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Pasen méér dan 
een bloempje in de tuin 
een getint zacht eitje 
kaarsje op een kandelaar. 
Pasen onze levensader, 
hartslag, vuurhaard.

Pasen méér dan
lentelicht en zonnewarmte
ontkiemend zaad en
het lied van vogels.
Pasen bron van levenslust,
ader van vertrouwen.

Pasen breekt 
uit kerk en kamer,
opent horizon en hemel
voor wie jubelt en wie treurt.
Pasen gaat de straat op
kleurt ons doen en laten.

Peer Verhoeven 
Paaswake 2007

Bij zijn installatie als aartsbisschop van Utrecht 
vergeleek bisschop Eijk de Kerk in Nederland 
met de Springprocessie in Echternach, die mid-
dels ‘drie stappen voorwaarts en twee stappen 
terug’ wordt afgelegd. De drie stappen vooruit 
en de twee stappen achteruit, zo zegt hij, ver-
zinnebeelden het verloop van het missionaire 
werk van Willibrord. De evangelisatie door Wil-
librord liep volgens Eijk op sommige momenten 
buitengewoon voorspoedig, maar werd op an-
dere momenten bijna geheel teniet gedaan door 
tegenstanders.

De bisschop maakt vervolgens de vergelijking 
met de situatie in de Nederlandse Kerk. ‘In de 
eerste helft van de twintigste eeuw deed de Kerk 
in ons land drie stappen vooruit. In de tweede 
helft, gezien de secularisering en de daardoor 
veroorzaakte verschraling van het kerkelijk ge-
loofsleven, minstens twee stappen achteruit.’ 
Zo’n uitspraak zet je aan het denken. Wat be-
doelt hij met drie stappen vooruit in de eerste 
helft van de vorige eeuw? Dat was toch de tijd 
van de katholieke verzuiling als gevolg van de 
pas voltooide emancipatie! Het geloof was toen 
een min of meer opgelegde traditie. Kun je dit 
een stap-, laat staan drie stappen-vooruit noe-
men? En wat bedoelt hij met de minstens twee 
stappen achteruit in de tweede helft van diezelf-
de eeuw? Hierop geeft hij zelf antwoord door het 
in te vullen met de woorden ‘secularisering en 
verschraling van het kerkelijk geloofsleven’. Dat 
waren minstens twee stappen achteruit.

Met deze interpretatie geeft de bisschop feite-

lijk aan welk kerkbeeld hij hanteert. Het beeld 
namelijk van de statische kerk van vóór het 
Tweede Vaticaans Concilie, toen alles vast lag in 
strikte wetten en regels. Dat was volgens hem 
drie stappen vooruit! In de tweede helft van de 
vorige eeuw vond het Tweede Vaticaans Concilie 
plaats en werd de kerk een dynamisch gebeu-
ren. Dit wordt door de bisschop echter niet eens 
genoemd! Integendeel, dat was minstens twee 
stappen achteruit. In zijn interpretatie deed de 
secularisering de uitkomsten van het Tweede Va-
ticaans Concilie volkomen teniet, omdat het ker-
kelijk geloofsleven daardoor verschraald werd.

Ik zou zijn opmerkingen liever omkeren. In de 
eerste helft van de vorige eeuw deed de kerk 
minstens twee stappen achteruit, maar in de 
tweede helft drie stappen vóóruit met daarin de 
uitdaging een antwoord te vinden op de secu-
larisering. Volgens de bisschop moet Nederland 
gemissioneerd d.w.z. bekeerd worden, maar het 
zou beter zijn de wereld serieus te nemen door 
haar te aanvaarden zoals ze is en vonken van 
liefde in haar te ontsteken, zodat het geloof weer 
gaat branden. 

T.B.

’s Avonds zeg je: De hemel kleurt 
vuurrood; het wordt goed weer.

En ’s morgens: De hemel is 
donkerrood, er komt storm.

De tekenen aan de hemel versta je, maar
de tekenen van de tijd blijkbaar niet.

(Matteüs 16)

We missen in deze aflevering 
de bijdrage van Joost Koop-
mans; buiten zijn toedoen. 
Maar er is zoveel anders. Er 
zijn spontane bijdragen uit 
het veld over een kruisweg in 
Vijlen (8), sterven en bloeien 
(15), terechte verontwaardi-
ging (23). Gedicht en Ge-
dacht (7) en Samen op pad 
(9) blijken te inspireren. De 
reeks ‘Verdwenen theologie-
en’ wordt, deze maand iets 
gekortwiekt, voortgezet (10) 
en een concreet antwoord 
op nevengebruik van kerken 
(12). Meditatieve teksten bij 
Jezus’ sterven (14), een kri-
tisch boek over de armoede-
bestrijding (16), het Lour-
des-jaar (18), Boeken (20) en 
Berichten (21), de onmisbare 
Parochiebladen (22) en de 
bonte slotpagina (24). Onze 
vaste medewerkers over de 
nieuwe aartsbisschop (1), 
polarisatie (4), actuele religie 
(5), het christelijk gedachte-
goed (6) en bieden teksten 
aan (3). Vergeet de puntige 
korte verhalen (17.18.19) 
niet! Wij wensen u allen 
Zalig Pasen. 

Redactie
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Brieven
Redactie

Piet Leenhouwers

De Roerom (Tilburg) her-
denkt Piet Leenhouwers. Een 
knappe, kritische man en een 
bescheiden, hooggeleerde ka-
pucijn. De Roerom is aller-
minst los vrijzinnig. Het wordt 
met veel kennis en vlijt door 
een keur van medewerkers 
gemaakt. Aangrijpend is dat 
filosoof Leenhouwers nog de 
gelegenheid had op de voorpa-
gina van De Roerom november 
2007 zijn licht te laten schij-
nen over de schoktherapie van 
de paters dominicanen en hun 
stellingname.

Solidair, ’t Eikske, 
februari 2008

Moeilijk

Met genoegen lees ik de inte-
ressante en leerzame artikelen 
in uw blad van a tot z. Zo ook 
in nummer 6, februari 2008 
Genderkwestie springstof. Mijn 
vraag is: kunnen ‘moeilijke’ 
of ‘vreemde’ woorden niet 
vertaald worden? Het woord 
gender kon ik in Van Dale Ne-
derlands Woordenboek uitgave 
1984 niet vinden. Via puz-
zelwoordenboeken, Franse en 
Duitse woordenboeken heb ik 
tenslotte in het Engels/Neder-
lands woordenboek ‘sekse’ ge-
vonden. Met veel waardering 
voor uw blad groet ik u vrien-
delijk.

C. v. Gaalen, 
Rossum

Hartelijke dank voor uw op-
merking, die ons met beide be-
nen op de grond zet en waak-
zaam maakt om niet in eigen 
tuintje te gaan dolen en dwa-
len.           Redactie 

Politiek 

Aan jullie verzoek in De Roer-
om van februari 2008 ‘Laat je 
gedachten erover gaan en zeg 
anderen hoe lezenswaardig De 
Roerom is!’ voldoe ik graag. 
Het is een fijn blad met vele 
inspirerende artikelen van 
medewerkers en zeker ook de 
ingezonden stukken zoals deze 
maand Vrouw, waarom schrei 
je. (p.23) Een artikel zoals over 

het Afrika-Engakoor geeft de 
vreugde op papier al door en 
bemoedigt. Bijzonder is het om 
te lezen over het hospicehuis. 
(p.10) Kortom er staat iedere 
maand heel veel moois in De 
Roerom. Tegelijk schoot me 
echter het gezegde door het 
hoofd ‘Bent u tevreden, zeg het 
anderen; bent u ontevreden, 
zeg het ons’. Mij irriteren de re-
gelmatige bijdragen over ‘cor-
recte politiek’. Het lukt me niet 
deze te negeren. Na het lezen 
ervan over bijvoorbeeld Wil-
ders, Lubbers en nu weer over 
Afghanistan met een vleugje 
militaire ethiek verhoogt mijn 
bloeddruk. Ik zit er in De Roer-
om niet op te wachten. Er zijn 
genoeg opiniebladen met dit 
soort verhalen, blogs op inter-
net waar iedereen zijn mening 
kan spuien. Geef mij maar een 
extra pagina inspiratie uit het 
veld! Voor het overige ... ga zo 
door, de kwaliteit van de arti-
kelen is hoog. Met vriendelijke 
groet. 

Mirjam Kruize, 
Tilburg

Steenrots 

De kerk mag dan een bewe-
ging zijn die op een steenrots 
is gebouwd, daarom hoeft die 
nog niet versteend te zijn! Met 
dank voor jullie inspirerende 
artikelen, teksten en commen-
taren.

Henk Staats, 
Lelystad

Christelijke hoop  
   
Met aandacht het artikel Tus-
sen leer en leven in De Roerom 
van november 2007 gelezen. 
Wat betreft de aanstelling van 
Wim Eijk als aartsbisschop is 
er bij mij vooralsnog geen op-
timisme, maar wel christelijke 
hoop, dat door hem niet te 
krampachtig vastgehouden zal 
worden aan bepaalde regels 
uit het verleden, maar dat hij 
rekening zal houden met de 
veranderingen in onze maat-
schappij en huidige geloofs-
beleving. Het blijft zoeken in 
deze tijd naar hoe het chris-
tendom gestalte te geven zodat 
het naar buiten anderen niet 
afstoot maar uitnodigt. Liefde, 
begrip en verdraagzaamheid 
zijn dan eerste vereisten. Met 
vriendelijke groet.

Ria Lemmers-Dekkers,
Beneden-Leeuwen

Samen een thuis

Dankzij de inzet van velen, 
onder wie de lezers van De 
Roerom, heeft een groot aantal 
oorlogs- en soldatenwezen 
van Musigati (Burundi Afrika) 
feestelijk Kerstmis kunnen 
vieren. 

Nogmaals veel dank, 

Theo en Eugenie van Meurs-
Kabeberi 

Zie ook De Roerom dec. 2006 en 
dec. 2007

Kerstmis in het nieuwe thuis te Musigati, Burundi
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Peer Verhoeven

Samen of amper iemand

De rust verdreven, de stilte verstoord 
en de leegte volgepropt ...
op gezette tijden stilte, rust zoeken.
Doen we het niet samen 
dan doet het amper iemand.

Overdaad schaadt, overvloed is misbruik 
en overtollig waardeloos ...
durven ont-moeten, ont-houden.
Doen we het niet samen 
dan doet het amper iemand.

Schuld afschuiven, de zondebok
altijd elders zoeken ...
steek de hand in eigen boezem.
Doen we het niet samen 
dan doet het amper iemand.

Doen

‘Bid - maar niet voor
de schone schijn of om op te vallen;
vast - maar niet 
met demonstratief droeve ogen.’
Niet dus voor het oog van ‘t kerkvolk,
bedoelde Jezus te zeggen.
(Matteüs 6)

Bíd en kom ervoor uit;
vier de vastentijd en steek dat
niet onder stoelen of banken;
kérk en laat je niet weerhouden
door wat jan en alleman doet.
Dit zou Jezus nu zeggen.
(Derde Vasten A)

Tevreden en moedig

Niet elke bloesem wordt een vrucht
niet elke knop een mooie bloem
niet elk twijgje een zwierige tak. -
Tevreden met je mogelijkheden. 

Niet elk voornemen wordt daad
niet elk begin kent een happy end
niet elke starter haalt de finish. -
De moed niet opgeven.
 
Niet elk verlangen wordt vervuld
niet elke droom komt uit
niet elk talent krijgt kans. -
Tegenvallers accepteren.

Bidden

Bidden. 
Leegte scheppen
in huis en agenda; 
geen blad, boek of beeld. 
Stilte maken

binnen en buiten;
geen spraak of speaker. 
Bidden schept ruimte.

Bidden.
Alleen met jezelf 
hart en ziel beleven. 
Samen met allen
in woord en gebaar 
je hele wezen delen.  
Bidden geeft smaak
aan het leven.

Bidden. 
Voorleggen en overlaten;
vragen en geen antwoord verlangen. 
Het hart luchten,
je uitspreken en vertrouwen. 
Bidden geeft grond onder de voet.

Bescheiden geloven

Wat het verstand 
niet aan de weet komt
beseft het hart van nature.

Niemand heeft God ooit gezien.
Ieder beeld door mensen gevormd 
is een probeersel en niet meer.
  
God claimen 
is ergerlijk hoogmoedig en
voor de vrede levensgevaarlijk. 

Niet hier niet daar

Er komt een uur dat ge  
de Vader niet op die berg ginds 
en niet in Jeruzalem zult aanbidden. -
(Johannes 4, Derde Vasten A)

De tijd is nabij dat ons christen zijn
slechts zal bestaan uit bidden en
onder de mensen goed doen. -	
(Dietrich Bonhoeffer) 

De Grote Verhalen raken vergeten.
Zin van leven moet de mens van nu 
opdelven uit het eigen diep.

Vertrouwen

Licht uit duister, 
morgen uit nacht -

wortel en vrucht 
uit zaad in de grond -

frisse lente 
uit kille winter -

lach en traan 
uit een bewogen hart -

zo ontluikt uit stilte en inkeer, 
uit diep doorleefd lief en leed 

vertrouwen in U, hart en 
ziel van ons bestaan
voor tijd en eeuwigheid.

Gij

Gij hebt in ons gelegd
van een hemel te dromen -

Gij hebt in ons gelegd
naar licht en vrede te verlangen -

Gij hebt in ons gelegd
naar elkaar om te zien.

Zo is ons hart gestemd,
ons hoop gegeven
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Alle	gedachten	op	deze	pagina	zijn	verwoord	voor	een	gemeenschapsviering.	
Want	hoezeer	ook	wordt	beweerd	dat	geloven	een	privé-aangelegenheid	is,	
toch	denk	ik:	niet	samen	gedaan	dan	gebeurt	er	nauwelijks	iets,	-	niet	samen	
gevierd	dan	komt	er	amper	iemand	toe.	

Dat hij niet 
naar nergens onderweg is.
Dat zijn pad niet doodloopt.
(naar psalm 139) (© Foto: Berna Verhoeven)
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Polarisatie
Gérard van Tillo

Tegenstellingen binnen een groep of maat-
schappij versterken wordt polarisatie ge-
noemd. Dit begrip heeft in de natuurkun-
de betrekking op de vorming van magne-
tische krachtvelden die elkaar afstoten. In 
de sociale wetenschap wordt met polari-
satie bedoeld: spanningen en conflicten 
dusdanig toespitsen, dat er tegengestelde 
kampen ontstaan. 

Breuklijnen
Polarisatie treedt vooral op als verschil-
lende breuklijnen met elkaar samenval-
len en elkaar gaan versterken. In som-
mige landen verdelen nationalistische, 
etnische en religieuze verschillen de be-
volking in twee kampen, die daardoor in 
een uitzichtloos conflict kunnen raken; 
ondermeer in een land als Israël. Ook in 
het beleid van een land kunnen breuklij-
nen ontstaan. Bijvoorbeeld als rechts of 
links zich sterk maakt voor een bepaald 
omstreden standpunt - zoals het ontslag-
recht - wat dan kan leiden tot de val van 
het kabinet. Ook op religieus gebied zie je 
soms breuklijnen ontstaan. Oudere katho-
lieken kunnen nog steeds lijden onder het 
vermeende onrecht dat hen vroeger door 
de kerk is aangedaan. Als er dan niet veel 

en behoudende katholieken ook heel veel 
gemeenschappelijk. Om dit gemeenschap-
pelijke wordt voortdurend geprobeerd de 
tegenstellingen op te heffen. Maar vanwe-
ge de ingeslopen verharding van de stand-
punten, lijken die verzoeningspogingen 
vaak meer op een clash - botsing - dan op 
vredesoverleg. Meningen laten botsen kan 
ook bewust als strategie worden gehan-
teerd om tot vernieuwing te komen; het 
conflictmodel. Het verloop van de strijd 
wordt wel een dialectisch proces genoemd. 
In linkse filosofieën wordt deze dialectiek 
gezien als een mogelijkheid om politiek, 
sociaal en cultureel tot veranderingen te 
komen. Er is bijvoorbeeld een stroming 
in de kunst waarin het kunstwerk gezien 
wordt als het resultaat van de inwerking 
op elkaar - structurering - van de tegen-
gestelde elementen waaruit het is opge-
bouwd. Deze richting in de kunst wordt 
het structuralisme genoemd. Polarisatie 
is dus niet hetzelfde als dialectiek. Pola-
risatie is de vorming van verschillende 
kampen, dialectiek de confrontatie van 
die kampen, welke niet alleen ontstaat op 
grond van de aanwezige tegenstellingen, 
maar ook door de aantrekkingskracht van 
het gemeenschappelijke.

Dialoog
Nu hoeft verschil van mening niet nood-
zakelijk tot een conflict te leiden. Je kunt 
ook proberen tot overleg te komen om 
daarin op grond van argumenten tot een-
stemmigheid te geraken, waarbij dan ge-
woonlijk compromissen moeten worden 
gesloten. Zo hebben progressieve katho-
lieke groepen de bisschoppen vaak uit-
genodigd voor overleg, maar daaraan is 
meestal geen gehoor gegeven. Uiteraard 
achtten de bisschoppen zich niet bevoegd 
om de veranderingen in kerk en geloof, 
die progressief katholiek voorstaat, door 
te voeren; vanuit deze optiek heeft overleg 
geen zin. Zo verwijdt zich de kloof tussen 
het orthodox en het vernieuwend katholi-
cisme in Nederland.

