Voorwoord
We komen al aardig in de richting van Pasen. De meditatie op zondag besteedt aandacht aan de
weg daar naartoe. We lezen stukjes uit de pauselijke encycliek ‘Laudato Si’ . Wat kunnen wij zelf
bijdragen aan een betere wereld.
Komende zondag is het kringzondag en het belooft een mooie zondag te worden. We staan daarbij
ook nog stil bij het overlijden van zr. Veronique.
Chris begint zijn wereldreis, samen met zijn dochter Phebe. Wij wensen hem een mooie reis en
kijken uit naar zijn verhalen. In deze kringberichten ook van hem een schrijnend verhaal over de
vreemdelingendetentie op Schiphol en tevens de uitnodiging voor de wake op 30 maart.
Toine en Lies komen weer terug en ook zij zullen verhalen meebrengen. We hebben natuurlijk al
iets kunnen proeven in hun bericht van een aantal weken geleden. We heten ze weer welkom in
onze Kring.
In de Hoogstraatgemeenschap is het nog steeds een drukte van mensen die op en neer lopen van
Vluchtelingen in de Knel naar hun tijdelijke kantoor bij ons. De verbouwing vordert gestaag en elke
keer als je er gaat kijken, zie je dat het er heel mooi wordt. Warme kleuren, mooie inrichting.
Zelf hebben wij als Hoogstraatgemeenschap momenteel twee gasten die belangstelling hebben om
hier te komen wonen. Ze hebben een aantal jaren op Stoutenburg gewoond. Nu zijn ze op zoek. Ze
logeren hier een week en daarna kijken we hoe het verder gaat.
De eerste bijeenkomst van LEV (Platform Levensbeschouwing en Vrede Eindhoven) is ook weer
geweest bij ons in de huiskamer. De voorbereidingen voor september zijn begonnen.
We voelen de lentekriebels!
Veel leesplezier!
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Verhaal
De donkerste wateren herbergen de diepste waarheden.
DE JONGEN DIE NIET WILDE WEGGAAN
Gelukkig zij die een zuiver hart hebben: zij zullen God zien.
Vorige week zat ik op een bank in het park een boek te lezen, genietend van de heerlijke warme
herfstdag. Het was een rustige dag doortrokken van een ontspannen vredigheid, en ik wilde er in
afzondering van genieten.
Er hing echter voordurend een kind om me heen dat almaar geluidjes makend aan het
rondscharrelen was.
Ik bleef lezen en probeerde hem te negeren, maar op den duur raakte ik toch geërgerd. Er was
verder niemand te zien, en dit kind leek erop uit om me te irriteren of mijn aandacht te trekken.
Uiteindelijk keek ik een beetje geprikkeld op, recht in het gezicht van een jongen van een jaar of
acht die me, schrijlings gezeten op de stang van een crossfiets, stond aan te staren. Hij wekte vaag
de indruk dat hij een geestelijke achterstand had, waardoor ik mij schaamde dat ik me zo had
geërgerd. Hij had zwart, piekerig haar, zijn ogen stonden ver uit elkaar en zijn tanden waren scheef
en slecht verzorgd.
Toen hij zag dat ik keek, begon hij grijnzend te zwaaien. Hij bewoog stijf en schokkerig en zijn
spieren liepen net een tel achter op wat hij precies wilde dat ze deden. Maar hij straalde de
onschuld van een engel uit.
Hij zei iets tegen me wat ik niet kon verstaan. “wat zeg je?’ zei ik, in de hoop een gesprek met hem
te kunnen aanknopen, omdat hij kennelijk graag mijn aandacht wilde.
Zijn ogen schoten snel heen en weer. Dat ik hem niet verstond, had zijn gevoel van isolement
kennelijk nog vergroot. “niets,” zei hij en sloeg zijn ogen neer.
Snel liet ik in gedachten de onbegrijpelijke lettergrepen de revue passeren, in de hoop ze te kunnen
reconstrueren. Het waren er drie, die hij op een zangerige manier had gemompeld, en aan het eind
was het weggeëbd.
Ik deed een gok, “zei je misschien: “ Hoe heet je?” vroeg ik.
Zijn gezicht klaarde op alsof de zon opging. In een extatische bevestiging wapperde hij met zijn hand
en knikte hij heftig met zijn hoofd.
“ Ik heet Kent,” zei ik. Lachend knikte hij wild met zijn hoofd.
“Kent,” herhaalde hij, “Kent.”
En toen nog eens, zachter, alsof hij de naam proefde als een magische spreuk.
