maandag 13 augustus 2018 Reformatorisch Dagblad

maandag 13 augustus 2018 Reformatorisch Dagblad

2 Kerk en godsdienst

Kerk Commentaar
en godsdienst 3
>>rd.nl/beroepingswerk
Ga naar kerktijden.nl (voor scriba’s), mail kerk@refdag.nl of bel 055-5390238 om een bericht door te geven.
twitter.com/beroepingswerk1

MEDITATIE
Onderwijs
„En de zalving die gijlieden van Hem ontvangen
hebt, blijft in u, en gij hebt
niet van node dat iemand
u lere.”
1 Johannes 2:27a
Het bijzondere werk en
ambt van de Heilige Geest
is om van Jezus te getuigen
(Johannes 15:26), om Hem te
verheerlijken, om uit het Zijne
te nemen en aan de ziel te
verkondigen (Johannes 16:14).
Daarom bezitten wij zonder
deze onderwijzingen en getuigenissen van de Heilige Geest
geen ware, geen zaligmakende
kennis van Hem, geen levend
geloof in Hem, geen zoete
gemeenschap met Hem, geen
tedere liefde jegens Hem. Zijn
dit niet de kenmerken die in
het bijzonder het levende huisgezin Gods onderscheiden van
hen die dood zijn in zonden en
dood in belijdenis? Alleen kennis van de letter der waarheid
kan zulke zalige aandoeningen
niet meedelen, die de ziel van
een kind van God verwarmen,
vertederen, versmelten en
verlevendigen, onder de gevoelige kracht en invloed van
de Heilige Geest. Kan Hij zo’n
geloof niet scheppen, dat hem
een gevestigde gemeenschap
met Jezus geeft? Kan Hij zo’n
hoop niet ingeven welke elke
begeerte van het hart binnen
het voorhangsel voert? Kan Hij
zo’n droefheid naar God over
de zonde niet aanbrengen die
hem van zichzelf doet walgen?
Kan Hij zo’n liefde niet in het
hart uitstorten die hem de
Heere uit een rein hart vurig
doet liefhebben? Dezelfde gezegende en heilige Onderwijzer, Die de dingen van Christus
neemt en aan de ziel verkondigt, bereidt eerst het hart om
Hem in al Zijn zalige ambten
en verbondsbetrekkingen te
ontvangen.

Restauratie
begijnhof Gent
in volle gang

E

Jan van Reenen

De restauratie van het Klein Begijnhof in
het Belgische Gent vordert gestaag. Van de
in totaal 100 zeventiende-eeuwse gebouwen zijn er inmiddels 74 gerestaureerd.

W

ie vanaf de
drukke Lange
Violettestraat in
Gent de poort
doorgaat naar
het Klein Begijnhof waant zich
in een andere wereld. Het is er
stil en intiem, het lawaai van het
restauratiewerk buiten beschouwing gelaten. Het begijnhof,
met precies 100 gebouwen op
een oppervlakte van 4 hectare in
een omsloten ruimte, is het best
bewaarde, authentieke begijnhof
van België.

Vrijgezelle vrouwen
Ooit, in de zeventiende eeuw,
woonden hier 330 begijnen
– weliswaar veel minder dan
de ruim 1000 begijnen die het
Groot Begijnhof in Gent telde,
maar dat bestaat niet meer. Het
Klein Begijnhof is onderdeel van
de werelderfgoedinschrijving
Vlaamse begijnhoven, waarbij in
totaal dertien begijnhoven zijn
ingeschreven.
Begijnen waren rooms-katholieke vrouwen die hun leven aan
God wijdden zonder zich uit het
maatschappelijke leven terug
te trekken. Ze stichtten vanaf
de dertiende eeuw ommuurde

woongebieden, begijnhoven. Hun
positie was anders dan die van
nonnen, die drie geloften af legden: kuisheid, gehoorzaamheid
en armoede. Begijnen legden die
laatste gelofte niet af. Ze bezaten
dikwijls een eigen huis en hadden
gewoon eigen bezittingen.
Nu wonen er geen begijnen
meer. De laatste die nog in het
begijnhof woonde, was Hermina
Hoogewijs. Zij overleed in 2005.
In het Groothuis hangt een schil-

De in het zwart
geklede vrouw
heeft een tasje
vast en lacht
vriendelijk
derij van haar. Johan Hoste, conciërge van het begijnhof, opent
de deur van het Groothuis, zodat
we haar portret kunnen zien in
de vroegere werkkamer van de
grootmeesteres. De in het zwart
geklede vrouw heeft een tasje in
de handen en lacht vriendelijk.
Er zijn nog meer portretten te
zien, voornamelijk van de groot-