Diversiteit
Stagneert het overleg, dan zijn er nog ver-
schillende wegen om de polarisatie te be-
eindigen. De partijen kunnen eenvoudig 
uit elkaar en op eigen kracht verder gaan. 
Een voorbeeld daarvan was de Reformatie 
van de 16e eeuw. Andere voorbeelden zijn 
Kritische Gemeenten van katholieke huize, 
die buiten verantwoordelijkheid van de 
bisschop verder gingen. Zo’n afscheiding 
van heel progressief katholiek Nederland 
is uiteraard niet goed voorstelbaar, omdat 
het dan zou gaan om een schisma, verge-
lijkbaar met de Reformatie van destijds. 
Het is ook niet de enige oplossing als het 
overleg stagneert. Een andere keuze is 
diversiteit: accepteren, dat er op grond 
van verschillende opvattingen verschil-
lende groepen zijn, die het beste maar 
naast elkaar kunnen blijven bestaan. Dit 
is bijvoorbeeld de filosofie achter het hui-
dige immigratie-beleid, al worden wel 
pogingen ondernomen om op den duur 
tot integratie van de vele groepen van uit 
het buitenland afkomstige Nederlanders 
te geraken. Maar zolang er in een land 
bevolkingsgroepen zijn die zich door an-
dere in hun belangen bedreigd voelen, is 
de these van diversiteit niet houdbaar en 
komt het toch weer tot polarisatie. Ook als 
het om kerk en geloof gaat, is diversiteit 
niet altijd een oplossing, omdat geloofs-
artikelen en kerkelijke voorschriften niet 
vrijblijvend zijn. Je kunt er voor zijn dat 
priesters mogen trouwen en dat vrouwen 
priester worden, maar je kunt deze opvat-
tingen niet zomaar doorvoeren, laat staan 
bereiken dat het kerkelijk beleid wordt. 
Zowel bij maatschappelijke als bij kerke-
lijke polarisatie lijkt het daarom de beste 
weg om blijvend binnen de grenzen van 
de wet en de kerkelijke voorschriften met 
een positieve instelling en met goede ar-
gumenten het debat gaande te houden.

Albert Gleizes, Symphonie in Violet, 1930, Basel, in: 
H.H. Arnason, A history of modern art, London 1983

Er	is	sprake	van	verharding	van	de	samenleving.	Standpunten	staan	scherper	
tegenover	elkaar;	in	de	politiek,	maar	ook	op	religieus	gebied.	Welke	houding	
moeten	we	hier	tegenover	aannemen?

verandert, kan de maat vol raken. 
Zo koesterden de progressieve 
Nederlandse katholieken des-
tijds onder Johannes Paulus II 
de hoop, dat een volgende paus 
meer vooruitstrevend zou zijn 
en de idealen van Vaticanum II 
nieuw leven zou inblazen. Toen 
het beleid van de huidige paus 
toch meer een consolidatie bleek 
te zijn van het beleid van de 
vorige, geloofden vele katholie-
ken niet meer, dat voorlopig nog 
wezenlijke kerkelijke verande-
ringen zouden worden doorge-
voerd. De collectieve teleurstel-
ling hierover vertaalde zich in 
verharding van de standpunten. 

Dialectiek
Hoewel bij polarisatie de opvat-
tingen lijnrecht tegenover el-
kaar staan, hebben die ook veel 
met elkaar gemeen, omdat het 
verschil van mening gewoon-
lijk slechts bepaalde aspecten 
betreft. In de tegenstelling tus-
sen progressief en conservatief 
katholiek gaat het met name om 
bepaalde facetten van het geloof 
en het kerkelijk beleid. Daar-
naast hebben vooruitstrevende 
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Religie actueler dan ooit...
Rob van der Zwan

Fitna
Geert Wilders, enfant terrible van de Ne-
derlandse politiek, zorgde met de aankon-
diging van zijn anti-koranfilm nationaal 
en internationaal voor beroering. Het leid-
de eind februari tot een langdurige verga-
dering van het kabinet; na afloop daarvan 
las de premier een verklaring voor. De 
premier zei rekening te houden met ern-
stige represailles van extremisten, wan-
neer Wilders zijn omstreden film Fitna 
zou uitzenden. Balkenende: ‘Nu al moet 
rekening worden gehouden met ernstige 
risico’s voor Nederlanders en Nederlandse 
belangen in verschillende landen.’ Hij zei 
doden bij aanslagen niet uit te sluiten. 
Ook de grote ondernemersorganisaties en 
de technologie-, industrie- en metaalsec-
tor riepen Wilders op zijn film niet uit te 
zenden om de schade voor het bedrijfsle-
ven te beperken. Wilders toonde zich in 
zijn reactie niet onder de indruk van de 
oproep van het kabinet. ‘Het kabinet mag 
dan buigen en capituleren voor de islam, 
ik zal dat nooit en te nimmer doen.’ 

Bisschoppen in de rechtszaal
Van een andere orde waren de berichten 
over de lotgevallen van verschillende Ne-
derlandse bisschoppen in de rechtszaal. 
Zo zullen bisschop Frans Wiertz en hulp-
bisschop Everard de Jong van bisdom 
Roermond onder ede moeten getuigen 
voor de rechter-commissaris in de zaak 
van de ex-vriendin van de inmiddels over-
leden deken Joep Haffmans van Gulpen 
tegen het bisdom. De bisschop weigerde 
eerder, zich beroepend op zijn verscho-
ningsrecht, maar de rechter dwingt hem 
nu daartoe. Haffmans werd er van ver-
dacht dat hij geld uit de armenkas van 
zijn parochie heeft genomen. De vrouw 
zegt schade te hebben opgelopen, omdat 
het bisdom niet reageerde op haar klach-
ten over Haffmans’ doen en laten. In het 
aanpalende bisdom ’s-Hertogenbosch lijkt 
er een doorbraak gekomen te zijn in een 
langslepende kwestie tussen bisschop 
Hurkmans en het Museumpark Orientalis 
(voorheen het Bijbels Openluchtmuseum) 
in de Heilig Landstichting bij Nijmegen. 

Orientalis
Orientalis begon ooit als rooms-katho-
liek openluchtmuseum. Eigenaar van het 
oorspronkelijke park is de Heilig Land 
Stichting. Deze verhuurt haar terrein aan 
het Museum Orientalis, dat een intercultu-
rele en interreligieuze ontmoetingsplaats 
wil zijn. Het museum presenteert chris-

tendom, jodendom en islam als gelijk-
waardige wereldgodsdiensten. Hurkmans 
is hier tegen. Het zou indruisen tegen het 
oorspronkelijke doel van de Heilig Land 

treurig makende situatie - dat zij via een 
buitenkerkelijke instantie verantwoording 
afleggen over kerkelijk beleid. 

‘De verlosser’
En tenslotte een bericht van het sport-
front. Wie nog steeds gelooft in de zelfver-
klaarde ‘nuchterheid’ van Nederlanders 
dient zich te verdiepen in de perikelen 
rond Ajax om wellicht snel tot een andere 

Religie	is	actueler	dan	ooit.	Wie	het	nieuws	van	de	afgelopen	tijd	volgt,	is	er	
op	allerlei	manieren	mee	geconfronteerd.	Een	bonte	stoet	voorvallen	trekt	aan	
ons	voorbij	en	vervult	mij	in	ieder	geval	met	een	zekere	verwondering.	Een	
kleine	greep	hieruit.	

Stichting om vooral de herinnering aan 
Jezus Christus levend te houden. Hurk-
mans meent dat de Heilig Land Stichting 
een publieke kerkelijke stichting is en dat 
hij daarom als diocesaan bisschop zeg-
genschap heeft over het verhuurbeleid. 
Niettemin kan de bisschop niet voorko-
men dat Museumpark Orientalis zich be-
halve op het christendom, ook richt op 
het jodendom en de islam. De rechtbank 
in Arnhem heeft namelijk geoordeeld dat 
de bisschop daarvoor niet genoeg over het 
museum te zeggen heeft. 

Bestuurlijk verval
Een bisschop die bakzeil haalt in de 
rechtszaal en twee bisschoppen die ge-
sommeerd worden te getuigen voor de 
rechter-commissaris. Enerzijds is het toe-
vallig dat deze zaken gelijktijdig spelen, 
anderzijds zijn de gebeurtenissen ook te 
beschouwen als symptomen van een be-
stuurlijk verval waarmee de R.K. in Ne-
derland te kampen heeft. Bestuurders die 
zich weinig bekommeren om het draag-
vlak van hun beleid en beslissingen, lo-
pen gevaar het contact te verliezen met 
de realiteit en degenen die ze besturen. 
Inzake de Limburgse bisschoppen ontstaat 
nu de ironische - maar tegelijkertijd ook 

opvatting te komen. De club - in 1995 de 
beste van de wereld - is een miljoenenbe-
drijf geworden compleet met beursgang. 
Uri Coronel, erelid van Ajax en oud-di-
rectielid van verzekeringsmakelaar AON, 
deed onderzoek en confronteerde Ajax 
met het beeld van een in versukkeling 
geraakte topclub waar geen sfeer meer 
heerst, het draait om geld en prestaties 
op niveau uitblijven. De Ajax-achterban 
is ten diepste bedroefd en wil de zaken 
anders. Er is één man die dit kan bewerk-
stelligen, is de hoop en verwachting. Qua-
si-religieuze taal wordt niet geschuwd. De 
‘Verlosser’ is weer thuis - aldus de kran-
tenberichten - als eenmaal bekend is dat 
Johan Cruijff zich weer met Ajax gaat be-
moeien. Religie is actueler dan ooit…maar 
gekker moet het niet worden.

Bronnen: NRC en www.katholieknederland.nl

De verlosser heeft de arena verlaten, maar 
velen bidden om zijn spoedige weder-
komst.         P.V.

Beeld van de introshow van het Museumpark Orientalis (© Foto: Museumpark Orientalis)
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Huub Schumacher

Het christelijke gedachtegoed

Bij ‘Christendom’ is te denken aan de 
mensen die zich op hun beste momenten 
christen durven noemen. Ze leven vanuit 
min of meer gemeenschappelijk christe-
lijk gedachtegoed. Misschien wel meer 
een gedroomde dan een geleefde levens-
houding uit ‘christelijke overtuiging’. Een 
variërende way of life die vorm krijgt in 
een steeds veranderende tijdgeest. Dit ge-
dachtegoed op één A-4’tje!

De eerste geloofsbelijdenis
De eerste compacte en abstracte samen-
vatting van het christelijke gedachtegoed 
staat in de eerste brief van Paulus aan 
de Korintiërs (15,3b-5). Hij herinnert de 
christenen daar aan de blijde boodschap 
en zegt met nadruk deze ‘zelf als overle-
vering te hebben ontvangen’. Deze luidt: 
‘Christus is gestorven voor onze zonden 
volgens de Schriften, is begraven, opge-
staan op de derde dag volgens de Schrif-
ten en verschenen aan Kefas en daarna 
aan de twaalf.’ Dit is de oudste christe-
lijke geloofsbelijdenis uit de jaren veertig 
van de eerste eeuw van onze jaartelling. 
Deze belijdenis ligt ten grondslag aan la-
tere belijdenissen; ook aan die welke in 
de loop van de tijd - ook onze tijd - sa-
mengesteld zijn en in de toekomst sa-
mengesteld worden.

De Twaalf artikelen 
Vanwege hun ouderdom hebben het ‘Cre-
do’ en de ‘Apostolische Geloofsbelijde-
nis’ als samenvatting van het christelijke 
gedachtegoed tot op de dag van vandaag 

groot gezag. Van de Apostolische Geloofs-
belijdenis, ook wel ‘De Twaalf artikelen 
- letterlijk gewrichten - van het geloof’ 
genoemd, wordt in dit artikel uitgegaan. 
Deze was al in de vijfde eeuw afgerond 
en werd vanaf de tiende ten dienste van 
de doopcatechese gebruikt. Het ‘Credo’ 
is van hoger kerkelijk niveau en wil een 
dogmatische en christologische uiteen-
zetting voor ingewijden zijn. De Aposto-
lische Geloofsbelijdenis is een drieluik. 
Het smalle linkerpaneel ‘vertelt’ over God 
die op ons toe komt als Vader (art.1). 
Het iets bredere rechterpaneel over God 
die op ons toe komt als Geest (art.8 t/m 
art.12). En het middenpaneel over God 
die voorgoed op ons toe gekomen is als 
Zoon (art.2 t/m art.7). De beide smalle 
zijpanelen hangen vast aan het veel bre-
dere middenpaneel. 

Het middenpaneel
Beide zijpanelen hangen letterlijk en fi-
guurlijk aan het middenpaneel vast, 
omdat het voor christenen allemaal met 
Jezus uit Nazaret is begonnen. Christe-
lijk geloven begint bij de ervaringen met 
die man uit Galilea aan het begin van de 
eerste eeuw. Deze had overduidelijk een 
‘tic’. In zijn vuur, vertrouwen, liefde, ge-
rechtigheid en moed zagen mensen een 
Kracht, een Liefdesenergie die groter was 
dan hijzelf. God - Jahwe, de Eeuwige, 
‘Jij die voor alle namen wijkt’ (H. Oos-
terhuis) - kreeg voor hen gestalte in deze 
verschoppeling, deze  grandioos lieve 

mens. Dit werd hen helemaal duidelijk 
nadat ze gezien hadden hoe de macht-
hebbers van die dagen hem vermoordden 
door kruisiging. Toen wisten ze: deze is 
er een van God! Ze noemden hem ‘Zoon 
van God’, wat Hij voor hen onmisken-
baar is.

Het linkerpaneel
Die magnifieke beweging die Jezus tel-
kens maakte viel zijn bewonderaars op. 
Zelf een pas terug om de ander ruimte 
te geven. Hierdoor deed Jezus hen een 
beetje denken aan wat een vader moet 
opbrengen als hij de nog besmeurde bo-
reling op de buik van zijn vrouw ziet 
liggen. Veel meer dan moeder moet hij 
zich er toe zetten om het als zijn kind 
te gaan erkennen. Vaderschap heeft iets 
adoptiefs. Moeder erkent het kind spon-
taan; vader daarentegen moet voor het 
kind kiezen. Hij moet bewust liefdevol 
ruimte scheppen voor het anderszijn van 
de ander. Getuige mogen zijn van een Je-
zus bij wie deze erkenning van de ander 
op het lijf geschreven stond, is wellicht 
de reden waarom zijn bewonderaars die 
ruimtescheppende Kracht, die zij in hem 
voelden, ‘Vader’ zijn gaan noemen. Deze 
naam nam Jezus zelf ook in de mond. In 
die vaderlijke beweging van Jezus open-
baart God zich als Vader. En omdat, - zo-
als zij aan Jezus zien - die Vader gren-
zeloos ruimte schept, voegen ze er ‘al-
machtig’ aan toe: God almachtige Vader. 
Ze gingen zeggen ‘Ik geloof in God de 
almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde’. Want in Jezus hadden ze gezien, 
dat aan deze overweldigende beweging 
hemel en aarde elke dag weer opnieuw 
hun ontstaan te danken hebben.

Het rechterpaneel
Christenen zien de Eeuwige ook - in Je-
zus en boven hem uitreikend - in de goe-
de creatieve geest van mensen. Ook daar-
in tintelt Iets, Iemand Groters. Dit noe-
men ze ‘Geest’; God in de gestalte van de 
Heilige Geest. Dit zagen ze bewaarheid 
in hun eigen groepen christenen die op-
kwamen voor het gave en hele van iedere 
mens en in hun zorg voor het geluk van 
de mensenfamilie (gemeenschap der hei-
ligen); of in de vergevende Kracht in hen 
werkzaam (vergeving van de zonden); of 
in hun diepe overtuiging dat God mensen 
door het doodse heen trekt (verrijzenis 
van het lichaam); of in hun ervaring dat 
‘hemel’ al kan neerdalen hier in de klok-
kentijd, wanneer mensen elkaar als broer 
en zus aanzien (eeuwig leven)! 

Dit	keer	aandacht	voor	het	christelijke,	in	de	volgende	Roerom	voor	het	islami-
tische	gedachtegoed	en	straks	beide	in	één	lijst.

De auteur van 
Mohammed en 
Jezus ‘op gelijke 
hoogte’ met el-
kaar in gesprek 
in De Roerom 
februari 2008, 
p. 5 is Al Biruni 
(973-1048), een 
veelzijdig ge-
leerde, die ken-
nis paarde aan 

een grote openheid voor andere pro-
feten en religies. Een voorbeeld voor 
onze tijd! 

Na enkele jaren amper rust 
stond de Heer van de Tijd mij 
toe naar huis te gaan, maar 
ik kon de dingen van deze wereld
niet van me afzetten. 
Het riep bij dwaze lieden venijn
bij wijze mensen medeleven op.

Het christelijke gedachtegoed verbeeld
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Redactie

Gedicht gedacht

Maart

Maart - stond van het prille begin
Van de lente, de regen, de wind
Van het zonlicht op huizen en daken
Van de nieuwheid in God, van het kind.

De treurwilg bloeit op langs de sloot
De vogels verblijven in soorten
Een roodborstje, eenzaam, pikt kruimels op 
De wereld is in hergeboorte.

Maart - grillig van aard en van ziel
Het hagelt van hoog uit het grauwe 
De bliksem slaat glans langs het wolkendek
De aarde wacht af, vol vertrouwen. 

De mensheid doet voort in gezucht
Het kind laat de wereld gebeuren
De weide lacht groen, de kieviet tjoewiet 
De bloesems van God zingen geuren.

Ine Verhoeven

De poort van de dood

hoe breed is de poort van de dood
sinds aloude tijden wijd open
de muil van dit monster gaapt groot

’t legt tijdig op ons zijn beslag
gebreken en noden en kwalen
belagen ons leven op klaarlichte dag

de dood en trawanten zijn sterk
die sloper is niet te ontlopen
zijn knechten zijn hevig aan ’t werk

nu zend mij uw engel uw geest
wil mij in uw tempel onthalen
bespaar mij de dood zo gevreesd

de smalle weg zal banen uw woord
dat mij zal bezielen en dragen
totdat ik toekomst vind in uw poort

een lied zal dan mijn bezigheid zijn
wanneer in uw huis ik verkeren
en jubelen mag in vreugde en pijn

Nico Tromp msc          (Psalm 9,14-15)De laatste dagen

Hij hoort soldaten buiten bij de deur. Komen ze hem nu al halen? Zou dat? Gehaast neemt 
hij brood en wijn en spreekt in flarden. Er is geen tijd voor een mooie avondmaalrede: Be-
vrijding… maaltijd met onze God… onze Vader… eet en drinkt wat… vrienden zijn we… 
de Thora is ons leven… vergeet me niet… het zal mijn laatste maaltijd zijn... God helpe ons. 
Een dag later heeft hij, uitgeput, dorst. Men laaft hem spottend met zure wijn. Hij denkt aan 
de maaltijd van gisteravond. Niemand van zijn vrienden is bij hem. Denken ze niet meer 
aan hem? Het zal toch wel? God, help me.

