
�DE ROEROM n JAARGANG 22 n NUMMER 8 n APRIL 2008

Metapolitiek April 2008

Jaargang 22 - nr. 8 - april 2008

Ongemerkt is er in ons Nederlands taalgebruik 
een althans voor mij onbekend woord binnen-
geslopen en wel het woord ‘metapolitiek’. Het 
wordt gebruikt door mgr. A. van Luyn, bisschop 
van Rotterdam, in zijn boek dat onlangs ge-
presenteerd werd en als titel draagt Politiek en 
metapolitiek. Metapolitiek suggereert een poli-
tiek, die naast het formele politieke handelen 
van een regering staat of dat politieke hande-
len zelfs overstijgt. Het is de politiek, die boven 
de erkende menselijke waarden uitgaat. Deze 
waarden richten zich immers op de waardig-
heid van de gehele menselijke persoon en op 
het algemeen welzijn. Zij moeten altijd door ‘de 
tekenen van de tijd’ worden onderkend en geïn-
terpreteerd en gaan dus verder dan de politieke 
lijnen door een regering uitgezet. Zij streven 
een hoger ideaal na dan de feitelijke werkelijk-
heid te zien geeft.

Politiek handelen is per definitie altijd beperkt 
en onvolledig. Het komt immers tot stand in 
een coalitieregering en dit betekent een geven 
en nemen van alle partijen die bij zo’n regering 
betrokken zijn. Er moeten telkens weer com-
promissen gesloten worden, waardoor het poli-
tiek handelen nooit optimaal kan zijn, zo er al 
een politieke partij gevonden kan worden die 
een optimale visie op de samenleving heeft. Die 
visie zal immers altijd onvolledig zijn en de ide-
alen waarnaar een partij streeft bijgevolg altijd 
beperkt. 

De relatie tussen politiek en metapolitiek is ei-
genlijk een altijd actueel thema waarover ge-

reflecteerd moet worden. Dit is voor iedere ge-
neratie in de brede zin van de samenleving een 
fundamentele opgave. Het betreft immers een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gene-
ratie op generatie en vereist dus een samenle-
vingsbrede dialoog over de fundamentele waar-
den van het menselijk bestaan en van elke men-
selijke samenleving. Waar de burger het politiek 
handelen nauwelijks kan beïnvloeden, kan wel 
iedereen zich bezighouden met metapolitiek. 
Hij moet zich telkens afvragen waarmee de sa-
menleving het best gediend is. Hij zal dan tot 
conclusies komen, die ver uitgaan boven het 
formeel politiek handelen. Dit geldt echter niet 
alleen op staatkundig, maar ook op kerkelijk 
gebied. Waar de kerkelijke politiek vaak voor-
bijgaat aan het individuele welzijn van mensen, 
zal de bewuste christen standpunten moeten 
kiezen die het welzijn van mensen bevorderen. 
Dat is metapolitiek in kerkelijke zin!

T.B.

‘Niet alleen wereldleiders 
bepalen de toekomst. 

Ook kleine mensen dragen bij aan 
een toekomst van vrede en vertrouwen ... 

Wereldvrede begint 
bij de goedheid van het eigen hart,

omdat alleen die gevoelig maakt
voor hen die lijden.’

(Frère Roger van Taizé december 2003)

Kiezen

Soms 
moet je kiezen 
en je weet het niet; 
het leven 
zal niet wachten 
en ook 
met al je klachten 
houdt het geen rekening.
 
Ook 
deze dagelijkse dag 
hij komt nooit weer 
en zal 
zich niet herhalen. 
Dus kiezen en 
misschien wel falen...? 

Grondig relativeren 
en steeds opnieuw 
weer leren 
tot je de les verstaat 
en weer 
wat dwaasheid laat...

Adeleyd

De Roerom is een ‘aange-
name grabbelton’ zei ie-
mand. ‘Zo gevariëerd als 
het leven zelf’ zei een an-
der. ‘Voor ieder wat wils’ 
merkte een derde op. De 
aflevering van De Roerom 
april 2008 doet deze uit-
spraken eer aan. Er zijn de 
bijdragen van onze vaste 
medewerkers (1. 3. 4. 5. 
10. 12. 22. 24), die ervoor 
zorgen dat het blad inhou-
delijk herkenbaar blijft; 
daaraan dragen ook de co-
lumns (7. 17) bij. De rode 
draad (12) wordt een jaar-
gang lang geweven alsook 
de reeks over opvallende 
mensen en gemeenschap-
pen (10). Boeken en Be-
richten blijven, soms in té 
groten getale, toestromen 
(21. 20) en de laatste pagi-
na blijft meer dan amusant. 
Er is vanuit de actualiteit 
aandacht voor Maurice 
Pirenne (8), Peerke Don-
ders (15), een opvallende 
gemeenschap (16) en de 
missionaire werkers (18). 
Veel plezier en her en der 
‘devotie’ met deze Roerom.

Redactie
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Paasplezier

Dank voor de nieuwe Roerom. 
Het geeft paasplezier. Ik wens 
jullie alle verrijzenis toe: ie-
der persoonlijk en De Roerom 
in het bijzonder. Vriendelijke 
groet.

Frans Boddeke

Kriebelig  

Graag reageer ik op het arti-
kel Stappen voorwaarts, op 
de titelpagina van de Roerom 
maart 2008.
Het artikel heeft me aan het 
denken gezet, net als de au-
teur gedachten had bij uitspra-
ken van bisschop Eijk. De ge-
dachten gaan uit naar de tijd 
van vóór mijn geboorte. Ik ben 
van het jaar 1966. Mijn groot-
moeder is geboren in 1898; 
zij heeft dus die tijd helemaal 
meegemaakt. Ze stierf in 1991, 
93 jaar oud en in het rotsvaste 
vertrouwen dat ze ging he-
melen. Haar leven zat erop, 
zo simpel was dat en ze ging 
in alle rust. ‘Zo heb ik het ge-
leerd, mijn kind’, zei ze altijd, 
als we vroegen waarom ze 
wéér naar de kerk ging. Thuis 
hing trots ‘één vollen aflaat’ in 
de woonkamer, die ook krioel-
de van de vele heiligenbeelden 
en rozenkransen. Een godsver-
trouwen waarop ik nog steeds 
hartgrondig jaloers ben. 
Het is fijn hoor, om een helder 
wereldbeeld te hebben. Hel-
dere kleuren, zwart en wit. 
Weinig ruimte voor nuance. 
Lekker in het goede kamp zit-
ten. Zoals wellicht bisschop 
Eijk. Maar in ieder geval ook 
zoals de auteur van het artikel. 
Om zinnen te schrijven als ‘In 
de eerste helft van de vorige 
eeuw deed de kerk minstens 
twee stappen achteruit, maar 
in de tweede helft drie stappen 
vóóruit met daarin de uitda-
ging een antwoord te vinden 
op secularisering.’ Dan hap ik 
echt naar adem. Kijk ons eens 
fijn bevrijd zijn!

Ik zit wekelijks in de kerk en 
geniet met volle teugen in en 
van mijn geloofsgemeenschap. 
Van de warmte om samen met 
anderen op zoek te gaan naar 
God, al zingend, biddend en 

lezend in de Schrift. Met Kerst 
en Pasen ben ik er soms dagen 
achtereen te vinden. En nooit 
heb ik spijt dat ik wéér gegaan 
ben. Ik heb ooit ook enorm ge-
noten van de massaliteit van 
de slotvieringen van de Acht-
Mei manifestaties. Fantastisch 
om samen met 10.000 mensen 
eucharistie te vieren. Kippen-
vel kreeg ik ervan. En koude 
voeten krijg ik van het feit 
dat we met ons allen stiekem 
achteruitboeren. Weer minder 
mensen in de kerk. En onder 
de weinigen die er nog wel 
zijn bestaat soms vrees om fier 
te zijn op je geloof, op de vele 
tradities en prachtige rituelen. 
Bang om erfgenaam te durven 
zijn van al het goede dat óók 
is voortgebracht, óók in de eer-
ste helft van de vorige eeuw. 
Ook door mijn grootmoeder. 
Het antwoord op de seculari-
sering hebben we volgens mij 
nog lang niet gevonden. Krie-
belig word ik van zo’n artikel. 
Met vriendelijke groet.

Liesbeth van Leijen,
Commissaris Van Voorst tot 
Voorstlaan 22,
5224 CP Den Bosch

Inspirerend

Dank voor uw inspirerende 
paasnummer; vooral de bijdra-
gen van Ton Baeten, (voorpa-
gina), Peer Verhoeven (pag. 3) 
en Huub Schumacher (pag. 6). 
Wellicht past de tekst die ik bij 
deze instuur in De Roerom.

Hans Leenders

Herboren klanken

Herboren Klanken 1 en 2 zijn 
twee cd’s met bijna vijftig be-
kende tot zeer bekende Neder-
landstalige kerkliederen. Ze zijn 
door Rieke Mes geselecteerd en 
worden, begeleid met Ad van 
Sleuwen, gezongen door de 
Beekse Cantorij o.l.v. Martien 
van Woerkum. De uitgave is tot 
stand gekomen door de mede-
werking van de Nederlandse St. 
Gregoriusvereniging, RKK/KRO-
radio en het media-pastoraat. 
Het heeft geen zin om over de 
keuze van de liederen te gaan 
steggelen en evenmin om over 
de wijze van uitvoeren opmer-
kingen te maken. De twee cd’s 
zullen in vele gevallen en op 
meerdere plaatsen een uitkomst 
zijn. Voor een weekendviering, 
een uitvaart of bezinningsbij-
eenkomst waarbij geen beroep 
kan worden gedaan op een koor 
en/of organist zijn deze vijftig 
liederen erg goed bruikbaar. 
Vele ervan zullen door velen 
meegezongen of meegeneuried 
worden. Het is te hopen dat 
Herboren Klanken een lang le-
ven heeft, maar evenzeer is te 
wensen dat het niet het ‘eeu-
wig’ leven wordt. Op zeker mo-
ment zal Herboren Klanken 3 
moeten verschijnen. 

Peer Verhoeven

Herboren Klanken Universe Produc-
tions info@universeproductions.nl
(058) 212 45 22. O.a. te koop bij 
www.webwinkelkro.nl en www.
berneboek.nl Tekstboekjes via Rieke 
Mes, Maastrichtseweg 104, 5215 AH 
’s-Hertogenbosch; (073) 613 71 87.
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Peer Verhoeven

Gedachtenis aan hem

Wie je was, wie je bent 
zal niemand ooit doorgronden.
Er is de eeuwen door zoveel rond je
gebeurd, er heeft zoveel gespeeld.
 
Voor de een was je een godslasteraar,
voor de ander Gods zoon.
Hogerhand noemde je een volksverlakker,
voor het volk was je een bevrijding. 

Je zag God en Goed
in blind en doof van de weg gedrukt,
in verlamde mensen aan de kant gezet 
in melaatsen tot de marge verbannen. 

Je zag Hem in de vermaledijde samaritaan
die zich het lot van een vreemde aantrok;
in de zondaar met zichzelf overhoop,
door de goegemeente vroom gemeden.

Je zag de Vader in de weduwe die 
het penningske van haar armoe offerde;
in allen die geven en delen,
in liefde gevraagd, liefde gegeven.

Aan de baar van een meisje
en bij het graf van een vriend
getuigde je van je rotsvaste geloof
in leven aan de aarde ontgroeid.
 
Je zocht en vond de Vader
in mensen geknakt bekneld;
beleefde Hem in traan en dans,
zag Hem en zijn hemel in kinderogen.

Het ging je om God en Goed onder ons,
om het oprechte geloof van de vaderen;
niet om applaus, maar om gehoor;
niet om kroon en troon, maar om dienen.

Het werd niet begrepen;
het was ze te machtig.
+

Soms wilde je alleen zijn
om tot jezelf te komen.
Je trok je terug in de woestijn
om je Vader te horen.
 
Soms zocht je het stille strand,
ging je alleen het meer op
en vond je in het deinen van het water
diepe rust en groot vertrouwen. 

Soms beklom je een berg 
om je hoop en visioen te koesteren,
zicht te krijgen op Gods belofte
en op jóuw weg door het leven.

Heel de schepping beleefde je
als boden van de Schepper,
als tekenen van een hemel die komt,
een wereld van vrede die groeit.

Een gedachtenis rond Jezus van Nazaret op Goede Vrijdag uitgesproken. 

Wat er stond te gebeuren las je af 
van uitspansel en sterren zoals 
‘mooi weer van het avondpurper, storm 
en wind van het morgenrood’ af te lezen is.

Wie ontredderd de moed verloren
wees je op de bomen in het veld:
hun twijgen worden zacht, botten uit;
de lente, nieuw leven staat voor de deur.

Waar jij voor stónd zag je onopvallend
maar onweerstaanbaar groeien
als een boom met vogelnest en al 
uit een minuscuul mosterdzaadje.
   
Je evangelie noemde je gist dat
een moeder mengt in drie maten,
het meel totaal doortrekt en 
laat rijzen tot luchtig deeg. 
 
‘De wereld is als een akker waar
velen goed zaad in strooien
en enkelen met onkruid smijten.
Straks scheidt kruid zich van onkruid.’ 

Je was zo vertrouwd met het leven,
met alles wat mensen alledag omringt.
Je zag tot in het geheimvolle hart ervan 
en wist je erin geborgen, erdoor geroepen. 

+

Je vader timmerman in Nazaret
zat, zo wordt vermoed, in het verzet.

Hij moet je vroeg ontvallen zijn;
je hebt hem niet echt meegemaakt.
 
Je moeder wilde jou, haar oudste, 
dichtbij haar veilig thuis houden. 
Maar je verliet haar en het hele gezin;
ze hebben je niet meer teruggezien. 

In Nazaret, het stadje van je jeugd,
kon je later niet meer komen.
Ze voelden zich daar door jou betrapt
en begonnen met stenen te gooien.

Het handjevol getrouwen dat je had
wilde je tot zwaard en geweld verleiden,
tot een greep naar macht en majesteit.
Maar je wilde niet en stond weer alleen.

In de grote stad aangekomen
ranselde je de hele handel ’t godshuis uit
en werd je door geld en gezag
vogelvrij verklaard, in de ban gedaan.

Op je laatste, je afscheidsavond heb je
indrukwekkend je testament geopend:
‘Ik deel met jullie ’t leven waarvan Liefde 
het hart is en dat eens wordt voltooid.’
Je hebt je levensbeker overgegeven
aan die je gingen overleven en
hen daarmee opgedragen op hun beurt
Gods belofte waar te maken.

Maar ze wisten niet wat ze 
met die beker moesten aanvangen.
Ze begrepen niet, durfden niet:
‘Wie van ons moet het voortouw nemen?’
 
Terwijl jij bang en bedroefd in de Hof
bad tot de Vader, sliepen zij en toen
je werd opgepakt lieten ze je alleen; 
ze maakten zich uit de voeten, allemaal;

Aan het kruis,
helemaal aan jezelf overgelaten 
heb je in paniek uitgeroepen:
God, mijn God waar ben je?

‘... totdat je zeggen kon
‘Vader - bij U, in U leg ik me neer.’
Je wist je uiteindelijk in lijden en dood 
gedragen, geborgen in de Levende.
 
Vanaf toen beseffen wij:
Het leven is sterker dan de dood,
Liefde heeft het laatste woord.
En wie liefheeft getuigt van de Eeuwige.

Joep van twee, vol aandacht voor een kruiswegstatie 
(Martinuskerk Sint Oedenrode)
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Oecumene
Gérard van Tillo

Het woord oecumene kan verschillende 
betekenissen hebben en er zitten meer-
dere aspecten aan. Al die betekenissen en 
facetten hebben ook wel iets gemeen: het 
bewustzijn dat er in principe slechts één 
kerk bestaat. Oecumene heeft dan betrek-
king op het streven die fundamentele een-
heid door samenwerking waar te maken 
of dichterbij te brengen. Maar over de 
uitkomst van dit oecumenisch proces be-
staat verschil van mening. Sommige ker-
ken streven daarbij naar hereniging. Een 
voorbeeld hiervan vormen de vroegere 
Samen op weg-kerken die zich verenigd 
hebben in de PKN. Bij andere kerken gaat 
het meer om onderlinge dienstverlening 
en gezamenlijke programma’s. In de prak-
tijk komt de opstelling van de rooms-ka-
tholieke kerk hierop neer. Zij ziet zichzelf 
als de enige ware kerk, waarin alle chris-
telijke kerken zouden moeten worden op-
genomen. Wel streeft de rooms-katholieke 
kerk concreet naar de eenheid van alle ka-
tholieke kerken. Verder wordt het woord 
oecumene ook gebruikt in de betekenis 
van oikoumenè en houdt dan het streven 
in naar een bewoonbare wereld. De twee 
grondbetekenissen van het begrip oecu-
mene, het streven naar eenheid en naar 
een bewoonbare wereld, komen bij elkaar 
waar christelijke kerken de handen ineen-
slaan om de wereld te verbeteren. Hierbij 
hebben de kritische gemeenten en basis-
groepen een voortrekkersfunctie vervuld, 
maar dit streven vindt nu ook steeds meer 
navolging in de samenwerking tussen pa-
rochies en andere christelijke gemeenten.

