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Bolsward | Stichting Tsjerkepaad is
bezig met het samenstellen van een
werkgroep die zich vanaf volgend
jaar zal bezighoudenmet eennieuwe
tak: Jongeren-Tsjerkepaad. Dat zegt
voorzitter Gerrit Groeneveld. In Frys-
lân waren de afgelopen drie maan-
den meer dan 250 kerken op zater-
dagmiddag open. Tienduizenden be-
zoekers kwamen daar op af. Zij ont-
moetten dan vrijwillige gastvrouwen
en -heren uit de plaatselijke kerken

of de lokale gemeenschap. ,,We zijn
heel blij met deze vrijwilligers. Zij
vormen het hart van Tsjerkepaad,
maarwemerkenookdat vrijwilligers
ouder worden. Soms vallen ze weg
vanwege fysieke problemen of door
overlijden. Dat zie je lokaal, maar
ook in de kerngroep - het bestuur -
van Tsjerkepaad.”

Groeneveld legt uit dat de stich-
ting de organisatie wil verjongen.
Niet alleen om voor de toekomst ge-
noeg vrijwilligers te hebben, ook om
demiddengroep van bezoekers beter
te bereiken. ,,We hebben al Berne-
Tsjerkepaad en je ziet gezinnen met
kinderen de kerken bezoeken. Maar
we missen eigenlijk de groep van
twintig tot veertig. Af en toe komen
die ook wel, maar we denken dat we

dezedoelgroepopeenanderemanier
moeten benaderen.”

De werkgroep zou ideeën moeten
ontwikkelen hoe deze leeftijdscate-
gorieën te bereiken. Deze bezoekers
kijken met andere ogen naar de ker-
ken omdat ze er soms minder ver-
trouwd mee zijn, aldus Groeneveld.
,,Maar we weten zeker dat velen ook
geïnteresseerd zijn in het Friese cul-
turele erfgoed. De vraag is: hoe raken
we hen en trekken we hen?”

Groeneveld denkt bijvoorbeeld
dat de jongerenwerkgroep meer met
sociale media zou kunnen doen.
,,Ook de eigen persoonlijke netwer-
ken kunnen ze inzetten.” Ze zullen
ook vast andere activiteiten beden-
ken dan de huidige kerngroep. ,,Wij
moeten niet vóór jongeren gaan be-

denken wat zíj leuk moeten vinden.
Ze zijn daar zelf de beste ideeënbe-
denkers voor.” Groeneveld zegt dat
de eerste contacten zijn gelegd. Hij
hoopt in 2020 een groep van mini-
maal viermensen naast de bestaande
kerngroep te hebben, die dan de aan-
zet geeft voor de verjongingsslag.

Tsjerkepaad beleefde in 2019 de
zestiende editie. De afsluiting is za-
terdag in de rooms-katholieke Sint
Vituskerk van Blauwhuis. Daar zul-
len veel vrijwilligers feestelijk het
seizoen afronden. ,,We hopen dat zij
volgend jaar weer met net zoveel en-
thousiasme en betrokkenheid mee-
doen,want deze groepbepaalt nog al-
tijd het succes van Tsjerkepaad.”
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Tsjerkepaad speurt naar 20- tot 40-jarigen

• Nieuwe jongerenwerkgroep
moet ideeën bedenken die
jonge bezoekers trekken

Lodewijk Born

Schiphol | Veel vluchten van en naar
Schiphol zijn illegaal omdat de lucht-
haven al jarenlang opereert zonder
natuurbeschermingsvergunning.

Dat steltmilieuorganisatieMobili-
sation for the Environment (MOB) in
EenVandaag. Volgens juristen kan dat
betekenendat het aantal vluchten op
Schiphol drastisch omlaag moet. Het
ontbreken van de vergunning wordt
bevestigddoor Schiphol zelf. ,,Dat be-
tekent dat Schiphol in overtreding is
en er daarmee sprake is van een ille-
gale situatie”, zegt voorzitter Johan
Vollenbroek van MOB.

Vollenbroek heeft de ministeries
van Infrastructuur en Waterstaat en

Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit, dat verantwoordelijk is voor de
vergunningverlening, formeel ver-
zocht te gaan handhaven. Ook gaat
hij eenklacht indienenbij de Europe-
se Commissie in Brussel.