Frans Boddeke

0pstanding

Opstanding, een belofte: 
gezwollen knoppen aan bomen en struiken, 
de groeiende buik van een zwangere vrouw,
’n mens die zich opricht uit levenloosheid.

Maar wie de dood niet kent
van dorre takken,
van een onvruchtbare schoot,
van een mens als rest van stof,
hunkert niet naar de belofte,
ziet niet gespannen uit naar opstanding.

Opstanding
is tekenen van leven zien
waar de dood zich opdringt
vanuit het geloof
dat God het werk van zijn handen
niet laat vervallen,
wat er ook gebeurt.

Hans Leenders, Abdij Sion, oktober 1985

De dood heeft niet het laatste woord. 
Kapel van de zusters van de Retraite Chrétienne Noord Jura, 
Les Fontenelles Frankrijk. (© Foto: Pieter Reesink)
 

Gemis

Drie uur in de nacht 
de slaap wil niet komen 
ik sluit mijn ogen 
moe ben ik 
zo zonder jou 
mijn hart doet pijn 
eenzaam 
even droom ik weg 
dan sta ik op en 
loop naar buiten 
de nacht is mooi 
ik ruik 
het rijpe gras 
uitnodigend tot liggen 
ik kijk naar boven 
zie maan en sterren 
mijn ogen zoeken 
dan zie ik jou 
heel dicht bij 
je handen wenken 
ik ren naar jou 
hunkerende liefde 
een zachte omhelzing 
innig, niet lang 
je laat me los 
je was er 
eeuwigdurend verlangen 
een uitgekomen wens 
of toch een droom?

Joop van Beurden

Kinderen zeggen ...

Wanneer ben je
een volgeling 
van Jezus, vroeg 
het meisje van dertien.

Als je niet meer
wilt bezitten dan
nodig is en wat
je meer hebt
wegschenkt aan de armen,
was mijn antwoord.

Dan bent u het niet,
zei ze prompt.

Geert Boogaard
gelezen in Solidair ’t Eikske
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Johan Strang

Kruisweg en mariamonument Vijlen

We maakten de laatste dag van het jaar 
een wandeling door Vijlen en het prach-
tige Vijlenerbos. Tegen het einde van het 
bos kwamen we uit op een open plek, 
waar we een monumentje met een maria-
beeld en een kruisweg aantroffen. Een op-
vallend geheel: een open plek aan de rand 
van een bos, veertien kruisweg-staties, 
een mariamonumentje en enkele zitban-
ken; alles in de open lucht en goed onder-
houden. De anderen wandelden verder; 
ik maakte foto’s van de kruisweg. Mis-
schien zouden ze ooit bruikbaar zijn voor 
een Goede Vrijdag-viering. Een kleine pla-
quette geeft - te summier - aan wat hier 
is. Waarom juist híer een monumentje en 
een kruisweg? Wat naspeuringen leveren 
het volgende op. 

Het idee
In het begin van de Tweede Wereldoorlog 
wandelde de kapelaan van de parochie H. 
Martinus in Vijlen samen met enkele an-
deren door het Vijlenerbos. Ze kwamen 
aan de rand ervan op een plaats die van-
ouds gemeenschappelijk eigendom van 
de inwoners van Vijlen is 1. Ze kwamen 
op het idee daar een monument voor Ma-
ria op te richten, - waar mensen naar toe 
kunnen om te bidden en troost te vinden. 
De kapelaan werd later overgeplaatst en is 
om zijn verzet tegen de Duitse bezetting 
gedeporteerd en omgekomen. Zijn opvol-
ger heeft het idee overgenomen. 

Mariabeeld
In Vijlen werd een comité opgericht voor 
de oprichting van het mariamonument. 
Dit comité heeft het met hulp van de in-
woners laten maken. Op 27 mei 1945 
wijdde mgr. G. Lemmens, toenmalig bis-
schop van Roermond, het in: een wit 
beeld op een stenen sokkel, goeddeels ge-
maakt van stenen uit het Vijlenerbos. Het 
oorspronkelijke mariabeeld is ontworpen 
door een zekere Lieben uit Brunssum, 
uitgevoerd in klei en gebakken in het be-
kende keramiek-atelier Sint Joris in Bee-
sel. Het heeft de tand des tijds niet door-
staan. De bekende Limburgse kunstenaar 
Sjef Drummen (1921-1996) maakte een 
nieuw Mariabeeld dat in oktober 1966 is 
geplaatst en ingezegend door de toenma-
lige pastoor van de H. Martinus in Vijlen. 
Dit beeld staat er nu nog.
 
Sjef Drummen
De kruisweg langs de wandelweg van en 
naar het Vijlenerbos is in 1988 op aan-
dringen van het mariacomité toegevoegd 
aan het bestaande mariamonument. Deze 

kruisweg is ontworpen door Sjef Drum-
men. Deze keuze lag voor de hand. Hij 
had het mariabeeld gemaakt en meerdere 
kunstwerken voor kerken en kapellen in 
Limburg ontworpen, waaronder de uit 
twintig (!) staties bestaande kruisweg in 
de parochiekerk van Wijlre en de kruis-
weg in de parochiekerk van Lauradorp, 
nu Landgraaf. Ook maakte hij een glasap-
pliqué voor de kerk van de H. Joseph in 
Heerlerbaan, nu Heerlen. Sjef Drummen 
maakte ook vele andere kunstwerken. Op 
de markt in zijn geboorteplaats Heerlen 
staat een levensgroot beeld van de markt-
koopman, in Brunssum een beeld van de 
mijnwerker - wat Drummen aanvanke-
lijk zelf was - en in Rolduc een beeld van 
de zaaier. Hij schilderde en tekende ook 
landschappen en portretten. De kruisweg 
in Vijlen telt veertien staties, elk op een 
bakstenen zuil waarop de titel van de sta-
tie. De staties zelf zijn van klei, eveneens 
gebakken in het atelier Sint Joris in Bee-
sel. 

Dankbare mensen
De functie van het mariamonument wordt 
duidelijk als je de plaquettes bij het mo-
numentje ziet. Op een plaquette danken 
de inwoners van Vijlen dat oorlogsgeweld 
hen bespaard is gebleven. Uit een andere 
spreekt dankbaarheid voor de behouden 
thuiskomst van de Vijlense militairen uit 
het toenmalig Nederlands Indië. Een mooi 

De	laatste	dagen	van	2005	brachten	we	met	ons	gezin	door	in	de	buurt	van	
Vaals.	Het	was	mooi	open	winterweer	en	het	had	de	dagen	ervoor	gesneeuwd.	
Een	uitstekende	gelegenheid	om	te	wandelen.	

overblijfsel van volksdevotie. Toen we 
daar wandelden en het mariamonument 
bekeken, dwaalden onze gedachten af 
naar ons verblijf in Zuid Amerika in 2004. 
In Arica, een havenstadje aan de Stille 
Oceaan in het noorden van Chili, ligt een 
heuvel tegen het stadscentrum. Op de top 
daarvan staat een mariabeeld - Maria del 
Carmen - dat ’s avonds verlicht is. Aan de 
voet van dit beeld zijn talrijke dankbetui-
gingen voor Maria aangebracht. 
Kruisweg en mariamonument in Vijlen 
worden door het mariacomité onderhou-
den. Elk jaar heeft er vanuit de parochie-
kerk een mariaprocessie plaats naar het 
mariamonument aan de rand van het Vij-
lenerbos.  

1) Ook Noord-Brabant kent vanuit het verle-
den ‘gemeenschapsplaatsen’ zoals de Gement 
in Vught of het driehoekige Groenplein in 
Haaren. 

Kruisweg in het prachtige Vijlenerbos te Vijlen (© Foto’s: Johan Strang)

Mariamonument in Vijlen
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Samen op pad
Redactie

De	Roerom	besteedt	maandelijks	aandacht	aan	mensen	met	een	beperking,	
hoe	dan	ook.	Naast	enkele	korte	gedichten	uit	die	kring,	nu	aandacht	voor	de	
belevenis	van	Hennie	Lemmens	en	wat	Linda	van	Geffen	ervoer	rond	de	dood	
van	een	gehandicapte.	

Hennie schrijft een boek 

Vorige	week	beleefde	Hennie	Lemmens	
uit	Cuijk	iets	spannends.	Hennie	heeft	
een	verstandelijke	beperking	en	woont	
bij	Dichterbij.	Omdat	Hennie	een	boek	
heeft	geschreven	en	geïllustreerd,	werd	
ze	uitgenodigd	om	mee	te	werken	aan	
het	tv	programma	TVZ11,	een	dertiende-
lige	televisie	serie	op	Omroep	Brabant,	
gemaakt	door	mensen	met	een	verstande-
lijke	beperking.

Vier jaar had ik verkering met Jan Peters 
uit Beugen. Wij deden veel samen: volks-
dansen, wandelen, bezoekjes afleggen en 
toen ging Jan zomaar onverwacht dood. 
Daar was ik erg van geschrokken. De fa-
milie, mijn huisgenoten en de begeleiding 
hadden mij heel erg ondersteund, maar ik 
bleef verdrietig. Een begeleidster die met 
een groep boeken schreef, vroeg of ik over 
mijn vriendschap met Jan wou schrijven 
en tekenen. Dat wilde ik graag en daardoor 
kon ik het gemis van mijn vriend Jan beter 
verwerken. Door erover te schrijven en te 
tekenen heb ik mijn verdriet goed verwerkt 
en voelt mijn hartje weer blij.

Een paar weken geleden kreeg ik van Om-
roep Brabant de uitnodiging om over mijn 
boek te praten. Ze vertelden dat het voor 
een tv opname was. Dat vond ik leuk en 
ook heel spannend. In Cuijk zijn televisie-
opnames gemaakt en ook in Beugen waar 
Jan woonde. Ik vond het interessant met 
al die camera’s op mij en op mijn boek ge-
richt. Soms moest ik iets wel drie keer op-
nieuw doen. Ik heb ook een gesprekje ge-
had met Renate Schutte met de rode haren, 
van Omroep Brabant. Die zei dat ze mijn 
boek prachtig vindt. Op woensdagavond 27 
februari ben ik om 19.00 uur op televisie 
geweest in het programma TVZ11 van Om-
roep Brabant. Het programma werd om het 
hele uur herhaald tot donderdagmiddag 21 
februari. Ik ben er heel trots op. Het is de 
eerste keer dat ik op televisie ben geweest. 

Stroopwafels en spekjes

Linda van Geffen

Gedoopt, eerste communie en vormsel ge-
daan, maar verder had ik niets met het 
christendom. Nu heb ik al vier jaar verke-
ring. Het viel me bij mijn vriend thuis op 
dat iedereen bad voor het eten en regelma-
tig naar de kerk ging. Ik ben daarin mee-
gegroeid. In de lente steken we bijvoor-

beeld in de Hasseltse kapel een kaarsje op. 
Het christelijk geloof ging wel iets meer 
voor me leven, maar ik had er nog steeds 
niet echt ‘iets’ mee. Dit veranderde vorig 
jaar.

Mijn vriend had twee zieke, gehandi-
capte broertjes. Een nieraandoening en 

zodat hij de hemelpoort binnenkon. Ook 
deden ze stroopwafels en spekjes in zijn 
kist, want daar hield hij zo van. En zijn 
knuffel Ernie moest mee naar boven. Ik 
vond het mooi hem dingen ‘mee te geven’. 
Toen moesten we de kist dicht doen en al-
lemaal een knop erop draaien. Het jongste 
broertje werd erg emotioneel. Hij pakte in-
eens mijn hand en wilde dat we nog een 
keer met z’n allen het ‘Onze Vader’ zou-
den bidden, want daar had hij steun aan. 
Dit deden we. Ik voelde zelf de troost en 
steun die híj daarin vond. Tot op de dag 
van vandaag staat er nog altijd een bran-

zeer slecht gezichtsvermogen. Ook cog-
nitief waren ze beiden zwak. Zijn jongste 
broertje is een zmlk-leerling; zijn oudste 
broertje, nog zwakker, zat op een speciale 
school/woongroep in Breda. Hij was acht-
tien, maar had het verstand van een kind 
van drie. Twee jaar geleden ging zijn ge-
zondheid achteruit. Beide broertjes had-
den een niertransplantatie gehad, maar 
van de oudste werkte de nieuwe nier niet 
goed meer. Geleidelijk werd duidelijk dat 
zijn lichaam de nier afstootte. Hij had niet 
lang meer te leven. Toch leek het even 
wat beter te gaan. Hij heeft nog een vol 
jaar geleefd, zonder dat er iets aan hem te 
merken was. Dan vergeet je een beetje dat 
iemand doodgaat. Tot het ineens bergaf-
waarts ging. Na een zwaar ziekbed is hij 
vorig jaar 23 maart in zijn slaap overleden.
Toen heb ik ontdekt wat het christelijk ge-
loof voor mij betekent. We stonden op de 
woongroep met z’n allen rond de open kist 
met het lichaam van het broertje. Vader en 
moeder stopten hem een euro in de hand 

dend kaarsje bij de foto van het broertje. 
Zo willen we hem laten weten dat we aan 
hem denken, nooit zullen vergeten. En 
het kaarsje in de Hasseltse kapel is nu ook 
voor hem.

Renate Schutte van Omroep Brabant samen met Hennie Lemmens

lente

de lente komt 
er groeien nieuwe blaadjes 
aan bijna alle bomen 
met allemaal groene kleuren

de zon staat aan de hemel 
meisjes springen touwtje 
jongens knikkeren 
wat gezellig in de lentezon

Stijn Frantzen
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‘Wij moeten erkennen, dat de dood van 
God een historisch feit is: God stierf in 
onze tijd, in onze geschiedenis, in ons be-
staan. In zoverre wij in ons lot leven, kun-
nen we geen spoor van Gods aanwezig-
heid of een beeld van zijn werkelijkheid 
kennen.’ Dit schreef Thomas Altizer, die 
de radicale theologie onder de aandacht 
heeft gebracht door zijn unieke stijl en 
zijn talent zich zeer oorspronkelijk uit te 
drukken. Voor de meeste mensen was hij 
moeilijk te volgen, omdat zijn opvattingen 
volkomen tegengesteld waren aan de ge-
bruikelijke verkondiging in de kerk. Hoe-
wel hij op een beeldenstormer lijkt, wilde 
hij feitelijk een positieve boodschap bren-
gen. Hij was zich ervan bewust dat de ge-
schiedenis het punt had bereikt, waarop 
de meeste mensen volkomen wereldlijk 
dachten. Sommigen spreken nog wel over 
godsdienstige aangelegenheden, maar dit 
wil niet zeggen dat zij geloven in de gods-
dienst en zij leven er nog minder naar. Hij 
zocht naar de zin van het heilige midden 
in de wereldlijkheid van de mens. De ou-
dere versie van religie is voorgoed voorbij, 
‘God is dood’. Om het sacrale te ontdek-
ken, moeten we niet meer achteruit kijken 
naar voorbije periodes, toen het heilige te 
vinden was in de kerk en in de symbolen 
rondom een transcendente God. Het pro-
fane is het sacrale geworden.

Buiten de kerk
Het christendom moet de radicaalste uit-
daging onder ogen zien die het sinds haar 
ontstaan heeft gekend. De kerken staan 
machteloos en zijn er onvoldoende voor 
uitgerust. Er bestaat volgens Altizer trou-
wens geen enkele noodzaak, waarom het 
christendom zou moeten samenvallen met 
de kerkelijke uitingen ervan. Deze vereen-
zelviging is misschien zelfs wel een van 
de belangrijkste oorzaken voor de moei-
lijkheden waarmee het christelijk geloof 
zich nu geconfronteerd ziet. Hij doet een 
beroep op theologen om te erkennen dat 
wij leven in een na-christelijke tijd. De 
theologie hoeft niet meer parallel te lopen 
met het leven van de kerk, want zij moet 
de aanwezigheid van Christus in de we-
reld zoeken. Haar eerste plicht is loyali-
teit tegenover Christus in de totaliteit van 
de menselijke ervaring. De theoloog moet 
de universele aanwezigheid van Christus 
zoeken, zelfs wanneer dit zou betekenen 
dat hij zich afwendt van het kerkelijke ge-
tuigenis.

De krankzinnige
De uitdrukking ‘God is dood’ komt van 
Nietzsche in zijn bekende passage over 
de gek op het dorsplein. Heeft u wel eens 
gehoord van de gek die op een stralende 
ochtend een lantaren aanstak en naar de 
mark rende, voortdurend schreeuwend: ‘Ik 
zoek God!’ ‘Is hij soms verdwenen?’ vroeg 
de een. ‘Houdt hij zich verborgen? Is hij 
bang voor ons?’ vroeg een ander. De krank-
zinnige sprong midden tussen hen in en 
riep: ‘Ik zal het jullie zeggen. Wij hebben 
hem vermoord. Horen we niet het geluid 
van de grafdelvers die God begraven? Rui-
ken we niet het goddelijk bederf? God is 
dood! God blijft dood! En wij hebben hem 
vermoord! Hoe zullen wij onszelf troosten, 
wij, de meest moorddadigen van alle moor-
denaars? Het heiligste en machtigste dat 
de wereld ooit heeft gehad, is onder ons 
doodgebloed. Wie zal het bloed van ons af-
vegen?’
Toen zweeg de gek, ook zijn toehoorders 
zwegen en keken hem verbaasd aan. Hij 
wierp zijn lantaren op de grond zodat die 

stuk brak en uitging. ‘Ik kom te vroeg,’ 
zei hij, ‘Dit is voor mij nog niet het juiste 
ogenblik. Deze wonderbaarlijke gebeurte-
nis is nog onderweg en heeft mensenoren 
nog niet bereikt. Deze daad is nog verder 
van hen verwijderd dan de verste ster en 
toch hebben ze hem verricht!’ Het verhaal 
gaat verder dat de gek diezelfde dag in 
verschillende kerken zijn requiem aeter-
nam Deo zong. En elke keer als men hem 
buiten zette, antwoordde hij: ‘Wat zijn 
deze kerken anders dan graftomben en 
monumenten voor God?’

