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„En volgde Jezus op de weg.” 

Markus 10:52c

De weg van Jezus werd Barti-
meüs’ weg. Hij zei metterdaad: 
„Heere, laat mij U mogen volgen. 
Ik kan nu zelf zien en daarom 
behoef ik niet meer op mijn oude 
plaats te blijven zitten. Nu ik kan 
gaan waarheen ik wil, begeer ik 
geen andere weg te betreden dan 
die U vóór mij betreedt.”
O, dat iedereen die belijdt Chris-
tus gevonden te hebben, Hem 
ook in alles volgde! Maar helaas, 
menigeen gelijkt op de negen 
melaatsen, die wel genezing van 
hun dodelijke ziekte ontvingen, 
maar niet terugkeerden om God 
de eer te geven. Zij roemen ver-
lost te zijn, maar zij leven niet tot 
verheerlijking van God. „Zijn niet 
de tien gereinigd?” „Waar zijn 
de andere negen?” Zij zijn niet 
standvastig in hun geloof, noch 
in de gemeenschap, noch in het 
breken des broods; hun woord 
noch hun wandel strekt de Heere 
tot lof en prijs.
Deze man was edeler. Na het 
gezicht ontvangen te hebben, 
volgde hij terstond Jezus. Hij zag 
zijn Heere en bleef bij Hem. Hij 
besloot dat Degene Die hem het 
gezicht had gegeven, ook zijn 
gezicht moest hebben. Hij kon 
niets heerlijkers zien dan de Zoon 
van David, Die zijn blindheid had 
weggenomen. Daarom volgde hij 
Hem, opdat hij Hem altijd mocht 
zien. Als God uw ziel vrede, blijd-
schap en vrijheid heeft geschon-
ken, gebruik die gaven door u te 
verheugen in Zijn lieve Zoon.

C. H. Spurgeon, 

predikant in Londen

(”Hebt goede moed”, 1901)
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LIVORNO. De anglicaanse kerk in Livorno werd in 1844 gebouwd voor de Engelstalige protestantse gemeenschap in de 

Italiaanse havenstad. Tegenwoordig is het een rooms-katholieke kerk. beeld Ewout Kieckens

Protestanten koesterden Livorno

Ewout Kieckens

LIVORNO. Toen Livorno dé vrij
haven aan de Ligurische Zee
was, trok de Italiaanse stad
handelslieden van alle godsdien
sten aan. Vooral protestanten
en joden deden goede zaken in
de grootste stapelplaats van de
Middellandse Zee.

Livorno is tegenwoordig vooral be-
kend van de veerboten naar Corsi-
ca en Sardinië. Veel cruisegangers
kennen Livorno omdat ze er aan
land gaan om Toscane te bezich-
tigen. Weinig toeristen blijven
hangen in de havenstad, die in de
Tweede Wereldoorlog vrijwel met
de grond werd gelijkgemaakt.
Vier eeuwen geleden was de situ-

atie volstrekt anders. Buitenlan-
ders bleven maar wat graag in Li-
vorno, dat in de zeventiende eeuw
de belangrijkste overslagplaats
van goederen in het Middellandse
Zeegebied was. De stad, die rond
1600 praktisch uit de grond was
gestampt, had de bijzondere sta-
tus van vrijhaven. Dat betekende

vooral lage belastingtarieven in
een tijd van hoge tolheffingen en
handelbarrières. Livorno was tot
buiten de rooms-katholieke we-
reld befaamd om zijn religieuze
tolerantie.
De vrijhaven had grote aantrek-

kingskracht op handelaren uit de
toen bekende handelsgebieden.
Engelsen, Armeniërs en Grieken
bezochten Livorno. Ook joden
en moslims deden er zaken. Som-
mige handelaren, zoals Neder-
landers, stichtten er eigen han-
delsverenigingen met als doel
wederzijdse ondersteuning, onder
andere bij de godsdienstoefening
en bij het begraven. Zo werd er
een Nederlandse kerk in Livorno
gebouwd.
Het succes van Livorno ebde

weg in de negentiende eeuw toen
er aan zijn bijzondere status een
eind kwam. Alleen het steen, de
kerken en de begraafplaatsen, ge-
tuigt nog van de roem van weleer.
Livorno kende in zijn hoogtij-