Herzuiling
Ondanks de toenadering van de levensbe-
schouwingen is er daarnaast sprake van 
een nieuwe verzuiling. Verzuiling speelt 
zich niet af binnen de kerken, maar bin-
nen de samenleving en betreft het uiteen-
vallen van de maatschappij in kerkelijk-
politieke belangengroepen. De nieuwe 
verzuiling heeft echter geen betrekking 
meer op hele bevolkingsgroepen, maar op 
grote organisaties en betreft daar meer de 
top dan de basis. Een uitzondering vormt 
het islamitische deel van de bevolking, 
dat nog trekken vertoont van klassieke 
verzuiling, gericht op emancipatie van de 
groep, zoals de andere religies in ons land 
deze gekend hebben tot in de tweede helft 
van de vorige eeuw. De nieuwe verzui-
ling wordt verder in de hand gewerkt door 
de strijd om de topposities in de politiek 
en in de maatschappelijke organisaties. 
Waar een dergelijke toppositie in handen 
is van iemand uit een bepaalde confessi-

onele hoek, is er een streven waarneem-
baar deze positie confessioneel binnen-
boord te houden en ook weer aan iemand 
van de eigen confessionele richting over 
te dragen. Bij confessionele partijen en 
organisaties ligt dit voor de hand, maar 
het gebeurt ook in organisaties die levens-
beschouwelijk neutraal zijn. Het gaat er 
daarbij niet om de belangen van de betref-
fende religie of kerk te behartigen, maar 
om het behoren tot een bepaalde confessi-
onele richting te gebruiken om een toppo-
sitie te bemachtigen. De persoonlijke drive 
om dit te doen is voornamelijk het grote 
geld dat tegenwoordig met het bekleden 
van een topfunctie gemoeid is. 

Opvallend
Het opvallende is, dat de topfunctionaris-
sen waarover het gaat, meestal niet meer 
gelovig zijn. Het vroegere geloof wordt 
gebruikt om maatschappelijk verder te ko-
men. Dit kan, omdat met het loslaten van 
het geloof en bij kerkverlating de band 
met de vroegere kerkleden in veel geval-
len blijft bestaan. Zo ontstaat een nieuwe 
verzuiling, die echter in menig opzicht 
verschilt van de oude. Vroeger waren de 
zuilen aan de basis door dichte schotten 
gescheiden, maar werd aan de top samen-
gewerkt met andere zuilen om zo coalities 
mogelijk te maken. Nu speelt religieus 
toebehoren aan de basis geen rol meer of 
is oecumenisch ingekleurd. Aan de top 
wordt echter fel gestreden om de hoogste 

posities, waarbij religieuze herkomst weer 
een grote rol speelt.

Taliban
Dat de strijd om de topbanen langs religi-
euze frontlijnen wordt uitgevochten heeft 
een negatieve invloed op de oecumenische 
samenwerking aan de basis. Een voor-
beeld hiervan vormt de gang van zaken 
aan de openbare en zogenaamd neutrale 
maatschappelijke instellingen zoals de 
niet-confessionele universiteiten. Op der-
gelijke instellingen zijn de meeste leiding-
gevende posities vaak in handen van men-
sen uit dezelfde religieuze richting. Ook 
bij wisselingen komen er voornamelijk 
mensen uit dezelfde hoek op die posten. 
Toch rekenen de betrokken leidinggeven-
den zich meestal niet tot een kerk en noe-
men zich veelal ‘niet gelovig’ en ‘atheïst’. 
De voorkeursbehandeling van mensen uit 
dezelfde confessionele hoek brengt ook 
op de werkvloer een scheiding teweeg. Bij 
tegenstellingen en conflicten, die in grote 
organisaties aan de orde van de dag zijn, 
loopt de frontlijn dan meestal tussen de 
‘aanhangers’ van de bevoorrechte religieu-
ze richting en de anderen. Wanneer door 
het leidinggevende religieuze blok een 
streng regime wordt uitgeoefend, vallen al 
gauw religieus gekleurde kwalificaties als 
‘inquisitie’ en ‘talibanisering’. Spelen deze 
‘godsdienstoorlogen’ zich af binnen de to-
tale oorlog die er bijvoorbeeld op universi-
teiten pleegt te zijn, dan lijkt de situatie al 
gauw op die van Bagdad in Irak, dat door 
de coalitietroepen bezet wordt gehouden, 
maar waar religieuze groepen elkaar ook 
onderling bestrijden. 

Façade
Hoewel binnen zulke organisaties de me-
dewerkers worden aangespoord tot een 
oecumenische gezindheid, is die niet 
terug te vinden in het beleid. De mede-
werkers kunnen dan alleen maar conclu-
deren, dat de mooie eigenschap die hen 
wordt aangepraat, vooral dient om het 
regime van de leiders te accepteren. Arg-
wanende types kunnen zich zelfs gaan 
afvragen of de aansporing tot oecumene 
aan de basis de verzuilingstendensen aan 
de top aan het oog moet onttrekken. In 
ieder geval is het zo, dat godsdienst en 
wetenschap steeds meer de façades gaan 
vormen om geld te verdienen. Het is dan 
ook verleidelijk om niet te kiezen voor 
een positie waarbij je de eer toevalt aan 
het hoofd te staan van een organisatie die 
hoge doelen nastreeft, maar voor een po-
sitie die voldoende betaalt om ook de la-
gere doelen ruimschoots aan bod te laten 
komen.

Oecumene bloeit aan de basis als nooit tevoren. Tegelijk is er sprake van maat-
schappelijke herzuiling. Hoe kunnen dergelijke tegenstrijdige processen ont-
staan en bestaat er verband?

Kasimir Malevich Suprematisme 1915, Stedelijk 
Museum Amsterdam
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Tomas

Joh 14,15v; 20,24-29; Ps 66,11

je bent mijn tweelingbroeder Tomas
in wie ik mij terugvind en herken
apostel leerling die vol vragen was
zoals ik zoeker ook vol vragen ben

u vroeg de Meester naar de weg
die ons voor dwaling zal behoeden
hij is Gods eigen woord en ware weg
die ons naar ’t levensdoel zal voeren

hij is niet hier hij is verrezen
een mensenwoord bewijst hem niet
en Tomas stelt zijn vragen zonder vrezen
gelooft het woord pas als hij ‘t ziet

de maker die ons zien en horen heeft gegeven
die heeft zichzelf toegankelijk gemaakt
wij lezen in het boek door hem geschreven   
en zijn bevestigd of door twijfel aangeraakt

in ’t woord heeft zich de Hoogste uitgesproken
dat liet zijn sporen na in plaats en tijd
die worden nog gehoord gezien geroken
een bron van twijfel en van zekerheid

mijn Tomas sluimert niet en houdt mij wakker
dat ik mijn God niet meet naar menselijke maat
mijn wederhelft gaat met mij mee als makker
die ziet en hoort en zoekende verstaat

zend mij uw geest uw licht van boven
die mij verenigt hart en oor en oog
zodat ik eensgezind kan tasten en geloven
mijn Heer mijn God zo dicht nabij zo ver zo hoog

Nico Tromp msc

Verlangen blijft...

Verlangen blijft en houdt ons gaande 
tot ver voorbij de horizon - 
verlangen steunt en houdt ons staande 
vanaf de dag dat ééns begon

ons leven hier op deze aarde; 
en slaat het lot ons keer na keer, 
we staan rechtop en fier in waarde 
en leggen nooit die vrijheid neer.

Verlangen roept en draagt ons wachten, 
verlangen slaat en zalft elk mens, 
tot ver voorbij het diepst betrachten 
doorbreekt het zelfs de laatste grens.

Adeleyd

Ruach

Wat gaf je mij mee, God,
toen je me inblies
eens in je tuin:
je eigen ademen,
jouw levende geest?
Toen je zei:
‘Kom, sta jij,
jij, op je eigen benen.
Jij, heers over mijn schepping.
Wees een mens naar mijn hart.’

Adem je in mijn hunker naar vrede?
In mijn handen leeg van verlangen,
In mijn voeten altijd onderweg?

Stok je ook in mijn onmacht
over de mensen die sterven -
geen die van hen weet?
Over de eenvoudigen die de wereld 
dragen - Wie zorgt voor hén?

Zucht je mee in mijn schaamte
over het woord dat ik niet zei,
het kind dat ik afwees?
Adem je diep in mijn stap
als ik uitga het licht tegemoet
om de verte te winnen,
een feest te bereiden,
de wedloop te lopen
die ‘leven’ heet?

Houd jij je adem in
- in mijn woordloos bestaan - 
als je komt aan mijn venster, 
mijn wijdopen venster, open voor jou;
als je komt en je kijkt en je vangt
mijn verlangen - kleine witte vogel -
in je hand, in jóuw hand?

Wat ……..
Wat gaf je mij mee, God, 
eens in je tuin
toen je blies …..

Hans Leenders, Gedicht voor Pinksteren

Redactie

Gedicht gedacht

Aanraking

U heeft het ons ooit voorgedaan. 
Toch durven wij steeds te verzaken, 
verzuimend uw weg in te slaan, 
uw voorbeeld wáár te maken.

U bleef nooit in de verte staan. 
Zo kon U afstandsboeien slaken 
om op de mens-zèlf in te gaan. 
Doe ons gevoel ontwaken.

Leer ons dat wij niet tegendraads 
proberen leed met heel veel praats 
voor altijd en voorgoed te staken. 

Die poging blijft toch ondermaats, 
want wie zich ziek voelt of melaats 
geneest liefst door áánraken.

Joke Forceville-van Rossum

Het verdriet staat

De boom is groots
de boom is vol
de boom staat

de boom beschermt vogeltjes
de boom beschut wandelaars 
de boom wacht

passanten zeggen:
wat ben je mooi, boom
je bent om van te houden

morgen komen strenge gasten
morgen kappen ze de boom om
nog even straalt de boom

het verdriet staat.

Frans Boddeke

Caravaggio De ongelovige Tomas 1602-1603, olieverf op canvas. Sanssouci, Potsdam Duitsland
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Huub Schumacher

Het islamitische gedachtegoed

Van de heilige schrift alleen kun je als ge-
loofsgemeenschap, als godsdienst, niet 
leven. Dit geldt ook voor joden- en chris-
tendom. Men steunt ook op traditie, ge-
woontes, aanpak, visies en oplossingen 
die onder invloed van of gelijktijdig met 
het heilig geschrift gegroeid zijn en lang 
niet altijd - laat staan gedetailleerd - in het 
heilig geschrift zelf precies verwoord zijn. 
Naast het heilig geschrift bestaan dan ook 
andere boeken met actualiseringen voor 
het alledaagse leven van de gelovigen. Zo 
kun je als jood wel de thora met haar ge-
bod de aarde te verzorgen open hebben 
liggen, maar dan weet je nog niet of je 
gezien de huidige milieu-eisen beter met 
openbaar vervoer dan met eigen auto rei-
zen. Hoe blijf je met je keuze binnen de 
reikwijdte van de thora?
Zeker in de islam met de koran is de tradi-
tie enorm belangrijk. De koran komt nogal 
stellig over, is gevuld met stevige zinnen, 
veelal gericht tegen lieden die er meer go-
den op nahouden. Gedragsregels rond bij-
voorbeeld erfrecht, opvoeding, omgang 
met andersgelovigen enzovoorts kom je 
niet in de koran tegen maar in de zo gehe-
ten sharia, die een uitwerking is op basis 
van koran en traditie.

Hadith en Soenna
Na Mohammeds sterven was er niet met-
een behoefte aan andere geschriften, maar, 
zo schrijft Frank Peters in zijn Islam en de 
joods christelijke traditie: ‘Wat we zeker 
weten is dat er zo’n 100 jaar na Moham-
meds dood steeds meer verhalen kwamen 
over zaken die de profeet gedaan of ge-
zegd zou kunnen hebben. Die verhalen, 
hoe kenmerkend ook, doken op in uiteen-
lopende situaties: als de historische bouw-
stenen van wat later de biografische tradi-
tie over Mohammed werd, als de nog frag-
mentarische eerste pogingen van moslims 
om de koran te interpreteren en ten slotte, 
heel belangrijk, als leidraad voor het ge-
drag van moslims.’ (p.184) Zo’n monde-
linge en 100 tot 150 jaar later schriftelijk 
vastgelegde traditie heet in de islam een 
hadith. De hadits vormen samen de soen-
na, de manieren van de Profeet.

Sharia
Koran en de soenna vinden een prakti-
sche en meer uitgewerkte vorm van hun 
gedachtegoed in de sharia. Samen zijn ze 
bepalend’, staan als paaltjes langs sharia, 
de weg van de moslim. Als westerse niet-
moslims zijn wij, gezien ervaringen met 

bepaalde islamitische stromingen, huiverig 
voor het begrip sharia. Toch moeten we 
hierbij niet meteen denken aan keiharde 
wetten over homo-jongens ophangen, 
vrouwen stenigen en dieven de hand af-
hakken. Sharia geeft toegang tot de Bron 
van het Leven... zoals in het Nederlands 
‘wet’ met ‘weg’ te maken heeft en ‘weten’ 
met ‘een weg gaan waarlangs je goed uit-
komt’. Het is jammer dat in extremistische 
moslimlanden de sharia als feitelijk state-
lijk politiek wetboek gepropageerd wordt. 
O ja, berg je maar voor die landen, maar 
weet dan dat je ver verwijderd bent van 
wat de koranische sharia bedoelt te zijn: 
de weg van de moslim naar zinvol en ge-
lukkig leven. 

De Vijf Zuilen van de islam
Ze vormen het eerste gedeelte van de 
sharia en zijn de verplichtingen naar God 
toe. (Het tweede gedeelte gaat over de ver-
plichtingen van moslims naar elkaar) 
Zuil 1: De geloofsbelijdenis - de shahada. 
Van harte kunnen belijden, dat er geen 
God is dan alleen God (Allah) en dat Mo-
hammed zijn gezant is. Deze belijdenis 
maakt iemand feitelijk tot moslim. 
Zuil 2: Het gebed - de salat. Hiermee wordt 
het rituele gebed bedoeld dat dagelijks 
vijfmaal gepraktiseerd moet worden. Het 
wordt voorafgegaan door een rituele was-
sing - met water of zand - en bestaat uit 
formules en citaten uit de koran en wordt 

begeleid door lichaamsbewegingen - bui-
gen met het voorhoofd tot op de grond. 
Zuil 3: Aalmoes geven - zakat. In de ko-
ran worden salat en zakat in één adem ge-
noemd. Wij zouden zeggen: geloven, maar 
niet alleen op zondag! De armenbelasting 
is een heffing in baar geld of natura voor 
religieuze of charitatieve doeleinden. 
Zuil 4: Vasten in de maand Ramadan - de 
ramadan. ‘Eet en drinkt totdat ge in de 
morgen een witte en een zwarte draad 
kunt onderscheiden. Vervult daarna het 
vasten tot de nacht.’ Ook onthouding van 
parfum, injecties, roken en seks. 
Zuil 5: De pelgrimsreis naar Mekka - de 
Hadj. Eenmaal in het leven moet de mos-
lim, mits daartoe in staat, in de laatste 
maand van het islamitische jaar de pel-
grimsreis naar Mekka maken. 

Jihad
Bij het islamitisch gedachtegoed behoort 
ook de jihad, wat ‘inspanning, moeite’ 
betekent. Het wordt vaak al te gauw ver-
taald met ‘heilige oorlog’. Vraag je dan 
wel direct af: ‘Heilige oorlog, met wie dan 
wel?’ Allereerst met jezelf! Het koranische 
begrip jihad roept de moslims op voortdu-
rend aan zichzelf te blijven werken, al is 
dit nog zo moeilijk. Training in gezonde 
islamitische spiritualiteit is de eerste com-
ponent van jihad. Wij kennen uit het bij-
belboek Spreuken de wijsheid: ‘Wie zich-
zelf overwint is sterker dan wie een stad 
inneemt’. (18,32) Jihad is de inspanning, 
de moeite die je jezelf moet getroosten 
in de uitgroei tot een mens zoals Allah je 
bedoeld heeft. De andere component van 
jihad is gericht tegen de vijand buiten je; 
de jihad van het zwaard, van geweld of 
‘doden’ zoals de koran het noemt. Zijn de 
Mekkaanse Openbaringen aan Moham-
med in de koran veelal terughoudend met 
betrekking tot geweld, in die van Medina 
wordt het mandaat ertoe ineens een stuk 
groter. Vandaar dat vele moslims heden 
ten dage worstelen met openbaringen als: 
‘En doodt hen waar gij hen - mensen die 
zich tegen de islam verzetten - aantreft 
en verdrijft hen van waarvan zij u heb-
ben verdreven.’ (soera 2, vers 191) Om nog 
maar niet te spreken van vers 5 uit soera 
9: ‘Doch wanneer de gewijde maanden 
zijn verstreken doodt dan de genotenge-
vers - mensen die andere goden op gelijk 
niveau met Allah aanbidden - waar gij hen 
aantreft en grijpt hen en belemmert hen en 
bezet elke uitkijkpost tegen hen.’ Van emi-
nent belang is dat je deze verzen nooit uit 
hun verband mag rukken. Hun verband 
is: de strijd tegen de vijanden van de gods-
dienst in Mohammeds tijd! Het gaat niet 
op om met dergelijke verzen de moslims 
van nu om de oren te slaan als potentiële 
moordenaars van ongelovigen. Je kunt ze 
niet gemener belasteren. 

