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De laatste weken is er in de media uitvoerig 
afscheid genomen van kardinaal Simonis, die 
zijn ambtstermijn beëindigd heeft. Vele jaren 
lang heeft hij het gezicht van de kerk in ons 
land bepaald. In een moeilijke tijd, waarin 
de meningen scherp tegenover elkaar kwa-
men staan, bleef hij de onwrikbare rots die 
zijn overtuiging trouw bleef. Hij stak niet on-
der stoelen of banken dat hij aan de vernieu-
wing van de kerk geen boodschap had tenzij 
die in overeenstemming was met wat hij als 
authentiek katholiek beschouwde. Bij herha-
ling zei hij dan ook, dat het beter is een kleine 
rest over te houden dan een grote kerk die in 
zijn ogen niet aan het katholieke ideaal be-
antwoordde. Toegegeven moet worden, dat 
dit zijn goed recht, in zijn ogen wellicht zijn 
plicht was, maar tegelijk moet worden vast-
gesteld, dat hij daardoor talloze goedwillende 
gelovigen alleen heeft laten staan. Hij streefde 
ernaar de kerk als gevestigd instituut in stand 
te houden. 

Augustinus, een ambtsgenoot van Simonis uit 
ver vervlogen tijden (354-430), hield er andere 
ideeën op na. Voor hem is de kerk als instituut 
slechts een afgeleide betekenis van kerk-zijn, 
misschien zelfs een bijkomstige betekenis er-
van. Voor hem gaat het juist om de kerk als 
beweging, als dynamiek. Hij beschouwt de 
kerk als actueel gebeuren van Jezus Christus, 
dat voortdurend gestalte krijgt in onze mense-
lijke geschiedenis en wel op die terreinen die 
mensen tot gemeenschap brengen door gelo-
ven, hopen en liefhebben. De sacramenten zijn 

daarom voor hem geen objectieve middelen 
om de kerk in stand te houden, zoals vandaag 
vaak beweerd wordt. Zij mogen integendeel 
niet losgemaakt worden uit het leven van de 
gemeenschap. Zij zijn juist de wegen, waarop 
het gebeuren van Jezus Christus binnen de 
gemeenschap zichtbaar en tastbaar wordt. De 
kerk wordt als het ware elk moment opnieuw 
‘gesticht’, geboren, gemaakt. Ze gebeurt elke 
keer als Christus ‘gebeurt’.

Tegen deze achtergrond komt Augustinus tot 
de conclusie dat de kerk maar één grote taak 
heeft, namelijk uitnodigen. De kerk is geen 
scheidsrechter tussen mensen of volkeren, 
geen beoordelaarster van alles en nog wat. Dat 
is ongepast voor de kerk, zegt hij. Zij moet im-
mers leren leven in haar situatie van zondige 
kerk te zijn, een kerk waarin de strijd tussen 
goed en kwaad nog niet is beslecht. Dat dit 
‘uitnodigen’ een andere inhoud heeft dan ‘af-
bakenen’ zal wel duidelijk zijn.

T.B.

Nieuw begin

De dag komt 
dat God en Goed 
met de mensen 
een nieuw begin maakt.

Hij legt 
in hun binnenste wat
Hij wil en voorheeft;
grift hen in het hart, 
dat Hij hun God is 
en zij zijn mensen.
(Jeremia 31)

God en Goed 
is met je.  
Hij ligt je 
voor in de mond,
is diep in je hart.
Daarom kun je weten 
wie je bent 
en worden moet: 
heel, heilig. 
(Deuteronomium 30)

Uit viering Oud/Nieuw 2007 
Open Kerk Helvoirt

‘Je ziet, broeders en zusters, 
dat de dienaren slechts 

moesten uitnodigen en goeden 
en slechten binnenbrengen; 

meer kwam hen niet toe... 
Het hoofd van de familie stelt het 

onderscheid tussen de gasten
 vast.’ (Augustinus Preek 90 

n.a.v. Matteüs 22,10-11)

In deze eerste aflevering 
van De Roerom in 2008 
zijn Afrika en kleinscha-
lige hulp van hieruit dui-
delijk aanwezig; meer 
nog dan wat het opbrengt, 
spreken goede wil en 
goede daad (2.5.17). Sa-
men op pad in het licht 
van Valentijnsdag (7), An-
selm Grün en het bewa-
ken van je innerlijk huis 
(8), een nieuwe aartsbis-
schop (10) en een vierde 
vergeten theologie (12). 
Aandacht voor het religi-
eus erfgoed (15), een ver-
zwegen uiterst belangrijke 
moslimverklaring (16) en 
een opgetogen woord van 
dank (17). Mogelijk roept 
Een keer per jaar reacties 
op (18). Verder boeken 
(21), berichten (20), de 
bijdragen van onze vaste 
medewerkers waaronder 
columns (9.11.19), tek-
sten (3.5.19), beschouwin-
gen (1.4.6), parochiebla-
den (22), twee jongeren 
in Vlaanderen (23) en de 
bonte laatste pagina (24). 
Het jaar begint goed! 

Redactie 
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Brieven
Redactie

Buiten gesloten?

Het valt mij op, dat in uw decembernummer 
2007 op geen enkele wijze aandacht is geschon-
ken aan het afscheid van bisschop Muskens 
en van kardinaal Simonis. Enige waardering of 
misschien enige aandacht voor deze nieuwsfei-
ten was toch wel op zijn plaats, - of hebben uw 
mensen hen buitengsloten? Waarom dan - bij-
voorbeeld - wel aandacht voor de (belangrijke) 
brief van de religieuzen aan de bisschoppen? 
Met hoogachting.

Remy Remery, Best

Er is geen opzet in het spel en er is geen sprake 
van uitsluiting. Het afscheid van beide bisschop-
pen zoals ook de benoeming van mgr. W. Eijk 
tot aartsbisschop heeft in de dagbladen ruime 
aandacht gekregen. Een maandblad zoals De 
Roerom kan bij dergelijke actualiteiten of met 
iets heel bijzonders of slechts met mosterd na 
de maaltijd komen. Dank voor uw opmerking.

Peer Verhoeven

Engelennacht

Kom 
schud je veren
en strijk ze glad
er komen mensen aan
op zoek naar licht.
Misschien dat jij wellicht?

Strijk neer,
bij mensen aan de grond
of in een mist van tranen,
bevangen door de nacht.
Misschien dat jij vannacht?

Bazuin 
ze maar rond
de tekens van hoop.
helder en welluid
en maak een hoop gebaar.
Misschien dat dan dit jaar?

Behoed, 
spreid je vleugels
koester wat verkleumd verkrampt
en houd harten warm.
Misschien dat ook jouw arm?

Hef aan
een lied, alleen desnoods:
je zult met duizend zijn.
en op hun adem stijgen.

Zo kan een mens ons krijgen.

Hans en Judi Waegemakers

Spiegelbeeld

zoals het Afrikaanse kind 
dat - voor het eerst misschien - 
zich spiegelt in de autoplaat, 
zijn blije lach kan zien ....

zoals in de schitter van de kerst, 
van zilveren boom en -bal 
toch de essentie staande blijft 
van de eenvoud in de stal .....

zo is ons spiegelbeeld nog open
van het nieuwe jaar dat wacht; 
laten we goed kijken, en ons raken 
door al het moois in 2008

Wij wensen je van harte vredige 
en licht-weerkaatsende kerstdagen 
en een allemachtig prachtig 
spiegelend 2008!

Voor allen van De Roerom
veel inspiratie en warmte gewenst.

Henk-Christianne 
Janske-Geertje

Hoop

Waar de toekomst hoop ontmoet
worden zij vrienden,
vinden wij vrede
en is het goed.
Goede wensen voor 2008.

Nico Tromp msc

Leeg!
Menig abonnee heeft in december van De Roerom een lege en-
veloppe ontvangen. De Roerom waarnaar iedereen juist in de 
decembermaand zo uitziet werd node gemist. Na alle telefoontjes, 
mailtjes en brieven hebben Truus Kuipers en Nel Beex het leed zo 
goed en zo spoedig mogelijk verzacht. Onwennig werken op een 
nieuwe locatie kan de reden van het defect in de verzending zijn 
geweest. Onze excuses.
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Peer Verhoeven

Weer beginnen

Zalig nieuwjaar

Allen, wie ook waar ook,
die geluk mogen beleven
en leed blijft bespaard -
allen, wie ook waar ook,
met een brok in de keel
een blok aan het been -
zalig nieuwjaar.
 
Allen, wie ook waar ook,
die een thuis hebben
lieve naasten om zich heen -
allen, wie ook waar ook,
moederziel alleen, vervreemd
geraakt, kopschuw geworden -
zalig nieuwjaar.

Allen, wie ook waar ook,
die de hand aan de ploeg slaan
doen wat te doen staat -
allen, wie ook waar ook,
die niet mee kunnen 
het voor gezien houden -
zalig nieuwjaar.

Haasten

Voor wie zich laat opjagen
vliegt de tijd;
wie rust neemt heeft de tijd. 

Zoals rook in je kleren
gaat haast in je lijf zitten;
je krijgt het er moeilijk uit. 

Onthaasten moet je zelf doen,
maar lukt pas echt als
we het met z’n allen doen.

Een kaarsje opsteken

Een lamp doe je aan
om goed te zien;
een kaars 
om je hart te luchten.

Een lamp gaat aan,
geeft een zee van licht;
een kaars licht je bij
op de tast.
 
Een lamp geeft licht
stokstijf onbewogen;
een kaars vlamt, fladdert
flakkert ongedurig. 

Vrij

Wij kunnen eigenlijk 
alleen maar vrij ademhalen 
als een gemeenschappelijk doel, 
dat het eigen ik te boven gaat, 
ons met anderen verbindt. 
Ervaring leert dat liefde niet bestaat 
uit elkaar aankijken, maar uit 
samen dezelfde richting inkijken.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Liefde kan niet ademen
als het aardse het enige is.

Liefde leeft van vrijheid,
van open horizon, onbegrensd.

Liefde laat ons weten
dat er eeuwig leven is.
(Eugen Drewermann)

Kleine kinderen

Kinderen wéten zoveel minder,
beleven zoveel méér.

Kinderen kennen taal noch teken,
kunnen lezen en schrijven.

Kinderen praten niet,
spreken boekdelen. 

De tijd

Zij die gewoon zijn   
hun tijd verkeerd te gebruiken
klagen ’t meest over tijdtekort. 

De hedendaagse mens heeft
meer behoefte aan een rustbed
dan aan weer een versnelling meer.
 
Voor wie geduld heeft, 
zich niet haast of laat opjagen
is geen weg te lang. 

Toegewenst

Oog voor wat groeit en bloeit, 
oor voor wat zingt en klinkt, 
gevoel voor het ritme 
van licht en donker, 
vertrouwen in wat je doet
en geloof in het leven gegeven - 
dit wensen wij u toe.

Wereldleiders als herders 
zo waakzaam en betrouwbaar;
groten der aarde 
deemoedig bescheiden; 
kerken gevoelig voor 
het leven, God en mens - 
dit wensen wij u toe.

Die met zorg en pijn 
van oud naar nieuw gaan, 
huiveren voor komend jaar, 
op ’n nieuwe lente, nieuw begin 
niet durven rekenen, - 
geloof en vertrouwen wensen wij u toe.

Als

Als mensen vergeten dat
wat ze hebben gekregen is,
dan worden ze hebberig.

Als mensen vergeten dat
wat ze kunnen gegeven is,
dan worden ze ijdeltuiten.

Als mensen vergeten dat 
wat ze ervaren openbaren kan,
dan verschralen ze.

Als mensen vergeten dat 
wat ze zien hun verschijnt,
dan staren ze zich blind.     

Er staat weer een heel nieuw jaar 
op kalender en in agenda’s. ‘Ge-
wone zondagen’ en ‘religieuze 
feestdagen’ zullen zoals alle jaren 
elkaar in de vertrouwde volgorde 
opvolgen. Hopelijk worden ze niet 
in een sleur gevierd, maar laten 
ze een nieuw geluid horen. 

Boerenkool werd ‘bloem’kool (© Foto: Peer Verhoeven)
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Politiek
Gérard van Tillo

De grotere gerichtheid van het kabinet op 
godsdienst blijkt bijvoorbeeld uit de grote 
aandacht voor het regelen van ethische 
kwesties, een sterkere bemoeienis met ge-
zin en school, de kerken inschakelen bij 
het oplossen van problemen en de nadruk 
op christelijke waarden zoals samenwer-
king en eigen verantwoordelijkheid. Nu 
hebben deze beleidskeuzes, vanuit de re-
geringscoalitie gezien, ook hun politieke 
voordelen. Ethische kwesties zijn belang-
rijk voor de ChristenUnie. De belangstel-
ling voor gezinnen levert arbeidskrachten 
op en op den duur besparingen op jeugd-
beleid en zorg. De kerken zijn nodig als 
vangnet voor mensen die uit de boot val-
len. De ideologie van het ‘samen doen’ 
staat in dienst van het moeizame verbond 
tussen christelijke en sociaaldemocratische 
politiek. En het uitgangspunt van eigen 
verantwoordelijkheid werkt in meerdere 
opzichten kostenbesparend. Zo leiden pro-
fane en religieuze motieven tot relativering 
van de scheiding van kerk en staat en tot 
een beleid dat in sommige opzichten de 
kenmerken van christelijke politiek toont.

Seculier
Er zijn twee belangrijke redenen voor de 
scheiding van kerk en staat. Ten eerste 
zijn godsdienst en levensbeschouwing 
enerzijds en politiek anderzijds twee ver-
schillende systemen, met hun eigen doe-
len en de daarbij behorende middelen om 
die doelen te bereiken. Ten tweede kan 
een confessionele politiek in een plurale 
maatschappij, waar meerdere godsdien-
sten aangehangen worden, nooit iedereen 
aanspreken en brengt meer verdeeldheid 
dan dat ze samenbindt. Godsdienst heeft 
betrekking op geloofsopvattingen van 
mensen over het godsbestaan en de ver-
houding van de mens tot de goddelijke 
wereld. Het begrip ‘levensbeschouwing’ 
wordt meestal gereserveerd voor de op-
vattingen van mensen over het leven en 
de waarden en normen waardoor het le-
ven moet worden aangestuurd. Tegenover 
deze wijdse begrippen heeft het woord 
‘politiek’ een beperktere reikwijdte en 
slechts betrekking op één aspect van het 
sociale leven, - namelijk op de vragen hoe 
het staatkundig systeem moet worden in-
gericht en het staatkundig beleid onder 
bepaalde omstandigheden gevoerd. Het 
bevorderen van een scheiding tussen kerk 
en staat houdt het pleidooi in om politiek 
niet te vermengen met godsdienst en le-
vensbeschouwing, maar aan te koersen op 
een seculiere staat. 

Theocratie en ideologie
Als een staat ingericht en bestuurd wordt 
volgens de voorschriften van een bepaalde 
religie spreekt men van een theocratie. 
Een voorbeeld daarvan is de islamitische 
staat, die volgens islamitische wetten 
(sharia) bestuurd wordt. In het geval van 
een staat die volgens een bepaalde ideo-
logie is ingericht en geregeerd wordt, zou 
men van een ideologisch staatsbestel kun-
nen spreken. Voorbeelden daarvan zijn de 
socialistische en de communistische staat. 
Ook de westerse sociaaldemocratie bevat 
nog resten van zulke ideologieën, zodat 
het daarbij niet om een zuivere schei-
ding van ‘kerk’ en staat gaat. Het hoeft 
dus geen verwondering te wekken, dat 
onze huidige regering als een coalitie van 
confessionele partijen - CDA en Christen-
Unie - en een oorspronkelijk linkse partij 
- PvdA - zich meer met de kerken en de 
ideologie - normen en waarden - wil be-
moeien en het snel eens wordt over pun-
ten die tot beide opvattingssystemen be-
horen zoals samenwerking, solidariteit en 
eigen verantwoordelijkheid.

Democratie
Het gevaar van een ideologisch-confes-
sioneel aangestuurde politiek is wel, dat 
de geestelijke vrijheid van de burgers kan 
worden aangetast, wanneer zij bij wet ge-
dwongen worden tot dingen die tegen hun 

eigen geloof, waarden of idealen ingaan. 
De moderne opvatting is dan ook, dat sec-
toren als religie en levensbeschouwing 
enerzijds en politiek anderzijds beter ge-
scheiden kunnen blijven. Hoe komt het 

dan dat religies en ideologieën er 
steeds weer in slagen politieke 
posities in te nemen? Dit komt ui-
teraard omdat deelnemen aan het 
staatsbestuur - Grieks: politeia - 
voor religies en ideologieën een 
trefzekere weg is om hun bood-
schap verder te brengen, ondanks 
de genoemde bezwaren die ook 
de kerken zelf betreffen. Want de 
kerken ontlenen hun identiteit 
aan de boodschap die zij voor de 
wereld hebben, om daar een rijk 
van gerechtigheid en vrede van 
te maken, een rijk dat naar de 
woorden van Jezus ‘niet van deze 
wereld is’.

