zuiden van Algerije. Hij droomde van een nieuwe religieuze 
gemeenschap die ‘het verborgen leven van Jezus te Nazareth’ zou navolgen. 
Maar hij stierf in 1916 een roemloze dood, zonder volgelingen. Niemand had 
toen kunnen vermoeden hoe groot zijn invloed zou zijn op volgende genera-
ties. Ook voor Dorothy Day was broeder Charles een belangrijke bron van in-
spiratie. 
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vrijgekochte slaven na wist hij nie-
mand te bekeren tot het christelijk 
geloof. Misschien is de grote bekering 
wel die van hemzelf geweest. Hij ont-
dekte gaandeweg de menselijke rijk-
dom van degenen onder wie hij woon-
de. God was al onder hen aanwezig. De 
Toearegs zorgden tijdens een hon-
gersnood in 1907 voor hem toen hij 
dreigde te bezwijken van honger en 
uitputting. Hij besefte dat de 
“universele broederschap” waar hij 
naar streefde, alleen mogelijk is op 
basis van gelijkwaardigheid. 
  
Anders dan broeder Charles heeft Do-
rothy  nooit last gehad van bekerings-
drang. Het generatieverschil speelde 
daarbij ongetwijfeld een rol. De Fou-
cauld was een kind van de 19e eeuw. 
Day groeide op in een periode waarin 
nieuwe sociale en politieke bewegin-
gen zich het lot aantrokken van de ar-
beidersklasse. Ze bewonderde als jon-
ge vrouw de moed en volharding van 
velen die enorme offers brachten in de 
strijd voor betere arbeidsomstandig-
heden. Ook nadat ze was toegetreden 
tot de kerk bleef ze zich met hen ver-
bonden voelen. Je zou kunnen zeggen 
dat de Catholic Worker voor haar een 
vehikel was om de kerk te bekeren tot  
de verbondenheid met de armsten en 
de moed om sociaal onrecht  te bestrij-
den, zoals ze die in haar jonge jaren 
had leren kennen in die bewegingen. 

 Radicale navolging van Christus  
Net als broeder Charles was Dorothy 
een bekeerling. Beiden waren gedre-
ven door een sterk verlangen het 
evangelie zo letterlijk mogelijk in de 
praktijk te brengen. Beiden voelden 
intuïtief aan dat deze navolging te 
maken heeft met ontlediging, het los-
laten van zaken als macht, aanzien en 
rijkdom. 
  
Broeder Charles en degenen die in zijn 
voetspoor verder zijn gegaan, zoeken 
‘het hogere’ door “de laatste plaats te 
zoeken” zoals broeder Charles dat om-
schreef: door het delen van het alle-
daagse leven van mensen die onderaan 
de maatschappelijke ladder staan. 
Daar is God te vinden, in de onderlinge 
liefde en medemenselijkheid. Ze gaan 
het avontuur aan om betrokken te ra-
ken bij het leven van de armsten; niet 
als hulpverleners maar als medemens. 
  
Daar is niets romantisch aan. Dorothy 
Day citeerde vaak de woorden van de 
wijze monnik Zosima uit de roman ‘De 
Gebroeders Karamazov’: “Liefde in 
actie is hard en verschrikkelijk verge-
leken met de droom die velen hebben 
van een onbaatzuchtige liefde.” De 
weg die br. Charles en Dorothy gingen 
is geen gemakkelijke weg. In Béni 
Abbès waar broeder Charles van 1901 
tot 1904 woonde, werd hij overstelpt 
door bezoekers: “Van 4.30 u. ’s mor-

gens tot 8.30 ’s avonds houd ik niet op 
met spreken en mensen te zien: sla-
ven, armen, zieken, soldaten, reizi-
gers, nieuwsgierigen.” Tegelijk bracht 
hij elke dag uren door voor het taber-
nakel. De ontmoeting met Christus in 
het heilig sacrament en de ontmoeting 
met Christus in de gedaante van de 
armsten horen voor hem bij elkaar en 
houden elkaar in balans. 
  
Day ontdekte gaandeweg ook hoe be-
langrijk het is om een goede balans te 
vinden tussen actie en contemplatie. 
Een Catholic Workerhuis is zo onge-
veer het tegendeel van een stille, 
kloosterlijke omgeving. Voor Dorothy 
was het des te belangrijker om struc-
tuur aan te brengen in haar leven en 
elke dag tijd te nemen voor stilte. Ze 
ontwikkelde een ritme van vroeg op-
staan wanneer het nog stil was in huis, 
en begon haar dag met Bijbellezing en 
gebed. Ze had ook de gewoonte om 
bijna elke dag een mis bij te wonen. 
Vredesactivist Jim Forest, die eind ja-
ren ’60 samenwerkte met Dorothy en 
een biografie over haar schreef, vertel-
de dat zij hem had geleerd dat 
“gerechtigheid begint op onze knie-
ën”. Hij voegde daaraan toe dat hij 
nooit iemand had ontmoet voor wie 
het gebed zo’n centrale plek in het le-
ven innam als voor Dorothy. 
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Heiligen voor nu 
Broeder Charles en Dorothy namen 
geen genoegen met een doorsnee, 
burgerlijke interpretatie van het ge-
loof. Tegelijk waren ze door en door 
trouw aan hun kerk. Hoe dubbelzinnig 
of fout het optreden van de kerk ook 
mocht zijn, het was de plek waar ze de 
schat van het evangelie hadden ont-
dekt. Het sterke besef van eigen zon-
digheid en afhankelijkheid van Gods 
genade behoedde hen om al te hard te 
oordelen over anderen. 
Net zoals Franciscus eeuwen eerder 
antwoord gaf op de roeping “te gaan 
en de kerk van Christus te herstellen”, 
deden zij dat op hun eigen wijze. Het is 
een heuglijk feit dat de kerk durft te 
erkennen dat God werkzaam was in 
het leven van deze twee gedreven 
Godzoekers. 
  
Dit artikel verscheen dit voorjaar in een 
special van Tijdschrift voor Geestelijk 
Leven over Charles de Foucauld. Zie ook: 
www.TGL.be. 

“Met een autogeen lasbrander lasten de lassers het metaal van de pijpleiding 
aan elkaar. Ik ben een vrouw met hart voor de rivier en de kinderen. Met een 
autogeen lasbrander laste ik het metaal uit elkaar. Het is interessant dat de 
mensen niet denken dat de man die het lasapparaat gebruikte om een pijp-
leiding aan te leggen die ons leven in gevaar brengt, gewelddadig is. … Ik 
hoor vaak hoe een vrouw die een lasapparaat gebruikt om een pijpleiding te 
deconstrueren als gewelddadig wordt bestempeld". 
 
Uit een interview met Catholic Worker Jessica Reznicek, net voor ze acht 
jaar de gevangenis in ging voor het ontlassen van de 1866 km lange 
schalie olie Dakota Access pijplijn die rivieren in gevaar brengt, inheems 
heilig land schendt en zorgt voor nog meer CO2 in de atmosfeer. 
 