Waar is de kern van het islamitische gedachtegoed te vinden? Natuurlijk en 
met name in de koran. Is Christus voor christenen het vleesgeworden Woord 
van God, voor moslims is de koran het papiergeworden Woord van God. Elk 
ander heilig boek verbleekt voor de moslimgemeenschap bij de schittering van 
de koran, die rechtstreeks van Allah afkomstig is. 
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Samen op pad
Redactie

kleren aan

in lourdes is heel groot kruis
daar jezus opgetimmerd
nagels op handen
op voeten ook nagels getimmerd
op kop jezus kroon met pikkers
jezus overal bloeien
geen kleren aan
koude buik armen benen en voeten

jezus huilen
stoute mensen timmeren gedaan
jezus zielig
ik bidden jezus geen pijn hebben
en ook niet meer kou
jezus weer lopen
wassen en kleren aan
broek trui kousen en schoenen

Ger Hendriks † 

televisiekerk

ik kijk elke zondag
naar de heilige mis op mijn teevee
als het koor hollandse liedjes zingt
dan zing ik mee

toen ik jong was
ging ik altijd naar de kerk
nu ben ik ouder
en kijk ik op mijn kamer
in mijn luie stoel
elke zondag naar de televisiekerk

vroeger kreeg ik
een hostiekoekje in de kerk
nu loop ik onder de televisiekerk
naar de keuken
en pak ik een kopje thee
ik neem ook een koekje mee
dan kijk ik weer verder naar
de heilige mis op mijn teevee

Joke Fleuren

alleloeja

kruisje
zo...
vader hemel amen

bidden
oma hemel
alleloeja

kruisje
zo...
vader hemel amen
alleloeja

amen

Tom van Dijk

De Roerom streeft ernaar maandelijks aandacht te schenken aan mensen met, hoe dan 
ook, een beperking. Deze maand pennenvruchten van enkelen van hen met heel ver-
schillende inhoud. 

Ger Hendriks †

mijn broer

mijn broer is vroeg gestorven
is doodgegaan
het gebeurde bij de weg
waar de koetjes liepen
mijn broer is op het kerkhof
in het graf begraven
jezus heeft hem geholpen met opstaan
en toen naar de hemel gegaan
mijn broer viert de verjaardag
altijd in de hemel
ieder jaar gaan wij met familie
naar zijn verjaardagsmis

Riet Kempen

In de Goede Week en met 
Pasen ben ik altijd heel erg 
religieus. Het kost me geen 
enkele moeite om me in te le-
ven in het verhaal van Jezus’ 
lijden en sterven. Ik neem aan 
alle vieringen in de kerk deel 
en ze kunnen me niet lang 
genoeg zijn. Bijna het mooi-
ste van alle vieringen vind ik 
de viering op tweede paasdag. 
Er is dan wel een mis met al-
les erop en eraan, maar be-
halve de voorganger, de koster 
en wat verdwaalde toeristen 
komt er bijna niemand naar 
de kerk. Het is natuurlijk ook 
logisch: na vier dagen lange 
vieringen hebben de meesten 
het wel gehad. Tweede paas-
dag is een dag voor familie-
bezoek en andere huiselijke 
aangelegenheden. Toch is het 
op die dag nog écht Pasen in 
de kerk.
 
Maar dan begint het. Het ‘nor-
male’ leven vangt weer aan en 
zoals ieder jaar verdwijnt het 
zalige paasgevoel als sneeuw 
voor de zon. Het is andermaal 
de dagelijkse strijd van kiezen 
tussen ’s ochtends bidden of 
op tijd naar mijn werk gaan. 
En als ik dan weer thuis ben, 
is er ook weer de afweging of 
ik eerst het avondgebed bid 
alvorens ik de krant pak. Wat 
maakt toch dat het zo moei-
lijk is, ‘geloven op maandag’? 
Ik weet dat ik me er een beter, 
evenwichtiger mens door voel 
als ik aandacht besteed aan 
mijn geloof, maar als er niet 
de intens prikkelende hoog-
tepunten zijn als lijdenstijd 
en paastijd, dan laat ik mijn 
vrome voornemens maar al te 
gemakkelijk sloffen. 
Dietrich Bonhoeffer heeft 
een prachtig stuk geschre-
ven over deze zogenaamde 
voornemens. Op de vraag die 
we onszelf stellen, waarom 
wij toch nooit werkelijk ons 
kunnen bekeren, zegt hij: 
‘Schreeuw niet zo, als was de 
hulp ver weg. Die is heel na-
bij, gij hoeft uw hand maar 
uit te strekken, zo nabij. Je-
zus Christus is al lang met jou 
op weg naar zijn Koninkrijk.’ 
Ik lees deze tekst heel vaak en 
weet dat hij gelijk heeft. 

Suzanne van der Schot

Hij heeft gelijk

De Roerom heeft tot nu toe bijna uitslui-
tend teksten van mensen met een beper-
king gepubliceerd. Ook tekeningen en 
schilderingen, indien publicabel, komen 
in aanmerking. Daarnaast wil De Roerom 
graag geïnformeerd worden over activitei-
ten, festiviteiten, studiebijeenkomsten en-
zovoorts waarbij mensen met een beper-
king uitdrukkelijk betrokken zijn. 

Redactie
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Maurice werd in 1952 door mgr. Mutsaers in de 
Sint Jan priester gewijd. Twee broers van Mau-
rice gingen hem daarin voor en een zou hem 
volgen. Maurice was intens gelukkig en dank-
baar dat hem de mogelijkheid was gegeven om 
tijdens zijn opleiding aan het Brabants Conser-
vatorium te studeren en later aan het Pontificio 
Instituto di Musica Sacra te Rome. Al genoot 
Maurice vooral bekendheid als musicus, toch 
was hij ook een zielzorger bij uitstek. Hij stond 
klaar voor zijn medemens. Zijn kleine, gehaaste 
gestalte deed soms anders vermoeden, maar hij 
was oprecht in iedereen geïnteresseerd en ont-
hield alles. Bij ziekte en andere moeilijke om-
standigheden was Maurice vaak de eerste die 
langs kwam of informeerde. Wekelijks ging hij 
voor in de ochtendviering in de Sint Jan. Zijn 
preken tijdens de zondagvieringen zijn onver-
getelijk, krachtig van betekenis en welsprekend, 
van niveau én kort. Zelf zei hij altijd: ‘Als je het 
in vijf minueten niet kunt zeggen, kun je het in 
een half uur ook niet.’

14 maart 2008 is de St. Jan te ’s-Hertogenbosch een markant persoon ontvallen. Maurice 
Pirenne, priester en musicus, overleed op negenenzeventig jarige leeftijd.

Maurice Pirenne
Paul Leenders

werken van Mathieu Geelen, Louis Toebosch 
en Maurice zelf. Niet alles werd door de zan-
gers gewaardeerd, maar Maurice had daarin al-
tijd het enig juiste standpunt: ‘Je hoeft het niet 
mooi te vinden, als je het maar mooi zingt.’

Bescheiden
Onder zijn leiding kreeg de Schola de zilveren 
Jeroen Bosch penning en de Albert Swane prijs. 
De eerste langspeelplaat verscheen begin ja-
ren ’70 waarvan de duizend exemplaren in één 
week uitverkocht waren. Latere lp’s mocht hij 
aanbieden aan leden van het koninklijk huis. 
Toch bleef Maurice de bescheiden man die hij 
was. Hij liep niet naast zijn schoenen, maar 
wist goed wat hij waard was.

Zijn naam bijgeschreven
In 1991 gaf de toenmalige organist Huub ten 
Hacken te kennen dat hij wilde stoppen. In 
overleg met mgr. Ter Schure nam Maurice 
plaats op de orgelbank, wat toch zijn eerste en 
grote liefde was. Hij was inmiddels tweeënzes-
tig en wist dat hij niet tot zijn dood met de kin-
deren van de Schola kon blijven werken. Als 
organist kon hij zijn talenten nog tot in lengte 
van jaren aan de kathedraal wijden. ‘Misschien 
wel de meest begerenswaardige positie in orgel-
land’ liet hij twee maanden voor zijn dood zijn 
opvolgster weten. Net zo min als de mooiste 
vrouw bestaat, bestaat het mooiste orgel, maar 
het orgel van de Sint Jan staat in ieder geval 
wel hoog genoteerd, zei Maurice ooit in een ra-
dio-interview. In het openingswoord tijdens zijn 
uitvaart werd gezegd, dat zijn naam in gouden 
letters in herinnering blijft. Zijn naam zal ook 
worden bijgeschreven op het grote orgel, waar 
alle organisten van de Sint Jan ‘voor eeuwig’ 
hun plaats hebben gevonden. 

Zijn muziek
De muziek van de componist Maurice Pirenne 
wordt vaak betiteld als moeilijk. Onzin. Zijn 
klankidioom is een zeer eigen idioom waarmee 
je vertrouwd moet raken. Maar eenmaal geraakt 
door zijn muziek, laat die je niet meer los. Hoe-
veel mensen zingen niet uit volle borst de re-
freinen mee van Koning is onze God. Hoe vaak 
klinkt in de Nederlandse kerken niet de prach-
tige psalm 23 Mijn herder is de Heer. Een ander 
juweeltje is psalm 4 Gij die mij ruimte geeft, 
geschreven voor de zieke plebaan Gerrit van 
de Camp. De indringende psalmen van Palm-
zondag en Goede Vrijdag zijn in deze vieringen 
niet meer weg te denken. Misschien is De beker 
van verdriet, gecomponeerd voor de altaaront-
bloting op Witte Donderdag, wel zijn kortste en 
meest indrukwekkende werk. Prachtige muziek 
om naar te luisteren en een belevenis om het te 
mogen zingen. In 2009 zal tot in Rome toe zijn 
laatste compositie, de Sint-Jans mis, worden ge-
zongen. Maurice was er gelukkig mee, dat hij 

Rector cantus
In 1965 werd Maurice gevraagd rector cantus 
van de Schola Cantorum van de St. Jan te wor-
den. Hij was componist en organist; dirigeren 
stond feitelijk niet op zijn ‘lijstje’. Uiteindelijk 
zou blijken dat Schola en kathedraal geen be-
tere keus hadden kunnen doen. De Schola werd 
in rap tempo ge-restyled. De opleiding ging 
naar de muziekschool, er werden dames toege-
laten, er kwam een jeugdcommissie, de Schola 
Puellarum werd opgericht en op de dagelijkse 
repetities kwam er ondersteuning van Nel van 
den Oort. Muziek van Josquin des Prez, Da Pa-
lestrina en uit de Bossche koorboeken werd aan 
het repertoire toegevoegd, evenals moederne 

Barmhartigheid
17 mei 9.30-16.30 u. Box-
telseweg 58, Vught: Feest 
van Barmhartigheid; 10-jarig 
bestaan ‘Beweging van 
Bermhartigheid’. 
Boxtelseweg 60, 5261 NE 
Vught; secretariaat@barm-
hartigheid.nl ; (073) 657 
70 44.

Boskapel
21 april 20.00-22.00 u. Maria 
Magdalena, feit en fictie; 
13 mei 20.00-22.00 u. Au-
gustinus’ zoektocht; 27 mei, 
20.00-22.00 u. De weg van 
Dag Hammarskjöld.
Graafseweg 276, Nijmegen; 
www.boskapel.nl; (024) 356 
18 09 (18.15-19.15).

Elim
19 april, Studio Elim 10.00-
16.00 u. Filmdag, ‘Freedom 
Writers’; 26 april Wandeldag 
(zie www.genx.nu)
Schiphollaan 30, 5042 TR 
Tilburg; (013) 463 85 05.

De Hooge Berkt
24 april 9.30u.-26 april 11.30 
u. De Kracht van het ouder 
worden.
Postbus 40, 5570 AA Berge-
ijk; (0497) 55 17 20; berge-
ijk@hoogeberkt.nl 

Berne Anders
20 april 14.00 u. Norber-
tuszaal Abdij: Dag van de 
aarde. Voor grootouders, ou-
ders en hun latere kinderen; 
21 mei 20.00 u. Meditatief 
Avonduur
Frank Kazenbroot, Ab-
dijstraat 49, 5473 AD 
Heeswijk; (0413) 29 92 99; 
gastenbroeder@abdijvan-
berne.nl 
 
Open Deur
Thema april: Bidden.
Postbus 29, 2700 AA Zoeter-
meer; (079) 361 54 81

TGL
Thema aprilnummer: de bro-
chure ‘kerk en ambt’.
info@tgl.be ; 00 32 2 509 
96 72.

Maurice Pirenne
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deze compositie heeft kunnen voltooien 
en mgr. Hurkmans was zeer verheugd het 
werk nog uit handen van Maurice te heb-
ben mogen ontvangen. 

Geprezen
Aan het begin van zijn muzikale carriè-
re kreeg Maurice Pirenne van de Pascal 
Schmeitzstichting de aanmoedigingsprijs 

voor jonge kerkmuziekcomponisten. In 
2001 volgde de dr. C. Rijnsdorp prijs voor 
zijn gehele oeuvre. Ook werd hij ‘gerid-
derd’, kreeg in 1998 persoonlijk de Albert 
Swaneprijs en bij zijn vijftigjarig pries-
terfeest de Parochiepenning. Vorig jaar 
ontving hij uit handen van burgemeester 
Rombouts de zilveren Jeroen Boschpen-
ning voor zijn grote verdiensten voor het 

culturele leven in Den Bosch. Naast alles 
wat Maurice in en voor de Sint Jan heeft 
gedaan was hij docent aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg, het Conserva-
torium van Arnhem en het Nederlands In-
stituut voor kerkmuziek te Utrecht.

Meer toekomst dan verleden
De viering van dood en verrijzenis op 19 
maart was met recht een viering. Geen be-
droefd requiem, maar hoopvolle klanken 
en teksten. ‘Wij weten van verrijzenis en 
dat het Lam een overwinnaar is’, ‘Ik ben 
de verrijzenis en het leven, wie in mij ge-
looft zal leven in eeuwigheid’. Zoals hij 
zelf in een preek aangaf: ‘Ik geloof onver-
woestbaar in het eeuwig leven, dankzij 
God’. In zijn laatste openbare toespraak 
zei hij: “Ik ben niet de jongste, noch de 
gezondste meer. Maar ik verzeker u dat 
de hoop overeind blijft in de overtuiging 
dat er ook voor senioren meer toekomst 
is dan verleden; niet door eigen kracht of 
verdiensten maar vanuit de Gratia Dei, de 
genade van God.’
Een vaste bewoner van de kathedraal is 
niet meer. Waar kon hij beter ten grave 
gedragen worden dan aan de Sint Jans-
laan op begraafplaats Groenendaal. Sint 
Jan was en is zijn - aardse - thuis.

Paul Leenders is proost van de 
kathedrale Schola Cantorum Den Bosch

Voor Maurice
 
Wonen in klanken
een hoofd vol melodieën
aarzelende stappen
licht gebogen
bedachtzaam aftastend
de klankkleur van en thema
op weg naar zijn kathedraal.

Daarbinnen groeien
onder zijn handen en voeten
orgeltonen uit tot spanningsbogen
gebroken akkoorden
opstandige gebeden
en hoopvolle dissonanten
in mystieke vervoering.

Onverwoestbaar geloven
in eeuwig leven
zijn diepste droom
gevat in polyfone schilderijen
vulde de ruimte
blijft resoneren
nu hij verstilt.

Louis Nabbe

‘Zijn naam wordt bijgeschreven op het grote orgel van de St. Jan’
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Frans Pernot (57) is afkomstig uit Limburg. 
Zijn religieuze opvoeding was wel katho-
liek, maar niet streng. Op zijn twintigste 
ging hij psychologie studeren. ‘Vooral om 
mezelf beter te begrijpen.’ Om dit zelfon-
derzoek te verdiepen ging hij zich speci-
aliseren in astrologie. In 1984 studeerde 
hij, als eerste psycholoog in Nederland, af 
op een scriptie over de integratie van per-
soonlijkheidspsychologie en astrologie. Op 
basis van de Waarderingstheorie en Zelf-
confrontatiemethode van de psycholoog 
Hubert Hermans ontwikkelde Frans een 
methodiek van astrologisch georiënteerd 
zelfonderzoek in samenwerking met een 
begeleider. Maar door zich volledig te iden-
tificeren met wat de horoscoop over zijn 
karakter zei, raakte Frans in een crisis. 

Holle spiegel
Frans vertelt wat hem overkwam. ‘Geloof 
in astrologie en het beoefenen daarvan kan 
resulteren in gelijkvormigheid aan de we-
reld. Je ontleent je identiteit en je houvast 
aan iets buiten je, iets wat net als jezelf ge-
schapen is. Vanuit je tijdruimtelijk gesitu-
eerd zijn projecteer je je psyche op de bui-
tenwereld en haalt deze vervolgens weer 
naar binnen. Als je niet uitkijkt raak je 
verstrikt in wat ik je horospook noem, een 
gigantische holle spiegel waarin je jezelf 

opsluit, een spinnenweb waar je niet meer 
op eigen kracht uitkomt. Dit is mij althans 
overkomen en ik ben zeker niet de enige.’

Van bijgeloof...
‘Ik kwam tot het besef dat de astrologie, 
die ik altijd gezien heb als een voorweten-
schappelijke manier om de werkelijkheid 
weer te geven en te begrijpen, een soort 
bijgeloof voor me was geworden, mijn enig 
houvast. Maar mijn leven raakte totaal ont-
wricht; ik had geen enkele zekerheid meer. 
De astrologie had mijn leven totaal versnip-
perd. Ik moest eruit gehaald worden en 
dat was alleen maar mogelijk door radicaal 
met de astrologie te breken. Ik had thera-
peutische hulp nodig, zocht ook een pastor 
op, ging bidden en vieren. En wat geen en-
kele psychotherapie voor elkaar kreeg: ik 
raakte mijn levensangsten kwijt en kwam 
tot gemoedsrust.’