Eens was er een God
Desondanks moeten de woorden ‘God is 
dood’ niet alléén met Nietzsche in ver-
band worden gebracht. Altizer en Hamil-
ton beschrijven verschillende manieren 
waarop de uitdrukking ‘God is dood’ kan 
worden verstaan. Het kan betekenen, dat 
er geen God is en dat er nooit een God 
heeft bestaan. Dit traditionele atheïsme 
verwerpen zij echter. ‘God is dood’ kan 
ook betekenen dat onze traditionele reli-
gieuze taal moet worden herzien, zoals 
zichtbaar wordt in de verschillende pogin-
gen om de liturgie en de liturgische taal in 
de kerk te herzien. Maar dit beschouwen 
ze slechts als de ‘zachte’ interpretatie van 
radicale ideeën.
De christelijke traditie is niet meer in staat 
om de mensen te verlossen en te genezen 

Marcel Zagers

Radicale theologen

In	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	eeuw	namen	verschillende	jonge	theolo-
gen	in	Amerika	het	woord,	die	hun	denken	aanduidden	als	radicale theologie.	
Ze	waren	radicaal	in	hun	interpretaties	van	het	christelijk	geloof	en	preekten	
de	dood	van	God.	Daarom	staan	ze	ook	bekend	als	God is dood-theologen.	Tot	
de	belangrijkste	vertegenwoordigers	van	deze	beweging	behoren	Altizer,	Ha-
milton	en	Van	Buren.

Peter Heij Looking for God 1993, olieverf op doek, 150x175 cm.
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- de symbolen van Christus en kruis, ge-
boorte en verrijzenis hebben hun macht 
verloren. De moderne kijk op de wereld 
maakt het ons onmogelijk te geloven, dat 
God de problemen voor ons kan oplos-
sen. Wij moeten het feit onder ogen zien, 
dat wij naar de wetenschap uitzien voor 
de hulp die vroegere generaties aan God 
vroegen. Dit komt al meer in de buurt van 
wat de radicale theologie bedoelt.
In elke tijd maken mensen hun eigen go-
den of idolen. Deze goden moeten sterven 
zodat de ware godheid kan verschijnen en 
in ons godsdienstig leven wordt herboren. 
In deze opvatting schuilt weliswaar een 
moment van waarheid, maar ook deze in-
terpretatie is te zwak om als ‘God is dood’ 
te worden betiteld. Eens was er een God 
die men behoorde te aanbidden, maar 
zo’n God is er nu niet meer - dát is het 
standpunt van de radicale theologie.

Dietrich Bonhoeffer
De woorden ‘God is dood’ moeten niet al-
léén met Nietzsche in verband worden 
gebracht. Altizer bouwt zijn radicale theo-
logie ook op de gedachten van Dietrich 
Bonhoeffer over een religieloos christen-
dom en een volwassen geworden wereld. 
De wereld heeft haar groeiperiode achter 
de rug en het stadium van de volwassen-
heid bereikt. De christenen zouden de se-
cularisatie en de onafhankelijkheid van 
de moderne mens niet als tragisch moeten 
ervaren. Afhankelijkheid en behoeftigheid 
zijn niet de juiste termen om de verhou-
ding tussen mens en God te omschrijven. 
God is geen werkhypothese; we moeten 
zonder hem leren leven; alsof hij er niet 
is. ‘De God die met ons is, is de God die 
ons verlaat. Voor en met God leven wij 
zonder God.’
In een volwassen geworden wereld kun-
nen wij niet langer religieus zijn, wanneer 
we religie zien als een systeem waarin 
God wordt gezien als een behoeften-ver-
vuller of als een probleem-oplosser. Er 
zijn wel problemen en behoeften, maar de 
oplossingen kunnen alleen uit de wereld 
zelf voortkomen, niet uit God. Men moet 
niet aan God vragen datgene te doen wat 
de wereld zelf kan doen: vergeving schen-
ken, eenzaamheid overwinnen, uitwegen 
uit de wanhoop verschaffen, de angst voor 

de dood tot bedaren brengen. Dit zijn de 
problemen die de wereld stelt aan dege-
nen die in de wereld leven. De wereld is 
zelf best in staat aan die problemen het 
hoofd te bieden. Een pleidooi voor een re-
ligieloos christendom. Omdat de wereld 
volwassen is geworden en niet langer af-
hankelijk, is de God van de religie - die 
problemen oploste die op geen andere 
manier op te lossen waren en die in de 
behoeften voorzag waarin door niemand 
anders kon worden voorzien - onmoge-
lijk en onnodig geworden. De christen 
zal zich, in ieder geval voorlopig, voor-
namelijk door zijn gedrag en niet door 
zijn woorden in deze wereld verstaanbaar 
moeten maken. Het zijn de christenen zelf 
die werkend in de wereld waartegen ze zo 
overtuigend mogelijk ‘ja’ zeggen, op dy-
namische wijze duidelijk moeten maken 
of hun boodschap echt of vals is. Wat de 
christen dan nog onderscheidt van zijn 
niet-christelijke kameraad? ‘De mens heeft 
de opdracht Gods lijden aan de goddeloze 
wereld mee te lijden.’ Dit schreef Bonhoef-
fer op 18 juli 1944.

Een geloofsbelijdenis
De radicale theologie - een theologisch 
avontuur - zoekt naar een geheel nieuwe 
manier van theologisch begrijpen. Het is 
niet zomaar een zaak van geen-God-heb-
ben, want ze ervaren het als een verlies. 
Ze verliezen niet een afgod, maar de God 
van de christelijke traditie. Toch blijven ze 
doorgaan met zichzelf christenen te noe-
men.
De verkondiging van Gods dood is een 
christelijke geloofsbelijdenis. Wie weet 
dat God dood is, kent de God die stierf in 
Jezus Christus. Alleen een christen kan 
daarom werkelijk spreken over de dood 
van God. Alleen de christen kent de God 
die zichzelf ontkent in zijn eigen openba-
rende en verlossende daden. Wie belijdt 
dat God dood is, spreekt over een actu-
eel en reëel gebeuren - een gebeuren dat 
werkelijk plaats gevonden heeft in de his-
torische zin van het woord. De radicale 
christen verkondigt dat God werkelijk 
gestorven is in Christus. En zijn dood is 
een definitief en onherroepelijk gebeuren 
dat niet ongedaan kan worden gemaakt 
door een daarop volgende ‘godsdienstige’ 
verandering. Een godsdienstige omkering 
kan de levende God van het oude verbond 
niet terugroepen.
Noch de menswording, noch de kruisiging 
kunnen gezien worden als afzonderlijke 
gebeurtenissen die eens en voorgoed heb-
ben plaats gehad. Zij moeten gezien wor-
den als de eerste uitingen van een zich 
voorwaarts ontwikkelend verlossingspro-
ces, - een proces dat bestaat in een voort-
schrijdende overgang van ‘de Geest in het 
vlees’.

Van God genieten
Hamilton ontkent dat de mens God nodig 
heeft en dat er bepaalde dingen zijn die 
alleen God voor hem kan doen. Als we 
stellen dat we mensen zijn die uit de kerk 
naar de wereld trekken, als we zeggen dat 
we wereldse mensen zijn, dan betekent 
dit dat we God niet vragen iets voor ons 
te doen waartoe de wereld in staat is. Als 
we bereid zijn deze weg te gaan, dan ver-
trouwen we er op dat de wereld en niet 
God onze behoeften vervult en onze pro-
blemen oplost. En áls God voor ons nog 
een rol speelt dan heeft die een ander ka-
rakter.

Stefan Belderbos Uncover my Lord 1996, fotomontage

Deze combinatie van op een bepaalde ma-
nier God verwerpen en op een bepaalde 
manier ja-zeggen tegen de wereld ver-
schilt van het ‘gewone atheïsme’. We moe-
ten zoeken naar een terminologie die niet 
afhankelijk is van noden en problemen. 
Als God niet nodig is, als we ons met 
onze noden en problemen tot de wereld 
wenden en niet tot God, misschien gaan 
we dan begrijpen dat we van God moe-
ten genieten, dat we ons in hem moeten 
verheugen. De plaats waar we zoeken is 
niet voor een altaar maar in de wereld, in 
de stad, samen met vijand en behoeftige 
naaste. De plaats waar we zijn bepaalt ons 
geloof, want geloof en liefde zijn in deze 
tijd van wachten tot elkaar gekomen.
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Erfgoed op eigen benen nodigt eigenaren 
van religieuze gebouwen uit creatief na te 
denken over de toekomst van hun gebou-
wen. Uitgangspunt is dat het draagvlak 
voor behoud van het gebouw versterkt 
kan worden door (neven)gebruik van het 
gebouw in de vorm van maatschappelijke 

Vroeg inschrijven
De inschrijvingstermijn startte 5 maart en 
eindigt 1 november 2008. Op 1 juni wor-
den twintig vroege inschrijvingen beloond 
met gespecialiseerd advies op het gebied 
van exploitatie door de Stichting Oude 
Groninger kerken. Zo kunnen deze inzen-
ders hun plan aanscherpen. In november 
kiest een deskundige jury zes genomi-
neerden. De bekendmaking van de win-
naar en de prijsuitreiking gebeurt op 11 
december te Middelburg. 

Oude Nikolaaskerk
Over veelvuldig en veelvormig gebruik 
van ‘religieus erfgoed’ gesproken! In de 
Protestantse of Oude kerk te Helvoirt 
komt de Protestantse Gemeente wekelijks 
op zon- en feestdagen voor een dienst 
samen. Op hoogtijdagen en op zaterdag-
avond om de veertien dagen verzorgt 
Open Kerk - een gemeenschap van katho-
lieke komaf - een viering rond Brood en 
Beker in meditatieve sfeer. Vaak wordt dit 
kerkje uit de vijftiende eeuw uitverkoren 
voor huwelijksvieringen en uitvaarten. 

Maar de Oude Kerk wordt niet alleen voor 
direct liturgische samenkomsten gebruikt. 
De Protestantse Gemeente houdt er ieder 
jaar tegen Kerstmis haar adventsmaaltijd. 
Maandelijks maakt de stichting Noten 
op de Noen op de derde zondag gebruik 
van het kerkje voor een ‘koffieconcert’ op 
hoog niveau, waarvoor musici en muzi-
kanten uit het dorp, de directe omgeving 
en het hele land worden uitgenodigd en 
dat van alle kanten belangstellenden trekt. 
Jaarlijks organiseert Ten Toon aan de Leye 
in oktober een expositie van bekende en 
minder bekende kunstenaars, waarvoor 
eveneens veel belangstelling bestaat. De 
Protestantse Gemeente en ook Stichting 
Open Kerk hebben vanwege de dragende 
akoestiek van het kerkje hier enkele cd’s 
opgenomen, waarbij dankbaar gebruik is 

gemaakt van het kleine mooie oude me-
chanisch orgel. In het verleden zijn hier 
ook druk bezochte liturgische studieda-
gen gehouden en dit zal in de toekomst 
hopelijk nog wel eens gebeuren. Zo wordt 
- voor de vuist weg opgesomd - de Protes-
tantse of Oude Kerk in Helvoirt gebruikt. 
Einde 2007 is er van de hand van Hein de 
Noo en Wim Slingerland een boek over 
deze kerk verschenen onder de titel Hel-
voirt, de Protestanse Gemeente en de Oude 
Sint Nikolaaskerk. Het is verkrijgbaar bij 
een van de auteurs (073) 656 28 17 en bij 
Hans Ludikhuize (0411) 64 38 79; e-mail: 
hludikhuize@hotmail.com. 

Leontien Akkerman

Jeugdgebeuren
Zondag  9 maart jl. verzorgde vioolpe-
dagoge Leontien Akkerman uit Drunen 
met haar vioolleerlingen I Fiedelini een 
concert in de Oude Kerk te Helvoirt. Zes-
tig kinderen dansend en musicerend in 
baroksfeer en in opperste stemming aan 
het werk in een kerk bomvol gevuld met 
ouders, familie, vrienden en andere mu-
ziekliefhebbers. Van dit werkelijk grootse 
‘jeugdgebeuren’ geeft Arianne Simons 
hiernaast een impressie.     

fonds en de Stichting 2008 Jaar van het 
Religieus Erfgoed streven naar publieke 
functies in deze gebouwen die ruimtelijk 
en sociaal vaak sterk verankerd zijn in 
hun omgeving. Het VSB fonds stelt 
€ 100.000,- ter beschikking voor het beste 
plan. De tweede en derde prijs bedragen 
€ 50.000,- en € 30.000,-. Plannen, niet ge-
steund door de eigenaren van de gebou-
wen, worden niet meegenomen.; evenmin 
als plannen waardoor de gebouwen hun 
publieke functie geheel verliezen. 

functies, waardoor naast de geloofsge-
meenschap de omgeving betrokken raakt 
bij het gebouw. De prijsvraag levert een 
actieve bijdrage aan het behoud van beeld 
bepalende religieuze gebouwen. Het VSB 

Erfgoed op eigen benen en ...
Peer Verhoeven

Op	initiatief	van	het fonds Verenigde Spaarbanken	is	de	prijsvraag	Erfgoed op 
eigen benen uitgeschreven	door	de	Stichting	2008 Jaar van het Religieus erf-
goed.	Donderdag	11	december	worden	de	prijswinnaars	bekend	gemaakt.	
Jeroen	Bootsma	(026)	442	17	42,	e-mail:	J.Bootsma@geldersgenootschap.nl	
kan	verdere	informatie	geven.
	

Alle smurfen op een rijtje (© Foto: Peter Stoffels)
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Samen spelen geeft je vleugels
Arianne Simons

Leontien	Akkerman	uit	Drunen	verzorgt	ieder	jaar	een	optre-
den	met	haar	vioolschool Fiedelino	waarbij	de	kinderen	zich	
presenteren.	Vorig	jaar	was	het	modernere	muziek	met	verster-
king	van	microfoons	en	veel	toeters	en	bellen.	‘Dat	wilde	ik	dit	
jaar	niet’	zegt	Leontien.	Het	gaat	dit	jaar	in	de	Oude	kerk	te	
Helvoirt	om	pure	muziek,	de	sfeer	van	eeuwen	geleden.	

je komt dit lichte strijken tot zijn recht. Een lichte streek, méér 
hoeft niet, want de kerk doet de rest.

De groep motiveert
De motivatie van Leontien voor haar werkwijze komt voort uit 
haar eigen plezier in samen met anderen musiceren. Van jongs 
af deed ze dit met huisgenoten en in orkesten en ensembles. De 
viool is uitermate geschikt voor samenspel en samen muziek ma-
ken is een heel bijzondere manier van samenwerken. Je gaat als 
het ware op in een groter geheel. Wie wat zwakker is wordt ge-
steund door degenen met meer ervaring. Het geeft je als het ware 
vleugels. De kinderen van Fiedelino ervaren dit met name tijdens 
de groepslessen. De groepslessen - gegeven naast de individuele 
les - leveren veel op. Het enthousiasmeert en maakt de kinderen 
‘gek en gelukkig’. Leontien ziet dit tijdens die lessen gebeuren. 
Kinderen die nog maar twee losse snaren bespelen worden, zo 
gezegd, opgetild door de andere kinderen.
Tijdens het concert van zondag 9 maart kwam dit samenspel 
goed uit de verf. De kleinste violisten - smurfen - werden gehol-
pen door de kids, de kids door de tieners en de tieners door en-
kele ouders op altviool en cello. De Canon van Pachelbel werd 
bijvoorbeeld gespeeld door de oudste groep, maar vijf ‘smurfen’ 
komen af en toe voorbij wandelen en spelen het eerste melodie-
lijntje mee. Er ontstaat samenwerking; ze letten onderling op 
elkaar en voelen dit aan. Bij sommige kinderen lijkt dit vanzelf 
te gaan. Er ontstaat bij dit musiceren meer dan enkel noten. Mu-

Hoewel barok verder van de kinderen afstaat, wil Leontien ze 
juist met deze pure muziek bereiken. ‘Het is eerst lastig, en dan 
yes; het groeit! Kinderen groeien in de muziek en hun reactie is 
dan: wat klinkt dit mooi.’

Fraaie akoestiek
De Oude Kerk in Helvoirt, veel ouder maar in zijn huidige vorm 
uit de vijftiende eeuw, is vanwege de sfeer voor dit concert ge-
kozen. De lokatie helpt je in te beelden hoe het in de tijd van de 
barok was, net zoals de kleding bijvoorbeeld. En de akoestiek is 
fraai. Als violist merk je dit. Je strijkt een snaar aan en het klinkt 
prachtig. Je wordt als het ware door de ruimte geholpen om een 
mooie toon te maken. Heel anders dan bij een droge akoestiek. Het 
klinkt alsof je beter bent. Je hebt het gevoel: Goh, ik kan het best 
wel goed. Tijdens de generale repetitie kwam alles samen, zoals je 
hoopte, tot een hoogtepunt! Ook de danseresjes die de muziek nog 
eens ondersteunden dansten parmantig en zeer galant.

Charlotte(15): ‘Een barokconcert geven in de Oude Kerk hier 
is speciaal, omdat het beter klinkt. En het heeft wat; samen-
spel voelt echt anders. En dan bij de Air van Bach: iedereen, 
groot en klein, speelt mee. De kleding maakt het nog specia-
ler.’

Imke (13) die de solo-vioolpartij van het Erbarme Dich voor 
haar rekening nam: ’Ik moest er bijna van huilen. Zo mooi 
joh! En voor de rest ... ik weet niet hoe ik het moet uitleg-
gen.’’

zikaliteit is opgaan in een groter geheel, het totale gevoel van 
opgaan. Muzikaliteit heeft te maken met zich kunnen overgeven 
aan muziek. ‘Spiritualiteit’, zegt Leontien ‘daar doe ik het voor.’ 
En ze voegt eraan toe: ‘Het Erbarme Dich uit Bach’s Matteuspas-
sie is het hoogtepunt van het concert. Barokmuziek ervaren in de 
passietijd. Maar dit kan voor iedereen anders zijn.’

