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Kerk & Ambt van de Nederlandse dominicanen 
over de verruiming van het ambt is terug op 
de agenda. Op aandringen van de kardinaal en 
van de Generale Overste van de dominicanen 
is de studiedag van 22 september afgeblazen 
en de thematiek als inopportuun geschrapt. 
Maar anderen vinden dít juist niet opportuun. 
Het gaat om een wezenlijke zaak voor de kerk. 
Drie Amsterdamse basisgemeenschappen en de 
Mariënburgvereniging praatten zaterdag 10 no-
vember in de Dominicuskerk met geïnteresseer-
den, in de hoop op een vervolg. Niet praten óver, 
maar tot echte dialoog komen. Kerk & Ambt, 
afgestemd op actualiteit en godsvolk, nodigt 
daartoe uit. Er is meer gaande dan wat A. Bodar 
denigrerend opmerkt over Kerk & Ambt: hier 
zijn oude mannen aan het woord, die onder de 
opgehouden schijn van progressiviteit zich nog 
eens willen laten horen. Het is minstens ook 
een klein Pinkstergebeuren bij mannen die de 
Geest ervaren en wel móeten getuigen. Krijgt dit 
thema dan ook bisschoppelijke prioriteit? Niet 
direct. Misschien over even? Gelovigen dromen 
van de geest, die waait waarheen zij wil …

Wat gebeurt is wonderlijk. Onze hoofdredacteur 
maakte er attent op (september 2007, p.18). Hij 
ontkent ten stelligste - wat anderen beweren 
- dat de dominicanen hun boekje te buiten gaan. 
‘Religieuzen hebben in de kerk steeds als pro-
feet en toekomstbereider gefungeerd. Eigenlijk 
zouden de bisschoppen de weg naar verruiming 
van het ambt moeten begeleiden. Waar zij het 
voortouw laten liggen kunnen de religieuzen 
wellicht een gezag vertegenwoordigen, waaraan 

het pastorale veld zich toevertrouwt en dat de 
parochies de moed geeft meer hun eigen weg te 
gaan.’ Persoonlijke, eigenzinnige opvatting? Vol-
strekt niet. Hij vertolkt een visie die in de jaren 
tachtig - gepropageerd in Religieuzen naar een 
nieuwe tijd? - opgang deed onder de religieuzen. 
Daarin wees Johann Baptist Metz erop, dat de 
religieuzen zich door hun jarenlange liefdewerk 
binnen en onder het gezag van de kerk te veel 
hebben laten voorschrijven wat van hen ver-
wacht werd.

Religieuze gemeenschappen mogen hun eigen-
heid, traditie en ontstaan niet vergeten. Ze zijn, 
veelal in perioden van kerkelijke desoriëntering 
ontstaan, steeds geïnspireerd door de geest. In 
de kerk vervulden ze meestal een vernieuwende 
functie: de kerk helpen zich in te leven in 
nieuwe maatschappelijke en geestelijke situa-
ties; angst wegnemen. Metz noemt het ‘schok-
therapie van de heilige geest voor heel de kerk’ 
zijn. Dit brengt de noodzakelijke en vruchtbare 
spanning en strijd tussen orden en congregaties 
enerzijds en de kerk anderzijds met zich mee. 
Waar die spanning doorleefd wordt, is men op 
weg naar een kerk met toekomst.
Juist als gemiddeld oud en niet meer gebonden 
aan hun liefdewerk, worden de religieuzen ge-
confronteerd met het meest eigene van hun zen-
ding binnen de kerk: schoktherapie van de geest 
zijn. Dit moet hen openlijk solidair maken met 
de dominicanen. Dit is authentiek progressief en 
niet de opgehouden schijn ervan.

P.L. 

Naar psalm 82

Redt hen
die geen verweer 
hebben,
die geschonden,
genageld, gekwetst
verlaten zijn.

Redt hen
van wie Hij houdt,
hen die
ontrecht en klein
rondkruipen, dolen,
die hopeloos
en onverholen
aan het leven lijden.

Hij zegt: ‘Kom,
Ik stuur jou,
Ik zal er zijn,
Ik kom bevrijden.’

Redt hen
voor wie immer 
en altijd 
erbarmen loont.
Wordt samen 
de nieuwe aarde
waar gerechtigheid 
woont.