Schiphol stelt dat de luchthaven
geen vergunning nodig heeft, omdat
de luchthaven al ruim honderd jaar
bestaat, dus lang voor de invoering
van de Europese Natuurbescher-
mingsrichtlijnen en de Wet Natuur-
bescherming. Schiphol stelt dat de
vliegoperatie van oudsher is geregu-
leerd door algemene regels, zoals de
Wet luchtvaart en niet door vergun-
ningen die later zijn geïntroduceerd.

Luchthaven bevestigt

Vluchten Schiphol zonder
natuurvergunning

Nijmegen | Twee wetenschappers
van het Titus Brandsma Instituut in
Nijmegen hebben acht onbekende
artikelen van de Friese pater Titus
Brandsma (1881-1942) ontdekt. Ze
gaan over het gedachtegoed van de
KatholiekeSocialeActie en tonenaan
hoe Brandsma al in zijn jonge jaren
opkwam voor de arbeidersklasse.

Inigo Bocken en InekeCornetwer-
ken momenteel samen aan de intel-
lectueel-wetenschappelijke biografie
vanTitus Brandsma, die in 2023moet
verschijnen. Het was al bekend dat

Brandsma in de jaren1906-1910 in to-
taal vijftien artikelen schreef voor
het Katholiek Sociaal Weekblad, een
blad voor katholieke sociologen on-
der leiding van prof. Piet Aalberse.
Die gaf van 1905 tot 1918 leiding aan
het Centraal Bureau van de Katholie-
ke Sociale Actie.

Brandsmaschreef inhetweekblad
onder meer over de plaats van de
priester in de sociale hervorming van
de maatschappij. Maar Titus deed
meer dandat, zo blijkt nu.Hij schreef
ook artikelen om de massa te berei-
ken: de arbeiders.

De nu gevonden artikelen stam-
mend uit de jaren 1907 en 1908 en
verschenen in het blad De Voorhoede.
Ze bevonden zich in Amsterdam. Ze
waren tot nu toe over het hoofd ge-

zien, mede omdat ze niet in het ar-
chief in Boxmeer van het Neder-
lands Carmelitaans Instituut (NCI)
terecht waren gekomen. De jaargan-
gen van het tijdschrift zijn alleen in
het Internationaal Instituut voor So-
ciale Geschiedenis in Amsterdam te
vinden.

Cornet en Bocken zijn nu bezig
met de transcriptie vande teksten zo-
dat ze straks gepubliceerd kunnen
worden op de site titusbrandsmatek-
sten.nl. ,,We hopen ook nog binnen
één of twee jaar te komen met een
boek met alle teksten van Titus over
het Katholiek Sociaal Denken, waar-
in deze teksten dan opgenomen kun-
nen worden, met commentaar.”
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Teksten pater Titus ontdekt

• Friese priester Brandsma
kwam al jong op voor
arbeiders

Leeuwarden | ,,Als je gelooft in de
kracht van gebed, kun je bidden voor
de stad. Mijnmotto als christelijk po-
liticus is ora et labora, maar het be-
langrijkste vandie twee is bidden.Als
God de stad niet bouwt, tevergeefs
zwoegen de werkers.”

Dat zei Frits Rijpma, fractievoor-
zitter van de ChristenUnie in Leeu-
warden, gisteravond op een bijeen-
komtover christelijkepolitiek inker-
kelijk centrum Titus Brandsmahuis
in Leeuwarden, georganiseerd door
de plaatselijke Sint Vitusparochie.
,,Dé reden voor mij om in 2011de po-
litiek in te gaan, is het onrecht van
mensenhandel en prostitutie op de
Weaze, in het centrum van mijn
mooie stad. Aan de ene kant van de
muur eten we onze hamburgers bij
McDonald’s en aan de andere kant
worden vrouwen uitgebuit.”

Op initiatief van de ChristenUnie
en de PvdA kwam deze problematiek
op de politieke agenda, en ze kregen
dehele raadmeeomscherpere regels
in de APV op te nemen.

De veertien aanwezigen, het me-
rendeel geïnteresseerde parochia-

nen, wisselden van gedachten met
Rijpma en gedeputeerde Sander de
Rouwe (CDA). Beide politici getuig-
den van hun persoonlijk geloof en
wat dat betekent voor hun functione-
ren als politicus.

