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Het is opvallend dat publieke figuren vandaag 
weer opkomen voor hun geloof. In Engeland 
zien we dat de voormalige premier Tony Blair 
officieel bekend maakt, dat hij de overstap ge-
maakt heeft van de Anglicaanse naar de Katho-
lieke Kerk. En de Franse president Nicolas Sar-
kozy zei bij zijn bezoek aan het Vaticaan, dat 
katholieken een meer actieve rol moeten spe-
len in het publieke leven, want - zo voegde hij 
eraan toe – ‘Frankrijk is in het christendom ge-
worteld’. Blijkbaar is het geloof niet louter een 
privézaak meer, maar ook een maatschappelijke 
aangelegenheid, die ergens toe verplicht.

Dit was wel eens anders, maar de vraag is of 
het tegendeel ook inderdaad waar is. De tijd 
ligt nog niet zo ver achter ons, dat men ervoor 
huiverde om publiekelijk voor de eigen levens-
beschouwing uit te komen. De geloofsovertui-
ging werd gezien als een strikte privé aangele-
genheid, die los staat van een maatschappelijk 
engagement. We leefden wellicht nog te veel 
onder de druk van het verleden, toen het katho-
licisme een zwaar stempel drukte op onze sa-
menleving.

Langzamerhand begint die verstarring barsten 
te vertonen, niet alleen vanuit een eigen op-
standingskracht, maar naar mijn overtuiging 
ook veroorzaakt door de opkomst van de islam. 
Moslims confronteren ons met ons eigen gebrek 
aan religiositeit. Waar wij gewoon zijn secu-
lier te denken, leggen zij steeds een relatie met 
de koran of met de wil van Allah. Dat mag ons 
overdreven lijken, maar zij getuigen daarmee 

van hun geloof in een andere werkelijkheid, die 
voor velen van ons verdwenen is.

Of hierin verandering zal komen, hangt onge-
twijfeld af van de houding van de kerk. Dat de 
kerk voor velen ongeloofwaardig geworden is, 
bleek weer eens bij de benoeming van de nieu-
we aartsbisschop, die eerder om politieke dan 
om pastorale redenen op die stoel werd gezet. 
Waar voorheen een bisschopsbenoeming grote 
consternatie veroorzaakte, is het na deze benoe-
ming opvallend stil gebleven. Voor vele katho-
lieken is het niet relevant meer, wie tot bisschop 
benoemd wordt. Met een zekere onverschillig-
heid of gelatenheid laten ze zo’n benoeming 
over zich heen komen. Naar hen wordt toch 
niet geluisterd.

Waar de kerk weinig of geen rekening houdt 
met de verwachtingen van mensen, is het daar-
om des te meer noodzakelijk dat de individu-
ele christen zijn verantwoordelijkheid op zich 
neemt, om te getuigen van zijn geloof, dat wij 
mensen God ter harte gaan. Maar dat moet ook 
blijken uit ons concrete gedrag van betrokken-
heid op elkaar, vooral op hen die in de marge 
van onze samenleving terecht zijn gekomen. 

Geloven mag weer, maar dat moet dan ook ge-
zien en ervaren worden! We moeten zelf de 
nieuwe kerk maken!

T.B.

Tegen heidense cultus

Je krijgt nog spijt van
de eiken die je vereert, 
de tuinen jullie zo lief. 

Want zelf word je 
een eik met verdord blad, 
een tuin zonder water. 

Je rijkdom vergaat 
tot een pluisje vlas 
en je werk is de lont. 

Samen vatten ze vlam,
vliegen in brand en
er valt niets te blussen.

Harrie Beex †

Jesaja Gedichten

De Roerom van februari is 
een behoorlijk bont palet. 
Lezers beginnen te reage-
ren met langere bijdragen 
(2.23), hetgeen wij toejui-
chen. Daarnaast gebeurt 
er erg veel in het veld, wat 
inspireert: een eerlijke op-
roep zelf ‘kerk te maken’ 
(1), een nieuwe benadering 
van mensen met een beper-
king (8), een bijna-thuis 
huis (10), gedetineerden 
bezoeken (15), alternatie-
ve weekendviering (16), 
muziek uit en voor Afrika 
(18), een bisschop wordt 
monnik (19), ‘Uit dorp en 
stad’ (22) en tobben met 
een gebed maken (24). De 
serie ‘Vergeten theologieën’ 
wordt voortgezet (12) en 
enkele bijdragen richting 
Vasten en Pasen (9.17.23). 
Verder van onze vaste me-
dewerkers teksten voor een 
viering (3), over Uitvaarten 
(4), Jezus en Mohammed 
(5), Afghanistan (6) en Ge-
dicht Gedacht (7). Laat je 
gedachten erover gaan en 
zeg anderen hoe lezens-
waard De Roerom is! 

Redactie
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Staakt uw wild geraas
Felix Punt

Tot oudjaar was ik, zoals jaarlijks meermalen, 
enkele dagen in een abdij. Het gastenverblijf 
zit dan vol. De gezamenlijke maaltijden, die 
draaien om de vraag wie de grootste (abdij)- 
heilige is, liggen mij zwaar op de maag. Nu 
liep het ook nog anders spaak. Ene Cees, ze-
ventig jaar en katholiek, wendde de steven 
naar Geloven in een God die niet bestaat van 
Klaas Hendrikse. ‘Héél slecht boek. Stellen dat 
God niet bestaat en er dan toch in geloven, 
tsss!’ Ik had het juist uit en was er vol van. 
Cees had het niet gelezen. Ik fulmineerde dat 
hij dan niet kon oordelen ... zich niet mocht 
baseren op horenzeggen en dat je het in deze 
van de massa niet moet hebben. Rechts aan 
tafel Wim, ook zowat zeventig en evangelisch. 
‘Die Hendrikse is gewoon niet met Gods geest 
bezield’. Ik zei hem dat er toch een hele ge-
meente achter de schrijver staat. ‘Dan dwalen 
herder én schapen’, zei Wim. ‘Hoe weet u dat 
iemand niet met Gods geest bezield is? Ben je 
Gods rechterhand?’ En Teun, veertig jaar, ex-
verslaafd en door Jezus gered. Of ik dan niet 
geloofde dat de bijbel van begin tot eind Gods 
Woord was. De overmacht werd me te groot. 
Ik pruttelde nog wat over hedendaags bijbel-
onderzoek. Tegelijk wist ik de bijbel zeker 
mee te nemen, wanneer ik voor jaren naar 
een onbewoond eiland moest. 
Het kwam tussen ons vieren niet meer goed. 
Inwendig voerde ik heftige polemieken en 
richtte loopgraven in; verharding sloeg de 
klok. We waren net kinderen op het school-
plein. Daar ontstaan ruzies uit louter stem-
mingmakerij en geschreeuw. Aantijgingen als 
‘hullie begonnen’ en ‘zullie deden’ waren het 
voornaamste geschut. Af en toe was er een ge-
richt en scandeerden honderd scholieren een 
enkel kind de afgrond in. Volwassenen gedra-
gen zich soms ook zo. Ze weten het eigenlijk 
niet en roepen dan maar wat. Het verlangen 
naar overzichtelijkheid en houvast, brengt het 
leven terug tot een paar eenvoudige algorit-
men, waaraan we ons aangenaam kunnen op-
hangen. Natuurlijk leidt dit tot gesteggel over 
wat ‘werkelijk van waarde is’, tot inclusief 
en exclusief, hokjesdenken, ‘ismen’ en ander 
weinig verheffend gedoe.

Ik vertelde mijn vriend Gerard over de ab-
dij. Gerard ‘is niets’. Hij gaat zijn gang, eet 
geen vlees, is gewoon Gerard. Ik vatte het ge-
sprek voor hem samen: ‘Van dik hout waren 
de planken en uit de wonden stroomde hard 
vocht!’ Zijn reactie: ‘Had jij zelf een wond 
zoals bijvoorbeeld Wim?’! Mijn hart kromp 
ineen: ik zelf gewond zijn? Weer wilde ik 
duchtig van leer te trekken tegen al die protes-
tanten met hun onbegrijpelijke haarkloverij. 
Maar een stem zei: dit niet klopt. Twintig jaar 
ervaring als psycholoog hebben mij geleerd 
dat de kracht van afweer recht evenredig is 
met het formaat van de kwetsuur. Het gesprek 
in die abdij had mij dus geraakt in heel eigen 
ervaringen en een (voor mij) heilig weten ont-
eerd. Maar dit durfde ik daar niet te zeggen en 

nog ontbreekt mij de moed. Kwetsbaar zijn: dat 
doe ik niet graag. 
Ik hoop in de toekomst de ander te blijven vra-
gen wat hem zó dierbaar is dat hij zich er zo over 
roert; wat hij behoeden en beschermen wil. Ik 
hoop ook dat Gerard eens mee gaat naar zo’n ab-
dij. Hij doet wat ik niet goed kan maar wel graag 
wil leren. Hij leeft gewoon, ‘vindt’ niet zoveel en 
blijft zichzelf. Wat hij zegt, zie je hem ook doen. 
Hij heeft moed. 

Felix Punt psycholoog te Nijmegen

Optocht

Ik was op alles voorbereid 
van dodendans tot polonaise 
op schaterlach en mayonaise. 

Ik hing mijn harnas aan de wilgen, 
kocht een hoedje en een kiel 

en deed een masker voor mijn ziel. 
Ik oefende de horlepiep, 
de hopsa en de faldera. 

En praalde me een wagentje 
van tiereladondeine.

Maar in de Grote Optocht 
was er niemand die mij zocht. 

Ik liep met Jan en Alleman, 
met Drinkebroer en Mallebab, 
met Dansmarie en Harlekijn, 

van hossebossedijn.

Wij wisten van de prins geen kwaad.

Totdat ik jou zag aan de kant. 
Een scheetje beef gezakt, 
een beetje aangewaaid.

Toen ben ik omgedraaid.

Beeld: Hans Kooijman Dat gaat naar Den Bosch toe 
Tekst: Hans Waegemakers
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Peer Verhoeven

Zo'n kerk Gods

‘Nu besef ik pas goed, dat er  
bij God geen aanzien van persoon 
bestaat maar dat ieder, uit welk volk ook, 
die Hem eerbiedigt en het goede doet 
Hem welgevallig is.’ 
(Hand. 10; Doop des Heren)
 
Ooit - al wat langer geleden -
werden kinderen gedoopt om hen
tot kind van God te maken.
Ooit - het is nog niet voorbij -
werden kinderen door de doop 
lid van deze of die kerkgemeenschap.
Ooit - her en der nog steeds -
bracht dit sacrament scherpe scheiding
tussen gedoopt en ongedoopt.
Maar, gelukkig verandert de tijd
en met de tijd mens en mentaliteit.

Eén zijn

‘Ik bezweer u in Jezus’ naam 
eensgezind te zijn; laat er 
geen verdeeldheid onder u bestaan.  
   
Ben volkomen één van zin 
en één van gevoelen’
drukte Paulus de Korintiërs op ’t hart. 
(1 Kor. 1; derde zondag d.h.j. A)
  
‘Dat ze allen één zijn
zoals Gij in mij en ik in U’
bad Johannes in Klein Azië. 
 
‘De gelovigen waren één van harte
en niemand noemde wat hij had
zijn eigendom; in tegendeel.’
(Handelingen 4)

‘Eensgezind’ was het logo van
de eerste christengemeenschap.

Eensgezind

Geen mens hetzelfde,
iedereen anders -
en toch één familie zijn.

Zoveel hoofden zoveel zinnen
d’n ene is d’n andere niet, -
en toch elkaar aanvoelen.
	
De ene heeft dit de andere dat
de een doet zus, de ander zo, -
en toch samen optrekken.
 
Zo’n kerk Gods

Ik bid om een kerk
als zoete inval en

toevluchtsoord voor ieder;
een gemeenschap van mensen 
die elkaar - wie ook, vanwaar ook - 
aanvoelen en zichtbaar waarderen. 
Zo’n kerk Gods.

Ik bid om een kerk
als een lieve moeder
begripvol als een vader;
tierig als een kleuter
speels als een kind;
betrokken en ingetogen.
Zo’n kerk Gods.

Ik bid om een kerk
als een toegestoken hand
aangeboden schouder; 
een praatpaal voor wie
iets kwijt wil;
een klankbord voor wie
zijn hart moet luchten.
Zo’n kerk Gods.

Natuur zoekt boer

Onze huidige samenleving overwaardeert 
de individualiteit van de mens ten koste 
van zijn verbondenheid. De sociale, eco-
logische en spirituele dimensie zijn on-
derontwikkeld gebleven. In de landbouw 
zijn mensen bezig met land en dier; ze 
zijn ermee bezig en worden er door bezig 
gehouden. Van oudsher was de boer op 
een vanzelfsprekende manier verbonden 
met waar hij woonde en met de natuur. 
Het kon niet anders. Maar deze heel van-
zelfsprekende houding en vakbekwaam-

heid zijn door vergaande modernisering 
en specialisering in de agrarische sector 
nagenoeg verloren gegaan. De landbouw 
en ook de samenleving als geheel werken 
vaak tegen aarde en natuur in. Ze zijn 
er buiten gaan staan. De mens ziet zich 
als centrum van de schepping. Weten-
schap en techniek zijn in opmars. Intuï-
tie, reflectie, verbondenheid ervaren zijn 
in discrediet geraakt. Is de mens enkel 
rentmeester, beheerder, ‘boswachter’ in 
de natuur - zoals de christelijke wereld is 
gaan suggereren - of is hij toch allereerst 
partner, participant, ‘genoot’ in de schep-
ping? (Naar Evelyne Schreurs Landbouw en 
spiritualiteit, Persbericht Damiaan Centrum 
Liempde)

Hierom

Niet om een groot huis, 
maar een warm thuis - 
niet om een hoog loon, 
maar oprechte voldoening - 
niet om veel drukte, 
maar hartelijke medemensen - 
daarvoor bid ik.

Om vrede in de wereld, 
vrede met mezelf - 
om trouw aan elkaar, 
vertrouwen in het leven - 
om rust in ons bestaan, 
berusting als het zover is - 
daarvoor bid ik.

Niet om de prestatie, 
maar een dienst bewijzen - 
niet om een pluim op de hoed, 
maar dankbaar ’t te kunnen -
niet om geprezen te worden, 
maar echt graag gedaan - 
daarvoor bid ik.

Terwijl het vaak niet meer te volgen is waar kerkvorsten ‘het volk’ heen wil-
len leiden, komen mensen nog steeds - en her en der in groeiend aantal - bij-
een om zich te bezinnen en samen het leven en Jezus van Nazaret te vieren. 
Hopelijk vinden en krijgen ze wat ze zoeken. 

Uit dorre stoppels en leeg land ... (© Foto: Peer Verhoeven)
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Uitvaart
Gérard van Tillo

Deze opvatting staat haaks op de ontwik-
keling waarbij de nabestaanden een steeds 
grotere rol spelen bij de afscheidsviering 
van hun dierbaren en persoon en leven 
van de overledene in de viering meer cen-
traal komen staan.
 
Afscheid
Die grotere rol komt bijvoorbeeld tot uit-
drukking in het boekje dat vaak door de 
familie van de overledene wordt gemaakt 
en waarin dan zoveel mogelijk de voor-
keur van de overledene voor bepaalde tek-
sten, muziek en rituelen tot uitdrukking 
wordt gebracht. Een ander aspect waarin 
de grotere rol van de nabestaanden bij de 
uitvaart naar voren komt is de deelname 
aan de uitvoering van de liturgie. Die 
wordt vaak voor een belangrijk deel inge-
vuld door familie, vrienden en vriendin-
nen van de overledene, met toepasselijke 
rituelen zoals bloemen leggen en kaar-
sen aansteken. Daarbij worden bepaalde 
intenties met betrekking tot de dierbare 
overledene uitgesproken, het In Memo-
riam, verhalen, herinneringen, gedichten 
en muziek. Deze hele inbreng wordt dan 
een belangrijk aspect naast de officiële 
kerkelijke liturgie en brengt de dynamiek 
in van de tijd waarin de overledene nog 

in leven was: wie hij of zij was, wat er ge-
beurde en hoe de nabestaanden zich met 
de overledene verbonden voelen en zij 
hem of haar zullen missen. De kerk of de 
ruimte waarin de uitvaartviering plaats-
vindt is de plaats waar de nabestaanden 
voor de laatste keer bijeen zijn om af-
scheid te nemen van hun dierbare. Ruimte 
bieden om het afscheid te kunnen vieren 
is op dat moment voor hen uitermate be-
langrijk, naast een adequate kerkelijke in-
breng om samen met de nabestaanden de 
afscheidsbijeenkomst een waardige vorm 
te geven.

Bevrijding
Wat de Bossche opvattingen over de uit-
vaart betreft is door anderen al terecht ge-
zegd, dat het niet nodig is een tegenstel-
ling te creëren tussen God en mensen en 
dat in de christelijke liturgie de eigen ge-
schiedenis van de dode en de nabestaan-
den in het licht van de christelijke heilsge-
schiedenis serieus moet worden genomen. 
Want er wordt juist gevierd dat de over-
ledene de weg van de navolging van Je-
zus in lijden, dood en verrijzenis voltooid 
heeft en thuisgekomen is bij God. Dit 
gegeven wordt mooi uitgewerkt in de li-
turgie van de laatste - vijfde - zondag van 

houdt aan wat het echte leven, bestemd 
voor de eeuwigheid, niet dient. 

Eigen grond
In de eerste lezing uit Ezechiël van die li-
turgie staat een mooie parallel tussen de 
terugkeer van het godsvolk uit de balling-
schap en de thuiskomst bij God, als God 
de Heer Zijn volk toespreekt en zegt: ‘Jul-
lie zijn Mijn volk en jullie zullen beseffen 
dat Ik de Heer ben als Ik je graven open en 
jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie 
Mijn adem geven zodat jullie weer tot le-
ven komen, Ik zal jullie terugbrengen naar 
je land.’ In de oude vertaling luidde deze 
laatste zin: ‘Ik zal jullie vestigen op eigen 
grond.’ Deze tekst heeft betrekking op de 
terugkeer van de ballingen naar Israël, 
maar door het beeld van de geopende gra-
ven ontstaat een associatie met de eind-
bestemming van dit leven. De gebruikte 
beelden suggereren dat de bevrijding van 
de aardse beperkingen door de dood niet 
hoeft te betekenen dat we onze identiteit 
verliezen, maar dat we, voor zover we tij-
dens ons leven vervreemd geraakt waren 
van onszelf, juist weer thuisgebracht wor-
den bij onszelf en teruggeplaatst in onze 
eigen vertrouwde omgeving. Met andere 
woorden: we nemen het geheim van ons 
leven niet alleen mee in het graf, maar 
ook in de opstanding. Daarbij gaat het om 
verder leven en om deelhebben aan Gods 
heerlijkheid. Het is niet nodig om een 
scherpe scheiding aan te brengen tussen 
leven en dood. Het leven dat we nu op-
bouwen is bestemd voor de eeuwigheid of 
- anders geformuleerd- we leven nu al in 
de tijd van ons voortbestaan bij God.