Meer lezen? https://radicaldiscipleship.net/2021/11/17/i-would-just-
ask-people-to-challenge-those-paradigms/ 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tgl.be%2F&data=04%7C01%7C%7C2089ada8ba414dfbcbad08d9ee0b4f23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802554601635920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJB
https://radicaldiscipleship.net/2021/11/17/i-would-just-ask-people-to-challenge-those-paradigms/#more-18899
https://radicaldiscipleship.net/2021/11/17/i-would-just-ask-people-to-challenge-those-paradigms/#more-18899
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- door Nikki 

Desmond Tutu is misschien wel de be-
kendste als Zuid-Afrikaanse geestelij-
ke en mensenrechtenactivist. Hij over-
leed op 26 december 2021 op 90-
jarige leeftijd. Hoe hij zo oud is gewor-
den? Volgens Tutu door heel zijn leven 
kind te blijven. En in die 90 jaren heeft 
hij niet stil gezeten. Op 16 oktober 
1984 ontving hij de Nobelprijs voor de 
Vrede voor zijn inspanningen in de 
strijd tegen apartheid. Zal hij ons ook 
na zijn dood blijven inspireren om niet 
neutraal te blijven in situaties van on-
rechtvaardigheid en onderdrukking? 

Ik kende Jim Forest eigenlijk nog maar 
net, door de geweldige biografie van 
Dorothy Day. Het is mooi hoe de ene 
profeet je weer brengt bij een andere, 
als een soort van high-tech algoritme 
waar je in verzeild raakt, maar dan van 
inspiratie en spiritualiteit. Ook hij is 
een vredesactivist en een inspirerende 

schrijver. Door zijn boek over Dorothy 
Day had ik het gevoel haar zelf gekend 
te hebben. Hij bleek ook nog eens om 
de hoek te wonen van de buurt waar ik 
ben opgegroeid. Op 13 januari 2022 is 
hij overleden op 80-jarige leeftijd. Zal 
hij ons ook na zijn dood blijven inspire-
ren om het goddelijke te zien in de an-
der en om als teken van burgerlijke 
ongehoorzaamheid niet toe te geven 
aan angst?  

De Vietnamese boeddhistische mon-
nik, vredesactivist en dichter Thich 
Nhat Hanh overleed iets meer dan een 
week later, op 22 januari 2022 op 95-
jarige leeftijd. Hij was een goede vriend 
van Jim Forest, die ook over zijn leven 
een biografie heeft geschreven. Deze 
staat hoog op mijn veel te lange lees-
lijst. Thich Nhat Hanh kende ik al veel 
langer. Zijn gedicht ‘noem me bij mijn 
echte namen’ heeft een diepe indruk 
op mij gemaakt. Geen ander geschre-
ven stuk komt voor mij zo dicht bij de 

essentie van ons menszijn. Ook Thich 
Nhat Hanh heeft in zijn leven niet stil 
gezeten (met uitzondering van al het 
mediteren natuurlijk). Tijdens de oor-
log in Vietnam organiseerde hij hulp-
acties en in de jaren zestig reisde hij 
naar Europa en de Verenigde Staten 
om te pleiten voor een wapenstilstand 
en vredesbesprekingen. Zal hij ons ook 
na zijn dood blijven inspireren om te 
kiezen voor de weg van compassie en 
vrede en om ons bewust te zijn van het 
hier en nu? 

Verborgen profeten  
Tijdens de jaren die ik heb doorge-
bracht in Latijns-Amerika ben ik veel 
verborgen profet(ess)en tegengeko-
men. Vaak hele simpele en nederige 
mensen die ondanks de moeilijke situ-
atie van onderdrukking en onrecht-
vaardigheid in hun land, blijven vech-
ten voor een betere toekomst en een 
betere wereld. Prachtige mensen die 
hoop houden en blijven glimlachen 
tegen beter weten in. Moedige mensen 
die niet bang zijn om hun stem te laten 
horen. Vaak met gevaar voor eigen 
leven zijn het beschermers van het le-
ven. Beschermers van land en water. 
Beschermers van de prachtige tradities 
van inheemse culturen en religies. Be-
schermers van onze Pachamama 
(Moeder Aarde). Beschermers van een 
stukje menselijkheid, die ons soms 
dreigt te worden afgenomen. 

 
We zijn het vorige jaar geëindigd en het nieuwe jaar begonnen met het weg-
vallen van drie grote inspiratiebronnen uit drie verschillende continenten: 
Afrika, Amerika en Azië. Drie voltooide levens die over de hele wereld een on-
uitwisbare indruk hebben gemaakt en die ons uitnodigen om ons weer op-
nieuw te verdiepen in de getuigenissen van hun leven en de spirituele erfenis 
die ze achterlaten. Het zijn tevens drie vredesactivisten die een hoogst urgen-
te boodschap voor ons hebben in deze tijden van oorlog. Een boodschap van 
hoop en vrede. 
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Ik merk dat ik in deze onrustige tijden 
veel behoefte heb aan de stem van 
profeten en profetessen, een stem van 
hoop, een stem van rechtvaardigheid, 
een stem van vrede. Een stem die ons 
weer attent maakt op de aanwezigheid 
en het bewegen van de Ruah (Gods 
geest van liefde) in ons en om ons 

 

 heen. Die ons helpt herinneren dat een 
andere manier van leven mogelijk is. 
Die andere manier van leven waar ik de 
afgelopen jaren deel van heb mogen 
uitmaken in verschillende landen en 
gemeenschappen: Taizé, Poverello, 
Wereldouders, de Dominicaanse mis-
siezusters van de Rozenkrans en nu 
dus de Catholic Worker hier in het No-
ëlhuis.  

Het is voor het eerst in zeven jaar dat ik 
weer in Nederland woon en ik vind het 
best wel spannend. Het is toch een 
beetje een cultuurschok, ook al  
ben ik hier geboren en getogen. Geluk-
kig is het Noëlhuis lekker internatio-
naal, wat er voor zorgt dat ik me er al 
helemaal thuis voel. Eind januari ben ik 
ingetrokken en februari was een be 
 

zinningsmaand, dus dat was een per-
fecte timing. Die eerste week kreeg ik 
ook meteen corona. De tijd in quaran-
taine heb ik gebruikt om de biografie 
van Jim Forest te lezen over Dorothy 
Day, die mij nog meer heeft bevestigd 
in mijn keuze voor het Noëlhuis. Ik ge-
niet van de gebeden samen, van het 
samen leven, samen zijn en het samen 
werken aan vrede en een rechtvaardi-
ge, groene en mooie wereld voor ie-
dereen. Om niet alleen, maar samen 
door te gaan op de weg die Desmond 
Tutu, Jim Forest, Thich Nhat Hanh en 
vele andere profeten en profetessen 
mogelijk hebben gemaakt. Ω 

Samen de weg van vrede gaan  

     
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:  …………………………………... 
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- door Daan 
 
Na haar ontmoeting met de priester 
Bernard E. Gilgun brak er voor Jeannette 
Noël een nieuw hoofdstuk aan in haar 
leven. De droom van Gilgun was uitge-
komen. Eind december 1970 had hij een 
geschikt huis gevonden met vijftien 
kamers, een stuk land en een enorme 
schuur. House of Ammon, vernoemd naar 
de in 1968 overleden catholic worker 
Ammon Hennacy, was een feit. Na het 
overlijden van haar man, nam Jeannette 
er haar intrek. Gilgun had net een ze-
nuwinzinking gehad en de meeste vrij-
willigers waren vertrokken om iets an-
ders met hun leven te doen. Jeannette 
werd dus in het diepe gegooid en stond 
er praktisch alleen voor. Deze situatie 
wekte irritatie bij haar op, maar toch 
ervoer ze een sterke roeping om aan dit 
nieuwe leven te beginnen. 
 