Protest
Maar hoe moeten de kerken 
maatschappelijk relevant zijn als 
ze zich niet met politiek mogen 
bezighouden? Aan de kerken is 
altijd ook een profetische functie 
toegekend: opkomen voor recht 
en gerechtigheid. Dat moeten zij 
niet doen door politieke macht uit 
te oefenen, maar door tegen on-

recht te protesteren en zich om de slacht-
offers daarvan te bekommeren. Dit kun 
je niet trefzeker doen als je niet ook je 
stem verheft tegen onrechtvaardige struc-
turen en situaties, en tegen degenen die 
dat onrecht veroorzaken. Voor dit protest 
kunnen ook minder ‘vrome’ woorden ge-
bruikt worden; daar wordt het niet onbij-
bels van. Denk aan de profeten van het 
Oude Testament, maar ook aan de wijze 
waarop Jezus zelf tekeer ging tegen de hy-
pocrisie van de farizeeën, die hij uitmaak-
te voor adderengebroed en witgepleisterde 
graven. Een ander voorbeeld van indrin-
gende maatschappijkritiek geeft de pro-
feet Amos, als hij de leiders van het volk 
ernstige verwijten maakt en bijvoorbeeld 
zegt: ‘Wee jullie die denken dat de onheils-
dag nog ver is... Jullie liggen maar op je 
ivoren bedden, hangen op je divans, eten 
lammeren uit de kudde en kalveren uit de 
stal... maar lijden er niet onder, dat Jozefs 
volk ten onder gaat’ (Amos 6,3-4). Ook 
de inhalige vrouwen van Samaria krijgen 
ervan langs: ‘Jullie zijn als vette koeien 
die de berg van Samaria kaalgrazen... 
Weet dat de dagen niet ver zijn dat jullie 
als vissen met hengels worden opgehaald, 
en wie er dan nog overblijven met haken. 
Eén voor één worden jullie door de bressen 
in de stadsmuur naar buiten gedreven en 
naar Hermon weggeslingerd.’ (Amos 4,
1-4)

Tot vreugde van sommigen en verdriet van anderen heeft onze huidige rege-
ring weer meer aandacht voor religie. Moeten godsdienst en politiek niet ge-
scheiden blijven? Maar hoe moeten de kerken dan maatschappelijk relevant 
zijn?
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Redactie

Gedicht gedacht

Geldt dit ook voor God?

Een steen leeft weinig
een plant leeft enigszins
een dier leeft aantoonbaar
een mens leeft  het meest

maar de intens levende mens
is ook het meest kwetsbaar
is ook het meest gevoelig
is ook het meest vergankelijk

het meest levende wezen gaat
ondanks zijn vernuft ten onder
het meest levende wezen kan
zichzelf niet in leven houden

geldt dit ook voor God?

Frans Boddeke

Raak me aan

Daar stond ze 
een knappe, jonge Afrikaanse 
kaarsrecht.

Ik ben HIV-positief! 
Lang heb ik het verzwegen 
diepe pijn, schaamte, angst. 
Getroffen door de ‘moordenaar’ 
gleed ik weg in een diep ravijn.

Geschreeuwd heb ik 
als een hyena in de nacht 
gehuild als een aap 
getroffen door een giftige pijl 
gestampt als 
een woedende olifant.

Er was een uitgestoken hand 
die me aanraakte 
en overeind deed staan. 
Langzaam ben ik uit het dal gekropen.

Diep in me 
groeide een positieve kijk 
op de rest van mijn leven. 
De rest van mijn leven...

Ik weet niet 
hoelang ik nog leven mag. 
Als jij de volgende keer .... 
zal ik er dan nog zijn?

Ze maakte haar lippen vochtig 
stilte

Een mens ben ik 
juist zoals jij 
hunkerend naar liefde 
naar warme genegenheid. 
Raak me aan 
leg je hand op mijn schouder 
zodat ik voel dat ik mens ben 
jouw zus.

Fr. Jan Koppens

God in de mensheid

Niet in het duister
niet in het licht
maar in de mensheid
toont God zijn gezicht.

Niet in de kleinheid
niet in het groot
maar in het delen
van beker en brood.

Niet in de bangheid
niet in de strijd
maar in de liefde
die niemand verwijt.

Niet in het sterven
niet in de pijn 
maar in de vreugde
zal God levend zijn.

Niet in de toekomst
niet in voorbij
maar in het heden
van jou en van mij.

God is mijn grijsaard
God is mijn kind
God is mijn vader
mijn moeder, mijn vrind.

Niet in het zonlicht
niet in de maan
maar in de mensheid
komt God eropaan.

Ine Verhoeven

Hiv-besmet maar trots op zijn oogst en met een deel ervan naar 
de markt (© Foto: Henk van de Wal) 

Kortstondigheid

gij zijt de eeuwige gij blijft
en alles buiten u zal eens verdwijnen
en niets dat ooit begon beklijft
het groeit gedijt om eenmaal te verkwijnen

ons leven duurt een korte tijd
hoezeer wij ook de ouderdom bestrijden
ongerepte rust wordt lang verbeid
verval van krachten kan geen mens vermijden

elk medicijn brengt nieuw verdriet
wie kan de kringloop van het kwaad bezweren
en zeker is ’t uiteindelijk failliet
dat zal het leven leren

wat wij verzamelen valt weer uiteen
en wat wij koesteren dat gaat verloren
wat wij verwerven krijgen wij te leen
wij naderen de dood zodra we zijn geboren

en alles wat wij moeizaam bouwen
vervalt en slijt veroudert en vergaat
helaas wat blijft is dood en rouwen
en God alleen ervaart noch tijd noch maat

en hij alleen kent einde noch begin
wij worden eens uit hem geboren
gaan in hem op en keren tot hem in
in hem gaat nooit iets goeds verloren

Nico Tromp msc  (naar Ps. 89,49)  

Een diep gevoel

Geheim.
Iets speuren van ’t geheim
wat in de dingen steekt
dat geeft me soms een diep gevoel
waar ‘hét weten’ bij verbleekt.

(ingestuurd)
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Huub Schumacher

Een beeld van Mohammed

Mohammed wordt rond 570 na Christus 
in Mekka (Zuid Arabië), op het Arabisch 
Schiereiland El Zjaziera geboren. In het 
zuiden van dit grote land met drie gewel-
dige woestijnen, ligt Jemen. Halverwege 
de kust van Jemen in het zuiden naar de 
Golf van Acaba in het noorden ligt Mekka. 
Arabië betekende veel in het handelsver-
keer van India naar het Middellandse Zee 
gebied, van Egypte naar Perzië en van 
Byzantium naar Egypte en India. Het ge-
bied vormt een buffer tussen Byzantium, 
Egypte en Perzië. Het Arabisch Schierei-
land is zelf geen staat, maar een gebied 
vol bedoeïenenstammen. Er ontstaan sa-
menklonteringen van bedoeïenen rond 
oases, die - met enige goede wil - ‘steden’ 
genoemd mogen worden. Vanwege droog-
te en schaarste vechten de stammen vaak 
om de beste plekjes en als de gelegenheid 
zich voordoet pikken ze de plaats van 
een ander in. Het is een lappendeken van 
stammen die elk weer bestaan uit clans 
- families - die zich ondergeschikt weten 
aan de stamleider, de sjeik.

De zorgen van Mohammed 
Mohammed behoort tot de stam van de 
Koerasj, was koopman in het welvarende 
Mekka en maakte zich zorgen. Juist door 
de welvaart maakt zijn stam in Mekka 
volgens hem een malaise door. Moham-
med - hij ontpopt zich later als een ken-
ner van de ziel - bespeurt desoriëntatie 
bij zijn stamgenoten. Ze voelen zich ver-
heven boven de andere Arabische bedoe-
ienenstammen. Bevangen door een ka-
pitalistische mentaliteit vinden ze geld 
belangrijker dan het hooghouden van het 
vanouds bestaande Arabische wij-gevoel, 
dat vorm krijgt in bepaalde stamwaarden. 
Mohammed ‘ruikt’ dit onbestem-
de gevoel van desoriëntatie en 
stuurloosheid dat zich ten koste 
van anderen meester maakt van 
de zich verrijkende Koerasj-elite.

Diep verlangen
Bij Mohammed groeit een harts-
tochtelijk verlangen naar een 
nieuw bindend principe waardoor 
het wij-gevoel intact blijft. Wordt 
geld de nieuwe god, dan ver-
dwijnt dit wij-gevoel! Mohammed 
weet ook hoe weldadig het is dat 
door de economische welstand 
mogelijkheden ontstaan zich te 
ontworstelen aan de gevaren van 
het nomadische bestaan. Maar de 
keerzijde is wel de blindheid voor 

de eveneens onmisbare samenbindende 
stamwaarden. Met lede ogen moet hij 
aanzien, hoe door de verafgoding van het 
geld de sociaal-zwakkeren verwaarloosd 
worden. De bekommernis om de slachtof-
fers van machtswellust en rijkdom ... daar 
spreekt de grondtrek van de mens uit wie 
de islam als godsdienst geboren is. Om 
een oplossing te vinden moet Mohammed 
zich suf geprakkeseerd hebben. 

Djahilijja
Mohammed liep op tegen wat in het Ara-
bisch djahilijja, spirituele leegheid, heet. 
Het maakt hem ervan bewust dat het in 
het Arabië van de zesde eeuw een zootje 
was. Vergeleken met omringende staten 
voelt hij zich minderwaardig. Daar is ten-
minste beschaving, zijn de dingen gere-
geld, is er zorg voor de minderen, heb-
ben mensen houvast en vinden ze geza-
menlijk een fundament in de godsdienst, 
in een heilig boek ... Maar in Arabië, in 
Mekka al, is het feitelijk los zand. Deze 
overtuiging brandt zich steeds dieper in 
de ziel van Mohammed: voor al die egoïs-
tische waarden moet een transcendente, 
alles en iedereen overstijgende waarheid 
in de plaats komen, om het egoïsme te be-
teugelen en de stammen - ook zijn eigen 
stam -, alle steden - ook zijn eigen stad - 
nog te kunnen redden. 

Stem uit de hemel
In 610, aan het einde van de maand Ra-
madan waarin hij gewoon was in retraite 
te gaan, is Mohammed op van de zorgen 
en voelt hij plots dat op hem wordt inge-
blazen in de vorm van twee visioenen. 
De biografie over Mohammed vertelt het 
anders: hij voelt zich van achter tot stik-

kens toe omkneld door de engel Gabriël 
die hem in de oren van zijn hart toe-
schreeuwt ‘Lees op in de naam van uw 
Heer die geschapen heeft de mens van een 
bloedklomp. Lees op! En uw Heer is de 
eerwaardigste die door het schrijfriet de 
mens heeft onderwezen wat hij niet wist’. 
(Soera 96,1-5) Aanvankelijk is Moham-
med onzeker over deze Stem. Pas met de 
steun van zijn vrouw Kadiga en van een 
familielid dat iets van jodendom en chris-
tendom wist, durft hij zich met zijn inge-
vingen - er zouden er nog vele ‘ter recita-
tie’ volgen - in het openbaar te vertonen.

De kern 
De kern van wat hij als spreekbuis van 
Allah te zeggen heeft is dat de Mekkanen 
hun cultus aan meerdere goden - waaraan 
ze ondermeer door de verkoop van goden-
beeldjes flink verdienden! - moeten opge-
ven, de ene en enige God aanbidden en 
hun verdorven gedrag hervormen. Op die 
bereidheid beoordeelt Allah iedere mens. 
Kom daarom tot radicale overgave - in het 
Arabisch: islam -, volkomen onderwer-
ping aan God! Ieder die daar toe komt, ie-
dere overgegevene - in het Arabisch: mos-
lim - zal nu en straks na zijn dood proe-
ven en ervaren, hoe goed Allah is.

Heer van Arabië
Deze boodschap wordt Mohammed door 
de Koerasj niet in dank afgenomen. In het 
jaar 622 moet hij vluchten - bekend als de 
hidzjra - en vestigt hij zich in Yathrib, het 
latere Medina, ‘Stad van de profeet’. Daar 
ontpopt hij zich als een natuurlijk leider, 
zowel op geestelijk en sociaal als op poli-
tiek en militair terrein. Zijn overtuiging en 
prediking schieten wortel. Zijn aanhang 
groeit geweldig. Mohammed wordt - volks 
gezegd - daar profeet, burgemeester, of-
ficier van justitie en militair strateeg te-
gelijk. Frank Peeters spreekt in zijn boek 
Islam over Mohammed als ‘de Meester 
van Medina’ en daarna zelfs, als zijn in-

vloed en veroveringen 
toenemen (628-632), 
over ‘de Heer van Ara-
bië’. De verguisde pro-
feet met zijn verguisde 
aanhang, die in 622 
nog moest vluchten, 
groeit in tien jaar tijd 
uit tot de schepper 
van een nieuwe Ara-
bische gemeenschap, 
die uitsluitend bestaat 
uit moslims. Een theo-
cratie: ‘kerk en staat’ 
ineen. 

Bij het beschrijven van het leven van Mohammed is evenveel voorzichtigheid 
geboden als bij een biografie van Jezus. Na vele biografische gegevens in zijn 
boek De historische Mohammed meent de islamkenner Hans Jansen toch te 
moeten concluderen: ‘Zo staan we dan met lege handen’. Wat wil ík dan nog?
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Samen op pad
Redactie

om en om

verliefdenringen
heeft mijn vriend gekocht
voor mijn vriend en mij
verliefdenringen dragen wij

wij zien elkaar elke dag
soms slaap ik bij mijn vriend
soms slaapt mijn vriend bij mij
om en om slapen wij

angela van de akker

piet

ik heb piet in mijn leven
daar kan ik vrolijk over denken
omdat wij goeie maatjes zijn

aan piet ben ik gehecht
ik wil voor hem tekenen 
mijn hele leven

jannie van de wielen

lief karakter

mijn vriend 
is een hele goeie man
hij is aardig en beleefd
heeft een lief karakter
dat heeft hij 
van thuis meegekregen

jannie van de wielen

monique

nieuw meisje
is aan 
is goed

nieuw meisje
heet monique
is lief

ik water halen voor monique
ik kusjes geven aan monique
ik houden van monique

als monique vakantie heeft
ik monique
heel erg missen

gerie van veerdonk

dromen

dromen
hele mooie dromen
van vriendin

leuk hé
dromen 
van vriendin

zó prachtig
hele mooie dromen
van vriendin

judith van den berg

hand in hand

vier uur altijd
hand in hand
wandelen
met sylvia
mijn vriendin

samen lopen
naar bus
met sylvia
mijn vriendin
zit bij mij in bus

roland smits

een meisje

ik zou wel een meisje willen hebben
ben naar een meisje op zoek gegaan
is moeilijk hoor
had er bijna een gevonden
in friesland geloof ik
een brief geschreven
geen brief terug gekregen
nog steeds niet

het is toch moeilijk
om aan een meisje te komen
in de buurt eens kijken
je weet maar nooit
het kan zomaar
dat ik een meisje tegenkom
het komt misschien 
vanzelf een keer goed
als het lukt is het bingo

michiel bos

In Nederland is 31 januari gedichtendag. Binnenkort is het ook Valentijnsdag. 
Twee redenen om ook in Samen op pad dichters - met een beperking - in de 
sfeer van deze dag aan het woord te laten. 

Angela van de Akker met haar vriend

Gerie van Veerdonk

Judith van den Berg

(© Foto’s: Els Bloemen)
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Joost Koopmans

Het innerlijke huis

Anselm Grün (1945) is monnik en eco-
noom van de benedictijnenabdij in Mün-
sterschwarzach (Duitsland). Door cursus-
sen en vormingswerk weet hij een groot 
publiek te inspireren. Van zijn hand ver-
schenen inmiddels meer dan honderdvijf-
tig boeken over geloof en hedendaagse 
spiritualiteit. Op woensdagavond 21 no-
vember 2007 bracht hij een bliksembe-
zoek aan de Boskapel te Nijmegen om 
daar de presentatie van een nieuw boek 
mee te maken. 

Een monnik van de snelweg
Dat nieuwe boek is het gebundelde ver-
slag van een briefwisseling tussen An-
selm Grün en de RKK-presentator Leo Fij-
en naar aanleiding van het stervenspro-
ces van diens vader. Uitgeverij Ten Have 
wilde het boek graag presenteren in het 
bijzijn van Fijen én Grün. De laatste gaf 
echter te kennen dat hij pas weer in 2009 
in Nederland zou kunnen zijn. Maar om-
dat hij op 21 november toch in Wupper-
tal (Ruhrgebied) was voor een lezing, liet 
hij weten dat hij wel even kon oversteken 
naar een plaats in Nederland die niet te 
ver van de grens af lag. Zo werd het Nij-
megen. Dat hij na 22.00 uur nog vieren-
eenhalfuur moest terugrijden naar zijn 
abdij, telde blijkbaar niet mee. Zelf zei hij 
dat het ’s nachts wel in vier uur kon. ‘Dat 
zal wel met de Duitse snelwegen te ma-
ken hebben’, aldus Franck Ploum die de 
avond leidde. 