Levende
Als we alles wat we hier op aarde doen en 
laten met ons meenemen in de eeuwig-
heid, wordt het bijzonder belangrijk wel-
ke keuzes we maken. Want elk moment 
van ons leven krijgt dan de waarde van 
de eeuwigheid. Als we ‘gevestigd worden 
op eigen grond’, dan is de tijd die ons hier 
op aarde wordt gegeven bedoeld om die 
grond te bewerken en rijp te maken voor 
de eeuwigheid. Als iemand overleden is, 
is dat levensverhaal voltooid. Door het te 
vertellen wordt de dode ook voor de na-
bestaanden weer tot leven gebracht. Dit 
is belangrijk, want zij willen verder met 
een levende en niet met een dode. Het le-
vensverhaal van een dierbare overledene 
kan het beste naar voren worden gebracht 
door degenen die de overledene goed ge-
kend hebben. Omdat het verbonden is 
met hun eigen levensverhaal gaan zij zich 
daardoor beter realiseren, dat ook hun 
doen en laten eeuwigheidswaarde heeft. 
De deelname van de nabestaanden aan de 
uitvaartliturgie heeft daarom ook een be-
langrijke pastorale betekenis.

Volgens bisdom Den Bosch is de uitvaart een dienst ter ere van God en niet 
van de overledene. Daarom mag de inbreng van de nabestaanden tijdens de 
uitvaart slechts beperkt zijn.

Opstanding der doden, uit het Getijdenboek van Duc de Berry, 15e eeuw

de veertigdagen-tijd 
van de A-cyclus, die 
dit jaar aan de orde 
is (zie K. Pannekoek 
Verwijlen in Emmaus 
Kampen 2001, p. 61-
63). Als derde tekst 
wordt dan de opwek-
king van Lazarus uit 
het evangelie van Jo-
hannes gelezen. In 
dit tafereel staat de 
opgestane dode dui-
delijk centraal. Als 
Jezus Lazarus uit het 
graf heeft geroepen 
en deze, handen en 
voeten met zwachtels 
gebonden, als een 
gevangene geboeid 
en ingesnoerd zich 
bijna niet kan bewe-
gen, geeft Jezus de 
opdracht: ‘Maak hem 
los en laat hem gaan’. 
Hierin zit het ge-
heim van ons chris-
telijk leven: dat de 
mens zich losmaakt 
en bevrijdt uit alles 
wat hem gekluisterd 
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Huub Schumacher

Jezus en Mohammed samen in beeld

Christenen baseren zich op de persóón 
Jezus Christus; op zijn leven, dood en 
verrijzenis. Moslims baseren zich daaren-
tegen op de bóódschap aan Mohammed, 
neergedaald in de koran, Allah’s eigen 
woord, waarvoor Mohammed ‘slechts’ als 
medium diende.

Verschillende context
Jezus treft het nodige aan, zoals een Ro-
meins rechts- en wetssysteem. Hij hoeft 
dit niet op te zetten. Al is hij niet zelf een 
man van het Boek, hij groeit wel op in 
een gemeenschap met het Boek, de joodse 
bijbel. Het landschap op de achtergrond 
van het Jezus’ schilderij is niet alleen met 
de ‘Romeinsewereld’, maar meer nog met 
de al minstens duizendjarige geschiedenis 
van het jodendom vóór Jezus verbonden. 
Bij Mohammed ligt dit volkomen anders. 
Over het zevende eeuwse Arabië en zeker 
over het gedeelte waar Mekka ligt weten 
we bar weinig. Hedendaagse islamken-
ners stellen, dat niet alleen de toenmalige 
en vroegere situatie van Arabië vóór Mo-
hammed een grote onbekende is, maar dat 
er eveneens honderdduizend vragen over 
Mohammeds eigen situatie bestaan. Zoals 
zijn geboortedatum, geboortejaar, zijn va-
der en moeder, zijn eerste en latere vrou-
wen. Telkens klinkt in hun studies het 
refrein ‘we veronderstellen’. De koran ver-
schaft op dit punt nauwelijks informatie. 
De eerste biografie van Mohammed - van 
Ibn Ishaq - dateert uit 750 en krijgt zijn 
definitieve vorm - van Ibn Hisham - pas in 
800. Deze geschriften hebben groot gezag, 
maar het is de vraag hoe betrouwbaar ze 
zijn. Vergeleken met Jezus is het land-
schap op de achtergrond van Mohammeds 
schilderij ‘praktisch leeg’. 

Ander doel 
Jezus is niet helemaal nieuw. Hij heeft 
het over iets waar zijn gehoor tevoren al 
min of meer vertrouwd mee was: het Rijk 
Gods. Dit was al veel eerder een thema in 
de joodse geloofsbeleving: er werd al zo 
lang naar uitgezien. Jezus roept dan in-
eens: ‘Het is ophanden!’ Met wonderen en 
tekenen probeert hij zijn toehoorders voor 
dat Rijk te winnen. Mohammed daaren-
tegen is nieuw, hij moet vanuit het niets 
beginnen. Op radicale wijze polytheïsten - 
mensen die meer goden aanbidden - over-
tuigen van het monotheïsme - één God 

aanbidden - en dit dan ook nog zonder 
allerlei wonderen en tekenen waarover Je-
zus rijkelijk beschikte. 

Andere manier van leven
Jezus is een rondtrekkende prediker, on-
gehuwd. Mohammed heeft een huis in 
Mekka en in Medina, heeft een vrouw, 
meer vrouwen zelfs, en een grote fami-
lie. Jezus is gebrand op een geselecteerde 
kring van leerlingen en investeert in hun 
vorming. Mohammed heeft ook volgelin-
gen maar van ‘apostelen’ of ‘tweeënzeven-
tig leerlingen’ zoals bij Jezus, is bij hem 
geen sprake. Jezus is twee, hooguit drie 
jaar ‘openbaar opgetreden’; Mohammed 
is maar liefst tweeëntwintig jaar actief als 
profeet van Allah.

Hun einde
Jezus wordt in het openbaar als misdadi-
ger terechtgesteld en verkeert op dat mo-
ment in de grootste verlatenheid. Dit is 
enigszins vergelijkbaar met Mohammed 
die het aan het einde van zijn eerste perio-
de, 610-622 in Mekka, zó moeilijk werd 

gemaakt dat hij er weg moest gaan (hi-
djrah betekent emigreren) wilde hij niet 
vermoord worden. Jezus’ executie wordt 
‘goedgemaakt’ door zijn verrijzenis. Mo-
hammeds vlucht wordt ‘goedgemaakt’ 
door de volle opbloei van zijn islam in 
Medina en heel westelijk Arabië, zodat hij 
als ‘Heer van Arabië’ kon sterven.

Het eerste eigene 
Het eerste ‘eigene’ heeft te maken met de 
wijze waarop ze leiding geven. Jezus is al-
leen geestelijk leider; Mohammed zowel 
geestelijk als politiek leider. Jezus hoeft 
de staat niet uit te vinden, geen wetten te 
maken, geen lijst van gedragingen op te 
stellen, geen synagogen te bouwen. Het 
was er allemaal al. Hij hoeft geen belas-
ting te heffen - want daar werd al voor 
gezorgd - en niet te regelen waar het be-
lastinggeld heen moest. Niets van dit al-
les. Jezus heeft zijn handen vrij om op de 
innerlijke gezindheid van de mensen in 
te spelen, hun drijfveren tot de spirituali-
teit waarvan hij droomde te mobiliseren. 
Mohammed staat ook nog voor heel an-
dere opgaven, zeker vanaf het moment 
dat hij in 622 te Medina aankomt! Daar 
staat hij feitelijk aan het hoofd van een 
gemeenschap die godsdienstig en politiek 
hervormd moet worden; met alle sores en 
kopzorgen vandien.

Het tweede eigene
Het tweede ‘eigene’ betreft de beleving 
van de gelovigen. Jezus is in de beleving 

Het valt ouders niet moeilijk eerst over het ene kind te vertellen en daarna 
over het andere. Moeilijker is de twee met elkaar te vergelijken. Zo ook bij 
Jezus en Mohammed. Wie zich erin verdiept krijgt wel eens - oneerbiedig ge-
zegd - de indruk appels met peren te vergelijken. Toch moet het mogelijk zijn 
beide religieuze genieën in één lijst te krijgen, hoezeer ze ook van elkaar ver-
schillen. Alleen al het gegeven, dat ze beiden een religieus genie zijn, is een 
overeenkomst. Eerst enkele verschillen, waarna wellicht overeenkomsten aan 
het licht komen.

van christenen heel iemand anders 
dan Mohammed in de beleving van 
moslims. In Jezus ‘zien’ christenen 
God zó zuiver aanwezig en werk-
zaam, dat hij niet meer alleen mens 
is. Men verbeeldt zich in de uitstra-
ling van zijn persoon Gods gezicht te 
zien. Mohammed is weliswaar me-
dium voor Allah maar blijft verder 
gewoon mens. Natuurlijk, omdat hij 
gekozen werd tot dé Profeet, blijft 
hij voor moslims dé moslim bij uit-
stek. Beiden hebben ze het over God, 
maar het is begrijpelijk dat de arme 
verschoppeling Jezus in theologie 
en beleving eerder gezien wordt als 
‘zetelend aan de rechterhand van de 
Vader’ dan de soms mopperende kapi-
tein in Arabië.

In het soefisme - de mystieke tak van 
de islam; de koran 33:40 - heet Mo-
hammed het zegel der profeten, de 
laatste die alle hem voorafgaande pro-
feten - Jezus inbegrepen - overtreft. 
Jezus krijgt van de soefi’s de titel het 
zegel van de heiligen. ‘En’, zegt An-
ton Wessels in Islam verhalenderwijs 
‘worden de heiligen vaak als supe-
rieur aan de profeten gezien.’ 

Jezus en Mohammed. Ezel vergroot, kameel verkleind om 
op gelijke hoogte met elkaar te kunnen praten.
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Eind januari becommentarieerde de jour-
nalist H.J.A. Hofland in NRC de situatie 
in Afghanistan, met name de Westerse en 
daarmee ook de Nederlandse aanwezig-
heid. Hij wees erop dat de algemene opi-
nie in Canada zich keert tegen de aanwe-
zigheid van Canadese militairen in Afgha-
nistan. Het verwonderlijke - aldus Hofland 
- is niet dat de Canadezen er genoeg van 
beginnen te krijgen, maar dat dit nu pas 
in Nederland wordt ontdekt en ontstelte-
nis veroorzaakt. Getuige de kop boven de 
column Moeras Afghanistan, is hij niet 
optimistisch over het verloop van de wes-
terse missie. 

Pessimisme
Er zijn allerlei signalen die voedsel geven 
aan dit pessimisme. Ruim zes jaar nadat 
de Taliban leek te zijn verslagen, lukt het 
de ongeveer 40.000 soldaten niet de vij-
and opnieuw te bedwingen. Daarbij komt 
dat er weinig zicht is op de gebeurtenis-
sen bij de Taliban, hetgeen in hun voor-
deel is. In het NAVO-kamp rommelt het. 
Weinig landen zijn bereid troepen te stu-
ren. De huidige strategie lijkt niet te wer-
ken. De Amerikaanse minister van defen-
sie heeft in een interview schimpscheuten 
afgegeven richting NAVO-partners. Dit 
leidde tot een verbolgen reactie van onze 
minister van defensie Van Middelkoop. Er 
sijpelen nu ook nog eens berichten door 
over excessief geweld dat door Nederland-
se troepen zou zijn toegepast in de vorm 
van bombardementen en beschietingen. 
Een paar weken vóór het commentaar van 
Hofland had ook J.A.A. van Doorn even-
eens in NRC zich kritisch uitgelaten over 
de situatie in Afghanistan. Hij karakteri-
seerde de toestand als ‘We zijn terecht-

gekomen in de fuik van een geweldda-
dig avontuur met neokoloniale ambities’. 
Hofland haalde met instemming dit citaat 
aan. 

Rechtvaardige oorlog
Doen we het dan nooit goed? Nederland 
lijkt een ongelukkige hand te hebben 
voor wat betreft het inzetten van de strijd-
macht. Begon dit al niet met de Neder-
lands-Belgische oorlog begin 19e eeuw, 
zette het zich niet door in de politionele 
acties in Indonesië, de nasleep daarvan in 
de Nieuw-Guineakwestie en recentelijk in 
de tragedie van Srebrenica? 
Ik zou het vanuit een andere invalshoek 
willen benaderen. In de besluitvorming 
rondom de uitzending van troepen naar 
Afghanistan is het argument van de ‘op-
bouwmissie’ van doorslaggevend belang 
geweest. Niet vechten maar opbouwen. 
Naarmate de berichten toenamen over de 
keiharde gevechten waarin Nederlandse 
militairen verwikkeld waren, leek de term 
‘opbouwmissie’ steeds meer op een be-
zweringsformule. Er gaat een wensdenken 
in schuil dat Nederland - zeker Nederland 
- zich alleen inlaat met een rechtvaardige 
oorlog. Voor minder doen we het niet. 
Maar een rechtvaardige oorlog bestaat 
niet. Daar is op voorhand nooit morele 
zekerheid over te krijgen. Wie besluit tot 
het inzetten van militair geweld moet zich 
realiseren dat er altijd zwarte kanten aan 
zitten. Er is altijd sprake van ambivalen-
tie. Het maken van ‘vuile handen’ is nau-
welijks te vermijden. Altijd bestaat het ri-
sico dat de geschiedenis onbarmhartig zal 
oordelen. 

Vaardigheid en deugd
Het alternatief dat een land zich nooit 
met conflicten zou inlaten, roept vroeg of 
laat andere bezwaren op. Kwesties van 
solidariteit en rechtvaardigheid gaan dan 
opspelen. Willens en wetens de andere 
kant opkijken, wanneer er zich elders een 
genocide voltrekt, duidt eerder op onver-
schilligheid dan op humaniteit of vredelie-
vendheid. Adequaat menselijk handelen 
is het resultaat van een samenspel tussen 
vaardigheden en deugden. Denk daarbij 
aan moed, standvastigheid en compassie. 
Bij uitstek is dit aan de orde bij hen van 
wie verwacht wordt op te treden in extre-
me situaties: hulpverleners en natuurlijk 
ook militairen. De uitgezonden militairen 
in Afghanistan worden daar nu op be-
proefd. De meesten van hen zijn jong en 
ondergaan een ervaring die in hun verdere 
leven een bepalende rol zal gaan spelen. 
Ook in de politiek gaat het om een samen-
gaan van vaardigheden en deugden. Zeker 
als het ingrijpende beslissingen betreft zo-
als de inzet van militairen. 
Laten we hopen dat onze politici voldoen-

Opbouwen als wensdroom
Rob van der Zwan

de beschikken over de deugd van de moed 
om verantwoordelijkheid te nemen als 
achteraf blijkt dat die oorlog uiteindelijk 
toch maar moeilijk te rechtvaardigen is. 
Het gebrek aan moed of het laten liggen 
van verantwoordelijkheid zal anders een 
verwoestend effect hebben op de levens 
van de Afghanistan-veteranen en hun fa-
milie. 

Militaire kruisweg

Tot 20 maart is de Militaire kruisweg, 
geschilderd door Nina Weber nog te be-
wonderen in het Colamgebouw. De jonge 
Nederlandse kunstenares Nina Weber is 
werkzaam als vormgeefster in Londen. Ze 
maakte vijftien schilderijen naar de klassie-
ke kruiswegstaties als reactie op de vraag: 
Hoe kan de lijdensweg van Jezus troost 
bieden aan veteranen die hebben gediend 
tijdens oorlogen of vredesmissies? 
In de afbeeldingen zijn de emoties van 
de militairen verbeeld. Zij herkennen hun 
angst en machteloosheid, hun lot en leed 
in de weg die Jezus ging, maar ook de hoop 
om op een zinvolle en gelukkige manier 
verder te leven. Herkenning treft overigens 
ook de familie van soldaten, die immers op 
hun eigen manier de uitzending ervaart. 
De openingstijden zijn van maandag tot 
en met donderdag en op de zondagen 10 
februari en 16 maart steeds van 14.00 tot 
16.30 uur; verder op afspraak. Vrije toe-
gang.
Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool 
is het mogelijk om in de Goede Week, van 
17 tot en met 21 maart, een catechetische 
rondgang te maken langs de Kruisweg in 
het Kruiswegpark naast de Kapel in ’t Zand. 
Het is ook mogelijk om met kinderen de 
tentoonstelling Militaire Kruisweg te bekij-
ken. Voor inlichtingen: pastor Jeroen de Wit, 
e-mail j.dewit@centrumdekapel.nl. 

Centrum de Kapel Heinsbergerweg 2, 6045 CH 
Roermond, (0475) 33 28 86; info@centrum
dekapel.nl - www.centrumdekapel.nl
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Redactie

Gedicht gedacht

Bende bang

Bende bang
van bliksem en donder
vat dan wa dekens 
en kruip er onder
dan ziede geen bliksem 
en heurde geen donder.

Gerrit Beex †

Een puur bestaan

In deze tijd van overvloed en decadentie 
is een Spartaans bestaan in zekere zin een luxe: 
ver weg van alle geharrewar een eenvoudig, 
rechtlijnig, puur bestaan mogen leiden in een kamertje
met één tafeltje en één stoel en iets dat met veel goede wil 
en wat verbeelding een bed genoemd kan worden - 
het is niet voor iedereen weggelegd.
Ik heb al genoeg herrie in mijn hoofd. 
Ik hoef niet ook nog eens een hoop rommel om me heen. 
Bevrijd zijn van ‘consumerism’; van de dwang om 
almaar meer bezittingen te vergaren, is een zegen ...
Ook de habijten die wij dragen zijn een verademing. 
Weten dat je elke dag hetzelfde kleed aantrekt 
en dat je dus niet meer uit een overvolle kleerkast 
de juiste combinatie moet plukken! 
Mijn eigen versleten pij 
werd met veiligheidsspelden bij elkaar gehouden. 
De enige twee voorwerpen in mijn hut 
waren een spiegeltje om me te scheren en 
een klein elektrisch pianootje op batterijen. 
In een zenklooster leid je een keuzeloos leven. 
En dat gebrek aan keuzes is echt een verademing.
(Leonard Cohen, voormalig popzanger, in het Belgisch weekblad 
Humo 9/10/01)

Misdienaar

Eerzame pater 
gekleed in diep bruin 
loopt rustig te bidden 
soms kijkt hij omhoog 
grijs haar om zijn hoofd 
ik voel zijn vertrouwen 
zijn lach is vol stilte 
ook ik, wilde God dienen 
in mijn handen de kwast 
met water gewijd 
geknoeid 
een heimelijke lach 
de pater boos maar 
niet echt gemeend 
blozende, rode schaamte 
toen moest ik biechten 
van zonden nooit begaan 
gespannen ben ik 
mijn knieën doen pijn 
ik wacht op de zegen 
zijn stem fluistert 
drie weesgegroetjes en 
een oefening van berouw 
handen gevouwen 
voor mijn kleine gezicht 
stiekempjes kijken 
naar de andere mensen 
hoever was ik nu? 
Opnieuw 
’n mooie droom 
voor mij de pater 
hij kijkt mij aan 
zijn ogen zeggen 
dat God van mij houdt.