Rijpma, belijdend christen in de
gerefomeerde kerk (vrijgemaakt),
hieldde aanwezigeneenaantalmaat-
schappelijke thema’s voor waar
christelijke politiek zich onder-
scheidt. Onderwerpen als duurzaam-
heid, rentmeesterschap, sociale ge-
rechtigheid, omzien naar zieken en
armen.

Waardenagenda
De Rouwe, opgevoed als ,,hervormde
jongen in Bolsward” en op latere leef-
tijd aangesloten bij een baptistenge-
meente en daar nog altijd belijdend
lid, schetste een wat abstracter ver-
haal. Hij noemde vier punten van een
,,waardenagenda die christelijke po-
litiek zou moeten kenmerken”. Het
relationelemensbeeld van de verant-
woordelijke mens jegens zijn mede-
mens (die hij lang niet altijd zelf uit-
kiest), de voorbeeldrol van politici,
het bevorderen van samen-leven
(mantelzorg, red.) en het bieden van
perspectief. ,,Geloven is hoop, per-
spectief hebben”, aldus De Rouwe.
,,Hoop op iets wat strijdig lijkt met
natuurwetmatigheden.”

Rijpma las twee Bijbelgedeelten
uit Matteüs voor waaruit hij zijn mo-

tivatie als christen-politicus haalt: de
Bergrede en een deel van Jezus’ rede
over de laatste dingen, waarin de
schapen van de bokken worden ge-
scheiden op basis van de vraag of ze
de onaanzienlijkste van Jezus’ broe-
ders hebben verzorgd. ,,Zorgen voor
weduwen, wezen, de vreemdelingen
in uw poorten, de armen en zieken
doe ik niet omdat een of andere poli-
tieke stroming dat voorstaat, ik doe
dat omdat mijn Heer en Heiland Je-
zus Christus zegt dat wij dat moeten
doen.”

Een fundamenteel verschil tussen
de visie op christelijke politiek van
CDA en CU illustreerde De Rouwe.
,,Christelijke politiek bevindt zich
tussen het spanningsveld van com-

promissen sluiten en het vasthouden
van een hoger ideaal, tussen macht
en moraal. De politiek is geen vorm-
gever van de samenleving, maar een
verlengstuk ervan. Ik sta voor een
christelijk realisme,met de voeten in
de modder en de blik vooruit. Chris-
telijke politiek gaat uit van een realis-
me waarin een hoopvolle toekomst
centraal staat.”

De Rouwe riep de nieuwe landelij-
ke lijsttrekker van zijn partij, die nog
niet bekend is, op om niet naar de
machtshonger door te slaan. ,,De
vraag zou niet moeten zijn hoe het
CDAweer de grootste partij kan wor-
den, maar hoe de christen-democra-
tie degrootstebijdrage aande samen-
leving kan leveren.”

De kracht van
gebed en voeten
in de modder

Frits RijpmaenSander deRouwe (tweede enderde van links) inhet Titus Brandsmahuis in gesprekover chris-
telijke politiek. Foto: Marcel van Kammen
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• Sander de Rouwe (CDA) en
Frits Rijpma (CU) in gesprek
over christelijke politiek

Wybe Fraanje



Geloven 9Dinsdag 17 september 2019

Nijmegen |Het onderzoek van Ineke
Cornet en Inigo Bocken, beide ver-
bonden aanhet Titus Brandsma Insti-
tuut, richt zich op dit moment op de
eerste jaren waarin Brandsma publi-
ceert: de jaren direct na zijn priester-
wijding en zijn studententijd in Ro-
me. Deze jaren zijn in de meeste stu-
dies onderbelicht. Cornet: ,,De ge-
vonden artikelen zijn eigenlijk
stukkenwaaruit blijkt hoe Brandsma
al vroeg bezig was met de katholieke
emancipatie, het lot van de arbei-
der.”

Correspondent
Volgens Cornet voelde Titus Brands-
ma zich, als student, ‘correspondent
vanuit Rome’.Hij deelde via zijn jour-
nalistieke producties in het Katholiek
SociaalWeekbladwat hij geleerd en ge-
hoordhadopuniversiteiten inRome.
,,Hij vond dat de wereld dat moest
weten.”