Tweegesprek 
Franck Ploum - waar kom je zijn naam te-
genwoordig niet tegen in katholiek Neder-
land? - interviewde de twee auteurs over 
hun schrijven. Op zijn vraag aan Anselm 
Grün waarom hij in dit boek persoonlij-
ker is dan in al zijn voorafgaande werken 
antwoordde deze dat de brieven van Leo 
hem zo geraakt hadden omdat ze hem het 
sterven van zijn eigen ouders in herinne-
ring brachten. De twee brievenschrijvers 
deelden met elkaar een stuk rouw. En Leo 
Fijen vertelde dat Anselm’s luisterend oor 
en troostend hart hem de wijsheid hadden 
aangereikt om te leren leven met het ver-
lies. Als toelichting lazen ze om beurten 
enkele briefpassages voor. Anselm Grün 
had het daarbij ook over de innerlijke 
ruimte waar God in mij woont. Een thema 
dat in al zijn werken terugkomt en waar-
over ik het in het vervolg van dit artikel 
wil hebben. 

Mijn innerlijke ruimte
Naar aanleiding van de film Into great si-
lence schrijft Anselm Grün naar Leo Fijen 
over stilte (p.44-45). Hij maakt een onder-
scheid tussen stilte en zwijgen. De stilte 

Levend in een materialistisch ingestelde wereld zijn mensen op zoek naar 
plekken van spiritualiteit. De afgelopen jaren heb ik verschillende ervan be-
zocht en beschreven voor De Roerom. Maar de woorden die de benedictijn An-
selm Grün onlangs uitsprak tijdens een meditatie in de Boskapel brachten mij 
weer in herinnering dat dé plek van spiritualiteit binnen in mijzelf ligt. 

ces plaats van vervlakking naar verdie-
ping waardoor je metterdaad meewerkt 
aan de verwezenlijking van Gods rijk op 
aarde. Maar er zijn ook destructieve ge-
dachten en gevoelens van angst, woede, 
jaloezie en drift die mij van deze diepte 
willen ontroven. Er zijn ook mensen die 
mijn innerlijk huis willen kraken. Zij ver-
wachten en eisen van alles en nog wat 
van mij, of ze kwetsen en krenken mij. 
Maar daar waar God in mij woont, waar 
ik thuis ben bij God, heeft een ander niet 
het recht door te dringen. 

wordt me gegeven. Wanneer je bijvoor-
beeld een stille kerk binnenstapt, kun je 
door die stilte omgeven worden. Hetzelfde 
kan je overkomen in de natuur. Die ademt 
ook stilte, waarin je kunt onderduiken en 
tot rust komt. Zwijgen daarentegen moet 
je zelf doen. Wanneer iemand werkelijk 
zwijgt, komt hij in aanraking met zijn in-
nerlijke werkelijkheid. Dat gaat echter 
niet zomaar. Zwijgen is niet eenvoudig. 
Je ervaart de innerlijke onrust in jezelf en 
wilt daarvoor vluchten. Je loopt weg van 
jezelf omdat je je eigen waarheid niet aan-
kunt. Maar wanneer je de gedachten die 
in je opkomen loslaat, ervaar je de stilte 
die je omringt. Je ontdekt dan in jezelf 
een ruimte waarin het volkomen stil is. 
Dat is de innerlijke ruimte waar God in je 
woont. 

Ongenode gasten 
In andere boeken werkt Grün het thema 
van de innerlijke ruimte verder uit. Te 
midden van onveiligheid en stress voel 
ik mij door het ‘stiltecentrum’ in mijzelf 
gedragen en geborgen. Waar God, het ge-
heim, in mij woont, daar kan ik thuis 
zijn. Daar vindt ook het omvormingspro-

Waakzaamheid 
Daarom roept Grün in zijn boek Vijftig 
engelen het beeld op van de poortwach-
ter. We moeten bij de deur van óns in-
nerlijk huis zitten en elke gedachte die 
binnen wil komen ondervragen of hij bij 
ons hoort of bij onze tegenstanders. Elders 
zegt hij dat we ook sommige mensen de 
toegang tot ons innerlijk moeten ontzeg-
gen. We moeten hen een innerlijk ‘huis-
verbod’ opleggen. Waakzaamheid wil dus 
zeggen dat we letten op wat er op ons af-
komt. Als we niet waakzaam zijn, sluipt 
er veel in ons binnen dat ons van onze 
bewuste weg afbrengt. We merken opeens 
dat we niet meer zelf leven maar door on-
bewuste krachten worden bestuurd. Of 
dat we niet zelf de baas in ons huis zijn, 
maar worden beheerst door ontevreden-
heid en bitterheid, door angst en depres-
sie die als onderhuurders bij ons zijn bin-
nengeslopen en nu de zeggenschap in ons 
huis hebben veroverd. 

De engel van de waakzaamheid 
Grün eindigt deze oproep met ons ‘de en-
gel van de waakzaamheid’ toe te wensen. 
Die engel moge ons begeleiden zodat we 

Anselm Grün en Leo Fijen (© Foto: Jan van Lierop)
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Mijn zus is arts. Mijn buurmeisje is arts. 
Mijn vervangend huisarts is vrouw. Zij al-
len én hun apothekers én de zorgverze-
keraars hebben ons als cliënt/patiënt de 
laatste maanden bestookt met allerhande 
berichten. Over uitbreiding van zorgpak-
ketten. Over merkmedicijnen en huismid-
delen. Over het aansluiten op computersys-
temen, zodat hij (de apotheker) precies 
kan zien wat hij (de dokter) aan hem (de 
patiënt) heeft voorgeschreven. 

Ik heb een probleem, maar kan er niet 
mee naar de dokter. Ik krijg namelijk 
lichte verhoging, als ik in specifieke zin 
berichten ontvang die zijn opgesteld in 
alleen maar de mannelijke vorm. Ik lees 
in mijn plaatselijk krantje: ‘De recepten 
die uw specialist voorschrijft, ziet uw arts 
ook direct in zijn computer. Als uw huis-
arts u nieuwe medicatie voorschrijft kan 
hij zien of die past bij uw huidig medi-
cijngebruik.’ 
Ja, ik lijd aan een virus. Het gender-in-
taal-virus en dat gaat nooit meer over. 
Wat ik hiermee bedoel? Een klein gedach-
te-experiment. Stel u voor. Bij een ernstig 
verkeersongeluk overlijdt een vader ter 
plekke en wordt de zoon in allerijl naar 
het ziekenhuis gebracht. De dienstdoende 
chirurg komt bij het slachtoffer en zegt 
dan: ‘Nee, ik kan dit niet, want dit is mijn 
zoon.’ Wedden dat de hersenen nu kraken 
bij veel lezers van dit blad? Wedden dat 
er eerst allerhande leefvormen langsko-
men alvorens te beseffen, dat de moeder 
van het slachtoffer het tot chirurg heeft 
gebracht? Juist ja! En zo werkt beeldvor-

Jeanne van Leijsen

Eenmaal besmet

ming. Afhankelijk van waar onze wieg 
heeft gestaan, zijn wij ‘grootgegroeid’ met 
bepaalde beelden en de daarbij behorende 
specifieke betekenissen. Die vorm wordt 
als vanzelf norm. En daarin speelt het on-
derscheid mannelijk en vrouwelijk een 
belangrijke rol. Noem dit ‘gender’. 

Wat wil nu het geval? Dat dit denken in 
mannelijkheid en vrouwelijkheid is terug 
te vinden op diverse niveaus. Allereerst 
op individueel persoonlijk vlak. Als twee-
de op het culturele symbolische vlak en 
als derde op het maatschappelijke structu-

rele vlak. Niks mis mee, want dat schept 
orde en geeft houvast. Maar wel is mis, 
dat er een hogere status wordt verleend 
aan ‘mannelijkheid’. En dat die gevoels-
betekenis verder wordt bestendigd door 
taal. Zodoende ben ik allergisch gewor-
den voor taalstukken, waar niet voldoen-
de zorgvuldig is omgesprongen met gen-
derneutraal woord- en taalgebruik. Waar 
nodig en gepast zal ik mijzelf en anderen 
daarop wijzen en dit nieuwe stukje in een 
nieuw jaar heeft ook niet meer dan deze 
doelstelling. Meteen maar even de bloed-
druk opmeten, dokter? 

bereid zijn te luisteren naar de zachte 
stemmen in ons hart en te doen wat er 
juist dan van ons gevraagd wordt. Hij 
moge bij ons zijn als denken en doen ver-
troebeld worden door de troebele wateren 
die ons huis willen binnendringen. 

Huiszegen 
De meditatie waarmee Anselm Grün de 
avond in de Boskapel afsloot, was een er-
varing. Hij vertelde dat zijn meditatie uit 
een zeshonderd jaar oude tekst zou be-
staan, de huiszegen uit het Rituale Roma-
num. En hij vroeg of we daarbij, staande, 
onze armen gekruist over de borst wilden 
leggen om zo ons innerlijk huis te marke-
ren. ‘Wij bidden U God voor dit huis en 
voor allen die er een plaats hebben…laat 
uw zegen als een weldaad over ons neer-

dalen…Maak van dit huis een gezegende 
plaats…stel uw engelen als een wacht 
over dit huis door Jezus Christus onze 
Heer.’

Ontroering 
Nog nooit had ik deze tekst zo symbolisch 
verstaan. Ik had hem altijd gezien en ge-
beden als een zegen over het huis waarin 
ik woon. Maar dat je het ook kunt bidden 
voor het huis dat in mij woont, ontroerde 
me. Het inspireerde me tot de volgende 
zegenbede: 

Keer in jezelf
en kom binnen in de ruimte van je ziel.

Moge de Eeuwige zijn engel naar je zenden
als een wacht over je woning.

Moge de engelenscharen je beschermen
tegen de hinderlagen van de vijand.

Dat je mag thuiskomen in je 
innerlijke woning waar God verblijft.

Zijn zegen dale over ons neer
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Leo Fijen Het jaar dat mijn vader stierf.
Briefwisseling met Anselm Grün Ten Have 2007

Anselm Grün Vijftig engelen voor je ziel
Ten Have 2002

(© Foto: Jac van Leijsen)



�0 DE ROEROM n JAARGANG 22 n NUMMER 5 n JANUARI 2008

Joost Koopmans

Wat kan men verwachten van zijn koers? Geen 
verrassende dingen naar ik aanneem en con-
tinuering van de huidige koers. Ik bemerk bij 
mijzelf hierover helaas een groeiende weerzin. 
De kerkleiding hecht steeds minder aan een 
breed draagvlak. Voor kerk-zijn timmert men 
liever een smal fundament waarop het rustig 
manoeuvreren is op straffe van over de rand 
kieperen. ‘Smal’ omdat men kiest voor strikte 
opvattingen op het gebied van moraal en ge-
loofsleer, nauw omschreven procedures, rituelen 
en rolverdelingen. Een beetje in de geest van 
de Trouwlezer die op de website van Trouw de 
benoeming van Eijk met instemming als volgt 
begroet.

Fantastisch, deze benoeming door de paus. Fijn 
dat we een aartsbisschop krijgen die weet wat 
katholiek-zijn inhoudt. Al die mondige en kriti-
sche ‘katholieke praatgroepen’ hebben zichzelf 
en elkaar overbodig gediscussieerd in wollige en 
oeverloze democratische inspraakprocessen. De 
inhoudsloze klets-en-woorden-watervallen zijn 
opgedroogd in een uitstervend en betekenisloos 
gemurmel. Nu kunnen we ons in ons leven weer 
bezig gaan houden met de kern der dingen: het 
Geloof in God, die Zich aan ons geopenbaard 
heeft en de Kerk die dat voorhoudt en voor ons 
getuigenis aflegt van de Waarheid. Goed en ver-
frissend dat de katholieken een katholieke aarts-
bisschop krijgen, een herder die de dingen met 

liefde bij hun ware naam weet te noemen voor 
zijn schapen.

Verwarrende werkelijkheid
De behoefte aan duidelijkheid is een oermense-
lijke impuls. Het mag niettemin geen rechtvaar-
diging zijn om het verwarrende dat met onze 
complexe maatschappelijke werkelijkheid gege-
ven is, uit de weg te gaan. En een ontwijkende 
houding proef ik wel in - wat ik aanduidde als 
- het smalle fundament. Een levendig en stimu-
lerend kerkelijk-christelijk klimaat is gebaat bij 
een brede en uitnodigende opstelling waarin als 
vanzelfsprekend aansluiting wordt gezocht bij 
allerlei hedendaagse culturele dwarsverbanden 
en aanknopingspunten en waarin niet kramp-
achtig wordt gedaan over emancipatorische ver-
worvenheden. 

Geen mysteriecultus
Als ‘de kern der dingen’, zoals de Trouwlezer 
het aanduidde, slechts benaderbaar is via be-
paalde regels en routines, dan is het slecht ge-
steld met het christendom. Het gaat toch niet 
om een mysteriecultus, alleen toegankelijk voor 
‘goedgekeurden’ en ‘ingewijden’?  Je kunt niet 
verkeerd tot God bidden, zei een norbertijn on-
langs treffend.
Wat ons met name in de evangeliën is over-
geleverd van de ‘leer’ van Jezus van Nazaret, 
is juist de mentaliteit om regels te relativeren. 
Daarover gingen de twistgesprekken tussen Je-
zus en de gevestigde religieuze orde. De meest 
briljante samenvatting van de ‘leer’ van Jezus 
van Nazaret komt van de eerste christelijke 
theoloog, Paulus, in de vorm van de drieslag 
geloof, hoop en liefde; waarvan de laatste het 
belangrijkste is. Het eigenlijke voertuig van de 
‘leer’ van Jezus, gaat terug op de prediking van 
hemzelf en is ons in ruime mate overgeleverd: 
de gelijkenis. Beelden in de vorm van een ver-
telling die te denken geven en uitnodigen tot 

Rob van der Zwan

Tussen leer en leven

Mensen die het kunnen weten, vonden het een snelle benoeming. Mensen die erover be-
slisten, achtten het een uitgemaakte zaak. Wim Eijk als aartsbisschop is de juiste man op 
de juiste plaats. Eijk, intelligent, tweemaal gepromoveerd, heeft een reputatie als bestuur-
der en staat bekend als zeer behoudend. Hijzelf spreekt liever van orthodox. Het moet 
een eervolle ervaring zijn op zo’n ‘jonge’ leeftijd - hij is van 1953 - tot aartsbisschop van 
Utrecht benoemd te worden. 

Radboud Universiteit
Op dinsdag in febr. 15.45-
17.30 u. Start 12 bijeenkom-
sten over inheemse spiri-
tualiteit die duurzaamheid 
stimuleren of belemmeren. 
(024) 361 27 27 (Frans Dok-
man) ; f.dokman@rs.ru.nl 

De Gaarde
1 febr. 19.30-22.00 u. Mid-
den in de winter op weg 
naar de lente; 16 febr.14.00-
16.30 u. Uit de keuken van 
de VN Klimaat top.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL 
Udenhout (013) 533 58 46; 
postmaster@degaarde.org 

Elim
16, 23, 30 jan. 13, 20 febr. 
Elimzaal 20.00-22.00 u. En 
als je nu eens niet origineel 
bent? 9 febr. 10.00-16.00 u 
Elimzaal Elke dag een gou-
den randje.
Schiphollaan 30, 5042 TR 
Tilburg; (013) 463 85 05.

Barmhartigheid
23 febr. 16 mrt. 12 apr. 24 
mei en het weekend 7 -8 
juni, steeds van 10.00-17.00 
u. Barmhartigheid handen 
en voeten geven.
Boxtelseweg 60, 5261 NE 
Vught; (073) 657 70 44; 
secretariaat@barmhartig-
heid.nl 

Stille Retraite
3 t/m 9 mrt. Franciscaanse 
stille retraite bij de minder-
broeders in Megen.
(0412) 40 38 85; ricky.rie-
ter@hetnet.nl 

Spirituele Sociëteit 
20 jan. 10.30-13.00 u. con-
grescentrum Boerke Mut-
saers, Vijverlaan 2 Tilburg 
Het Numineuze met Tjeu 
van den Berk.
Arendlaan 62, 5022 AW 
Tilburg; (013) 542 66 62; 
info@spirsoctilburg.nl 

DAC
28 jan. 14.00 u. t/m 1 febr. 
14.00 u. Mandalatekenen uit 
de bron; 1 febr. 19.30 u. t/m 
3 febr. 17.00 u. Ontmoeting 
in de stilte.
Stadsdam 1, 6851 AH Huis-
sen; (026) 326 44 22; info@
dominicaanscentrum.nl 

Bisschop Eijk tussen twee Brugse prelaten tijdens de Hei-
lig-Bloedprocessie van 17 mei 2007 in Brugge. (© Foto: Jan 
Tilleman)

Joris Luyendijk
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handelen. Daaronder schuilt een ervaring van 
God die dicht bij mensen staat en uit is op 
ware humaniteit en het humaniseren van de 
menselijke verhoudingen. 

Geïnspireerde praktijk
We vergeten te gemakkelijk dat de verbazing-
wekkend snelle verspreiding van het christen-
dom in de eerste eeuwen van haar bestaan 
zich niet laat beschrijven als een verspreiding 
van een leer, maar veeleer van een bevlogen 
en geïnspireerde praktijk van gastvrijheid, 
dienstbaarheid en zorg voor de armen, ouden 
en zieken. De diepe transformerende kracht 
van het christendom is praktisch, diaconaal 
en niet leerstellig. 