De restauratie van het zeventiende-eeuwse Klein Begijnhof in Gent vordert
gestaag. Vroeger woonden hier ruim 300 vrijgezelle vrouwen die hun leven

meesteressen. De meesten kijken
wat minder vriendelijk. „Dat is
niet zo vreemd”, zegt historicus
dr. Johan Decavele. „Ze waren
zakelijk ingesteld. Dat was nodig
omdat ze aan een grote organisatie leiding moesten geven. Een
grootjuffrouw kwam meestal uit
de gegoede stand en regeerde
over het begijnhof als een absolute vorstin die strikt toezag op
het navolgen van de Regel, die
ging over het werken en kerken.”
Decavele is de auteur van een
vorig jaar verschenen boek over
het Klein Begijnhof, ”Onze-LieveVrouw ter Hoyen in Gent – Zeven-

honderdvijftig jaar begijnenbeweging”. De voorkant van de uitgave
wordt gesierd door stemmig
geklede begijnen die naar de
kerk wandelen. Die foto is lang
geleden gemaakt, maar de kerk
bestaat nog.
Je kunt het gebouw niet mislopen. Het staat midden op het
terrein van het begijnhof. Het
ontgaat je ook niet dat de buitenkant nog niet is gerestaureerd.
Het interieur ziet er keurig uit:
kruiswegstaties, een Christusbeeld en altaren. De knielbankjes
staan bij de deur en doen geen
dienst meer.

aan God hadden gewijd. Rechtsboven het huis van Hermina Hoogerwijs, de laatste begijn. Rechtsonder dr. Johan
Decavele (l.) en Johan Hoste. beeld RD

„De kerk is nog in gebruik”,
vertelt conciërge Hoste, „als een
van de stadskerken.” Hij schat dat
er ’s zondags zo’n vijftig kerkgangers komen. „Er komen nog twee
mensen van het hele begijnhof.”
Sint-Godelieve
Opvallender is het beeld van
Sint-Godelieve in de kapel. Het
heiligenbeeld hangt prominent
aan een witte wand, met de
armen wijd uitgespreid. Blijkbaar
werd niet Maria maar Sint-Godelieve hier hoog vereerd. Die tijd
is voorbij.
De gerestaureerde huizen en

conventen (waar een aantal begijnen samenwoonde) zijn mooi geworden, zeker de combinatie van
witte muur, donkere dakpannen,
witte kozijnen en ossenbloedrode
stenen: zo weggelopen uit een
geschiedenisboek. Bij de poortjes
in de muur, die toegang geven
tot de huizen, staan namen op
bordjes, zoals: ”Huis van den Hge
Augustinus”, ”Huis St. Antonius”
of ”Convent ter Liefde O.L.V. van
het heilig hart”.
Het Klein Begijnhof telt op dit
moment ruim 200 bewoners. Een
aantal van de woningen is in het
kader van de sociale woningbouw

verhuurd, andere zijn uitgegeven
in langdurige erfpacht. Ze zijn
niet goedkoop. Voor een goede
woning moet algauw meer dan
500.000 euro neergeteld worden.
De restauratie vindt plaats in
tien fasen. Op dit moment is de
vijfde fase bezig. Er moeten nog
21 huizen, 4 conventen en 1 kerk
worden aangepakt. Niemand
weet hoelang het precies gaat
duren en of er geld beschikbaar
is om het af te maken. „Ik heb
er alle vertrouwen in dat die restauratie er komt”, zegt Decavele.
„De stad Gent is zuinig op zijn
erfgoed.”

J. C. Philpot,
predikant te Stamford
(”Jezus, als de grote Hogepriester
van het huis Gods”, 1862)

Prof. Heymans: Vaker wiegendood na

Ds. M. Kuiper
(NGK) overleden

INTERVIEW

Redactie kerk

„De conclusies van de Israëlisch-Amerikaanse onderzoeker
Eran Elhaik dat er een verband zou bestaan tussen besnijdenis als stressfactor en wiegendood zijn erg kort door de
bocht. Er is veel op zijn onderzoek aan te merken. Joodse
ouders hoeven zich geen zorgen te maken.”

SNEEK. Ds. M. Kuiper, emeritus predikant binnen de
Nederlands Gereformeerde
Kerken (NGK), is op 8 augustus overleden.
Marten Kuiper (1936) werd in
1962 hulpprediker in Frankfort
(Vrystaat, Zuid-Afrika). Daarna
volgde Donkerbroek, waar hij
in 1969 gereformeerd predikant werd. Vervolgens werkte
hij in Pretoria, Zuid-Afrika
(1973). In 1995 werd hij predikant van de vrije gereformeerde kerk in Twijzel. In 2007 ging
hij met emeritaat (NGK).