“mijn fiets,” zei hij trots, met zijn vinger naar de gedeukte, roestige crossfiets wijzend waar hij op
zat. Die was zijn grote trots, iets waaraan hij zijn gevoel van eigenwaarde ontleende, en zijn
dierbaarste, misschien zelfs wel enige
vriend.
Ik wilde net naar zijn naam informeren toen
hij een van de pendalen omlaag trapte en
wiebelend over het trottoir wegreed.
Hij maakte nog even een rondje om zeker
te weten dat ik keek.
“Kent,”zei hij nog eens, terwijl hij me al
zwaaiend aankeek. “Kent.”
In zijn eenzame wereld had hij voor zijn
eigen gevoel een vriend verworven.
Ik zwaaide naar hem, terwijl hij eenzaam
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door de straat wegreed. Ik hoorde hoe hij onophoudelijk “Kent, Kent” bleef zeggen alsof ik hem een
geschenk van onschatbare waarde had gegeven.
Ik volgde zijn voortgang, terwijl hij met wankele benen door de met bomen omzoomde straat reed,
de stoeprand op hobbelde en tot stilstand slipte voor een klein, laag huis.
Op de stoep stond een vrouw op hem te wachten. Hij rende naar haar toe en sloeg zijn armen om
haar heen. Ze beantwoordde zijn omhelzing, en daar stonden moeder en kind elkaar vast te houden
in de middagzon.
Ik moest denken aan mijn eigen zoon, die maar een paar jaar ouder is dan deze jongen en zich
voortdurend ongemakkelijker voelt als zijn ouders hem aan raken, op zoek als hij is naar een manier
om zichzelf afzonderlijk te definiëren in een autonome, volwassen wereld. Wat zouden zijn moeder
en ik niet over hebben voor zo’n zuivere, onschuldige omhelzing. Wat dromen we niet dat we hem
de trap op zien stormen en dat hij ons toestaat hem in onze armen te nemen. Maar die tijd is
voorbij. Tegenwoordig wordt zijn liefde hoofdzakelijk symbolisch uitgedrukt, heel omzichtig en
behoedzaam.
Van veraf zag ik de vrouw teder het haar van haar zoon strelen. Hij leunde tegen haar aan zonder
zich uit haar omhelzing los te willen worstelen. Hij gaf zich over aan haar omhelzing als een
tevreden, vermoeid kind.
Wat ben je gelukkig, dacht ik, om een zoon te hebben die nooit die kinderlijke onschuld zal
ontgroeien. Wat een geschenk om zo’n argeloze liefde te kennen.
Ze bleven bijna een minuut lang in die omhelzing staan. Daarop boog de moeder zich voorover en
kuste haar zoon op zijn voorhoofd. Ze deed de deur open en samen liepen ze het kleine, vervallen
huis binnen.
Diep ontroerd door wat ik had aanschouwd ging ik weer zitten, vast van plan om me weer aan het
lezen te zetten. Maar het beeld van de jongen met zijn argeloze lach wilde me maar niet loslaten.
De gedachte aan de tedere omhel- zing van zijn moeder vervulde me van warmte.
Ik sloot mijn boek en liep langzaam door de straat naar het huisje waar de twee zo-even naar
binnen waren gegaan. Vanaf het trottoir kon ik de moeder aan het aanrecht zien staan. Ze was aan
het lachen en het praten. De jongen liep op zijn schokkerige, onhandige manier heen en weer.
Even overwoog ik naar de voordeur te lopen, om haar te vertellen hoe diep zij en haar zoon me op
deze warme herfstdag hadden geroerd. Maar ik had het gevoel dat ik ze dan zou storen.
Ik keerde het huis, waar zo’n zware last en zoveel liefde waren, de rug toe en liep terug naar mijn
eenzame bank.
Wat begrijpen we toch weinig van de onnavolgbare wegen van het leven, dacht ik, en hoe moeilijk
is het toch om de zegeningen in de schaduw te ontwaren.
Maar er bestaat wijn die op zonlicht lijkt en wijn die aan bloed doet denken.
Het maakt niet uit welke beker we krijgen aangereikt. We moeten leren datgene wat het leven ons
schenkt met liefde te eren.
Leny
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Gevangenissen voor vreemdelingen zijn een gruwel.
Zes jaar lang heb ik de twijfelachtige eer gehad om in verschillende gevangenissen voor
vreemdelingen te mogen werken in Nederland. Ondanks mijn afkeer voor deze gevangenissen ging
ik iedere dag vol goede moed naar mijn werk. Iedere dag luisterde ik naar hun trieste verhalen.
Uitzichtloosheid, neerslachtigheid en verdriet trof ik aan.