Chaos en vreugde 
Wie mochten er verblijven in het House 
of Ammon? Hierover besluiten was, zo-
als Jeannette schreef, “makkelijk, want 
we wijdden het huis toe aan God, en al-

len die hun weg vonden naar House of 
Ammon werden ontvangen als door God 
gestuurd.” In een terugblik op haar le-
ven schrijft Jeannette over de uiteenlo-
pende gasten die in House of Ammon 
werden ontvangen: kinderen uit ver-
scheurde gezinnen, jongeren ontsnapt 
uit inrichtingen, (ex)-verslaafden en 
daklozen. 
  
Zo hoorde Jeannette op een avond een 
nieuwsbericht op de radio. Twee 
“gevaarlijke” jongemannen waren ont-
snapt uit hun inrichting. Diezelfde 
avond nog stonden ze op de stoep bij 
House of Ammon, twee kinderen van 
twaalf en dertien jaar oud. “Ik kon mijn 
ogen of wat ik op de radio had gehoord, 

niet geloven. Ze waren bang, verbitterd 
en gekwetst, maar zeker niet gevaarlijk. 
Ik had een besef van hun innerlijke 
schoonheid, ik zag in hen een Christus.” 
Jeannette schrijft over een jongen die op 
9-jarige leeftijd in een tuchthuis ge-
plaatst werd, omdat er geen pleeggezin 
voor hem te vinden was. “Hij kwam bij 
ons toen hij vijftien was. […] Voor het 
eerst kwam hij tot een acceptatie van 
zichzelf als persoon. Hij is een mysticus, 
in vele opzichten. Hij gaf toe dat hij niet 
klaar was voor de “jungle daarbuiten”, 
zoals hij het noemde.” 
  
Maar het leven in House of Ammon 
speelde zich niet op een roze wolk af. Zo 
woonde er een 65-jarige man met een 
alcoholprobleem. Hij was een zegen 
voor het huis. Hij spande de kroon in 
dienstbaarheid aan anderen, en was als 
een opa voor alle bewoners. Maar elke 
maand was er een week dat hij het zich 
financieel kon veroorloven toe te geven 
aan zijn drankzucht. Dan brak de hel los 
en veranderde de vriendelijke opa in een 
bruut die tekeer ging tegen zijn huisge-
noten. “Maar dit was een lage prijs voor 
de schoonheid van die drie andere we-
ken in de maand,” schrijft Jeannette 
hierover. 
 

 

 

Dit is deel twee van de levensbeschrij-
ving van Jeannette Noël. Deel één is te 
lezen in de eerste nieuwsbrief van 2021. 

https://korrelzout.noelhuis.nl/article/33.1/jeannette-noel-zaadjes-van-hoop-in-een-roerig-leven/
https://korrelzout.noelhuis.nl/article/33.1/jeannette-noel-zaadjes-van-hoop-in-een-roerig-leven/
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Op een dag brachten Jeannette en Ber-
nard Gilgun een bezoek aan een oud-
huisgenoot in de gevangenis. ’s-
Avonds bij terugkomst troffen ze een 
enorme ravage aan. Twee jonge man-
nelijke bewoners van House of Ammon 
hadden in een dronken bui alle ramen 
ingeslagen, het eten uit de koelkast 
tegen de muren gesmeten en as over 
de vloerbedekking gestrooid. Het 
kostte drie uur om alles op te ruimen. 
“Hoe hevig moet de woede en de bit-
terheid wel niet zijn geweest die deze 
jongens eruit hadden gegooid. Op dit 
soort momenten was het moeilijk om 
Jezus in hen te zien. Als we Hem niet 
konden zien in deze zielen, dan pro-
beerden we hen lief te hebben in God.” 
  
Ondanks dit soort moeilijke momen-
ten, was het leven in House of Ammon 
vol vreugde. Soms werd er hard gela-
chen. De zondagse liturgieën waren 
een feest, waarbij ieder die aanwaaide 

bij de maaltijd kon aansluiten. Als 
mensen vroegen waar de kracht voor 
het werk vandaan gehaald werd, dan 
antwoordde Gilgun dat het gebed de 
dominante factor van het gemeen-
schapsleven was. De mis vormde het 
centrum, de kern waaruit kracht en 
energie werd geput. 
 
Nieuw begin in New York  
In augustus 1978 ging House of Ammon 
ter ziele. De eerste keer dat er brand uit 
was gebroken was het huis te redden 
geweest, maar bij deze tweede keer 
kwam de hulp te laat. Een stuk of twin-
tig mensen stonden in de voortuin. Een 
van hen was een vrouw uit de buurt, 
die zich altijd vriendelijk had opgesteld 
naar de gemeenschap. Maar tot Jean-
nettes schrik zei ze blij te zijn dat het 
huis afgebrand was. De jonge mannen 
die er hadden gewoond verdienden 
simpelweg de hulp niet die ze hadden 
gekregen, zo vond deze vrouw. Zelf 
had ze een kind dat zich altijd voor-
beeldig gedroeg. Jeannette schreef 
over deze ervaring: “Ik voelde woede in 
me opkomen, en stond op het punt 
haar van repliek te dienen. En ineens 
realiseerde ik me dat ik niets had: geen 
plaats om mijn hoofd neer te leggen, 
geen kleren, niets. Al mijn persoonlijke 
bezittingen waren vernietigd en daar-
bij had ik ook nog eens dorst, terwijl 
niemand me een glas water aanbood. 
Een klein wonder voltrok zich: een gro-

te vreugde overspoelde me. Ik kon niet 
geloven dat ik me zo blij, gelukkig en 
vredig voelde. Ik weet nog hoe ik naar 
deze vrouw keek en met haar te doen 
kreeg. Ik dacht: “Dit is wat Jezus ervoer 
in Zijn leven met ons.” En zo voelde ik 
me gezegend en geliefd omdat ik de 
gave van dit wonder had ontvangen. 
Dit was daadwerkelijk de dwaasheid 
van het kruis… de vreugde van het 
kruis.” 
 
House of Ammon was niet meer, en voor 
Jeannette brak een nieuwe periode 
aan. Ze werd uitgenodigd om zich aan 
te sluiten bij de Catholic Worker in New 
York. Ze kwam op bezoek voor een 
kennismaking. Vanwege de weerzin-
wekkende wantsen en kakkerlakken 
die er in groten getale aanwezig waren, 
besloot Jeannette te bedanken voor de 
uitnodiging. Maar de avond voordat ze 
zou vertrekken, veranderde ze van ge-
dachten. “Ik bedacht hoe dwaas ik me 
zou voelen als Jezus me aan het eind 
van mijn reis zou ontmoeten en me 
zou vragen waarom ik niet in New York 
was gebleven. Stel je voor dat ik dan 
zou zeggen dat ik bang was voor want-
sen. Ik moest om mezelf lachen. Ik be-
sloot te blijven.” 
 