... tot geloof
‘Waarom dit zo werkte is voor mij nu evi-
dent. Alleen een relatie met de levende 
Christus kan je bevrijden van krachten en 
machten die je gevangen houden. Astro-
logie gaat over het micro-macrokosmische 
betrekkingsgebeuren, spiritualiteit over het 
godmenselijk betrekkingsgebeuren. Daarin 
word je omgevormd tot wie je wezenlijk 

bent, kind van God, geschapen naar zijn 
beeld en gelijkenis. Het is een misverstand 
dat God en macrokosmos identiek zijn. 
God is de Schepper en de rest is geschapen. 
In de astrologie zie je jezelf weerspiegeld 
in de sterren, maar de sterren zien jou ab-
soluut niet. Je bevestigt jezelf als uniek 
wezen, maar je wordt ook verschrikkelijk 
eenzaam. God die van mij houdt en mij 
volledig aanvaardt en bevestigt in mijn per-
soon zijn, heeft mij daarentegen laten we-
ten: Ik zal jouw zon, jouw maan, jouw ster-
ren zijn, ik zal altijd bij jou zijn.’

Een Pinksterervaring
‘Heel ingrijpend was de dood van mijn 
moeder, die ik intensief op haar sterfbed 
heb begeleid. Zij had al geruime tijd last 
van hartzwakte en leed veel pijn als gevolg 
van beknelde zenuwen. In het jaar voor 
haar overlijden, toen ik zelf in mijn crisis 
zat, heb ik intensief contact met haar ge-
had. Met Pasen 1996 kon ik haar vertellen 
over mijn religieuze ommekeer. Zij merkte 
dat ik nog nooit zoveel gemoedsrust had 
getoond en het was alsof ze toen pas haar 
zorg en bezorgdheid voor mij kon loslaten. 
Een week later ging ze razendsnel achter-
uit en daags voor Hemelvaart zei ze dat 
ze zou gaan sterven. Na de ziekenzalving 
moest ze echter nog tien dagen lang een 
heftige doodstrijd doorstaan en op Pink-
sterzaterdag overleed ze. In die tien dagen 
heb ik veel voor en met haar gebeden. Ik 
ben, zeg maar, met haar meegegaan tot de 
hemelpoort. Tussen haar overlijden en be-
grafenis voelde ik mij zo sterk geraakt door 
Gods geestkracht dat ik het een pinksterer-
varing zou willen noemen. Het leek wel of 
ik iets proefde van het eeuwige leven dat 
ons wacht wanneer we sterven. In ieder ge-
val voelde de dood van mijn moeder voor 
mij als een spirituele geboorte en ik wilde 
een religieus leven gaan leiden.’

Omvorming
‘Toen ik mijn leven weer op de rails kreeg, 
heb ik vier jaar geestelijke begeleiding ont-
vangen van een aan het Titus Brandsma 
opgeleide religieus. Zij heeft mij geholpen 
om, na jaren van turbulentie, van door-
braak- en afbraakervaringen, stabiliteit te 
vinden in mijn geestelijk leven en dit in te 
bedden in mijn dagelijks leven. In de Kar-
melspiritualiteit vond ik woorden en beel-
den voor mijn levensverhaal. Ze vormde 
mij om van iemand die zichzelf zocht naar 
iemand die zich door God laat vinden.’

De Karmel
‘In de open kloostergemeenschap van de 
karmelieten in Nijmegen heb ik mijn spi-
ritueel thuis gevonden. Zij biedt mij een 
evenwicht tussen gebedsleven, gemeen-
schapsleven en werkzaam leven. Mijn 
vrijwilligerswerk bij het Titus Brandsma 

Wachter naast het kruis
Joost Koopmans

De Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen is een centrum van karmeli-
taanse spiritualiteit. Het gebouw alleen al heeft een ‘íconografisch programma’ 
te bieden: ramen en muurschilderingen vormen een zodanige eenheid, dat van 
een boodschap sprake is. Die boodschap wordt als een spiegel voorgehouden 
aan ieder die met aandacht de kerk bezoekt en zich opent voor haar geeste-
lijke ruimte. Dankzij ‘kerkwachten’ is de kerk ‘s zondags én alle dagen van de 
week te bezichtigen of liever ‘te ondergaan’. Met Frans Pernot, kerkwacht, heb 
ik een gesprek. Wat bezielt hem zo’n hele dag in de kerk te zijn? 

Kruis met gedachteniskruisjes aan de voet van het voormalig priesterkoor (© Foto: Jan van Lierop)
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Memorial is een mix van hart-, hoofd-, en 
handactiviteit. Als kerkwacht heb ik rust 
en ruimte voor contemplatie. Als mede-re-
dacteur van de Nieuwsbrief van het Titus 
Brandsma Memorial bevorder ik versprei-
ding van informatie en communicatie en 
als lid van de groep die de Tuin van Titus 
bijhoudt, mag ik lekker in de aarde wroe-
ten. Zoals de astrologie mij versnipperde, 
zo heeft deze spiritualiteit mij terugge-
bracht naar de eenvoud.’

Vrij voor God
Kerkwacht zijn vat Frans dus op als een 
vorm van contemplatie. Dit gebouw bin-
nengaan is een geestelijke ruimte bin-
nenkomen. In een veelkleurig palet van 
muurschilderingen en glas-in-lood-ramen 
ontvouwt zich hier namelijk een ‘icoon 
van christelijk leven’. Voor de trappen van 
het voormalig priesterkoor bevindt zich 
in het midden een groot liggend houten 
kruis waarop de gedachteniskruisjes wor-

den gelegd voor mensen die vanuit deze 
kerk zijn begraven of gecremeerd. ‘Ik voel 
me hier als wachter naast het kruis’, zegt 
Frans. ‘We komen er samen als volk van 
God om te vieren en op dagen dat ik de 
wacht houdt, maak ik me helemaal vrij 
voor God en voel me opgenomen in zijn 
ruimte. Als bezoekers er om vragen, maak 
ik met hen een rondgang door de kerk. Zo 
kan ik ook met anderen delen wat deze 
ruimte te bieden heeft. Naast dit vrijwil-
ligerswerk ben ik ook nog actief in twee 
verpleeghuizen. In het contact met demen-
terende ouderen ervaar ik datgene wat mij 
erg veel voldoening schenkt: eenvoud, on-
gedwongenheid met een lach en een traan, 
nabijheid.’

De Titus Brandsma Gedachteniskerk 
Keizer Karelplein in Nijmegen/Centrum 
is open van 8.00 tot 16.00 u.; 
op maandag, vrijdag en zondag van 
10.00 tot 16.00 u.

Interieur van de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen (© Foto: Jan van Lierop)

De Gaarde
13 mei 10.00-16.00 u. Meditatieve 
wandeling midden lente; In Overleg, 
persoonlijk begeleide sabbatperiode 
en/of retraite.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL Udenhout, 
(013) 533 58 46; postmaster@
degaarde.org 

DAC
21 april 11.00u-23 april 17.00u. Je ver-
zoenen met jezelf; 25 april 20.00u-27 
april.17.00u. Retraiteweekend - Wek 
mijn zachtheid weer.
(026) 326 44 24; info@dominicaans
centrum.nl 

Stille Retraite
Franciscaanse stille retraite 2 t/m 8 juni 
trappistinnen Berkel-Enschot; 22 t/m 
28 sept. minderbroeders Megen.
(0412) 40 38 85; ricky.rieter@hetnet.nl 

La Cordelle
7 mei 20.00 u.-14 mei 11.00 u.: Pink-
steren inspiratieweek.
Mariastraat 45, 4506 AD Cadzand; 
(0117) 39 29 97; info@lacordelle.nl 

Hof van Lof
8, 10, 24, 29 mei 14.00-16.00 u. Rond-
leiding.
(073) 642 10 56 (di t/m za 9.00-12.00 
u) ; Hacken.Th@inter.nl.net

Klooster Zwolle 
20 apr. 14.30-17.00 u. Dominicaner-
klooster Zwolle benefietconcert voor 
het studiefonds voor de kinderen van 
Módulos de Esperanza in Guatamala.
Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle; 
(038) 425 44 00; rectoraat@klooster-
zwolle.nl 

Spirituele Sociëteit
20 april 10.30-13.00u. Boerke Mutsaers 
Vijverlaan 2, Tilburg Het sprookje van 
de dood.
(013) 533 20 16; info@spirsoctilburg.nl 

Han Fortmann
17, 24 april; 8, 15, 22, 29 mei, 5, 12 
juni 17.45-19.15 u. Yoga van moed en 
mededogen.
(024) 323 26 61; w.yang@tiscali.nl

La Verna
3 mei 9.30-17.00 u. Voettocht rond 
Eilandspolder; 16 mei 10.00-16.00 u. 
Leven in het Nu, dag met Eckart Tolle; 
24 mei 9.30-16.30u. 20 km wandelen 
langs de Nieuwkoopse plassen.
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amster-
dam; (020) 346 75 30; info@laverna.nl
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Zwarte theologie
Marcel Zagers

Hoewel Europees van oorsprong 
heeft het moderne racisme in Ame-
rika welig getierd. Hier namelijk 
heeft de blanke anderen van hun 
menszijn beroofd, omdat hij zichzelf 
superieur vond of er economisch 
voordeel in zag. Black Power is de 
beweging van de kleurlingen, die 
met alle mogelijke middelen tegen 
hun onderdrukking opkwamen. 
Wanneer de zwarte in opstand komt 
en zelfs zijn leven in de waagschaal 
stelt, dan wil hij de blankenmaat-
schappij dwingen om naar hem 
te kijken en te erkennen dat hij 
bestaat. Dit schrijft James H. Cone in 
1970 in Zwarte theologie en Black 
Power.

Getto-theologie
Heeft het Evangelie iets te zeggen 
aan deze machteloze zwarten, die 
hun bestaan dagelijks bedreigd 
zien door de blanke macht? Het 
evangelie zelf verandert niet, maar 
elke generatie komt voor nieuwe 
vraagstukken te staan waarmee het 
Evangelie in verband moet worden 
gebracht. Dat is de taak van de 
theologie. Volgens Cone bestaat 
er behoefte aan een theologie die 
het Evangelie van zijn ‘blankheid’ 
bevrijdt. Alleen wanneer de theo-
logie een ‘getto-theologie’ wordt, 
een theologie die tot de zwarten 
spreekt, heeft de boodschap van 
het Evangelie een belofte van leven 
voor de zwarte; anders is het een 
dode boodschap.

Vrijheid
Het christendom begint en eindigt 
met de mens Jezus: zijn leven, dood 
en verrijzenis. Wie over God of de 
mens spreekt zonder het eerst over 
Jezus Christus te hebben, vervalt tot 
inhoudloze, abstracte taal. (Barth) 
Jezus is de mens voor anderen. 
Hij zag zijn bestaan onlosmakelijk 
gebonden aan andere mensen, - in 
het bijzonder de onderdrukten, de 
verschoppelingen, de ‘zondaars’. 
Jezus is niet beperkt tot de eerste 
eeuw. Hij is onze tijdgenoot. Als Hij 
niet in de getto’s is waar mensen 
aan de zelfkant van het bestaan 
leven, dan is het Evangelie een 
leugen.
Vrijheid betekent niet: doen wat 
ik wil, maar worden wat ik behoor 

Franck Ploum

God niet kleurenblind

I have a dream…, de bekende toespraak van Martin Luther King. Hij werd het 
boegbeeld van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en is dit voor menig-
een tot op de dag van vandaag. Velen weten echter niet dat zijn denken en 
geloven wortelen in de zwarte spiritualiteit. Een stroming die ontstaan is van-
uit de geheime en ondergrondse kerken van de zwarte Amerikaanse slaven 
en vorm kreeg in spirituals en blues. In onze serie Vergeten Theologieën een 
gesprek met Theo Witvliet. Als journalist bij de IKON werd hij in de jaren ze-
ventig geraakt door de Zwarte theologie. Deze was in het begin van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw ontstaan als een theologische reflectie op de be-
tekenis van de burgerrechtenstrijd van Martin Luther King en de Black Power 
beweging van Malcolm X.

Theo Witvliet is emeritus hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam. Hij do-
ceerde Geschiedenis van het Christendom 
in de 19e en 20e eeuw. Het accent lag 
hierbij op de oecumenische beweging en 
nieuwe theologische bewegingen die bui-
ten het westen ontstonden. Van 2004 tot 
2006 was hij verbonden aan het oecume-
nisch instituut Bossey in Zwitserland, dat 
verbonden is met de Wereldraad van Ker-
ken en de Universiteit van Genève. Eén 
van de leerstoelen daar wordt door het 
Vaticaan gefinancierd. ‘Het boeiende van 
dit instituut is dat er studenten uit de hele 
wereld komen. Van alle confessies ook, 
protestants, rooms katholiek, orthodox en 
pinksterbeweging. Alle continenten zijn 
vertegenwoordigd, wat het heel spannend 
maakt.’ Op dit moment doet Witvliet nog 
van alles, maar is nergens meer aan ver-
bonden.

Eerste kennismaking
Zijn passie voor de Zwarte Theologie ont-
stond in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw. ‘Ik was redacteur bij de IKON. Als 
theoloog was ik de aangewezen persoon 
om te volgen wat er op theologisch gebied 
allemaal gebeurde en nieuwe stromingen 
in Nederland te introduceren. Ik was bij-
voorbeeld een van de eersten die op radio 
en televisie aandacht besteedde aan de be-
vrijdingstheologie uit Latijns-Amerika en 
elders.’ James Cone was op dat moment 
de belangrijkste vertegenwoordiger van 
de Zwarte Theologie uit de V.S. In 1973 
ontmoette Witvliet deze inspirerende man 
voor het eerst. ‘Hij werd uitgenodigd door 
de Wereldraad van Kerken voor een le-
zing. Daar was ik bij. Veel vernieuwers 
en denkers van dat moment waren er; bij-
voorbeeld de Braziliaanse volkspedagoog 
Paulo Freire. Dat was mijn eerste kennis-
making met de Zwarte Theologie.’

Doen wat niet kon
Witvliet raakte onder de indruk van Cone. 
‘Ik herinner me nog dat hij me heel sterk 
deed denken aan Martin Luther King en 
Malcolm X. Dezelfde retoriek hoorde je 

Theo Witvliet (© Foto: Franck Ploum, bureau Mamre)
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te zijn. Is God niet in Jezus Christus 
mens geworden, opdat de mens 
mocht worden wat hij is? Zolang de 
mens slaaf is van de macht van een 
ander, is hij niet vrij om te worden 
wat hij is: mens. Het merkwaardige 
is, dat degene die een ander tot 
slaaf maakt zichzelf ook tot slaaf 
maakt. Onbeperkte vrijheid is een 
vorm van slavernij. Racisme is de 
gevangenschap waarin de blanken 
vrij zijn om zwarten te mishande-
len, te verkrachten en te doden. 
Ooit was het heel gewoon om een 
zwarte te lynchen, tegenwoordig 
vermoorden de blanken hem door 
hem met massa’s in het getto op te 
sluiten en vuil en wanhoop de rest 
te laten doen. Wanneer de zwarten 
hun vrijheid opeisen, worden de 
blanken eveneens bevrijd, - ge-
dwongen om de zwarte als mens te 
ontmoeten.

Liefde
Is Black Power niet in tegenspraak 
met de christelijke liefde? Weinig 
woordvoerders van Black Power 
propageren namelijk de liefde als 
het juiste antwoord van de zwarte 
op de onderdrukking door de blan-
ke. Je naaste beminnen betekent 
bereid zijn de naaste als een gelijke 
te ontmoeten en te doen wat no-
dig is, omdat hij is die hij is, een 
schepsel van God. Het is niet nodig 
de vraag ‘Wie is de naaste?’ te 
stellen. Dat God de zwarte bemint, 
betekent dat God hem tot ‘iemand’ 
gemaakt heeft. Zijn zwart-zijn, door 
de samenleving veracht, is een 
bijzondere schepping van God zelf. 
God heeft hem een nieuw beeld 
van zichzelf gegeven, zodat hij nu 
kan worden wat hij in feite is. Hij 
weet nu ook dat de definitie van 
hem, door de blanke samenleving 
geformuleerd, onverenigbaar is 
met het nieuw-ontdekte beeld. In 
een wereld die de zwarten geleerd 
heeft zichzelf te haten neemt de 
moderne zwarte geen afstand meer 
van zijn zwart-zijn, maar aanvaardt 
hij en bemint hij die als een gave 
van de Schepper.

De zwarte theologie is op de eerste 
plaats een theologie van en voor de 
zwarten en heeft tot doel het chris-
telijk geloof zodanig te analyseren, 
dat de zwarten tegen hun zwart-
zijn ‘ja’ en tot het blank-zijn ‘nee’ 
kunnen zeggen en dit ook menen, 
aldus Cone.

Mensen zullen opstaan

Mensen zullen opstaan
tegen onrechtvaardigheid,
volgen het Verhaal
dat naar een nieuwe toekomst leidt.
Mensen zullen opstaan
voor vrede wereldwijd.
Mensen zullen opstaan,
zullen opstaan wereldwijd.

