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Ten eerste
Indonesiërs

Glasgow

Staat aansprakelijk
gesteld voor marteling

Vuilniswagen rijdt in
op menigte: zes doden

Twee Indonesiërs hebben de Nederlandse staat officieel aansprakelijk gesteld voor marteling en
seksueel geweld. De misdrijven gebeurden in 1947 en 1949, tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. De slachtoffers zijn hoogbejaard. Om die reden wil hun advocaat Liesbeth Zegveld de staat
snel dagvaarden en schadevergoeding eisen. Nederlandse militairen dienden de Javaan Yasman
elektrische schokken toe en onderwierpen hem aan waterboarding om hem informatie te ontlokken. De inmiddels 85-jarige
vrouw Tremini werd bij zuiveringsacties door meerdere militairen achter elkaar verkracht.
Beide slachtoffers zijn door de onrechtmatige daad van de militairen blijvend beschadigd.

In Glasgow zijn zes mensen omgekomen toen een vuilniswagen inreed op winkelend publiek. Dat
meldden Britse media maandag.
Ook zijn er zeker zeven zwaargewonden. Rond 15.30 uur reed de
vuilniswagen de mensen aan in
het centrum van de grootste stad
van Schotland, waar veel mensen
hun kerstinkopen deden. De wagen reed de stoep op en schepte
voetgangers. Het gevaarte ramde
uiteindelijk de gevel van het Millennium Hotel. De politie heeft
geen aanwijzingen dat er sprake
is van een aanslag. Een ooggetuigenverslag wijst eerder op een ongeluk. De ooggetuige heeft gezien
hoe de bestuurder ineengezakt
over het stuur hing. In de media
wordt daarom gespeculeerd over
een hartaanval.
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Reportage Geloofsleven in Nijkleaster

Hoe God voorzichtig
In het Friese dorp dat Geert Mak tot model maakte voor
de ontzieling van het platteland, werkt predikant
Hinne Wagenaar aan een nieuwe ‘tijdelijke
gemeenschap van leven, bidden en eten’.
Van onze verslaggever
Sander van Walsum

jorwerd Het zou verleidelijk zijn
om te zeggen dat God toch niet uit Jorwerd is verdwenen, of dat Hij er is teruggekeerd omdat de kerk er weer
dienst doet als plaats van gebed en bezinning. Maar dat zou predikant
Hinne Wagenaar (52) iets te veel rieken naar grootspraak.
Zeker: het eeuwenoude kerkje dat
model staat voor de ontzieling van
het platteland zoals Geert Mak die
heeft opgetekend in Hoe God verdween
uit Jorwerd, heeft weer een spirituele
bestemming. Wagenaar heeft zelfs
vergevorderde plannen voor de vestiging van een ‘protestants klooster’ in
Jorwerd, dat iets zal weg hebben van
‘bezinningsplaatsen’ als Taizé in
Frankrijk of het Schotse eiland Iona.
Maar daarmee is Jorwerd (Jorwert in
het Fries) nog geen centrum van een
religieuze of spirituele revival, zegt
Wagenaar. Hij wil alleen op nieuwe
manieren voorzien in de behoeften
van ‘de ongeneeslijk religieuze mens’,
zoals de Duitse theologe Dorothee
Sölle hem noemde. Hij biedt een ‘apk
voor de menselijke ziel’ aan. Dat hij
dat in Jorwerd doet, is toeval. Hij had
het ook elders in Nederland of – bij
voorkeur – Friesland kunnen doen.
Een gelukkig toeval is het wel dat
hij en zijn vrouw Sietske Visser hun

Hinne Wagenaar (staand) praat met de deelnemers aan de ‘kleasterkuier’ op woensdagochtend.
ideeën over een nieuw geloofsleven in
Jorwerd konden beproeven. Het
kerkje, dat in zijn huidige vorm al
bijna duizend jaar oud is, was vrijwel
in onbruik geraakt als gebedshuis.
Uiteindelijk kwam er nog slechts eenmaal per drie weken een kleumend
groepje gelovigen bijeen. Wagenaar
werd in 2012 binnengehaald als de
man die een doorstart mogelijk zou
kunnen maken. Hij is predikant van
de bestaande (protestantse) gemeente, maar biedt ook bezinnings-

Wagenaar biedt
– toevallig hier –
een ‘apk voor de
menselijke ziel’ aan
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Predikant Hinne Wagenaar maakt met een groep geïnteresseerden de wekelijkse kloosterwandeling door