dagen als handelsstad ook gren-
zen aan religieuze verdraagzaam-
heid. De protestanten, met name

van de zogeheten Nederlands-
Duitse Natie en de Engelse Natie,
konden het geloof wel uitdragen,
zolang het niet te veel opviel.
Eigen kerken en begraafplaat-

sen waren aanvankelijk niet
toegestaan. En dat vormde een
probleem. Mogelijk door het ge-
brek aan een eigen begraafplaats
kon het gebeuren dat een pries-
ter in 1667 in het begrafenisboek
schreef: „De Vlaming Cornelis Jo-
hannesz van Winckel van 40 jaar
heeft de dwaling van de lutherse

sekte aangehangen. Op zijn sterf-
bed, waarbij hij hevige pijnen leed,
heeft hij de ketterij afgezworen.”
De eerste buitenlandse kerken

in Livorno waren van kerkge-

Italiaanse havenstad telt veel buitenlandse kerken en begraafplaatsen

Livorno was tot 
buiten de roomse 
wereld befaamd 
om zijn religieuze 
tolerantie

nootschappen die dicht bij Rome
stonden. De oudste kerk die niet
rooms-katholiek is, is een Grieks-
orthodoxe kerk uit 1606 aan de
Via della Madonna. Het kerkge-
bouw werd in 1945 gerestaureerd.
Aan dezelfde weg ligt de Armeen-
se kerk, waarvan alleen de façade
nog overeind staat.
Ook de Madonnakerk, een

rooms-katholieke kerk met onder
andere de Nederlandse kapel en
de Franse kapel, staat aan de Via
della Madonna. Deze kapel was
het religieuze middelpunt van de
Nederlanders, toen deze gemeen-
schap hoofdzakelijk uit rooms-
katholieken bestond. Aan het eind
van de zeventiende eeuwwaren de
meeste Nederlandse leden echter
protestants. Ze ijverden voor een
eigen begraafplaats. Tegenwoor-
dig bestaat die nog steeds, net als
de Nederlandse kerk. Ze zijn wel
in slechte staat.
De Engelstalige gemeenschap

beschikte sinds 1844 over de
neoclassicistische kerk van Sint-
Joris. Deze anglicaanse kerk ging
na de Tweede Wereldoorlog over
in rooms-katholieke handen. De
kerk ligt tegenover de oude Britse
begraafplaats van Livorno. Het is
de oudst bestaande protestantse
begraafplaats van het Middelland-
se Zeegebied sinds 1645. De doden-
akker wordt niet meer gebruikt,
maar is niet ontmanteld. In 1840
ontstond er een nieuwe Britse be-
graafplaats buiten de stad. Verder
is de Schots-presbyteriaanse kerk,
in 1849 gebouwd in neogotische
stijl, tegenwoordig in gebruik bij
de waldenzische kerk.
Livorno beschikt ook over een

oude en een nieuwe, nog in ge-
bruik zijnde joodse begraafplaats.
De oude synagoge, ooit een van de
grootste van Italië, werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog verwoest.
In 1962 werd een nieuwe synago-
ge gebouwd. De joden beschikken
sinds 1600 over een begraafplaats,
waarvan de eerste niet ommuurd
was om de niet-katholieke doden-
akker niet te zeer op te laten val-
len.

Dit is het tweede en laatste deel van 
een serie over buitenlandse kerken in 
Livorno. Vorige week vrijdag verscheen 
het eerste deel.

Afrikaanse christenen
gemarteld in de Sinaï
Van onze correspondent

CAÏRO. De Sinaï tussen Egypte
en Israël lijkt een gebied te zijn
geworden waar Afrikaanse chris
tenen worden vastgezet, gemar
teld en soms op gruwelijke wijze
vermoord.

