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Het gerucht over het mosterdzaadje heeft me 

te pakken na het verhaal van mijn Oost-Duitse 

vrienden. Ik was benieuwd naar het begin van 

die swingende volksmassa’s na vijfenveertig 

jaar uitbrekend uit een systeem en eigen 

neerdrukkende dofheid. Dat begin schokte me 

als West-Europese: het NAVO- dubbelbesluit 

van 1979.  

De dreiging van de plaatsing van kernwapens in 

West-Europa was zo sterk dat een kleine groepje Oost-Duitsers voortaan elke maandag avond 

in een kerk in Leipzig bijeenkwam. Een handjevol mensen: maandagavond-in, maandagavond-

uit. Tien jaar lang. Het aantal groeide met mensen die met hun aanwezigheid op die plek ook 

hun protest vertoonden tegen brutale milieuverkrachting in eigen land. Aanwezig-zijn 

uitgroeiend tot een Conciliair Proces op weg naar Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de 

Schepping. Jezus zegt volgens de evangelist Lukas: ‘Indien gij een geloof hadt als een 

mosterdzaad, gij zoudt tot dezen moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee 

geplant, en hij zou u gehoorzamen.’  

Ik lees in een krantenbericht dat de gemeente Apeldoorn onthult, dat bijna een derde van de 

‘klanten’ van haar Sociale Dienst leeft onder het bijstandsniveau door bezuinigingen op de 

huursubsidie.  

Nu ligt dit jarenlang angstvallig onder de tafel gehouden feit op de tafel van de overheid. Het 

is het resultaat van een even lang soms heel eenzaam uitputtend gevecht van een politieke 

bijstandsvrouw.  

Een enkele Zeeuwse boerin ontdekt per ongeluk dat het Europarlement de akkerbouw in 

Nederland al lang heeft afgeschreven en krijgt honderden akkerbouwers op de been.  

Mosterdzaadjes gedijen in een sfeer van Ausdauer en solidariteit. 

En als de Moerbeiboom dan in zee is geplant verschijnen er hooggeplaatsten met bezorgde 

mombakkesen. Zij trachten volhouders tot handlangers te maken. 

Het is goed dat er dan tussen beiden mensen zijn die zorgen voor een openbaar démasqué.  

Conny Braam van de antiapartheidsbeweging zegt na de vrijlating van Mandela: ‘Van den 

Broek is ook ontzettend verheugd, maar hij heeft niks gedaan voor de kolenboycot!’  

Kameleons worden ziek van een moerbeiboom in zee. 