Thomas Keating, de abt van het trap-
pistenklooster St. Joseph’s Abbey in 
Spencer, Massachusetts, was een 
enorme steun voor Jeannette geweest 
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in de tijd dat ze in House of Ammon 
woonde. Dankzij Keating kon Jean-
nette, voordat ze definitief introk in 
de New York Catholic Worker, een 
week doorbrengen in een kluize-
naarshut die hoorde bij het klooster. 
Dit was een belangrijke ervaring voor 
haar. “Ik ondervond hoe het een 
kruisweg is, om alleen te zijn met 
slechts een bijbel als je metgezel, en 
jezelf onder ogen te moeten komen 
zoals je bent. Je begint je ware zelf te 
zien, en dat is niet altijd een roos-
kleurig gezicht. Maar naarmate de 
dagen verstrijken, ervaar je ook de 
genade en onvoorwaardelijke liefde 
van God.” 
  
Jeannette had verschillende keren in 
haar leven een enorme leegte ge-
voeld, juist op de momenten dat ze 
verwachtte een warme ervaring te 
hebben van Gods aanwezigheid. Die 
leegte zag ze altijd als iets negatiefs. 
In het licht daarvan is wat ze be-
schrijft over haar verblijf in de kluize-
naarshut van grote betekenis: “Je 
begint te beseffen dat leegheid een 
zegen is. Die leegheid schept namelijk 
de mogelijkheid voor Jezus om je te 
vullen met de vele genadegaven die 
Hij zo dolgraag aan ons zou schenken, 
als we maar stil konden worden en 
konden luisteren naar Zijn stem in 
ons hart. Bij mijn vertrek was de vrede 
weer tot me teruggekeerd. […] Ik be-

gin te leren dat de leegheid die ik vaak 
voel een moment van genade is. Mijn 
leegheid is een gelegenheid voor Zijn 
kracht en genade om mijn ziel te vul-
len.” 
 
Onze 'beschermheilige'  
Jeannette Noël is geen grote naam in 
de Catholic Workerbeweging. Ze staat 
niet bekend om grote acties of in-
vloedrijke teksten. Maar wie haar 
ontmoette, zou haar niet vergeten. 
Zo verging het ook Gerard, bewoner 
en een van de oprichters van het No-
ëlhuis. Hij omschrijft Jeannette als 
een “grootmoeder-figuur”, die 
“uiterst vroom” was, maar nooit over 
anderen oordeelde en alle mensen in 
hun waarde liet. Haar humor was zelfs 
“op het pikante af”, aldus Gerard. 
“Vanwege die combinatie van warm-
te, gastvrijheid, geloof en ruimden-
kendheid kozen we haar als onze 
‘beschermheilige’”. Jeannette stond 
bekend om haar warme omhelzingen 
en het luisterende oor dat ze altijd te 
bieden had. Haar kamer in de New 
York Catholic Worker werd een toe-
vluchtsoord voor wie even zijn of haar 
hart wilde luchten.  
 
Een van haar gevleugelde uitspraken 
was: “Be good, but if you can’t be 
good, have fun” (“Gedraag je, maar 
als je dat niet kan, maak dan ple-
zier”). 

 Het levensverhaal van Jeannette Noël 
is hoopvol en indrukwekkend, en een 
toonbeeld van hoe het vaak juist in de 
tegenslagen en momenten van wan-
hoop is, dat er iets van Gods Werke-
lijkheid door kan breken. 
  
Jeannette Noël overleed op 13 januari 
2006, op 89-jarige leeftijd.  Ω 
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- door Susan Crane 

Het was een eer en een bron van hoop 
om naar Nederland en Duitsland te 
reizen en te werken aan de ontwape-
ning van de Amerikaanse B61 nucleaire 
kernkoppen in Europa, samen met 
mensen die verzet bieden aan de aan-
wezigheid van deze bommen in Euro-
pa. Mensen die een wereld willen waar 
gewerkt wordt aan vrede en niet aan 
het voorbereiden van oorlog. Er is een 
lange, sterke traditie van geweldloos 
verzet tegen Amerikaanse nucleaire 
wapens in Duitsland. 

Ik ben nu twee keer in de kleine recht-
bank van Cochem geweest. Vele ande-
ren uit Duitsland, Nederland en de VS 
zijn mij voorgegaan vanwege verschil-
lende geweldloze acties op de militaire 
vliegbasis van Büchel. Hun verklarin-
gen in de rechtbank waren welspre-
kend en ontroerend. Veel van de direc-
te acties gebeurden rondom het inter-
nationale vredeskamp. Ik was deel van 

de US Peace Delegation, georganiseerd 
door John LaForge van Nukewatch. Het 
internationale vredeskamp bracht ge-
lijkgestemden samen die om de aarde 
geven en die de krankzinnigheid van 
nucleaire wapens en oorlog inzien en 
geloven in geweldloze acties van bur-
gerlijke ongehoorzaamheid. Veel ver-
schillende groepen werkten samen, 
waaronder Catholic Workers uit Duits-
land, Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en de V.S., verenigd in het vurige 
verlangen om verzet te bieden aan de-
ze allesvernietigende wapens en alles 
waar ze voor staan. 

 
In het vredeskamp realiseerde ik me 
dat de coalitie die de internationale 
week organiseert, sterk verbonden is 
met klimaat- en ontwapeningsgroe-

pen in heel Europa. Het geeft hoop te 
weten dat er grote groepen gelijkge-
stemden zijn die geen oorlog willen, 

ondanks de acties van hun overheden. 
En net zoals er een gigantisch netwerk 
van nucleaire wapens is, zo is er ook 
een enorm netwerk van mensen die 
zich verzetten in Europa. Die ervaring 
geeft vreugde. 

Ik ben aangeklaagd voor vier verschil-
lende go-in acties, gepland en uitge-
voerd met vreugde en vastberaden-
heid. Het hoofdthema voor elke actie 
was dat nucleaire wapens illegaal zijn, 
dat de basis een crime scene is en dat 
we het recht en de verantwoordelijk-
heid hebben om te demonstreren. Uit-
eindelijk moest ik in september 2021 
voor de rechter verschijnen. Ik logeer-
de bij de Amsterdamse Catholic Wor-
ker en samen reisden we naar de 
rechtbank. Als je ooit een vreugdevolle 
verzetsgids zoekt, bel Frits! Het week-
end voor mijn rechtszaak ontmoetten 
we bij de vliegbasis Volkel fietsers die 
van de vliegbasis Büchel in Duitsland 
via Volkel naar de vliegbasis Kleine-
Brogel in België fietsten, om de drie 
bases met Amerikaanse nucleaire wa-
pens en het verzet ertegen te verbin-
den. 
Ik werd gehoord door rechter Alexan-

Ik woon en werk in de Catholic Worker in Redwood City in Californië, de 
Verenigde Staten. Ons werk omvat het geven van eten en onderdak aan men-
sen in nood, en het onszelf afvragen waarom er zoveel arme mensen zijn. We 
wonen in Silicon Valley, een van de rijkste gebieden van de V.S.. We beseffen 
dat ons systeem gebroken is en dat onze hoofdactiviteit oorlogsvoering is. De 
noden van mensen, in het bijzonder de armen, worden genegeerd. 

