
Rechter beslist dat de verlichting terecht is verwijderd

DAGBLAD WATERLAND

Hoogste rechter : Kruis terecht ontdaan van verlichting van onze verslaggever Volendam. 
De gemeente Edam-Volendam heeft terecht de verlichting verwijderd van het Kruis dat 
Hille Kok in het Boelenspark in Volendam heeft geplaatst. Dat heeft de Raad van State 
Woensdag bepaald.

Toen Kok van de gemeente een bouwvergunning kreeg voor het Kruis, werd op papier 
gezet dat het zeven meter hoge gevaarte alleen indirect verlicht mocht worden. Dat 
betekende dat slechts verlichting achter het Kruis werd toegestaan. In strijd met deze 
afspraak bracht Kok echter neonlichtslangen aan de zijkanten aan waardoor het Kruis 
direct werd verlicht.

De gemeente Edam-Volendam liet het er niet bij zitten en sommeerde Kok de lichtslangen 
te verwijderen.

De rechtszaak die de Volendamse hierover tegen de gemeente aanspande bij de 
rechtbank in Haarlem liep op niets uit voor de vrouw die zegt ‘de secretaresse van God 
op aarde’ te zijn en van Maria de opdracht zou hebben gehad het Kruis te plaatsen. In 
oktober vorig jaar liet de gemeente de verlichting verwijderen.

Kok voerde vorige maand bij de Raad van State in Den Haag een hoger beroepszaak 
tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Haarlem. De Raad van State besliste gisteren 
dat de voorwaarde die de gemeente aan de verlichting heeft gesteld niet onredelijk is. 

Voorts is de voorwaarde destijds niet door Kok bij de rechter aangevochten zodat die 
definitief geldig is.

Echt ontdaan door de uitspraak is Kok niet. Maar ze zegt niet te begrijpen dat juist in 
Volendam het Kruis niet verlicht mag worden ‘op de manier die Onze Lieve Heer wil’. "Ooit 
is bepaald dat overal op de wereld Kruizen moesten komen te staan, als een Lichtpunt in 
alle ellende die over ons komt. Dat uitgerekend in het Katholieke Volendam het Kruis niet 
mooi verlicht mag worden snap ik niet.

Kok blijft ook geloof houden dat op een dag het licht rond het Kruis weer ontstoken zal 
worden. "Vroeg of laat zal het weer branden. Op het moment dat Hij het wil. Misschien op 
een andere manier dan het altijd deed, het zal weer gaan branden, dat weet ik zeker.’’

Via de juridische weg is er voor Kok nog een mogelijkheid om haar gelijk te halen, 
namelijk het Europese Hof. Of ze dat gaat proberen, weet ze nog niet. "Dat wil ik eerst 
met mijn advocaat bespreken en daar heb ik nog geen contact mee gehad.’’
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