Het kids orkest  (© Foto's: Peter Stoffels)

Danseresjes van de Aleph  (© Foto's: Peter Stoffels)Samenspel voegt toe
Het enthousiaste vioolspel van de kinderen met elkaar is niet al-
leen een genot om naar te luisteren en te kijken, maar het voegt 
iets toe aan de beleving van kinderen. De viool leeft in Drunen 
niet meer dan elders. Wel is dit instrument omgeven met een 
aparte sfeer. Het is immers een ouderwets ambacht. Kinderen 
moeten er veel tijd en energie insteken, er moeite voor doen om 
het te beheersen. Willen ze dit? Hierover zegt Leontien: ‘Het 
straalt van de kinderen af, ze ervaren dat er heel mooie dingen 
bestaan en beleven dit met elkaar.’ Leontien probeert de kinderen 
bij te brengen, hoe men in de tijd van de barok muziek maakte. 
Violisten gebruikten andere strijkstokken, lichter en kleiner. Met 
een moderne stok kun je dit een beetje benaderen. Het komt erop 
neer dat je vrij licht, veerkrachtig strijkt, noten niet vol aanhoudt 
en ritmes overpuncteert. In de akoestiek van het Helvoirtse kerk-

Merlijn(12), die zijn sleutelbeen heeft gebroken, niet kon 
meespelen, maar de rol van aankondiger krijgt: ‘Het is zo 
speciaal omdat iedereen met barok bezig was, klein en groot. 
Het klonk zo mooi, de klank was super. En dat kan alleen 
maar in een ruimte met een mooie akoestiek zoals deze kerk.’
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Franck Ploum

Goede vrijdag

Vele kunstenaars hebben ‘Goede Vrijdag’ 
uitgebeeld in een zogeheten Kruisweg. 
Meestal zijn het veertien staties van ver-
oordeling tot graflegging. Sinds de tweede 
helft van de vorige eeuw komen er steeds 
meer kruiswegen met een vijftiende statie. 
Want Goede Vrijdag is alleen te verdragen 
vanuit de Verrijzenis, wordt zinvol in het 
perspectief van Pasen.

ten diepste ook mens? Levend Water geef ik 
jou, zei hij ooit tegen de vrouw bij de bron. 
Ik zal je levend water geven en je zult 
nooit meer dorst hebben. Is die bron opge-
droogd? Is dit de grens tot waar een mens 
aan God gelijk kan gaan? Het lichaam be-
zwijkt en de mens dorst naar verlossing. 
Hij heeft genoeg aan zichzelf, anderen 
bestaan niet meer en toch die vraag: Wie 
geeft mij te drinken; ik heb dorst!

De doorboorde
Jezus sterft, legt zijn geest in Gods han-
den. Hij blaast zijn laatste adem uit en 
schenkt op dat moment zijn geestkracht 
aan wie achterblijven. De kracht van die 
doorgegeven geest zien de machthebbers 
over het hoofd. Zij zien alleen maar het 
levenloze lichaam aan het kruis. Toch 
voelen ook zij dat dit het einde niet is. 
Waarom een dode nog doorboren met een 
lans? Het lijkt een soort wanhoopsdaad, 
een zoeken naar houvast dat er niet is. Zo-
als iemand, die beheerst wordt door angst 
voor inbraak, drie keer terugloopt naar de 
voordeur om te kijken of die goed dicht is. 
Zoals iemand die gefixeerd is op controle 
voortdurend kijkt of alles loopt zoals het 
lopen moet. Zo willen zij die Jezus uit de 
weg ruimden zeker weten dat hij dood is; 
controleren of ze van hun grootste vijand 
echt geen last meer zullen hebben.

Ze weten niet dat hun grootste vijand niet 
buiten, maar in henzelf is. De angst die 
hen beheerst gaat niet weg door Jezus aan 

het kruis te nagelen. Al slaan ze nog dui-
zend veroordeelden, staatsgevaarlijken en 
oproerkraaiers aan het kruis, de angst ont-
maskerd te worden en zichzelf naakt in de 
spiegel van de menselijke te zien blijft. 

De verrezene
Goede Vrijdag kan alleen begrepen wor-
den in het licht van Pasen. Marteling, 
pijn, dood en verdriet zijn in zichzelf zin-
loos. Terugkijkend kunnen ze betekenis 
krijgen. Gaandeweg hebben het verdriet 
en de wanhoop van wie achterbleven 
plaatsgemaakt voor iets nieuws. Er kwa-
men steeds meer tekenen dat Jezus in hun 

midden was. Zijn nabijheid werd gevoeld 
wanneer ze samenkwamen en het brood 
deelden. Zijn daadkracht won weer ter-
rein toen ze zijn woorden gingen herha-
len. Zijn liefde, ja hijzelf, werd voelbaar 
en tastbaar in hun contact met de verwor-
penen, de zieken en de ontrechten. In hen 
kwamen ze hem keer op keer tegen.
De geest die hij uitblies aan het kruis liet 
uiteindelijk het verdriet verwaaien, genas 
de wonden en nam bezit van allen die in 
hem een teken van Gods liefde bij uitstek 
hadden ervaren. De ontdekking dat het 
graf niet anders dan leeg kan zijn. Het ge-
loof dat opstanding of verrijzenis realiteit 
is. Die ervaring is het resultaat van een 
proces. Een geloofsproces dat je niet an-
ders laat concluderen dan dat het laatste 
woord aan de liefde is.

Afscheid 
met een machtig teken: 
liefde
tot het uiterste toe, 
solidariteit 
tot over de dood heen.

Goede	Vrijdag	een	bijzondere	dag	in	de	christelijke	traditie:	Jezus’	dood	aan	
het	kruis	herdacht.	Ontelbare	keren	is	het	verhaal	verteld;	ontelbaar	ook	de	
schilderingen	en	beeldhouwwerken	waarmee	mensen	het	verhaal	van	Goede	
Vrijdag	proberen	te	verbeelden.	

De dorstige
Na een lange vernederende tocht wordt 
Jezus op de berg aan het kruis geslagen. 
Zijn veerkracht is groot. Nog steeds gaat 
zijn aandacht uit naar de mensen om hem 
heen. Hij heeft oog voor wie achterblijven 
en in stilte schreeuwen om troost en ver-
lossing. De vrouwen halverwege de berg, 
de veroordeelde naast hem, zijn moeder 
en de geliefde leerling. Hij is ze niet ver-
geten. Toch komt er een moment dat ook 
hij naar binnen keert. Een omslag in het 
gebeuren. Lichaam en geest staan op bre-
ken, alles richt zich op wat komen gaat. 
Er is uitputting en verstilling. Het eind 
van zijn krachten nadert. De doodstrijd is 
begonnen.

Dit moet een mens alleen doen. Tot hier 
toe waren er omstanders, geliefden. Tot 
hier was er aandacht, door alle pijn heen. 
Maar de grens is bereikt; hier kan niemand 
meer volgen. Bloed, zweet en tranen. Elke 
druppel vocht is er uit geperst. Wat rest is 
totale afhankelijkheid van wie hem doden 
wil: wie geeft mij te drinken? Is de beul 

De dorstige

De doorboorde

De verrezene
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De afbeeldingen op pag. 14 maken deel 
uit van een kruisweg van de Limburgse 
kunstenaar Sjef Hutschemakers.
(© Foto’s: Frank Ploum, beeldbewerking: 
Ad van Beurden)

Sjef	Hutschemakers (Banholt 1931) stu-
deerde aan de kunstacademie in Maas-
tricht, vervolgde zijn opleiding aan de Jan 
van Eyck-academie en vertrok in 1963 
naar Amsterdam, waar hem een periode 
van bittere armoede wachtte. Zijn religieu-
ze besef helpt hem in zijn eenzaamheid. 
Hij tekent er met een versleten penseel 
Christusfiguren in Oost-Indische inkt op 
kladblokjes. Nog geen jaar later keert hij 
naar Limburg terug. Hij experimenteert 
met kunstwerken in collages van verschil-
lende materialen en relïëfwerken. In 1974 
gaat hij opnieuw schilderen in olieverf. 
Hij ontwikkelt een eigen vorm van expres-
sionisme. Geen kunst om de kunst, maar 
verstaanbaar werk, dat de toeschouwer 
kan raken. 

Moeder aarde, meestal afgebeeld als een 
weelderige vrouw in aardse kleuren, is 
een telkens terugkerend thema in zijn 

Hij kende
wel angst
maar meer moed,
wel pijn 
maar geen haat,
wel dood
maar teveel liefde.

Zijn lichaam 
gemarteld 
gedood. 

Maar het laatste woord 
zal aan de liefde zijn.

werk: voortkomen uit moeder aarde en 
er weer naar terugkeren. De eeuwige 
kringloop in de natuur. Uit heel zijn werk 
spreekt een religieuze verbondenheid met 
het Limburgse land. Sjef Hutschemaker 
zelf: ‘Het heeft iets meditatiefs als je in 
stilte op het land aan het werk bent. Ik 
wil de aarde voelen. Je gaat er zo in op, 
dat je als het ware uit je zelf treedt, zelf 
aarde wordt.’ Naast Moeder aarde, is de lij-
dende Christus een terugkerend thema in 
zijn schilderijen en etsen. Hij maakt vele 
kruiswegstaties voor verschillende Lim-
burgse kerken. Als vlak na de dood van 
zijn diep religieuze moeder de kerk in zijn 
geboortedorp Banholt wordt gerenoveerd 
grijpt hij de kans aan om de hele kerk te 
beschilderen en van religieuze afbeeldin-
gen te voorzien. Na een bezoek aan het 
Maria-bedevaartsoord Medjugorje kiest 
hij vaker voor expliciet religieuze thema’s 
en onderwerpt ondermeer acht grote glas-
ramen voor de kerk van Oirsbeek met af-
beeldingen van inspirerende heiligen. Op 
dit moment werkt hij aan nog eens vijf ra-
men voor deze oude parochiekerk. 

www.stichtingsjefhutsch.nl

De zachte zomerwind woei over een klein 
korenveld. In keurige rechte rijen wiegden 
rijpe tarwe-aren in het felle zonlicht. Voor 
wie heel goed luisterde was duidelijk te 
horen dat al die volgroeide korenkorrels 
met elkaar buurtten en babbelden in hun 
wonderlijke tarwe-dialect.

O, ’t ruischen van het rijpe graan 
o, kon ik toch uw taal verstaan, 
Wanneer de wind voorbij u voert 
En buigend uwe halmen roert ....

‘Zeg kameraad’, zei de ene graankorrel 
tegen zijn buurman, ‘luister eens: ik heb 
bij mezelf bedacht dat het eigenlijk zo is, 
dat een graankorrel eerst moet sterven 
om daarna rijke vrucht voort te brengen; 
wat denk jij daarvan?’ Maar zijn buurman 
lachte hem uit: ‘Vent, doe niet zo maf! 
Wie praat er nou over sterven in de bloei 
van zijn leven? Schei toch uit en geniet 
van het bestaan; pluk de dag! Lekker zor-
geloos wiegen in het warme zonlicht; lang 
zullen we leven in de gloria.’ De andere 
tarwekorrels in de buurt hadden meege-
luisterd bij dit wijsgerig getinte dispuut en 
vertelden het opgewonden verder. En het 
duurde niet lang of heel het kleine koren-
veld gonsde van de discussies over genie-
ten en ten onder gaan.

Als de ziele luistert
Spreekt het al een taal dat leeft;
’t lijzigste gefluister
Ook een taal en teken heeft ....

En de boer, die net op dat moment hoop-
vol langs zijn akkertje kwam kuieren, 
spitste verbaasd zijn oren: ‘Nou breekt 
mijne klomp’ mompelde hij ‘wat een veld 
vol spiritualiteit ! Zo’n verzameling filo-
sofische tarwe-aren heb ik van mijn leven 
nog niet gezien.’ En grote vreze en ontzag 
vervulde zijn hart. ‘Dit unieke korenveldje 
durf ik niet te maaien en te dorsen’ sprak 

hij huiverig ‘dit is te groots voor mij; hier 
durf ik met mijn zeis en sikkel niet in.’ En 
uit eerbied liet hij zijn akker verder onge-
moeid. En toen in de loop van weken en 
maanden de kille najaarsstormen kwamen 
overwaaien met hun unheimische regen-
vlagen en sneeuwjachten, lag heel het 
veld er nog ongeoogst en verwaarloosd 
bij. Luidruchtige zwermen kraaien, kau-
wen en spreeuwen zwierven sinister over 
de doodse akker. En iedereen die langs 
wandelde mompelde hoofdschuddend: 
‘Wat een slordige bende hier; dit wordt 
nooit meer wat; alle graankorrels zijn ge-
storven.’

Maar toen in het volgende jaar de lieve 
lente met haar zachte geuren weer in het 
land kwam, herrees heel het korenveld in 
ontembare nieuwe bloei en zelfs nog veel 
overvloediger en rijker dan voorheen. En 
zie, daar kwam een rabbi langsgewandeld 
met twaalf volgelingen achter hem aan. 
Peinzend en luisterend bleef hij staan en 
wijzend met zijn vinger sprak hij : ‘Voor-
waar, voorwaar, ik zeg jullie: als de graan-
korrel niet sterft, zal hij geen rijke vrucht 
voortbrengen.’

Oecumenische liturgiegroep De Kempen 
Met dank aan Guido Gezelle

Frits Nagel

Als de graankorrel niet sterft ...

Sjef Hutschemakers

Jezus wordt door zijn moeder in het graf gelegd
15e statie uit een kruisweg van Sjef Hutschemakers
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Joost KoopmansBen Spekman

Evelien Herfkens wilde dit wel doen van-
uit een goed appartement ‘zonder uitzicht 
op een muur en met balkon’, niet te ver 
van haar werk en met eersteklas vlieg-
reizen, bekende ze in de NRC. Het mocht 
niet, maar ze kreeg van de overheid hier 
in de afgelopen jaren daarvoor een paar 
ton ‘huursubsidie’, naast haar salaris van 
160.000 dollar per jaar. Misschien is het 
flauw en typisch Nederlands, maar wat 
voor instelling is dit voor iemand op die 
positie en van die politieke richting; nog 
los van het feit dat met dat extra geld heel 
wat armen geholpen hadden kunnen wor-
den. Dit denk ik ook wel eens als ik door 
landen als Cambodja of - pas nog - Sri 
Lanka reis, medewerkers van de VN of niet 
gouvernementele hulporganisaties (NGO’s) 
in dure SUVs zie rondrijden en zie waar 
ze wonen, borrelen en eten. Dit vertroebelt 
de acties voor de bestrijding van armoede, 
honger en ellende, zoals afgesproken in de 
millenniumdoelstellingen. Heel veel geld 
gaat weg tijdens de rit naar een hopelijk 
betere wereld. 

Ook veel goeds
Er gebeuren natuurlijk ook goede dingen 
en de feiten wijzen uit dat het op een aan-
tal terreinen van armoedebestrijding veel 
beter gaat. Veertig jaar geleden bijvoor-
beeld was er de succesvolle tv actie Eten 
voor India. Nu is India ‘booming’, met 
groeicijfers van 10% per jaar en is er eten 
genoeg, zelfs om te exporteren. Maar in 
Delhi met 15 miljoen mensen en een groei-
end wagenpark, is de milieuvervuiling gi-
gantisch. Er is officieel geen honger meer, 
maar bedelaars zijn er overal. En hoe zit 
het met de sociale rechten? Ronduit erbar-
melijk! Het kastensysteem bestaat overal 
nog en de klasse van de ‘onaanraakbaren’, 

Evelien	Herfkens,	oud	PvdA	minister	van	Ontwikkelingssamenwerking,	werkt	
bij	de	VN	om	regeringen	op	te	jutten	de	millenniumdoelstellingen	uit	te	voeren.	
Vooral	de	armen	die	een	dollar	of	minder	per	dag	te	besteden	hebben,	moet	het	
in	2015	heel	veel	beter	gaan.	Via	vrijwilligers	gaat	ze	die	regeringen	bestoken.

met China - waar 1,3 miljard mensen wo-
nen - met Vietnam etcetera. Omdat China 
actief is in Afrika om er producten af te 
zetten, maar ook om er goedkope grond-
stoffen te halen gaat het sommige Afri-
kaanse landen ook beter. 

le instellingen zoals het Internationaal Mo-
netair Fonds (IMF) en het ontwikkelings-
programma van de VN (UNDP). 

In 2000 hebben regeringsleiders van �8� 
landen internationale afspraken gemaakt: 
vóór 20�� moeten armoede, ziekte en hon-
ger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald 
in acht concrete millenniumdoelen.

Informatie over millenniumdoelen op de 
website: www.millenniumdoelen.nl 

de laagste kaste van de Dalits, wordt be-
handeld als dier. Niet als heilige koe, want 
die geniet een uitzonderingspositie. Maar 
economisch gaat het goed met India dat 
1,2 miljard mensen telt zoals het goed gaat 

Rattenvanger van Hamelen
Gaat het dus beter met de armoedebestrij-
ding? Tot op bepaalde hoogte, maar het 
had veel beter gekund en vooral anders. 
Met respect voor mens en milieu. Dit zegt 
dr. Francine Mestrum die de officiële ar-
moedebestrijding met een kritisch en we-
tenschappelijk oog gevolgd en onderzocht 
heeft. Zij is specialist in ontwikkelings-
politiek en geeft daarin les aan de Vrije 
Universiteit Brussel, de Universiteit Gent 
en de Hogeschool Antwerpen. Door haar 
ervaring als internationaal congrestolk 
weet ze heel goed hoe internationale instel-
lingen functioneren. Ze heeft een helder 
boek geschreven over hoe die instellingen 
- met name de Wereldbank - slinks de ar-
moedebestrijding in een lagere versnelling 
hebben gebracht en versmald tot het eco-
nomische aspect. Ze heeft haar boek de 
titel gegeven De rattenvanger van Hame-
len. De Wereldbank volgt een neoliberaal 
beleid waarbij economische groei voorop 

staat en de sociale component naar de ach-
tergrond wordt geschoven. ‘De bank fluit 
ogenschijnlijk de taal van de derdewereld-
beweging en andere sociale organisaties, ze 
neuriet de concepten van de NGO’s en de 
vakbonden, maar haar deuntjes horen in 
een andere muziek thuis’. De Wereldbank 
geeft de toon aan voor andere internationa-

Eindoordeel
De Wereldbank trekt de millenniumdoel-
stellingen naar zich toe. Volgens Francine 
Mestrum gaan sommige van die doelstel-
lingen minder ver dan op internationale 
conferenties in de jaren zeventig en tach-
tig van de vorige eeuw is afgesproken. Zij 
staaft dit overtuigend met sprekende voor-
beelden. Zij concludeert, dat het beleid van 
de Wereldbank al twintig jaar lang meer 
ellende en armoede heeft veroorzaakt dan 
opgelost. Arme mensen wonen in overgro-
te meerderheid in arme landen. Zij hebben 
een economisch ontwikkelingsbeleid no-
dig, geen armoedebestrijding. Het neolibe-
rale kapitalisme dat de markt centraal stelt, 
is niet duurzaam, produceert ongelijkheid 

en armoede en staat ontwikkeling in de 
weg, is haar harde eindoordeel over met 
name de Wereldbank.