Vredeskamp  

Crime scene 
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Ik werd gehoord door rechter Alexan-
der Fleckenstein in het lokale ge-
rechtsgebouw van Cochem. Hij luister-
de naar mijn argumenten, maar uit-
eindelijk bevond hij me toch schuldig 
aan huisvredebreuk. Hij veroordeelde 
me tot 200 dagen in de gevangenis of 
het betalen van een boete die hoger 
was dan de aanklager oorspronkelijk 
eiste, omdat ik geen spijt had betuigd. 
En op dat punt had hij gelijk. 

Ik had ten onrechte gehoopt dat Duitse 
rechtbanken misschien anders waren 
dan die in de V.S.. Dat zijn ze niet. Hoop 
en vreugde worden niet gevonden in 
de besluiten van rechtbanken, maar in 
verzet en solidariteit met mensen en 
met de aarde. 

Als ik in de rechtbank ben, is het altijd 
een uitdaging om goed over te bren-
gen hoe teder de liefde voor mijn kin-
deren was toen ze werden geboren en 
te beseffen dat elke moeder in ieder 
land die liefde en hoop heeft voor haar 
kinderen. 
 
Het is een uitdaging om te praten over 
nucleaire wapens die hele steden kun-
nen verwoesten en die ziekte en dood 
veroorzaken langs de hele productie-
lijn in de V.S., en om te praten over de 
illegaliteit en immoraliteit ervan. 
Steeds weer slagen zowel Duitse als 

Noord-Amerikaanse rechters er niet in 
de relevantie te zien van het humani-
taire internationale recht, wanneer zij 
omzichtig hun verdediging van de 
rechtsstaat verwoorden. De rechtbank 
geloofde ons niet toen we zeiden dat 
het gevaar van een nucleaire oorlog 
echt is. Zij noemden het een abstracte 
dreiging. Maar nu, met de moeilijkhe-
den in Oekraïne, is de mogelijkheid van 
de inzet van nucleaire wapens in ieders 
gedachten. Oekraïne is maar 1500 km 
van de rechtbank in Cochem. 

Na de rechtszaak ging ik naar Büchel 
met Frits en Marion – allemaal onbe-
schaamde recidivisten. We hielden een 
korte, 23-minuten durende blokkade 
bij de hoofdpoort. Amelie, een vrijwil-
ligster van het Noëlhuis, was mee op 
haar eerste demonstratie. Jong en oud 
samen geeft vreugde. 

Op de terugweg naar Amsterdam 
stopten we bij het klimaatkamp in Lut-
zerath, waar klimaatactivisten een 
gemeenschap van verzet tegen de 
bruinkoolmijn creëren. We liepen door 
het kamp, dat goed onderhouden en 
slim georganiseerd was. Vlak naast het 
kamp is de mijn en we konden de gi-
gantische machines zien graven in het 
kilometers grote gat waar eens dor-
pen, bossen en akkers waren geweest. 
Mensen van het kamp bouwden 
boomhutten hoog in de bomen, en 

gebruikten touwen om erin en eruit te 
komen. Net als in het vredeskamp was 
er een gevoel van focus, vreugde en 
vastberadenheid voelbaar. Het delven 
en verbranden van bruinkolen ver-
woest de aarde langzaam, nucleaire 
wapens zullen de aarde onmiddellijk 
verwoesten. 
 
Ondanks de besluiten van de recht-
banken, zijn hoop en vreugde te vinden 
bij mensen die weerstand bieden.  
Samen, ongeïntimideerd. Ω Focus, vreugde, vastberadenheid  

Susan Crane strijkt de 
Amerikaanse vlag op de vliegbasis 
Büchel. 



 28  ’n Korrel Zout 

 

 
- door Gerard 
  
Het was begin jaren ’90, Sinterklaas-
tijd. Er woonden enkele jonge man-
nen uit West-Afrika bij ons. Ze spra-
ken nauwelijks Nederlands. Het Sin-
terklaasfeest zei hen niets. Maar 
Zwarte Piet wel. En ze vonden er niets 
lolligs aan. Wat bleek: al te vaak hoor-
den ze ‘Zwarte Piet!’, op straat of 
wanneer ze een bus instapten. Onze 
pogingen om uit te leggen hoe gezel-
lig het Sinterklaasfeest toch ook is, 
maakten weinig indruk. 
  
Inmiddels dringt, mede door cam-
pagnes van zwarte activisten, het 
besef door in Nederland hoe kwet-
send en racistisch de oude karikatuur 
van zwarte Piet is. 
  
We zijn ons daarvan bewust. Toch 
blijven we elk jaar het Sinterklaas-
feest uitbundig vieren in het Jeannet-
te Noëlhuis. Twee keer per week mo-
gen de kinderen schoenen zetten bij 
het kattenluikje in het kantoor. We 
zingen liedjes en leggen wortels en 
water klaar voor het paard van Sinter-
klaas. De moeders kijken verbaasd 
hoe hun Nederlandse huisgenoten uit 
volle borst meezingen. De kindjes 
vinden het prachtig en spannend. 

Helemaal als ze de ochtend erna iets 
lekkers in hun schoen vinden. Pakjes-
avond is elk jaar zo’n beetje het hoog-
tepunt van ons gemeenschapsleven. 
Weken van tevoren wijden we nieuw-
komers in in de geheimen van het 
surprises maken voor elkaar. 
  
Sinds een paar jaar kijken we ook elke 
dag trouw naar het Sinterklaasjour-
naal. Na de afwas wordt de bel geluid: 
“Het Sinterklaasjournaal!” roept 
Daan met luide stem.  De laptop staat 
klaar op de koffietafel in het kantoor; 
jong en oud nestelt zich vol verwach-
ting op de bank om de jongste ont-
wikkelingen te volgen in de aanloop 
naar het grote feest. 
  
Maar afgelopen jaar hadden we een 
probleem. Yasmin is inmiddels tien 
jaar oud en vindt het hele Sinter-
klaasgedoe kinderachtig. Vijfjarige 
Blessing snapt het allemaal niet zo, 
maar vindt het wel geweldig om sa-
men met ons te kijken. Alleen, hij was 
vaak weg met zijn moeder en baby-
broertje. 
  
Tja, dan maar geen Sinterklaasjour-
naal? Geen denken aan! Dus keken we 
elke avond met vijf of zes volwasse-
nen – ‘teambuilding’ zeiden we tegen 

elkaar – hoe er in het Grote Pieten-
huis hard werd gewerkt aan alle voor-
bereidingen. Het paard Ozosnel van 
Sinterklaas was zoek, de sleutel van 
het pakjesruim was zoek, Babypiet 
was zoek. De Hoofdpiet hield pers-
conferenties waarin hij deed alsof er 
niets aan de hand was. Supergrappige 
persiflages natuurlijk van de corona-
persconferenties! En gelukkig liep 
alles goed af. Babypiet vond Ozosnel 
op een dak. De chocoladesleutel die 
Chocopiet aan Babypiet gaf, bleek de 
echte sleutel van het pakjesruim te 
zijn. Het Sinterklaasfeest kon gewoon 
doorgaan. 
  