Joop van Beurden

balsemgeuren

lazarus was aan de dood ontbonden
en behouden uit het graf teruggekeerd
en met een feest heeft hij de heer geëerd
tot leven en verrijzenis tot ons gezonden

en marta heeft het heft in handen
ontvangt de gasten op het levensfeest
versterkt met smaak de vriendschapsbanden
haar broeder leeft het is zoals het is geweest

maria voelt het nader komen van de dood
die hem die leven geeft zal gaan belagen
maar vindingrijk is het gebaar dat zij hem bood
de haat wordt door een liefdedaad verslagen

het gastvrij huis is vol van balsemgeuren
nu zij de voeten van de meester kust
wat kan hem in het graf nog gaan gebeuren
wanneer hij zo geliefd ten leven rust

Johannes 12

Nico Tromp msc

Zoeken twijfelen en vragen

Zoeken, twijfelen en vragen, 
door de liefde toch gedragen 
durf ik weer op pad te gaan; 
ook al blijft er duister staan,

ook al blijft er duister staan
en het vragen onvoldaan; 
leven moet bestendig groeien, 
in de lente weer ontbloeien

in de lente weer ontbloeien, 
door het water verder vloeien 
door nabijheid warmte geven 
en zó zin en hoop beleven.

Adeleijd

Monaldus van den Broek ofm.cap is eind januari 2008 bijna 
vierennegentig jaar oud te Tilburg overleden. Monaldus was 
na zijn priesterwijding leraar, student Oosterse theologie, 
volksprediker en pastor. Van 1969 tot 2002 was hij pastoor in 
Biezenmortel bij Udenhout, waar hij de erenaam ‘d’n burger 
van den Biezenmortel’ verwierf. Hij ruste na een lang welbe-
steed leven in vrede.
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Samen op pad
Redactie

Klop en er wordt 
opengedaan (Mt �,�)
Bob is een jongeman van eenentwintig, 
spastisch, kan niet praten en zit in een 
rolstoel waarmee hij zich trippelend ver-
plaatst. Hij moet bij alles geholpen wor-
den. Tot zijn twintigste kon hij aan zijn 
omgeving nauwelijks iets duidelijk ma-
ken. Hij krijgt tijdens zijn dagactiviteit 
ondermeer loopoefeningen en paardrijden 
aangeboden, waarvan hij zichtbaar geniet. 
Zorgorganisatie Prisma heeft op de lokatie 
Biezenmortel in Brabant een begeleidings-
groep van deskundigen samengesteld om 
mensen met ernstige verstandelijke be-
perkingen (EVB) door intensieve persoon-
lijke begeleiding nog meer te openen voor 
zichzelf, hun ouders en begeleiders. Dit 
gebeurt aan de hand van de theorie over 
ervaringsordening van mevrouw Timmers-
Huijgens. Wilna Martin, fysiotherapeut, 
haptonoom en klanktherapeut werkt voor 
deze begeleidingsgroep vanuit haar des-
kundigheid met een viertal cliënten met 
EVB. Ook met Bob. 

Zorgvuldig opbouwen
Haar sessies met Bob vinden vóóraan in 
de ruime lichte kapel plaats. Ze begint 
en eindigt telkens rechts in de ruimte bij 
het Mariakapelletje met een kaarsje aan 
te steken en tot slot weer uit te blazen. 
Daarmee markeert zij voor Bob situatie, 
tijd en ruimte. Bij de eerste sessie blijkt 
Bob gespannen. En hij is, zoals wel va-
ker, gefrustreerd door zijn handicaps en 
door alle mensen om hem heen die het 
goed bedoelen maar onmachtig zijn. We-
derzijds contact moet zorgvuldig worden 
opgebouwd. Wilna, zeer gevoelig en spi-
ritueel, probeert zich bij haar behandelin-
gen te focussen op de cliënt vanuit haar 
lichaam en gevoel. Zij stemt als het ware 
haar radiogolven af op die van haar cliënt. 

Antwoord?
Haar eerste contact met Bob bestaat uit 
niet meer dan hem heel geduldig met Ti-
betaanse klankschalen geluid aan te bie-
den. Telkens een andere schaal, met ieder 
een heel eigen grondtoon, met daar bo-
venuit meeresonerende boventonen, elk 
met golfbewegingen die een eigen snel-
heid hebben. Die golfbewegingen kun je 
horen én voelen. Deze klankgolven reso-
neren in de holtes en het vocht van het 
lichaam, ook in dat van Bob. Wilna obser-
veert hem nauwkeurig, zoekend naar een 

klank en geluidsgolven die bij hem passen 
of waarop hij reageert. Tot haar verbazing 
ebt bij Bob de spanning weg en binnen 
tien minuten valt hij in slaap.
‘Omdat ik met mijn gevoel en intuïtie zo 
sterk op hem gefocust was merkte ik bij 
een volgende sessie, dat de geluidsgolven 
van één klankschaal zowel bij hem als 
bij mij in ons lichaam dezelfde gevoelens 
losmaakten. Hij vond het leuk. Met een 
mooie lach op zijn gezicht luisterde hij en 
zocht hij naar het geluid. Om tot onszelf 
te komen, stopte ik even. Plotseling begon 
Bob met een hand op de leuning van zijn 
rolstoel te kloppen. Was dit een signaal? 
Wat bedoelde hij ermee? Wat gebeurde er 
in Bob? Gaf hij antwoord op het contact 
dat ik met hem zocht?’

Hem respecteren
Wilna informeerde direct bij de leiding 
en de ouders van Bob wat dit kon bete-
kenen. Maar zij allen waren verbaasd en 
konden het bijna niet geloven. Bob had 
dit nog nooit gedaan! Wel beantwoordde 
hij soms hun uitgestoken hand met zijn 
hand, maar vaak ook sloeg hij de hand 

weg. Soms bleven zij hem dan uitdagen 
om tóch zijn hand aan te reiken. Na een 
gesprek met zijn begeleiders over de drie 
uitgangspunten van haptonomisch contact 
- ‘presentie, transparantie en prudentie’ 
met daarbij oog voor verbinding tussen 
denken en voelen - sprak Wilna met hen 
af om Bob in deze handendialoog voort-
aan te respecteren. Zijn nee was nee! Bob 
leek dit fijn te vinden, alsof hij wilde laten 
voelen, dat hij ‘nu begrepen werd’. 

De Roerom probeert in deze jaargang maandelijks aandacht te besteden en 
het woord te geven aan mensen met een beperking. hoe dan ook. Deze maand 
wijst Peter Wouters op een uniek project van de Stichting	Prisma in Biezen-
mortel bij Udenhout. 

Bob (© Foto: Peter Wouters)

Hij ontspande
Voor een volgende sessie zocht Hans Frie-
ling van de begeleidingsgroep klassieke 
muziek uit die aansloot bij de grondtoon 
van bovengenoemde klankschaal: ‘Air’ uit 
de Derde Suite van Johann Sebastian Bach 
en het Tweede Pianoconcert van Chopin. 
‘De muziek van Chopin bleek diep in te 
grijpen in zijn emotie. Hij trippelde met 
zijn rolstoel naar de geluidsbox, ontspan-
de helemaal en zijn spasticiteit leek even 
weg, - alsof hij in een andere zijnstoe-
stand kwam, in zijn ziel werd geraakt. Ik 
was in tranen. Alsof de trillingsgolven van 
de muziek en van onze gevoelens parallel 
resoneerden, zoals dit eerder met de ge-
luidsgolven van de klankschaal gebeurde.’

Band met mensen
Toen dit zich regelmatig herhaalde, wil-
den ook begeleiders en ouders hiervan 
getuige zijn. Moeder was ontroerd: ‘Ik ga 
steeds meer contact met mijn kind krij-
gen…’ Bob begint intussen te puberen en 
wil niet meer in alles begeleid worden. Na 
het openingskaarsje bij Maria zoekt hij nu 
zélf een plaatsje in de kapel waar hij zich 
fijn voelt. Het opvallende daarbij is dat 
hij heel duidelijk bepaalde concrete plek-
ken uitkiest, alsof daar leylijnen lopen. 
Thuis geeft hij tegenwoordig ’s middags 
om vier uur klopsignalen als hij aan zijn 
glaasje thee toe is. Op het dagcentrum 
geeft hij met klopsignalen aan dat hij wel 
een koekje wil. Hij begint aandachtig alles 
en iedereen in zijn omgeving te volgen, 
alsof hij belangstelling voor alles aan het 
opbouwen is en er een band groeit met de 
mensen om hem heen. Steeds meer wen-
sen kan hij duidelijk maken. Hij ‘praat’ en 
straalt daarbij geluk uit.

Voor dit unieke project ontving Stichting Pris-
ma eind 2007 de eerste prijs in de wedstrijd 
Regie over eigen leven, voor betere dialoog en 
zeggenschap in het leven van mensen met ver-
standelijke beperkingen. Bob was 16 januari jl 
in het programma TVZ11 van Omroep Brabant. 
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Joost KoopmansPeer Verhoeven

Een oermenselijk besef

Ga het snel aan Petrus en 
de leerlingen vertellen... 
Maar ze zeiden niemand iets, 
lees je in de oudste ons bekende versie 
van het verhaal over het Lege Graf... 
(Marcus 16,8) 

Ga het snel aan zijn leerlingen vertellen. 
En de vrouwen liepen hard om 
het hen te vertellen ... 
Zo eindigt een decennium later 
het verhaal bij Matteüs (28,8).

Ze keerden terug van het graf, 
vertelden alles aan de elf en de anderen, 
maar werden niet geloofd. 
Toch rende Petrus naar het graf 
en trof er alleen de linnen doeken aan... 
schrijft Lucas (24,9-12) weer wat later. 

Maria Magdalena, als eerste ter plekke, 
ging het graf niet in. 
Ze waarschuwde Petrus en Johannes 
en deze twee gingen als eersten 
het graf binnen... 
schrijft Johannes (20,1-10) tegen het jaar 
100 na Christus.

Maar het geloof in ‘Het leven sterker dan 
de dood; liefde overwint’ is een oermen-
selijk besef, dat de mens in het hart is ge-
grift, - van waaruit Jezus van Nazaret vol-
uit leefde en dat hij na z’n dood allereerst 
in vrouwen heeft gewekt. Aanvankelijk 
was Jezus’ verrijzenis geen leer of kerke-
lijk dogma, maar de bewustwording van 
een oervertrouwen in het leven - opgeroe-
pen door persoon en leven van Jezus van 
Nazaret. ‘Historisch blijken het vrouwen 
te zijn geweest die het eerst het bericht 
dat Jezus leeft hebben verspreid... Mede 
dankzij hun ervaringen is de zaak van Je-
zus in beweging gekomen.’ (Edward Schil-
lebeeckx)

Er is bovengronds en onderhuids veel aan 
het veranderen in onze tijd, in de men-
sen hier en nu. Het individualisme, het 
heersende ik-gevoel is, naar van alle kan-
ten gezegd wordt, op z’n retour. Wellicht 
hebben we dit heel duidelijk kunnen con-
stateren in de reacties van mensen op de 
vele familiedrama’s met dodelijke afloop 
die zich de laatste tijd hebben afgespeeld. 
‘Het volk’ wees geen schuldigen aan, riep 
niet om stevige straffen, maar slaakte ver-
zuchtingen van onmacht ‘Het zijn zo’n 
gewone gezinnen!’, ‘Onbegrijpelijk!’ en 
zat met vele vragen die mensen, met deze 
materie bezig, beantwoordden door te wij-
zen op ons allen, onze samenleving die 
verkilt, verhardt, mensen alleen laat staan 
met hun tekort, frustratie, vermeende mis-
lukking. Onze tijd begint te begrijpen dat 
de fout van één, de schuld van velen/allen 
kan zijn. Een winst!

Er verandert veel in onze moderne we-
reld. Lange tijd was God taboe, een reli-
kwie uit een primitieve tijd, niet bestand 
tegen verstand. Nu blijkt hoe allerwegen 
het religieuze besef van de mens zich naar 
buiten dringt en ook - hiermee gepaard 
gaand - dat verstand en rede, kennis en 
bewijs hun alleenheerschappij verliezen, 
- dat die maar ‘de halve waarheid’ kunnen 
brengen. Er is, gaan we beseffen, ook nog 
zoiets als ‘aangeboren besef’, ‘diep gewor-
telde intuïtie’, iets wat de mens in het hart 
geschreven staat en waaraan hij niet straf-
feloos voorbij kan gaan. Het is moeilijk te 
omschrijven wat dit besef en deze intuï-
tie, deze hedendaagse religiositeit precies 
inhouden, - het is niet of nauwelijks in 
beweringen, waarheden en wetten te van-
gen. Er zijn in onze tijd wel mensen die 
ernaar reiken.

In mijn leven verlang ik naar iets, 
dat mij te boven gaat, verder gaat 

dan de horizon van mijn bestaan 
en ik denk dat alles wat ik doe 
een raakvlak heeft met de eeuwigheid... 
Volgens mij verdwijnt er niets voor altijd, 
ook onze daden niet. 
(Václav Havel) 

Alleen het vaste vertrouwen 
in iets onverwoestbaars in henzelf, 
stelt mensen in staat te leven - 
al kunnen dit vertrouwen 
en dit onverwoestbare 
hen een leven lang verborgen blijven. 
(Franz Kafka)

Er is geen sterveling 
- hoe gaaf of geschonden ook - 
in wie de onsterfelijke schepping 
zich niet openbaart. 
(Abel Herzberg)

Dit zijn getuigenissen van weldenkende 
mensen. Wellicht nog maar zwakke kin-
derstemmetjes - even kwetsbaar als lam-
meren, geboren terwijl het klimaat kil en 
de grond nog hard is - als krokussen die 
hun kleurige kop opsteken in een veld 
waar alles nog flets oogt, kaal is. Maar 
toch zijn zij de boden van nieuw leven 
voor onze tijd en samenleving, die bezig 
is op te staan uit een verleden, te verrijzen 
uit ’n gesloten graf.

Op deze zoektocht 
is de monnik een belangrijke gids. 
Hij leert de moderne mens 
hoe zijn gemis op te heffen 
door eerbiedige aandacht, 
de juiste maat te houden, te leven
in eenvoud en de relatie met wie 
en wat hem overstijgt te ontwikkelen. 
(Ton Houmen)
 
Het is de weg voor u en mij - persoonlijk, 
samen; voor eigen erf, binnenkamer en 
openbare leven. Zalig, als Pasen ons ver-
der brengt op dit pad. 

Een meditatie, gehouden in de paaswake 2007, kan dit jaar anderen wellicht 
inspireren. Vandaar dat deze ‘paaspreek’ nu al in De Roerom verschijnt. 

In ’t verhaal over het Lege Graf kwamen 
Petrus en de leerlingen aanvankelijk niet 
voor; het ging puur en alleen over de er-
varing van de vrouwen. Maar het verhaal 
is met de ontwikkeling van de Jezus’ Be-
weging meegegroeid en toen deze enige 
structuur en leiders kreeg, moesten deze 
voormannen ook de eerste gelovigen, eer-
ste getuigen van de Levende worden. Zo 
is de vrouwelijke, menselijke intuïtie bui-
ten spel geraakt en kwam het getuigenis 
van Jezus’ verrijzenis geleidelijk in han-
den van de top, die het de mensen als een 
openbaring-van-buiten te geloven voor-
hield en voorhoudt. 

Maria Magdalena, beeld uit de Filipijnse stad Bula-
can op het eiland Luzon (© Foto: Leo Cloma)
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Marijke Kemperman is coördinator en ver-
pleegkundige van de Cocon, een zogehe-
ten bijna-thuis-huis in Sint Anthonis. ‘We 
bieden drie gastenkamers met verzorging 
voor mensen in de terminale fase die geen 
plek willen of kunnen krijgen in een ver-
zorgingshuis èn die onvoldoende mantel-
zorg hebben. De partner kan het fysiek of 
mentaal niet aan of de kinderen wonen te 
ver weg.’ Deze doelgroep groeit, zegt Jaap 
Matser, directeur Projecten bij stichting 
Meare. ‘Het aantal mensen zonder een per-
soonlijk netwerk wordt steeds groter; de 
vergrijzing speelt ook een rol.’ Meare, een 
instelling voor verstandelijk gehandicapten 
in de regio Eindhoven is in samenwerking 
met organisatie voor ouderenzorg De Ster-
ren bezig met de voorbereiding van een 
hospice met tien plaatsen in het Kasteel, 
een monumentaal gebouw op het terrein 
Eckartdal in Eindhoven. In 2007 hoopt 
men de eerste gasten te kunnen ontvan-
gen. Bij Matser zijn momenteel ongeveer 
tien van dit soort initiatieven in Brabant 
bekend. ‘Over vijf jaar kent elke grotere 
gemeente een hospice-achtige voorzie-
ning.’ Bijzonder is dat het Kasteel ook ka-
mers wil aanbieden aan mensen met een 
verstandelijke beperking. ‘Zij vragen een 
wat andere begeleiding, met name bij het 
hanteren van ziekte en sterven. Daarnaast 
komt dementie vaker voor bij mensen met 
het syndroom van Down.’

Tegenwoordig is er veel meer keuze. We 
kijken naar de specifieke situatie en wen-
sen van de cliënt. In dit geval gaat het om 
mensen, die de fase van behandeling ge-
passeerd zijn en een levensverwachting 
van minder dan drie maanden hebben.’ 
Het verschil tussen hospices en bijna-
thuis-huizen heeft te maken met de inten-
siteit van de zorg, vervolgt Matser. ‘Bijna-
thuis-huizen richten zich op gasten die 
weinig verzorging nodig hebben; hospices 
op gasten met een indicatie voor wonen en 
vierentwintig uurs zorg vanuit de AWBZ.’ 
Dat komt onder andere tot uiting in de be-
mensing, zegt Kemperman. ‘Een hospice-
huis heeft beroepskrachten in dienst; de 
vrijwilligers zijn aanvullend. Ze assisteren 
de verpleegkundigen en verzorgenden met 
ondermeer huishoudelijk werk, begelei-
ding en aandacht voor de stervende en 
zijn naasten. Bij de Cocon werken we met 
vier coördinatoren waarvan één betaald. 
De arts en de thuiszorg werken op afroep. 
Verder draaien we helemaal op vrijwilli-
gers. Bij ons betaalt de gast een eigen bij-
drage van vijftien euro per dag. We heb-
ben dan ook verder geen inkomsten. Het 
pand huren we, de inrichting is volledig 
gedaan door vrijwilligers en sponsors.’