De artikelen gaan over diverse on-
derwerpen en stammen uit de jaren
1907 en 1908. De beide onderzoekers
bestempelen deze als ‘een unieke
vondst’. Deze tijd, net na de eeuwwis-
seling, kenmerkte zich door een gro-
te inzet voor de katholieke emanci-
patie en het verspreiden van het ge-

dachtegoed van de Katholieke So-
ciale Actie, die zich inzet voor het
hervormen van demaatschappij op
katholieke grondslag. Een belang-
rijke pijler is de invoering vanmeer
rechten voor de kwetsbaren in de
maatschappij, zoals arbeiders. Deze
actie stonddanooknauw in contact
met verschillende vakbonden en ar-
beidersorganisaties.

De artikelen die nu boven water
zijn gekomen, samen met de brief-
wisseling erover tussen prof. Piet
Aalberse en Titus Brandsma, ver-
sterken het beeld van een jonge,
ambitieuze Titus. Ambitieus om
echt de voordenker vandeKatholie-
ke Sociale Actie te worden. ,,In de
brieven tussen Aalberse en Brands-
ma lezenwedat er intensief contact
was tussen beide heren. Titus
Brandsmaheeft zijn ambitie op jon-
ge leeftijd echt systematisch ge-
volgd en daarnaar gehandeld”, al-
dus Cornet.

De vraagdie zichnuaandient, en
die de onderzoekers bezighoudt:
waarom verdwijnt die ambitie? ,,Of
is zij niet verdwenen, maar heeft
zijn ambitie een ander karakter ge-
kregen? De Heer weet het ant-
woord. Het kan ook gewoon een
verslappen van de interesse zijn
door ontwikkeling - maar mis-
schien heeft het toch iets te maken
met het anti-modernisme – een

kwestie waar Titus Brandsma zich al-
tijd verre van heeft willen houden”,
meentmede-onderzoeker Inigo Broc-
ken.

Biografie in 2023
Hij hoopt in ieder geval het antwoord
te krijgen en uit te werken in een
nieuwe biografie over Titus Brands-
ma, die in het jaar 2023 verschijnt.

Dat boek verschijnt in het kader
van het honderdjarig jubileum van
de Radboud Universiteit in Nijme-
gen.De laatste grote biografie over de
Friese karmeliet verscheen in 2008,

van de hand van Ton Crijnen.
Ineke Cornet is verrast dat er zo-

veel belangstelling voor de ontdek-
king is. ,,We zijnhier al anderhalf jaar
mee bezig en hadden het eerst alleen
in een nieuwsbrief vermeld. Sinds we
het gisteren naar buiten hebben ge-
bracht via het Titus Brandsma Insti-
tuut worden we door verschillende
media gebeld. Wij wilden eerst nog
wachten met dit nieuws tot de publi-
catievaneenboekmet tekstenvanpa-
ter Titus BrandsmaoverhetKatholiek
Sociaal Denken, dat gepland staat
over een of twee jaar.”

Een andere kant van Titus Brandsma
komt nu naar voren
Als er gesproken wordt over pater Titus

Brandsma en zijn betekenis wordt vaak

vooral gewezen op de latere jaren en zijn

heldhaftig verzet tegen het

nationaal-socialisme. ,,De nu gevonden

artikelen werpen een nieuw licht op

hem”, meent onderzoeker Ineke Cornet.

De beide
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bestempelen de
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een unieke vondst

Lodewijk Born

De herdenking van de sterfdag van Titus Brandsma in de H. Franciscusbasiliek in Bolsward, hier in 2017.
Foto: Niels de Vries

Utrecht | Ds. Saskia van Meggelen
treedt per direct terug als preses
(voorzitter) van de generale synode
van de Protestantse Kerk. Dat is giste-
ren bekendgemaakt

‘Ik heb de Protestantse Kerk met
hart en ziel gediend en was dat graag
blijven doen. Preses zijn is eenmooie
maar zware taak. Door de diverse ver-
antwoordelijkheden die mij in deze
fase van mijn leven zijn toebedeeld
ben ik niet in staat de rol van preses
optimaal te vervullen. Dat heeft mij
ertoe gebracht dit verdrietige besluit
te moeten nemen’, laat Van Meggge-
len weten.

Van Meggelen (1967, Zuidland)
werd in maart 2018 gekozen als op-
volger van ds. Karin van den Broeke,

die deze functie vijf jaar vervulde.
Van Meggelen was in het afgelo-

pen jaar lange tijd ziek (longontste-
king) en kon daardoor de synodever-
gaderingen niet leiden van april en
juni. Ze werd toen vervangen door de
eerdere preses, ds. Peter Verhoeff.