Denk aan alle mensen
die gewond zijn of verzwakt
van wie ook het laatste
restje hoop wordt afgepakt,
keer op keer vernederd
als gebroken riet geknakt.

Denk aan alle mensen
zonder kracht om op te staan,
die voorgoed gevallen
door het leven moeten gaan.
Kent een God het onrecht
dat een mens wordt aangedaan?

De allermooiste dromen
gaan met tegenslag gepaard.
Je struikelt over stenen
als je naar de sterren staart.
Leven is de moeite
van het vallen méér dan waard.

Mensen zullen opstaan
tegen onrechtvaardigheid,
volgen het Verhaal
dat naar een nieuwe toekomst leidt.
Mensen zullen opstaan
voor vrede wereldwijd.
Mensen zullen opstaan,
zullen opstaan wereldwijd.

Marcel Zagers

bij hem terug. Het was een bevlogen toe-
spraak. Ik was journalist en hij zette mij 
aan het denken. Voor het eerst begreep ik 
dat mensen als King en andere meer radi-
cale figuren niet zomaar uit de lucht kwa-
men vallen. Die stonden in een traditie, die 
te maken had met de geschiedenis van de 
invisible church. De kerk die er was, maar 

die er van de blanke slavenhouders niet 
mocht zijn omdat ze een bron van protest 
tegen het onmenselijke systeem was. ‘Tij-
dens de toespraak van Cone voelde Wit-
vliet zich geconfronteerd met zijn eigen 
theologisch denken en de beperkingen 
daarvan. ‘Hij maakte mij duidelijk waar ik 
stond en daagde mij uit na te denken over 
mijn positie als theoloog, mijn wereld- en 
godsbeeld. Cone vertelde iets waar ik in 
mijn hele theologische opleiding nog nooit 
over had gehoord: dat er een zwarte kerk 
was die doodgezwegen werd, - dat er zwar-
te mensen waren die deden wat volgens de 
Amerikaanse autoriteiten niet kon, name-
lijk net zo diepgaand nadenken over God 
als westerse theologen dat deden.’ 

God in de getto’s
Voor Witvliet betekende dit een grote 
omslag in zijn denken en theologiseren. 
Samen met vele anderen ontdekte hij de 
zogenoemde contextuele theologie: er be-
staat geen theologie die universeel is, elke 
theologie wordt bepaald door cultuur, 
geschiedenis en het dagelijks leven van 
mensen. ‘Ik ben me gaan verdiepen in de 
geschiedenis van de slavernij en de be-
trokkenheid van Nederland hierbij. Maar 
ik ging ook ontstaan en inhoud van de 
Blues en de Spirituals bestuderen. Ik ben 
het gaan zien als een uitdaging voor de 
‘blanke’ theologie. De belangrijkste ont-
dekking voor mij was dat God niet kleu-
renblind is. God is te vinden waar mensen 
niet als mens worden erkend, tot slaaf ge-
maakt. De tekst van Matteüs 25 over de 
minsten van mijn broeders betekende dat 
God eerder in de getto´s van zwart Ame-
rika te vinden was dan in de blanke vil-
lawijk. Voor mij was het niet langer meer 
vanzelfsprekend om Christus onbewust 
of bewust als blanke te zien en af te beel-
den.’ Uiteindelijk resulteerde dit in 1984 
in een promotie met een proefschrift on-
der de titel De weg van de zwarte Messias, 
een boek dat ook in Engeland en Amerika 
is verschenen.

Presentie van de Geest
Een belangrijk verschil in de manier van 
theologie bedrijven is de omgang met he-
den en verleden. ‘Westerse theologen zijn 
meestal gericht op het verleden. Wat zeg-
gen bijbel en traditie? Binnen de zwarte 
theologie is de centrale vraag waar de le-
vende Jezus als Messias nu te vinden is. 
Zwarte theologen werken meer vanuit 
het licht van het evangelie en zoeken dan 
naar plekken en situaties waar Christus 
present is in hun dagelijks leven. Vanuit 
die presentiegedachte worden ook kerk-
diensten door zwarte mensen aan de on-
derkant van de samenleving anders be-

vervolg op pagina 14
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Zuid-Afrika
De Zwarte Theologie is een emancipatie-
theologie en staat daarmee in een breed 
scala van theologische stromingen die in 
de tweede helft van de vorige eeuw op-
kwamen en de emancipatie van bepaalde 
groepen voor ogen hadden. ‘Elke eman-
cipatie-theologie stelt zichzelf in het te-
ken van haar eigen opheffing. Als het 
doel is bereikt of de situatie sterk veran-
derd, heeft ze zichzelf overbodig gemaakt. 
Daarom is de zwarte theologie van toen 
en in die vorm ook niet meer toepasbaar 
op de huidige situatie, want die is vol-
strekt anders dan veertig jaar geleden. 
Wat je wel vaak ziet is dat nieuwe stro-
mingen uit andere werelddelen gedachte-
goed oppakken en het op hun situatie toe-
passen. Met de zwarte theologie is dit ook 
gebeurd. Zo was ik in 1975 in Detroit bij 
een theologische conferentie. Er vonden 
gesprekken plaats tussen allerlei emanci-
patie-theologieën. Dit was het begin van 
de Oecumenische Associatie van Derde 
Wereld Theologen, waarin voor het eerst 
in de geschiedenis theologen uit Afrika, 
Azië, Latijns-Amerika en Zwart Amerika 
met elkaar tot een theologisch debat kwa-
men.
Een goed voorbeeld van zo’n uitwisseling 
van gedachtegoed is Zuid-Afrika. Zwarte 
studenten werden in het Zuid-Afrikaanse 
apartheidssysteem niet toegelaten aan de 
blanke theologische universiteiten. Steve 
Biko en anderen kwamen echter in con-
tact met de zwarte theologie uit de V.S. en 
herkenden daar onmiddellijk hun eigen 
situatie in. Ze pakten het op en de Black 
Theology ging een belangrijke rol spelen 
in de strijd tegen apartheid. Allan Boessak 

leefd. Het worden oplaadmomenten om 
het de rest van de week te kunnen uithou-
den. Lichamelijk en geestelijk beleven ze 
in hun diensten heel sterk de kracht van 
de Geest. Op dat moment moet het gebeu-
ren, het gaat niet om een toekomstdroom 
of een pie in the sky, een luchtkasteel. Ze 
willen de presentie nu ervaren, anders 
wordt het leven zinloos. Dit kun je begrij-
pen als je weet hoe de geschiedenis van 
de zwarte Amerikaanse bevolking er uit-
ziet, hoe ze leefden en merendeels nog 
leven in de grote steden en elders. Nog 
steeds zit één op de negen zwarte jongens 
tussen de 17 en 30 jaar in de gevangenis. 
Dit heeft niet alleen met criminaliteit te 
maken, maar ook met een geschiedenis 
van discriminatie en racisme.’ 

Spiritual als uitnodiging
Witvliet is zich bewust dat er gewaakt 
moet worden tegen romantisering van de 
zwarte kerken. Er zitten natuurlijk ook 
schaduwkanten aan. Bijvoorbeeld wan-
neer de zwarte predikers, black preachers 
misbruik maken van hun leidersrol in de 
zwarte gemeenschap. Maar duidelijk is 
wel dat religie in deze context een andere 
rol krijgt. ‘Religie helpt je om het te kun-
nen uithouden in de onderdrukking. De 
spirituals spelen daarbij een heel belang-
rijke rol. Ook daarin worden toekomst en 
heden sterk met elkaar verbonden. Denk 
bijvoorbeeld aan de bekende spiritual 
Steal away with Jesus. Dit lied lijkt in eer-
ste instantie alleen te gaan over een vlucht 
uit het heden, maar was tegelijk ook een 
waarschuwingslied. Wanneer zwarte sla-
ven het op het veld begonnen te zingen, 
dan wisten ze dat er die nacht weer een 
geheime bijeenkomst van de onzichtbare 
kerk, invisible church was.’

Predikant laat de Geest voelen
De Zwarte Theologie heeft zich met name 
ontwikkeld vanuit de protestantse traditie. 
Vooral in de Baptisten- en Methodisten-
kerk. Daarom speelt de bijbel, het Woord 
en de vertaling daarvan door de predikant 
zo’n belangrijke rol. In de zwarte kerken 
worden de bijbelse verhalen vooral gele-
zen vanuit het oogpunt van bemoediging 
en bevrijding. In haar reflectie maakt de 
zwarte theologie gebruik van alle nieuwe 
en moderne exegetische methoden. Maar 
deze reflectie staat ten dienste van de da-
gelijkse praktijk. Niet voor niets dat deze 
kerken zulke begenadigde sprekers heb-
ben voortgebracht. ‘De oproep van de 
predikant moet krachtig genoeg zijn om 
de aanwezigheid van de Geest niet alleen 
aannemelijk, maar vooral voelbaar te ma-
ken. De predikant maakt de Geest verbaal 
werkelijk. Het is een retoriek die je bij 
King, Jesse Jackson en zelfs bij een politi-
cus als Barak Obama tegenkomt.’

en Desmond Tutu zijn de bekendste Zuid-
Afrikanen die in de traditie van de zwarte 
theologie staan.’ 

Huidige problematiek
Vanuit Europa is lang gedacht dat racis-
me en de strijd om burgerrechten typisch 
Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse proble-
men waren. Witvliet ontdekte, met name 
tijdens de wereldwijde conferenties, dat 
wat elders gebeurde ook toepasbaar was 
op de Europese situatie. Hij is ook van 
mening dat dit nog steeds van toepassing 
is. ‘Steeds meer heb ik ontdekt dat discri-
minatie en racisme zó deel uitmaken van 
onze wereld als geheel, dat het nog steeds 
van belang is om kennis te nemen van 
deze vorm van bevrijdingstheologie. Kijk 
eens naar onze omgang met de migran-
tenproblematiek. We worstelen ontzettend 
met de manier waarop we moeten om-
gaan met de cultuur en geschiedenis van 
mensen die hier zijn komen wonen en 
niet op korte termijn weggaan. Kijk eens 
naar de migrantenkerken. Alleen de term 
is al beladen. Die hebben wij er opge-
plakt, die hebben ze zelf niet bedacht. Het 
lijkt onschuldig, maar opnieuw hebben 
we mensen in hokjes gezet.’

Achterhoedegevecht
Volgens Witvliet is er geen sprake van stil-
te rond de zwarte theologie. ‘Bereikt is in 
elk geval dat de meeste universiteiten een 
vak als interculturele theologie doceren. 
Ook werkt het door in het theologiseren 
van nieuwe groepen die nadenken over 
hun situatie, in een nieuwe context en 
andere tijd. Theologie kan niet meer uni-
verseel en los van de context gezien wor-
den. Alleen de officiële kerk gelooft nog 
in een contextloze en tijdloze theologie en 
dogmatiek. Maar dat is een achterhoede-
gevecht. Zelfs de missiekerken geloven dit 
niet meer. Ook Azië en China geven op ei-
gen wijze uitdrukking aan hun geloof en 
strijd. Mensen hebben geleerd te zoeken 
naar hun eigen identiteit en laten zich die 
niet langer opleggen door anderen. Daar-
aan ontlenen ze kracht en macht. Allan 
Boesak noemt macht: de moed om te zijn!’ 

Spiritualiteit
Vandaag kan de zwarte theologie ons 
vooral ook leren wat de betekenis van 
spiritualiteit is. Want zij heeft ontdekt en 
laten zien dat spiritualiteit en handelen el-
kaar niet uitsluiten. ‘De grote bevrijdings-
theoloog Gutiérrez definieert spiritualiteit 
als de levensstijl die diepe eenheid geeft 
aan ons bidden, denken en handelen. 
Martin Luther King noemde dat soul force, 
zielskracht Het gaat dan om een spirituali-
teit die het volhoudt, ook al sta je met de 
rug tegen de muur.’

Dr. Martin Luther King
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Werkgroep Peerke Donders

Peerke Donders ‘pasje’ en gebed

In het kader van de actie voor een nieuw 
museum - ‘paviljoen’ - voor Peerke Don-
ders is een uniek devotieprentje uitge-
bracht. Het heeft de vorm en exact de-
zelfde uitvoering als een pasje, ‘card’ van 
bank en verzekering of een lidmaatschap. 
Er staat een moderne afbeelding van Peer-
ke Donders in frisse, hedendaagse kleuren 
en een modern gebed op. Het is voor het 
eerst dat een devotieprentje zo is uitge-
voerd. 

Gebed

Peerke Donders, jij die een 
zegen bent voor de mensen: 
omdat grenzen voor jou niet 
bestonden, omdat voor jou 
kleur, religie, rang of stand 
er niet toe deden.

Peerke Donders, met jouw 
open blik op de wereld: 
die partij trok voor elke 
medemens als voor een vriend,
die met jouw gouden hart 
tijd en ruimte overbrugde, 
die liet zien dat God er is 
voor alle mensen. 

Peerke Donders, help ons 
samen sterk te zijn 
in moeilijke tijden,
help ons elkaar te leren 
kennen en te begrijpen,
help ons de wereld mooier 
en beter te maken.

Het gebed, geschreven door de Tilburgse 
journalist Paul Spapens, legt een relatie 
tussen Peerke Donders en deze Tilburgse 
zalige als een persoon die uitstekend past 
in de hedendaagse, mondiale ontwikkelin-
gen. Het devotieprentje is er nu nog alleen 
in het Nederlands, maar verschijnt bin-
nenkort ook in het Frans, Duits en Engels.
Het van een stevig soort kunststof ge-
maakt devotieprentje kost € 2,-. Het kan 
bij de andere ‘cards’ worden gestoken 
waarvan iedereen er tegenwoordig wel 
een paar bij zich heeft. De prentjes zijn 
verkrijgbaar in het winkeltje met devoti-
onalia van Peerke Donders naast het ge-
lijknamige café bij het geboortehuisje in 
Tilburg-Noord en op de pastorie Heikant-
Quirijnstok De Schans 122 in Tilburg-
Noord. De opbrengst komt ten goede aan 
de actie om 1 miljoen en 55.000 euro in 
te zamelen voor het Peerke Donders Pa-
viljoen. Deze actie verloopt uiterst succes-
vol. Alles is erop gericht om het museum 
volgend jaar 27 oktober te openen. Op die 
dag wordt de tweehonderdste geboorte-
dag van deze bekendste Tilburgse icoon 
gevierd. 

Van Peerke Donders bestaan verschil-
lende devotieprentjes in meerdere talen. 

De Tilburgse zalige wordt door steeds 
meer mensen gezien als iemand die door 
zijn leven een voorbeeld is van hoe in de 
multiculturele samenleving mensen met 
elkaar kunnen optrekken en begrip en 
respect voor elkaar hebben. Deze wens 
klinkt nadrukkelijk door in het nieuwe 
gebed.

Informatie Denis Hendrickx 
(013) 455 06 63.

Een impressie van het Peerke Donders Paviljoen

Petrus Norbertus Donders, C.Ss.R. Tilburg, 
* 27 oktober 1809  † Batavia (Suriname), 
14 januari 1887 was een Nederlands pries-
ter die in 1982 is zaligverklaard.
Op 5 juni 1841 werd hij vervroegd tot 
priester gewijd, 31 jaar oud, en op 1 au-
gustus 1842 vertrok hij naar Suriname. 
Hij werkte als kapelaan in Paramaribo 
en in een melaatsenkolonie gevestigd op 
de voormalige plantage Batavia aan de 
rivier Coppename. In 1856 werd hij de-
finitief overgeplaatst naar Batavia. Op 24 
juni 1867 legde hij de kloostergeloften af, 
en trad hij toe tot de orde der Redemp-
toristen. In de periode daarna maakte 
hij missiereizen naar de Indianen in het 
binnenland, tot hij in 1882 werd terug-
geroepen naar Paramaribo. Van 1883 tot 
en met 1885 werd daar een cederhouten 
kathedraal gebouwd, de Sint Petrus en 
Paulus Kathedraal. In oktober 1885 werd 
Donders opnieuw naar Batavia gezonden. 
Daar kreeg hij op 1 januari 1887 een nier-
ontsteking, 13 dagen later overleed hij, 77 
jaar oud.
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Wij zijn een echtpaar en vier religieuzen, 
zoekend naar inzet en inkeer. We zijn als 
heel verschillende mensen bij elkaar ge-
komen, maar ieder had eenzelfde doelstel-
ling. Het was niet moeilijk. Gemeenschap-
pelijk kozen en kiezen we voor sociale 
gerechtigheid, vrede en gelijkwaardigheid 
van mensen. Vandaar onze collectieve 
aandacht voor vluchtelingen, het behoud 
van de aarde en de verhouding tussen arm 
en rijk.

Hechte band
Maar je kunt niet alles op je eentje. Daar-
om verdelen we de taken naar ieders ta-
lent en mogelijkheden binnen en buiten 
het gebouw. We sluiten ons zoveel moge-
lijk aan bij bestaande initiatieven in Eind-
hoven of daarbuiten. Deze taakverdeling 
werkt prettig. Het is een manier om ook 
ieders persoonlijke ontwikkeling en ver-
langens kans te geven. Het is ‘elkaar in de 
hand werken’.
Onze keuzes hebben geleid tot een hechte 
band met elkaar en met anderen. Deze an-
deren zijn op de eerste plaats onze naaste 
buren, want de Hoogstraatgemeenschap is 
slechts één partner in het kloostergebouw. 