Leer en leven
De betrekkelijkheid van de christelijke ‘leer’ 
uit zich nog op andere wijze. Het christelijke 
godsbeeld is wel een spanningsvol godsbeeld. 
Bij uitstek wordt die spanning zichtbaar in 
de vraag waarop men al eeuwen de tanden 
stukbijt. Als er een goede, almachtige God is, 
waarom laat hij dan het lijden toe? Een leer-
stellige benadering van dit vraagstuk leidt 
nauwelijks tot een bevredigend antwoord. In 
die zin is er misschien zelfs geen antwoord 
mogelijk. Mensen - christenen - kunnen de 
vraag wel serieus, contemplatief  inbedden in 
hun gang door het leven. Zolang dat nog ge-
beurt, is de vraag blijkbaar niet zo ridicuul als 
hij in leerstellig, rationeel opzicht lijkt.  

Optimisme en hoop
Begin januari had in een VPRO-programma 
een gesprek plaats tussen de Zuidafrikaanse 
aartsbisschop Desmond Tutu en de Neder-
landse journalist Joris Luyendijk. Daarbij ging 
het om het leven van Tutu, besproken aan de 
hand van door hemzelf uitgekozen film- en te-
levisiefragmenten. Op zoek naar de drijfveren 
van Tutu kwam Luyendijk uit op de vraag van 
de goede God en het lijden. Tutu antwoordde; 
de inhoud is hier niet ter zake. Luyendijk rea-
geerde als volgt: ‘U heeft mij bijna overtuigd’. 
Ik had overigens niet de indruk dat Tutu erop 
uit was, zijn gesprekspartner te willen over-
tuigen. Tegen de achtergrond van de gruwelen 
van het apartheidsregime merkte Luyendijk 
even later op: ‘U bent altijd zo optimistisch. 
Hoe is dat mogelijk?’ Het antwoord van Tutu 
was veelbetekenend. ‘Ik ben niet zozeer op-
timistisch, als wel gedreven door de (christe-
lijke) hoop. Er bestaat verschil tussen optimis-
me en hoop.’ Gedurende het gesprek was Joris 
Luyendijk duidelijk en terecht onder de in-
druk van de warme en levendige persoonlijk-
heid van Tutu. De wijze waarop Tutu in zijn 
leven het christendom gestalte geeft en tracht 
te verpersoonlijken, werpt een ander licht op 
christelijke motieven en doen ze leven en in-
spireren.

Midden in het leven
Christelijke beelden en denkbeelden rondom 

Het voorvoegsel ‘post-‘ wordt 
de laatste jaren in vele combi-
naties gebruikt om onze hui-
dige tijd te typeren. Het bete-
kent ‘voorbij’, en kenmerkend 
voor onze tijd is blijkbaar dat 
een aantal belangrijke en con-
stante dingen voorbij en over 
zijn. Dat is het nieuwe van 
onze tijd. Zo schijnen we in 
een postmoderne tijd te leven, 
omdat de moderne tijd van de 
Verlichting en de Romantiek 
voorbij zijn. We leven in een 
postchristelijk tijdperk, omdat 
het christendom zijn langste 
tijd heeft gehad. We leven in 
een postindustriële tijd, om-
dat… Vul zelf maar in.

Aan al deze typeringen wil ik 
een nieuwe toevoegen: we le-
ven in een post-post land. Nu 
moet u niet denken dat er iets 
mis is met mijn computer of 
dat ik stotter. Het is ook niet 
zo, dat ik een loopje neem met 
het voorvoegsel ‘post-‘, alsof 
ik wil zeggen dat ‘de tijd van 
voorbij’ voorbij is. Ik bedoel 
het serieus. De postbode die 
brieven en kaarten komt be-
zorgen aan huis heeft – helaas 
– zijn langste tijd gehad, en 
zal binnenkort alleen nog in 
geschiedenisboeken en in ver-
halen van Jip en Janneke te-
rug te vinden zijn.

Kenmerkend voor post is na-
melijk dat er een tussentijd of 
een wachttijd is tussen verstu-
ren en ontvangen. Je verstuurt 
iets, maar je weet niet precies 
wanneer het aankomt – in ie-
der geval niet dezelfde dag. Je 
verwacht een brief of kaart, 
maar als de postbode je huis 
nu voorbijloopt, weet je dat je 
zeker nog een dag moet wach-
ten voordat hij terugkomt. Bij 
een mailtje of een sms’je ligt 
dit heel anders. Het wordt ver-
zonden en meteen ontvangen, 
en als het even kan ook direct 
beantwoord.

We hebben de afgelopen tijd 
veel kerstkaarten gestuurd, 
melancholie. De mensen die ik 
een kaart heb gestuurd, had ik 
al ge-sms’t: je krijgt een kaart 
van me.

Post

Aartsbisschop Desmond Tutu in de Trinity Church, Wall 
Street, New York (© Foto: Leo Sorel)

een nabije troostende God, rondom hoop en 
agapè (liefde) moeten steeds opnieuw beleefd, 
geleefd en voorgeleefd worden. Niet als een 
onbereikbaar geperfectioneerd ideaal, maar 
reëel, als het moet rauw, midden in de ver-
warrende werkelijkheid van het leven, tussen 
mensen en met mensen. Sommige voortrek-
kers weten dat op uitzonderlijke wijze te doen 
en transformeren zich tot aanstekelijke en in-
spirerende persoonlijkheden die een uitstra-
ling hebben tot ver over de grenzen van ge-
loofs- en levensvisies heen. 

Kerk  & Ambt, Ambt & Kerk ?

De Geert Grote Universiteit wil alsnog 
een discussie tot stand brengen over 
Kerk & Ambt, het manifest van de Ne-
derlandse dominicanen over de netelige 
situatie in vele parochies door het pries-
tertekort. Sprekers zijn Harrie Salemans 
en dr. André Lascaris - opstellers van 
Kerk & Ambt - en mgr. dr. Gerard de 
Korte, hulpbisschop van Utrecht. 
Datum: zondag 10 februari 2008, 
13.30-16.30 u. Plaats: Buveburcht aan 
de Sandrasteeg te Deventer; kosten 
€ 20,- (Via r.k.kerkplein uit Vademecum 
2007-2008 van de Geert Grote Universi-
teit Deventer)
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Franck Ploum

Al je doen heeft gevolg

Birgit Verstappen is werkzaam voor het 
bisdom Breda. Daarnaast heeft zij een ei-
gen bedrijf voor training en coaching. In 
haar spaarzame vrije tijd rijdt ze paard en 
geeft ze taigi- en qigonglessen (Chinese 
bewegingsleer). Sinds de laatste Kamer-
verkiezingen zit ze in de provinciale raad 
Noord-Brabant namens de Partij voor de 
Dieren. Ze omschrijft zichzelf als een zoe-
ker. ‘Dat is, denk ik, wel het meest fun-
damentele. Hoe zitten dingen in elkaar 
en hoe kunnen ze uit elkaar, hoe kan het 
anders, beter. Uiteindelijk heb ik in al dat 
zoeken iets gevonden, een basis, grond 
om op te staan, de uitkomst van een mys-
tieke ervaring en een langer durend om-
vormingsproces waarin meditatie een gro-
te rol speelt.’ Dat wil niet zeggen dat ze op 
al haar vragen antwoord heeft gevonden. 
‘Integendeel. Antwoord op de vraag naar 
de zin van het bestaan heb ik niet gekre-
gen, maar de scherpte is er van af. Ik lijd 
niet meer onder deze vraag. Ik doe het 

De vierde theologie die we in de reeks ‘vergeten theologieën’ voor het voetlicht 
brengen, focust op ecologie. Hoe verhouden mens, natuur en God zich met el-
kaar en welke rol zou de mens moeten spelen wanneer het gaat over respect-
vol omgaan met alles wat leeft? Birgit Verstappen (1961) promoveerde in 2000 
op een onderzoek over ecologische theologie met het proefschrift Ecclesia van 
leven. Ze is ervan overtuigd dat er weinig ruimte is en zal zijn voor het den-
ken van deze stroming binnen de theologie, zolang men exclusief focust op de 
mens. 

met wat er is. Te midden van alle veran-
deringen ben ik een tevreden mens en dat 
maakt dat het rustiger is geworden en het 
zoeken minder frequent is.’ 

Onderzoeken
Het zoeken had niet alleen betrekking op 
haar persoonlijk leven, maar ook op haar 
werk als theologe. ‘Het was rond 1994 dat 
ik weer enorme behoefte kreeg aan stu-
deren. Aanvankelijk begon ik me te ver-
diepen in de christologie. Ik las alles wat 
er op dat gebied nieuw verschenen was 
en verscheen. Uiteindelijk kwam ik tot de 
conclusie dat ik er niets aan toe te voe-
gen had.’ Omdat Verstappen niet vijf jaar 
onderzoek naar iets wilde doen om het 
vervolgens in de kast te leggen en haar 
gewone leven weer op te pakken, besloot 
ze te gaan zoeken in een andere richting, 
vooral ingegeven door wat ze van huis uit 
had meegekregen. ‘Als kind heb ik ontzet-
tend veel tijd in de natuur doorgebracht. 

Ecologische theologie
Heelal en wereld als lichaam van 
God is voor Sallie McFague het uit-
gangspunt om het christelijk geloof 
opnieuw vorm te geven en bij te 
dragen aan het welzijn van de aarde. 
Alle godsdiensten, naties en mensen 
moeten hun leven en werken her-
overwegen om onze aarde, die in 
een diepe ecologische crisis verkeert, 
te helpen overleven.

Het leven op deze planeet takelt 
door onze schuld af. Het is een sub-
tiel, geleidelijk proces als gevolg van 
dagelijkse en op het eerste oog on-
schadelijke handelingen. We zien het 
niet eens meer. Voor onze westerse 
‘opknapbeurten-mentaliteit’ is de 
verwevenheid van alles met alles te 
complex. We moeten ons bewust wor-
den van onze relatie tot de aarde. We 
zijn geen heer en meester over, maar 
zelf een product van onze planeet. 
Kennis van het milieu is geen kennis 
van iets buiten ons, maar van onszelf 
en onze plaats in het geheel.

We hebben geen lichamen; we zijn 
onze lichamen. Christelijke speculaties 
over een leven na de dood hebben 
geleid tot afkeer en onverschilligheid 
ten opzichte van lichaam en natuur. 
Het onvermogen het ‘lichaam’ van 
de aarde lief te hebben, is het hart 
van de grote crisis in onze tijd. Pas 
wanneer onze houding ten aanzien 
van lichamen en de hele materiële 
schepping fundamenteel verandert, 
kan de ecologische crisis een wending 
nemen. Niet alleen onze levensstijl 
veranderen maar lichamen, ieder li-
chaam afzonderlijk gaan hoogachten, 
liefhebben, waarderen. Het lichaam 
van de aarde is zelf ook weer een nie-
tige cel in het ‘lichaam’ van het heel-
al. Door de overstap te maken van ons 
eigen lichaam naar het lichaam van 
het heelal, wint het begrip ‘lichaam’ 
aan betekenis en kan het een model 
worden dat ons op de meest intieme 
manier verbindt met alles wat ons 
omringt.

Christenen mochten zich niet thuis 
voelen op aarde. Toch is de aarde ons 
thuis, - niet alleen ruimte maar onze 
woonplaats. Gaan we de aarde inder-
daad zien als deel van Gods lichaam 
en dus niet van God gescheiden, dan 
kunnen we beter van de aarde en 
haar vele lichamen houden.
McFague baseert haar ecologische 
theologie op ‘het collectieve schep-
pingsverhaal’, een natuurwetenschap-
pelijk geïnspireerd verhaal over hoe 
het heelal begon met een oerknal, 
oneindig heet en geconcentreerd. 

Birgit Verstappen (© Foto: Franck Ploum)
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Ik reed hele periodes drie paarden per dag 
en was altijd buiten. Thuis hadden we een 
vogelasiel en als kind hebben we allemaal 
wel een dier met de fles groot gebracht: 
een ree, een kangoeroe en ga zo maar 
door. Mijn vader werkte aan natuurbe-
scherming en is ontzettend actief geweest 
bij de ruilverkavelingen rond 1970, toen 
de kleine bossen en bosjes in Limburg en 
Brabant allemaal dreigden te verdwijnen.’ 
Deze achtergrond gecombineerd met theo-
logie bracht haar bij vraagstukken over de 
relatie tussen God, mens en natuur.

Niet opgepakt
In 2000 promoveerde Verstappen aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen in de 
dogmatische theologie op een ecologisch 
vraagstuk, waarbij zij inging op de waar-
de van de theologische kosmologie. ‘Het 
verbaasde me enorm dat in de hele poli-
tieke theologie in die periode het milieu-
vraagstuk niet tot nauwelijks aan de orde 
kwam. Het ging en gaat ook nu vaak nog 
alleen maar om de mens. Daarom besloot 
ik in mijn onderzoek Elisabeth Schüssler 
Fiorenza als politiek theologe en ecolo-
gisch theologe Sallie McFague met elkaar 
in gesprek te brengen om zo van beide 
richtingen de tekorten en winstpunten te 
laten zien. Dan zie je dat de ecologische 
theologie veel meer uitgaat van het ge-
heim, de mystiek. De politieke theologie 
is vooral mens- en actiegericht en dat past 
heel erg in onze westerse cultuur; alles 
draait om de mens. In de ecologische the-
ologie gaat het over eenheid, heelheid en 
dit brengt je op het terrein van spiritua-
liteit en mystiek. Op dat gebied heerst in 
Nederland onder de theologen vooral arg-
waan.’ Daarom is volgens Verstappen de 
ecologische theologie ook niet breed ver-
spreid in Nederland en in die zin is er van 
verdwijnen, zoals de interviewreeks zegt, 
geen sprake. ‘Het is nooit van de grond 
gekomen, ons hele denken is helemaal 

niet gericht op ecologie, eenheid en mys-
tiek. Ik heb zelf mijn onderzoeksvraag 
moeten schrijven, omdat er gewoon he-
lemaal niets was op dit gebied. In de tijd 
dat ik bezig was met mijn onderzoek had 
het Stegon (Stichting voor Theologisch en 
Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek 
in Nederland – fp) ook een mogelijkheid 
op dit terrein, maar niemand pikte het op. 
Het aanbod is ingetrokken, er waren nul 
kandidaten. In het buitenland ligt dit an-
ders. Daar zijn zelfs ecologisch theologi-
sche tijdschriften.’

Vernietiging ecosystemen
Met alle aandacht voor klimaatverande-
ring, de Nobelprijs voor Al Gore en de 
milieuvraagstukken, zou je denken dat 
de ecologische theologie het tij mee heeft, 
maar Verstappen ziet alleen maar leegte 
op dit vlak. ‘De hele bio-industrie is het 
gevolg van de spirituele leegte in de Wes-
terse cultuur. Zolang die spirituele leegte 
aanhoudt maakt de ecologische theologie 
weinig kans. We houden dieren op een 
schandalige wijze in de bio-industrie. Ie-
dereen kent de beelden, toch kijken de 
meeste mensen de andere kant op. In 
de bio-industrie wordt dagelijks dieren-
welzijn geschonden, het leven van onze 
medeschepselen telt blijkbaar niet mee. 
De veehouderij en wat daarvoor nodig is 
beïnvloedt het klimaat en vernietigt voor 
generaties ecosystemen wereldwijd. Wie 
de lijnen niet doortrekt van het dagelijks 
brood dat men nuttigt naar de gevolgen 
die de productie ervan heeft op mens, 
dier en natuur kan moeilijk vrede predi-
ken. We sluiten de ogen voor het geweld 
dat aan het dagelijks brood kleeft, maar 
staan even later aan de eucharistische ta-
fel brood te breken en te delen. Dat kan 
niet samen.’

Ruimte delen
Binnen het gangbare kerkelijk theologisch 
denken wordt de ecologische theologie 
niet opgepakt. Verstappen ziet dat deze 
theologie gewoon doorgaat alsof er niets 
aan de hand is en dat terwijl er zulke fun-
damentele dingen gezegd worden over 
God, mens en aarde. ‘De ecologische theo-
logie zegt iets over wie we zijn op aarde, 
ze nodigt ons uit om steeds meer mens 

Deze ontploffing leidde tot ontelbare 
melkwegen; onze Melkweg is er één 
van. Uit dit ene begin is al het andere 
voortgekomen. Alles wat is, is ver-
want. Al het levende en niet-levende 
is product van de eerste explosie en 
de evolutie en daarom met elkaar 
verbonden. Wij zijn verwanten van 
de sterren, de oceanen, de planten 
en alle levende schepselen op aarde.

Christenen zijn niet gewend zichzelf 
te zien als deel van déze wereld. Ze 
hadden plichten tegenover God en 
medemens, maar stonden boven de 
aarde en haar schepselen. Wij zijn 
echter niet het middelpunt. Het is 
moeilijk voor te stellen, dat het grote 
oude heelal alleen voor de mens is 
ontstaan.
Het heelal is dynamisch, onvoltooid, 
altijd in wording. God is een voort-
gaande schepper. Als zelfbewust 
denkend deel van de schepping 
kunnen wij daarin een rol spelen als 
scheppingspartner. We móeten wel 
een bijzondere rol vervullen. Niet 
voor niets heeft het vijftien miljard 
jaar gekost om schepselen voort te 
brengen die zo complex zijn als het 
menselijk wezen. We bestaan als 
individu in een groot geheel, ver-
bonden met andere menselijke en 
niet-menselijke individuen. We zijn 
onbeduidend, maar tegelijk meer dan 
ooit verantwoordelijk voor het voort-
gaande scheppingsproces.