Meer kerknieuws op pagina 9.

Wim van Hengel

D

at stelt emeritus hoogleraar kindergeneeskunde
Hugo Heymans naar aanleiding van artikelen over
deze studie in het jongste nummer van het Nieuw Israelietisch
Weekblad en het RD van zaterdag.
Heymans, zelf Jood, was jarenlang voorzitter van de medische
commissie die besnijdenissen van
jongetjes begeleidt.
Elhaik gaat uit van de theorie
dat langdurige stressfactoren
zoals vroeggeboorte, roken van de
moeder en te hoge lichaamstemperatuur een stapeleffect hebben en

het risico op wiegendood verhogen. Heymans: „Vervolgens keek
Elhaik naar twee voor de hand
liggende stressfactoren –hij noemt
dat laaghangend fruit– die deze
verschillen zouden kunnen verklaren: besnijdenis en vroeggeboorte.”
Besnijdenis komt veel meer voor
in Engelstalige landen dan in
andere landen, meer onder blanke
Amerikanen dan onder hispanics:
Amerikanen afkomstig uit LatijnsAmerika. In de VS worden ook
veel blanke jongetjes besneden.
De Amerikaanse vereniging van
kinderartsen concludeert in een

Hunebedden

rapport uit 2012 dat de gezondheidsvoordelen van besnijdenis de
mogelijke risico’s op complicaties
overtreffen. Zo leidt besnijdenis tot
een lager risico op hiv en urineweginfecties.
Elhaik keek in het kader van
zijn studie hoe vaak wiegendood
voorkomt in vijftien landen en
onder blanke Amerikanen en hispanics. Hij vond op die manier een
„sterk statistisch verband” tussen
besnijdenis en wiegendood, zo’n
zeven tot achttien weken nadat
de ingreep heeft plaatsgehad. Zijn
conclusie: „Besnijdenis verhoogt
als stressfactor mogelijk het risico
op wiegendood.”
Heymans: „Die conclusie vind ik
erg kort door de bocht. Er is een
zee van andere factoren die een rol
kunnen spelen en die zijn uitkomsten kunnen beïnvloeden. Elhaik
geeft dit zelf ook toe als hij stelt
dat hij weliswaar een statistisch
verband vindt, maar dat hij een
ander causaal verband compleet
over het hoofd zou kunnen zien.

besnijdenis is onzin
„Terwijl in New York nu juist heel
veel besnijdenissen plaatsvinden
omdat daar veel Joden wonen.
Dan wil je natuurlijk weten: hoe
zit dat? Uitgaand van de stresshypothese zouden zich in New
York beduidend meer gevallen van
wiegendood moeten voordoen dan
in Montana. Kortom, vragen te
over bij dit onderzoek.”
Volgens Elhaik geeft besnijdenis
een grote kans op complicaties.
Heymans bestrijdt dit. „Daar is

veel onderzoek naar gedaan. Het
risico op complicaties is 0,2 procent bij een besnijdenis die plaatsheeft op een operatiekamer en
0,3 procent als de ingreep plaatsheeft door een professionele
besnijder thuis, een zogeheten
moheel, zo blijkt uit onderzoek in
onder meer Israël. Dat zijn geen
significante verschillen. Er wordt
goed gekeken naar contra-indicaties. Een kind dat geel is, te vroeg
geboren is of uit een familie komt

Prof. Hugo Heymans. beeld RD

Die kans is mijns inziens bij deze
werkwijze inderdaad levensgroot. Als je hispanics en blanke
Amerikanen vergelijkt liggen de
verschillen al direct voor de hand:
sociaal-economische factoren,
eetgewoonten en dergelijke.”
Montana
Heymans wijst erop dat Elhaik
zelf schrijft dat wiegendood het
minst voorkomt in New York en
het vaakst in de staat Montana.