Hoogstraatgemeenschap Eindhoven

Gemeenschap

We delen het gebouw met Emmaus, 
woon- en werkgemeenschap, met Vluchte-
lingen in de knel, met Omslag, de Grieks-
orthodoxe Kerk en de Combinatie, opvang 
voor jongeren in crisissituaties. Als orga-
nisaties inspireren en ondersteunen we 
elkaars activiteiten. Het is boeiend om er-
varingen te delen en het daagt ons uit om 
in beweging te blijven. Onlangs werd deze 
plek een ‘Broedplaats van solidariteit’ ge-
noemd. 

Gemeenschap ... Een verouderd of weer nieuw woord in een samenleving, ge-
kenmerkt door individualisme?
Het Servicepunt Anders Wonen, Anders Leven van Omslag, werkplaats voor 
duurzame ontwikkeling, wordt veel bezocht. Er komen daar veel vragen bin-
nen over woon- en leefgemeenschappen. Soms verwijst Omslag naar ons als 
Hoogstraatgemeenschap. Dan is het aan ons om te vertellen wie we zijn, hoe 
we leven met onze doelstelling, hoe we gemeenschap zijn geworden en weer 
opnieuw worden als mensen zich wel of niet tijdelijk bij ons aansluiten. Ons 
verhaal, verteld vanuit onze ervaringen.

Zoveel mensen die 
gezocht of gevraagd
in de schijnwerpers staan. 
Zoveel stille werkers, trouwe zielen 
nooit genoemd en nergens voorop. 
Wie niet dient, dient tot niets.

Zoveel mensen die
hebben wat hun hartje begeert. 
Zovelen die armoe lijden, 
tobben met een handicap. 
Wie zich kwetsbaar weet, 
is met anderen begaan.

Zoveel mensen die 
zich voor hun werk 
rijkelijk laten uitbetalen. 
Zovelen die om-niet zorg dragen
voor medemens en schepping. 
Wie geeft wat hij heeft 
is waard dat hij leeft.

Peer Verhoeven

de initiatieven in Eindhoven en elders. 
Dat is voor ons opnieuw duidelijk gewor-
den doordat Heide, Jürgen en Aliejenne 
zich tijdelijk bij ons hebben aangesloten. 
Vanuit de protestantse kerk brengen zij 
in onze gemeenschap een diaconaal jaar 
door. Zij hebben onze betrokkenheid bij 
bestaande Eindhovense activiteiten uitge-
breid door hun ervaringen bij ons binnen 
te brengen. De tijd van Heide en Jürgen 
is voorbij. We nemen niet graag afscheid. 
Hun aanwezigheid en inzet hebben onze 
betrokkenheid op wat er gebeurt in de sa-
menleving nog versterkt. We hebben, ge-
lukkig, ontdekt, dat onze gemeenschap 
geen gesloten kring is. 

In beweging blijven
Onze behoefte aan vaste of tijdelijke be-
woners is nog sterker geworden. We heb-
ben het nodig, dat nieuwe inzichten ons 
als huidige gemeenschap aanvullen en in 
beweging houden. Er zijn meerdere mo-
gelijkheden. Het kan door intern in het 
klooster mee te leven, maar ook door in 
de nabije omgeving te wonen om zo prak-
tisch en inspirerend bij te dragen. In be-
weging blijven is een noodzakelijke voor-
waarde om in deze turbulente maar ook 
boeiende tijd mee te werken aan een leef-
bare wereld voor alle mensen. We houden 
daarom onze deur open voor iedereen, 
die zich aangesproken voelt om aan de 
opdracht voor een betere wereld te willen 
meewerken.

Vereniging ‘Hoogstraatgemeenschap’
Hoogstraat 301A, 5654 NB Eindhoven;
(040) 252 56 09, fax (040) 251 57 67.

Gebed 
 
Jij die mij hebt geweven 
in de schoot van mijn moeder, 
mij als een wonder daar geschapen -

Jij die van mij wist al voor ik was
en mij hoorde toen ik stil werd 
gevlochten uit het hart van de aarde -

Jij die mij op het oog had 
al voor ik werd geboren en
voor wie heel mijn leven open lag
al had ik er nog geen dag van beleefd -

bewaar mij en neem ter harte 
wat in mij omgaat: dat ik niet 
naar nergens onderweg ben 
en dat mijn pad niet doodloopt.
(Naar psalm 139)

Peer Verhoeven
Open kring
Ons zicht op de samenleving wordt ook 
verbreed door deel te nemen aan bestaan-

Earth Charter International, een van de initiatieven 
die gedragen wordt door de Hoogstraatgemeenschap
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Na lang zoeken heeft onze lesbische vrien-
din haar liefde gevonden. Na lang zoeken 
hebben zij samen een woning gevonden, die 
groot genoeg is om twee leefgeschiedenis-
sen van ieder bijna vijftig jaar te herbergen. 
Nu zoeken zij nog iemand die eens per week 
met stoffer en blik door hun riante huis met 
atelierruimte loopt. Er heeft zich een interi-
eurverzorger van mannelijke kunne gemeld. 
En juist dit intrigeert me nu. Dat interieur-
verzorgingswerk, bedoel ik dan.

Slaapkamergeluk
Jeanne van Leijsen

Geraakt en aangesproken als 
ze was door de woorden ‘Doe 
dit om mij te gedenken…’, 
herkende ze zich niet in de 
wijze waarop volgens officiële 
kerkelijke richtlijnen de eu-
charistie door de priester aan 
de gewone mens werd ‘toe-
gediend’. Toch vond ze het te 
gemakkelijk om de handdoek 
in de ring te gooien en ging 
ze door met haar vrijwilligers-
werk. Het leidde regelmatig tot 
conflicten.

Hier dacht ze allemaal niet 
aan toen ze in de rij naast de 
kist stond om de communie te 
ontvangen. Nu dacht ze aan 
de vader van een vriendin die, 
te jong, gestorven was. Ze was 
met haar gedachten bij hem 
en bij het verdriet van haar 
vriendin. Uit gewoonte open-
de ze haar handen. ‘Geen Li-
chaam van Christus voor jou’, 
klonk het. Doodstil werd het. 
Versteend bleef ze staan, haar 
handen nog steeds geopend. 
Ongelovig keek ze de priester 
aan, die haar doordringend 
aankeek. Als blikken konden 
doden… Hij hield de hostie 
stevig klem, vastbesloten die 
niet weg te geven. Zo bleven 
ze een tijdje tegenover elkaar 
staan - de hele kerk keek mee.
Toen stond er in de zijbeuk 
een man op, iemand van het 
bestuur. Hij pakte de schaal 
met hosties uit de handen van 
de priester, die te verbaasd was 
om te reageren, en ging tussen 
de priester en de jonge vrouw 
in staan. Hij nam een hos-
tie en terwijl hij die in de ge-
opende handen van de vrouw 
legde, zei hij zacht en stame-
lend: ‘Het Lichaam van…’ Hij 
stopte, kón het niet zeggen. 
Het werd nog stiller. Toen zei 
hij: ‘Dit zal het Lichaam van 
Christus worden, overal waar 
mensen met elkaar vreugde en 
verdriet delen.’

Van de priester is niets meer 
vernomen. Wel verscheen la-
ter regelmatig een man op de 
achterste bank, die zich ano-
niem en schoorvoetend in de 
rij mensen voegde. 

panden op. Ook zij schrijft en vindt brief-
jes van en voor haar opdrachtgevers, die zij 
nauwelijks in levenden lijve ontmoet. Hris-
tina’s passie is fotografie en gaandeweg de 
documentaire zien we haar tijdens en na het 
schoonmaakwerk bezig met prachtig zwart-
wit-fotowerk in ‘haar huizen’. Ook werkster 
Rie - ja zo schrijft Palmen dat - spreekt over 
‘haar huizen’. Alsof het personen zijn. Terwijl 
Hristina - overigens na toestemming - prach-
tige foto’s maakt, is Rie met haar zilvergrij-

Het stuur overgenomen

Vriendins en partners voornaam beginnen 
beide met een ‘C’ en op de uitnodiging voor 
de ‘housewarming party’ op 8 maart - Inter-
nationale Vrouwendag - verwijzen die beide 
C’s op kunstzinnige wijze naar het aantal 
cc’s - kubieke centimeters in plaats van ku-
bieke meters - dat hun slaapkamer groot is. 
De een leesbeest en de ander kunstkenner, ga 
ik op zoek naar een toepasselijk cadeau en 
beland zoals gewoonlijk in de boekwinkel. 
Mijn oog valt op een verhalenbundel met 
korte literaire verhalen, die de damesglossy 
Elegance uitbrengt vanwege haar vijfenzes-
tigjarig bestaan. Als ik de bundel opensla, 
val ik in een verhaal van Connie Palmen dat 
de titel draagt ‘Witte Raaf’ en als ondertitel 
‘De vrouw poetste haar vloeren, stofte haar 
boeken en liet kleine briefjes achter, die na 
haar dood benadrukken hoe weinig ze van 
haar wist’. Ik zet mijn tas weg en zink neer 
op de opstapkruk. Verkocht!

Diezelfde week zie ik een documentaire op 
tv over een jonge Bulgaarse vrouw, die twaalf 
jaar geleden naar Nederland is gekomen 
om hier een toekomst op te bouwen. Voor 
haar brood poetst ze prachtige Amsterdamse 

ze haardos vaak in het casino te vinden. De 
briefjes van Rie heeft Palmen in een mooie 
map bewaard, terwijl de briefjes en foto’s van 
Hristina verworden tot een soort porte-folio. 
De briefjes van Rie waren vaak aandoenlij-
ke excuusbriefjes voor gebroken of verloren 
voorwerpen: het vergankelijke verleden. Hris-
tina correspondeerde - in het Engels - over 
haar wens tot creatie: het scheppende heden. 

Verschillende overeenkomsten en overeen-
komstige verschillen delen deze reeds gestor-
ven Rie en de ‘belofte’ Hristina. Ik koop de 
verhalenbundel vanwege het verhaal voor de 
een en bestel via internet een prachtige slaap-
kamerfoto voor de ander. Met dit een en an-
der verschijn ik op Vrouwendag op de party. 
De eerste rondgang door het huis is al bezig 
en we sluiten aan. Dan hoor ik onze vrien-
din zeggen: ‘Ja, voor de slaapkamer zoeken 
we nog een mooie foto’. Bedoelen we dit met 
slaapkamergeluk?

(© Foto: Jac van Leijsen)
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Wie de Week Nederlandse Missionaris 
kent, weet van deze jaarlijks terugkerende 
campagne. Ieder jaar houden honderden 
Nederlandse parochies in het Pinkster-
weekend collectes tijdens de vieringen 
in hun kerk. De opbrengst daarvan komt 
ten goede aan de WNM. Ook brengt de 
WNM een boekje uit in de reeks Mensen 
met een Missie. Hierin wordt het werk van 
Nederlandse missionarissen, missionaire 
werkers of missionaire bewegingen uitge-
breid belicht. In bladen over spiritualiteit 
en religie verschijnen verhalen over mis-
sionarissen, portretten van religieuzen en 
berichten over missionaire bewegingen. 
Dit jaar geeft de WNM ook digitaal vorm 
aan haar campagne. Op de nieuwe web-
site www.weeknederlandsemissionaris.nl 
vindt u informatie onder meer informatie 
over uitgezondenen en het boekje van de 
WNM. Meld u aan voor de gratis digitale 
nieuwsbrief.

Doelen
De WNM werft sinds jaar en dag fondsen 
voor de ondersteuning van het werk van 
Nederlandse missionarissen met cursus-
sen, opleidingen en lectuur. In vroegere 
tijden kregen missionarissen die elke paar 
jaar op verlof kwamen naar Nederland, 

ook een - bescheiden - vakantietoelage 
toegekend. Missionarissen hadden en heb-
ben immers geen eigen inkomsten. Maar 
al te vaak moesten zij op verlof voor reis- 
en verblijfkosten een beroep doen op hun 
familie. Door deze kleine bijdrage hoefden 
zij zich niet bezwaard te voelen.

Missionaire werkers
Inmiddels zijn de tijden flink veranderd. 
De traditionele missionarissen hebben op 
steeds meer plekken ruimte gemaakt voor 
hun opvolgers: de missionaire lekenwer-
kers. Zij werken vanuit eenzelfde inspira-
tie als de missionarissen. Vanuit hun ka-
tholieke geloof werken ze aan een wereld 
die gebaseerd is op gerechtigheid, vrede, 
welvaart en welzijn, juist voor hen voor 
wie dit niet vanzelfsprekend is. Zij doen 
dit niet vanuit een religieuze congregatie 
of orde, maar op eigen initiatief. Er wor-
den nog steeds kleine vakantietoelagen 
aan missionarissen op verlof uitgekeerd, 
maar het zwaartepunt van de bestedingen 
van de WNM ligt nu op de uitzending van 
deze lekenwerkers. Tientallen missionaire 
werkers werken over de hele wereld op 
het terrein van onderwijs, mensenrechten, 
de positie van inheemse volken, vrouwen 
en gezondheidszorg. De missionaire wer-

kers voelen zich, net als hun voorgangers 
de Nederlandse missionarissen, geroepen 
om een bijdrage te leveren aan een betere 
wereld. Een wereld die beantwoordt aan 
Gods bedoelingen. Daarvoor nemen zij 
genoegen met een bescheiden salaris dat 
zich verhoudt tot lokale salarissen. Zij la-
ten zich doorgaans voor jaren uitzenden 
en vertrekken niet na enkele maanden als 
het leven tegenzit. Hieruit spreekt dezelf-
de solidariteit die zo kenmerkend was en 
is voor de Nederlandse missionarissen.

De spiritualiteit van Abrazo
Het campagnethema voor WNM 2008 is 
Abrazo. Abrazo betekent omhelzing in het 
Spaans en staat ook voor persoonlijke in-
breng, contact of ontmoeting. Contact en 
ontmoeting zijn voor de spiritualiteit van 
mensen met een missie van essentieel be-
lang. Net als missionair werk is een Abra-
zo, een omhelzing, wederzijds. Voor een 
Abrazo moet je minstens met z’n tweeën 
zijn. Van een omhelzing worden altijd 
twee mensen blij. De warmte van een om-
arming is voor twee mensen voelbaar.
Uit het thema Abrazo spreekt ook de 
warmte die we met de mensen van het La-
tijns Amerikaanse continent associëren. 
In het boekje in de reeks Mensen met een 
Missie staan dit jaar dan ook een aantal 
missionaire werkers centraal die in Mexi-
co werkzaam zijn. Zij vertellen over hun 
drijfveer. Waarom zij ooit voor het missi-
onaire werk kozen in plaats van een baan 
in Nederland. En waarom zij zich net als 
missionarissen geroepen voelden anderen, 
die het minder hebben, bij te staan in hun 
streven naar een menswaardig bestaan.

Abrazo, een omhelzing wederzijds
Jeroen Stam

Dit jaar houdt de Week Nederlandse Missionaris (WNM) van 5 tot en met 12 
mei haar actieweek. Deze landelijke campagne wordt traditiegetrouw gelan-
ceerd in het pinksterweekend. De campagne wil vooral fondsen werven voor 
de ondersteuning van Nederlandse missionarissen en de uitzending van mis-
sionaire lekenwerkers. Ook ziet de Week Nederlandse Missionaris het als een 
belangrijke taak in Nederland bekendheid te geven aan de spiritualiteit en er-
varingen van Nederlandse missionarissen, hun opvolgers én de verhalen van 
de mensen met wie zij werken. Dit jaar luidt het thema Abrazo, Spaans voor 
omhelzing.

Barbara Dolman
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Missionair werk in Mexico
Hoewel het Mexico economisch en poli-
tiek ogenschijnlijk redelijk voor de wind 
gaat is er voor wie verder kijkt meer aan 
de hand. De redelijke welvaart komt ten 
goede aan een kleine bovenlaag van de 
Mexicaanse bevolking. Onderhuids slui-
meren tal van langslepende en geweldda-
dige conflicten over land en welvaart tus-
sen de Mexicaanse overheid enerzijds en 
inheemse volken en kleine boeren ander-
zijds. De economische malaise zorgt er-
voor dat veel Mexicanen hun heil zoeken 
in het Noorden, in de Verenigde Staten. 
Grote delen van het Mexicaanse platteland 
raken hierdoor volledig ontvolkt. Juist 
daarom heeft WNM drie missionaire wer-
kers uitgezonden naar Mexico.

Barbara Dolman 
Barbara Dolman is onderzoeker en waar-
nemer bij de mensenrechtenorganisatie 
Frayba. Ze studeerde niet-westerse socio-
logie in Amsterdam. De drang zich te wil-
len verdiepen in anderen en zich voor hen 
te willen inzetten, heeft Barbara van haar 
ouders. ‘Ze hebben me opgevoed met de 
idee dat je je eerst in mensen en hun situ-
atie moet verdiepen alvorens een oordeel 
te vellen. Maar nog beter en moeilijker is 
het om niet te veroordelen.’