Andere wereld
Toch is er hoop. Er is een andere wereld 
mogelijk. Mestrum doet daartoe een paar 
voorstellen. Daarbij combineert ze uto-
pie met haalbaarheid. ‘Een utopie is nog 
steeds hard nodig om te durven denken 
buiten de bewandelde paden… De haal-
baarheid is eveneens hard nodig om met 
eisen te kunnen komen die meteen te ver-
wezenlijken zijn en om aan te tonen dat 
er wel degelijk alternatieve voorstellen be-
staan. Het is een koppeling van dromen 
en daden.’ De markt kan niet langer als 
het hoogste goed worden beschouwd en 
mensen moeten tegen de markt beschermd 
worden, vindt ze. ‘Juist daarom kunnen 

we nooit genoegen nemen met armoede-
bestrijding in een neoliberaal kader’. Een 
andere wereld is mogelijk via een repre-
sentatieve en participerende democratie op 
alle niveaus - lokaal, regionaal, nationaal, 

Armoedebestrijding slinks afgeremd
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De mooie voorjaarsachtige dagen van fe-
bruari zorgen bij menigeen voor opruim-
kriebels. Zo ook in het gezin van broer-
lief. De oerdegelijke eikenhouten buffet-
kast moest maar eens plaatsmaken voor 
een wat strakker hedendaags model. Ove-
rigens gekocht in de kringloopwinkel en 
als vanzelf komt er nu een nieuwe ‘kring-
loop’ in beweging. Want wat gebeurt? De 
kringloopkast komt in de woonkamer van 
onze broer en de buffetkast verhuist naar 
de grote voorkamer van ons ouderlijk 
woonhuis, waar Pa en zijn jongste beslui-
ten om op hun beurt een nog oudere kast 
te verwijderen. Naar het ‘karhok’ met dat 
ding.

Als wij op zondagbezoek gaan, merken 
we de kastenwisseling op. Het staat mooi, 
maar waar is nu die oude kast geble-
ven? Want die was toch van het ‘Zeeuws 
Vrouwke’? Vlak na de watersnoodramp 
bleef er een gevlucht gezin uit Zeeland in 
ons geboortedorp wonen. Zij waren niet 
onbemiddeld en lieten goed en wel na de 
ramp nog huisraad overkomen. Veel van 
dat degelijk Zeeuws spul is op onze boer-
derij terecht gekomen en een gevleugelde 
uitspraak van Ma tijdens onze jeugd was 
dan ook ‘Van het Zeeuws Vrouwke gekre-
gen’. Onze boerderij was de kringloopwin-
kel van de jaren zestig.

Pa ontkent mijn vraag over de nu verwij-
derde kast uit zijn huis. ‘Dat is een crisis-
kast’, zo meldt hij. Op mijn vraag wat dat 
betekent, steekt hij van wal met verhalen 
over zijn jeugd. ‘Ge moet da zo zien. In 
de crisisjaren was er weinig werk. En bij 
ons moeder kwam er altijd een vrouw 

van de andere kant van het dorp eieren 
en aardappelen halen. Ons moeder had 
een groot sociaal hart en toen ze hoorde 
dat de zoon van haar klant timmerman en 
werkloos was, heeft ze gevraagd om een 
kast voor haar te maken’. Ach zo. 

Tijdens het verhaal weidt Pa uit over ‘de 
andere kant van het dorp’ en wie daar 
allemaal woonden, werkten, vrijden en 
trouwden. Crisisjaren. Oorlogsjaren. Pa’s 
jeugdjaren. De crisiskast geeft vandaag 
ook nog een oorlogsverhaal prijs, zo 
blijkt. Als er tijdens de oorlog ergens aan 
weer een andere kant van het dorp een 
verzetsdaad wordt gepleegd, is er ook ru-

moer op en rond de boerderij waar altijd 
Duitse soldaten huisden. Pa was een beet-
je onvoorzichtig tijdens het afluisteren en 
moest zijn vege lijf redden. Als twintigja-
rige boerenknul springt hij uit nood voor 
een hele nacht in de crisiskast en vraagt 
zijn moeder de sleutel te bewaren. En zo-
als verwacht verdachten de Duitsers ook 
hem, maar niemand wist waar hij was. 
Het verhaal loopt goed af en Pa voelt nog 
zijn stijve nek. 

Toen Pa trouwde kreeg hij deze kast mee, 
die nu na tachtig jaar trouwe dienst verder 
ten prooi zal vallen aan de houtworm. De 
kast gaat voorbij, de verhalen blijven.

Jeanne van Leijsen

Uit de kast

(© Foto: Jac van Leijsen)

zij, gaat de tendens in die richting. Meer 
geld aan ontwikkeling leidt tot minder mi-
litaire uitgaven. Mestrum noemt de verant-
woordelijkheid van de sociale bewegingen 
zeer groot. Die kunnen druk uitoefenen op 
regeringen en internationale instellingen, 
mits ze de handen ineenslaan. Want een 
andere wereld is mogelijk. Het kost wel 
moed, bloed, zweet en tranen.

Francine Mestrum De rattenvanger van Hame-
len. Uitgeverij EPO Antwerpen ISBN 906 44
5375 6; € 22,-
Ben Spekman is voormalig hoofd communica-
tie KRO, parttime werkzaam bij Oikocredit Ne-
derland, organisatie voor microkrediet.

mondiaal - waarbij er overal andere com-
binaties mogelijk zijn. Zo kan een samen-
leving, in feite de staat, greep krijgen op 

belang. Gelijkheid van mannen en vrou-
wen is daarvan een essentieel onderdeel. 
Duurzaamheid en een sociale wereldagen-
da maken verder deel uit van haar visie op 
een andere toekomst voor de wereld. Als 
mensen niet sociaal beschermd maar uit-

het economisch leven. Samenwerking tus-
sen landen en internationaal recht zijn de 
volgende peilers die onder de samenleving 
van de toekomst moeten worden aange-
bracht. Mensenrechten zijn van wezenlijk 

geleverd worden aan de markt, is militaire 
bescherming het alternatief. Helaas, zegt 
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Halfweg de negentiende eeuw is Lourdes een 
dorp in de Pyreneeën met ongeveer 4.000 in-
woners. De economie draait er op de marmer-
groeven en de handel in leisteen. Daarnaast 
telt het dorp enkele molens langs de Lapaca-
beek.

In één van die molens, de Bolymolen, wordt 
Bernadette Soubirous 7 januari 1844 geboren 
als oudste dochter van François en Louise Cas-
térot in een familie van negen kinderen van 
wie er vijf heel jong sterven. Kort na Bernadet-
te’s geboorte krijgt het jonge gezin ’t zwaar te 
verduren. In november 1844 verbrandt Louise 
haar borst. Bernadette wordt naar een voed-
ster, Marie Laguës in Bartrès, gebracht. In april 
1845 sterft Jean, het eerste jonge broertje van 
Bernadette. In 1848 verliest François zijn lin-
keroog bij de bewerking van een molensteen. 
In 1854 moet de familie de molen verlaten. 
François wordt dagloner en ook Louise zoekt 
werk.

Tijdens de winter 1856-1857 beslist de fa-
milie met pijn in het hart ‘omwille van een 
mondje minder aan tafel’ Bernadette te laten 
vertrekken. Zij wordt eerste hulpje bij tante 
Bernarde en daarna ‘meid’ op de boerderij van 

haar vroegere voedster Marie Laguës. In 1857 
neemt de familie Soubirous haar intrek in het 
cachot, de vroegere gevangenis van 4,40 bij 
3,72 meter. In maart 1857 wordt François ten 
onrechte van diefstal beschuldigd en gevan-
gen gezet. Desondanks groeit Bernadette op 
in een gelovig gezin waar eenheid en liefde 
heerst. Op 17 januari 1858 keert Bernadette 
naar Lourdes terug om zich voor te bereiden 
op haar eerste communie die toen, vergeleken 
met nu, ‘op latere leeftijd’ werd gevierd.	In 
de ochtend van 11 februari trekken Bernadet-
te, haar zus Toinette en hun vriendin Jeanne 
Abadie naar Massabielle om er hout en been-
deren te sprokkelen. ‘Ik keerde dus naar de 
grot terug en begon mijn kousen uit te trek-
ken. Amper was ik met de eerste klaar of ik 
hoorde het geluid als van een windstoot.’ Het 
is de eerste verschijning van Maria aan Ber-
nadette Soubirous. Er zullen er nog zeventien 
volgen.

De brieven van Bernadette   
 
Op het moment van de verschijningen is de 
veertienjarige Bernadette (1844-1879) analfa-
bete. Nadien leert ze lezen en schrijven. Nadat 
ze zich heeft teruggetrokken in een klooster, 

Peer Verhoeven

Wonderlijke jaren

Dit	jaar	is	het	honderdvijftig	jaar	geleden	dat	Maria	aan	Bernadette	Soubirous	ver-
scheen.	Dit	wordt	in	Lourdes	een	jaar	lang	gevierd.	De	feestelijkheden	zijn	8	decem-
ber	2007	begonnen	en	gaan	door	tot	8	december	2008.	

Het geboortehuis van Bernadette (© Foto: Jac van Leijsen)

We zijn terug bij af, we moeten 
weer opnieuw beginnen. We 
dachten dat we goed op weg 
waren naar een wereld van 
welvaart en vooruitgang. We 
dachten dat we steeds verstan-
diger en beschaafder werden. 
Helaas: het tegendeel is waar.

Neem het milieu. Het is over-
bekend, dat de toestand van 
aarde en atmosfeer zorgelijk is. 
Energiebronnen raken op en 
de vervuiling neemt schrikba-
rende vormen aan. Het is alsof 
de lente al begint in februari 
na een winter die nauwelijks 
deze naam verdient. We hóren 
er niet alleen over, we kun-
nen het zelfs zíen aan tv-beel-
den van smeltende ijsbergen. 
Desondanks willen de meeste 
jongeren zo snel mogelijk hun 
rijbewijs halen om daarna een 
eigen auto te kopen. En als 
dat niet lukt, dan nemen ze 
de auto van pa of ma die om 
principiële redenen met fiets 
of openbaar vervoer naar het 
werk is gegaan.
Vrouwen hebben ervoor ge-
vochten om als mens te wor-
den erkend, gelijkwaardig aan 
en niet - meer - ondergeschikt 
aan de man. Ze wilden geen 
lustobject, geen slaaf of sloofje 
zijn. Maar op dit moment ge-
dragen jongens zich stoerder 
en nonchalanter dan ooit tevo-
ren en kleden de meeste meis-
jes zich zo uitdagend mogelijk 
‘omdat de jongens dit graag 
zien’.

We zijn terug bij af, we moe-
ten weer opnieuw beginnen. 
Er was een tijd dat we naar 
mensen die misdaden begingen 
mild en menselijk waren. Een 
vreselijke jeugd of onleefbare 
leefomgeving werd erkend als 
verzachtende omstandigheid. 
Nu vragen mensen publieke-
lijk om hogere straffen. Hoe 
hoger de straf, des te beter zij 
het kunnen verwerken, zeggen 
de slachtoffers. We zijn terug 
bij af, we moeten helaas weer 
opnieuw beginnen. We zijn 
niet zo ver als we dachten. Dit 
is niet zo erg, zolang we maar 
beseffen dat we inderdaad weer 
opnieuw moeten beginnen.

Terug bij af

houdt ze via brieven contact met de 
buitenwereld. De brieven van Berna-
dette - voor het eerst in Nederlandse 
vertaling - schetsen een intiem, warm 
beeld van de familieverhoudingen en 
tonen Bernadette zoals ze werkelijk 
was, los van wat ‘Lourdes’ van haar 
heeft gemaakt: een authentieke, ster-
ke persoon die er moeite mee heeft 
dat zij zich moet terugtrekken uit het 
openbare leven, waartoe ze door de 
‘cultus’ rond haar persoon werd ge-
dwongen. Er zijn meer dan 150 brie-
ven - aan familie, bisschoppen, adel-
lijke dames en kloosterlingen - be-
waard gebleven. De exegeet Patrick 
Chatelion vertaalde de belangrijkste 
en voorzag deze van commentaar. Ze 
zijn gebundeld in een prachtig, over-
zichtelijk vorm gegeven boek, met 
veelal authentieke foto’s uit de tijd en 
het leven van Bernadette. Het lezen 
van dit boek brengt je niet dichter bij 
het Lourdes van vandaag. Het drijft 
je eerder daarvan weg en brengt je 
in contact met de intimiteit van een 
wonderlijke ervaring.    
Franck Ploum

P. Chatelion Counet De brieven van Berna-
dette. KBS Uitgeverij i.s.m. VNB Nationale 
Bedevaarten, ISBN 978 90 6173 027 9; 
€ 24,50
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Een van de leuke dingen van 
werken op een ‘zwarte’ mid-
delbare school is dat de meer-
derheid van de leerlingen het 
niet gek vindt, dat hun juf 
naar de kerk gaat, de bijbel 
leest en aan vasten doet. Mijn 
school, een vmbo in Amster-
dam-Oost, wordt bevolkt door 
vooral Marokkaanse kinde-
ren en in mindere mate door 
leerlingen van Turkse, Suri-
naamse, Antilliaanse en nog 
wat vreemde komaf. De au-
tochtone kinderen uit de om-
geving zitten al lang op scho-
len aan de rand of buiten de 
stad. Waar ze het gevoel heb-
ben door de Nederlanders met 
onbegrip en in groeiende mate 
met angst bejegend te worden, 
puur om het feit dat ze een ge-
loof hebben, praten we in de 
klas met enige regelmaat over 
de verschillen en overeenkom-
sten tussen hun islamitische 
en mijn christelijke geloof. 
Het eerste wat me altijd op-
valt is hoe weinig de meesten 
van hun geloof afweten. Zelfs 
de meisjes met hoofddoekjes 
weten veel meer te vertellen 
over de mogelijkheden van de 
nieuwste i-pod dan over de ra-
madan. Het geloof is voor hen 
veel meer een onderdeel van 
het sociale dan van het geeste-
lijke leven. Op het Slachtfeest 
slacht je een schaap of een geit 
en dat verdeel je vervolgens 
onder familie en buren. Waar-
om je dat precies doet? De 
meesten moeten het antwoord 
schuldig blijven. Ik denk dat 
deze leerlingen niet anders 
met het geloof omgaan dan de 
gemiddelde tiener hier deed in 
de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Ik vermoed dat zodra ze 
het huis uit zijn en op eigen 
benen staan, ze aan sommige 
gebruiken van de islam nog 
wel zullen vasthouden, maar 
verder een goeddeels seculier 
leven leiden. Zoals ze nu ei-
genlijk al doen. Dan hoop ik 
dat ze op latere leeftijd zich 
toch zullen realiseren dat een 
gelovige basis heel waardevol 
kan zijn. Dan zullen ze weer 
af en toe naar de moskee gaan, 
waar ze hun ouders ontmoe-
ten en hun wortels zullen her-
vinden. Dat zal heel goed zijn. 

Suzanne van der Schot

Uit:	De Brieven van Bernadette

Aan Moeder Ursule Fardes

Nevers, 16 augustus 1867

Mijn liefste en eerwaarde Moeder Ursule,

Ik ben blij enkele momenten met u te kun-
nen doorbrengen, sta mij toe u nog één 
keer mijn grote erkentelijkheid te betuigen 
voor al het goede dat u voor mij gedaan 
hebt. Wat zal ik u over mezelf vertellen? 
Dat ik een meubelstuk op de ziekenboeg 
ben. Deze keer houdt de goede God me 
langer vast op het kruis, ik ben hier al 
vanaf de maand november. Bid een wei-
nig voor mij. Ik heb het nodig, men moet 
geduld opbrengen als iets zo lang duurt. 
Bid daarom een beetje veel voor mij. Ik 
besluit, mijn liefste Moeder, door u te om-

(© Foto: Jac van Leijsen)

helzen en u te verzekeren dat ik vaak aan 
u denk in mijn gebeden voor Onze-Lieve-
Heer en de zeer Heilige Maagd. Aanvaard, 
vraag ik u, mijn liefste Moeder gevoelens 
vol dankbaarheid en respect van uw toege-
wijde kind dat u altijd liefheeft,

Zuster Marie-Bernard Soubirous

Dit ontroerende briefje is het enige waarin 
Bernadette over de ziekte aan het begin 
van haar noviciaat vertelt. Een langdurige 
ziekte, die zij vreest misschien niet te zul-
len overleven - ‘nog één keer wil ik u mijn 
erkentelijkheid betuigen’ - . Bernadette 
spreekt haar schaamte uit over het feit dat 
zij graag op een andere manier un pilier 
d’infirmerie, steunpilaar van de zieken-
boeg had willen zijn dan in de zin van een 
meubelstuk.   