‘We moeten, zeker in godsdienstige 
zin, niet langer over onszelf praten 
als passieve, behoeftige kinderen 
van een lieve, almachtige vader die 
voor ons en onze planeet zorgt. We 
kunnen ons ook niet meer opstellen 
als losgeslagen pubers, zoals in het 
moderne verhaal van militarisme, 
individualisme en consumentisme. 
We zijn niet de eigenaars of belang-
rijkste bewoners van de aarde, maar 
verantwoordelijke volwassenen; de 
enige soort op aarde die het collec-
tieve scheppingsverhaal kent. Onwe-
tendheid is geen excuus meer. We 
zijn eerst uit het middelpunt wegge-
haald en nu op een nieuwe manier 
erin teruggezet. We zijn niet langer 
de spil van alles, zoals de westerse 
cultuur en de christelijke traditie 
vaak veronderstelden, maar wel ver-
antwoordelijk voor het welzijn van 
het geheel. Die verantwoordelijkheid 
vorm geven is moeilijk, pijnlijk.’ 

(Sallie McFague Het lichaam van God. Een 
ecologische theologie. Zoetermeer De Hors-
tink 1997, p.124-125)

Sallie McFague (© Foto:  Shaughnessy Heights United 
Church, Vancouver, Canada)

Marcel Zagers
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te worden als basis voor ons samenleven. 
Die menswording gebeurt niet langs de 
weg van heersen, beheersen en alles naar 
onze hand zetten. We moeten juist steeds 
gevoeliger worden. De menselijke groot-
heid zit niet in het moduleren van dieren 
en ook niet in het rentmeesterschap. Mis-
schien is op dit moment een ander woord 
belangrijker: zelfrestrictie. De mens die 
zichzelf terugtrekt en beperkt uit liefde 
voor en vreugde om het leven van mede-
schepselen. Medeschepselen die zich aan 
ons openbaren als de Ander, als een spoor 
van de Oneindige, als inbreuk op de ge-
wone gang van zaken met voortvloei-
end hieruit de opdracht, zelfs plicht om 
respect voor hun ‘anders-zijn’. Hier past 
het beeld van een mens die de beperkte 
ruimte die er is, deelt met het leven van 
andere schepselen. In onze tijd levert 
dat het beeld op van een zich terugtrek-
kende mens. Een mens die zijn voetaf-
druk bewust verkleint. Een mens die het 
beeld van God overal om zich heen ziet 
en daarom ruimte maakt voor leven en zo 
vrijheid geeft aan ander leven om zich te 
ontwikkelen.’ 

Aardse categorieën
De ecologische theologie heeft heel nieu-
we begrippen binnen de theologie geïntro-
duceerd. Zo wil ze wijzen op een funda-
menteel andere levenshouding die nodig 
is, alleen al om de principiële basis van 
waaruit we bestaan te handhaven. ‘Het is 
eigenlijk heel eenvoudig. We bestaan met 
z’n allen of we bestaan niet. Dit vraagt dus 

Van onschatbare waarde

Je bent van de zon
je bent van de aarde
je bent van het water
je bent van het vuur.
Je bent in dit leven
een stukje natuur
van onschatbare waarde

in ’t lichaam van God.
Wij dragen de sporen
van duizenden eeuwen
in wie wij zijn mee.
De taal van de aarde
de stem van de zee
in mijn hartslag te horen.

De schepping zijn wij,
verwant en verweven
met sterren, planeten
met onkruid, insect.
Een mens met bewustzijn
tot leven gewekt
aan de wereld gegeven.

(Marcel Zagers)

om een theologische visie op de schep-
ping als geheel en niet alleen een denken 
over de mens. Alles hangt met elkaar sa-
men, je kunt niet een klein onderdeel, zo-
als de mens, isoleren.’ Daarom staan in dit 
denken niet de hemelse begrippen, maar 
de aardse categorieën voorop. ‘De cate-
gorie ruimte is bijvoorbeeld bepalend. De 
levensruimte die ik inneem is niet meer 
beschikbaar voor een ander leven. Ter-
wijl dat andere leven ook een schepping 
Gods is. Dat moet mij aan het denken zet-
ten. We zullen de beperkte ruimte die er 
is moeten delen. Met onze medemensen, 
maar ook met onze medeschepselen. An-
dere categorieën zijn lichamelijkheid en 
respect voor de integriteit van lichamen.’

Levend organisme
De hele discussie over de vraag of er leven 
gecreëerd kan worden op de planeet Mars 
is voor Verstappen een goed voorbeeld van 
het beperkte denken. James Lovelock, die 
onderzoeker is geweest bij NASA, laat vol-
gens haar duidelijk zien hoe onzinnig de 
redenatie is dat er zoiets als geïsoleerd le-
ven zou kunnen bestaan. ‘Er is geen leven 
op aarde, de aarde zelf is een levend orga-
nisme, zegt Lovelock. Leven op Mars is al-
leen mogelijk als je de planeet als geheel 
tot leven zou kunnen brengen. Dat is een 
proces van miljarden jaren. Je moet de 
planeet zien als een organisme dat is ge-
richt op zelfhandhaving, zoals elk kleiner 
onderdeel van dat organisme ook weer ge-
richt is op zelfhandhaving. De mens denkt 
zich aan het geheel te kunnen onttrekken 
met alle gevolgen van dien, voor het orga-
nisme en ook voor de mens zelf.’

Code doorbreken
Dat de ecologische theologie zo weinig 
ingang vindt in Nederland heeft volgens 
Verstappen alles te maken met het ster-
ke accent op de bevrijding van de mens. 
‘Vanuit politieke theologie of bevrijdings-
theologie wordt kosmologisch denken al 

snel als te soft bestempeld. Binnen tra-
ditionele kaders, waar het accent ligt op 
de menselijke geest of het zielenheil, 
ziet men het als secundair. Je moet de 
code doorbreken dat alleen mensen tel-
len en dat al het andere leven zich naar 
de mens moet voegen. Wat dat betreft is 
de mens ook nog niet volwassen, we heb-
ben te maken met een kinderlijke mens 
die denkt dat de wereld om hém draait. 
De ander is een bedreiging. Het vraagt 
een groei naar volwassenheid om naar de 
ander te leren kijken zonder je bedreigd 
te voelen. De les die wij uit de huidige 
ecologische problematiek kunnen trek-
ken is dat onze grootsheid niet ligt in het 
overheersen van andere levende wezens 
puur en alleen omdat dit nu eenmaal in 
ons vermogen ligt. Onze grootsheid komt 
wellicht het meeste tot uitdrukking in de 
genoemde zelfbeperking, in het ruimte 
scheppen voor ander leven. In deze terug-
houdendheid zijn wij wellicht meer beeld 
van God dan het beeld van rentmeester-
schap kan uitdrukken, omdat in dat beeld 
toch steeds weer de verleiding tot beheer-
sen en naar onze hand zetten opkomt.’

Het kleinste musje
Het is egocentrisme en exclusief mensge-
richt denken dat de ecologische theolo-
gie aan de kaak stelt en wil doorbreken. 
Dat is ook de bijdrage die ze kan leveren 
in de vraagstukken waarvoor we in onze 
tijd staan. ‘Vanuit de ecologische theo-
logie kan de theologie een constructieve 
bijdrage leveren aan de klimaat- en mi-
lieudiscussies van vandaag. Ze laat zien 
dat alles wat je doet gevolgen heeft. Niet 
alleen voor je directe omgeving, maar we-
reldwijd. Voor onze planeet en voor de 
generaties die na ons komen.’ Ook kan 
vanuit deze theologie aandacht worden 
gevraagd voor het welzijn van de levende 
wezens met wie wij deze planeet delen. 
Verstappen: ‘Voor God doet het kleinste 
musje ertoe’.

Het gebeurt buiten en ontroert binnen ... (© Foto: Frank Roos)
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Het doel van het Jaar van het Religieus 
Erfgoed is de belangstelling voor en ken-
nis van het religieus erfgoed in Neder-
land te vergroten en een duurzame toe-
komst voor het religieus erfgoed te bevor-
deren.

Aanleiding
Nederland is ongekend rijk aan religieus 
erfgoed, variërend van kerken, synago-
gen, kloosters en kapellen tot abdijen, 
moskeeën en begraafplaatsen. Door ont-
kerkelijking staat het religieus erfgoed 
echter onder zware druk. Religieuze ge-
meenschappen hebben grote moeite om 
de kosten die hun historische gebouwen 
en kunstcollecties met zich meebren-
gen te dragen. Steeds meer kerken en 
kloosters sluiten hun deuren. Van de ca. 
19.000 kerken die ooit in Nederland ge-
bouwd werden, bestaan er op dit moment 
nog ongeveer 7.000. Waar het monumen-
ten betreft - ongeveer 4.000 - wordt vaak 
in een moeizaam proces nog een nieuwe 
bestemming gezocht. Bij niet-bescherm-
de gebouwen is de kans op sloop reëel, 
zeker in stads- en dorpskernen waar de 
economische druk groot is. 
Anderzijds groeit bij jong en oud de be-
langstelling voor onze geschiedenis en 
cultuur. Kerken, kloosters, pastorieën en 
abdijen worden door een breed publiek 
gewaardeerd als belangrijke beeldbepa-
lers van stad of dorp. Begraafplaatsen en tenprogramma plaats om een breed pu-

bliek nader met religieus erfgoed kennis 
te laten maken. De activiteiten variëren 
van wandel- en fietstochten tot concer-
ten, festivals en evenementen. Voor jong 
en oud, religieus of niet, geïnteresseerd 
in kunst, cultuur en geschiedenis. Dit 
programma wordt georganiseerd en ge-
coördineerd vanuit de provinciale Steun-
punten Monumentenzorg en Archeologie 
en de provinciale Erfgoedhuizen.

Landelijke deelprojecten
Naast een publieks-activiteitenprogramma 
in de provincies organiseert de Stichting 
2008 Jaar van het Religieus Erfgoed in sa-
menwerking met diverse partners een aan-
tal deelprojecten.
Met de ontwikkeling van een toeganke-
lijke database beschikt het Nederlandse 
publiek, overheden en andere partijen 
vanaf 2008 over uitgebreide informatie 
over bijna 18.000 religieuze gebouwen en 
plekken in Nederland. De website wordt 
ontwikkeld met gebruikmaking van de 
interactieve functionaliteiten van Wikipe-

Persbericht

Jaar van het Religieus Erfgoed

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed, waarmee 
op 17 januari 2008 in Utrecht een begin wordt gemaakt. Op 13 december is 
www.2008re.nl, de website van het Jaar geactiveerd, die onder meer een over-
zicht van alle activiteiten in het kader van het Jaar geeft, variërend van fiets-
tochten langs landelijke kerkjes tot concerten, symposia en open dagen.

dia en Google Maps. - Er wordt een aantal 
vrijwilligersdagen georganiseerd voor het 
enorme aantal betrokken en enthousiaste 
mensen dat religieus erfgoed in stand en 
toegankelijk houdt. - Erfgoed Nederland 
ontwikkelt onder de vlag van het Jaar een 
educatief programma met als titel Ritue-
len. - In de tweede helft van het jaar zal 
een speciaal muziekprogramma intercultu-
rele ontmoetingen op bijzondere religieuze 
lokaties tot stand brengen. - De afsluiting 
van het Jaar vindt in december 2008 plaats 
met een speciaal programma in Zeeland.

Beleidsontwikkeling
Een duurzame toekomst van religieus 
erfgoed is een zaak en verantwoordelijk-
heid van ons allemaal. Met alle betrokke-
nen - religieuze organisaties, overheden, 
politici, projectontwikkelaars, musea, erf-
goedorganisaties e.a. - wordt in 2008 dan 
ook nagedacht over de manier waarop 
religieuze gebouwen en voorwerpen deel 
van onze omgeving kunnen blijven en/of 
zichtbaar en toegankelijk worden. Het is 
zaak om op goede gronden verantwoorde 
keuzes voor de toekomst te maken. Tij-
dens het Nationale symposium Onroerend 
Religieus Erfgoed - medio juni in Utrecht - 
en een reeks werkconferenties over roe-
rend erfgoed wordt de aanzet gegeven tot 
de ontwikkeling van een beleid dat religi-
eus erfgoed toekomst geeft.

Informatie: 
Maike Woldring m.woldring@2008re.nl 
(024) 322 30 43 / 06-23773701 
of Mirjam Blott m.blott@2008re.nl 
(0343) 45 12 50/ 06-27430329

kloostertuinen vormen monumentale oa-
ses van rust. De komst van nieuwe Ne-
derlanders met andere levensovertuigin-
gen brengt nieuwe invloeden in religieus 
bouwen met zich mee, die uitnodigen 
tot reflectie en dialoog. Kerkmeubilair, 
boeken, gewaden, kerkorgels, klokken, 
beeldhouwwerken en schilderingen be-

horen tot onze nationale schatkamer van 
geschiedenis en kunst.

Programma 2008 
Twaalf maanden lang vindt in het hele 
land een groot en afwisselend activitei-

Impressie van de H. Kruiskapel zoals die op 17 januari in Utrecht wordt gepresenteerd
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Pieter Reesink

Een gemeenschappelijk woord

Voordat nader wordt ingegaan op de in-
houd van deze open brief, willen we kort 
de voorgeschiedenis ervan schetsen.

Regensburg
Op 12 september 2006 had Paus Bene-
dictus XVI een ontmoeting met vertegen-
woordigers van de wetenschap in Regens-
burg. Zijn academi-
sche toespraak had 
als titel Geloof, rede 
en universiteit. Door 
te laten zien dat rede 
en geloof goed samen-
gaan wil de paus de 
theologie weer als een 
wetenschappelijke dis-
cipline erkend zien. 
Hij neemt als voor-
beeld de ontmoeting 
in de winter van 1390-
1391 tussen de geleer-
de Byzantijnse keizer 
Manuel II Palaeologus 
en een Perzische ju-
rist. De keizer beweert 
dat verbreiding van 
de godsdienst door ge-
weld onzinnig is, want 
tegen de rede en dus 
tegen God. De paus 
hanteert bij de uitleg 
van koran 2:256 (er is geen dwang in de 
godsdienst) een verkeerde exegese en het 
vooroordeel dat volgens de koran de islam 
met het zwaard verbreid moet worden. 
Maar, zegt de paus, God en rede hoeven in 
de islam niet samen te gaan en hij citeert 
een marginale theoloog Ibn Hazm. Door 
het standpunt van deze geleerde te veral-
gemeniseren lijkt de paus van mening te 
zijn, dat de God van de islam en de rede 
niet samengaan.

Reacties en gevolgen
De islamitische media hebben vooral ne-
gatief gereageerd, alsof de paus de islam 
gewelddadig zou vinden. Op twee manie-
ren heeft de paus negatieve effecten van 
zijn toespraak getracht te verminderen. 
Allereerst bood hij zijn excuses aan voor 
de opgeroepen misverstanden. Vervol-
gens maakte hij de Pauselijke Raad voor 
de Interreligieuze Dialoog weer zelfstan-
dig en onderstreepte zo het belang van de 
dialoog met moslims. Van moslim zijde 
kwam op 12 oktober 2006 een inhoudelij-

ke reactie van achtendertig geleerden. De 
toon is zeer hoffelijk en aan het einde van 
de brief wordt de hoop uitgesproken dat 
de richtlijnen van het Tweede Vaticaans 
Concilie in de Verklaring Nostra Aetate - 
over de houding van de Kerk ten opzichte 
van de niet-christelijke godsdiensten - van 
kracht blijven. Het einde van de brief lijkt 

tevens een aanzet te zijn tot Een gemeen-
schappelijk Woord. Deze tweede open 
brief van honderdachtendertig geleerden, 
verscheen na de ramadan van 2007, is zo-
als gezegd een doorbraak in de verhou-
dingen tussen moslims en christenen. Het 
is onbegrijpelijk dat de media er nauwe-
lijks aandacht aan hebben geschonken. 

Korte inhoud
De kern van de redenering is: God is één, 
de mens moet alleen Hem dienen, eren 
en aanbidden. Als de gelovige dit doet 
met heel zijn hart, ziel en wil, heeft hij 
God lief. Maar het dienen van God kan 
niet zonder de liefde tot de naaste door 
het verrichten van goede daden. Deze 
twee verplichtingen, God liefhebben en 
de naaste, vinden we in koran en bijbel 
(Oude en Nieuwe Testament). Als de twee 
belangrijkste geboden in christendom 
en islam hetzelfde zijn, moeten de twee 
godsdiensten, die samen de meerderheid 
van de wereldbevolking uitmaken, ook sa-
men voor vrede gaan.