Christianne van de Wal

Deze aflevering van De 
Roerom is achtentwintig 
pagina’s dik en ademt 
de sfeer van november 
(5.7.17.20.23). Deze herfst-
maand doet ons dit jaar wel 
speciaal aan de kwetsbaar-
heid van het leven denken 
door het toch nog onver-
wacht snelle overlijden van 
onze ‘naaste medewerker’ 
Piet Leenhouwers. We 
wijden een kort gedachte-
nis aan hem (5) en geven 
de afscheidswoorden van 
gardiaan Antoon Mars en 
professor Wim Weren door 
(14). Deze Roerom bevat 
een goudeerlijk verhaal over 
spiritualiteit (8); verder over 
een bisschopsbezoek (13), 
de procestheologie (10), 
Binnenstad Eindhoven (18), 
Andere Tijden (20) en weer 
een nieuwe veldkapel (22). 
Verder echt lezenswaardige 
bijdragen in proza of poëzie 
van onze vaste medewerkers 
en trouwe inzenders aan be-
gin en eind. Vooral de laat-
ste ‘afsluitende’ bijdrage van 
professor Piet Leenhouwers 
over de religieuzen (1)...

Redactie 
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Brieven
Redactie

Meedenken   

Ook het septembernummer 
van De Roerom is inspirerend. 
In het kader van ‘meedenken’ 
stuur ik wat materiaal uit de 
Tablet, blad uitgegeven door 
katholieke Engelse leken. Wel-
licht kunnen jullie er iets mee. 
Dank je wel voor jullie inzet. 
Houd het licht brandend. Ge-
groet.

Frits van der Ven s.j.

Kerk & Ambt

Via via hoorde ik dat er in De 
Roerom no. 2 zo’n goed arti-
kel staat i.v.m. Kerk & Ambt. 
Wij zijn in onze parochie erg 
blij met dit boekje! Gaan er 
binnenkort een avond over in 
gesprek. Is het mogelijk mij 
deze Roerom toe te sturen? Bij 
voorbaat dank.

Ans Schrover, 
Rotterdam

Kerk & ambt

Onze St. Agatha-gespreksgroep 
- ongeveer twintig kruisheren 
uit Nederland, België en Duits-
land regelmatig met elkaar 
in gesprek over themata die 
met ons eigen leven, geloven 
en werken te maken hebben - 
heeft op haar bijeenkomst van 
14-15 oktober j.l. over de bro-
chure van de Nederlandse do-
minicanen over Kerk & Ambt 
gesproken. Unaniem waren we 
blij met deze uiteenzettingen 
over een onderwerp, waarover 
al veel gedacht, gesproken en 
geschreven is. We vonden de 
tekst duidelijk en gedifferen-
tieerd, maar ook concreet. Hij 
draait niet om de hete hang-
ijzers heen en doet een duide-
lijke beroep op de geloofsge-
meenschappen om de verdere 
ontwikkelingen niet passief af 
te wachten, maar zelf initia-
tieven te nemen. Verheugend 
was voor ons ook, dat hier 
niet een enkeling zijn stem 
verheft maar de provincie van 
de Nederlandse dominicanen. 
Het is voor ons een impuls om 
over onze eigen plaats en taak 
in de geloofsgemeenschap-
pen van Nederland, België en 
Duitsland na te denken. Het 

document riep bij ons ook vra-
gen en onzekerheden op, waar 
we nog verder mee bezig wil-
len blijven. Op deze wijze wil-
len we graag onze waardering 
voor dit document uitspreken. 
Proficiat Nederlandse domini-
canen. Ga zo verder.

Namens de St. Agatha ge-
spreksgroep, 14 en 15 oktober 
2007, Toon Rijken, Harrie Leer-
makers, Martien Jilesen 
 