Vrijwilligers 
De rol van vrijwilligers bij de Cocon is 
groot; er is een team van zestig tot zeven-
tig personen actief die gezamenlijk een 
rooster invullen van vierentwintig uur per 
dag, zeven dagen per week. ‘We hebben 
een breed palet vrijwilligers. Vaak zijn het 
mensen die zelf een sterfgeval van dichtbij 
hebben meegemaakt. Ze kunnen zich goed 
inleven, gaan heel respectvol met de men-
sen en hun naasten om. Ze krijgen drie 
dagen opleiding in de praktijk. Dit is no-
dig, want het is best moeilijk werk. Je hebt 
te maken met emoties: je moet kunnen 
meegaan, maar je niet laten meeslepen. 
Het is hard werken, maar het lukt toch ie-
dere keer weer de roosters rond te krijgen.’ 
Matser verbaast zich over de enorme be-
langstelling van vrijwilligers. ‘We zijn nog 
niet eens begonnen en er hebben zich al 
tientallen vrijwilligers aangemeld. Bij ons 
zijn het vooral mensen met een professi-
onele achtergrond in de zorg. Het is goed 
te merken dat die tegenbeweging er is in 
een samenleving die gedomineerd lijkt te 
worden door verzakelijking en individua-
lisering.’

Huiselijkheid
Het is indrukwekkend te zien wat de Co-

con via fondsenwerving voor elkaar heeft 
gekregen: keurige kamers, sfeervolle huis-
kamers voor familie en vrienden, compleet 
met kamerplanten en televisie. ‘We wil-
den een huiselijke sfeer creëren. Geen tra-
ditionele ziekenhuisbedden, maar mooie 
houten bedden, geen tl-lampen of steriele 
ruimten.’ Overal in huis zie je afbeeldin-
gen van vlinders. Kemperman: ‘De cocon 
staat symbool voor de beschermde omge-
ving die we willen bieden. Het uitvliegen 
van de vlinder is een metafoor voor het 
sterven. Bij elk bed ligt een vlinderboekje, 
een soort gastenboek waarin alle betrok-
kenen iets kunnen opschrijven. Een klein-
kind schreef: Mijn opa was erg verdrietig, 
maar nu lacht hij weer. Indrukwekkend 
toch?’ Ook in het Kasteel zal die huiselijk-
heid het uitgangspunt worden. Matser: 
‘We willen aansluiten bij de eigenheid van 
de gasten. Ze mogen hun eigen meubilair 
meenemen. Elke kamer krijgt een schap 
waarop fotolijstjes geplaatst kunnen wor-
den.’

Naasten
Bij hospices en bijna-thuis-huizen is er 
veel aandacht voor de naasten, zegt Mat-
ser. ‘In het Kasteel worden naast gasten-
kamers ook een stilteruimte, een theehuis, 
logeerkamers en een bibliotheek ingericht. 
De huisvestingskosten komen daardoor 
hoger uit dan de bekostiging toelaat, maar 
we vinden dat het er gewoon bijhoort. 
Vandaar dat ook wij aan fondsenwerving 
doen om een en ander gefinancierd te krij-
gen.’ In de huizen krijgen naasten de gele-
genheid te waken; er zijn geen beperkin-
gen wat betreft bezoektijden. Kemperman: 
‘De deur staat altijd open. Vrijwilligers 
zorgen voor opvang als het nodig is. De 
omgang met de naasten van de stervenden 
vraagt tact. Ze zijn soms kritisch. Dat mag; 
ze zijn bezorgd en erg betrokken. Soms is 
er ook sprake van onenigheid in de fami-
lie, bijvoorbeeld over de erfenis. Dan kun 
je als vrijwilliger de rust terugbrengen 
door iemand even mee te nemen voor een 
blokje-om.’

Hospicehuis de Cocon

Waardig sterven in huiselijke sfeer

Een groeiend aantal hospices en bijna-thuis-huizen in Brabant biedt mensen 
in de laatste fase van hun leven een waardige plek om te sterven. Ingrediënten 
zijn een bed en verzorging, maar vooral ook aandacht en huiselijkheid. ‘Mijn 
opa was erg verdrietig, maar nu lacht hij weer.’

Cocon

Drie maanden 
De opkomst van hospices en bijna-thuis-
huizen past in de ontwikkeling naar meer 
zorg op maat, vertelt Matser. ‘Vroeger had 
je het ziekenhuis en het bejaardenhuis. 

(© Foto's: Janine Healy)
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We schrijven medio januari 2008 en ik lig 
languit op de halvloer om een goed zicht te 
hebben op het venstertje van onze waterme-
ter. De eerste maand van het jaar is al decen-
nia lang dé maand van getallen schrijven. Het 
blijkt bij ons een lang getal te zijn en verge-
leken met het vorige jaar is er een groter ver-
schil waar te nemen dan verwacht. Oh ja, we 
hebben een jaar lang inwoning gehad van een 
jonge Canadese, voor wie een kwartier dou-
chen heel gewoon was.

Ook dochterlief die nu een vol jaar op zichzelf 
woont, moest op zoek naar de watermeter in 
haar portiekflat. Zij woont op de bovenste eta-
ge van een appartementencomplex met vier 
woonlagen en deelt de trap met nog zeven 
huishoudens. Terwijl zij in het sousterrain be-
zig is een spinnenweb te verwijderen en het 
onwillige deurtje van de meterkast open te 
krijgen, komt buurvrouw van tweehoog-links 
haar fiets ophalen. 

‘Zal ik je even helpen, want jij bent nieuw 
hier, hè?’ biedt buurvrouw aan. Dit vindt 
dochter goed en is achteraf ook blij, dat buur-
vrouw haar wegwijs heeft gemaakt in de posi-
tie van de acht watermeters. Want die staan in 
een alles behalve logische volgorde. Het blijkt 
dat het hele complex pas nieuwe meters heeft, 
want er verschijnen lage getallen. Buurvrouw 
neemt ongevraagd alle waterstanden even met 
dochter door.

‘Kijk, dit is de jouwe. Tweeëntwintig. Dat is 
mooi. Jij woont toch alleen? Ja, ik ook hoor, 
maar de mijne staat op achttien. Zie je? En 
nou eens even kijken wat jouw buren boven 
hebben. Twintig? Dat is gek, want die zijn nog 
samen. Oh ja, die hebben een huis in Italië en 
daar zijn ze vaak. Vandaar. En onder mij, be-
neden, daar woont een pas gescheiden moe-
der met haar puberzoon. Zie je, vierenveertig 
staat er op de teller. Dat snap ik wel. Die jon-
gelui douchen lang en soms nog wel vaker 
dan één keer per dag. En dan die was van die 
lui! Hebben ze een broek of een trui ook maar 

Joost KoopmansJeanne van Leijsen

Waterpeil levensstijl

De moeder reageerde emotioneel 
op het nieuws.’ Dit is zomaar 
een willekeurige zin, ergens in 
een journaal of talkshow ge-
hoord. Ik weet dan al wat ik te 
zien krijg, want eigenlijk wordt 
met deze zin bedoeld: De moe-
der kreeg tranen in haar ogen 
toen ze het nieuws hoorde. Als 
je op tv hoort dat iemand emoti-
oneel wordt, kun je er namelijk 
donder op zeggen dat er tranen 
vloeien.
Het woord emotioneel lijkt in 
onze tijd synoniem geworden 
met verdrietig. En hoewel ver-
driet natuurlijk een belangrijke 
emotie is, vraag ik me dan af 
waar de andere emoties zijn 
gebleven. Tellen die niet meer 
mee? Kennen we die niet meer? 
Kunnen, mogen we die niet 
meer tonen? Als iemand en-
thousiast wordt over een mee-
valler, als iemand teleurgesteld 
is over een tegenvaller, zijn die 
mensen dan niet emotioneel?

Tegenover emotioneel staat pro-
fessioneel. Als een voetballer 
kwaad of gefrustreerd is omdat 
de wedstrijd anders is verlopen 
dan hij had gehoopt, moet hij 
zo professioneel zijn om zijn 
emoties in bedwang te houden. 
Geeft hij toe aan zijn emoties 
dan is hij in onze ogen niet 
professioneel. En een manager 
van een groot bedrijf moet zo 
professioneel zijn om zich door 
winstberekeningen te laten lei-
den. Natuurlijk mag en moet 
hij rekening houden met het 
welzijn van zijn werknemers, 
maar niet wanneer die in strijd 
komen met de belangen van 
het bedrijf. Hij moet niet teveel 
meelevend zijn, want dan kan 
hij zijn functie niet uitoefenen. 
Professioneel betekent zoveel 
als: je gevoelens uitschakelen, 
in ieder geval op de tweede 
plaats zetten.

De mens is een wonderbaarlijke 
mix van verstand en gevoel. Die 
zitten lang niet altijd op één 
lijn. Ik ben niet professioneel 
genoeg om dit te ontkennen en 
mijn gevoelens uit te schakelen. 
Daar word ik wel eens emotio-
neel, - pardon verdrietig van.

Emotioneel

één dag aan, moet het alweer in de was. 
Complete waterverspilling vind ik dat.’
Dochterlief vindt het ietwat beschamend om 
op deze manier aan haar buren te worden 
voorgesteld, maar weet tegelijkertijd nu wel 
waar haar watermeter zich exact bevindt. Ze 
stelt voor om bij de diverse watermeters de 
juiste huisnummers te plakken en neemt be-
leefd afscheid van buurvrouw tweehoog-links 
en snelt naar boven om stickertjes te halen. 
Als ze terug is, bekruipt haar de nieuwsgie-
righeid om ook nog even op de overgebleven 
meters te kijken, maar die behoefte bedwingt 
ze. Ze plakt, ze sluit af en komt op de trap 
naar boven haar directe burenstel tegen met 
ieder een koffer. ‘We zijn tot Pasen weer in 
Italië. Let jij een beetje op?’ En dat belooft ze. 
Daar ben je toch buren voor? 

(© Foto: Jac van Leijsen)

Hof van Lof
10 apr. 9.30-15.30 u. Cursus liturgisch bloem-
schikken (Hemelvaart en Pinksteren)
Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen; (073) 642 
10 56 di t/m za 9.00-12.00 u.; Hacken.TH@
inter.nl.net 

La Verna
8 mrt. 10.30-15.30 u. Schilder je binnenste 
buiten; 12, 26 mrt. 9 apr. 14.00-16.00 u. Hil-
degard van Bingen.
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam; 
(020) 346 75 30; info@laverna.nl 

De Gaarde
28 febr. 20.00-22.00 u. De klank van de 
‘zwangere’ Aarde; 21 mrt 19.30-21.30 u. 
Viering bij het begin van de lente.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL Udenhout; 
(013) 533 58 46; postmaster@degaarde.nl 

Elim
30 mrt. Lucaskerk, Lage Witsiebaan Tilburg, 
11.00 u. Viering Vierde Lustrum ELIM 13.00-
16.00u. Lunch en middagprogramma.
Schiphollaan 30, 5042 TR Tilburg; 
www.elimgroep.nl (013) 463 85 05
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Franck Ploum

Het begon allemaal in de 
roerige jaren zeventig. 
Anne-Marie Korte ging the-
ologie en filosofie studeren 
in Nijmegen en specialiseer-
de zich uiteindelijk in de fe-
ministische theologie. Korte 
studeerde af bij Catharina 
Halkes. ‘Het was de tijd van 
radicale maatschappijkri-
tiek, antiburgerlijke hou-
ding en egalitaire bewegin-
gen. Alle nieuwe thema’s 
werden onder druk van 
studentenacties vertaald in 
universitaire studies en zo 
kwam de veranderende we-
reld ook de theologie-oplei-
dingen in.’ In 1983 ontstond 
zo de eerste leerstoel voor 
feministische theologie in 
Europa. Catharina Halkes 
bekleedde deze bijzondere 
stoel Feminisme en Christen-
dom.

Wetenschapper worden
Korte begon niet aan the-
ologie voor een kerkelijke 
functie maar om meer van 
de eigen cultuur en geschie-
denis te weten. ‘Ik was he-
lemaal in beslag genomen 
door het idee dat je weten-
schapper kon worden. Ik 

getelheid kan geen sprake zijn. ‘Natuur-
lijk, wanneer je kijkt naar de feministi-
sche theologie in haar beginvorm, met de 
radicale vragen en aanklachten van het 
eerste uur, dat ligt al weer ver achter ons. 
Maar de thema’s die deze beweging op de 
kaart heeft gezet zijn nog steeds heel ac-
tueel en omstreden: gelijkheid en verschil 
tussen mannen en vrouwen, de beteke-
nis van lichamelijkheid, seksualiteit en 
homoseksualiteit, vrouwen in kerkelijke 
functies en gewijde ambten. Genderkwes-
ties in religie zijn nog steeds explosief ma-
teriaal.’

Symbolische waarde
Dat het nog altijd om heikele thema’s 
gaat, bleek duidelijk bij de vorming van 

Feministische theologie

Het is onmogelijk om in enkele lijnen 
de feministische theologie samen te 
vatten. Het zou onrecht doen aan de 
grote diversiteit binnen deze ‘vergeten 
theologie’. Daarom volstaan we met 
een - willekeurige - selectie, die eerder 
nieuwsgierig maakt dan volledig infor-
meert.

Mary Daly

‘Als God mannelijk is, is het mannelijke 
God’. Dit fundamentele inzicht heeft 
de weg vrijgemaakt om de concrete 
bevrijdingsstrijd van vrouwen te zien als 
een religieuze strijd met openbaring. 
Geen theoloog of theologe kan meer 
het mannelijk godsbeeld met goed 
fatsoen gebruiken, zonder daarmee de 
misdaden van mannelijk geweld goed 
te praten en de slachtoffers ervan te 
verduisteren.

Ruimtelijke begrippen zoals hoog en 
laag zitten ingebakken in ons denken: 
hoog in aanzien staan, op iemand neer-
kijken. In onze cultuur is duidelijk wat 
boven is en wat beneden. Mary Daly wil 
deze vanzelfsprekende ordening onder-
uit halen. Iets onderuit halen veroor-
zaakt een wanorde, maar tegelijkertijd 
kom je van alles tegen wat je kwijt was 
of waarvan je niet meer wist dat je het 
had.

De katholieke leer zit vol dubbelzinnig-
heden. Ieder mens is dan wel beeld van 
God, maar aan de vrouw mankeert van 
alles. De ‘vrouw’ wordt enerzijds symbo-
lisch verheerlijkt, maar anderzijds wor-
den ‘concrete vrouwen’ vernederd en 
buitenspel gezet. De strijd van vrouwen 
moet daarom verdergaan dan het be-
strijden van incidentele gevallen en ge-
richt zijn op het hele vanzelfsprekende 
systeem van geweld en onderdrukking. 
Iedereen die dit niet wil zien, houdt de 
machtsongelijkheid en de vele vormen 
van onzichtbaar geweld in stand.
Daly kan van ‘God de Vader’ niets moois 
meer maken. Ze trapt niet in de valkuil 
om deze God te ontdoen van al het 
on-eigenlijke, dat mensen ooit met 
bepaalde bedoelingen op hem hebben 
geprojecteerd. Ze is in haar denken dan 
ook volledig ‘voorbij God de Vader’. 
Waar een vrouw in haar eigen situatie 
en met eigen middelen niet langer door 
van alles en nog wat bewogen wordt 
maar zelf beweegt, niet langer behan-
deld en geprogrammeerd wordt maar in 
eigen naam doelbewust handelt, begint 
het land Voorbij God de Vader.

Genderkwesties springstof

Anne-Marie Korte is haar hele leven al bezig met thema’s die te maken hebben 
met gender en religie. Ze studeerde theologie en filosofie in Nijmegen en pro-
moveerde op het werk van Mary Daly. Tien jaar was ze docent en aansluitend 
tien jaar hoofddocent voor theologische vrouwenstudies aan de KTU te Utrecht. 
Sinds 1999 is ze bijzonder hoogleraar vrouwenstudies theologie aan de Uni-
versiteit Utrecht en momenteel werkt ze aan het Departement Religiestudies 
en Theologie van de Universiteit van Tilburg. Tijdens de laatste fusie tussen de 
katholieke theologische universiteiten in 2006 ‘sneuvelde’ haar studierichting 
vanwege kerkelijke voorschriften. Voor Korte is dit een teken dat de kwesties 
die feministische theologie aan de orde stelt nog steeds uiterst actueel zijn: 
‘Het gaat kennelijk om explosief materiaal’.

Anne-Marie Korte (© Foto: Franck Ploum)

vond die wereld zo fascinerend, het wekte 
hoe langer hoe meer mijn nieuwsgierig-
heid. Ik wilde achtergronden weten, ver-
banden begrijpen, boeken schrijven en 
nadenken over belangrijke thema’s. Tege-
lijkertijd verbaasde het me dat ik tijdens 
mijn studie zo weinig hoorde over vrou-
wen binnen de theologie. Het werd mijn 
passie om daar veel meer over te weten 
te komen.’ Korte promoveerde op het ge-
dachtegoed van Mary Daly, de radicale 
grondlegster van de feministische theolo-
gie.

Nieuwe aandachtspunten
Korte begrijpt dat we ook feministische 
theologie in ons rijtje vergeten theologieën 
hebben opgenomen, maar van echte ver-
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de nieuwe kerkelijk goedgekeurde theo-
logie opleiding. Hierin bleek geen plaats 
meer te zijn voor vrouwenstudies. Tegelij-
kertijd staat de huidige samenleving bol 
van de vraagstukken op dit gebied. Wel-
iswaar op een andere manier dan pakweg 
veertig jaar geleden, maar daarom niet 
minder van belang. ‘De discussie over 
gender en religie komt nu langs andere 
routes onze samenleving binnen. Je komt 
het tegen in discussies over de islam en 
in de profilering van de christelijke ortho-
doxie. In het openbare debat over religie 
spelen genderkwesties aan verschillende 
kanten een cruciale rol. Critici van reli-
gie gebruiken de positie van vrouwen als 
meetlat. Zij menen dat godsdiensten en 
religieuze organisaties, die vrouwen een 
tweederangs positie toebedelen, niet meer 
thuishoren in onze moderne maatschap-
pij. Tegelijkertijd zie je dat de meer ortho-
doxe religieuze instituties zich afwenden 
van een samenleving waarin vrouwen 
steeds minder duidelijk verschillen van 
mannen. Deze geloofsgemeenschappen 
willen juist op dit punt hun eigen iden-
titeit zichtbaar maken. Het gaat in beide 
gevallen over de rol van vrouwen in het 
gezin en het openbare leven. De autono-
mie en de sociale gelijkstelling van vrou-
wen heeft voor beide partijen een enorme 
symbolische waarde. De spanning tussen 
religie en moderniteit loopt blijkbaar hier 
het hoogste op.’