Verwantschap met de bijbel
Het getuigen van Gods eenheid, Hem lo-
ven, dienen, vrezen en aanbidden en hem 
toegewijd zijn lijken afstandelijke ideeën 
over God die met praktische spiritualiteit 
niets te maken hebben. Dit is echter een 
verkeerde inschatting. Voor moslims zijn 
dit levende begrippen, die in de dagelijkse, 
liturgische en ethische praktijk terugko-
men. Ze zijn ook verwant met begrippen 
uit de bijbel. Zo bijvoorbeeld het woord 
‘abada’, dienen en aanbidden. En de ‘mut-
taqîn’, de godsvrezenden, zij die God eren. 
In het Oude Testament vinden we hetzelfde 
woord ondermeer in Deuteronomium 5,29 
en 2 Kon. 17,28. In het Magnificat zingt 
Maria ‘En zijn barmhartigheid is van ge-

slacht tot geslacht voor 
allen die hem vrezen 
(= eren).’ (Lucas 1,50) 
De oprecht toegewijde 
gelovigen (mukhlisin) 
zijn zij die slechts één 
God dienen, die voor 
zijn aangezicht wan-
delen. Het document 
verwijst naar Joshua 
22,5: ‘dat gij den HEERE 
uw God liefhebt en dat 
gij wandelt in al Zijn 
wegen en Zijn gebo-
den houdt en Hem aan-
hangt; en dat gij Hem 
dient met uw ganse 
hart en met uw ganse 
ziel.’ Deze Statenverta-
ling staat dichter bij de 
oertekst dan die van de 
Nieuwe Bijbel Vertaling: 
‘Maar houd u altijd aan 
de geboden die hij u in 

zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER 
uw God lief en volg de weg die hij u wijst, 
leef zijn geboden na, wees hem toegedaan 
en dien hem met hart en ziel.’ ‘Aanhangen’ 
is de vertaling van het Hebreeuwse dabaq, 
wat plakken, kleven betekent. Dit geeft be-
ter de betekenis weer dan ‘toegedaan zijn’. 

Conclusie
Natuurlijk kan men kritiek leveren door te 
zeggen dat de moslim-geleerden de bood-
schap van de koran hebben proberen aan 
te passen aan die van de bijbel. Of dat ze 
de verschillen niet noemen. Wie het docu-
ment goed leest ziet, dat hier geen trucjes 
worden toegepast en dat men geen verbor-
gen agenda heeft. Het is een eerlijke, open 
handreiking, waarop tot nu toe vanuit of-
ficiële katholieke kring nogal zuinig is 
gereageerd. Romeinse molens malen lang-
zaam. Waarschijnlijk komt in het voorjaar 
van 2008 een afvaardiging van moslim-
geleerden naar Rome. Hopelijk komt het 
dan tot een gesproken gemeenschappelijk 
woord.

De titel Een Gemeenschappelijk Woord - citaat uit de koran - slaat op een uit-
zonderlijk document, dat een ware revolutie mag heten in de betrekkingen 
tussen moslims en christenen. Voor het eerst in een geschiedenis van veertien 
eeuwen, waarin aan beide kanten geweld is gebruikt om de eigen godsdienst 
te verdedigen of te verbreiden, ligt er nu een uitvoerige moslim-verklaring, ge-
steund door 138 geleerden uit de hele wereld en uit alle stromingen, over de 
wezenlijke punten die christenen en moslims delen.

(© Foto: Pieter Reesink)
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In het kerstnummer van de Roerom stond 
te lezen over de oorlogswezen en solda-
tenkinderen, voor wie de Stichting Mwa-
na na Mama (Musigati/Burundi) zich in-
zet en over pater Toon van Kessel w.p. en 
zijn Stichting Adoptieplan aids-weeskinde-
ren Lundazi die zich inspannen om deze 
Zambiaanse kinderen onderwijs te laten 
volgen en hen zo een kans op een goede 
toekomst geven. Zelf mocht ik in de de-
cember-aflevering van De Roerom iets ver-
tellen over de Stichting Klaartje Derks te 
Beers, die zich bekommert om zo’n 
vijfentwintighonderd aids-wezen in het 
nu zo onrustige Kisumu (Kenia). Graag 
wil ik in het kort iets zeggen over de ac-
tiviteiten in de kerstperiode voor ons pro-
ject in Kisumu.

Ondanks de politieke strubbelingen in Ke-
nia gingen diverse evenementen gewoon 
door. Het bezoek van twintig jongeren uit 
de omgeving van Kisumu bijvoorbeeld. 
Dit bezoek had plaats in het kader van het 
uitwisselingsproject Jongeren & Missie. 
Jongeren van hier waren in 2007 enkele 
weken in Kenia en nu was het de beurt 
aan de Kenianen. Zij zongen rond de 
kerstdagen in de Jozefkerk te Cuijk en in 
de parochie van Langenboom. Enkele da-
gen eerder had Yvonne, moeder van Klaar-
tje Derks, aan zo’n kleine vierhonderd 
kinderen uit de Cuijkse parochie verteld 
over het leven van (aids)weeskinderen. 
De interesse van deze kinderen uit de 
groepen zeven en acht van de drie scho-

Toon van den Acker  

Dank voor de aandacht

len was buitengewoon. En dit allemaal in 
de kerk rond de kerststal. Kinderen met 
een moslimgeloof of wat voor richting dan 
ook, ze waren allemaal geboeid en maak-
ten tekeningen voor de kinderen ginds. 
Velen van hen zagen hoe moeder hun ei-
gen babykleertjes in de Afrikaanse hut 
neerlegden aan de voeten van Jezus, Ma-
ria en Jozef die daar hun kerstdagen door-
brachten. Uiteindelijk gingen er zes grote 
verhuisdozen kleertjes, schoentjes, knuf-

fels naar een gereedstaande container. Als 
gratis bijvracht vinden ze hun bestem-
ming in Kisumu. De collectebus bij de stal 
bracht ruim € 335,- op. Kinderen bedankt! 
Dank ook aan de lezers van De Roerom. 
Ook van die kant is er met giften gerea-
geerd op ons verhaal. Kortom, het waren 
boeiende dagen rond de kerststal. Afrika 
en Europa waren heel dicht bij elkaar!

Informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

Vele kinderen zagen hoe moeder hun eigen babykleertjes in de Afrikaanse hut neerlegden

Tijdens het kerstconcert van Open Kerk 
Helvoirt op zaterdag 15 december etaleer-
den Theo en Eugenie van Meurs-Kabebe-
ri met trots foto’s van het nieuwe tehuis 
voor de wees- en soldatenkinderen in 
Musigati/Burundi. 

Zondag 30 december gingen 350 kinde-
ren en volwassenen Te Voet Te Veld door 
het buitengebied van Helvoirt, dat grenst 
aan de Drunense en Loonse Duinen. De 
weergoden zaten aanvankelijk tegen, 
maar bekeerden zich bij het zien van 
zoveel goede wil voor en enthousiasme 
over het werk van Toon van Kessel en de 
Stichting Adoptieplan Aids-weeskinderen 
Lundazi/Zambia. 

De schooljeugd had zich voor de tocht 
laten sponsoren en samen met de volwas-
sen wandelaars liepen zij € 2.000,- bij el-
kaar. De kerstcollecte van Open Kerk was 
ook voor Lundazi: € 1.109,-. Samen meer 
dan drieduizend euro! Ze kunnen er iets 
mee!Snert, chocomel en krentenbrood tijdens de onderbreking van de wandeling. (© Foto: Berna Verhoeven)

Ook namens ons!
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Er wordt de laatste tijd veel geschreven en 
gesproken over identiteit. Het gaat daarbij 
vaak over identiteitscrisis, zowel van de 
samenleving als van mensen individueel 
of groepen. Oude identiteiten die lang 
voor stabiliteit en continuïteit zorgden 
zijn op hun retour. Ze hebben niet meer 
de bindende en verbindende kracht. We 
zouden nu eigenlijk moeten spreken over 
meervoudige identiteit, maar dit zijn we 
niet gewend en is dus verwarrend. Je bent 
niet meer óf het een óf het ander, maar 
je kunt beide zijn. Soms is het zelfs beter 
beide te zijn. Dit vraagt om uitleg en toe-
lichting.

Meervoudige identiteit
Identiteit kan verwijzen naar land of re-
gio waar je samen met anderen woont, 
maar kan ook betrekking hebben op de 
oorspronkelijke cultuur waarin je bent ge-
boren en opgegroeid en die je meeneemt 
naar een andere regio of ander land. In de 
eerste opvatting ben je Brabander omdat 
je in Noord-Brabant woont; in de tweede 
ben je een Brabander die inmiddels in 
Groningen of in Zuid-Holland woont en 
zich verraadt met de zachte ‘g’. Identiteit 

kan verwijzen naar een geheel van waar-
den en gewoonten waarin je je herkent en 
waardoor je jezelf met anderen verbonden 
voelt. Identiteit kan evengoed betrekking 
hebben op formeel-juridische aspecten 
waarmee je nauwelijks enige verwant-
schap voelt en die nauwelijks betekenis 
voor je hebben. In het eerste geval noem 
je jezelf katholiek omdat je geïnspireerd 
wordt door het levensverhaal van Jezus 
van Nazaret; in het tweede ben je welis-
waar katholiek omdat je gedoopt bent en 
je eerste communie hebt gedaan, maar 
verder ‘heb je er niet zoveel mee’ en ‘doe 
je er niet zoveel aan’. Identiteit kan ver-
wijzen naar de rechten en plichten die je 
hebt omdat je bijvoorbeeld Nederlands 
burger of werknemer in een groot bedrijf 
bent. Maar identiteit kan ook betrekking 
hebben op de mate waarin je jezelf Neder-
lands burger of werknemer voelt. In het 
eerste geval mag je stemmen omdat je in 
een democratie leeft; in het tweede stem 
je omdat je vindt dat dit moet. (WRR Iden-
tificatie met Nederland, 2007)

Deelidentiteiten
Kortom, identiteit is geen eenduidig be-

grip meer, maar kan naar verschillende 
aspecten of betekenislagen verwijzen. Het 
is dus heel goed mogelijk om tegelijk Ne-
derlander en Marokkaan te zijn, katholiek 
en niet-katholiek. Het ligt er maar aan 
om welk aspect van identiteit het gaat. In 
een samenleving die bestond uit besloten 
leefgemeenschappen waarin kinderen au-
tomatisch in het voetspoor van ouders en 
grootouders traden en waarin nauwelijks 
invloeden van een ‘buitenwereld’ bin-
nendruppelden, kon en hoefde nog niet te 
worden gesproken van een meervoudige 
identiteit. Afkomst en bestemming wa-
ren gegeven en liepen naadloos in elkaar 
over. Dit is nu niet meer het geval; we le-
ven in een open samenleving. Niet alleen 
als gevolg van migratie, maar ook door 
toegenomen mobiliteit en de vele keuzes 
die mensen kunnen en moeten maken, 
bewegen wij ons voortdurend in en tus-
sen verschillende culturen en subcultu-
ren. De media zijn in onze onmiddellijke 
levenssfeer binnengedrongen, we kunnen 
via internet op meerdere plaatsen tegelijk 
aanwezig zijn. Of we willen of niet, of we 
het in de gaten hebben of niet: we leven 
voortdurend in verschillende leefgemeen-
schappen en nemen bijgevolg verschillen-
de (deel)identiteiten aan.

Gescheiden leefsferen
We moeten daarom ook anders over le-
vensbeschouwelijke identiteit of geloof 
gaan spreken en denken dan we gewend 
zijn. Geloof blijft weliswaar een identi-
teitsbepalend element maar, méér dan 
voorheen het geval was, náást en niet 
bóven andere identiteit bepalende elemen-
ten zoals arbeid, relaties en vrije tijd. En 

Marcel Zagers

Een keer per jaar

‘Door het jaar zijn kerkgebouwen te ruim, op kerstavond te krap. Menig pas-
tor verzucht waarom het alleen met Kerstmis zo druk is. Regelmatige kerkbe-
zoekers klagen dat ze hun plekje bezet is en buitenstaanders vinden het hypo-
criet om alleen met kerst naar de kerk te gaan; het maakt je niet geloofwaar-
dig. Maar de eenmalige kerkbezoeker verdient méér waardering. Geloven doe 
je naast andere dingen.’  Terugkijkend op druk bezochte kerkelijke kerstvie-
ringen en vele lege kerkbanken tijdens de weekenden in het vooruitzicht, stelt 
Marcel Zagers dat hedendaagse mensen een meervoudige identiteit hebben. 
Zijn gedachten kunnen vragen oproepen. De redactie van De Roerom reageert 
om te beginnen door twee kaderteksten, ontleend aan een recent krantenarti-
kel, op te nemen.        

Volle kerk bij een optreden van het Regionaal Politie Mannenkoor Brabant-Noord © Foto: RPM)

Ik ben dankbaar vanwege de aanwe-
zigheid van de islam in het Westen. 
Niet vanwege al zijn visies en opvattin-
gen, hoewel sommigen het overwegen 
zeker waard zijn. Een brede kennisna-
me van de koran zal Nederland goed-
doen. Maar wij zijn de islam vooral 
dank verschuldigd omdat hij opnieuw 
zichtbaar heeft gemaakt dat het in 
religie gaat om de vormgeving van het 
hele leven, inclusief de maatschappij 
en de cultuur. We kunnen niet zwijgen 
over onze visies op oorsprong en doel 
van onszelf, van onze samenleving en 
van de wereld, of deze wegrelativeren. 
Dit zorgt voor conflicten, zeker. Maar 
het opent ook de mogelijkheid tot 
nieuwe inzichten. 

Erik Borgman, theoloog en hoogleraar 
theologie van de religie, Universiteit van 
Tilburg in Brabants Dagblad 11/12/2007 
onder Opinie



��DE ROEROM n JAARGANG 22 n NUMMER 5 n JANUARI 2008

het zou zelfs best wel eens zo kunnen zijn, 
dat ‘geloof’ op gespannen voet staat met 
die andere identiteitsmomenten. Waar in de 
kerkelijke verkondiging de mens gewoon-
lijk wordt voorgehouden om het ‘beleden’ 
geloof van zondag door te trekken naar een 
‘gepraktiseerd’ geloof door de week, vraagt 
het complexe en flexibele leven van de 
(post)moderne tijd juist om deze uit elkaar 
te trekken en van elkaar te scheiden. En dit 
heeft niets te maken met meer of minder ge-
loven, maar met de versnippering van leef-
sferen en de eisen van het (post)moderne 
leven.

Leefstijlen
Dit sluit ook aan bij de wijze waarop in Ge-
loven in het publieke domein (WRR 2006) 
over zingeving wordt gesproken. ‘Minder le-
den en minder kerkbezoek’ staat in een or-
ganisatiemaatschappij gelijk aan terugloop 
en afname van geloof. Maar onze samenle-
ving is inmiddels niet meer geordend vol-
gens het organisatieprincipe. De band met 
maatschappelijke organisaties is losser ge-
worden. Zoals je geen baan meer hebt voor 
het leven, hoef je ook geen actief kerklid te 
zijn om toch gelovig of zelfs godsdienstig 
te kunnen zijn. Lidmaatschap of partici-
patie zijn geen graadmeter meer. In plaats 
daarvan moeten we gaan spreken over leef-
stijlen. Het christelijk geloof als onderdeel 
van je leefstijl betekent heel iets anders dan 
‘christen-zijn als kerkganger’ betekende of 
als lid van een bepaalde sociale klasse.

Paul Scheffer stelt in zijn boek Het land 
van aankomst dat één van de centrale 
problemen bij de integratie is dat Neder-
land geen helder verhaal heeft over zijn 
identiteit en daarom niet kan en wil ver-
duidelijken waarom immigranten zich bij 
deze identiteit kunnen en moeten aan-
sluiten. Dit werkt volgens Scheffer strate-
gisch gedrag in de hand en een houding 
die wel van de verworvenheden van de 
Nederlandse rechtsstaat wil profiteren, 
maar er geen verantwoordelijkheid voor 
neemt. Er zijn daarom in zijn ogen meer 
visie, overtuiging en een niet-relativisti-
sche opvatting nodig op wat wij zijn en 
waar wij voor staan. 

Brabants Dagblad 11/12/2007 onder Opinie

Het is een mooie zondagmorgen. 
Koud, maar zonnig. Ik fiets uit 
de kerk terug naar huis. Onder-
weg kom ik langs een bakker die 
open is. Mmm, even een lekker 
broodje meenemen voor thuis, 
denk ik. Terwijl ik op mijn beurt 
sta te wachten word ik op mijn 
schouder getikt. Een man, duide-
lijk een zwerver, vraagt me of ik 
iets te eten voor hem wil kopen. 
Hij heeft honger, zegt hij. Ik ben 
meestal huiverig om geld te ge-
ven aan dakloze mensen, maar 
iets te eten koop ik graag. 

Hij voelt zich duidelijk wat onge-
makkelijk bij zijn verzoek, begint 
een beleefd gesprekje met me. 
Het is waarschijnlijk niet iemand 
die gewend is om aan vreemde-
lingen om een gunst te vragen. 
Plotseling hoor ik achter me een 
strenge stem: ‘Het is niet nodig 
om zwervers te onderhouden 
hoor, de politiek zorgt in deze 
stad al genoeg voor dit soort 
mensen.’ Ik draai me om. Achter 
me staat een jongeman van een 
jaar of vijfendertig, strak in krijt-
streeppak gehuld. Het duurt even 
voordat ik doorheb dat deze man 
het tegen mij heeft. Direct daarna 
ben ik te sprakeloos om iets zin-
nigs terug te zeggen. Ik word hier 
op mijn nummer gezet omdat ik 
iets te eten koop voor iemand die 
honger heeft. Snel reken ik mijn 
broodjes af, geef de dakloze man 
het zijne, zeg hem vriendelijk ge-
dag en vertrek.