Allah God  

Waarom zou men in Neder-
land Arabisch moeten gaan 
spreken; waarom niet Turks, 
Engels of Maleis? En…wat 
verstaan de Arabieren onder 
‘Allah’?
Als wij, Christenen, over ´God´ 
spreken, bedoelen we degene 
die Jezus de God van Abra-
ham, Isaac en Jacob noemde. 
Dat is de God, die met de 
mensen een verbond sluit, hen 
beloften doet en tenslotte die 
beloften volbrengt in Jesus 
Christus, het Woord dat is 
mens geworden en die ons laat 
zien hoe God, in mensenge-
daante, ons zo liefheeft, dat 
Hij heeft geleden, is gestor-
ven en verrezen, ‘opdat uw 
vreugde volkomen zij’. God is 
liefde en wij hebben geloofd in 
zijn liefde. Als teken van deze 
liefde ontvangen wij de Geest 
die ons tot zijn tempel maakt 
en heiligt. 
Voor deze God is er in de 
islam geen plaats. Niets van 
Liefde, Verbond en Belofte 
en niets van Menswording 
of Verlossing. Islam betekent 
‘Onderwerping’ en dat is de 
enig mogelijke relatie tussen 
Allah en de mensen.  Niemand 
- zeker niet in het onverschil-
lige Europa - is er bezorgd 
over dat God het erg zou vin-
den, maar je moet wel weten, 
waarom je dit of dat over God 
vertelt en in Wie je eigenlijk 
gelooft. Je hoeft hier geen on-
enigheid over te hebben, maar 
je moet wel weten over Wie 
je het hebt. Mohammed trok 
aan het hoofd van zijn troepen 
naar Medina ter verovering. 
Hij gebruikte zijn godsdienstig 
prestige om negen vrouwen te 
huwen, sommigen tussen acht 
en twaalf jaar. Jezus wast zijn 

leerlingen de voeten, wat sla-
ven- en vrouwenwerk was, en 
bidt voor zijn beulen ‘Vader, 
vergeef het hen, want ze we-
ten niet wat ze doen.’ 

Soeur Miryam Maas, pastor 
Théoule (Zuid Frankrijk)

Gemoedsrust

Dr. Martien van den Nieu-
wenhuizen gaf in de laatste 
Roerom een verhelderend 
verslag over het sacrament van 
het huwelijk. Tot op heden 
had ik er moeite mee, dat onze 
kleinkinderen hun huwelijk 
enkel voor de burgerlijke 
stand sloten en het niet in de 
kerk lieten inzegenen. Som-
migen, hoewel gelovig, gingen 
zelfs samenwonen zonder een 
van beide. Nu lees ik, dat het 
huwelijk tussen twee gelovige 
mensen zélf sacrament is. Het 
helpt enigszins voor mijn ge-
moedsrust.

Ria Lemmers-Dekkers
Beneden-Leeuwen

Storende fout

Uit de tweede strofe van Jezus 
na 2000 van Joke Forceville-
van Rossum is in De Roerom 
van oktober 2007 (p. 8) een 
regel weggevallen. Excuses en 
hier de juiste tekst.  

Zo menigeen had een schone droom.
Maar de pastor hij zwoegde voort.
Hij mediteerde al vroeg en vroom,
maar werd in ’t gebed gestoord.
Een vrouw verkeerde in grote nood;
of de pastor dadelijk kwam….
De lucht kleurde langzaamaan lichtrood,
toen de pastor zijn brommer nam.

Redactie

De Roerom 
verhuist

Het bezoekadres van 
De Roerom wordt 
vanaf 22 november: 
Gasthuisring 54 
5041 DT Tilburg

postadres: 
Postbus 90105 
5000 LA Tilburg 
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Voor onderweg
Peer Verhoeven

Onderweg

Wie ergens heen wil 
moet vaarwel zeggen.

Wie de weg wil leren 
moet hem gaan.

Wie zich op weg waagt
ontmoet goed en kwaad.

Wat zou ‘t ?

Wat zou ik me nog druk maken, Heer; 
er wordt toch niet geluisterd.
Wat zou ik de hemel nog langer beuken; 
het lost niets op.        (Habakuk 1)

Overmand door wat hen overkomt, 
verzuchten mensen hartgrondig:
waarom, waartoe?

Beduusd om wat er allemaal gebeurt,
worden mensen er toe verleid 
verlamd bij de pakken neer te zitten.

Onbekend met wie ze zijn, hoe bedoeld,
vluchten mensen ongebreideld
in hebben-en-halen, meer-en-meer.

Alleen hoop, verwachting, het visioen 
dat profeten zien, houden uiteindelijk
mensen overeind en de vaart in de tijd.

Hopen

Hoop is de hartspier van het leven.
Als die het begeeft ...          (Danneels)
 
De hoop staat of valt niet met 
wat er in de wereld gebeurt.           (Havel)

Hoop doet leven.
De hoop verloren, alles verloren.

Zij

Dat zij die verder zien
dan onze ogen reiken,
meer weten dan wij bedenken -
dat deze wijze mensen 
het woord krijgen,
gehoord worden.

Dat zij die dag aan dag
- geen moeite te veel -
ziek en gekwetst bijstaan,
doen wat te doen staat, -
dat deze stillen in den lande
gekroond worden, stem hebben.

