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De groene
pater
Het Amazonegebied is
ongeveer 4 miljoen km2 in
oppervlakte en dat is
ongeveer de helft van de
totale oppervlakte van
Brazilië.
door Cyril Weijers

De
belangrijkste
economische
activiteiten in het Amazonegebied
zijn de veeteelt, de mijnbouw en de,
vaak illegale, houtproductie. Een
nieuw
gevaar
dat
het
Amazonegebied bedreigt is de
vondst van olie in het hart van het
regenwoud.
Door
al
deze
economische activiteiten dreigt er
een kaalslag in het Amazonegebied
die
zijn
weerga
in
de
wereldgeschiedenis niet kent. Van de
"longen" van de wereld is
waarschijnlijk in relatief korte tijd al
tussen de tien en vijftien procent
verdwenen.

Milieuorganisaties, wetenschappers
en indianen, waarschuwen al vele
jaren voor de catastrofale gevolgen
als
de
ontbossing
en
de
milieuvervuiling in dit tempo
doorgaan. Pater Jan Derickx heeft
zich al in een zeer vroeg stadium het
lot van de Amazone en het belang
van het milieu aangetrokken, hoewel
daar toendertijd in Nederland nog
niet echt aandacht voor was. Doordat
hij tijdens zijn verblijf in de
Amazonas zelf aan den lijve heeft
ondervonden op welke wijze het
Amazongebied een rol speelt voor
het wereldmilieu heeft hij zich altijd
sterk gemaakt voor het behoud van
het milieu ook als dit tegen de locale
machthebbers inging. In een tweetal
boeken heeft hij nadrukkelijk het
belang van het behoud van het
Amazonegebied voorop gesteld.
Kortom een pater met een groen
hart.

Communiteit Heilige Franciscus. DIt gebouw werd in 2008 gekraakt door 3 families. Inmiddels is het weer in gebruik als
communiteit. Tot grote vreugde van de aanwezige kinderen.

Rechtszaak pater Jan Derickx
Dat een leven als priester
in een parochie vele
zijdes kent, blijkt wel uit
het navolgende. Niet
alleen spirituele zaken
spelen een rol, maar ook
wereldse en
maatschappelijke zaken.
door Kirstin Klein Heerenbrink

Lindalva, rechterhand van Jan
door Marlise Hulsebosch

BENGUI - Dat pater Jan Derickx
een harde werker is die nog steeds
veel voor elkaar krijgt, mag
duidelijk zijn. Dat hij daarbij veel
hulp krijgt uit de gemeenschap
waarin hij zijn werk doet weten we
ook. De naam Lindalva kent
daarentegen niet iedereen. En dat
terwijl deze vrouw door Jan zelf
zijn rechterhand genoemd wordt.
Tijd voor een portret. Religieuze.
Zuster. Non. Termen die in de
Nederlandse
geseculariseerde
samenleving niet meer zo bekend
zijn. Net als de paters behoren de
nonnen tot een uitstervend ras. Maar
zonder
zuster
Lindalva's
vriendschap, inzet, vertrouwen en
hulp zou Jan, zoals hij zelf zegt
'verminkt' door het leven gaan:
"Lindalva
is
geduldiger
en
praktischer dan ik en zo haalt zij

voor deze 'lompe Hollander' bij een
'parochiebrandje' regelmatig de hete
kastanjes uit het vuur", vertelt Jan.
"Bovendien is zij mijn secretaresse
en heeft zij, in naam van de
parochie, een machtiging voor
notaris- en bankzaken. Lindalva is,
kortom, onmisbaar. In Bengui zet
zuster Lindalva zich voornamelijk
in voor de vrouwen van arme
gezinnen. Door de cursussen
gevolgd in haar naaiatelier hebben
al heel wat moeders en dochters aan
werk geholpen. Ook heeft Lindalva
in de loop der jaren al heel wat
alfabetisatiecursussen
georga-niseerd.
De
informele
contacten geven de moeders meer
zelfvertrouwen en moed om in de
machomaatschappij waarin zij leven
voor hun rechten op te komen

De parochie van Jan kocht in
december 2006 een stuk grond met
een
houten
huis
erop.
De
communiteit nam dit gebouw in
gebruik
voor
vergaderingen,
religieuze activiteiten en voor
activititen van het Pastoral da
Crianca. In november 2008 werd dit
terrein met huis gekraakt door 3
families. Pater Jan werd behoorlijk
furieus en schold de groep bezetters
uit voor Sem Vergonha (in Portugees
betekent het iets sterker dan
schaamtelozen, maar geen racistisch
woord). Na enige moeite en het
inschakelen van de politie zijn de
krakers toch vertrokken.

Vervolgens
werd
pater
Jan
aangeklaagd voor het uitschelden
met racistische motieven. Tevens
vraagt
de
aanklaagster
een
schadevergoeding.
De aanklacht werd niet gehonoreerd.

In het algemeen heb ik gezegd dat
ook gezagdragers niet moeten
domineren, maar dienen. De
aanwezige 'bonzen' voelden zich
aangesproken. Het is dus 't sop in de
kool niet waard...." De aanklacht
werd uiteindelijk ingetrokken.

In 1986 werd er ook al een aanklacht
tegen pater Jan ingedien. Destijds
werkte hij nog in het regenwoud. De
heer Cavalcante, wethouder, dient
een aanklacht in tegen Jan Derickx
omdat hij het volk zou oproepen tot
een klassestrijd, waarbij hij de
mindere klasse tot verzet aanspoort
tegen de wettige autoriteiten van de
gemeente. Dit n.a.v de preek op
zondag toen de pater openlijk het
aanwezige volk opriep zich te
verzetten tegen de dictatuur, en ook
het gemeentebestuur beledigde......
Jan Derickx: "deze aanklacht is weer
een nieuwe uitval van de rijke
'bonzen' van de streek, die er moeite
mee hebben, dat je aan de kant van
het volk staat.

Het kan verkeren
Het tij kan keren. Ook dat
ondervond Pater Jan
Derickx. Toen hij in 1988
een uitnodiging ontving.

verdient onze bewondering....!! Nu
moet je dit niet met een korreltje,
maar minstens met een vaatje zout
nemen, want dit jaar zijn er
verkiezingen en dan kun je de pater
maar beter te vriend houden...!! Met
2 collega's ben ik naar de huldiging
geweest en heb op mijn beurt ook
een woordje gehouden in dezelfde
lijn, waarvoor ik ooit werd
aangeklaagd. Vermakelijk is het wel
en bij gebrek aan betere ontspanning,
geniet ik daar dus van...'" aldus pater
Jan Derickx

door Kirstin Klein Heerenbrink

1988 -"ruim 2 jaar geleden werd ik
door de wethouders beschuldigd van
'opruiende ' activiteiten en diende de
wethouder een aanklacht in, die
overigens een tijd later weer werd
ingetrokken.
Tot
mijn
grote
verbazing ontving ik dezer dagen van
dezelfde wethouder een uitnodiging
voor een onderscheiding vanwege de
diensten aan de bevolking bewezen;
voor de strijd en de moed

bij de verdediging van de
landarbeiders, enz. Pater Jan strjdt
voor een rechtvaardige zaak en