Drie fases
Het idee dat feministische theologie niet 
meer actueel zou zijn heeft volgens Korte 
ook te maken met de beeldvorming rond 
feminisme en emancipatie. ‘Deze termen 
associeert men al snel met een achterhaal-
de strijd of een misplaatst soort strijdbaar-
heid, omdat ze zo duidelijk terugverwij-
zen naar een historische periode met veel 
openlijke conflicten op dit gebied. De term 
feministische theologie wordt feitelijk ook 
niet zo vaak meer gebruikt om dit vakge-
bied aan te duiden. Dat komt vooral door 
de enorme ontwikkelingen die deze stro-
ming heeft doorgemaakt.’

De term feministische theologie paste ei-
genlijk het beste bij de eerste fase van 
deze richting, in de jaren zeventig. Mary 
Daly was in die periode het boegbeeld 
voor een hele generatie vrouwen die nog 
opgegroeid was binnen traditionele rol-
patronen in kerk en samenleving. ‘Zij 
klaagde het hele patriarchale systeem aan. 
Zij sprak niet alleen over het patriarchaat 
in kerk en theologie, maar ook in de cul-
tuur, taal en maatschappij. Zij stond aan 
de wieg van een enorm bewustwordings-
proces. Uitgangspunt van haar theologisch 
denken was dat bevrijding en nieuwe er-
varingen van goddelijke presentie tegelijk 

plaatsvinden. Vrouwenbevrijding brengt 
God (op)nieuw aan het licht.’

Na deze eerste fase van grondige kritiek 
en grootse visioenen van verandering 
volgde in de jaren tachtig een fase van we-
tenschappelijke verdieping. Feministische 
theologie werd ‘vrouwenstudies theolo-
gie’. Genderkwesties werden aan de orde 
gesteld op alle terreinen van de theologie. 
De nieuwe vragen in deze fase werden 
aangestuurd door de vrouw als subject. 
‘Na de fase van bewustwording over ach-
terstelling en onrecht ging het nu over de 
eigen inbreng, zeggenschap en visie van 
vrouwen op theologisch gebied. Dat lever-
de vele nieuwe gezichtspunten op, nieuwe 
leeswijzen van bijbelteksten, nieuwe ge-
schiedschrijving, herwaardering van vrou-
welijke mystici, noem maar op.’

In de jaren negentig van de vorige eeuw 
ontstond een derde fase, waarin allerlei 
nieuwe groepen de genderkwesties gingen 
oppakken. ‘Niet-blanke en niet-westerse 
vrouwen betrekken de thema’s van de fe-
ministische theologie op hun eigen situ-
atie en er is sinds die tijd een grote diver-
siteit aan stromingen ontstaan.’ De nieuwe 
namen hiervoor - zoals womanistische, 
mujeristische of queer theologie - druk-
ken uit dat het ook niet meer mogelijk is 
om heel algemeen en los van concrete si-
tuaties over vrouwen te spreken. ‘Net zo 
min als we nog kunnen spreken over de 
vrouw, kunnen we het nog hebben over 
de feministische theologie. De vraag met 
en over welke vrouwen je spreekt, bepaalt 
het thema.’

Ontelbaar veel boeken
Korte vindt dat je de feministische the-
ologie uit de periode van Mary Daly in-
middels ‘klassiek’ kunt noemen. ‘Veel 
kwesties die toen voor het eerst werden 
verwoord - zoals de eenzijdigheid van 
mannelijke godstaal, het probleem van de 
verbinding van vrouwen met de zonde-
val, of de vraag hoe belangrijk het feit is 
dat Jezus een man is - zijn verder opge-
pakt en hebben tot nieuwe inzichten en 
nieuwe praktijken geleid. Er is een groot 
nieuw werkterrein geopend en de resul-

Nelle Morton

Woorden doen veel meer dan naar iets 
verwijzen. Woorden roepen beelden op 
en beelden creëren levensstijlen. Het 
handelen van mensen wordt meer be-
paald door beelden dan door begrippen. 
Volgens Nelle Morton moeten daarom 
eerst enkele beelden verbrijzeld worden, 
want vele religieuze beelden houden 
een systeem in stand dat discrimina-
tie van vrouwen in de hand werkt. De 
meeste theologen zijn zich hiervan niet 
bewust.
Het beeld van God de Vader is in het be-
gin een krachtig sprekend beeld geweest 
en heeft door de eeuwen heen geleid 
tot politieke, sociale en economische 
structuren van controle en beheersing. 
Maar het beeld van God als vader is 
inmiddels geen beeld meer – het is een 
vaststaande werkelijkheid geworden en 
daardoor is er geen ruimte meer voor 
totaal andere beelden.

Morton introduceert het beeld van Go-
din. Daarmee bedoelt ze niet een ‘daar-
buiten’ of ‘daarboven’ die aanbeden 
of vereerd moet worden. Dan zou de 
autoriteit weliswaar van sekse veranderd 
zijn, maar het autoritaire systeem nog 
steeds in ons bewustzijn aanwezig. Het 
systeem van grote leiders, waarvan we 
afhankelijk zijn, is in de twintigste eeuw 
tot een einde gekomen. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis is het mogelijk 
dat structuren van rechtvaardigheid 
afkomstig zijn van de gewone mensen 
– van degenen die in het godsdienstige 
systeem leken worden genoemd. Daarbij 
past een ander beeld. De schok met Go-
din als exclusief vrouwelijk en bovendien 
heidens beeld kan de weg openen om 
het oude beeld uit te drijven.

Nelle Morton zegt niet theologisch te 
spreken, maar de kracht van beelden 
te laten zien. Beelden verbrijzelen is 
noodzakelijk om veranderingen te be-
werkstelligen. Dit proces moet op gang 
blijven, om te voorkomen dat Godin op-
nieuw een idool wordt. Zij wil in zekere 
zin het beeld van Godin dan ook ‘leeg’ 
laten. Pas wanneer seksisme uit onze 
religie en maatschappij is verdwenen, 
zal de Godin ophouden een beeld te 
zijn. Dan zullen we weer nieuwe taal 
en nieuwe beelden moeten vinden om 
een nieuwe realiteit tot uitdrukking te 
brengen.

Marcel Zagers

L. Troch (e.a.) Een inleiding in haar denken.  
Heerlen UTP-teksten nr.12, 1990.

Genderkwesties springstof
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taten daarvan zijn inmiddels indrukwekkend. 
De hoeveelheid theologische boeken die zijn ge-
inspireerd door feminisme en genderstudies is 
ontelbaar. En binnen theologie en religiestudies 
heeft deze benadering overal tot verdieping en 
vernieuwing geleid; op uiteenlopende manieren. 

Nederland niet best
Toch is er volgens Korte niet alleen reden tot 
optimisme, gelet op de feitelijke positie van 
vrouwen binnen religies, kerken en theologie. 
Want de nieuwe benaderingen zijn niet overal 
doorgedrongen en worden ook niet steeds met 
open armen ontvangen. Bovendien is de hui-
dige culturele en religieuze situatie ook erg ver-
anderd in vergelijking met veertig jaar terug. 
‘Met de komst van nieuwe culturen en religies 
moeten we deze zaken opnieuw ijken. Maar dit 
geldt ook voor de verhoudingen tussen man-
nen en vrouwen in vrijwel alle sectoren van de 
Nederlandse samenleving. Kijk ook eens naar 
de topfuncties in bedrijven, universiteiten en 
medische instellingen. Daar lopen we wat het 
aandeel van vrouwen betreft nog vijftig jaar 
achter. In vergelijking met veel andere Europese 
landen, evenals met Turkije, doet Nederland het 
nog steeds niet best.’ 

Hoogliedtermen
Behalve de traagheid van dit soort veranderings-
processen en de weerstand ertegen is er ook het 
gegeven dat een aantal religies juist wil vast-
houden aan traditionele man-vrouw verhoudin-
gen om zichzelf te onderscheiden van de mo-
derne cultuur en zich daartegen af te zetten. Dit 
geldt ook voor de rooms- katholieke kerk. ‘Dat 
heeft vooral te maken met het feit dat de kerk 
van zichzelf vindt dat ze een betere visie heeft 
op de mens en op de onderlinge verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen dan de moderne sa-
menleving. Met name de vorige paus, Johannes 
Paulus II, heeft deze gedachte sterk ontwikkeld. 
Hij benaderde man-vrouw verhoudingen vanuit 
een symboliek die aan bruidsmystiek en Hoog-
liedtermen is ontleend. Hij ziet een directe ana-
logie in de verhoudingen tussen God en mens, 
Christus en de kerk, en man en vrouw. Daar-
mee heeft hij de man-vrouw verhouding tot een 
hogere orde verheven en de hiërarchische aspec-
ten ervan onaantastbaar gemaakt. Verschillen 
tussen mensen worden alleen waargenomen en 
waarde toegekend binnen dit kader. Natuurlijk 
is het schenken en doorgeven van nieuw leven 
van enorme waarde, maar dat moet niet alleen 
op vrouwen worden geplakt, laat staan dat alles 
wat vrouwen mogen of kunnen doen daar recht-
streeks van af te leiden zou zijn.’

Debat gesloten?
Juist in de periode dat feministische theolo-
gie ontstond en zich verder ontwikkelde is de 
rooms-katholieke kerk zich directer en scherper 
dan ooit gaan uitspreken over bestemming en 
roeping van vrouwen. Dit heeft er vervolgens 
weer voor gezorgd dat bijbelteksten, historische 
bronnen en kerkelijke praktijken grondiger dan 

‘Als gelovige en als theologe meen 
ik dat de bevrijding van vrouwen een 
concretisering is van het bijbelse gebod 
tot gerechtigheid. Ook al is de vrou-
wenstrijd geen bijbelse problematiek, 
ze is impliciet een opdracht naarmate 
we ons in de loop van de geschiede-
nis bewust worden van denk- en 
leefstrukturen die vrouwen inperken. 
In een dergelijke situatie durf ik van 
ontvouwing van de bijbelse openbaring 
te spreken: bevrijding van de slaven, 
van alle gekleurde rassen, van de 
gekolonialiseerden, van vrouwen. De 
bijbelse boodschap van bevrijding en 
gerechtigheid, van wet, verbond en ge-
nade, vraagt erom telkens in historische 
concrete omstandigheden te worden 
gerealiseerd.’ 
(Catharina J.M. Halkes Zoekend naar wat 
verloren ging, Ten Have Baarn 1984)

ooit in dit licht onderzocht zijn. Er is verras-
send veel nieuw materiaal boven tafel gekomen 
en er is veel nieuw inzicht ontstaan. De tradi-
tie van de christelijke kerk is op het punt van 
genderverhoudingen veel breder en rijker dan 
vaak wordt aangenomen. Dit geldt ook voor het 
leiderschap en voorgangerschap van vrouwen. 
‘Maar zolang de kerk als uitgangspunten heeft 
dat men niets kan veranderen omdat het altijd 
zo is geweest en Jezus het zo heeft gewild, heb-
ben alle inhoudelijke argumenten die je kunt 
bedenken geen enkele waarde. Daaraan is tien 
jaar geleden toegevoegd, dat over deze zaken 
ook niet meer gesproken mag worden bij theo-
logisch onderwijs en onderzoek. Dit zegt veel 
over de ernst van deze zaak. Kennelijk gaat het 
bij veranderende genderverhoudingen om ex-
plosief materiaal dat raakt aan de fundamenten 
van zowel instituties als denkbeelden.’

Prof. dr. Catharina J.M. Halkes bekleedde de eerste leerstoel 
voor Feminisme en Christendom in Europa

Raad van Kerken
28 febr. 20.00 u. Ontmoe-
tingskerk Bijbel en kunst.
Wegedoorn 16, 5666AV 
Geldrop; (040) 286 31 11; 
rocojess@planet.nl 

Beweging van Barmhar-
tigheid
Leerroute: 23 febr. Bronnen 
van Barmhartigheid; 16 mrt. 
Mededogen naar jezelf; 12 
apr. Aandachtig leven; 24 
mei In beweging komen. 
Steeds van 10.00-17.00 u. 
Boxtelseweg 58 Vught; 
Weekend 7 en 8 juni
(073) 657 70 44; secreta 
riaat@barmhartigheid.nl 

De Hooge Berkt
29 febr.18.00 u t/m 2 mrt. 
13.00 u. Bibliodrama; 5 mrt. 
t/m 9 mrt. Persoonlijke re-
traite, samen met anderen.
Postbus 40, 5570 AA Berg-
eijk; (0497) 55 17 20; berg 
eijk@hoogeberkt.nl 

KCS
11, 25 apr. 9 mei 10.30-
16.30 u. De Koningin en de 
Wilde Vrouw (De kracht van 
vrouwelijke archetypen in 
de bijbel).
Parkstraat 1, 2011 KJ Haar-
lem; (023) 527 46 75; info@
kcs-haarlem.nl 

Han Fortmann Centrum
3, 10, 17, 24 apr.; 8, 15 mei 
17.15-19.00 u.; 1 juni 9.30-
17.00 u. Introductiecursus 
vipassana meditatie; 23 
febr. 10.00-17.00 u. Inzicht 
en verandering.
René Descartesdreef 21, 
6525 GL Nijmegen; info@
hanfortmanncentrum.nl 
(024) 361 90 10.

De Kapel
7 febr.-20 mrt. ma. t/m 
do., 16 mrt. 14.00-16.30 
u. Colamgebouw, ingang 
Heinsbergerweg 2 Expositie 
kruisweg; 18 mrt 20.00 u. 
Ursulakapel (Voogdijstraat 
24) Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze.
Heinsbergerweg 2, 6045 CH 
Roermond; (0475) 33 28 86; 
info@centrumdekapel.nl 
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Een warm hart verdrijft eenzaamheid
Walther Burgering 

Tonny Brouwer, levenspartner van Jo Dob-
belaer de vorig jaar overleden secretaris 
van de Stichting Petrus Nolascusprijs, 
gaf Diny van de vrijwilligersgroep van de 
Pompekliniek het bijbehorende beeldje. 
Hoofdpredikant Jan Eerbeek roemde de 
vrijwilligers als scheppers van vrijheid en 
bestuursvoorzitter Feits Boerwinkel sprak 
de afscheidsrede. Maar de show werd ge-
stolen door het Pompekoor en Jos, een 
van de bewoners, die een vrijwilliger in-
terviewde en deze in zijn commentaar 
kwalificeerde als ‘een warm hart’.

Scheppers van vrijheid
Jan Eerbeek sprak vooral als predikant 
van de gevangeniskerk. ‘Ingesloten zijn 
is een diep ingrijpende gebeurtenis in 
een mensenleven. In alles is je leven er-
door bepaald. Alles wordt gezien, je bent 
afhankelijk; in één woord: niet vrij. Vrij-
willigerswerk heeft als uitgangspunt dat 
mensen, ook al zijn ze ingesloten, er wel 
bij blijven horen. Ondanks de muren blijft 
er verbondenheid. Dit is van grote beteke-
nis. Vrijwilligers zijn de uitgestoken hand 
van buiten, die naar binnen reikt. Vrijwil-
ligers geven bewoners het gevoel dat je 
ergens bij hoort, oriëntatie op de buiten-
wereld. Ingeslotenen moeten deel van de 
samenleving blijven. Wel ingesloten, maar 
niet buitengesloten. Vrijwilligers scheppen 
een klein beetje vrijheid in deze extreme 
onvrijheid. In de even-menselijke ont-
moeting kan iets ontstaan van een nieuw 
zicht op jezelf, je leven, je toekomst, mis-
schien wel op God. Ontmoeting kan een 
begin zijn van heil, genezing, een ander 
gezicht.’

Erin geloven 
Jan Eerbeek roemde de vrijwilligers: ‘De 
groep heeft stabiliteit opgebouwd en er 
is diversiteit aan mensen en activiteiten. 
Daarnaast nemen jullie ook stelling in 

het maatschappelijk debat over de positie 
van de TBS. Door jullie aanwezigheid en 
komst naar de kliniek, nemen jullie het 
op voor de mensen hier. Je doet het omdat 
je in het werk en de mensen gelooft. Jullie 
vrijwilligerswerk vindt plaats onder bij-
zondere omstandigheden, waarbij bewo-
ners twijfelen en terughoudend zijn, soms 
afhaken. Temidden van zoveel kwetsbaar-

Tijdens een feestelijke en indrukwekkende bijeenkomst van bewoners, perso-
neel, vrijwilligers en gasten in de Pompekliniek te Nijmegen werd de laatste 
Petrus	Nolascusprijs uitgereikt. Walther Burgering doet verslag.

in de penitentiaire inrichtingen en de 
tbs-instellingen. Het bestuur heeft uitein-
delijk het moeilijke, pijnlijke maar ook 
realistische besluit genomen te stoppen. 
De stichting zal worden opgeheven. We 
reiken nog eenmaal de Petrus Nolascus 
Prijs uit. En het mooie, troostrijke en ver-
bazingwekkende is, dat Jo Dobbelaer, be-
stuurslid van het eerste uur en een gouden 
secretaris, ooit pastor was in deze Pompe-
kliniek. De bewoners van deze instelling 
hebben indertijd de replica’s gemaakt van 
het kunstwerk. En nu zijn we hier - terug - 
met de prijs. De cirkel is rond!’

Beeldje Petrus Nolascusprijs

heid in relaties en relaties aangaan zijn 
jullie trouw, beschikbaar voor TBS-patiën-
ten en een ankerpunt in het contact’.

De cirkel is rond
Feits Boerwinkel, voorzitter van de Pe-
trus Nolascus Prijs sprak de afscheidsrede. 
‘Wij beleven een historisch moment, de 

Ga hiermee door
Na 15 jaar stopt de stichting Petrus Nolas-
cus Prijs met haar uitreikingen. Haar doel-
stelling - het vrijwilligerswerk in de peni-
tentiaire inrichtingen onder de aandacht 
brengen - wordt voortgezet door de Stich-
ting Exodus Nederland. Gastvrouwe Bauk 
Zondag deed een dringend beroep op Exo-
dus om ook daadwerkelijk een prijs uit te 
reiken. ‘Ga hiermee door’, vroeg ze, ‘tot-
dat alle vrijwilligersgroepen in Nederland 
een prijs hebben gekregen.’ 
Hierna nam bewoner Jos het woord en 
vertelde dat vrijwilligers heel veel voor 
hen betekenen. ‘Het is een vlucht, even 
eruit. Even geen behandeling, geen so-
ciotherapeut. Ik ging zelfs met mijn vrij-
williger naar de kerstdienst, terwijl ik 
eerst niet wilde. Maar de gedachte en het 
gevoel dat er iemand voor mij was, bete-
kende heel veel voor mij en mijn vrouw.’ 
Waarna hij besloot met de woorden: ‘Het 
warme hart van jullie verdrijft de een-
zaamheid.’