Jet Nauta 
Jet Nauta werkt sinds 2001 in Mexico. Ze 
studeerde Communicatiewetenschappen 
in Amsterdam en werkt nu voor de inter-
nationale vredesorganisatie SIPAZ, Servi-
cio Internaçional por la Paz in de provin-
cie Chiapas. Ze staat er lokale gemeen-
schappen bij in langslepende geweldscon-
flicten. Jet vindt haar inspiratie in de wil 

van lokale boeren en dorpelingen om hun 
leven te veranderen en de spiraal van ge-
weld te doorbreken. In de regio Chiapas 
is de bevolking politiek en religieus sterk 
verdeeld. SIPAZ probeert de partijen nader 
tot elkaar te brengen. In 2005 maakte Jet 
enkele spannende momenten mee. Volks- 
en mensenrechtenorganisaties ontvingen 
toen voortdurend ernstige bedreigingen 
en werden dagelijks geïntimideerd. Een 
collega van haar werd toen neergestoken. 
Maar Jet wil zich niet laten intimideren en 
is niet van plan haar werk te staken. ‘We 
hebben meteen een actie georganiseerd. 
‘Wat zou het voor volksorganisaties en 
mensen die wij met onze internationale 
aanwezigheid bescherming bieden beteke-
nen, wanneer SIPAZ zou afhaken?’

Jeroen Pruijn
Jeroen Pruijn werkt als adviseur fair trade 
in Mexico. Hij studeerde Culturele Antro-
pologie in Nederland. Tijdens een stage 
in 1991 werd hij geraakt door het land en 
de positie van de inheemse volken. Zijn 
inspiratie haalt hij uit het werken met de 
mensen aan de basis van de Mexicaanse 
samenleving. Hij werkt voor de organi-
satie Eerlijke Handel in Mexico, die zich 
inzet voor eerlijke prijzen voor koffie van 
kleine boeren op de binnenlandse kof-
fiemarkt. Zijn standplaats is Mexico-stad. 
Hier heeft hij, op verzoek van de landelij-
ke koepelorganisatie van koffieboeren, een 
keten van koffiebars opgezet. Deze keten 
draagt de naam La Selva. Ook richtte hij 
een netwerk tegen extreme armoede op.

Sofia Luna
Niet alleen Nederlandse missionaire wer-
kers staan centraal in het boekje. Soila 

Luna is een Mexicaanse die midden in de 
spiritualiteit van wijlen aartsbisschop Ser-
gio Méndez Arceo staat. Deze bisschop, 
die leefde tussen 1907 en 1992, was een 
sleutelfiguur in de sociale strijd in de deel-
staat Morelos. Soila Luna zet zich op haar 
beurt in voor de bewoners van Cuernava-
ca. Samen met hen strijdt ze bijvoorbeeld 
tegen de komst van een gigantische vuil-
nisbelt die de gezondheid van duizenden 
mensen sterk zal beïnvloeden. In de lijn 
van de bevrijdingstheologie organiseert ze 
de bewoners en geeft hen instrumenten 
om zélf voor hun belangen op te komen.

Naast de getuigenissen van Soila, Barbara, 
Jet en Jeroen vertelt het boekje van CMC 
Mensen met een Missie over tal van men-
sen die werken aan een betere wereld. Het 
zijn hun verhalen en het is hun inspira-
tie die de Week Nederlandse Missionaris 
in haar pinkstercampagne door Neder-
land wil tonen en laten klinken. Wellicht 
ook voor ons een moment om even stil te 
staan bij het mooie en belangrijke werk 
van deze geïnspireerde mensen, maar 
vooral bij de mensen met wie zij werken: 
de volken in het Zuiden.

Steun voor missionaire werkers
Giro 676; Bank 64.45.33.676 t.n.v.
Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Het boekje bestellen via de website CMC 
Mensen met een Missie; www.cmc.nu

© Foto's: Wim Gijsbers, gemaakt tijdens een feest (eigendom CMC Mensen met een Missie) 
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Redactie

Berichten

Gesprekken te Pas

Stichting Damiaancentrum Nederland orga-
niseert Gesprekken te Pas, een serie wande-
lingen met korte inleiding en napraten bij 
een kopje koffie. Elke derde zondag van de 
maand van 9.30 uur tot 11.30 uur vanuit 
het Damiaancentrum aan de Slophoosweg 
1 in Olland wandelen in het hart van het 
Groene Woud en praten over een bepaald 
thema. ‘Wij hopen de aanwezigen het ge-
voel te geven, dat zij bij ons op verhaal 
kunnen komen.’ Voor 2008 staan nog de 
volgende thema’s vast:

- Begin
 20 april (wieden)   
- Waarom kies je wat je kiest?
 18 mei (groeien)   
- Geloven met of zonder God
 15 juni (zomer - vaderdag)  
- Opvoeden is meer dan voeden
 17 augustus (vakantie)  
- Op weg naar het paradijs
 21 september (herfst)  
- Tijd om de oogst op te slaan
 19 oktober (najaar - Allerzielen) 
- Valt er iets te winnen bij verlies?
 16 november (advent)
- Als hoop overgaat in verwachting
 21 december (winter - Kerstmis) 
  
De bijeenkomsten zijn weliswaar spiri-
tueel, maar niet direct religieus van ka-
rakter; iedereen is danook van harte wel-
kom. De wandelingen bij Gesprekken te 
Pas hebben geen ander doel dan zichzelf; 
we keren op dezelfde plaats terug, maar 
zijn misschien toch iets verder gekomen. 
Bij onmogelijk weer beperken we ons tot 
de gesprekken, waarbij we kunnen terug-
vallen op de mogelijkheden van het Da-
miaancentrum. Voor de kosten van con-
sumpties, verwarming e.d. wordt gehoopt 
op een bijdrage van ± € 4,-. Maar gelden 
blijft, dat iedereen welkom is! Van harte 
nodigen wij u uit om aan één, meerdere 
of alle Gesprekken te Pas deel te nemen.

Commissie vieringen Damiaancentrum 
Jeanne Kohlmann

Fier

Het tweede nummer van de 11e jaargang 
van Fier, getiteld Trots op mijn werk, is 
uitgekomen. Het opent met Trots - Een 
ongewoon woord voor een gewoon streven 
van Donne Schmaal. Het thema wordt ver-
der uitgewerkt door Judith Metz, Sietske 
Rustenburg-van de Poppe en Rosaliene Is-
raël, die zich vorig jaar met haar man ver-
bonden heeft aan een communiteit in Am-
sterdam op Oudezijds 100. Daarnaast be-
vat dit nummer boekbesprekingen en co-
lumns. Fier - dat staat voor Feministisch, 

Inspirerend, Eigenzinnig, Religieus -
komt elke twee maanden uit.

Bestellen via redactiefier@hetnet.nl 
of www.tijdschriftfier.nl

Wereldreizigers gezocht!

Droom je ervan naar Afrika, Azië of La-
tijns-Amerika te gaan om een nieuwe cul-
tuur intensief te leren kennen en vriend-
schap te sluiten met mensen die onder 
heel andere omstandigheden leven dan 
jij? Vind je daavoor een goede voorberei-
ding belangrijk? Kom dan zaterdag 17 mei 
2008 naar de informatiebijeenkomst van 
Jongeren & Missie. Wij vertellen je graag 
over de mogelijkheden die we jou kunnen 
bieden. Je bent om 10.30 uur welkom op 
ons kantoor aan de Havensingel 25 in  ’s-
Hertogenbosch. Spreekt het je aan, dan 
kun je meedoen met de voorbereiding in 
de periode van 8 t/m 11 juli. 

Geef je op voor de informatiebijeenkomst 
via: info@jongerenenmissie.nl of bel 
(073) 613 07 15. Meer informatie op 
www.jongerenenmissie.nl. 

Via del Mondo 2008

Via del Mondo 2008 presenteert kinder-
groepen uit Suriname, India en Mali. 
Dyompo Futu (Suriname), Bollywood 
Dancers (India) en Mandinka Kids (Mali) 
zijn dit jaar op uitnodiging van Mundial 
Productions te zien op het kinderfesti-
val Via del Mondo. Dit is het evenement 
van, voor en door kinderen dat van 1 tot 
en met 20 mei door Nederland reist. Hier 
staan de kracht, creativiteit, cultuur, kun-
sten en talenten van kinderen wereldwijd 
centraal. In Tilburg (Muzentuin) is het 

18 mei zover: Via del Mondo in de Mu-
zentuin. Speciaal voor Via del Mondo 
komen jaarlijks in mei drie kindergroe-
pen uit ontwikkelingslanden naar Neder-
land. Deze kindergroepen komen om de 
boodschap van de acht Millenium Doelen 
kracht bij te zetten.
De locaties die Via del Mondo aandoet: 
Rotterdam zaterdag 3, 10 en 17 mei; 
Berg en Dal zondag 4 mei;  
Den Bosch en Leeuwarden maandag 5 
mei; Maasbracht donderdag 15 mei; 
Tilburg zondag 18 mei; Heel dinsdag 
20 mei. 

Kijk voor meer informatie op 
www.viadelmondo.nl 

Stadsprocessie Roermond

Zondag 10 mei om 17.45 uur vertrekt de 
Stadsprocessie van Roermond, waarbij 
kaarsen gebracht worden naar de Kapel 
van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, vanaf 
het Munsterplein. De stadsprocessie is 
oeroud en uniek in Nederland. De grote 
kaarsen kunnen worden aangestoken in 
de Kapel bij bijzondere gebeurtenissen in 
een Putgemeenschap of in de betreffende 
beroepsgroep. De Stadsprocessie stond 
vorig jaar in het teken van de brandweer. 
Dit jaar staat de processie in het teken van 
onze zorg- en hulpverlening. Onder het 
motto Zorg Dragen dragen verschillende 
zorginstellingen in de processie een kaars 
mee met de afbeelding van St. Camillus, 
patroonheilige van de Zorg. Het Stadsbe-
stuur van Roermond ontsteekt in de Kapel 
de zogenaamde ‘Stadskaars’.

Secretariaat: P. Heijnen
Valkenhorst 11, 6043 RK Roermond 
tel. en fax (0475) 32 51 33.

(© Foto: Dolph Cantrijn / Mundial Productions)
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Redactie

Boeken

Goed onderwijs

In de reeks Augustinus-uitgaven van Uit-
geverij Damon verscheen onlangs een 
nieuw deel dat Goed onderwijs getiteld is 
en als ondertitel Christendom voor begin-
ners heeft. Ingeleid, verzorgd en vertaald 
door Vincent Hunink en Hans van Reisen 
- met de oorspronkelijke Latijnse tekst er-
naast afgedrukt - geeft dit boek een hel-
der beeld van de didactische aanpak van 
Augustinus bij zijn onderricht aan ge-
loofsleerlingen. Verrassend is de actuele 
betekenis ervan ook in het huidige on-
derwijsdebat. ‘Goed en inspirerend onder-
wijs geven, zonder zelf je motivatie kwijt 
te raken’, zo formuleren de auteurs zelf, 
sprekend in de geest van Augustinus, de 
betekenis en inhoud van dit bijzonder 
fraai uitgegeven boek. Dankzij een uit-
gebreide en goed gedocumenteerde inlei-
ding komen talloze interessante aspecten 
aan de orde zoals het feit, dat Augusti-
nus de eerste in de geschiedenis van de 
catechese is die met nadruk onderzoek 
bepleitte naar de motieven van de leerlin-
gen om christen te worden.Naast de bun-
del preken, al eerder verschenen, is deze 
uitgave een welkome aanvulling in het 
portret dat Damon aldus samenstelt van 
deze kleurrijke kerkvader. Van harte aan-
bevolen.         Louis Nabbe

Vincent Hunink en Hans van Reisen 
Goed onderwijs, Aurelius Augustinus
Uitgeverij Damon Budel 2008; € 19,90 
ISBN 978 90 5573 861 8

Ethiek van de zorg

Speciale aandacht verdient zeer zeker het 
themanummer in de reeks ‘Filosofie en 
praktijk’ met als titel Ethiek in de zorg. 
Daarin komt ‘de dreigende soms letter-
lijk als zodanig voorgestelde uitkleding 
van de zorg’ - zoals de redactie het tref-
fend formuleert - dwingend aan de orde. 
De stand van zaken zeker in de zorge-
thiek wordt belicht door Annelies van 
Heijst, docent ethiek aan de Universiteit 
van Tilburg. ‘Waarom zou het iemands 
zorg zijn?’ staat boven de bijdrage van 
Katharine Gardiner, studieadviseur van 
de faculteit Wijsbegeerte te Groningen. 
Zij gaat promoveren op een proefschrift 
over zorgethiek. Mariëtte van den Ho-
ven docent ethiek aan de Universiteit van 
Utrecht vraagt zich af ‘waar de grenzen 
van de grenzeloze zorg liggen’. Een reeks 
uitermate actuele artikelen.

Louis Nabbe

Ethiek van de zorg, themanummer van
Filosofie en Praktijk, jrg 29 no. 1 
Uitgeverij Damon Budel 2008

Prachtig lexicon

‘De behoefte om de trefwoorden van re-
ligieuze objecten bijeen te brengen, ont-
stond binnen het reguliere overleg van re-
ligieuze musea van Nederland. In dit taal-
project nam de Stichting Kerkelijk Kunst-
bezit in Nederland (SKKN) het voortouw. 
Deze stichting inventariseert het roerend 
erfgoed in de kerken van alle gezindten 
en van kloosters in Nederland. Haar ter-
menlijst en die van Museum Catharij-
neconvent zouden als basis dienen voor 
een nieuwe termenlijst. Spoedig bleek dat 
naast de termen ook objectbeschrijvin-
gen wenselijk waren. Vervolgens dat er 
een basis moest worden gelegd voor een 
thesaurus, welke ten goede zou komen 
aan de Nederlandstalige digitale Art and 
Architecture Thesaurus (AAT) onderge-
bracht bij het Rijksbureau voor Kunsthis-
torische Documentatie (RKD). Foto’s van 
de beschreven objecten zouden het project 
completeren en de toegankelijkheid van 
het materiaal bijzonder vergroten. Dankzij 
de goede contacten met de Vlaamse colle-
ga’s konden ook Vlaamse termen worden 
opgenomen.’ Zo begint het voorwoord op 
de geïllustreerde lexicon Religieus erfgoed 
van de kunsthistorica dr. Mieke van Zan-
ten. Zij standaardiseerde de termen, for-
muleerde objectbeschrijvingen en verza-
melde duidelijke afbeeldingen. Haar lexi-
con beperkt zich niet tot voorwerpen die 
een rol speelden in het religieuze leven 
en de liturgie. Er is ook plaats ingeruimd 
voor zogeheten parafernalia zoals devoti-

onalia en penningen en voor voorwerpen 
die niet religieus van aard zijn, maar vaak 
in en bij kerken te vinden waren zoals 
stoven, blusemmer en zerkenlichter. 
Dit lexicon past helemaal in een tijd die 
voor nu en straks een ‘verdwijnende tra-
ditie’ wil veilig stellen. Hoewel behoorlijk 
bekend met deze traditie, moet ik erken-
nen dat me inmiddels blijkbaar veel ont-
schoten is en dat ik van het bestaan van 
vele voorwerpen nooit geweten heb. Reli-
gieus erfgoed is een schitterend boek, alfa-
betisch opgezet, met een thematische in-
dex en voor wie meer wil weten een lite-
ratuurlijst die te overzien is. Zowel auteur 
als uitgever kunnen er trots op zijn; zeer 
vele in verleden en heden geïnteresseer-
den zullen er dankbaar gebruik van gaan 
maken. Prachtig en belangrijk werk, dat 
zichzelf aanbeveelt!     Peer Verhoeven

dr. Mieke van Zanten Religieus erfgoed. 
Geïllustreerd lexicon Walburg Pers Uitgevers-
maatschappij 2008; ISBN 90 5730 522 4; 
€ 39,95

De zerkenlichter
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Uw parochieblad

Cees Remmers

Pasen en Pinksteren op één dag

Onderweg naar Pasen blijken in paro-
chies mensen heel verschillende dingen 
te doen om elkaar te helpen daadwerke-
lijk te geloven. Om met Petrus te spre-
ken: Hij die gekruisigd werd, gestorven is 
en begraven, leeft! In het gelovig doen en 
laten van lieve mensen in en rond onze 
kerken is Hijzelf doende. In veel paro-
chies waait Zijn geest en vallen Pasen en 
Pinksteren op één dag. 

In parochie Druten/Puiflijk namen 50 
mensen deel aan een bijzondere avond 
vertelt Wij Samen Kerk.
‘Onder leiding van dorpsgenoot Ciske Da-
vids, docent tekenen en kunstgeschiede-
nis aan de Pabo maakten we kennis met 
het werk van de Joodse schilder Marc 
Chagall. Beeld na beeld werd de kijk van 
Chagall op vreugde en lijden getoond. Met 
hart en ziel en grote vitaliteit schildert hij 
wat hem raakt: zijn liefde voor zijn vrouw 
Bella, het dorpsleven, het geloof en de tra-
ditie, maar ook de harde realiteit van oor-
log en vervolging. In nagenoeg elk schilde-
rij en glas-in-lood raam weet Chagall door 
voorstelling of kleurgebruik iets van hoop 
op te roepen!’

Het parochiebulletin Info Ravenstein:
‘Het is een mooie traditie dat we in onze 
parochie extra aandacht geven aan onze 
zieken en ouderen. In dit verband werd 
er de voorbije jaren een viering gehouden 
waarin ouderen en zieken die dit wensten 
de Ziekenzalving ontvingen. Voor velen 
bleek het een ervaring waaruit een mens 
nieuwe moed kan putten. Ook dit jaar zal 
er weer zo’n viering zijn op 18 maart, die 
zal plaatsvinden in de vernieuwde Sint 
Jozefkapel, gemakkelijk toegankelijk met 
rolstoel en rollator. Het seniorenkoor zingt 
en na afloop is er een hartelijk samenzijn 
op de pastorie.’