„Aanval op identiteit”
Opperrabbijn Binyomin Jacobs
stelt dat kritiek op de besnijdenis vanuit medisch oogpunt
of vanuit een ethische invalshoek door veel Joden gevoeld
wordt als een regelrechte
aanval op hun identiteit. „Dat
doet pijn. Het zijn vaak aanvallen die kant noch wal raken.”
Heymans sluit zich daarbij

aan: „Het enge van dit soort
onderzoek en de tendentieuze
conclusies is dat tegenstanders van besnijdenis zo’n
publicatie aangrijpen als argument om hun standpunt te
onderbouwen. Zulke complicaties zijn erger dan de zeldzame risico’s die de ingreep zelf
met zich meebrengt.”

waarin bloedstollingsstoornissen
voorkomen, mag pas na grondig
onderzoek besneden worden.”
Elhaik signaleert als complicaties
na de ingreep bloedverlies tot soms
20 procent van het circulerend volume, een lagere hartslag en bloeddruk waardoor de zuurstofvoorziening verslechtert en het risico op
wiegendood toeneemt. Heymans:
„Het bloedverlies is miniem. Die 20
procent herken ik absoluut niet.
Besnijdenis vindt niet plaats onder
verdoving, soms krijgt het jongetje
wel een paracetamolzetpilletje
als pijnbestrijding. Het kind huilt
even, maar dat is snel over. In de
praktijk zie je dat het al snel weer
bij zijn moeder drinkt. Dus het
valt nogal mee met die ‘langdurige
ernstige’ stress. Blijkens de studie
van Elhaik zou de ingreep, weken
later, van week 7 tot 18, leiden tot
een hoger risico op wiegendood.
Daar geloof ik niets van. Hij heeft
laag fruit geplukt, maar ook wel
erg laag-bij-de-grondse conclusies
getrokken.”

en hunebed is een grafmonument dat respect
verdient. Je klimt er dus niet op. Dat is de
boodschap van het Hunebedcentrum en
Het Drents Landschap. Het centrum is een
campagne gestart om het gebruik van het
hunebed als speelplaats tegen te gaan. Niet alleen om
respect te bevorderen, maar ook om gewonden te voorkomen. De afgelopen tijd raakten er namelijk kinderen
gewond die op de hoge hunebedden klommen en eraf
vielen.
In de provincie Drenthe zijn in totaal 52 hunebedden
te vinden. Het zijn prehistorische grafkamers opgebouwd uit zwerfkeien die vanuit het hoge noorden
met ijsmassa’s naar onze streken zijn meegevoerd. Het
grootste hunebed ligt in Borger op het terrein van het
Hunebedcentrum. Het is bijna 23 meter lang en het is
ook het enige waar menselijke resten zijn gevonden.
De maatregel van het centrum is bijzonder te noemen. Niet altijd wordt immers respectvol omgegaan
met het verleden in het algemeen en met monumenten in het bijzonder. Terecht stellen de medewerkers
van het Hunebedcentrum dat kinderen op een ‘gewone’ begraafplaats ook niet over de grafstenen mogen
lopen of erop mogen klimmen. Niemand die daarop
hoeft toe te zien; het gebeurt gewoon niet. En waarom
zou dat dan op een grafmonument als een hunebed
wel getolereerd worden?
Hoe begrijpelijk de maatregel ook is en hoe nodig het
ook is om juist kinderen respect bij te brengen, toch
zijn het meestal niet de kinderen die respectloos zijn.
Hun natuurlijk behoefte om dingen te ontdekken door
erop te klimmen en erover heen te lopen, heeft vrijwel
nooit te maken met kwade opzet.
Zo bezien hebben volwassenen meer te leren van deze
maatregel. Want waar kinderen in hun onschuld de
grenzen van het respect soms letterlijk overschrijden,
doen volwassenen dat vrijwel altijd opzettelijk. Selfies
nemen tussen de stenen van een Holocaustmonument
of bij de gedenkstenen op een ereveld voor gevallenen

Hunebedden zijn grafmonumenten, en daar moet je
respectvol mee omgaan
in de Tweede Wereldoorlog, om maar iets te noemen.
Toen een oorlogsslachtoffer door iemand werd
gewezen op kinderen die tikkertje speelden tussen de
grote betonblokken van het Holocaustmonument in
Berlijn, zei ze dat ze zich daaraan niet ergerde. Volgens
haar was het juist een van de verschrikkingen van de
oorlog dat kinderen niet konden spelen maar op zoek
moesten naar voedsel om te overleven. Wel ergerde ze
zich aan volwassenen die het monument blijkbaar als
een pretpark zagen waar je vooral vrolijke foto’s moest
maken die snel op Facebook gezet konden worden.
Ouderen kunnen dus zeker zo veel leren van de maatregel van het Hunebedcentrum als jongeren. Ze leren
ervan dat hunebedden niet een hoop stenen zijn waarvan je kunt genieten, maar dat het monumenten zijn
van een verleden waarvan je moet leren. Want wie z’n
geschiedenis niet kent, zal altijd een kind blijven. Ook
al klimt hij of zij niet meer op en over een monument.
Hoofdredactie