Dinie (links) van de Pompekliniek wordt gefeliciteerd door een vorige prijswinnares (Spaanstalige parochie 
Rotterdam); in het midden Tonny Brouwer

cirkel is rond. De geschiede-
nis van de Petrus Nolascus Prijs 
startte in het jaar 1990 hier in de 
buurt; in Arnhem/Oosterbeek. 
Negen keer mocht hij worden 
uitgereikt. Teleurstellend was het 
aantal meldingen van vrijwilli-
gersgroepen in de laatste jaren. 
Zegge en schrijve één. Daarmee 
konden we niet verder. Het werd 
duidelijk dat het idee achter de 
Petrus Nolascus Prijs onvoldoen-
de leefde. Dit zegt niets over de 
enorme inzet van tientallen vrij-
willigersgroepen die nog steeds 
met hart en ziel werkzaam zijn 
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Joost Koopmans

De Agapèviering

In de gedachtenisvieringen vonden wij een aan-
tal jaren een goed model. Een viering die sterk 
lijkt op de eucharistieviering. De niet gewijde 
voorganger en een tafelgebed zonder de ge-
ijkte instellingswoorden maken het verschil. 
En hoewel de meeste aanwezigen de vieringen 
van harte meemaakten, riepen ze ook wel eens 
misverstanden op. De gedachtenisviering doet 
denken aan de eucharistie, maar wil daar an-
derzijds bewust van afwijken. ‘Als er bij gebrek 
aan gewijde voorgangers geen eucharistie ge-
vierd kan worden, moet je geen vervanger aan-
bieden in dezelfde verpakking’, luidde een van 
de reacties. En ook de voorganger voelde zich 
wel eens onder druk staan. Hij wil immers geen 
‘priester-vervanger’ zijn.

Agapè
Ons ervan bewust dat de gedachtenisviering ook 
maar een vorm is, kwamen we uit bij de nieuw-
testamentische agapè-viering. Net zoals het 
woord eucharistie is ook dit een Grieks woord 
en betekent liefde(gave). Het woord agapè ver-
wijst naar het liefdesmaal of de vriendenmaaltijd 
van de eerste christenen, zoals beschreven in 
Handelingen van de Apostelen (2,46): Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten 
hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol 
vreugde. Het is met andere woorden een maaltijd 

Ook de Boskapel in Nijmegen ontkomt niet aan het ‘priesterloze tijdperk’. Die priesters 
zijn altijd augustijnen geweest. Het augustijnse accent van de kerk als gemeenschap 
waarin broederschap, zusterschap en vriendschap centraal staan, geeft ons inspiratie om 
aan een geloofsgemeenschap te werken die ook zonder augustijnen van professie kan 
doorgaan. Zoals Augustinus het liefst bij de gelovigen wil horen en het pastorschap ziet 
als een dienst aan het geloof van anderen, zo ligt het accent van de vieringen in de Boska-
pel ook op de gemeenschap. Het is de gemeenschap die viert. Sommigen onder ons heb-
ben het charisma om een deeltaak als voorganger op zich te nemen. Ze zijn geschoold 
door studie en praktijk en van nature geschikt. Door hen steeds meer te laten meedoen 
vormt de Boskapel langzaam maar zeker haar eigen voorgangersteam. 

Ignatiushuis
16 mrt. 14.30-16.00 u. Op 
weg naar Pasen; 3, 10, 17 
mrt. 19.30-22.00 u. Die Zau-
berflöte, spirituele zoektocht 
naar heelwording.
Beulingstraat 11, 1017 BA 
Amsterdam; (020) 679 82 
07; info@ignatiushuis.nl 

DAC
Het nieuwe cursuspro-
gramma april t/m augustus 
2008 is uit. Het centrum zelf 
is tussen 10 mrt. en 10 apr. 
gesloten i.v.m. renovatie 
slaapkamers. Reserveringen 
plaatsen per tel./e-mail 
blijft mogelijk.
(026) 326 44 22; info@do-
minicaanscentrum.nl 

Boskapel
11 mrt. 20.00 u. Augustinus, 
mysticus door prof. dr. Roel 
van den Broek.
Graafseweg 276, 6532 ZV 
Nijmegen; (024) 356 18 09 
(18.15-19.15 u.) www.bos-
kapel.nl 

Open Deur
Thema febr. Paulus; mrt. 
Paasnummer - Wat geloof 
ik?; apr. Bidden. 
Postbus 29, 2700 AA Zoe-
termeer; (079) 363 31 75; 
abonnementen@boeken-
centrum.nl 

Zwanenhof
14 mrt 19.00 u.-16 mrt 
16.00 u. (Een) weg uit het 
lijden? 19 mrt. 17.00u.-22 
mrt. 10.00 u. Stilstaan bij de 
tijd, retraite voor mannen in 
de Goede Week.
Retraitehuisweg 6, 7625 SL 
Zenderen; (074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl 

Spirituele Sociëteit
2 mrt. 10.30-13.00 u. Boerke 
Mutsaers, Vijverlaan 2, Til-
burg: Inleiding in het soe-
fisme. 
(013) 542 66 62; info@spir-
soctilburg.nl 

La Cordelle
11 mrt. 10.00-17.00 u. Kruis 
en Lijden; 16 apr. 9.15-17.30 
u. Tuindag.
Mariastraat 45, 4506 AD 
Cadzand; (0117) 39 29 97; 
info@lacordelle.nl

Gebed aan tafel bij Agapèviering

Overal ter wereld zwoegen mensen 
voor het dagelijks brood,
terwijl er velen zijn 
die weinig of niets te eten hebben.

Overal ter wereld zien mensen uit 
naar een land van melk en honing,
maar velen valt het leven zwaar 
en de smaak is bitter.

Velen op de wereld 
vragen om onze solidariteit, 
ver weg, maar ook dichtbij.

Liefdevolle God, 
zegen ons samenzijn en 
het voedsel dat we delen.
Moge deze tafel van gemeenschap,
die zijn uitgangspunt vindt 
in de agapè - vriendenmaal 
van de eerste christenen -
voedsel bieden aan allen 
die het nodig hebben. 
U Heer, lijdt honger en 
uw roep klinkt in de stem 
van wie honger lijdt. 
Help ons in liefde te antwoorden 
door alles wat we hebben 
en alles wat we zijn 
te delen met onze medemens. 

Wij gedenken Jezus Christus, 
Gods mensgeworden Woord.
Nodig als brood en 
zoet als honing is dat Woord.
Hij leerde ons tot U bidden 
met deze woorden 

Onze Vader ...

Wij brengen onze gaven bijeen 
als teken van 
solidariteit met onze naasten.
Wij eten van dit brood 
en proeven van de honing 
als teken van onze verbondenheid 
met Jezus’ woorden en 
met elkaar als geloofsgemeenschap. 

(tekst uit de augustijnse gebedscampagne 
tegen de honger in de wereld)

Een offergave in de solidariteitspot
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die ze nuttigden tot versterking van de onderlin-
ge band en ter herinnering aan het laatste avond-
maal met Jezus. Aanvankelijk ligt de eucharistie 
ingebed in deze vriendenmaaltijd. In de tweede 
eeuw echter maakt de eucharistie zich los van 
de maaltijd. Het accent verschuift van de maal-
tijd naar de gebaren en woorden van Jezus: het 
breken van het brood en het heffen van de geze-
gende beker wijn. Maar ook de agapè blijft be-
staan als een zelfstandig liturgisch gebeuren met 
accent op solidariteit. De armen konden namelijk 
aanschuiven en delen in het voedsel dat door de 
meer welgestelden was aangebracht. 

Agapè is terug
In onze tijd zie je hier en daar die vrienden-
malen weer terugkomen als een zelfstandig li-
turgisch gebeuren. Vanuit dit model kwamen 
we tot nieuwe creativiteit op de zondagmorgen 
wanneer één uit ons midden voorgaat. 
We hechten aan brood als oerteken van het ge-
geven en gedeelde leven. Het is een teken van 
diepe menselijkheid om brood met elkaar te de-
len. Maar niet alleen met elkaar als vrienden, 
ook met degenen die minder hebben dan wij. Er 
willen zijn voor elkaar in het spoor van Jezus. 
Dit wordt geduid in een gebed aan tafel. Verte-
genwoordigers van de verschillende groepen uit 
de parochie staan daarbij aan tafel; iemand van 
de diaconiegroep, de siergroep, het augustijns 
centrum. Zij dus die met hun charisma de ge-
loofsgemeenschap opbouwen. Zij bidden afwis-
selend met de gemeenschap het Gebed aan Tafel 
dat hierbij staat afgedrukt. Er worden platte bro-
den gebruikt. Ook kunnen de deelnemers voor 
zo’n gelegenheid een deelbrood bakken. Om 
het verschil met de eucharistie te accentueren, 
wordt geen wijn gebruikt. 

Honing
Maar dan wordt de agapè, die ons toch moet 
herinneren aan een vriendenmaal, wel erg 
schraal. Vanuit de liturgiegroep werd geopperd 

om naast brood honing aan te bieden. Honing 
wordt in de bijbel zó gewaardeerd, dat men 
het aan een profeet ten geschenke gaf (1 Ko-
ningen 14,3) of aan de Eeuwige offerde (Levi-
ticus 2,12). De uitdrukking ‘land van melk en 
honing’ voor het beloofde land is ons allemaal 
bekend. Zodoende is honing het symbool van 
een nieuwe tijd. Als wij tijdens de agapè-vie-
ring ons stukje brood door de schaal met ho-
ning strijken, kunnen we dat beleven als een 
uitdrukking van ons verlangen en onze inzet 
naar een nieuwe tijd, waarin het Rijk Gods ge-
stalte krijgt. 

Minderbedeelden
De zorg voor minderbedeelden die zo eigen is 
aan de agapè, brengen we tot uitdrukking door 
een collecte te houden voor mensen uit ons 
midden die wat extra geld hard nodig hebben. 
In de praktijk gaat dat zo. De deelnemers ko-
men rij voor rij naar het altaar, waar manden 
met brood en schalen met versuikerde honing 
klaar staan. Vóór zij een stukje brood met wat 
honing nemen, hebben zij hun offergave gestort 
in de solidariteitspot die voor het altaar staat. 
De voorgangers zitten bij deze ceremonie opzij 
en delen dus niets uit.

Niet belast
Op zoek naar tekenen die niet door traditie 
of dogmatiek belast zijn bleek de combinatie 
brood en honing een welkome ingeving. De 
agapè-viering van de Boskapel kan ongehin-
derd voorbijgaan aan de vraag wat nu van ho-
gerhand wel of niet mag. Na drie jaar lang op 
gezette tijden aldus gemeenschap en solidariteit 
gevierd te hebben ziet het er naar uit dat we 
zonder bezwaar kunnen voortgaan en voorgaan 
op weg naar eigentijdse liturgie met toegewijde 
voorgangers. Wellicht biedt dit model ook een 
alternatief voor de Woord- en Communievierin-
gen die door maatregelen van bovenaf onder 
druk zijn komen staan. 

Ieder jaar weer kijk ik uit 
naar de Vastentijd. Het 
is een tijd waarin ik me-
zelf wat beperkingen op-
leg - niet snoepen, geen 
alcohol, geen etentjes of 
feestjes - maar vooral pro-
beer ik mijn tijd minder te 
‘verlummelen’. In plaats 
daarvan neem ik mij voor 
mijn gebed beter te onder-
houden, een (spiritueel) 
boek te lezen met werke-
lijke aandacht en te pro-
beren minder met mezelf 
bezig te zijn en meer met 
God en de mensen om me 
heen. Ik ervaar deze voor-
bereidingstijd op Pasen ie-
der jaar weer als een heel 
rijke periode, waarin als 
het ware mijn zintuigen 
meer open staan voor de 
dingen die ertoe doen in 
het leven. De tijd die nor-
maal gesproken opgaat 
aan nadenken over wat ik 
nu weer zal gaan eten of 
moet aantrekken, besteed 
ik in de Vastentijd aan za-
ken waar ik in de kern 
veel gelukkiger van word. 
Het is zo goed om je wer-
kelijk in een tekst te ver-
diepen en de tijd te nemen 
om de woorden op je te 
laten inwerken. Het leven 
ziet er anders uit als de 
dagen omvat zijn in een 
ochtend- en avondgebed. 
Waarom dan toch lijk ik 
dit alleen te kunnen vol-
houden in die veertig da-
gen voor Pasen en niet het 
hele jaar? Wat maakt dat 
ik mezelf zes weken per 
jaar een aantal minimale 
beperkingen kan opleg-
gen omdat het me goed 
doet én omdat ik het fijn 
vind aan deze traditie van 
de kerk deel te nemen, 
terwijl dit de rest van het 
jaar zo’n gevecht is? Is ’t 
het vooruitzicht dat er een 
einde komt aan deze peri-
ode van soberheid? Is ’t de 
wetenschap dat door mijn 
vasten de Paastijd die erop 
volgt des te feestelijker 
is? Het is mij een raadsel. 
Voorlopig ga ik weer met 
frisse moed de vastentijd 
in. 

Suzanne van der Schot

Vasten... heerlijk

Het brood wordt dor de schaal met honing gestreken
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Afrika staat bekend als het zwarte con-
tinent, omdat er zwarte mensen wonen. 
Maar meer nog omdat de mensen er in 
‘zwarte’ omstandigheden leven. In kurk-
droge gebieden wonen ze in schamele 
hutjes of verblijven in troosteloze vluch-
telingenkampen. Waterputten liggen vaak 
ver weg. Het dagelijkse rantsoen is karig. 
Een misoogst kost onmiddellijk mensen-
levens. Aanhoudend sterven tallozen aan 
aids. Het aantal weeskinderen is er schrik-
barend hoog. 

Enorme vreugde
Toch is Afrika het continent met muziek 
‘waar je blij van wordt’. Het lijkt alsof de 
mensen door hun enorme levensvreugde 
de ellende van zich af dansen en zingen. 
Mannen, vrouwen en kinderen roffelen op 
trommen, zingen met passie, slaken luide 
yells, dansen met wervelende passen en 
musiceren op allerlei instrumenten. Zo 
maken ze een rondedans of zingen een 
strijdlied. In hun liederen danken ze God 
voor de mooie dingen of smeken om een 
stukje grond om hun doden te kunnen be-
graven.

Echt van daar
Daarmee ben je dan meteen bij de lie-
deren van het Afrika-Engakoor. Die zijn 
rechtstreeks uit dit leven gegrepen. Ze 
komen linea recta uit heel Afrika; voor-
namelijk via missionarissen. De muziek 
wordt door de dirigente bewerkt voor 
vierstemmig koor. En door regelmatig oe-
fenen en optreden wordt de stemming en 
sfeer van bijvoorbeeld een Afrikaanse Mis 
heel dicht benaderd. Alleen de huidskleur 
blijft anders! Ondanks hun bonte kleding 
en bewegingen blijven de leden van het 
Afrika-koor toch duidelijk herkenbaar als 
‘blanke Afrikanen’. 

Toevalstreffer
Het Afrika-Engakoor is tien jaar geleden 
bij toeval ontstaan. Pater Toon van Kessel 
en zuster Henrilena van de Laar uit Nis-
telrode waren gelijktijdig op vakantie in 
hun geboortedorp. Die gelegenheid greep 
de familie aan om hen te verrassen met 
liederen uit hun eigen missiegebieden. En 
zo klonk in Nistelrode het ‘Kyrie’ in het 
Cicewa en het ‘Onze Vader’ in het Pidgin 
Engels. Ook bij hun afscheid werd er weer 
gezongen. Het optreden van het koor was 
een groot succes. De toehoorders in de St. 
Lambertuskerk vroegen het koor door te 
gaan. Aan dit verzoek is tegemoet geko-
men. 

Werken en bewerken
Mayke Hendriks-van der Ven is vanaf het 
begin de vaste dirigente. Zij bewerkt de 
melodieën en teksten en maakt ze ge-
schikt voor het vierstemmige koor. Zij 
speelt ook accordeon. Samen met enkele 
djembe spelers zorgt zij zo ook mede voor 

de uitstraling van het koor. Jullie cd zal 
vaak aanstaan. We hebben een geweldige 
middag gehad... Soms waanden we ons 
echt in Afrika.’

Dichtbij-projecten
Maar het koor zingt niet enkel om Afri-
ka muzikaal dichtbij te brengen. Het 
treedt ook op ten bate van projecten en 
maatschappelijke doelen daar. Ruim 
€ 100.000,- is bijeen gezongen voor een 
lange reeks ‘dichtbijprojecten’, waarmee 
het koor rechtstreeks contact heeft of een 

Joost KoopmansPeter van den Hurk

Muziek waar je blij van wordt

Het Afrika-Engakoor uit Nistelrode bestaat tien jaar. Het heeft met zo’n twee-
honderdvijftig optredens ruim € 100.000,- bij elkaar gezongen voor een reeks 
projecten in de derde wereld. De liederen stemmen blij en maken iets los, 
want het zijn liederen met inhoud, recht uit het hart. 

de instrumentale begeleiding. Het leden-
bestand is gestaag gegroeid naar ruim 
negentig mannen, vrouwen en kinderen, 
variërend in leeftijd van 7 tot 83 jaar. Ze 
zijn allen afkomstig uit Noord-Oost Bra-
bant. Iedereen van jong tot oud is in bonte 
Afrikaanse kledij gestoken. Er wordt re-
gelmatig gerepeteerd in een voormalige 
stal bij een van de leden aan huis. Het re-
pertoire is uitgebreid tot meer dan zeven-
tig liederen. Ze komen uit heel Afrika en 
klinken in vele talen. Onder andere het 
Lingala, Kiganda en Chizulu; ook wordt 
nog steeds gezongen in het Pidgin Engels. 
Alle teksten zijn in Nederlandse vertaling 
beschikbaar, zodat de inhoud voor de toe-
hoorders te volgen is.

Enthousiasme
Het koor heeft bijna 250 optredens achter 
de rug; van Brabant tot Ameland. Meestal 
luistert het koor in eigen regio vieringen 
in katholieke en protestantse kerken op. 
Soms ook wordt er een concert gegeven 
bij gelegenheid van een missiemarkt of 
een bijzonder parochieel of gemeentelijk 
project. Overal enthousiasme, wat onder 
meer blijkt uit reacties in het website/gas-
tenboek zoals ‘De ongedwongen en swin-
gende klanken van het koor spreken mij 
erg aan. Ik heb genoten van de warmte en 

persoonlijke binding via werkers ter plaat-
se. Alle opbrengsten, minus de beperkt 
gehouden kosten, gaan rechtstreeks naar 
de projecten waarvoor wordt gezongen. 
In 2008 zijn dit een school in Nairobi, een 
psychiatrische kliniek in Kameroen, een 
tehuis voor straatkinderen in Kenia en en-
kele projecten van missionarissen uit Veg-
hel en Oirschot.

Vertel het door
Het koor heeft drie cd’s uitgebracht. De 
opbrengst daarvan gaat naar de eigen pro-
jecten van het koor, waaronder het Lun-
dazi Adoptieplan van pater Toon van Kes-
sel in Zambia, het Ondersteuningsfonds 
voor zuster Henrilena van de Laar in Pa-
pua Nieuw Guinea en de Stichting Modu 
in Sierra Leone van Monique van de Ven, 
zus van de dirigente. De titel van de laat-
ste cd is Sangu Mawe, hetgeen wil zeggen 
‘Vertel dit maar, vertel het maar door, van 
hart tot hart, van mond tot mond, ja vertel 
het maar door’ Zo is de cirkel rond. Het 
Afrika-Engakoor komt graag naar u toe 
om met u de Afrikaanse levensvreugde te 
delen.

