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2 Dominicuskrant

Een bijzonder themanummer is de laatste krant van dit
seizoen. Dominicus en corona gaat in op de invloed en
het effect van twee jaar pandemie op de Dominicusgemeenschap. Clara Wever, enthousiast koorlid,
oud-journalist en gepensioneerd secretaris in de zorg en
non-profitsector , benaderde de redactie met een voorstel dit thema geheel zelfstandig voor de krant uit te
werken. Een ambitieus plan, waar de redactie nog nooit
eerder ervaring mee had gehad. Kon je zo’n ingrijpend
plan overlaten aan e� e�n persoon? Ja dus, zal blijken uit de
volgende pagina’s die vrijwel de helft van dit nummer in
beslag nemen. Middels interviews, bijdragen van Dominicusgangers en kleine berichtjes krijgt u een aardig
beeld van wat corona voor onze gemeenschap betekend
heeft. Misschien nodigt het u wel uit uw eigen ervaringen op papier te zetten.
Heeft de redactie nu al die tijd stil gezeten? Zeker niet.
Ook de reguliere bijdragen gaan gewoon door. Zo is er
een verslag van Colet van der Ven van het bijzondere
gesprek dat Arjan Broers had met Henk Hillenaar. Over
zijn autobiografie die twee jaar geleden uitkwam. Dat
gesprek had eigenlijk toen al moeten plaatsvinden, maar
ja, corona…. Zo ook de officie� le herdenking van het bombardement op de Blauwburgwal op zaterdagochtend 11
mei 1940 die 82 jaar later eindelijk kon plaats vinden.
Natuurlijk staan we stil bij de honderdste Tour de Chant
van Gerard Swu� ste. Voor de laatste maal neemt hij een
lied onder de loep, ditmaal “Als God ons thuisbrengt uit
onze ballingschap”. Zo ziet u dat de pandemie op alle
artikelen in dit nummer wel een stempel zet. Want als
een ballingschap zullen velen van u de coronatijd zeker
ervaren hebben. Toch lijkt corona inmiddels al helemaal
verdrongen door de oorlog in Oekra��ne, Anne Nijssen is
er erg mee bezig met name met het vijanddenken, getuige haar bijdrage. En er is nog veel meer te lezen in dit
extra dikke nummer. Ga er lekker voor zitten, u heeft de
hele zomer de tijd.
We wensen u een heel fijne vakantie en zien u graag
weer terug in september. Dan is er extra aandacht voor
de afsluiting van het Legaat Tolhuijs, met veel informatie over alle projecten die van dit fonds hebben mogen
profiteren. Zoals altijd zien we uw bijdragen weer graag,
liefst voor 15 augustus, tegemoet op ons redactieadres
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
Namens de redactie
Jaap Hikke