Dat Sinterklaasweekend ervaarde 
Susan aan den lijve hoe groot de 
weerstand nog is tegen veranderin-
gen van Sinterklaastradities. Ze deed 
met haar sambaband mee aan de 
‘Kick Out Zwarte Piet’-demonstratie 
in Volendam. Ze werden bekogeld 
met oliebollen en eieren. Susan kreeg 
een ei op haar nek. Gelukkig brak die 
niet. Maar het deed wel pijn, zei ze. 
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- door Maria 

Lucretia volgde in New York een oplei-
ding tot onderwijzeres. Toen ze daar 
ging werken als onderwijzeres, werd 
ze zich voor het eerst bewust van 
vrouwenrechten. In 1811 trouwde ze 
met John Mott en verhuisde met hem 
naar Philadelphia. Ze behoorden tot 
de Quakers en waren net als vele an-
dere Quakers tegen de slavernij. Ze 
weigerden om producten te gebruiken 
die door tot slaafgemaakten waren 
geproduceerd. In 1812 werd Lucretia 
benoemd tot Quaker predikante en 
reisde in die functie rond. 
 
In 1833 werd met medewerking van 
haar man de American Anti-Slavery 
Society opgericht. Tijdens de ope-
ningsceremonie was Lucretia de enige 
vrouwelijke spreekster. Ze wist door 
haar ervaring als spreekster twijfe-
laars enthousiast te maken. Kort daar-
op richtte ze samen met een aantal 
andere vrouwen de Female Anti-

Slavery Society op, waar witte en zwar-
te vrouwen samenkwamen. Lucretia 
raakte betrokken bij de zwarte ge-
meenschap en trad regelmatig op als 
predikante. Ook haar broer en 
schoonzus raakten betrokken bij de 
anti-slavernijbeweging en hielpen 
mee met de oprichting van de Roche-
ster Anti-Slavery Society. 
 
Er was veel tegenstand tegen deze 
bewegingen. Lucretia Mott had een 
zwakke gezondheid, maar bleef zich 

toch actief inzetten. Ze werd door tijd-
genoten gezien als een voorbeeld van 
een vrouw die haar taken binnenshuis 
goed wist te combineren met maat-
schappelijke betrokkenheid. Ze kon 
goed met geld omgaan. De familie 
Mott was daardoor in staat regelmatig 
gasten in huis te ontvangen en ge-
vluchte slaven in huis te nemen. Ze 
droeg bij aan inzamelingsacties voor 
de beweging. Maar het werd vanuit 
religieus en sociaal gedachtegoed ook 
binnen de anti-slavernijbeweging niet 
door iedereen op prijs gesteld dat 
vrouwen predikten. 

Ze nam verschillende keren deel aan 
de nationale anti-slavernijconventie 
van Amerikaanse vrouwen. Tijdens de 
conventie van 1838 werd Pennsylvania 
Hall verwoest door een groep tegen-
standers. De vrouwen liepen gearmd 
door een menigte tegenstanders naar 
huis. Hierna werd haar huis en ander 
vastgoed in verschillende zwarte wij-
ken in Philadelphia aangevallen of 
verwoest. Toch bleef ze zich inzetten 
tegen slavernij. 

In 1840 was ze afgevaardigde bij de 
World’s Anti-Slavery Convention in 
Londen. Voor het begin van de con-

Lucretia Coffin werd op 3 januari 1793 geboren in Nantucket, Massachu-
setts. Van moederszijde was ze de achternicht van Benjamin Franklin, een 
van de ‘Founding Fathers’ van de V.S. Ze was een pionier in de beweging 
voor vrouwenrechten. Tegelijk was ze onvermoeibaar in haar strijd tegen 
slavernij. 
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ventie besloten de mannen dat de 
vrouwelijke afgevaardigden niet actief 
mochten deelnemen aan de conventie 
en in een aparte ruimte moesten ver-
blijven. Ze waren bang voor een ver-
menging van de eisen van de anti-
slavernijbeweging en de vrouwenbe-
weging. Het werd ook sociaal niet 
wenselijk geacht dat vrouwen deelna-
men aan politieke zaken. Maar een 
aantal mannen waren tegen de schei-
ding en kozen ervoor om samen met de 
vrouwen in een ruimte te zitten. 

Lucretia voelde zich geïnspireerd door 
de anti-slavernijbeweging in Engeland 
en Schotland en begon bij thuiskomst 
aan een lezingentour door de Verenig-
de Staten. Hierbij ontmoette ze veel 
voorstanders van de slavernij en con-
fronteerde hen met de immoraliteit 
van de slavernij. Bij een van haar lezin-
gen waren veertig Congresleden aan-
wezig. Ook mocht ze op gesprek ko-
men bij de president John Tyler die on-
der de indruk was van haar lezingen. 

Vrouwenrechten 
Met Elizabeth Cady Stanton besprak 
Lucretia de mogelijkheid voor een 
vrouwenrechtenconventie waarbij het 
onder andere zou gaan over gelijke 
rechten binnen het huwelijk en echt-
scheiding. Ze wilde dat echtscheiding 
gemakkelijker gemaakt zou worden en 
dat de vrouw meer zeggenschap zou 
krijgen over de kinderen. Met Susan B. 

Anthony en Lucy Stone richtte ze de 
American Equal Rights Association op en 
werd de eerste presidente. Ze was be-
trokken bij twee referenda in Kansas 
omtrent het stemrecht voor vrouwen 
en zwarte mensen. Maar omdat een 
racist steun gaf aan de associatie, ver-
brak Lucretia haar verbintenis. Later 
probeerde ze nog een lijmpoging te 
doen, maar de leden waren het funda-
menteel oneens over de vraag of het 
kiesrecht voor zwarte mannen óf het 
kiesrecht voor vrouwen voorrang dien-
de te krijgen. 

In 1848 organiseerden Lucretia Mott 
en Cady Stanton in Seneca Falls, New 
York, een conventie omtrent vrouwen-
rechten. Deze conventie wordt regel-
matig genoemd als het startschot van 
de Amerikaanse vrouwenbeweging. 

 
Niet alleen zette Lucretia Mott zich in 
voor de afschaffing van de slavernij en 
voor vrouwenrechten, ze was ook paci-
fist en bezocht in de jaren dertig van de 
negentiende eeuw verschillende bij-
eenkomsten van de New England non-
Resistance Society. Ze sprak zich uit te-
gen de oorlog in Mexico. Door de Ame-
rikaanse Burgeroorlog van 1861 tot 
1865 verdubbelde ze haar inzet om 

geweld en oorlog te beëindigen en had 
een belangrijke rol in de Universal Peace 
Union die in 1866 werd opgericht. 