Ze zei in juni nog te hopen na de
vakantie weer volledig aan het werk
te kunnen.

Het moderamen van de Protes-
tantse Kerk zegt in een verklaring de
keuze van Van Meggelen te respecte-
ren en bedankt haar voor haar bevlo-
gen inzet. In de komende vergade-
ring van de kleine synodewordt afge-
stemdwat de vervolgstappenmet be-
trekking tot de invulling van de
positie van de preses zullen zijn.

Generale synode

Saskia van Meggelen treedt
terug als voorzitter PKN

N u de vakantie weer voorbij
is, lijkt het wel of christe-
lijk Nederland ruikt dat ik

er weer ben. Ik word tenminste van
alle kanten besprongen. Dat is heel
erg leuk, want ik doe mijn werk
graag, maar het is ook altijd even
wennen na die onbezorgde weken
met de zon op mijn gezicht en de
wind door mijn haren.

Maar het zet me elk jaar aan tot
bezinning: wat wil ik nu eigenlijk
met mijn werk? Ik heb me dat voor-
al eens afgevraagd wat betreft kerk-
diensten en samenkomsten. Wil ik
slechts een voertuig zijn van de
Heilige Geest? Zeker, maar het gaat
altijd door mijn persoontje heen.

Natuurlijk wil ik graag het evan-
gelie delen met iedereen. Maar ik
merk dat er ook altijd nog iets an-
ders bij zit. Ik heb namelijk in mijn
leven teveel mensen chagrijnig de
kerk uit zien komen. En waren ze
dan maar sikkeneurig omdat de
preek gewoon slecht was. Of omdat
de organist speelde alsof hij voort-
durend uitgleed over een bananen-
schil die een gemene kerkganger op
zijn pedalen had gelegd. Of omdat

de collecte weer veel te veel ram-
melde in plaats van ritselde. Nee,
waren het maar die alledaagse, of
moet ik zeggen: allerwekelijkse
ergenissen. Dan zouden we nog iets
hebben om te lachen ook.

Want er is natuurlijk veel flauwe-
kul waar men zich aan ergert. En

dat kost overigens een boel energie
die we beter in andere zaken kun-
nen stoppen.

Maar wat ik lastiger vind is erge-
nis en chagrijn om wat men inhou-
delijk gehoord heeft in het uurtje
opladen en trainen. Ik heb ooit
begrepen dat evangelie goede bood-
schap betekent en dat is nu precies
wat ik zo graag door wil geven.

En daar past geen chagrijnig
gezicht bij. Net zo min als wanneer
je Dit is de dag (die de Heer ons geeft)
zingt met een uitdrukking van ‘Ik
kan het ook allemaal niet meer
helpen hoor’.

Dat maakt echt een geweldige
indruk op iemand die toevallig een
keertje een dienst bij woont. ‘Wees
daarom blij en zingt verheugd’ met
een gezicht op half zeven. Laat me
toch niet lachen! Of juist wél!

Laat me wél lachen. Niet die
opgefokte lach van verplicht blij
zijn, of je het nu leuk vindt of niet,
maar de lach van bevrijde mensen
die het goede nieuws hebben ge-
hoord. Met al hun verdriet en neder-
lagen. Als mensen na mijn dienst
weg gaan met een chagrijnig hoofd,
heb ik het gewoon verkeerd gedaan.

Rob Favier is zanger, entertainer
en theoloog. Reacties: rob@robfa-
vier.nl

Chagrijn na de vakantie

Het is altijd even

wennen na die

onbezorgde weken

met de zon op mijn

gezicht en de wind

door mijn haren

Column
Rob Favier

Vrijdag 20 september
Heerenveen, Trinitaskerk: Vredesweek met thema: Vrede verbindt over
grenzen, vredesconcert. Aanvang 20.15 uur.
Ureterp, De Levensbron: gezamenlijk optreden Vredewolds Christelijk.
Mannenkoor met Deens Mannenkoor. Aanvang 19.30 uur.
Wâlterswâld, Hervormde. kerk: Connect Jongerenavond met als spreker
Steven Middelkoop. Aanvang 19.30 uur.
Dokkum, Veenma Mechanisatie (Hogedijken 53). Noordermannen-avond
met Matthé Vos. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang is 20.00 uur.

Agenda
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