(P. Chatelion Counet)

Elim
30 mrt, Lucaskerk Tilburg, 
13.00-16.00 u. Viering 20 
jarig bestaan Elimgroep; 19 
apr. 10.00-16.00 u. Filmdag 
‘Freedom Writers’; 8, 22 apr. 
13 mei 13.30-16.30 u. Man-
telzorg, wat bezielt me?
Schiphollaan 30, 5042 TR 
Tilburg; (013) 463 85 05.

Centrum de Kapel
31 mrt. 10.00-12.00 u. Co-
lamgebouw Leeskring over 
de verbijstering over de 
keuze van je kind. Het boek 
‘Tenzij’, de roman van Carol 
Shields (uitgeverij De Geus) 
wordt besproken. 
Heinsbergerweg 2, Roer-
mond; (0475) 33 28 86 of 
(0478) 50 13 25 (Marije 
Freriks)

Kerk en Samenleving
9 apr. 20.00 u. Prinsenhof, 
Hoofdstraat 43 Best, pasto-
raat bij vredesmissies door 
Erik Asscher, predikant van 
de PKN en betrokken bij de 
zorg voor militairen en hun 
gezinnen.
C. Jansen, Jan van Riebeeck-
straat 10, 5684 EJ Best; 
(0499) 39 87 41; cja@iae.nl 

Zich hervinden
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Redactie

Boeken

Mijmeringen

Mijmeren is stilstaan bij gedachten en ge-
voelens. De auteur gaat uit van teksten 
van Job, de psalmen, Dag Hammarskjöld, 
Thomas Merton, Rumi e.a. Oude beelden 
zoals de weg, het schip, krijgen nieuw 
leven. De taal is authentiek en vernieu-
wend, nooit zweverig of vaag. Dit komt 
omdat de auteur, directeur van een diaco-
naal centrum in Haarlem, nooit de band 
verliest met het praktische leven en ook 
stilstaat bij tragische of eenvoudige ge-
beurtenissen. Een boek dat de diepte in-
gaat, rust geeft en rust vraagt.

Jur. Beumer Mijmeringen over God, mens en 
wereld. Heeft de regen een vader? Uitg. Ten 
Have, Kampen, 2007, ISBN 789 02 5957 711

Baño Del Papa

In het grensdorp Mélo in Uruguay is ar-
moe troef. De mannen proberen met 
smokkelen via onverharde paden en dras-
sige weggetjes van alles uit Brazilië te 
smokkelen, op de fiets 60 km heen en te-
rug. Elke moeizame rit levert enige peso’s 
op, als ze tenminste niet door de mobiele 
douane worden achterhaald en van hun 
schamele buit afhandig gemaakt. Iedereen 
in het dorp droomt van iets anders: een 
kippenhok met inhoud, een motorfiets, 
een carrière als TV presentatrice. Tot op 
een dag de pesos-ogen gaan rollen bij de 
aankondiging van het bezoek van paus 
Johannes Paulus II. De verwachtingen van 
grote aantallen welgestelde paustoeristen, 
vooral uit Brazilië, zijn hoog gespannen. 
Het aantal potentiële bezoekers wordt op-
geschroefd en de een na de ander bedenkt 
creatieve oplossingen om de tientallen 
duizenden mensen te voeden, te laven en 
te verleiden met worstjes, broodjes, sui-
kerspinnen, ballonnen...
Een van de arme sloebers, Beto, die met 
vrouw en puberdochter in een krot woont, 
denkt een geniaal idee te hebben: mid-
den op zijn binnenplaatsje een toilet bou-
wen met een sjieke houten deur en toi-
letpapier, om de vast urgente en basale 
noden van de welgevoede bezoekers te 
lenigen. Vele ritten naar Brazilië, waarbij 
douaniers worden omgekocht, zijn nodig 
evenals de spaarcenten van zijn vrouw en 
het studiegeld voor zijn dochter, om alle 
onderdelen van het toilet aan te kopen. 
Daarna volgt er een race tegen de klok. In 
koortsachtige spanning verwacht de toe-
schouwer de apotheose. Hoe de film af-
loopt en wat de rol van de paus is, moet 
de lezer zelf gaan zien. Het toilet van de 
paus (of van Papa) is een neo-realistische 
film met prachtige muziek en eerder een 
komische tragedie dan een tragische ko-
medie. Ondanks armoede houden de in-

woners hun waardigheid, zelfrespect en 
solidariteit in stand. Een klein beetje hoop 
straalt uit het einde van de film wanneer 
vader en dochter, die zich met hem heeft 
verzoend, samen de toekomst in lopen. 

Piet Reesink

Herboren Klanken

Herboren Klanken 1 en 2 zijn twee cd’s 
met bijna vijftig bekende tot zeer beken-
de Nederlandstalige kerkliederen. Ze zijn 
door Rieke Mes geselecteerd en worden, 
begeleid door Ad van Sleuwen, gezongen 
door de Beekse Cantorij o.l.v. Martien van 
Woerkum. De uitgave is tot stand geko-
men door de medewerking van de Neder-
landse St. Gregoriusvereniging, rkk/kro-
radio en het mediapastoraat. Het heeft 
geen zin om over de keuze van de liede-
ren te gaan steggelen en evenmin om over 
de wijze van uitvoeren opmerkingen te 
maken. De twee cd’s zullen in vele geval-
len en op meerdere plaatsen een uitkomst 
zijn. Voor een weekendviering, een uit-
vaart of bezinningsbijeenkomst waarbij 
geen beroep kan worden gedaan op een 
koor en/of organist zijn deze vijftig liede-
ren erg goed bruikbaar. Vele ervan zullen 
door velen meegezongen of mee geneu-
ried worden. Het is te hopen dat Herboren 
Klanken een lang leven heeft, maar even-
zeer is te wensen dat het niet het ‘eeuwig’ 
leven wordt. Op zeker moment zal Herbo-
ren Klanken 3 moeten verschijnen.

Peer Verhoeven

Herboren Klanken Universe Productions
info@universeproductions.nl; (058) 212 45 22
Tekstboekjes via Rieke Mes, Maastrichtseweg 
104, 5215 AH ’s-Hertogenbosch (073) 613 71 87

Rondom de ziel 

Het boek Je ziel zal leven vormt het slot 
van een serie. De Psalmen van Franciscus 
met inleiding, eigentijdse vertaling en toe-
lichting beleefde in 2006 de derde druk. 
Deze psalmen werden eerder getoonzet 
door de trappist Bruno Wilderbeek en 
door Discovery Books in 2005 als cd uit-
gebracht. Met de uitgave van Je ziel zal 
leven, Vieringen rondom de psalmen van 
Franciscus is het drieluik voltooid.
De inleiding bekijkt van veel kanten in-
spirerend het woord ‘vieren’ en plaatst het 
woord ‘ziel’ daarbinnen als een grond-
woord dat onlosmakelijk met de mens als 
persoon verbonden is. Het wijst op die 
kant van de mens die we niet willen mis-
sen en die we daarom ook aandacht moe-
ten geven, verzorgen en voeden. Vieren 
rondom de psalmen van Franciscus doet 
je ziel leven. Beatrijs Corveleyn claris en 
Herman de Vos kapucijn hebben voor alle 
vijftien psalmen die Franciscus dichtte, 

steeds drie verschillende vieringen ont-
worpen: een gezongen, een gezegde en 
een stille viering; met volop nieuwe gebe-
den, overwegingen, gedichten, zegenin-
gen en invalshoeken. Het boek geeft inspi-
ratie aan lees- en bezinningsgroepen, me-
ditatie bijeenkomsten en liturgiegroepen. 
Het boek laat de rijkdom van Franciscus’ 
psalmen op een bijzondere wijze ervaren. 

Peer Verhoeven

Beatrijs Corveleyn en Herman de Vos 
Je ziel zal leven. Discovery Books, Leeuwarden 
2008 ISBN 907 77 2813 0; € 17,50

Santiago de Compostela

Meerdere Santiago-pelgrims voelen zich 
geroepen hun ervaringen te boek te stel-
len. Zo ook de Duitse entertainer en ca-
baratier Hape Kerkeling. Hij blijkt op zijn 
- halve - voettocht vanaf de Frans/Spaanse 
grens veel te hebben meegemaakt. Zo-
wel met zichzelf als met tochtgenoten die 
hij ontmoette. Ik ben er even niet werd in 
Duitsland het boek van het jaar. Het leest 
dan ook als een roman. Elk hoofdstukje of 
dag sluit de auteur af met een ‘inzicht van 
de dag’, dat naar mijn inschatting hem-
zelf meer raakt dan de meeste lezers. Je 
vraagt je soms af, of een en ander niet wat 
aangedikt is zoals een entertainer/cabare-
tier betaamt. Wellicht daarom is het zeer 
onderhoudende lectuur geworden; zeker 
voor mensen die de tocht ooit gemaakt 
hebben, maar niet alleen voor hen. 

Peer Verhoeven

Hape Kerkeling Ik ben er even niet. Mijn voet-
tocht naar Santiago de Compostela; Ten Have 
Kampen 2007; ISBN 978 90 7900 120 0.
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Duiken in het verleden

Zondag 20 april gaat een groep duikers 
in de leemputten nabij Biezenmortel tus-
sen 13.00 en 17.00 uur op zoek naar de 
oude heiligenbeelden die ooit het interi-
eur vormden van de Franciscus Kapel op 
Landpark Assisië. Deze religieuze beelden 
zijn daar in 1965 gedumpt nadat de Broe-
ders Penitenten van het toenmalige Huize 
Assisië’ hun kapel hadden aangepast aan 
‘de eisen van de tijd’. De zoektocht is de 
aftrap van een feestelijk jaar onder de titel 
Bezieling op een bijzondere buitenplaats. 
Naast de duikactie zal het boek De Paus 
is de afgod van Jezus, Honderd jaar gees-
telijke zorg rondom de Franciscus Kapel op 
Landpark Assisië worden gepresenteerd. 
Dit boek, geschreven door Peter Wouters 
oud pastor van Stichting Prisma, verhaalt 
op ‘anekdotische wijze’ over de honderd-
jarige geschiedenis van het bijzondere ge-
bouw. 
Tijdens de pauze kan men genieten van 
een bescheiden tentoonstelling over oude 
religieuze voorwerpen uit de kapel en zul-
len studenten van de Sint Joost Academie 
uit Breda een toelichting geven op hun 
studie naar de bouwkundige mogelijk-
heden van de kapel. Aan het eind van de 
middag presenteert de ‘denktank Francis-
cus Kapel’ een pamflet waarin een eerste 
aanzet gegeven wordt tot visievorming 
over de mogelijke betekenis van de kapel 
op Landpark Assisië. 

Informatie: Michael Kolen, 062 209 56 59 of
e-mail: mkolen@prismanet.nl 

Verschillen als uitdaging  
 
Op de studiedag van de Internationale 
Commissie van de Unie NKV woensdag 
2 april in ’s-Hertogenbosch spreekt prof. 
dr. Maaike de Haardt over Verschillen als 
uitdaging: verschillend zijn en het verschil 
maken. Met de studiedag wil de Unie be-
reiken dat meer vrouwen/mensen in Ne-
derland zich bezig houden met het thema 
‘voor wie ben ik een vreemde’ ofwel: ‘wie 
is mijn 'vreemde'?’ - nu eens op positieve 
wijze.
Woensdag 2 april, 13.00-17 uur in de Ma-
riënburg, St. Janssingel 92, ’s-Hertogen-
bosch. 

Aanmelden bij voorkeur per e-mail bij: 
unienkv@knr.nl of bij: Secretariaat Unie NKV, 
Emmaplein 19A, 5211 VZ Den Bosch; (073) 680 
12 00. Unie NKV Flierenhofstraat 39; 6681 BW 
Bemmel.

Biechtcaravan!

De biechtcamper op de Arnold Janssen 
camper Bedevaart, ingezegend door de 

Augsburger bisschop Walter Mix. ‘Biecht 
op vier wielen!	Kerk in Nood komt met 
biechtcamper naar de camper Bedevaart.’ ! 

Yvonne Breuel, NOAH! Gesellschaft mbH Goch; 
e-mail: breuel@agentur-noah.de 

Kruisweg voor veteranen

De Dienst Rooms-katholieke Geestelijke 
Verzorging van het Ministerie van Defen-
sie en het Nationaal Katholiek Thuisfront 
organiseren op Goede Vrijdag, 21 maart, 
een Kruisweg voor veteranen in Roermond 
in het Kruiswegpark aan de Parklaan. De 
tocht begint om 15.00 uur in de Kapel in 
’t Zand, Parklaan 1 en is behalve voor de 
parochianen van Roermond toegankelijk 
voor alle veteranen, hun achterban en ove-
rige belangstellenden. De tocht duurt on-
geveer één uur. 

’n Herberg

19 apr. 9.30-16.00 u. Kerkelijk Centrum 
‘De Open Hof’, Sleutelbloemstraat 1, (wijk 
Vredeveld) Assen een ontmoetingsdag. Dr. 
R. Bons-Storm verzorgt een inleiding over 
‘Gezegend Leven’. 17 mei 9.30-16.00 u. 
Emmauskerk, Ra 54, Groningen (wijk Le-
wenborg) een extra ontmoetingsdag met 
Huub Schumacher; thema: Christendom 
en Islam.

R. van Westerlaak, Britsenburg 123, 8925 CS 
Leeuwarden; (058) 266 39 37.

Nederlands Gregoriaans Festival

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni wordt in 
Ravenstein voor de tweede maal het Neder-
lands Gregoriaans Festival georganiseerd. 
Tijdens dit festival staat het Gregoriaans 
in al zijn verschijningsvormen centraal. 
Het festival biedt concerten op topniveau, 
workshops, lezingen, een doorlopende 
presentatie van scholae en gregoriaanse 
koren, een tentoonstelling en veel informa-
tie over het Gregoriaans in Nederland. Het 

motto van het festival: Gregoriaans, verras-
send jong! Het Festival wil het Gregoriaans 
zo breed mogelijk presenteren, om inte-
resse te wekken voor de mogelijkheden en 
diversiteit van dit culturele en spirituele 
erfgoed. Namens de Stichting Nederlands 
Gregoriaans Festival, Paul Horbach.

Informatie: Boshovensestraat 16, 5561 AR 
Riethoven; info@gregeoriaansfestival.nl
www.gregoriaansfestival.nl

Waken in de Paasnacht

In de Paasnacht van zaterdag 22 op zon-
dag 23 maart wordt er in de Kloosterbiblio-
theek van Wittem gewaakt, gezongen en 
gebeden, met als afsluiting het Paas-evan-
gelie bij het ochtendgloren. Daarna volgt 
een gezellig paasontbijt. Wie die nacht 
nog wat wil slapen, kan ook de halve 
nacht meedoen, bijvoorbeeld door tot 
02.00 uur te blijven en dan naar huis te 
gaan of ’s morgens tegen 05.00 uur te ko-
men. Opgave voor de nachtwake is niet 
nodig. Voor het ontbijt wordt een vrije bij-
drage gevraagd.

God-mens relatie

In het weekend van 23-25 mei 2008 aan 
de hand van teksten van de mystica Ju-
lian van Norwich (14e eeuw) meegaan 
in het spoor van Gods kennis en zelfken-
nis. Dertig jaar oud ontving Julian een vi-
sioen over de God-menselijke relatie, dat 
zo ingrijpend is dat zij minstens twintig 
jaar over het visioen mediteert vóór ze het 
op schrift kan stellen. Ze wordt voor ve-
len een geestelijke raadsvrouw en kan dat 
door haar nagelaten geschriften ook nu 
nog zijn. De begeleiding is in handen van 
dr. Petra Galama, studie mystiek en coun-
seling. Plaats: Missiehuis, St. Michaelstr. 7, 
5935 BL Steijl/Venlo. 

Informatie en aanmelden pts@steyl.net of 
(077) 326 13 12.

Redactie

Berichten

De biechtcamper
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Uw parochieblad

Van vastentrommel naar paaskaars
Cees Remmers

Het aanbod parochiebladen is deze maand 
elk jaar wat minder. Bovendien worden ze 
soms nog naar ons oude adres gestuurd 
en komen pas met vertraging op Gasthuis-
ring 54 5041 DT Tilburg aan. Uit de wat 
kleinere stapel wetenswaardigheden over 
de kerk- en werkvloer het volgende ter in-
formatie en inspiratie. 

In Op	De	Hoogte	Boskapel	Nijmegen een 
aardig verhaal over Jarig Jetje.

‘Jetje was altijd jarig in de vasten. Dat be-
tekende in haar kinderjaren dat de trakta-
tie voor alle meisjes van de klas steevast in 
de grote klasse-vastentrommel verdween. 
Dit was niet leuk en werd pas goedge-
maakt op Paaszaterdag als de jarigen van 
de vasten alsnog werden toegezongen en 
zij hun ‘ulevellen’ eindelijk mochten rond-
delen. Deze vasten wordt Jetje 70 jaar 
en intussen heeft oma Jet kleinkinderen. 
Maar de wereld is veranderd! Ze heeft te 
doen met ouders die met hun kinderen 
moeten laveren tussen allerlei overdaad 
en luxe ... Niet alleen volwassenen, ook 
kinderen zijn nu al vaak te dik, tieners 
drinken al te veel alcohol en zijn al regel-
matig dronken of nog erger. Jetje wenst 
die ouders en kinderen een vastentrommel 
toe die hen leert om ‘nee’ te zeggen tegen 
alle verlokkingen in reclames die ons da-
gelijks overspoelen. Voor je het weet ben je 
een consumptieslaaf. Vraag het je moslim-
vriendjes. Die weten wel wat vasten is. En 
als je wat je spaart ook nog besteedt aan 
een goed doel, voel je je met Pasen niet ar-
mer maar rijker geworden.’

In het blad van de Ontmoetingskerk	Du-
kenburg	Nijmegen is Vincent Cuppen, di-
rigent van het kinderkoor, aan het woord.