Info en boekingen: Mayke Hendriks 
(0412) 61 27 98; email: info@afrika-engakoor.nl 
Website www.afrika-engakoor.nl
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Ben Spekman

Broeder Muskens ingetreden

Muskens hield zijn pleidooi toen vorige 
maand vertegenwoordigers van diverse 
godsdiensten en levensbeschouwingen af-
scheid van hem namen als voormalig bis-
schoppelijk referent voor de Interreligieu-
ze Dialoog en voorzitter van de Landelijke 
Katholieke Contactraad voor Interreligi-
euze Dialoog. Hij heeft zich als bisschop 
sterk ingezet voor betere contacten tussen 
mensen van verschillende religies en le-
vensbeschouwingen.

Als broeder Martinus is de oud-bisschop van Breda zaterdag 2 februari inge-
treden in abdij Sint Paulus van de benedictijnen te Teteringen. Hij gaat daar 
leven als monnik, een leven van bezinning en beschouwing leiden. Hij gaat 
ook een vergelijkende studie maken van teksten van het taoïsme - de religi-
euze stroming in China - en de wijsheidsliteratuur uit de bijbel. De katholie-
ke kerk, vindt Muskens, moet zich veel meer gelegen laten liggen aan wat in 
Azië, met name in China en India, aan religieuze en filosofische stromingen 
bestaat. Dit is van belang voor de toekomst van de kerk vindt hij.

laas hebben weinigen contact met de vro-
me moslim die aan het kralensnoer de ne-
genennegentig namen van God overweegt 
en vijf maal per dag met zijn voorhoofd 
tegen de grond God vereert.’ Muskens had 
ook regelmatig gesprekken met boeddhis-
ten en hindoes. Ook daarin bestaat een 
traditie vanuit de eerste christentijden. 
300 jaar na Christus hadden Egyptische 
kerkvaders als Origenes en Clemens van 
Alexandrië contact met boeddhisten uit 
Egypte en andere kerkvaders met boed-
dhisten langs de Eufraat. Daarom vindt 
hij het van belang dat dezer dagen het 
centrum voor Patristisch Onderzoek van 
start gaat, dat die periode van interreligi-
euze contacten in de eerste eeuwen be-
studeert. Dit centrum is opgericht door 
de Vrije Universiteit van Amsterdam en 
de Faculteit van Katholieke Theologie te 
Utrecht.

Lof van burgemeester 
De afscheidsreceptie voor Muskens werd 
aangeboden door de nieuwe burgemeester 
van Utrecht, Aleid Wolfsen. Hij zei dat 
Utrecht zich graag wil profileren als reli-
gieuze stad van Nederland. Wolfsen prees 
de bisschop om zijn vele initiatieven op 
het gebied van de interreligieuze dialoog. 
‘Mgr. Muskens nodigde imams bij hem 
thuis uit en organiseerde een multireligi-

euze viering in de Grote Kerk van Breda. 
Hij pleitte voor het instellen van een nati-
onale feestdag voor de viering van het is-
lamitische suikerfeest.’ Muskens’ idee om 
een nationale ‘dag van verzoening’ in te 
stellen waarop mensen van alle religieuze 
tradities en levensbeschouwingen in ons 
land elkaar ontmoeten, nam Wolfsen over. 
‘Misschien zou 23 januari, de dag waarop 
in 1579 de Unie van Utrecht werd gete-
kend, een geschikte datum daarvoor zijn.’ 

Boeddhabeeldje
Dharmachari Varamitra, voorzitter van 
de Boeddhistische Unie Nederland, gaf 
mgr. Muskens namens de vertegenwoor-
digers van de godsdiensten en levensbe-
schouwingen een boeddhabeeldje van het 
oudste Japanse heiligdom Kamakura. Het 
beeld zelf, 14 meter hoog en van brons, 
heeft een tsunami overleefd waarbij het 
houten tempelcomplex werd verwoest. 
‘Met dat boeddhabeeld zou ik Mgr. Mus-
kens willen vergelijken’, zei Varamitra.

De activiteiten van mgr. Muskens 
houden verband met het project In 
Vrijheid Verbonden. Dat werd in 2005 
voor de eerste keer georganiseerd bij 
het 25-jarig regeringsjubileum van 
koningin Beatrix. Vorig jaar kwamen 
de vertegenwoordigers van religies en 
levensbeschouwingen opnieuw samen 
om een verklaring te ondertekenen. 
Dat gebeurde op 23 januari, de dag 
waarop in 1579 de Unie van Utrecht 
getekend en voor het eerst de vrij-
heid van godsdienst in ons land werd 
vastgelegd. 

China en India
 ‘Lukt het ons niet Aziatische spirituali-
teiten zoals boeddhisme, confucianisme 
en hindoeïsme te integreren in het chris-
tendom, dan hebben we geen toekomst.’ 
Muskens ging ook in op de invloed van de 
islam op de westerse cultuur sinds Karel 
de Grote. Allerlei voorwerpen en gewoon-
ten in het Westen zijn afkomstig uit de 
interculturele en interreligieuze contacten 
tussen het westen en de hoven van islami-
tische vorsten. Karel de Grote had goede 
contacten met de kalief van Bagdad. ‘Wat 
in de contacten tussen oost en west en de 
verschillende culturen en godsdiensten nu 
nieuw is, is de massaliteit. Iedereen in Eu-
ropa en Azië voelt zich daarbij betrokken 
ondermeer door de rol die de massamedia 
vandaag de dag hierin spelen.’

Mozarabische cultuur in Spanje
Muskens verwees ook naar de Mozarabi-
sche cultuur in het zuiden van Spanje en 
de osmose tussen jodendom, christendom 
en islam, die ongeveer drie eeuwen duur-
de en invloed heeft uitgeoefend op de 
West-Europese cultuurgeschiedenis. ‘He-
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Redactie

Boeken

Niet de wereld uit 

De belangstelling of behoefte aan zinge-
ving, spiritualiteit, religie groeit. Dit is 
overal te horen en te lezen. Wat het pre-
cies inhoudt is niet zo duidelijk. Ook de 
interesse in heiligen, engelen en wonde-
ren neemt toe. In 2005 werd in Nijmegen 
een congres gewijd aan dit verschijnsel. 

door de actualiteit van Augustinus’ on-
derwerpen; zoals de nood van de stroom 
vluchtelingen in onze wereld en de pro-
blematiek van arm en rijk. Als korrels tus-
sen kaf concentreert zich op teksten uit 
het Marcus- en Lucasevangelie, terwijl 
Wijsheid van leerlingen cirkelt rond de 
Handelingen van de Apostelen. Ingeleid 
en van aantekeningen voorzien door een 
team deskundigen brengen de twee pre-
kenbundels Augustinus dichtbij. Neem en 
lees! Die aansporing van Augustinus on-
derstreep ik graag.        Louis Nabbe

Joke Gehlen-Springorum e.a. Als korrels tussen 
kaf Uitgeverij Damon Budel 2007 ISBN 978 90 
5573 816 8 € 24,95

Joke Gehlen-Springorum e.a. Wijsheid van 
leerlingen Uitgeverij Damon Budel 2007 ISBN 
978 90 5573 819 9 € 14,90

Ontsloten Stilte

Het boek Ontsloten Stilte biedt negen 
prachtige portretten van Nederlandse 
Clarissen uit Megen en Nijmegen. Ne-
gen vrouwen die kozen voor een leven in 
slotkloosters treden naar buiten met hun 
eigen levensverhaal. Op twee na hebben 
ze de strenge slotbepalingen nog meege-
maakt. Ze spreken over roeping en ver-
langen, geloof en twijfel; over hoe ze het 
leven en de regels in het slotklooster heb-
ben ervaren en nu nog beleven. Ontslo-
ten stilte is zeker niet het zoveelste boek 
over de geschiedenis en teloorgang van 
een kloosterorde in Nederland. Veel meer 
biedt het boek een kijkje in de stilte. Even 
wordt de deur opengezet en horen we hoe 
je in stilte kunt groeien, leven, gemeen-
schap zijn en God vinden. Naast de negen 
portretten, gemaakt door Brigitte Weusten, 
bevat het boek een goed historisch artikel 
van dr. A.E.M. Janssen over Clara van As-
sisi en de Nederlandse Clarissen. Talloze 
foto’s, een tijdtafel en biografie comple-
teren het geheel. Een inspirerend, mooi 
vorm gegeven boek. Absoluut de moeite 
van het lezen waard.      Franck Ploum

Brigitte Weusten Ontsloten Stilte Valkhofpers 
Nijmegen 2007 ISBN 978 90 5625 260 1; 
€ 19,50

Handboek parochiebesturen

Wie zitting neemt in een parochiebestuur, 
kent meestal de eigen parochie met al 
haar activiteiten van binnen en van bui-
ten. Vanuit betrokkenheid op de plaatselij-
ke geloofsgemeenschap of het grotere pa-
rochieverband zeggen velen ‘ja’ tegen een 
bestuursfunctie. Wat velen niet weten is 
dat het besturen van een parochie onver-
gelijkbaar is met het besturen van welke 

organisatie dan ook. Nieuwe bestuurders 
worden via het Reglement voor kerkbestu-
ren, dat ze op schrift ontvangen, wegwijs 
gemaakt. Daarnaast bieden nogal wat 
bisdommen cursussen aan voor nieuwe 
bestuurders. Toch wordt het steeds moei-
lijker met een groep vrijwillig(st)ers een 
parochie te besturen. De kerkelijke ver-
houdingen en regelgeving lijken in de ver-
ste verte niet op de burgerlijke; grote ver-
anderingsprocessen zoals fusies en kerk-
sluitingen zijn aan de orde van de dag. In 
Handboek voor parochiebesturen - handlei-
ding en naslagwerk ineen - geven dr. Ad 
van der Helm en mr. Petra Stassen, erva-
ren juristen, antwoord op de belangrijkste 
juridische, organisatorische, financiële en 
materiële vragen. Zoals: Wat is voor een 
parochie belangrijk? Wat is haar doel? Hoe 
ga je om met geld en gebouwen, met een 
begraafplaats, personeel en vrijwilligers. 
Hoe voorkom je problemen en hoe los je 
conflicten op? Hoe moet een bestuur com-
municeren? Het boek is overzichtelijk op-
gebouwd en geschreven in toegankelijke 
taal. De thema’s gaan in op de actuele 
situatie waarin de meeste parochies zich 
bevinden. De structuur van het parochiële 
kerkbestuur heeft zeer oude papieren. In 
de hedendaagse praktijk, waarin mondig-
heid en moderne communicatiemiddelen 
een belangrijke rol spelen, blijkt echter 
dat het niet altijd conflictloos gaat. Geluk-
kig gaat het boek hier ook op in. De laat-
ste twee hoofdstukken gaan namelijk over 
communicatie en conflicten. Het boek 
dient op elk parochiesecretariaat aanwezig 
te zijn en bij bestuursvergaderingen ter ta-
fel te liggen.       Franck Ploum

Onder de titel Heiligen en hun wonde-
ren behandelden acht deskundigen uit de 
Nederlandse onderzoekswereld van ‘het 
menselijke’ daar historische casus; onder 
hen Peter Nissen, Jos Koldeweij en Paul 
Post. Hun bijdragen zijn nu gebundeld in 
het gelijknamige boek dat als ondertitel 
meekreeg Uit de marge van ons erfgoed, 
van de late middeleeuwen tot heden. Ook 
hier gaat het weer niet enkel om vertelde 
wonderverhalen, maar minstens zoveel 
om hun context en inhoud. Wie de he-
dendaagse trend van engelen, heiligen en 
wonderen welwillend en kritisch wil vol-
gen, moet dit boek lezen. Peer Verhoeven

Ch. Caspers, P. Nissen, P. Raedts Heiligen en 
hun wonderen Damon Budel 2007; ISBN 978 
90 5573 733 8; € 17,90

Als korrels tussen kaf

De belangstelling voor Augustinus, zes-
tien eeuwen geleden bisschop van Hippo 
in Noord Afrika, is nu levendiger dan 
ooit. Hierop heeft Uitgeverij Damon crea-
tief ingespeeld en kwam afgelopen najaar 
met twee fraai verzorgde en aangenaam 
leesbare prekenbundels van hem. Als kor-
rels tussen kaf en Wijsheid van leerlingen 
bevatten preken, vertaald uit het Latijn in 
helder en zo eenvoudig mogelijk Neder-
lands, waarbij de vertalers voor ogen hiel-
den dat de teksten voorgelezen konden 
worden. Al lezend word je vaak verrast 

Dr. Ad van der Helm en mr. Petra Stassen 
Handboek voor parochiebesturen Uitgeverij Ab-
dij van Berne, Heeswijk Luce/Centrum voor 
Religieuze Communicatie Utrecht ISBN 978 90 
7624 283 5; € 22,50
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Dachau Messe

Zaterdag 23 februari 2008, de 127e ver-
jaardag van Anno Sjoerd Brandsma, vindt 
in de Martinikerk te Bolsward om 20.15 
uur de Nederlandse première plaats van 
de Dachau Messe van de Duitse benedic-
tijner monnik en muziekpedagoog pater 
Gregor Schwake (1892-1967). Schwake 
componeerde de mis tijdens zijn gevan-
genschap in 1944 in Dachau. Het manus-
cript is pas vijftien jaar geleden terugge-
vonden. De uitvoering van dit muziekstuk 
maakt deel uit van het avond vullend pro-
gramma Muziek in het concentratiekamp, 
dat de afsluiting vormt van de expositie 
Enkele reis Dachau van het Titus Brands-
ma Museum. Het programma voorziet 
voor de pauze in een lezing met muziek 
Brood met tranen over het muziekleven 
in de concentratiekampen door Theodore 
van Houten (1952). Na de pauze worden 
achtereenvolgens de Titus Brandsma-mis 
van Sietse Koopmans, enkele klassieke 
werken voor koperkwartet en de Dachau 
Messe uitgevoerd. Entree € 10,-.

Woorden van waarde
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
en Forever Worship trekken er in 2008 op 
uit om de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 
2004) te zingen. Een aantal teksten uit de 
NBV zijn daarvoor op muziek gezet. Er 
staan concertavonden gepland in febru-
ari en maart én er komt een cd. Speciale 
gasten op deze avonden zijn Remco Hak-
kert en Idols-finaliste Angelique. Tijdens 
de avonden - nu nog 16 februari Regardz 
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle; 23 febru-
ari Het Anker, Oosterwolde (Fr.); 15 maart 
De Brug Amersfoort - worden een aantal 
liederen aangeleerd. De melodieën zijn 
bedoeld voor een breed publiek. 
Toegangskaarten € 15,- te bestellen bij NBG, te-
lefonisch en online www.bijbelgenootschap.nl

Die Sieben letzten Worte

Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers 
am Kreuz schreef Jozeph Haydn in op-
dracht van de aartsbisschop van Cadiz die 
zeven contemplatieve muziekstukken wil-
de na zijn korte meditaties over de laatste 
woorden van Jezus aan het kruis. Franck 
Ploum en Jetje van Wijk proberen deze 
rite te doen herleven. De korte meditaties 
van Franck Ploum geven duiding, zonder 
te ommuren; omschrijven zonder vast te 
leggen. Hierdoor bieden ze de toehoorder 
gelegenheid voor eigen gedachten, lijden, 
duisternis en licht, geloof en twijfel. 
De meditaties van Franck Ploum en de 
compositie van Haydn, gespeeld door Jetje 
van Wijk, zijn uitgegeven door Uitgeve-
rij Abdij van Berne in het boek De Goede 

Week in toon, taal en teken. Dit boek be-
vat tevens meditaties voor de overige da-
gen van de Goede of Stille Week. Wie het 
live wil zien en horen kan vrijdag 29 fe-
bruari 20.00 uur terecht in de Abdij van 
Berne (0413-299299), zondag 16 maart 
19.30 uur in het Spiritueel Centrum De 
Boskant Den Haag (070-3614180), dins-
dag 18 maart 20.00 uur in de Ursulaka-
pel Roermond (0475) 33 28 86, woensdag 
19 maart 20.00 uur Statenzaal Dordrecht 
(078) 613 46 26. Het boek (inclusief cd) 
is voor en na de uitvoering te koop voor 
€ 22,50.

Voor jongeren

12 mei, tweede pinksterdag, houden Adri 
Bosch en Thérèse Heyne in het kader van 
het tienjarig bestaan van de Beweging van 
Barmhartigheid een festival voor jonge-
ren. Thema 7EVEN, werken die (je) goed 
doen. De zeven werken van barmhartig-
heid voor jongeren vertaald naar deze tijd. 
Adri en Thérèse willen graag in contact 
komen met groepen jongeren die hier be-
langstelling voor hebben. Het wordt een 
mooi programma wat met goed weer deels 
ook buiten plaats vindt. 
Informatie en suggesties: (073) 467 12 75.

Nieuwe pelgrimstocht

tot maandagmiddag 12 mei zijn we te gast 
in het Stayokay hostel Bakkum. Door het 
prachtige Noord Hollandse duinlandschap 
maken we dagtochten van circa 16 kilo-
meter, ofwel 8 kilometer voor wie minder 
willen of kunnen lopen. We overnachten 
in meerpersoons-kamers met elk eigen sa-
nitair. Elke dag wordt begonnen met een 
wegzending. In de avond zijn er work-
shops met nadruk op creativiteit, dans of 
bezinning. De voettocht is bedoeld voor 
jong tot oud. Voor de jongste kinderen is 
er een crèche, voor de oudere kinderen 
zijn er een kinder- en een tienergroep. 
Tevens is er een groep voor jongvolwas-
senen (16+). Volwassenen € 130,-; leden 
Franciscaanse Beweging € 115,-; kinderen 
tussen de 0 en 12 jaar € 25,-; jongeren van 
13-17 jaar € 75,-. Lage inkomens eventu-
eel reductie van € 75,-. 

Nadere informatie: Dienstencentrum Francis-
caanse Beweging, Van der Does de Willebois-
singel 11, 5211 CA Den Bosch; (073) 613 13 40; 
e-mail: info@franciscaansebeweging.nl

Wim Aantjes

Woensdag 16 januari werd in Bleskesgraaf 
een bronzen buste van Wim Aantjes ont-
huld bij gelegenheid van zijn vijfentach-
tigste verjaardag. Het wordt voor zijn ou-
derlijk huis geplaatst. 

