
maart	2018		
 

Clair-obscur  
Lucebert betekent ‘licht’. Deze 
grote Vijftiger, vermaard om zijn 
dichtregel “Schoonheid, schoon-
heid heeft haar gezicht ver-
brand”, heeft zwaar gezichtsver-
lies geleden. Zijn biograaf ont-
hulde dat Lucebert als jongen 
van negentien een overtuigd 
aanhanger was van Hitler en het 
antisemitisme. In 1943 schreef 
hij aan een vriendin: “De Joodse 
sjacherige zwetsaard heeft ons 
Nederduitsers erg, erg besmet, 
in plaats van een rustig kalm, 
langs stille grachten wandelende 
en in middags onbeschenen 
kamers peinzende stam, zijn we 
een klap en kletsvolkje, een gro-
te troep machtjoden geworden.” 
Hoe valt dat te rijmen met zijn 
latere verzet tegen kolonialisme 
en apartheid? Simpel, denk ik: 
Lubertus Swaanswijk ging na de 
oorlog anders denken. Niet toe-
vallig koos hij een nieuwe naam. 
Als dichter heette hij Lucebert. 
Een naam die herinnert aan zijn 
verlichting, maar ook aan Luci-
fer, de vorst der duisternis. Lu-
cebert heeft zijn verleden altijd 
met zich meegetorst en verwerkt 
in geschonden poëzie: “ik ben 
geen lieflijke dichter / ik ben de 
schielijke oplichter / der liefde, 
zie onder haar de haat / en 
daarop een kaaklende daad”. 
Zijn ommekeer blijkt ook uit een 
incident dat de Vijftigers elkaar 
vertelden. Ze zaten in een café 
wat te drinken, zo vertelt Andre-
as Burnier: “Plotseling zei [een 
dronken Duitse matroos]: ‘Het is 
jammer dat Hitler niet alle Joden 
heeft kunnen uitroeien.’ Hij haal-
de een mes tevoorschijn, knipte 
het open en zei: ‘Ik zou er graag 
een paar voor mijn rekening 
nemen.’ ‘Waarom vind je dat?’ 

vroeg Lucebert, kalm als altijd, 
terwijl iedereen de adem inhield. 
‘Nou, het is een rotvolk,’ zei de 
zeeman. ‘Ach’, zei de Ariër Lu-
cebert, ‘ik ben toevallig Jood, 
maar ik ben het helemaal niet 
met je eens.’ Wij voelden alle-
maal hoe de persoonlijkheid van 
Lucebert de zeeman, mes en al, 
overweldigde. Even later vertrok 
hij geruisloos.” Het is tekenend 
voor Lucebert, dat hij boete 
deed in woord en daad, en niet 

in publieke biecht. Zijn gedichten 
zullen vanaf nu anders worden 
gelezen. Want niet alleen Euro-
pa, maar ook hijzelf verbrandde 
zijn gezicht. Ja, dat het gemak 
waarmee mensen vallen voor 
politieke verlossers en de waan 
van het nationalisme ons een les 
mag zijn. 

ds. Karl van Klaveren 
 

Politiek forum na kerk 
 

Zondag 18 maart om 12.00 uur 
(na de kerkdienst) is er in de 
aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen een debat in 
de Houtrustkerk met vertegen-
woordigers van de Haagse poli-
tieke partijen. De discussie zal 
gaan over de situatie van vluch-
telingen in de stad. De discus-
sievragen zijn: (1) Wat doen we 
als Stad van Vrede en Recht 
voor ongedocumenteerde vluch-
telingen, die door Den Haag 
zwerven? (2) Het beleid van de 
gemeente Den Haag is anders 
dan andere grote steden. Wat 
moet er gebeuren/veranderen? 
De moderator die het forumde-
bat zal leiden is Doeke Eisma, 
voormalig lid van de 2e Kamer 
en het Europees Parlement.  
 

Heilige onrust  
Vrijdag 2 maart en woensdag 
7 maart komen we voor de 
tweede maal bijeen om te spre-
ken over het boek Heilige onrust 
van Frits de Lange, die dit jaar 
ook de Vrijzinnige Lezing zal 
houden (zie verderop in deze 
nieuwsbrief). De vrijdaggroep is 
om 20.00 uur in buurt-en-
kerkhuis Bethel. De woensdag-
groep om 15.00 uur in de Hout-
rustkerk. In beide groepen lezen 
we thuis de pag. 32-72. De vori-
ge keer hadden we het over de 

 

Kerkdiensten  
 

4 maart 
ds. Karl van Klaveren 
11 maart * 
ds. Koen Holtzapffel 
18 maart 
dhr. Kees Kok 
25 maart 
ds. Jarek Kubacki 
29 maart * Witte Donderdag 
19.30 uur B&D 
ds. Karl van Klaveren 
30 maart  Goede Vrijdag 
19.30 uur 
Ds. Karl van Klaveren 
1 april  Pasen  
ds. Karl van Klaveren 
De diensten beginnen tenzij an-
ders aangegeven om 10.30 uur. In 
de met een * gemerkte diensten 
verleent de cantorij haar mede-
werking. 
 

Meditatievespers 
Woensdag 7 en 21 maart      
om 16.45 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditatievesper 
Woensdag  
om 16.45 uur 
 



 

 

De Houtrustkerkgemeente  gaat uit 
van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten te ’s-Gravenhage e.o. 
en is een wijkgemeente van bijzon-
dere aard binnen de Protestantse 
Gemeente in Den Haag. 