‘In onze parochie waardeer ik dat iedereen 
volop ruimte krijgt. Dat is gelukkig geble-
ven. Ik hoor over andere parochies waar de 
teugels strak worden aangetrokken. Dan 
bestaat het gevaar dat het enthousiasme 
wegebt en koorleden weggaan. In de Ont-
moetingskerk blijft me de manier trekken 
waarop we hier met geloven omgaan. Ie-
der levert op haar of zijn eigen wijze een 
bijdrage... God staat niet boven ons, maar 
het gaat om de ‘God tussen ons’. Het valt 
mij op dat iedereen hier persoonlijk aan-
dacht krijgt en dat is hartverwarmend. De 
pastors geven hierin het goede voorbeeld. 
Je wordt hier gekend. Dat zit soms in klei-
ne dingen, een enkel woord op het goede 
moment. Er is vitaliteit genoeg in de Ont-
moetingskerk. Er zit muziek in en geloof in 
de toekomst!’

In de Drieklank	Waalre is er een aanbod 
om mee te doen aan een leesgroep; pastor 
Wouter Koopmans aan het woord.

‘Sinds zijn verkiezing tot bisschop van 
Rome en daardoor als hoofd van de Katho-
lieke Kerk heeft paus Benedichtus XVI twee 
encyclieken geschreven, pauselijke rond-
zendbrieven. Het zijn geen saaie lappen 
tekst, maar juist zeer diepzinnig, eigentijds 
en goed van structuur en opbouw. Ze heb-
ben echt wat te vertellen ook aan mensen 
van nu, ook hier in Waalre. Ik ben graag 
bereid met een groepje mensen deze teksten 
met elkaar te lezen en erover door te pra-
ten te beginnen met de laatste getiteld ‘Spe 
Salvi’, die over de christelijke hoop gaat en 
over de vraag waar we voor leven en waar 
we het allemaal voor doen.’

In het vastennummer van Gaandeweg	
Emmausparochie	Den	Bosch blijkt de re-
dactie niet doof voor wat er gaande is bui-
ten de eigen kerk in onze eigen samenle-
ving. Terecht maken ze hun parochianen 
onder het kopje ‘Bijbel en Koran’ attent op 
het volgende.

‘Wereldomroep en Ikon lanceerden samen 
in december 2007 de website www.bijbelen-
koran.nl, met een variant in het Engels en 
Arabisch. Die site is een groot succes. Al-
leen al in Nederland kwamen er in de eer-
ste week al ruim een kwart miljoen bezoe-
kers op af. Het doel is: de dialoog tussen 
christenen en moslims bevorderen. Daar-
voor is de site het begin en niet het eind-
doel. Nu komt het er op aan dat ze (zeg 
maar: we!) daadwerkelijk met elkaar in 
gesprek gaan. Speciaal voor dat doel bevat 
de site een bloemlezing van 18 verhalen, 
die zowel in de bijbel als de koran voorko-
men. De site is niet uit op het vergelijken 
van de religies en al helemaal niet uit op 
het interpreteren van heilige teksten. Langs 
deze weg willen de initiatiefnemers wel de 
kennis van beide boeken stimuleren en het 
onderlinge begrip bevorderen.’

In de jaren zestig was Het	Eikske	in	
Landgraaf een spraakmakende parochie, 
die onder leiding van haar eigenzinnige 
pastoor Ed Miedema in het Limburgse bis-
dom - toen nog wel eens ‘Gijsenkirche’ 
genoemd - tegen stroom op roeide. De 
pastoor is dood, zijn parochie leeft nog 
steeds, getuige haar blad ‘Solidair’. En in 
elk nummer nog steeds een citaat van hun 
‘dwarse’ pastoor van toen.

‘Het is vooral St. Paulus geweest die ons 
in de jaren vijftig van de eerste eeuw heeft 
opgezadeld met een schildering van Jezus, 
die averechts heeft gewerkt. Natuurlijk had 
Paulus het goed voor. Maar hij was der-
mate enthousiast dat hij het hele optreden 
van Jezus heeft verguld met een goddelijke 
omlijsting. Nu gaat het vaak met schilde-
ringen zo, dat de lijst meer indruk gaat 
maken dan de voorstelling die werd uitge-

beeld. Aldus is ’t hiermee ook zo gegaan. 
De gouden en goddelijke glans van die om-
lijsting heeft ons eeuwenlang verblind; het 
persoonlijke en menselijke optreden van Je-
zus raakte uit de aandacht; men ging ver-
geten dat zijn enige ‘macht’ bestond in het 
dienstbaar zijn, in het opkomen voor men-
sen die in de versukkeling waren geraakt.’

In De	Hoeksteen Wychen vertelt één van 
de pastors onder de titel ‘Onderweg naar 
een kerk met toekomst’.

‘Ik was aanwezig bij de landelijke dag die 
op zaterdag 10 november in de Dominicus-
kerk in Amsterdam werd gehouden naar 
aanleiding van het boekje ‘Kerk en Ambt’. 
Met 550 aanwezigen bogen we ons toen 
over de vraag: ‘Hoe nu verder?’ En één 
ding is me toen wel duidelijk geworden: 
we moeten aan de basis van de kerk bezig 
blijven met het werken aan nieuwe vor-
men van kerk en ambt en aan een ‘kerk 
met toekomst’ en vooral ook elkaar daarin 
voortdurend bemoedigen. Er is soms meer 
mogelijk dan we denken. We willen daar-
om in onze parochie in 2008 een aantal 
gespreksavonden gaan houden over het 
onderwerp ‘Onderweg naar een kerk met 
toekomst’. Aan het Catechetisch Beraad 
van de parochie hebben we als team van 
pastors gevraagd om daarvoor een opzet te 
maken; u hoort er spoedig meer over.’

De parochie Heikant	Tilburg is maar één 
van de vele parochies die met het oog op 
het komende Paasfeest via hun blad paro-
chianen de mogelijkheid biedt een paas-
kaars te bestellen, een ‘kleinere uitgave 
voor huiselijk gebruik’. 

‘Pasen wordt natuurlijk ook in huiselijke 
kring gevierd. Dan is het mooi om op bij-
zondere momenten een bijzonder licht te 
ontsteken: bv. om iets of iemand te geden-
ken, in herinnering te roepen, om er de 
maaltijd samen mee te beginnen, om het 
feest van de opstanding in huiselijke kring 
te vieren.’
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Ingezonden reactie en brief

Overstuur

Het bewijs voor deze uitspraak kregen we he-
laas een paar uur later meteen geleverd, toen 
onze dochter na een uitvaartdienst totaal over-
stuur bij ons binnenkwam. De reden hiervoor 
staat beschreven in een copy van de brief die 
wij na haar verhaal stuurden naar de pastoor 
die de uitvaart leidde. Hadden we het niet zelf 
meegemaakt, dan hadden we het niet geloofd! 
Wij hopen en bidden vurig dat andere uit-
spraken in dat Roerom-artikel - zoals de laat-
ste zin Geloven mag weer, maar dat moet dan 
ook gezien en ervaren worden; we moeten zelf 
de nieuwe kerk maken - ook snel in vervulling 
mogen gaan. Buiten het instituut zijn er geluk-
kig vele mogelijkheden, maar jammer genoeg 
is er in de restauratieve kerk zo weinig ruimte 
voor! Mocht het wonder gebeuren, dat er op 
deze brief aan mijnheer pastoor een reactie 
komt, dan willen wij u deze graag doorgeven. 
Met hartelijke groeten en dank voor de altijd 
weer inspirerende artikelen en gedichten in De 
Roerom.

Aan	Pastoor	en	
Kerkbestuur	van	de	parochie

Na een uitvaartdienst op 23 februari jl. kwam 
onze dochter huilend en overstuur bij ons, 
haar ouders, binnen. Wij wisten dat het over-
lijden van de vader van haar vriendin haar 
aangreep, maar dit bleek niet de reden te zijn. 
Het was het gedrag van de pastoor tijdens deze 
afscheidsviering. Want wat vond er plaats bij 
het uitreiken van de H. Communie? Toen onze 
dochter naast de kist stond en de hostie uit-
gereikt zou krijgen zei de pastoor niet ‘Het 
Lichaam van Christus’, maar sprak hij haar 
hardop aan met ‘Moge God jou je vreselijke 
zonden vergeven’. Haar man stond achter haar, 
verstond het niet helemaal, zag wel het ge-
zicht van de pastoor en de blik waarmee hij 
zijn vrouw nakeek en zei naderhand: ‘Hoe hij 
je nakeek ... als blikken kunnen doden had de 
volgende doodskist klaargestaan.’ Hij zag ook 
aan onze dochter dat ze zeer ontdaan was na 
dat moment ... Het is begrijpelijk dat er bij ons, 
haar ouders, in deze situatie nogal wat vragen 
opkomen bij het gedrag van de pastoor.

Wat zijn haar ‘vreselijke zonden’? Er valt alleen 
maar naar te gissen. Onze dochter was één van 
de twintig ouders die betrokken waren bij de 
problemen, door de pastoor het afgelopen jaar 
ontstaan bij de communievoorbereiding, en die 
uitgeweken zijn naar een andere parochie. Alle 
gebeurtenissen en brieven zijn van een groep 
uitgegaan. Kan en mag zij daar voor verant-
woordelijk gesteld worden, temeer omdat de 
pastoor haar daar nooit persoonlijk over gespro-
ken heeft? Zijn het vreselijke zonden als men-

sen het op bepaalde punten niet eens zijn 
met hun pastoor en hij geen gelijk krijgt?

En met welk recht mag een dergelijke uit-
spraak op zo’n moment gedaan worden? De 
pastoor misbruikt zijn positie tijdens een 
uitvaart, om - staande naast een overledene 
- iemand, die hij niet persoonlijk ontmoet 
heeft en nu voor hem staat, een doodsteek te 
geven - al is die verpakt in prachtige woor-
den. Hij vernedert iemand publiekelijk op 
een moment dat zij ter communie gaat en 
emotioneel afscheid neemt van de vader van 
een vriendin. Wie begaat hier op dat mo-
ment ‘vreselijke zonden’, kan men zich af-
vragen. Het moment van het uitdelen van 
de hostie mag nooit misbruikt worden om 
je gram te halen en agressie naar iemand 
op deze wijze en met die woorden te uiten. 
Toch gebeurde dit hier. Een priester is ge-
machtigd uit naam van God te vergeven. Een 
prachtig sacrament, maar de pastoor ver-
kracht en ontheiligt deze woorden als hij ze 
uitspreekt en haar met zijn blik naar de hel 
verwijst, terwijl hij de hostie in zijn hand 
houdt. Wij noemen dit heiligschennis, zowel 
van de biecht als van de eucharistie. Boven-
dien vernedert hij iemand in het bijzijn van 
anderen, die dan wel niet konden horen wát 
er gezegd werd maar wel zagen dát er iets 
gezegd werd, waarvan onze dochter totaal 
onderste boven was. Zij vragen haar: ‘Wat 
zei hij toch tegen jou bij de communie?’ 
Houding en woorden van de pastoor noemen 
wij in de situatie waarin het gebeuren plaats 
vond niet alleen onchristelijk, maar zelfs in-
humaan en een priester van de katholieke 
kerk onwaardig. Het is ons niet mogelijk 
deze brief af te sluiten met: hoogachtend...

9	maart	2008
Geachte	heer	en	mevrouw	

Uw brief d.d.25 februari 2008 is in goede 
orde ontvangen. Tijdens de bestuursvergade-
ring is deze brief behandeld als ingekomen 
post. Vastgesteld is dat het een pastorale aan-
gelegenheid betreft, die uitsluitend behan-
deld kan worden door de pastoor met de be-
trokkene, zijnde uw dochter. Het parochiebe-
stuur draagt als bestuur geen pastorale ver-
antwoordelijkheid. De pastoor is bereid tot 
contact. Hij wacht haar initiatief daartoe af. 
Hoogachtend, namens het parochiebestuur 
(en dan volgt een paraaf zonder naam er 
naast) 

Naam en adres van de inzenders 
bekend bij de redactie van De Roerom

Al	jaren	lezen	wij	met	plezier	én	aandacht	De	Roerom.	Zo	ook	zaterdag	23	februari	j.l.	
op	de	voorpagina	het	artikel	Geloven mag weer, met	daarin	de	uitspraak	dat	de	kerk	
voor	velen	ongeloofwaardig	is	geworden	-	een	mooi	stukje	van	T.B.	(Ton	Baeten	?).

Zwanenhof
5 apr. 10.00-15.30 u.: Lentetin-
telingen, een dag met klank; 
12 apr. 9.30-16.00 u. Zen voor 
gevorderden. 
Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zen-
deren; (074) 265 95 25; info@
zwanenhof.nl 

DAC
12 apr. 10.00 u.-13 apr. 13.30 
u. Relatie in het licht - groeien, 
verdiepen, verrijken; 14 apr. 
16.00 u.- 18 apr. 14.00 u. Kloos-
terweek – het leven kan anders. 
(026) 326 44 22; info@domini
caanscentrum.nl 

Spirituele Sociëteit
30 mrt. 10.30-13.00 u. Boerke 
Mutsaers, vijverlaan 2, Tilburg, 
Wie waren de Katharen? 
(013) 533 20 16 of (013) 542 
66 62; info@spirsoctilburg.nl 

La Verna
26 mrt. 9, 23 apr. 7, 21 mei: Wit 
op zwart, een helende reis naar 
het licht in jezelf; 29 mrt. 10.00-
16.00 u. De subtypes van het 
Enneagram.
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ 
Amsterdam; (020) 346 75 30; 
info@laverna.nl 

Soeterbeeck
28 mrt, Idazaal, Juffrouw Ida-
straat 2, Den Haag 15.00-17.00 
u. Symposium, Vrijheid in ver-
deeldheid. Over religie, politiek 
en tolerantie. 
Inschrijven verplicht: www.ru.nl/
vrijheid; (024) 361 55 55; 
info@soeterbeeck.ru.nl 

Han Fortmann
22 mrt. 13.30-17.00 u. work-
shop I en 10 mei 13.30-17.00 u. 
workshop II, Leven Dood Leven.
(024) 350 13 57 of 
a.heuver1@kpnplanet.nl 

La Cordelle
26 apr. 10.00-16.00 u. Het Zwin-
gebouw, Cadzand, Dansdag; 
30 apr. 20.00 u.-4 mei 16.00 u: 
Sacrale Dans Intensiefweek ge-
vorderden. 
Mariastraat 45, 4506 AD Cad-
zand; (0117) 39 29 97; info@
lacordelle.nl 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Nonde...

Toen Onze Lieve Heer talen-
ten uitdeelde, bleek Hij met 
een overschot aan linkerhan-
den te zitten. Op dat moment 
stond ik vooraan, bijgevolg 
dat ik begiftigd ben met twee 
linkerhanden. Door schade 
en schande wijs geworden, 
heb ik daar mee leren leven. 
Ik kan beter geen hamer in 
de hand nemen. Dit bleek on-
langs weer toen ik met mijn 
twee linkerhanden iets dat 
krom was recht probeerde te 
maken. Met de kracht van een 
ongeleid projectiel sloeg ik op 
mijn duim. De hamer gooide 
ik weg; de duim stak ik in 
mijn mond. Joekelend maakte 
ik een rondedans bij de werk-
bank. Mijn vrouw, die belang-
stellend kwam horen of ze kon 
helpen, snauwde ik naar bui-
ten. En toen begon ik te vloe-
ken. Het is verbazingwekkend 
hoeveel vloeken ik ken. Ik heb 
ze eens opgeschreven - min-
stens twintig zijn het er. De 
meeste zijn verbasterde Franse 
vloeken met een hoog gehalte 
aan ‘nonde…’. 

Ik was een manneke van een 

jaar of zeven toen ik er getuige 
van was hoe een stel opge-
schoten jongens een auto aan 
probeerden te duwen. Hij wil-
de maar niet starten. Tot een 
van die jongens onbedaarlijk 
begon te vloeken – toen deed 
die auto het als bij toverslag. 
De jongen zei stoer tegen zijn 
kameraden: ‘Ziede wèl, as ge 
mar vloekt, dan doet-ie-et wèl.’ 
Ik begreep daar helemaal niets 
van. 

Met hel en verdoemenis als 
straf werd mij geleerd dat je 
niet mocht vloeken. Daarbij 
werd ik gewezen op het al-
ziend oog dat bij ons thuis in 
de keuken hing. Dit oog volg-
de je overal, een sterke uit-
drukking van ‘God ziet U, hier 
vloekt men niet.’ Kan kloppen, 
zeiden mijn oudere broers 
toen ik hen mijn angstige twij-
fels voorlegde, ‘God ziet alles, 
maar Hij praat er niet over’. 

Cees Remmers

* ‘God zal ons niet vragen 
waarom we geen Mozes 
geweest zijn, geen Abra-
ham of Jeremia. God zal 
ons heel eenvoudig vragen 
waarom wij verzuimd heb-
ben onszelf te worden.’ 
Eugen Drewermann.

* ‘Veel mensen hebben een 
goed geweten omdat ze 
een slecht geheugen heb-
ben.’
Godfried Bomans.

* ‘Ik ken mensen die geen 
vonkje licht verspreiden; 
maar wij noemen ze ster-
ren.’
Toon Hermans.

* ‘Stel dat ’t geheim van 
de hemel aan mij geopen-
baard wordt, dan is dat ’n 
feest zonder einde. Geen 
gedoe meer over joden, 
christenen of moslims, 
geen kleinzielig menselijk 
geneuzel meer. Ik maak 
me hooguit zorgen over de 
aanwezigheid van ’n goed 
glas wijn. En ik hoor graag 
bij de genodigden op voor-
waarde dat niemand buiten 
de boot valt.’
Louis van Dijk.

* ‘Alleen wie bekende we-
gen durft verlaten, ontdekt 
nieuwe gebieden en komt 
tot nieuwe inzichten.’
St. Jan van het Kruis.

* ‘Mijn vader stierf op de 
dag dat ik voor het eerst 
het hartje van mijn doch-
tertje had horen kloppen. 
Dat was prachtig. Ik voel-
de me verbonden met het 
grote geheim, de eeuwig-
heid. Dood en leven gingen 
in elkaar over. Ik wist me 
getroost door de gedachte, 
dat alles altijd door zou 
gaan.’
Doekle Terpstra.

* ‘Ik zeg mijn man altijd 
waar het op staat; op het 
aanrecht.’
Onbekend.