Redactie

Berichten

16 maart, begin van de 
Lijdensweek, is er een 
nieuwe pelgrimswan-
deling van 19 km als 
herinnering aan de ver-
moorde Joodse karme-
lietes Edith Stein en aan 
de ‘lijdensweg’ die ook 
anderen vroeger en nu 
moeten gaan omwille 
van gerechtigheid en 
vrede. Begin Landricus-
kerk Echt 10.00 u. Eind-
doel is de Roermondse 
Kapel in ’t Zand. De pel-
grimage wordt afgeslo-
ten met de Kruisweg, die 
hier ter opening van de 
Lijdensweek om 16.30 
uur wordt gehouden.

Stichting Pelgrimswegen en 
Voetpaden, Wittem, e-mail: 
info@spvlimburg.nl 

Pinkstervoettocht 

Voor de negenendertig-
ste keer wordt dit jaar de 
Franciscaanse Pinkster-
voettocht georganiseerd. 
Van vrijdagavond 9 mei 

Wim Aantjes en beeldhouwer Dennis J. Coenraad tijdens het vervaardigen 
van het beeld (© Foto: Ineke Ludikhuize)
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Uw parochieblad

Uit dorp en stad van alles wat
Cees Remmers

De parochiebladen kijken dankbaar te-
rug op de dagen rond Kerstmis en Oud en 
Nieuw. Vele vragen aandacht voor Actie 
Kerkbalans en laten met sprekende cijfers 
zien hoe de parochie nog steeds of bijna 
niet meer de eindjes aan elkaar kan kno-
pen. Ze vragen ook aandacht voor de na-
derende Vastenactie om de allerarmsten, 
ver weg maar onze naasten, te kunnen 
helpen. Tenslotte wordt er ook al vooruit 
gekeken op de betekenis van de veertigda-
gentijd, samen onderweg naar Pasen.

In de Zeskrant van de Petrus en Paulus-
parochie in Tilburg wordt daar zo over 
geschreven.

‘De veertigdagentijd herinnert ons aan de 
trektocht van het joodse volk gedurende 
veertig jaar door de woestijn. In de litur-
gie horen we over op weg gaan en onder-
weg zijn. De lezingen vertellen over Adam 
en Eva, die na en buiten het paradijs hun 
eigen weg moeten vinden; over Abraham 
die op weg gaat naar het land dat hem ge-
wezen wordt; over het volk Gods op weg 
naar het beloofde land en over Jezus op 
weg naar Jeruzalem, op weg naar zijn lij-
den en dood. Onze veertig dagen zijn een 
kleine reis naar het Paasfeest, maar ook 
zijn ze een beeld van de lange trektocht die 
ons hele leven is; een tocht die niet uitloopt 
op de dood als het einde, maar een tocht 
die zijn einde vindt in de opstanding, een 
tocht waarin Jezus ons is voorgegaan.’

Uit de Kerkcourant van het dekenaat 
Eindhoven doet verslag over een ‘open 
nacht’.

‘De bekende St Cathrien in het hart van 
Eindhoven en daarom ook Stadskerk ge-
noemd is vanwege de restauratie een jaar 
lang gesloten geweest. In het weekend van 
24/25 november (feestdag van St Cathrien) 
is de heropening gevierd met een gevari-
eerd en waardig programma; druk bezocht 
en gewaardeerd. Een bijzonder onderdeel 
vormde ‘De nacht van de Cathrien’, een 
gedurfd plan om de kerk ’s nachts open te 
houden tot 5 uur in de morgen. Zou het 
lukken om aan het begin van het Stratum-
seind (dé uitgaansstraat van Eindhoven) 
een gebouw als de kerk open te stellen. 
Komt er alleen maar rotzooi van? En zou 
er trouwens wel iemand komen? Maar 
vanaf middernacht tot 5 uur is het een 
komen en gaan, waarbij vanaf half 4 de 
drukte toeneemt. Ik schat dat zeker 400 
jongeren de kerk zijn binnen gegaan. Velen 
brachten best wat tijd door in de kerk; al-
leen, zittend op een bankje, pratend met 
een groepje onder elkaar, in gesprek met 
een van de medewerkers of verzonken in 
gebed bij een opgestoken kaarsje. Buiten 
gaand kregen we vaak als opmerkingen: 

‘Mooi gebouw!’, ‘Hartstikke mooi initia-
tief’, ‘Ik kom al jaren op ’t Stratumseind 
en heb al jaren binnen willen kijken’ en 
‘Dit moeten jullie vaker doen!’

In het parochieblad van Dukenburg Nij-
megen zoeken ze samen naar hoopgeven-
de signalen.

‘Het valt niet te ontkennen: de toekomst 
van de Kerk in ons land is somber. Het 
kerkelijk leven lijkt op een oude knotwilg. 
Maar aan diezelfde knotwilg groeien nieu-
we loten; weliswaar klein, maar fris en 
groen. Er lijken volop kansen om op nieu-
we wijze kerk te zijn in deze tijd. Dat was 
een conclusie van onze eerste bijeenkomst. 
De volgende avond gaan we opnieuw met 
elkaar aan tafel - iedereen is weer welkom 
- om een en ander concreter te maken. Hoe 
weten ze op andere plaatsen mensen, jong 
en oud, opnieuw te inspireren en enthou-
siast te maken. Kunnen we dat hier ook? 
Wie wil komen luisteren en/of meepraten 
is 19 februari welkom in de ontmoetings-
kerk.’

Het parochieblad van Milsbeek nodigt 
de jongeren uit zich aan te sluiten bij de 
zogenaamde kloosterkaravaan, een initi-
atief van het Franciscaans Jongerenwerk 
in Megen.

‘Half februari trekt een kleine jongerenka-
ravaan naar het klooster. Op het program-
ma staat: overnachten en een dag meele-
ven in het klooster, stilte en rust ervaren, 
diverse ontmoetingen, maar ook de han-
den uit de mouwen steken. Na een klooster 
in Den Bosch wordt ook de abdij in Berkel-
Enschot aangedaan en andere plekken van 
religieus leven in Udenhout en Tilburg. 
Wie meegaat maakt kennis met de wijshe-
den die in kloosters ‘verborgen’ liggen. En 
elk klooster heeft zijn sfeer, spiritualiteit. 
In het ene klooster wordt gevraagd mee te 
doen aan de meditatie in het holst van de 
nacht, in het andere klooster is de vraag 
om mee te helpen bij het bereiden van de 
maaltijd of je gaat mee op zoek naar de 
arme kant van Nederland.’

In het parochieblad van Berlicum Mid-
delrode lees ik over het zogenaamd World 
Food Programme (van de Verenigde Na-
ties):

‘Met 7 oude mobieltjes voedt u een jaar 
lang een kind! Hoe? In ons land liggen mil-
joenen mobieltjes ongebruikt en afgedankt 
in de kast. Maar deze oude mobieltjes zijn 
geld waard! ReCell die deze toestellen mi-
lieuvriendelijk hergebruikt betaalt voor uw 
oude telefoon € 3,50. TNT Post doneert dit 
bedrag namens u aan het School Feeding 
Support programma in Malawi. En dat le-

vert echt iets op, want voor € 25,- dat zijn 
7 mobieltjes - geven wij een kind in Mala-
wi een jaar lang te eten! U kunt ze inleve-
ren bij de parochie of u stuurt ze zelf gratis 
naar World Food Programme, Antwoord-
nummer 10190, 2600 VB Delft.’

Meer dan eens kwam en kom ik in de 
parochiebladen teksten tegen als de vol-
gende uit Wij Samen Kerk van Druten en 
Puiflijk.

‘Voor de derde keer op rij moeten wij - de 
pastoraatgroep ad interim - u schrijven 
dat aan de periode van onzekerheid nog 
steeds geen einde is gekomen. Van het Bis-
dom - want daar is het wachten op - heb-
ben wij tot op heden niets gehoord. On-
danks alle onzekerheid en onduidelijkheid 
op diverse vlakken, zijn de voorbije periode 
vele mooie dingen gerealiseerd. Dit was al-
lemaal mogelijk dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers en het is hoopvol te ervaren 
dat in deze moeilijke periode zovelen hun 
schouders eronder zetten. En we weten dat 
er nog meer zijn die willen helpen zodra er 
positieve duidelijkheid is.’

Ik moest eraan denken toen ik in het Pa-
rochienieuws van Nuenen en omgeving 
las over Marietje die rozenkransen maakt.

‘Tot voor een paar jaar kon ze makkelijk 
voor een paar gulden volop kralen krijgen, 
maar dat is nu helaas voorbij. En rozen-
kransen maken, dat hoort bij Marietje. Bij 
haar op de koffie vertelt ze wat er allemaal 
bij komt kijken en waar haar rozenkran-
sen allemaal naar toe gaan. Ooit kwamen 
er zelfs twee bij Moeder Teresa terecht; een 
briefke met aan het eind in haar hand-
schrift God bless you en handtekening be-
wijzen het.’ 
Maar intussen komt Marietje kralen te-
kort…Wie haar daaraan kan helpen vra-
gen we contact op te nemen met het pa-
rochiesecretariaat, Park 55, 5671 GC Nue-
nen; (040) 283 12 10.
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Redactie

Ingezonden

Vrouw, waarom schrei je?

Dezer dagen zou ik iemand gaan opzoe-
ken in een verpleeghuis in Rotterdam 
en bedacht dat ik dan tegelijk wel een 
voormalige buurvrouw een bezoek kon 
brengen. Zij is Libanees, haar gestorven 
echtgenoot was Turks. Ze had veel mee-
gemaakt en kon wel wat vriendschap ge-
bruiken, toen ze jaren geleden in het por-
tiek naast me kwam wonen. Een andere 
vrouw, zelf uit Zuid Amerika, belde me 
tijdens de verhuizing om te vertellen wie 
mijn nieuwe buurvrouw was. In feite ken-
de ik deze laatste al; ze had een dochter 
bij me in de klas. En kort tevoren had ik 
de uitvaart meegemaakt van haar oudere 
getrouwde dochter. Ik ging haar dus snel 
opzoeken en welkom heten. In het Engels 
of in het Frans, ik weet het niet precies 
meer. Zeker niet in het Nederlands, want 
daar verstond ze geen woord van. En ik 
ken geen Arabisch of Turks. ‘Georgette, 
we are neighbours.’ Onmiddellijk vloog 
ze me om de hals: ‘Jesus, thanks, now I 
am lonely no longer!’ Zo was dus onze 
relatie. Op een dag vertrok ik echter naar 
elders. Enkele dagen geleden, tien jaar 
nadat ik uit Rotterdam vertrokken was, 
draaide ik dus haar nummer om te mel-
den dat ik langs wilde komen en noemde 
haar naam, meer niet: ‘Georgette’. ‘Teresa, 
you are coming!...’ Of er vuurwerk uit de 
hoorn spatte. 
Dit gebeuren maakte me ineens iets dui-
delijk. Wanneer het volgende stukje evan-
gelie in de liturgie aan de orde is, zit ik 
altijd vol spanning te wachten hoe de 
priester dan wel de lector of de lectrice de 
tekst zal lezen. Soms ben ik teleurgesteld. 
Deze paar woorden ... ze worden dan ge-
lezen alsof het niet gaat om een moment 
van extase.

‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus ‘wie zoek 
je?’ Maria dacht dat het de tuinman was 
en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, ver-
tel me dan waar u hem hebt neergelegd, 
dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei te-
gen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 
zei: ‘Rabboeni!’ wat ‘meester’ betekent. 
‘Houd me niet vast,’ zei Jezus ‘ik ben nog 
niet opgestegen naar de Vader. Ga naar 
mijn broeders en zusters en zeg tegen hen 
dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jul-
lie Vader is, naar mijn God, die ook jullie 
God is.’ Maria uit Magdala ging naar de 
leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer 
gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen 
haar gezegd had. Maar helaas, bij som-
mige verkondigers van de Blijde Bood-
schap geen moment van stilte, van stok-
kende adem. En toch zit er in de tekst een 
moment verpakt als dat tussen Georgette 
en mij. Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze 
draaide zich om en zei ‘Rabbouni!’ Dít is 

het verrijzenismoment dat Maria Magda-
lena meemaakte. Ooit had zij Jezus le-
ren kennen en zoals Jeannette geweten: 
van nu af aan zal mijn hart niet eenzaam 
meer zijn. Dan, op een dag is hij onbe-
reikbaar geworden. Weg, dood. Tot ze 
ronddoolt bij Jezus’ graf en Hem haar 
naam hoort noemen. ‘Maria!’ Ze draaide 
zich om en zei: ‘Rabbouni!’ Er is veel ge-
sproken en geschreven over Noli me tan-
gere, raak me niet aan’ , maar dit belang-
rijker moment is onbegrepen blijven lig-
gen. Jammer!

Theresia Saers

Identiteit 
    
In De Roerom januari 2008 snijdt Marcel 
Zagers de actuele thematiek van de identi-
teit aan. Prinses Maxima zocht dé Neder-
landse identiteit, maar vond die niet. (zie 
www.wrr.nl) Er barstte een felle discussie 
los. Van oudsher Nederlandse identiteits-
kenmerken werden genoemd zoals zui-
nigheid (één koekje bij de koffie), proper-
heid, koopman én dominee, enzovoorts. 
De accentverschuivingen van de laatste 
decennia werden genoemd, waardoor een 
identiteit ontstaat met veel deelaspecten 
en variaties. Nederlanders hebben door de 
eeuwen heen veel opgenomen van andere 
culturen; Indonesisch eten bijvoorbeeld. 
Marcel Zagers heeft het over een meervou-
dige identiteit waarbij je én Nederlander 
én Marokkaan kunt zijn, katholiek en niet 
katholiek. Je moet dus niet moeilijk doen 
wanneer mensen alleen met Kerstmis 

naar de kerk komen. Natuur-
lijk moeten we dit respecteren 
maar tegelijk hopen dat het 
past bij een welbewuste identi-
teit van dergelijke kerkgangers 
en dat het niet gebeurt om 
shopgedrag of vanwege modi-
euze impulsen.
Juist in een open samenleving 
als de onze waarbij het niet 
meer vanzelfsprekend is dat je 
tot een bepaalde groep hoort, 
is het van belang je af en toe 
te bezinnen op wie je bent, 
wilt zijn, waar je bij wilt ho-
ren. Waarom is er bijvoorbeeld 
zo’n interesse voor zaken die 
verder gaan dan de waan van 
de dag, voor religie, bezin-
ning? Wim van de Donk, voor-
zitter van de wetenschappe-
lijke raad voor het regerings-
beleid, zegt daar interessante 
dingen over in Vrij Nederland 
van 19 januari.
Om bij de katholieken te blij-
ven: we assimileren ons zó dat 
we onherkenbaar zijn gewor-

Maria Magdalena van Anthony Frederick Sandys (1829-1904)

den. We staan voor van alles en nog wat. 
We zijn tolerant, zeggen ‘moet kunnen’. 
Maar tolerantie betekent ten diepste dat 
je weet wat de ander bezielt, dat je in dis-
cussie gaat en dan respecteert. Niet alle 
denkbeelden zijn te tolereren.
Mijns inziens heeft iedereen één identiteit, 
waarin verschillende aspecten aan bod ko-
men. Bijvoorbeeld dat je katholiek bent. 
Dat kun je in allerlei variaties zijn, zoals 
er veel variaties van ordes en congregaties 
bestaan. Prachtig. Maar je kunt niet tege-
lijk niet katholiek zijn. Christendom staat 
wel ergens voor, is een tegenbeweging. 

Ben Spekman

Prins Willem Alexander en Prinses Maxima 
(© Foto: Kees Vos)
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Ge en Gij

Uitgenodigd om een nieuw 
gebed te schrijven, kwam ik 
er al snel achter dat dit niet 
meevalt. Het is veel gemakke-
lijker een gebed uit te spreken 
dan er zelf eentje te bedenken, 
ook al ben ik van kindsbeen af 
gewend schietgebedjes te be-
denken. Deze ontstaan in de 
harten van mensen zelf en zijn 
daarom de krachtigste gebeden 
die er zijn. Onze Lieve Heer 
heeft een selectief gehoor voor 
de vox populi.

Ik wist wel wat ik wilde zeg-
gen in het gebed, maar de 
vorm was het probleem. Om 
het denken daarover een beet-
je op gang te brengen, heb ik 
een flink aantal gebeden ge-
lezen. Daarbij deed zich het 
fenomeen voor dat ik ken van 
historisch onderzoek in kran-
ten. Daar moet je ontzettend 
mee uitkijken. Als vanzelf ga 
je veel meer lezen dan het on-
derwerp waar het om gaat en 
voordat je het weet is weer 
een dag voorbij - en dagen, die 
zijn zo schaars.
Uiteindelijk vond ik de vorm, 
maar toen liep ik weer tegen 

een ander probleem aan. Het 
laatste weliswaar, maar toch 
een serieus geval. Hoe moet je 
Onze Lieve Heer aanspreken? 
Noem je Hem U? Of Jij? Voor 
mijn Brabantse gevoel van ‘ge-
makkelijk met elkaar omgaan’ 
vind ik U net iets te ver van 
mij afstaan, ook al gaat het 
om Onze Lieve Heer. Van de 
andere kant besef ik dat Jij te 
populair is.
Zo kwam ik uit bij Gij; Gij dat 

Cees Remmers

* ‘De bisschoppen, nee die 
zeggen nooit iets over aids. 
Dat kan mij niets schelen. 
Ik doe, zoals een Belgische 
collega het zegt, aan voor-
uitziende ongehoorzaam-
heid.’
Em. bisschop Tiny Muskens

* ‘Een mens zou zich veel 
vroeger moeten realiseren 
waar het allemaal te laat 
voor is.’
Kees van Kooten

* ‘Doemdenken is dom 
denken.’
Bond Zonder Naam

* ‘Een discussie lijkt op ’n 
bootje: als iedereen aan de-
zelfde kant gaat zitten slaat 
het om.’
Marjorie Pithie

* ‘A.s Vrijdag: zondags-
markt!’
Gelezen in België

* ‘Zou God echt geloven 
wat wij allemaal over hem 
zeggen?’
Fons Jansen

* ‘De ketterij van gisteren 
is de waarheid van van-
daag en de waarheid van 
vandaag kan op haar beurt 
morgen al weer bijgeloof 
zijn.’
Bertus Aafjes

* ‘De Kerk is voor mij niet 
het gezag, maar de men-
sen met wie ik zondag zit 
te bidden. En deze kerk 
bestaat al eeuwen en zal 
nog ik weet niet hoe lang 
bestaan.’
Vonne van der Meer 

* ‘Echtscheiding: ergens de 
bruid aan geven.’
Ergens gelezen

je in veel gebeden leest. Dit 
Gij ervoer ik voorheen als be-
hoorlijk archaïsch, tamelijk 
ouderwets. Bij nader inzien is 
het goed bevonden; de gulden 
middenweg tussen U en Jij. 
Zeker voor mij als Brabander 
ligt Gij van nature bijzonder 
goed in het gehoor. Ik gebruik 
gij waar ik u bedoel en het 
klinkt tegelijk als jij. Wat wil 
je nog meer. Lieve Heer, dè 
Ge bedankt zèèt, dè witte…. 