Dat zij die durven dromen,
visioenen hebben,
weten wat de hemel is
en de weg ernaar toe, -
dat deze kinderzielen
begrepen worden.

Heilig

Het enige heilige dat niet alleen is over-
gebleven, maar zich volgens Ferry steeds 
sterker manifesteert, is de mens zelf. 
‘Voor een ander mens zijn we in staat ons 
op te offeren als het moet, misschien ook 
voor iemand die we niet kennen: er zijn 
dus waarden die boven het materiële, het 
biologische uitstijgen, en in die zin dus 
transcendent zijn.’ De heiligheid waar 
Ferry het over heeft, komt niet uit de he-
mel maar heeft een menselijk gezicht, het 
is filosofisch gezegd een ‘transcendentie 
in immanentie’. 

Paul-Kleis Jager Het enige heilige 
n.a.v. de Franse filosoof Luc 
Ferry’s Beginnen met filosofie 
Trouw 18/10/07

Voorbeden

Bid en bezin je om
het wezen van de dingen 
de ziel van de mens
de zin van het leven
het hart in wat je doet
te blijven zien en beleven.
Bid en bezin je.
 
Bid en ben dankbaar voor
die als van nature goed doen, 
gaan naar waar ze 
meer dan hard nodig zijn,
alle schepen
achter zich verbranden.
Bid en ben dankbaar.

Bid en draag zorg voor
die zelf niet bij machte zijn,
om een toegestoken hand
en sterke schouder vragen,
verlegen zitten om een 
oprecht hartelijke medemens.
Bid en draag zorg.

Des kinds

Hoe minder de ouderdom wordt gezien 
en aanvaard, hoe meer ook de echte kin-
derjaren worden verminkt. Van de meeste 
kinderen worden miniatuur-volwassenen 
gemaakt. Echte kinderen zijn menselijke 

wezens die in hechte eenheid met het hele 
leven staan. Ze zijn in staat naar sprook-
jes te luisteren, verhalen met leven te 
vullen. Vandaag de dag worden sprookjes 
gerationaliseerd, geësthetiseerd. Kinderen 
zijn in staat te spelen, het leven vorm en 
figuur te geven. In plaats hiervan is er 
overal gemechaniseerd speelgoed, door 
volwassenen uitgevonden. En ontstaat er 
dan eens iets echt kinderlijks, zoals kin-
dertekeningen, dan worden er theorieën 
bedacht, tentoonstellingen georganiseerd 
en prijzen uitgereikt. Dit maakt ‘wat des 
kinds is’ kapot. 

Naar: Romano Guardini 1885-1968

Bezinning

Zoek het goede; doe het.
Haat het kwade; laat het.

Werk allereerst met plezier 
en dan pas voor de prijs.

Wat je van harte doet
doet jezelf en de ander goed.

Iedereen die met Kerstmis in de Kerk van doen heeft is, minstens mentaal, al 
lang bezig met de vieringen van advent, Kerstmis en oud/nieuw. Misschien 
kunnen de volgende teksten in deze aanloopperiode enig soelaas geven. 

Hij wees op de bomen
en leerde er van:
al verliezen ze hun tooi
en staan ze naakt in de winter,
straks komt de lente en
botten ze weer uit ...

Peer Verhoeven in Gebed aan Tafel
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Kerkenbouw
Gérard van Tillo

Tekenend voor deze laatste vraag is, dat 
het congres van 28 en 29 september te 
Maastricht een historische invalshoek had. 
Het werd georganiseerd door oudheidkun-
dige en historisch gerichte instellingen 
uit Nederland en België. Historici krijgen 
pas belangstelling voor iets als het tot het 
verleden behoort of dreigt verloren te gaan. 
Daarmee in overeenstemming zijn de aan-
leidingen waarom het kerkgebouw vaker 
opduikt in het nieuws. Het gaat meestal 
over kerkgebouwen afstoten of afbreken en 
de problemen daarmee gepaard.

Traditie
De belangstelling van historici voor kerk-
gebouwen is te verklaren, omdat er met 
de sloop van vele oude, maar intussen ook 
van betrekkelijk jonge, kerken veel onder-
zoeksmogelijkheden verloren gaan. Doel 
van het congres was dan ook de status-quo 
op te maken en nader onderzoek te plan-
nen naar de ontwikkeling van de kerkar-
chitectuur in Vlaanderen, Nederland en het 
Rijnland in hun onderlinge samenhang en 
beïnvloeding in de periode na 1945. Dat 

culturele functies gebruikt worden. Maar 
ze worden ook gebruikt als restaurants, 
ateliers, winkels, kantoren, appartementen 
en bedrijfspanden. Er zijn ook bisdommen 
waar kerken niet als moskee gebruikt mo-
gen worden. Ontheiliging van een gewijde 
ruimte en gekwetste gevoelens van vroe-
gere kerkgangers voorkomen, wordt als 
reden opgegeven. Het getuigt niet van een 
oecumenische instelling jegens de islam. 

