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Mensen behandelen als beeld van God, hoezeer zijzelf dat beeld ook verduisteren 
en hoezeer anderen dat beeld ook onzichtbaar maken: dat behoort het gedrag van 
gelovigen te bepalen. Erik Borgman staat stil bij enkele plaatsen waar de roep 
hiertoe opklinkt. 

Het was een dramatische confrontatie, afgelopen week, tussen Gökmen Tanis en de 
rechtbank. Tanis wordt verdachte van de schietpartij op 18 maart 2019 in de tram bij 
het 24 Oktoberplein. Hij liet op allerlei manier zijn minachting voor de rechtbank 
blijken en voor het recht dat erdoor wordt vertegenwoordigd. Hij spuugde op de hem 
toegewezen advocaat en naar zijn rechters. Toen hij daarom uit de rechtszaal 
verwijderd werd, zei hij: ‘Ik pis op jullie allemaal, hoerenkinderen.’ De officieren van 
justitie eisten levenslang omdat, zo meenden zij, bij een geval als dit vergelding 
voorop dient te staan. Tanis had geen berouw getoond, de kans op herhaling was 
reëel en hij had met zijn respectloze houding het leed van de nabestaanden nog 
vergroot. 

Op mij maakte echter de meeste indruk dat alle betrokkenen pal stonden voor de 
rechtstaat. Tanis kon de rechtstaat wel minachten, maar hij diende niettemin met het 
vereiste respect te worden behandeld. Zijn rechten dienden onverkort geëerbiedigd 
te worden. Tanis is zwakbegaafd en leidt volgens het psychiatrisch rapport aan een 
persoonlijkheidsstoornis. Hij probeerde via een nieuwe identiteit als 
fundamentalistisch moslim grip op zijn leven te krijgen en zijn tekortkomingen en 
mislukkingen goed te maken. Hij meende dat er pogingen werden ondernomen 
moslims te doden en was van daaruit tot de aanslag over gegaan. Vier doden en zes
gewonden waren het resultaat. Het rechts- en veiligheidsgevoel van burgers, van 
welke achtergrond dan ook, is hierdoor aangetast en wordt hopelijk hersteld. De 
uitspraak van de rechtbank wordt komende week verwacht. 

De week erna, op 18 maart, wordt ’s morgens om 10.30 uur de schietpartij herdacht
bij de gedachtenisplek die op het 24 Oktoberplein wordt aangelegd. Wij houden om 9
uur op dezelfde dag een extra Wereldwake in de Dominicuskerk. We staan stil bij het
leed dat niet meer goedgemaakt kan worden, zeker niet door vergelding. Wij willen 
bidden om Gods aanwezigheid en compassie. Wie dat wil, kan zich van daaruit bij de
algemene herdenking voegen. 

Zondag 8 maart is het internationale vrouwendag. De reputatie van de Rooms-
Katholieke Kerk is niet sterk waar het gaat om het opkomen voor vrouwenrechten. 
Terecht. Toch is het de moeite waard te signaleren dat in 1965 de documenten van 
het Tweede Vaticaans Concilie het feit dat vrouwen gelijke rechten opeisen aan die 
van mannen, als hoopvol teken van de tijd zagen. In deze lijn ben ik ervan overtuigd 
dat Gods stem opklinkt in de vrouwen die in Mexico massaal de straat op gaan om te
protesteren tegen het doden, mishandelen en minachten van vrouwen. Gods stem 
klinkt evenzeer in de protesten daartegen die onder ons klinken, maar die wij vaak 
niet horen omdat we niet geloven dat dergelijke dingen bij ons gebeuren. God zij 
dank voor degenen die wel luisteren, zich laten raken, hulp bieden en de verhalen 



over vrouwenhandel, huiselijk geweld, vernedering en gedwongen prostitutie 
doorvertellen. Ook als niemand ze wil horen of geloven. 

De veertig dagen ter voorbereiding van Pasen zijn een tijd om opnieuw te leren 
luisteren naar en te antwoorden op Gods stem die op onverwachte plaatsen opklinkt.
Want daar wordt verrijzenis aangekondigd. 
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