Eenmaal thuis kook ik van woe-
de. Wat had ik graag op een ge-
vatte manier de krijtstreepman 
een uitbrander gegeven. Hoe 
haalt hij het in zijn hoofd? Zijn 
we zover dat we ons niets meer 
aantrekken van de armoede, een-
zaamheid en problemen van an-
deren om ons heen? Is dat een 
probleem dat de politiek, maat-
schappelijke instanties en andere 
professionals maar moeten oplos-
sen? Wij hebben het immers druk 
genoeg met onze eigen levens. 
Het is maar te hopen dat de jon-
gen in zijn dure pak, als hij ooit 
hulp nodig heeft, niet iemand te-
genkomt die reageert zoals hijzelf 
op die zondagmorgen. 

Suzanne van der Schot

Ons eigen leventje

Naast andere stemmen
Iedereen ontwikkelt een eigen levensverhaal. 
In dit verhaal klinken verschillende stemmen 
door. Eén stem is die van geloof en religio-
siteit - niet overheersend, gewoonlijk op de 
achtergrond maar niettemin aanwezig en met 
Kerstmis even op de voorgrond. Het eenma-
lige kerkbezoek moeten we niet meer willen 
interpreteren in termen van meer of minder 
geloven, maar vormt een deelidentiteit van 
de mens in deze tijd. Misschien heeft het 
eenmalige kerkbezoek een diepere geloofs-
grond dan menig pastor of vaste kerkganger 
vermoedt of beseft. En dat dwingt tot een 
niet-beoordelende bescheidenheid.

Met haar oude grijze hoofd 
schuifelt ze vooruit, 
houdt zich onzeker vast 
aan het loopwagentje waaraan links 
een half bruin in het netje bungelt

en waaraan rechts 
aan het wagentje aangelijnd 
haar hondje moeizaam meesjokt, 
even oud en grijs van vacht 
en even moe en amechtig als zij.

Thuisgekomen zet ze zich langzaam 
in de oude stoel bij het raam, 
het moede hoofd voorover; even rusten 
met hem aan haar voeten en dan water 
en lekkere brokjes voor hem klaarzetten.

Over enige tijd zal ze moe en weg zijn
en heft hij zijn kopje traag omhoog 
ziet naar haar op en denkt: 
nog even moet zij rusten 
- ’t duurt wel erg lang vandaag -

en dan zal ze een bakje fris water 
klaarzetten en wat lekkere brokjes.
Gerust legt hij zijn kopje terug op 
de oude vloerbedekking; nog even en dan... 
ten paradijze voeren jullie de engelen.

Frans Boddeke

Ten paradijze
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Redactie

Berichten

De Schoonheid van de Troost
    
Tot en met 3 februari wordt in de Paulus-
kerk te Utrecht de expositie De Schoonheid 
van de Troost gehouden. Centraal staat 
het werk van kunstschilder Harrie Sterk 
(Vleuten 1913-Utrecht 1991). In de jaren 
vijftig werkte hij veel in opdracht van ka-
tholieke instellingen. Daardoor is hij in 
katholieke kring vooral als religieus kun-
stenaar bekend. Zijn vroege werk uit die 
periode wordt wel gezien als markeerpunt 
van het einde van de roomse neogotiek. 
Sterk is een leerling van de Limburgse 
monumentaal kunstenaar Charles Eyck 
(1897-1983). In de jaren vijftig onderging 
hij invloeden van de dadaïst Otto van Rees 
en de Franse expressionist George Rou-
ault. Sterks religieuze erfgoed valt tevens 
te bewonderen in diverse Nederlandse 
kerken zoals Witmarsum, Kamerik, Vleu-
ten en Kampen. In 2006 verwierf Museum 
Catharijneconvent Sterks confronterende 
schilderij De Rode Christus. In de kapel 
van het Antoniusziekenhuis in Nieuwe-
gein hangen enkele afbeeldingen van De 
Kruisweg van de Eenzaamheid, Sterks 
laatste kruisweg uit 1965. 

Informatie: bureel@planet.nl en 
(030) 273 43 76 of 06-53643582

Hoogtekoorts    

Tot en met 1 februari exposeren Jannie 
van Huizen en Ies Schute in expositie-
ruimte De Verdieping Meiveld 1 te Veldho-
ven. Onder de titel Hoogtekoorts laten de 
twee kunstenaars werk zien, dat als basis 
vaak fotografie en natuur heeft. Jannie 
van Huizen maakt haar schilderijen naar 
aanleiding van trektochten in de bergen. 
De daar gemaakte foto’s zijn het begin 
van een schilderij. Het zijn geheugensteu-
nen, die haar de tochten weer opnieuw 
laten beleven. Ze wil zo nauwkeurig mo-
gelijk de foto evenaren tijdens het schil-
deren. Ies Schute werkt op voorbedrukte 
vellen papier, die op de grond worden in-
gewassen met heel veel water en pigment, 
soms met inkt. Elk vel krijgt een eigen be-
handeling, een eigen sfeer, maar er moet 
ook zoiets zijn als onderlinge samenhang. 
De afbeeldingen komen vaak voort uit de 
natuur en worden gebruikt als ritme en 
herhaling. Maar ook ervaringen en zelfge-
maakte foto’s kunnen uitgangspunt zijn. 
De kleur blauw speelt een belangrijke rol.
Openingstijden: maandag, woensdag, don-
derdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur; 
dinsdag van 9.00 t/m 19.00 uur. Toegang 
gratis

Informatie: Hans Zoete (040) 2533160
e-mail: info@deverdiepingveldhoven

Zoeken naar waarheid  
  
Tijd nemen voor je eigen spirituele ont-
wikkeling op Dominicaanse grond. Het 
Thomashuis organiseert in het Dominica-
nenklooster te Zwolle de cursus Zoeken 
naar Waarheid. Een tweejarige cursus om 
de deelnemer vanuit christelijke spiritua-
liteit en op dominicaanse grond toe te rus-
ten voor de vele vragen die in de huidige 
samenleving op ieder afkomen. Vragen die 
aan de orde komen zijn: Wat is echt be-
langrijk in mijn leven? Heeft christelijke 
spiritualiteit mij iets te zeggen? De opzet 
van de cursus is thematisch en bestaat uit 
vier blokken van tien bijeenkomsten rond 
de woorden: Uittocht – Verbond – Roeping 
- de Naam. De cursus start op 29 januari 
2008. De folder Zoeken naar Waarheid, 
waarin cursusdata, tijd, kosten en bege-
leiding, is aan te vragen bij het thomas-
huis@kloosterzwolle.nl, (038) 425 44 12. 

Informatie: www.kloosterzwolle.nl

Bij je eigen verhaal komen  
 
Het jaarlijkse symposium van de Stich-
ting Dr. Elisabeth Kübler-Ross, regio Zuid 
heeft dit jaar plaats op zaterdag 15 maart 
2007 in Roermond. Aanmelden is moge-
lijk tot 22 februari. De themalezing wordt 
verzorgd door Geertje Beckers (62). Zij 
stond mede aan de wieg van de stichting 
Elisabeth Kübler-Ross Nederland. Dertig 
jaar lang was zij bij opleidingsinstituut 
Stavoor te Helvoirt hart en ziel van de 
cursussen rond de thema’s leven, sterven, 
dood en rouw. In het boekje Je eigen boek 

leren lezen licht Geertje haar visie toe op 
verliesverwerking en ‘eer zijn voor een 
ander’. Haar lezing vormt de hoofdmoot 
van het EKR-symposium, dat om 9.30 
uur begint in het schoolgebouw van ROC 
Gilde Opleidingen in Roermond. Na de 
lunchpauze kan men kiezen uit een 14-tal 
workshops, variërend van The Secret tot 
co-counselen. Rond 16.30 uur is de afslui-
ting. Aanmelden door € 40,- (incl. lunch) 
over te maken op girorekening 216557, 
Stichting Dr. E. Kübler-Ross o.v.v. ‘Bij je 
eigen verhaal komen’.

Informatie (0575) 54 57 03
e-mail: info@kubler-ross.nl

Wakes voor Pasen

Onder het motto Zonder Pardon wordt 
er in de tijd voor Pasen 2008 gewaakt bij 
het cellencomplex op Schiphol Oost (Ten 
Pol 64, 1438 AJ Oude Meer). In dit cel-
lencomplex woedde in oktober van 2005 
een hevige brand waarbij elf grensgevan-
genen omkwamen. In februari 2007 is dit 
cellencomplex weer als grensgevang in 
gebruik genomen. Omdat het een plek is 
waar onschuldige medemensen vrijheid, 
zelfbeschikking, ondernemingszin, fami-
liebanden en de hoop op een nieuw leven 
wordt afgenomen, gaan wij die ook niet 
met grote stelligheid durven beweren hoe 
het migratiebeleid dan wél moet, maar 
toch grote vragen hebben bij de huidige 
aanpak, hier op As-woensdag, 6 februari 
2008, met de elfde serie wakes van start. 
Verschillende denominaties en religieuze 
groeperingen organiseren de wakes. De af-
gelopen jaren deden aan deze wakes tus-
sen de veertig en honderd mensen mee 
per wake.

Informatie: Frits ter Kuile van het Jeannette 
Noël Huis,  Dantestraat 188 - 196 - 202 - 214 - 
218,  Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam 
Zuidoost; (020) 699 89 96; 
e-mail fritstk@antenna.nl

Geertje Beckers
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Peer Verhoeven

Boeken

Oorlogservaring

Herinneren en herdenken heet het beschei-
den boekje over de verwerking van oor-
logservaringen door jonge en oude vetera-
nen. Het is de bundeling van wat gezegd 
is op het middagseminar van 13 decem-
ber 2006, dat georganiseerd werd door de 
leerstoel Vraagstukken Geestelijke Verzor-
ging bij de Krijgsmacht van de Universi-
teit van Tilburg en het Veteraneninstituut 
te Doorn. De wetenschap spreekt én drie 
mensen met ervaring in en na het krijgs-

mensen. De generaties na hen namen dit 
enthousiasme over en hebben de schat 
aan verhalen gekoesterd en, al dan niet in 
een eigen versie, doorgegeven. In alle Eu-
ropese talen zijn danook restanten te vin-
den van de namen of gebeurtenissen die 
aan de mythen van weleer zijn ontleend. 
Ook het Nederlands is rijk aan uitdruk-
kingen en woorden die rechtstreeks zijn af 
te leiden uit deze erfenis van de Grieken.
Blijvende erfenis is opgezet als een lexicon 
van honderd en zestig korte essays over 
figuren uit de Griekse verhalentraditie die 
hun sporen in de Nederlandse taal heb-
ben nagelaten. Bij elk trefwoord een illu-
stratie uit de antieke beeldende kunst of 
van latere datum. De lezers zullen vaak 
verrast zijn wanneer gebruikelijke of bij-
zondere woorden een zeer oude herkomst 
blijken te hebben. Voor taalkundigen kan 
dit uitputtende overzicht een aanvulling 
op hun kennis betekenen. Een fraai uitge-
geven boek dat bij sommigen schoolherin-
neringen oproept en herkenning bij allen 
die geïnteresseerd zijn in de oude én onze 
cultuur. Onvergankelijke literatuur zoals 
de sprookjes.

Hein van Dolen en Charles Huppens Blijvende 
erfenis, Griekse Mythen in de Nederlandse taal
Damon Budel 2007 ISBN 978 90 5573 787 1; 
€ 34,90

De r.k. kerk

De geschiedenis van de rooms-katholieke 
kerk is de sleutel tot het begrijpen van 
tweeduizend jaar westerse beschaving en 
bij tijden zelfs van de gehele wereldge-
schiedenis. Edward Norman begint zijn 
synthese De rooms-katholieke kerk; een 
geïllustreerde geschiedenis met een toe-
lichting over hoe de rooms-katholieken 
het ware geloof opvatten en vertelt het 
verhaal van de manier waarop de rooms-
katholieke kerk leven en opvattingen van 
christenen en niet-christenen heeft ge-
vormd. Het is deels het verhaal van op-
merkelijke personen: van Augustinus tot 
moeder Teresa van Calcutta. Het is ook 
rijk aan symbolen zoals de Sint Pieter te 
Rome, de bekendste kerk ter wereld. Bo-
venal geeft Edward Norman in dit boek 
een historisch verslag van hoe het Ro-
meinse Rijk aan zijn einde kwam, maar 
Rome het hart werd van de roomse reli-
gie, - het schisma met de Byzantijnse or-
thodoxie en de transformatie van geheel 
West-Europa tot het christendom, - de 
kruistochten, Reformatie en Contrare-
formatie, de missionerende kerk en het 
Tweede vaticaans Concilie. Edward Nor-
man doceerde geschiedenis aan de Univer-
siteit van Cambridge en is vooral bekend 
geworden door zijn serie uitzendingen via 
de BBC over Het christendom en de we-

reld. Voor wie van geschiedenis houdt is 
De rooms-katholieke kerk een mooi geïllu-
streerd en goed leesbaar boek.

Edward Norman De rooms-katholieke kerk.
Een geïllustreerde geschiedenis. Lannoo Tielt 
2007; ISBN 978 90 2097 165 1; € 34,95

veld komen aan het woord. Zeker in deze 
tijd, waarin ook Nederlandse militairen 
meermalen op riskante missies gestuurd 
worden en het de vraag is hoe ze daarvan 
terugkeren, is dit boekje zeer de moeite 
van het lezen waard. 

A.H.M. van Iersel en R.P.F. Bijkerk 
Herinneren en herdenken 
Damon Budel 2007; ISBN 978 90 5573 830 4
 
Onvergankelijk als sprookjes
 
De antieke Grieken hebben genoten van 
hun vertellingen over goden, helden en 

Roomse moppen

Wanneer een volk of cultuur zijn tijd 
heeft gehad, ontstaat de drang om de re-
likwieën ervan veilig te stellen. Nu de 
karakteristieken van de verschillende Ne-
derlandse provincies door emigratie en 
immigratie aan het verwateren zijn, ver-
schijnen er boeken met volksverhalen, lie-
deren, monumenten en bedevaartplaatsen 
uit bijvoorbeeld Noord-Brabant. Grijzende 
kloostercongregaties beijveren zich de een 
na de ander om de geschiedenis van hun 
orde of congregatie te boek te stellen. Het 
rijke roomse leven van de katholieken 
behoort tot het verleden, maar allerwe-
gen worden pogingen ondernomen om de 
sfeer ervan opnieuw te laten beleven. Een 
heerlijk voorbeeld hiervan is het boek Ver-
zet of berusting? van dr. Jan Thurlings met 
als ondertitel Een kleine sociologie van de 
roomse mop. Wie bij deze ondertitel een 
reeks klerikale grappen en grollen ver-
wacht komt tot zijn vreugde bedrogen uit. 
De auteur schetst de historisch-sociologi-
sche samenhang waarbinnen ‘de moppen’ 
functioneerden en biedt aldus een zeer 
origineel inkijkje in een voorbije tijd en 
samenleving. Een buitengewoon koddig 
en tegelijk zeer onderhoudend boek, dat 
de grappen vertelt en tegelijk het innerlijk 
van mens en samenleving schildert waar-
in deze konden ontstaan en er hartelijk 
om gelachen werd. Leuk en leerzaam! 

Jan Thurlings Verzet of berusting
Een kleine sociologie van de roomse mop
Valkhof Pers 2007; ISBN 978 90 5625265 
6; € 12,50
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Uw parochieblad

Over onze kerk oud én nieuw
Cees Remmers

Onderstaande passages komen uit de 
kerstnummers van de parochiebladen en 
zijn danook bijna allemaal door Kerstmis 
gekleurd: een kerstgedachte, een indruk-
wekkend aantal vieringen, terugkijk op 
het oude en vooruitzien naar het nieuwe 
jaar, de Bidweek voor de Eenheid ... Ook 
aandacht voor de Aktie Kerkbalans 2008. 
Er zijn veel mensen van goede wil, die 
van hun Kerk houden, omdat ze oud én 
nieuw is!
  
Info Blad Ravenstein opent met de over-
weging ‘Er was voor hen geen plaats in de 
herberg’.

‘Dat betekent niet dat alles zomaar moet 
kunnen. Gasten die onderdak vinden hou-
den zich aan de regels en betalen hun ge-
lag. Dat doet geen afbreuk aan de gastvrij-
heid waarmee ze verwelkomd worden. Niet 
de waard alleen, maar alle gasten samen 
bepalen de sfeer van hartelijkheid waar-
door men zich thuis kan voelen. Stamgas-
ten moeten nieuwe bezoekers het gevoel 
geven dat ze welkom zijn. Doen ze dat 
niet, dan gaan ze als Jozef en Maria een 
deur verder. Er is dan misschien wel plaats 
maar ze vóélen zich niet op hun plaats. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we als pa-
rochie dan nog een eindje te gaan hebben. 
Je hoort mensen klagen dat er veel grijze 
koppen te zien zijn en geen jeugd… en dat 
zou ook wel een beetje aan ons kunnen lig-
gen.’

Montfort Onderweg Tilburg in haar kerst-
nummer.