Haar echtgenoot steunde haar steeds 
in haar werkzaamheden. Ze kregen zes 
kinderen waarvan haar tweede zoon op 
tweejarige leeftijd stierf. Alle overige 
vijf kinderen raakten betrokken bij de 
verschillende sociale bewegingen, 
waaronder de anti-slavernijbeweging. 

Lucretia stierf 11 november 1880 op 87
-jarige leeftijd aan een longontste-
king. Ter nagedachtenis aan de Seneca 
Falls conventie werd in 1948 een post-
zegel uitgegeven waarop Lucretia Mott 
samen staat afgebeeld met Cady Stan-
ton en Carrie Chapman Catt. In het Ca-
pitool staat een permanent beeld-
houwwerk op een prominente plaats 
met Lucretia Mott, Cady Stanton en 
Susan Anthony. Ω 

Met dank aan Wikipedia. 
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- door Frits 

Hiernaast deel ik er graag één aan Frau 
Rechtspflegerin Burkowski. Ik ben tot 
30 Tagessätze veroordeeld wegens 
het bidden van een Onze Vader op een 
atoombom bunker. Een ‘Tagessatz’ is 
een boete van een bepaald bedrag per 
dag of een dag vervangende hechte-
nis. Nadat ik het Openbaar Ministerie 
geschreven had dat ik de 30 Ta-
gessätze graag uit wil zitten, ant-
woordde deze Rechtspflegerin dat het 
niet de bedoeling is dat ik de gevange-
nis in ga en dat zij mij kan helpen met 
een betalingsregeling. Zo stel ik me 
voor dat het beroep van Rechtspfle-
gerin een soort maatschappelijk werk
(st)er is die de veroordeelden helpt de 
straf te ondergaan. Ik hoor er echter 
ook in dat het gaat om het Recht te 
plegen, te verzorgen, te laten bloeien. 
Zo borrelde dit antwoord met vreugde 
in mij op: 

Met zekere regelmaat krijgen we 
brieven van de politie en het open-
baar ministerie met mededelingen 
dat we onder de meest fantastische 
wetsartikelen worden onderzocht, 
beschuldigd of veroordeeld. Het is 
voor mij een grote vreugde om op 
zulke brieven te antwoorden.  

Aan:                        Frau Rechtspflegerin Burkowski 

   Openbaar Ministerie Koblenz 

Mijn kenmerk:       Verzoek om hulp bij het zorgen 

   voor Recht 

Edelachtbare Rechtspflegerin Burkowski, 

Dank voor uw brief waarin u mij erop wijst dat Tagessätze in principe 

door het betalen van losgeld voldaan dienen te worden. Ook wijst u mij 

er op dat ik een betalingsregeling kan aanvragen om het totale bedrag 

van €1444,50 in redelijke termijnen af te lossen. 

Nu zou ik op mijn beurt u erop willen wijzen dat de rechter mij tot 30 

Tagessätze veroordeeld heeft en dat ik mij verheug op de mogelijkheid 

van vervangende hechtenis. 

Want naast weldaden begaan staten helaas ook ernstige misdaden. 

Door de gevangenis in te gaan kan ik de aandacht hopelijk richten op 

de schending door de Duitse staat van de Duitse grondwet (die het heb-

ben van kernwapens uitdrukkelijk verbiedt), het Non-proliferatiever-

drag, het Geneefse oorlogsrecht, het 2 + 4 Verdrag (bij de vereniging 

van Oost- en West-Duitsland) en de beginselen van internationaal recht 

erkend in het Handvest van het Neurenberg Tribunaal. Deze schendin-

gen van het recht begaat de Duitse staat door kernbommen op zijn 

grondgebied toe te laten en te zorgen voor permanente paraatheid om 

deze massavernietigingswapens (met Duitse straaljagers & piloten) in 

te zetten. 

Wij kunnen het uitzitten van mijn straf laten gebeuren in de hoop dat de 

samenleving zich daardoor bewust wordt van dit misdrijf, ermee op-

houdt en geen nieuwe generatie B61-12 kernbommen toelaat. Uitzitten 

is dus beter voor het plegen van het Recht. Daarom wil ik u vragen of u 

mij bij het uitzitten van de 30 Tagessätze kunt helpen. 

Met vriendelijke groet,   

Frits ter Kuile 
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“De uitspraak ‘We zijn niet geroepen 
om effectief te zijn, maar om trouw te 
zijn’ wordt vaak toegeschreven aan 
Dorothy Day, maar volgens mij ten 
onrechte. Ik geloof absoluut niet dat zij 
er zo over dacht. De tegenstelling tus-
sen effectiviteit enerzijds en principes 
anderzijds, is wat mij betreft een valse 
tegenstelling. Juist door trouw te zijn 
aan je principes ben je effectief. 

Cesar Chavez zei ooit: “We zijn niet 
geweldloos omdat we onze zielen wil-
len redden, maar omdat we graag soci-
ale gerechtigheid voor de arbeiders 
willen.” En Daniel Berrigan waar-
schuwde: “Verlies jezelf niet in de ene 
mini-strijd na de andere die het sys-
teem je laat winnen.” Als we alleen dat 
doen wat onmiddellijk effectief lijkt te 
zijn, dan zullen we altijd genoegen blij-
ven nemen met halve maatregelen of 
nog minder. Dan blijven we stemmen 
op de minder slechte kandidaten en 
blijven we betekenisloze ‘hervor-

mingen’ steunen, omdat het echte 
doel zogenaamd toch niet haalbaar is. 
Terwijl wij ‘realistisch’ zijn, gaan er 
mensen dood. 

In onze tijd kunnen we elke winbare 
strijd winnen, maar dan alsnog binnen 
een generatie of nog eerder, allemaal 

sterven. Effectief zijn in onze tijd bete-
kent het winnen van de onwinbare  
gevechten! Ik voer geweldloze acties, 
omdat ik daadwerkelijk geloof dat dit 
de manier is om verandering op gang 
te brengen. Wat ik ermee voor elkaar 
krijg, is misschien klein, maar zeker 
niet niks." Ω 

Brian Terrell is een oudgediende in de Catholic Worker beweging. Hij woont in de Verenigde Staten, in Iowa. Brian is 
een geweldloze vredesactivist, en was betrokken bij onder andere de organisatie Voices for Creative Nonviolence. Hij 
heeft Dorothy Day persoonlijk gekend en kan eindeloos veel vertellen over de geschiedenis van de Catholic Worker. 
Onlangs deelde hij met ons zijn gedachten over effectiviteit en principes in geweldloos verzet.  
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- door Susan 

Op 2 januari was de eerste demon-
stratie gepland, maar de ‘Vrijheids-
demonstratie’ werd door de gemeente 
verboden én de politie dreigde die dag 
te gaan staken. De Joodse organisatie 
vond het daardoor te gevaarlijk om 
naar het Museumplein te gaan en be-
sloot een kleine manifestatie te hou-
den bij het Joodse verzetsmonument 
bij het Waterlooplein. Er waren ver-
schillende sprekers. Wat mij het meest 
aangreep was dat velen van hen vaak 
bang zijn om openlijk Joods te zijn, 
door bijvoorbeeld een keppel te dra-
gen. En hoeveel kracht het hen gaf om 
er nu wel te staan en zich openlijk te 
kunnen verzetten tegen het groeiende 
antisemitisme in Nederland. 

