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Stadskanaal | Laat de internationale
strijd tegen terrorisme, een wereld
van geweld, vliegtuigen en gevange-
nissen zich combinerenmet de chris-
telijke wereld van barmhartigheid,
hoopen solidariteit?Volgensprof. dr.
Beatrice de Graaf, hoogleraar ge-
schiedenis van de internationale be-
trekkingen aan de Universiteit
Utrecht, is hier sprake van een span-
ning die zich niet laat oplossen.

„Maar het is wel belangrijk dat we er-
over praten”, aldus De Graaf.

De Graaf sprak voor ongeveer
tweehonderd jongeren tijdens de
jaarlijkse Kerstconferentie van de
Hervormd-Gereformeerde Jeugd-
bond (HGJB) in Stadskanaal. Uit cij-
fers blijkt dat dezedoelgroep zichhet
minst veilig voelt in de samenleving.
Een steekproef in de zaalmaakte dui-
delijk dat demeesten verwachtendat
het bergafwaarts zal gaan in de toe-
komst. Hoewel uit cijfers blijkt dat de
wereld veiliger wordt, verbaast De
Graaf dit niet. ,,Jullie zijn opgegroeid
met debalkanoorlogen, de aanslagen

van11september2001endeoorlog in
Irak. Bovendien zien jullie via de so-
ciale media alles op je afkomen.”

Comfortzone
De Graaf waarschuwde de jongeren
om het begrip veiligheid niet te ver-
absoluteren. Ze illustreerde dit aan
de hand van het Bijbelverhaal waar
de opgestane Jezus Maria ontmoet.
Jezus zegt tegen haar dat ze niet bang
hoeft te zijn, maar vervolgens geeft
hij haar eengevaarlijke opdracht. ‘Ga
naar Jeruzalem’, de stad waar hij was
gedood. „Recht en rechtvaardigheid
zijn in de Bijbel belangrijker dan vei-

ligheid. Somsmoet je iets gevaarlijks
doen en moet je uit je comfortzone
komen.”

Niet de angst zelf, maar wat men-
sen doen met angst is volgens de
Graaf het uiteindelijke probleem. „Je
moet onderscheid maken tussen ver-
schillende soorten angst. ,,Er is echte
authentieke angst en angst die ex-
pres wordt opgewekt voor politieke
doeleinden.” Belangrijk is het dat
mensen, geconfronteerdmet kwaad,
bij alle angst de brug weten te slaan
naar het geloof in het einde van het
kwaad. „De vraag is of we daarvan
durven te getuigen.”

Blijven geloven in het einde van het kwaad
• Er is angst die opgewekt wordt

voor politieke doeleinden

Beatrice de Graaf:
rechtvaardigheid
en recht zijn in de
Bijbel belangrijker
dan veiligheid

E ind september nam Bertjan
van de Lagemaat (37) af-
scheid als predikant van

Viapacis, de Protestantse gemeente
Beetsterzwaag/Olterterp. Hij werd
predikant van de ‘Dutch Church’ in
Londen, de oudste Nederlandstalige
protestantse gemeente ter wereld.

Toen het jaar 2017 begon, hoe vol was
toen uw agenda al? En waar keek u het
meest naar uit?
,,Begin vorig jaar had ik er nog geen
idee van dat ik aan het eind van het
jaar in Engeland zou wonen en
werken. Ik was volop bezig met de
gemeente in Beetsterzwaag. Januari
is altijd een drukke maand. Kerst is
achter de rug, maar de plannen voor
de veertigdagentijd moeten alweer
worden gemaakt en het wintersei-
zoen is in volle gang. In Beetster-
zwaag waren we daarnaast bezig
met plannen voor de herinrichting
van het kerkgebouw en met de
vraag hoe we nog meer kerk voor
het dorp zouden kunnen zijn. Ik
keek uit naar de initiatieven die
daar verband mee hielden. Zo was
de muziekschool begin 2017 bij
onze kerk ingetrokken en ik keek
uit naar bijzondere vieringen samen
met het dorp.”

Op welk terrein kreeg het jaar een onver-
wachte wending?
,,Dat was toen in het voorjaar mijn
droombaan voorbijkwam en ik
werd uitgenodigd om een weekend
naar Londen te komen om daar ‘op
proef’ te preken. Het avontuur
lonkte om te gaan werken in een
wereldstad met volop mogelijkhe-
den om te gaan pionieren. Tegelij-
kertijd leverde deze mogelijkheid
ook hoofdbrekens op. Ik had het
naar mijn zin in Beetsterzwaag net
als mijn vrouw en kinderen. De
eerste helft van 2017 was dus vooral
ook een tijd van wikken en wegen:
durven we het avontuur aan om

onze spullen op te pakken en met
ons hele gezin naar Engeland te
vertrekken?”