Ontwikkelingen
Vanaf 1945 tot eind jaren ’60 viel de 
hausse in de kerkenbouw samen met de 
Wederopbouw. Rond 1970 was het verzadi-
gingspunt bereikt en zette een massale ont-
kerkelijking in, waardoor de kerkenbouw 
stagneerde. Vanaf die tijd begonnen afsto-
ting en sloop zich aan te dienen en werden 
voor nieuwbouw nieuwe eisen gesteld (De 
Roerom, februari 2003, p.4). Kerken moes-
ten voortaan zo ontworpen worden, dat 
ze ook elders gebouwd konden worden. 
Het moesten oecumenische projecten zijn 
en de gebouwen dienden ook voor andere 
doeleinden gebruikt te kunnen worden. 

Nieuwe theologische en liturgische ideeën 
hadden veel invloed op de kerkenbouw 
van die periode. De meer horizontale theo-
logie van na Vaticanum II is terug te vin-
den in de kerkenbouw in de postconciliaire 
periode. De hoog oprijzende gebouwen en 
kerktorens van vóór die tijd maakten plaats 
voor laagbouw met hooguit een rank zuil-
tje erop of ernaast dat als een dun lijntje 
nog naar het hogere verwees. Deze hori-
zontale tendens is ook terug te vinden in 
het interieur van de kerken, die naast huis 
van God ook huis van mensen werden. De 
inrichting werd meer afgestemd op actieve 
deelname van de gelovigen aan de liturgie: 
het altaar temidden van of dichtbij de ge-
lovigen en het ontbreken, of slechts licht 
accentueren, van de ruimte rondom het 
altaar als priesterkoor. In de tijd van het in-
terbellum werden ook wel grote kerkzalen 
gebouwd waarin de zitplaatsen zo dicht 
mogelijk rondom het priesterkoor gegroe-
peerd werden, maar toen ging het nog om 
een collectief en passief aanschouwen van 
het mysterie op het altaar. Later werd de 
inrichting van de ruimte meer gericht op 
individuele en actieve deelname van de 
gelovigen aan de liturgie.

Nieuwbouw
Waar nu nog sprake is van kerkenbouw 
worden geen gebouwen uitsluitend voor 

Het kerkgebouw verheugt zich in een hernieuwde belangstelling.  Onlangs 
was er een internationaal congres over moderne kerkenbouw. Op de kerkelij-
ke sites komt het kerkgebouw nogal eens ter sprake. Vanwaar deze opleving? 
Gaat het om een come back of een afscheid?

De Kandelaar, Amsterdam Zuidoost 2007 
(© Foto: Willem Beex)

momenteel zoveel kerken ont-
trokken worden aan de liturgie 
en vaak ook worden afgebroken 
komt door de steeds verder-
gaande teruggang van het aantal 
gelovigen en het kerkbezoek. 
Daarbij spelen de financiën mee. 
Parochies met een eigen kerk-
gebouw moeten de kosten zelf 
betalen. Voor slinkende kerkelijke 
gemeenschappen is dit steeds 
minder haalbaar. Ook is een groot 
kerkgebouw meestal niet nodig 
en voldoet het vaak niet meer aan 
de eisen. Alleen in dorpen met 
een min of meer hechte gemeen-
schap en een emotionele binding 
met de kerk, kan zo’n gebouw 
dank zij een grote offerbereidheid 
nog als kerk blijven functioneren. 
Soms gaat het daarbij om oude 
kerkgebouwen die onder monu-
mentenzorg vallen; maar daarmee 
zijn meestal niet alle financiële 
problemen opgelost.