Afgevoerd… 
Op 16 januari was er opnieuw een anti
-corona protest op het Museumplein. 
Dit keer waren we met meer Antifa-
mensen, misschien 200. We gingen op 
het plein staan met spandoeken en 
riepen leuzen zoals: “Toen niet, nu 
niet, nooit meer fascisme!” Al na een 
paar minuten werden we omsingeld 
door ME’ers en werd ons gezegd dat 

we moesten vertrekken, omdat de 
politie onze veiligheid niet kon garan-
deren. Eerst kregen we de keuze om 
zelf naar het Max Euweplein te lopen 
of met een bus te worden verhuisd. 
Toen we na een korte discussie kozen 
om zelf te lopen, bleek die optie niet 
meer te bestaan en werden we alsnog 
in stadsbussen weggevoerd. Sommi-
gen vonden dit best pijnlijk. Om als 
Joods mens te worden afgevoerd naar 
de plek waar de voormalige Gestapo 
gevangenis stond aan het Leidse-
plein… 

Op het Max Euweplein waren we com-
pleet ingesloten door politie. Na enige 
tijd werd gezegd dat we op de brug van 
het plein mochten staan wanneer de 
andere demonstratie langs zou ko-
men. Ook dat bleek niet te kloppen. 
We mochten de brug niet op, in de 
verte zagen we af en toe een glimp van 
de andere demonstratie, maar ik be-
twijfel of ze ons konden zien. Pas toen 
de demonstranten weg waren, werden 
wij vrijgelaten en konden we ook naar 
huis. 

Dit was voor mij de eerste keer dat ik 

me aansloot bij een demonstratie die 
door Antifa werd georganiseerd. Het 
voelde veilig om mee te doen, omdat 
er van te voren was afgesproken om 
geweldloos te blijven en omdat ik een 
aantal mensen al kende van eerdere 
antiracisme-demonstraties. 

Een beetje absurd was het ook op 
sommige momenten. Terwijl we op 
het Museumplein moesten wachten 
op bussen en omsingeld waren door 
de ME (voor onze veiligheid zoge-
naamd, maar waarom stonden ze dan 
met de ogen op ons gericht en niet op 
mogelijk gevaar?) werd er door onze 
groep slogans geroepen voor de revo-
lutie en tegen de politie. Bijna precies 
hetzelfde als wat in de andere demo 
ook regelmatig wordt geroepen. Zo-
veel verschillen we eigenlijk niet. Ω 
 

Begin dit jaar deed ik mee met protesten van de Joodse Antifa. Zij wilden een tegengeluid geven aan het gebruik van 
antisemitische symbolen en retoriek tijdens de demonstraties tegen de coronamaatregelen die regelmatig in Amster-
dam plaatsvonden. 
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 Gebedsvieringen 
Elke maandagavond is er een oecumenisch avondgebed om 
20.00 uur. Speciale vieringen zijn er op: 

maandag 5 september: viering in het kader van de Schep-
pingsperiode, als het even kan in de tuin van de Urbanus-
kerk te Duivendrecht. 

maandag 10 oktober: viering rond de H. Edith Stein (1891-
1942), rooms-katholieke Joods-Duitse filosofe en karme-
lietes, die door de nazi's werd vermoord. 

maandag 14 november: viering rond Lucretia Mott (1793-
1880), Amerikaanse activiste die betrokken was bij de vrou-
wen- en anti-slavernijbeweging. 

Ronde Tafelgesprekken 
donderdag 15 september: Magda van der Ende geeft een 
introductie in de kabbalistische traditie en daarbij zoomt ze 
in op één van de vrouwen uit haar boek ‘Zeg me, wie ben je’.  

donderdag 13 oktober: Gesprek met Sieuwert Haverhoek 
over het gedachtegoed van Tolstoj en zijn visie op burgerlij-
ke ongehoorzaamheid en geweldloosheid. 

donderdag 10 november: Gesprek over ecofeminisme: het 
vrouwelijke aanroepen om de wereld te genezen. Het ecofe-
minisme nodigt ons uit om een oeroude wijsheid opnieuw te 
ontdekken. Een holistische, inclusieve filosofie die aan-
dacht geeft aan de verbinding tussen sociale en ecologische 
rechtvaardigheid en oproept tot een einde aan alle onder-
drukking en uitbuiting. 
 

donderdag 29 september, donderdag 27 oktober en don-
derdag 24 november: Leesgroep rond Laudato Si. Zeven 
jaar na publicatie heeft de encycliek Laudato Si niets aan 
actualiteit ingeboet. De visie van paus Franciscus op de zorg 
‘voor ons gemeenschappelijk huis’ biedt een moreel kompas 
dat ons wijst naar een wereld die toekomst heeft. Allen van 
harte welkom! 

Films  
Vrijdag 8 september: Ghost in the Shell (1995, Japan, 87 
min.) Existentiële neo-noir film over Majoor Kusanagi, een 
cyborg die anno 2029 in een Aziatische stad jacht maakt op 
de beruchte hacker The Puppet Master. Ze krijgt hem te 
pakken, maar de schokkende onthullingen die hij vervol-
gens doet zetten Kusanagi ertoe aan haar eigen menselijk-
heid te bevragen.  

donderdag 22 september: The Matrix (1990, Verenigde 
Staten/Australië, 136 min.) In deze visueel baanbrekende sf
-actiethriller speelt Keanu Reeves computerhacker Neo, die 
op een dag wordt benaderd door cyberrebellen. Deze ver-
klappen hem de huiveringwekkende waarheid over onze 
wereld: die bestaat niet! 

donderdag 15 december: Children of Men (2006, Verenig-
de Staten/Verenigd Koninkrijk/Japan, 109 min.) In 2027 is 
de wereld na een oorlog grotendeels verwoest en een mys-
terieus virus maakt dat van menselijke voortplanting geen 
sprake meer is. Of toch wel? 

Van harte welkom om voorafgaand aan een viering, rondeta-
felgesprek of filmavond bij onze maaltijd aan te schuiven (om 
18.00 uur). Aanvangstijd van de bijeenkomsten is 19.30 uur. 
Bel wel even van tevoren om je aan te melden.  
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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! 

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, bas-
mati rijst, plantaardige melkvervangers (zoals soja- of 
havermelk), pindakaas en ander houdbaar broodbeleg 
- wc-papier, afwasmiddel, allesreiniger, shampoo, 
(kinder-)tandpasta en tandenborstels 
- eenzijdig bedrukt papier voor onze printer (zonder 
vouwen of nietjes) 
- wasrekjes (staand of ophangbaar zijn beiden wel-
kom!) 
- onze laatst-gedoneerde beamer wordt erg slecht. 
Heeft u er een over voor onze filmavonden? 

Uw aller gebed en financiële steun blijven natuurlijk 
onontbeerlijk! Hiernaast vindt u onze IBAN of gebruik 
de QR-code en een app als Tikkie.  
 
Kijk op onze website voor informatie over onze ANBI-
status en het jaarverslag.  

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:  
welkom! 
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