Als u enkele hoogtepunten moet noemen,
waar komt u dan bij uit?
,,Het eerste wat bij mij opkomt, is
het telefoontje tijdens het Hemel-
vaartsweekend. Wij gingen kampe-
ren, de tent was net opgezet, toen
mijn mobiel ging. Heb je opeens
Londen aan de lijn met de vraag of
je de 61e predikant van de Neder-
landse Kerk in Londen wilt worden,
de oudste Nederlandstalige geloofs-
gemeenschap ter wereld. Dat was
een hoogtepunt. Als ik nu op zon-
dag de stola omdoe met daarop het
embleem van Koning Edward VI,
realiseer ik me hoe bijzonder dat is.
En eigenlijk zijn er sinds die Hemel-
vaartsdag veel hoogtepunten ge-
weest, juist ook in Beetsterzwaag.
Het is vreemd en het voelt dubbel,
maar wanneer je weet dat je met
elkaar nog een aantal dingen voor
een laatste keer kunt doen, wordt
dat vaak extra bijzonder. Een laatste
keer midzomer vieren in de bossen
van Olterterp, het laatste concert
met mijn koor Vocalibre en natuur-
lijk de afscheidsdienst. Hoogtepun-
ten waren het met een lach en een
traan.”

Wat heeft u het meest verwonderd in
2017 als het gaat om christelijk geloof?
,,Het jaar 2017 stond natuurlijk in
het teken van 500 jaar reformatie,
vooral rond oktober. Voor mij per-
soonlijk ook, omdat ik juist in
oktober begon in de ‘moederkerk’
van protestants Nederland in Lon-
den. Wat ik mooi vond aan de her-
denkingsvieringen in Wittenberg,
in Utrecht, maar ook in de West-
minster Abbey in Londen, was dat
de herdenkingen geen triomfalis-
tisch karakter hadden. Ik was blij
dat juist ook de Rooms-Katholieke
Kerk nadrukkelijk betrokken was
bij die bijeenkomsten. Er was ruim-
te voor gesprek en een verlangen
om elkaar te blijven ontmoeten en
te zoeken naar onderlinge verbon-
denheid. Dat is mooi. Ik hoop dat

die positieve ontwikkeling niet
doodbloedt nu het herdenkingsjaar
achter de rug is.”

Wat zijn dingen die u het komend jaar
anders wilt gaan doen, zowel in werk als
privé?
,,Het afgelopen jaar was voor ons als
gezin een soort achtbaan. Alles
veranderde. Werk, school en woon-
plaats, niets bleef bij het oude.

Wonen in een ander land is een
avontuur, maar het er komt ook
veel bij kijken. De kinderen gaan nu
in uniform naar een Engelse school.
Dat is pittig als je de taal nog niet
spreekt. Ik hoop daarom vooral dat
er in 2018 weer wat rust terugkeert
en er niet te veel nieuwe verande-
ringen op onze weg komen.”

Waar heeft u op oudejaarsavond het glas
op geheven?
,,Op het avontuur en de veerkracht.
We hebben afgelopen jaar gekozen
voor het avontuur. Dat was best
spannend, maar als ik nu door
Londen loop en in het weekend met
de kinderen op stap ben in de omge-
ving van onze woonplaats Woking,
ben ik blij dat we dit avontuur zijn
aangegaan. Tegelijkertijd besef ik
me dat ik wel een aanslag heb ge-
daan op de veerkracht van met
name onze kinderen. Tegelijkertijd
ben ik trots hoe goed ze het leven
hier oppakken. Lang leve de veer-
kracht!”

2018 is net begonnen: waar bent u het
meest benieuwd naar?
,,Hoe gaat het verder met de brexit?
Dat is een vraag die ons hier in
Groot-Brittannië niet loslaat. Hier in
Londen waren de meeste mensen
remain-stemmers; ze verontschuldi-
gen zich hier regelmatig voor het
‘domme’ brexit-besluit. Maar we
zitten er nu wel mee en dat brengt
veel onzekerheid met zich mee,
zeker ook onder de Nederlanders
hier. Er is nu een eerste akkoord,
maar hoe ‘zacht’ de brexit uiteinde-
lijk zal uitpakken is nog maar de
vraag. Benieuwd zijn klinkt eigen-
lijk nog te positief. Ik heb er niet zo
heel veel vertrouwen in; het zal me
eerder benieuwen…”

Als u een voorspelling mag doen, welke
zou dat dan zijn?
,,Ik ben niet zo van de voorspellin-
gen. Laat ik het houden bij het
thema van de kerstvieringen in de
Nederlandse Kerk in Londen: Ver-
wacht het onverwachte!”

Ik hoop dat na het reformatiejaar de
onderlinge verbondenheid niet voorbij is
Het jaar 2017 was volgens velen het jaar
van de onvoorspelbare Donald Trump,
géén Oranje naar het WK en een
marathon-formatie. Het Friesch Dagblad
blikt met betrokken terug op hun eigen
terreinen. Vandaag: Bertjan van de
Lagemaat, predikant in Londen.

Bertjan van de Lagemaat: ,,Als ik op zondag de stola omdoemet daarop het embleem vanKoning Edward VI ,
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Wanneer je weet dat
je dingen voor de
laatste keer kunt
samen doen,
worden ze vaak
extra bijzonder

Dick Vos
Jaarwisseling