‘In de Montfortkerk organiseert de werk-
groep voor de 32e keer een Kerst-In. Al van-
af de allereerste keer blijkt zo’n samenzijn 
wel degelijk in een behoefte te voorzien. 
Het gezellig samenzijn begint om 14.00 uur 
en wordt afgesloten om 18.00 uur met een 
feestelijke Kerst-Koffietafel. Wie komen wil 
en geen vervoer heeft hoeft maar te bellen 
en wordt opgehaald en thuisgebracht. Er is 
muziek door De Gangmakers, er wordt ge-
zongen bij accordeon en gitaar en er is de 
sfeervolle muziek van piano en dwarsfluit. 
Voor de kinderen is er volop gelegenheid 
voor spelletjes en knutselen… Sommige 
vrijwilligers doen het nu voor de 32e keer!’

In Oirschot, zo staat in de Klokken van 
St. Petrus en H. Bernadette, hielden ze op 
zondag 23 december een kersttocht.

‘In en rond de St. Petruskerk zijn er op di-
verse lokaties 12 kerst-taferelen te zien 
en/of te horen. Zoals: Jesaja, die zijn volk 
in ballingschap bemoedigt met de belofte 
van een nieuwe koning in de lijn en geest 
van David. Maria en Elisabeth, twee vrou-
wen in verwachting. Jozef aan wie de engel 

verschijnt om te vertellen over het kind dat 
geboren gaat worden, is te zien. De volle 
herberg wordt aangedaan. Je ziet de wij-
zen uit het Oosten bij Herodes, maar ook 
de herders in het veld kom je tegen op de 
tocht, de kribbe, de kerststal en twee tafere-
len hoe je kerst kunt vieren…feest van dik-
doenerij of eenvoud.’

De Martinusparochie St Oedenrode vraagt 
in haar Kontaktblad - overigens als enige -  
aandacht voor De dag van het Jodendom.

‘17 januari is door de Nederlandse bis-
schoppen (andere landen gingen hen 
daarin voor) gemaakt tot ‘De dag van het 
jodendom’. In diverse documenten van de 
voorbije jaren (zoals ‘Levend uit dezelfde 
wortels’) hebben zij stilgestaan bij de ver-
bondenheid met Israël en de betekenis die 
de ontmoeting tussen joden en katholieken 
kan hebben. Paus Johannes Paulus II sprak 
in 1986 zijn joodse gehoor aan met ‘onze 
oudere broers’. Zo’n dag is een uitstekende 
gelegenheid voor studie, bezinning en ont-
moeting, waarbij het niet gaat over de situ-
atie in het Midden-Oosten maar over onze 
gezamenlijke wortels.’

De Kerkdrielse Bode vertelt haar lezers 
over VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Termi-
nale Zorg) die de helpende hand biedt in 
de Bommelerwaard.

‘In toenemende mate komt het voor dat 
er geen medische reden is om patiënten in 
de laatste fase van hun ziekte in het zie-
kenhuis of verpleeghuis te verzorgen. Als 
de situatie dan tóch zo is willen de mees-
ten maar één ding: naar huis, naar hun 
eigen vertrouwde omgeving…VPTZ wordt 
door de zorginstellingen ingeschakeld als 
de mantelzorg hierom vraagt. De vrijwil-
ligers nemen geen uren over van de be-
roepskrachten, maar willen er enkel zijn 
ter ondersteuning van de mantelzorg. Vaak 
wacht de familie te lang met hulp vragen. 
Dat is jammer. Want waar het wel gebeurt 
komt er meer tijd voor de familie en rust 
om intensiever met de zieke te kunnen pra-
ten over dingen die er echt toe doen. Praat 
erover met uw geliefde zieke, familie en 
vrienden en schroom niet om te bellen.’

PUB staat voor Pastoraal Uitzend Bureau. 
Het wil mensen - soms dakloos maar nog 
vaker thuisloos en met psychische proble-
men - een ‘thuis’ bieden door samen iets 
te ondernemen (werken in de natuur, fiet-
sen repareren, straten schoon houden…). 
Dit komt ten goede aan anderen en doet 
hen zelf goed. In Keerzijde San Salvator-
parochie in Orthen lees ik er over.

‘Het succes van het PUB is vooral te dan-
ken aan de manier van omgaan met el-

kaar. Er is alle aandacht voor de binnen-
kant van de mensen. Onze setting is een 
vorm van pastorale spiritualiteit; dwz het 
is ‘n dienst waarbij het onvervreemdbare 
besef leeft dat we niet het leven van een 
ander kunnen overnemen maar wel opge-
roepen worden je in te leven in de verdruk-
te mens en je geestesgesteldheid door hem/
haar te laten bepalen. Hun hoop en wan-
hoop op een waardige en respectvolle wijze 
willen delen.’ Een prachtige vorm van ei-
gentijdse parochiele caritas, armenzorg 
nú voor mensen die in de gewone herberg 
geen plek rijk zijn. De PUB verdient een 
keer uitgebreidere aandacht in De Roerom.

In Vught vertelt de Kerkbode Edith Stein 
parochie dat in samenspraak met de Pro-
testantse Gemeente  binnenkort de vol-
gende sprekers naar het Spiritueel Café 
komen.
 
‘Op vrijdag 29 febr, de dag van de herope-
ning van de gerestaureerde Lambertuskerk, 
komt schrijver en politicus Jan Terlouw de 
feestelijkheden luister bijzetten. Nieuwsgie-
rig? Kom dan gerust! Zeer betrokken bij de 
duurzaamheid van onze aarde wil hij ons 
zijn motivatie en toekomstverwachting ont-
vouwen. Of: vrijdag 28 maart komt de mis-
schien minder bekende maar uiterst maat-
schappelijk betrokken Doekle Terpstra naar 
Vught. Als oud-voorzitter van het CNV kent 
hij als geen ander de arbeidsverhoudingen 
in ons land maar ook de achterliggende 
uitgangspunten die alles te maken hebben 
met levensvisie en -beschouwing. Ook hier 
kunt u vanaf 20.00 uur bij zijn.’

Uit de Hilverbode van de Petrusparochie 
in Hilvarenbeek:

‘De God van het Kerstkind is kleurenblind, 
ziet geen verschil in wit, zwart of geel; en 
het kan Hem niet schelen of jij je de koning 
te rijk voelt of arm bent als de herders, of je 
simpel van geest bent of een diepe denker, 
of je uit zijn eigen of ‘n ander volk komt. 
Voor de God van het Kerstkind is iedereen 
autochtoon.’
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Louis de Mast

Roos

Op een doorsnee avond zat ik 
rustig aan de toog in mijn stam-
kroeg het Galgenhuysje. Roos 
Vermeer kwam binnenwande-
len. Een lange, stoere, mooie 
meid uit Amsterdam die het ge-
moedelijke Gent uitzocht om 
een jaar lang stage te lopen. Ze 
werkt voor de Habbekrats, een 
laagdrempelige instelling voor 
jongeren die tussen wal en schip 
vallen én voor hen die het goed 
hebben. Eigenlijk voor iedereen, 
die misschien een beetje hulp 
kan gebruiken. Wij werden lot-
genoten in studie en stage, in 
passie en vriendschap. We spre-
ken elkaar in een jazzclub. 

Enig kind
‘Als enig kind van een vader uit 
Eindhoven en een moeder uit 
Velsemeer ben ik geboren in Be-
verwijk. Mijn ouders zijn lieve 
mensen; ik werd grootgebracht 
in een warm nest. Dat ik geen 
broertjes of zusjes heb, vind ik 
niet erg. Iedereen was bij ons 
welkom, de deur stond altijd 
open. Mijn vader kwam uit een 

Kerstmis heel gezellig; nu nog steeds trou-
wens.’

Avonturen
‘Later op de middelbare school ging ik 
lekker puberen. Uitgaan, het avontuur 
zoeken, mezelf ontdekken. Ik was vooral 
bezig met oudere vriendjes en vriendin-
netjes; de familie kwam op de tweede 
plaats. Thuis begon ik me af te zetten; ik 
wilde vrij zijn. Ook al zijn papa en mama 
redelijk soepel. Na die periode begon ik 
een meer globale visie te ontwikkelen op 
mens en maatschappij. Ik was en ben be-
nieuwd waarom mensen bepaalde keuzes 
maken, waarom ze geloven volgens een 
bepaalde religie, waarom mensen zijn zo-
als ze zijn. Uit een diep geworteld gevoel 
van rechtvaardigheid is mensen bijstaan 
mijn passie geworden; de studie maat-
schappelijk werk sluit hierbij aan. Omdat 
ik me interesseer voor hoe mensen in el-
kaar zitten. Het avontuur heeft mij altijd 
getrokken, om iets nieuws te ontdekken 
en me daar volledig op te storten. Dit was 
een reden om mijn heil in Gent te zoeken. 
In het contact met jongeren heb ik het 
idee iets te kunnen betekenen. Dat geeft 
voldoening.’
Vorig jaar liep ik stage bij een moedercen-

trum, een organisatie voor en door vrou-
wen in Haarlem die de traditie waarderen 
en de vrijheid zoeken. Daar had ik op een 
leuke, ontspannen manier openhartige ge-
sprekken met vrouwen uit verschillende 
culturen. Zo ontmoette ik bijvoorbeeld 
een rijke, christelijke vrouw uit Bloemen-
daal, een Surinaamse ongelovige en een 
islamitische vrouw. In die periode van 
polarisatie werd ik gefascineerd door de 
mensen die mijn pad kruisten en zag ik 
dat het zo goed samen kan gaan. Onge-
acht waar je in gelooft. Zien hoe mensen 
zin zoeken in het leven boeit me.’

Geloof in mensen
‘Dat raakt mij ook. Vlak voordat mijn oma 
overleed, gaf ik haar mijn poëziealbum. 
Nadien las ik wat ze voor mij had opge-
schreven: het verhaal over God die met 
mij wandelt langs het strand. Als je ach-
terom kijkt, zie je twee paar voetafdruk-
ken. Maar op het moment dat het tegenzit 
in het leven zie je maar één paar voeten 
dikgedrukt in het zand staan. Waar was 
je toen, God? ‘Daar heb ik je gedragen’, is 
het antwoord. Of het verhaal van een man 
in de polder, wiens huis wordt overspoeld 
door een overstroming. Een vlot komt 
langs met mensen die hem willen redden, 
maar hij vertrouwt op God. Eenmaal in 
de hemel vraagt hij aan God: waar was je 
nou? En Hij antwoordt: Ik heb toch een 
vlot gestuurd om je te redden! Dat doet 
me wat.’ 

De kracht in ons
Veel weet ik niet over de bijbel en het 
leven van Jezus Christus. Wel is mij bij-
gebleven dat hij mensen hielp die het 
moeilijk hadden. Dat lees ik terug uit 
die verhaaltjes over Hem. Misschien wil 
ik onbewust zo iemand zijn. Ik kan niet 
zeggen dat ik christen of katholiek ben. 
Maar ik kan wel zeggen dat ik geloof in 
mensen, in de kracht die we in ons heb-
ben. Veel heb ik nagedacht over wat er 
komt na de dood. Ergens hoop ik dat 
mijn oma opnieuw geboren is. Maar ik 
zal het pas echt weten als ik zelf ga. Ik 
wíl graag geloven dat er meer is; ik hoop 
het. 
De essentie van kerk-zijn is samenko-
men en hulp bieden. Dat kan ik begrij-
pen. Maar ik heb moeite met het insti-
tuut kerk, dat vasthoudt aan hoe het was 
en uit conservatisme niet meegaat met 
de tijd, niet mee verandert. Voor mij is 
zo’n organisatie ook niet nodig: geloof 
is geloof. Als ik hoor over een pastor in 
Brabant die na euthanasie de uitvaart in 
de kerk weigert, denk ik: wat een ontzet-
tende ellendeling! Mensen hebben het 
recht te beschikken over hun eigen leven 
en daarbij zoekende te zijn. Zeker als ze 
dit met liefde en geloof doen.

Als student maatschappelijk werk woont Louis de Mast in het Sint Stefanus-
klooster te Gent. Jongeren die op zijn pad komen vraagt hij wie ze zijn, wat 
hen bezig houdt en over hun zoektocht naar de zin van het leven. Zo leerde 
hij Roos kennen, die ook een buitenlandstage volgt in de Vlaamse Jeugdzorg.

protestants gezin, was streng opgevoed 
en is dat ook een beetje voor mij. Mama 
is losser: een kind moet zo lang mogelijk 
kind kunnen zijn. Nu gaat het wel knagen 
dat ik enig kind ben, want na mijn ouders 
is er niemand meer om herinneringen 
mee op te halen.’

Verhaaltjes
‘Hoewel ik geen christelijke opvoeding 
kreeg, ging ik wel naar een christelijke 
basisschool. Van thuis uit heb ik toch het 
een en ander over het geloof meegekregen. 
Mijn ouders lazen voor uit een kinderbij-
bel. Vooral van mijn oma kreeg ik er wat 
van mee; bij haar lazen we voor het eten 
uit de bijbel. Maar mijn jeugd heeft geen 
christelijk stempel op mijn ziel achter-
gelaten. De verhalen spraken mij aan als 
sprookjes met een moraal. Zoals het ver-
haal van koning Salomo, die twee vrou-
wen ontvangt omdat ze beiden aanspraak 
maken op hetzelfde kindje. Volgens mij 
heb ik wel wat van die verhalen geleerd. 
Op de basisschool in groep 4 werden de 
tien geboden op het bord geschreven. Dat 
vond ik raar: die leefregels zijn toch hart-
stikke logisch! Met de klas gingen we met 
kerst naar de avondmis in de kerk en de 
familie kwam samen. Als kind vond ik 

Roos Vermeer (© Foto: Louis de Mast) 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Tuinhek

Toen wij vier jaar geleden de 
tuin rond ons huis lieten ver-
nieuwen, bleek een stuk aan 
de zijkant moeilijk in te vul-
len. Het ligt vrij lang in de 
schaduw en het is een tame-
lijk smal pijpje. Van de andere 
kant is het de entree tot onze 
woning voor ’t volk dat ach-
terom komt – vrijwel iedereen 
doet dat, indachtig het ware 
Brabantse gezegde ‘achterom 
is het kermis’.

Fietsend door de bossen zag 
ik wat ik met dit stukje tuin 
wilde doen. De zon scheen en 
flitste door het bladerdak om 
zich dan weer te verschuilen. 
Mijn gedachten gleden weg 
naar het ‘Loflied van broeder 
Zon’ van Franciscus. ‘Geloofd 
zijt gij, mijn Heer, met al uw 
schepselen, vooral heer broe-
der zon, die de dag is, en door 
wie Gij ons verlicht.’
We lieten de zijkant van ons 
huis beplanten met taxus, die 
altijd groen blijft, symbool 
voor het eeuwig leven. Al vier 
jaar nu knip ik de taxusstrui-
ken in de vorm van afgeknotte 
pilaren, de een hoger dan de 

ander. Ze eindigen bij wat je 
een tabernakel zou kunnen 
noemen. Nog een voorjaartje 
te gaan en alles is voldoende 
gegroeid en in model geknipt 
om mijn tuinkerk te voltooien. 
De inzegening doe ik tijdens 
een feestje met vrienden, die 
ik een mooie dubbele van de 
Tilburgse trappisten ga schen-
ken. 

Als je bij ons achterom komt, 
heb je weinig fantasie nodig 
om er een kerk in te zien. Of 
beter: een kerkruïne. Deze 
symboliek stelt me (onder 

meer) in staat tegen bezoekers 
kritiek te spuien op het rigide 
beleid ten aanzien van de her-
bestemming van kerkgebou-
wen. Ik moet er niet aan den-
ken dat de kerk waarin ik ben 
gedoopt, zou worden gesloopt. 
Maar vooral onderschrijf ik 
met mijn kerktuin de woorden 
van Franciscus, woorden die 
Al Gore ook wel zal kennen: 
‘Geloofd zijt gij, mijn Heer, 
door zuster aarde, onze moe-
der die ons in leven houdt en 
leidt en allerlei gewassen en 
kleurige bloemen en kruiden 
voortbrengt.’

Cees Remmers

* ‘Er zijn schilders die de 
zon in een gele vlek veran-
deren maar er zijn er ook 
die dankzij hun kunst een 
gele vlek veranderen in de 
zon’.
Pablo Picasso.

* ‘Eijk is een arts zonder 
patiënten en ik sluit niet 
uit dat hij een bisschop 
wordt zonder gelovigen’.
Ton Van Schaik.

* ‘We geloven allemaal dat 
we goed moeten zijn voor 
onze naasten; maar als we 
moeten uitmaken wie onze 
naaste is worden we meest-
al er selectief. Gewoonlijk 
denken we dat onze naas-
ten mensen zijn zoals wij, 
maar religie spoort ons aan 
om van mensen te houden 
die niet zijn zoals wij…’
Helen Prejean.

* ‘Een heilige is iemand 
die naar de tegenslagen 
van een ander kan luiste-
ren, zonder daarna meteen 
de zijne te vertellen’.
Andrew Mason.

* ‘Het probleem van de 
protestanten is hun ver-
deeldheid, dat van de ka-
tholieken hun eenheid’.
Anoniem.

* ‘Wie ver genoeg terugre-
kent komt tot de ontdek-
king dat hij afstamt van ‘n 
allochtoon’.
J. Kuijpers.

* ‘Het grootste nadeel van 
het christendom is dat het 
nog nooit echt is uitgepro-
beerd’.
J.B. Shaw.

* ‘Er is meer licht dan jij 
uit jouw raam kan zien’.
Russisch gezegde.