Sinds het vertrek van voormalig
Egyptisch president Mubarak in
februari 2011 is de Sinaï, toch al
geen strak geregeerd gebied, ver-
anderd in een niemandsland. Ra-
dicaalislamitische groeperingen
hebben er een toevluchtsoord ge-
vonden. Soms sluiten ze allianties
met lokale bedoeïenen. Smokkel-
waar veranderde van sigaretten en
wapens in mensen en menselijke
organen.
Christenen uit Eritrea, Ethiopië

en Sudan die naar Europa of Is-
raël willen vluchten, komen vaak
door de Sinaï. Ze betalen voor hun
vlucht vaak grote sommen geld

aan mensensmokkelaars, die hen
echter doorverkopen aan bedoeïe-
nen in de Sinaï.
Sharar Shoham, directeur van

Physicians for Human Rights, do-
cumenteerde tot op heden ruim
1300 gevallen van marteling in
de Sinaï en vertelde het Christian
Broadcasting Network (CBN) in
Amerika dat „de Afrikaanse chris-
tenen vaak op gruwelijke wijze
gemarteld worden.” Ze worden
met stroomstootwapens bewerkt,
opgehangen of zelfs gekruisigd.
Verder worden er bij nog levende
slachtoffers (na gedrogeerd te
zijn) organen verwijderd en ille-
gaal doorverkocht. Na een gruwe-
lijke dood worden de slachtoffers
in diepe putten gedumpt, meldt
Shoham.
Volgens CBN zijn de Egyptische

autoriteiten op de hoogte van de
aanwezigheid van deze martel-
kampen in de Sinaï. Tot op heden
ondernemen ze nog geen actie.

Tsjech spot
op ID-kaart
met religie

Redactie kerk

PRAAG. Op de foto in zijn iden
titeitsbewijs heeft de 28jarige
Tsjech Lukas Novy een vergiet
op zijn hoofd, een spottende
verwijzing naar religie. De man
kreeg hiervoor toestemming van
de overheid in Tsjechië.

Novy zegt dat hij de Kerk van
het Vliegend Spaghettimonster
aanhangt en dat het vergiet daar-
bij een onmisbaar onderdeel is.
Autoriteiten mogen de foto niet
weigeren, omdat dit in strijd is
met de wet op religieuze gelijk-
heid, schreef de Prague Monitor
onlangs.
Het dragen van een hoofdbedek-

king op identiteitsbewijzen is in
Tsjechië toegestaan als het om
religieuze of medische redenen
gebeurt. De Kerk van het Vliegend
Spaghettimonster is een persif la-
ge op religie.

Oud-bisschop
Bluyssen (87)
overleden

Redactie kerk

DEN BOSCH. Oudbisschop
Jan Bluyssen van het bisdom
Den Bosch is gisterochtend
overleden. Hij is 87 jaar gewor
den.

Johannes Wilhelmus Maria Bluys-
sen werd op 10 april 1926 in Nij-
megen geboren. Hij was van 1966
tot 1984 bisschop van Den Bosch.
Daarvoor was hij hulpbisschop
van het bisdom. Na een ingrij-
pende hartoperatie in 1983 moest
hij zijn ambt neerleggen. Bluyssen
was de laatste nog levende Neder-
landse bisschop die het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965)
had bijgewoond.
Voor Bluyssen was besturen op

grond van ge- en verboden een
verkeerde houding, zei hij in een
interview. „Het gaat om het le-
vend houden van de innerlijke
hoop bij de gelovigen.”

Wereldraad
wil kernwapens
verbieden

Redactie kerk

GENÈVE. De kerkenkoepel
Wereldraad van Kerken en de
lobbyorganisatie Pax Christi
hebben deze week ertoe opge
roepen om nucleaire wapens in
de wereld uit te bannen.

Deze week is het 68 jaar geleden
dat er kernbommen vielen op
Hiroshima en Nagasaki. De twee
bommen op de Japanse steden be-
tekenden het einde van de Tweede
Wereldoorlog, maar zorgden ook
in één klap voor duizenden doden.
Dr. Olav Fykse Tveit, secretaris

van de Wereldraad, bezocht deze
week herdenkingen in Japan. „De
God van het leven roept ons ertoe
op om te luisteren naar de stem
van de slachtoffers en om ervoor
te zorgen dat Hiroshima en Na-
gasaki zich nooit meer kunnen
herhalen. Wereldwijd leren lan-
den slechts moeizaam lessen uit
het verleden.”