Kerk en bureau: Beeklaan 535, 
2562 BE Den Haag. 070-3457291  
Email: houtrustkerk@gmail.com 
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: 
NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. 
penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te 
Den Haag.  
 
Predikant: 
ds Karl van Klaveren, 
tel. 06-11041992 
kvanklaveren@hotmail.com 
 

						 						  

pelgrimage als metafoor. In deze 
bijeenkomst zal het gaan over 
‘het raadsel van het zelf’. U kunt 
nog gemakkelijk aanhaken. 
 
Vrome freule 
 

Donderdag 8 maart om 20.00 
uur is iedereen weer welkom in-
café De Freule, Fahrenheitstraat 
558, voor een zinnig gesprek en 
leuke ontmoetingen. 
 

BethelBuurtBios 
 
 

Vrijdag 9 maart om 19.30 uur 
vertonen we in buurt-en-kerkhuis 
Bethel, Thomas Schwencke-
straat 28, The Shawshank Re-
demption, een film gebaseerd op 
een boek van Stephen King. Het 
gaat over een vriendschap tus-
sen twee gevangenen.  
 

Open Huis 
 
 

Woensdag 14 maart om 14.00 
uur in de Houtrustkerk is er weer 
Open Huis. Dat is een week 
vóór de verkiezingen. Daar kun-
nen we iets mee doen. Welke 
items zijn voor jou belangrijk. 
Wat weegt het zwaarst. Blijf je 
trouw aan je keuzes uit het ver-
leden. Stem je bij de gemeente-
raadsverkiezingen anders. We-
gen daar andere belangen? We 
gaan in gesprek op woensdag 
14 maart om 14.00 uur in de 
kerkzaal. Iedereen is welkom! 
Joke, Renate, Hans en Liesbeth 
 

Wijsgerige kring 
 
 

Donderdag 15 maart om 20.00 
uur willen we onder leiding van 
dr. Arne Jonges nadenken over 
‘Europa’, dat de laatste jaren 
door het rumoer van populisten 
nogal omstreden is. Europa 
voorgesteld als panacee voor 
menige (politieke) kwaal, werd 
zelf gezien als oorzaak van veel 
malheur. Allerlei filosofen, van 
Husserl tot Habermas, hebben 
zich over de idee Europa uitge-
laten. Allerhande ideologische, 
juridische en economische 
kwesties spelen in deze een rol. 

Vrijzinnige lezing 
 

‘We plegen verraad als we van 
Jezus religie maken.’ Dat is het 

thema van een Tweede Vrijzin-
nige Lezing, die zal worden ge-
geven door prof. Frits de Lange. 
In deze lezing, die plaatsvindt op 
vrijdag 16 maart, gaat hij op 
zoek naar een radicaal nieuw 
begin voor de christelijke theolo-
gie. De Vrijzinnige Lezing wil 
vernieuwende theologie onder 
de aandacht brengen en daar-
mee stem geven. Plaats:  Geer-
tekerk in Utrecht. Aan-
vang: 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. Kosten: 10 euro. 
Aanmelding via speciale websi-
te: www.devrijzinnigelezing.nl. 
 

Wat is soefisme? 
 

Vrijdag 23 maart om 10.30 uur 
begint er de nieuwe leeskring 
over het soefisme. Dat is afkom-
stig uit Perzië, waar grote dich-
ters zoals Rumi een mystieke 
interpretatie aan de islam gaven. 
Soefi’s ervaren God als schoon-
heid en liefde. Wij kennen deze 
stroming vooral via Inayat Khan, 
die rond 1920 in het Westen 
(denk aan de soefimoskee in 
Katwijk) het zgn. ‘universeel 
soefisme’ introduceerde. In de 
hal van de kerk ligt ter inzage 
een syllabus met te lezen tek-
sten van o.a. Inayat Khan, die 
we bespreken in de eerste twee 
bijeenkomsten. Daarna gaan we 
verder met een boekje van Wil-
lem Rudolf van Brakel Buys, 
Gestalten uit de Perzische mys-
tiek (2006). Er is in elk geval een 
ochtendkring bij Wijnie Krabman 
(Hoge Prins Willemstraat 166), 
die dus begint op 23 maart. 
Mochten er meer belangstellen-
den zijn dan deze kring aankan, 
dan zal er een tweede groep 
worden gevormd. 
 

Vakantie minder validen  
 

De stichting SIV organiseert 
jaarlijks in 3 plaatsen groepsva-
kanties voor mensen met een 
(ernstige) lichamelijke beper-
king. De stichting Allegoeds 
heeft 9 lokaties waar voor oude-
ren al of niet met een zorgbe-
hoefte mooie weken op het pro-
gramma staan. Er zijn altijd veel 
vrijwilligers aanwezig. Prijzen 

tussen € 650 en €1000  all-in. U 
kunt thuis opgehaald worden 
tegen vergoeding. Brochures in 
de kerk. Meer inlichtingen bij Jo-
ke en Theo Hoogakker, tel. 070 
365 17 45 en Liesbeth Kromhout 
tel. 070 737 11 87. 
 

Rolstoel 
 

Mevrouw Isbel van der Wilk rea-
geerde positief op onze vraag in 
de nieuwsbrief om een rolstoel. 
Wij zijn haar erg dankbaar.  
 

Gevonden voorwerp 
 

Een leesbril, merk Salvador Fer-
ragano (made in Italy) ligt al 
sinds enkele weken in het kan-
toor van de kerk te wachten op 
de eigenaar. 
 

Nieuw lid 
 

Tot onze vreugde heeft zich 
weer een nieuw lid van onze 
gemeente gemeld, mevrouw Nel 
Verburg. Hartelijk welkom!  
	


