Emeritus predikant Ynte de Groot: Nashvillepamflet is dwaas
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Emeritus predikant Ynte de Groot: „Van der Staaij is eigenlijk te slim voor zulke uitspraken.”
Foto: Geert Job Sevink
Direct dit artikel delen:
•

• • Onzinnig, zo duidt de Groningse emeritus predikant Ynte de Groot (64) het Nashvillepamflet. „Ik hoop dat de jonge mensen die het treft, kunnen relativeren.”
Met groeiende verontwaardiging werd de afgelopen dagen gereageerd op de Nashvilleverklaring, het uit Amerika overgewaaide pamflet dat zich uitspreekt tegen ‘mensen met een
homoseksuele of genderidentiteit’.
De openlijke steun van Kees van der Staaij aan de verklaring bewoog Gay Pride-ambassadeur
Francis Broekhuizen er toe aangifte te doen tegen de SGP-voorman.
Te slim

De Groningse emeritus predikant Ynte de Groot (64), die vorig jaar afscheid moest nemen van
zijn zieke echtgenoot, noemt het onbegrijpelijk dat Van der Staaij achter de verklaring staat.
Volgens de SGP-voorman geeft het pamflet, door critici het antihomopamflet gedoopt, 'de
klassiek-christelijke notities weer over relaties en seksualiteit'. De Groot: „Die man is eigenlijk te
slim voor zulke uitspraken. Het valt me vies van hem tegen.”

Drents SGP-voorman neemt afstand van de Nashville-verklaring
Lees verder

Vuiligheid
In zijn werkkamer in Groningen prijkt het omstreden document, afkomstig uit protestantsAmerikaanse kringen, op De Groots computerscherm.
Hij citeert. „Wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame
of polyamoureuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in
plaats van een verbond gesloten voor God.”
De Groot, die predikant was in Warffum, Assen en Groningen, is er de man niet naar zich
stemverheffend op te winden. Maar deze passage doet hem toch even het hoofd schudden.
„De vuiligheid die ze hier suggereren. Alsof er ook hele groepen zijn die vinden dat je maar met
zijn 38-en moet kunnen trouwen. Wat een flauwekul. Het gaat er om dat we met zorg met elkaar
omgaan en elkaar niet beschadigen.”

Als statement tegen de Nashville-verklaring hijsen kerken de regenboogvlag. Hier de Oranjekerk
in Amsterdam. Foto: ANP/Jeroen Jumelet
Kwetsbare jongeren
Kwalijk aan het pamflet vindt De Groot de invloed die het kan hebben op mensen met een
homoseksuele, lesbische of anderszins seksuele voorkeur die niet heteronormatief is.
„Zij groeien vaak op in eenzaamheid en kwetsbaarheid. Kijk, dat mensen er rare gedachten op
nahouden, moeten ze zelf weten. Daar zijn ze in deze creationistische Amerikaanse kringen heel
sterk in. Maar dit soort bewegingen kunnen jongeren ontregelen. Daarom vind ik een weerwoord
belangrijk. Ik hoop dat zij het pamflet kunnen relativeren.”
Miljoenen Bijbelvarianten
Kwalijk en bovendien onzinnig, vindt de predikant de letterlijke interpretatie van de Bijbel,
waarvan de verklaring is doorspekt.
De Groot: „Alleen al van het Nieuwe Testament bestaan een kwart miljoen tekstvarianten. Bij het
lezen van dat pamflet denk ik: over welke variant hebben we het hier precies?”
Neem de manier waarop ze het huwelijk benaderen. „Alsof God zelf de eerste ambtenaar van de
burgerlijke stand was en het huwelijk een universele en eeuwige constante is, in plaats van iets
wat voortdurend van inhoud en gestalte verandert in andere tijden en culturen.”
Kleine groep
In Nederland ondertekenden tot nog toe meer dan 250 gelovigen - allemaal mannen - het pamflet.
In Amerika, waar de verklaring in 2017 opdook, zijn dit er ruim 22.000.

De Groot benadrukt de betrekkelijkheid van de aantallen. „Amerika is een groot land. Ook hier
gaat het over een kleine groep.”
Angst voor verandering
Op de vraag of steun aan zo’n pamflet nog wel van deze tijd is, wijst De Groot op het relatief
korte bestaan van de homo-emancipatiebeweging.
„Nederland legaliseerde het homohuwelijk in 2001, dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Dit
pamflet bewijst dat de angst voor verandering diep zit bij sommige mensen. Dus houden ze vast
aan waar ze mee zijn opgegroeid. Dat kan ik nog begrijpen. Wat ik niet goed snap is waarom we
ons hier zo druk maken en een stuk minder over de vluchtelingencrisis of de zeespiegelstijging.”