Op zondag werd die cirkel doorbroken en werd er tijdens de viering veel gebeden, gezongen en
gedanst. Veel verschillende nationaliteiten kwamen samen in een kerkdienst. Dat waren bijzondere
vieringen. Dan werd er met een onwaarschijnlijk rotsvast geloof en enthousiasme van uitgegaan
dat er ooit een einde zal komen aan deze onrechtvaardige behandeling.
Maar hoe de beslissing ook uit zou vallen en waar de vreemdeling ook terecht zou komen, hij/zij
ging er van uit dat God deze weg voor hem/haar had uitgestippeld.
Ik heb me vaak geschaamd voor de wijze waarop vreemdelingen werden behandeld. Het was erg
vernederend.
Een van die vernederende behandelingen wil ik graag wat uitgebreider beschrijven.
Vreemdelingen werden om een onschuldige opmerking enkele dagen in een isolatiecel opgesloten
met alleen een scheurhemd aan. Hoe ziet een isolatiecel eruit? Een kale cel, met alleen overdag
een zitkussen,´s nachts een matras, een toilet, een kraantje, een scheurhemd dat over het naakte
lichaam wordt gedragen en voor de nacht een scheurdeken. Geen televisie, geen radio, geen
boeken, geen uitzicht. Bij de gratie Gods, letterlijk en figuurlijk, mocht ik wel een bijbel achterlaten
en die werd verslonden; het was vaak hun enige houvast.
Ook als ze na een mislukte uitzetting terugkwamen in detentie moesten ze voor straf de isolatiecel
in. Vreemdelingen die het zat waren en weleens spraken over de uitzichtloosheid en een opmerking
maakten over zelfmoord gingen linea recta naar de isolatiecel. Ze kregen geen bezoek, behalve van
de geestelijk verzorger en bleven alle tijd verstoken van daglicht. Veel vreemdelingen kregen
überhaupt geen bezoek. Een paar keer per dag werd er eten naar binnen geschoven. Het bezoek
van een advocaat werd vaak getraineerd. Een psycholoog die meewerkte met het systeem gaf
allerlei onzinnige tips aan bewakers hoe ze moesten omgaan met mensen in de isolatie.
Er moest vooral niet zachtzinnig worden opgetreden. Ze werden meedogenloos aangepakt. Isolatie
is volgens medisch onderzoek zeer schadelijk voor de (geestelijke) gezondheid. Desondanks werd
isolatie onverminderd toegepast.
De hele werkwijze was erop gericht om ze zo snel mogelijk uit Nederland te verwijderen. Ook al
liepen er nog procedures, uitzetting stond altijd op de eerste plaats.
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Als we op Goede Vrijdag naar Schiphol-Oost gaan, officieel Justitieel Complex Schiphol, moet u eens
letten op de hoek van de gevangenis die het dichtst ligt bij het punt waar we aankomen en
verzamelen. Daar bevinden zich op de hoogste verdieping de vreemdelingen die zonder geldige
papieren op Schiphol zijn aangekomen. Ze zijn in afwachting van de procedure van de Nederlandse
overheid, uitgevoerd door de IND, of ze kans hebben op asiel. Deze mensen, vaak afkomstig uit
oorlogsgebied, bv. Syrië, worden in de avond en de nacht opgesloten in een cel en overdag
geïnterviewd door de IND. Tot voor kort werden ook gezinnen met kinderen onderworpen aan
deze maatregel. U kunt zich voorstellen wat opsluiting kan doen met mensen uit een
oorlogsgebied.
Een van de rituelen die altijd terugkeert bij een wake op Schiphol is het zwaaien door de
vreemdelingen vanaf die hoogste verdieping naar de deelnemers aan de wake. U kunt uw
solidariteit tonen met deze mensen door terug te zwaaien.
Laat u horen tegen deze vernederende behandeling en ga vooral mee met de bus vanaf de
Hoogstraat of Culemborg om deel te nemen aan de wake op Goede Vrijdag, 30 maart 2018.

Chris Franssen
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Schipholwake
Om vluchtelingen die lijden,
te gedenken en bemoedigen.
Goede Vrijdag
30 maart 2018

Busreis op 30 maart
Vanaf 11.15 uur is er gelegenheid
om een kopje koffie of thee te
gebruiken bij de
Hoogstraatgemeenschap,
Hoogstraat 301 A Eindhoven vlak
bij de Lambertuskerk.
Vertrek om 12.00 .
De wake duurt van 14.00 tot
15.30 uur. Terug rond 18.00uur.
De kosten bedragen € 17.Opgeven: tel 040 25 25 609 of Paul@hoogstraatgemeenschap.nl
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