In het paasnummer van Gaandeweg Em-
mausparochie Den Bosch een initiatief 
vanuit de MOV groep.
‘Vijf jaar geleden zijn we als parochie een 
overeenkomst aangegaan met Soil. Deze 
organisatie zet zich in om kinderen (die 
op de vuilstortplaats spullen zochten om 
in het onderhoud van hun familie te voor-
zien!) een schoolopleiding te kunnen ge-
ven. We spraken af als parochie om in ie-
der geval vijf jaar lang € 1.200,- te sturen 
ter ondersteuning. Naast incidentele bij-
dragen en collectes werd dit project voor-
al gesteund door een groep van zo’n 15 
mensen die al die jaren maandelijks een 
bijdrage overmaakten. We hebben nu dit 
project afgesloten en we gaan nu op zoek 
naar een nieuw parochieproject. Want we 
vinden dat wij, met onze welvaart, ook 
voor mensen ver weg verantwoordelijk-
heid hebben.’

In Groesbeek willen ze een nieuwe start 
maken met ’t jongerenpastoraat.
‘Tot drie jaar geleden hadden we in onze 
parochie het zogenaamde JOP, een groep 
jongens en meisjes die na hun vorm-
sel maandelijks bij elkaar bleven komen 
voor een gezellige en tegelijk verdiepende 
avond. Een paar keer per jaar hadden we 
een bijzondere ontmoeting. Zo gingen we 
een keer naar het Kerkschip op de Waal, 
naar de daklozen in Nijmegen, naar Ma-
riëndaal of de Meent. Soms werd een 
film gedraaid die tot nadenken stemde. 
Het was een vitale groep van 30 jonge-
lui. Maar door wisseling in de leiding is 
de groep toen moeten stoppen. We willen 
nu een nieuw begin maken. Alle jongens 
en meisjes die de voorbije 4 jaar gevormd 
werden kregen een brief van ons en ze 
kunnen nu reageren via e-mail.’

Het Parochieblad Cuijk sluit aan bij wat 
er speelt rond mensen met een bijna 
dood ervaring. Een parochiaan doet ver-
slag over zijn beleving.
‘Mijn vriendin belde 112 en in minder 
dan geen tijd stond de ambulance voor de 
deur. De twee hulpverleners namen mij 
ter plekke onderhanden. Ik had, zo bleek 
een vrijwel dodelijke hypo en dus werd 
er alles gedaan om mij weer tot leven te 
wekken. Na ruim een uur kregen de heren 
mij weer enigszins bij bewustzijn. Ik zag 
twee vreemde kerels naast mijn bed, al-
lerlei instrumenten, naalden, slangen et 
cetera….en ik was kwaad! Want ik was 
‘onderweg’; waarheen wist ik niet, maar 
wel herinner ik mij dat ik innig tevreden 
was, ja zelfs bijna volkomen gelukkig….
En dan opeens die rauwe werkelijkheid….
Natuurlijk ben ik blij dat ik er nog ben. 
Maar die paar seconden van geluk, zalig-
heid, gelukzaligheid, zijn mij bijgebleven.’

De Kerkdrielse Bode wordt inmiddels 
– een derde goedkoper! - gedrukt door 
uitgeverij Narratio. Resultaat: zeer goed 
verzorgd, heldere letter, gevarieerde in-
houd. O.a. over een bijeenkomst voor 
nabestaanden, waaraan twintig mensen 
deelnamen.
‘Els Klompers verzorgde de inleiding, 
waarin zij de gevoelens die mensen in een 
rouwproces doormaken ter sprake bracht: 
verdriet, ontkenning, verwarring, boos-
heid, aanvaarding, liefde, leegte, schuld-
gevoel…de tijd dat het stil wordt om je 
heen. De moeilijke dagen van het jaar. Ze 
sprak over goed bedoelde raadgevingen, 
opmerkingen die onbedoeld pijn doen. Na-
dien werd er in kleine groepjes verder ge-
praat aan de hand van ’n aantal vragen. 
Dan vooral wordt duidelijk hoe belang-
rijk contact met lotgenoten is. Dan kom 
je tijd tekort. En dus werd er afgesproken 
om iedereen nog eens te benaderen of er 

behoefte is aan een vervolg. Het initiatief 
voor deze avond werd gewaardeerd; ook 
door hen die lieten weten niet aanwezig 
te zijn.’

Het Parochienieuws Nuenen en aan-
grenzende kerkdorpen ademt vitaliteit en 
veelzijdigheid uit. Zó kun je geloof voe-
den en vieren. Een voorbeeld daarvan.
‘In de paasnacht is weer de jaarlijkse Pel-
grimage naar het Licht, de meditatieve 
wandeltocht langs kerken en kapellen in 
de nabije omgeving. Aan het eind van de 
(dit jaar oecumenische) paaswake ontste-
ken we de lantaarn die we de hele nacht 
met ons mee zullen dragen. We gaan op 
weg en stoppen zo nu en dan voor een 
lied, een tekst of momenten van stilte: in 
Gerwen, bij Hooydonk in Nederwetten, 
bij het kruisbeeld aan de Boord en Voster-
dijk, bij de Antoniuskapel in ’t Eeneind 
en het Van Goghkerkje; en tenslotte op de 
begraafplaats de Roosdoncken, waar we 
met het licht van de lantaarn paaslicht 
ontsteken op elk graf en het paasevange-
lie lezen. Daarna is er een paasontbijt in 
De Regenboog.’

Oirschot is een arme kerk rijk. Want in 
De Klokken van de Sint Petrusparochie 
staat te lezen dat de monumentale kerk 
grote (geld)zorgen baart.
‘De Sint Pieter of Sint Petruskerk mag dan 
een onverwoestbare uitstraling hebben, de 
inspectierapporten laten een heel ander 
beeld zien: tufsteen dat afbrokkelt, voegen 
die naar beneden vallen, de ophanging 
van de klokken die versleten is en ga zo 
maar door. In totaal is voor deze ingrij-
pende restauratie 6 miljoen euro nodig. 
Er is subsidie aangevraagd bij het rijk, 
waarover in juni/juli een beslissing valt. 
Maar we hebben 2 miljoen euro nodig van 
particulieren, verenigingen, fondsen en 
bedrijven. Heeft u ideeën voor een actie, 
bel of schrijf ons. En als u de restauratie 
wilt steunen kunt u een bijdrage storten 
op het banknummer van onze ‘Stichting 
Behoud Sint Pieter Oirschot’. Of anders 
gezegd: Laat het gezicht van Oirschot niet 
verpieteren!’
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Keuze van de redactie

Ingezonden

 Naar Rome en Jerusalem

‘Toen ik nog pastoor was heb ik de ont-
wikkeling meegemaakt, dat vele mensen 
zich steeds minder kerkbetrokken gingen 
voelen, maar zich wel gelovig bleven noe-
men. Ze gingen en gaan steeds meer op 
zoek naar plekken waar ze op hun eigen 
manier met een persoonlijk beleefd geloof 
kunnen en mogen omgaan. Het is mijn 
overtuiging dat juist deze talrijke zoeken-
de mensen voor hun geloofsbeleving plek-
ken en tijden vinden buiten de traditione-
le parochieverbanden. Het Missiehuis St. 
Michael van de paters van het goddelijk 
woord (svd) en ook de door hen begeleide 
reizen vormen een pastoraal aanbod voor 
juist deze gelovigen.’ 
Dit zegt pater Jan van As svd, wanneer 
hem gevraagd wordt naar de motivatie 
om zich als begeleider in te zetten op rei-
zen naar Rome en Jeruzalem. En dat hij 
met deze reizen aan een behoefte tege-
moet komt blijkt wel. In april staat een reis 
naar Israël gepland en in mei en juni naar 
Rome, maar deze drie reizen zijn al volge-
boekt. Geen nood echter! Er is een nieuwe 
reis naar Israël in voorbereiding. Deze 
wordt gehouden van 26 oktober t/m 5 no-
vember 2008. Ook in het voorjaar 2009 
worden weer drie reizen gehouden. Hier-
voor kan bij Jan van As verdere informatie 
ingewonnen worden.
Het bijzondere van de reizen naar Rome 
is dat deze met een kleine groep, maxi-
maal negen personen, gemaakt worden. 
Zo’n kleine groep is ter plekke flexibel, 

omdat veel gebruik gemaakt kan worden 
van openbaar vervoer en niet alleen de 
bekende bezienswaardigheden maar ook 
plekken waar de gemiddelde Rome-reiziger 
niet aan toekomt aangedaan kunnen wor-
den. Bovendien zijn er drie dagtochten: de 
omgeving van Rome, de natuur en minder 
drukke plekken, die toch interessant zijn. 
Bezocht worden ondermeer Nemi, Nettuno 
en Anzio. Daarnaast worden er dagtochten 
gemaakt naar Assisi, Monte Cassino en Su-
biaco. 
Het is mogelijk - wat Jan van As betreft - 
zelf een groep van acht personen te vor-
men en zich daarna met hem in verbin-
ding te stellen. Dit kan een gezin, familie, 
vriendenkring of een groep jongeren zijn. 
Samen worden de data overlegd en vastge-
steld. 
Wat Israël betreft. In tegenstelling tot vele 
reizen worden deze met maximaal twintig 
deelnemers gemaakt. Wederom om meer 
flexibel te zijn. Onder leiding van een Ne-
derlands sprekende gids worden bijna uit-
sluitend bijbelse plaatsen bezocht. De gids 
beperkt zich tot het historische gedeelte, 
terwijl Jan van As het bijbelse en religieu-
ze voor zijn rekening neemt.
Alvorens zich definitief voor een reis aan te 
melden, wordt voor hen die interesse tonen 
op een nader te bepalen plaats en tijd een 
informatiebijeenkomst gehouden. Verdere 
informatie wordt op aanvraag verstrekt.

Pater Jan van As svd, St. Michaelstraat 7, 
5935 BL Steyl (077) 326 13 20; 
e-mail: vanAs@steyl.eu

Elimkrant verschenen

De fratercommuniteit Elim aan de Schip-
hollaan in Tilburg, die een spirituele oase 
wil zijn voor jongeren van deze tijd, heeft 
een nieuw medium uitgegeven: de Elim-
krant. Het is een moderne, laagdrempelige 
uitgave voor belangstellenden. Aanleiding 
voor de uitgave van de Elimkrant is een 
verandering van de interne structuur bij 
Elim. Stonden tot voor kort alle activitei-
ten die van Elim uitgaan - het vormings-
werk, de meditaties, de Elim-koren en 
Studio Elim - nog los van elkaar met apar-
te communicatiemiddelen, nu vormen zij 
samen en in onderlinge samenhang hét 
gezicht van Elim. De Elimkrant brengt die 
samenhang in beeld.

Op deze voorlaatste pagina ruimt de redactie van De Roerom ondermeer plaats 
in voor ervaringen, wederwaardigheden, ideeën en inititiatieven vanuit het 
veld. Dit keer twee initiatieven: een reisaanbod en een nieuwe krant. 

Jerusalem gezien vanaf de Olijfberg (© Foto: Wayne McLean)

Onder de kop Elim 20 jaar: eindelijk vol-
wassen! vertelt frater Albert van der 
Woerd, overste van de communiteit en 
studioleider, in het hoofdartikel over de 
ontwikkelingen bij Elim. ‘Elim is in de 
loop van de jaren uitgegroeid tot een 
hechte en trouwe gemeenschap. We zijn 
dankbaar dat wij zo velen die op zoek 
zijn naar verdieping mogen verwelkomen 
bij onze dans- en muzikale activiteiten 
en bezinnende workshops.’ De Elimkrant 
biedt informatie over het project rond de 
Wereld Jongeren Dagen in Sydney, over de 
drie Elimkoren, over de Podcast-radio van 
Studio Elim en over het cursusprogram-
ma. Daarnaast bevat de nieuwe krant een 
column en een meditatie.
De Elimkrant wordt een kwartaaluitgave 
in een oplage van 2.000 exemplaren. De 
krant wordt in en om Tilburg verspreid. 
Elim is een communiteit van de congrega-
tie Fraters CMM, die zich wereldwijd met 
ruim driehonderdtwintig fraters inzet voor 
onderwijs en geloofsopvoeding voor kans-
armen.

Viering bijwonen? Dinsdag 29 april, Jo-
hannes 4,11-26. Viering in de geest van 
Taizé. ‘Het water dat ik geef, zal in hem 
een bron worden waaruit water opwelt dat 
eeuwig leven geeft’. Na afloop (20.00 u.) 
bent u van harte uitgenodigd voor koffie 
of thee. Info: (013) 463 85 05 of e-mail: 
stiltecentrum@elimgroep.nl 

Elimgroep Schiphollaan 30, 5042 TR Til-
burg (013) 463 85 05; www.elimgroep.nl
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Penitentie

Als je iets op de kerfstok had 
wat je meneer pastoor niet aan 
de neus wilde hangen, dan 
ging je biechten bij een dove 
pater. Deze anekdote werd me 
onlangs weer veelvoudig ver-
teld toen ik een lezing gaf over 
het Rijke Roomsche Leven. De 
manier waarop dit verhaal in 
Brabant leeft, lijkt heel sterk 
op het verhaal van de smok-
kelende mevrouw. Ze had goej 
boter onder haar pon verbor-
gen. De douane had haar door 
en zette het mens bij de hete 
kachel totdat de boter langs 
haar benen op de grond drup-
te. Dit verhaal kun je op hon-
derd plaatsen horen, maar het 
heeft zich ooit ergens één keer 
in het echt afgespeeld. Zo zal 
het met de dove pater ook wel 
zijn. Een mooi verhaal gaat 
een eigen leven leiden tot ver-
maak van de buurters op de 
Leugenbèngskes. 
Aan het biechten bij de dove 
pater - mijn voorkeur: een 
Kappesien - moest ik denken 
toen ik in één week tijd twee 
verhalen hoorde over hoe men 
tegenwoordig in het reine pro-
beert te komen met de gevol-
gen van de Tweede Beelden-

storm. Deze woedde na het 
Tweede Vaticaans Concilie. 
Men heeft nu spijt van deze 
kaalslag, een culturele dood-
zonde. Spijt komt na de zonde. 
Een zonde ging je biechten. 
Je kwam bij Onze Lieve Heer 
weer in een goed blaadje na 
het plichtsgetrouw uitvoeren 
van de penitentie. Pesjonkelen 
was niet nodig.
In Biezenmortel/Udenhout zijn 
in 1965 beelden uit de kapel 
van Huize Assisië verwijderd. 
Ze werden niet kapotgeslagen 
zoals gebruikelijk, maar in 
leemputten afgezonken. Op 20 
april probeert een groep dui-
kers ze weer boven water te 
brengen. In het heemkundetijd-

schrift van Hilvarenbeek stond 
een verhaal over het einde van 
het Heilig Hartbeeld. Dat stond 
naast de majestueuze kerk. Van 
gemeentewege werd achter het 
beeld een groot gat gegraven. 
Met behulp van een touw werd 
het Heilig Hartbeeld ruggelings 
in het gat getrokken. Zand er-
over. Einde Rijke Roomsche Le-
ven. Zó revolutionair snel is het 
écht gegaan. 
Ook daar hebben ze nu spijt 
van in Hilvarenbeek. Het beeld 
ligt er nog altijd. Als biechtva-
der van het erfgoed zou ik in 
dit jaar van het Religieus Erf-
goed de volgende penitentie 
voor willen stellen: opgraven 
dat beeld en terugzetten. 

Cees Remmers

* ‘Is Jezus de Zoon van 
God?’, vroeg Andries Kne-
vel aan Nico ter Linde.  ‘Ja’, 
antwoordde de dominee, 
‘en mijn vrouw is ‘n roos!’ 
‘Maar nu echt’, vroeg An-
dries opnieuw, ‘Is Jezus 
de Zoon van God?’ De do-
minee weer: ‘Maar is mijn 
vrouw dan niet echt ’n 
roos?’
Uit tv interview.

* ‘Kunst geeft niet het 
zichtbare weer maar maakt 
het onzichtbare zichtbaar.’
Paul Klee.

* ‘De prachtige verstil-
ling in de Bossche Sint Jan 
die de Matthäus Passion 
teweegbrengt wordt on-
derbroken door een lange 
pauze. Terwijl het lijdens-
verhaal al onherroepelijk 
is, de hoop op een gunstige 
afloop geheel verkeken en 
op Golgotha alles in gereed-
heid wordt gebracht, gaan 
wij tussendoor aan de wijn 
en de worstenbroodjes. Een 
Bourgondisch verzetje als 
onderdeel van de kruisweg.’
Tony van der Meulen.

* ‘Naar Cruijff moet je altijd 
luisteren, maar je hoeft niet 
te doen wat hij zegt.’
Foppe de Haan.

* ‘Het begin van het chris-
tendom was een mengel-
moes; en dat is het nu weer. 
Het is de eenheidsgedachte 
die altijd een gewelddadig 
effect heeft gehad en die an-
deren buitensluit.’
Manuela Kalsky.

* ‘Er is geen reden om uit 
te gaan van het bestaan van 
een god. Daarmee ontken 
ik Hem niet; want het is 
misschien nog wel dommer 
om zeker te weten dat iets 
niet is dan dat het wel is.’
Hans van Mierlo.

* ‘Beste God, wie trekt 
die lijnen om al de landen 
heen?’
Uit: ‘Kinderen schrijven aan 
God’.