Bestemming
Geen passende bestemming is 
meestal de reden voor sloop van 
een afgestoten kerkgebouw. Over 
dat ‘passend’ is veel verschil van 
mening. Strikt genomen mogen 
voormalige kerkgebouwen al-
leen voor religieuze en sociaal-

de eredienst bedoeld, maar een 
kerkfunctie onderbrengen in een 
verzamelgebouw, ook voor veel 
andere doeleinden bestemd. De 
daarin ondergebrachte kerkzalen 
dienen multifunctioneel en oecu-
menisch gebruikt te worden. Een 
goed voorbeeld is De Kandelaar in 
Amsterdam Zuidoost, dat binnen-
kort wordt opgeleverd en waarvan 
vijftien kerkgenootschappen ge-
bruik gaan maken. Het complex 
bevat vijf kerkzalen. Daarnaast 
vier vergaderzalen, 600 m² kan-
toorruimte voor startende onder-
nemers, zelfhulporganisaties en 
maatschappelijke organisaties uit 
de wijk, een kinderdagverblijf en 
een horecagelegenheid. Met veel 
glas en bijzondere kleurelementen 
is geprobeerd de kerkruimten een 
sacraal karakter te geven en er een 
gewijde sfeer te creëren. Als kerk-
toren fungeert een torenflat met 
zevenentwintig koopappartemen-
ten. Het gebouw is als het ware 
tegen een klassieke Bijlmerflat 
(Grubbehoeve) geplakt, zodat de 
kerkfunctie ervan opgenomen is 
in de woon-, werk- en leeffuncties 
van het complex. Het gebouw lijkt 
te suggereren: komen de mensen 
niet naar de kerk, dan komt de 
kerk naar de mensen.
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In de avond van donderdag 8 
november is Piet Leenhouwers 
(* 1929), minderbroeder Kapu-
cijn, temidden van zijn naasten 
overleden. Hij zal door zeer ve-
len en vanuit heel verschillende 
maatschappelijke en kerkelijke 
groeperingen zeer gemist en in 
deze dagen herdacht worden.
Professor dr. Piet Leenhouwers 
is vanaf den beginne betrokken 
geweest bij De Roerom. Bij de 
start van het blad in 1987 en 
vele jaren daarna was hij lid van 
het stichtingsbestuur, waar zijn 
aanwezigheid zeer gewaardeerd 
en zijn advies steeds uiterst se-
rieus genomen werd. Piet kon 
zich in vergaderingen genoeglijk 
warmen aan het brandend vuur 
en als het dreigde uit te gaan 
pookte hij het met een kwink-
slag of ogenschijnlijk onnozel 
vraagje op. Enkele jaren geleden 
trad hij uit het stichtingsbestuur, 
maar omdat de hele Roerom 
- bestuur, redactie, administratie 
en abonnees - Piet Leenhouwers 

een guit; in de collegezaal een gedegen 
wetenschapper. 
Drie weken voor het verschijnen van 
deze aflevering van De Roerom belde 
Piet de hoofdredacteur met de medede-
ling, dat hij zijn bijdrage voor het no-
vember-nummer had ingestuurd. Hoe-
lang hij het nog zou volhouden kon hij 
niet zeggen. ‘Zolang ik kan blijf ik het 
doen’ zei hij ‘maar ik kan niets garande-
ren. Ik zie wel.’ Zijn laatste bijdrage aan 
De Roerom, waarin hij de religieuzen 
oproept hun ontstaan en roeping niet te 
verloochenen en in kerk en maatschap-
pij als ‘schoktherapie van de geest’ te 
fungeren, komt over als een testament, 
een laatste wilsbeschikking. Met zovele 
anderen zullen wij hem erg missen: 
professor dr. Leenhouwers, ‘pater Pietje’ 
zoals hij in de Kempische Mierden en 
Hulsel, waar hij jaren lang ‘s zondags 
assisteerde, genoemd wordt en onder 
welke naam de Universiteit van Tilburg, 
waar hij filosofie doceerde, hem ‘ver-
eert’. Om wat hij allemaal deed en om 
wie hij onder de mensen geworden is. 
Wij blijven hem indachtig. Hij ruste in 
licht en vrede. 

Namens allen van De Roerom                
Peer Verhoeven  

De broeders beminnen alle mensen 
in Christus en trachten hen 
in een broederlijke en 
vriendelijke omgang 
deelgenoot te maken van het rijk Gods.
(Constitutie 172)    

Piet Leenhouwers
Peer Verhoeven  Het heeft gebladerd

Het heeft vandaag veel gebladerd. Als we 
zeggen dat het regent en dat het sneeuwt, 
dienen we ook te zeggen dat ‘het bladert’. 
Zo doen we meer recht aan dit jaarlijks 
terugkerende natuurverschijnsel. Of het zal 
sneeuwen in de winter is altijd de vraag, 
maar dat het zal bladeren in de herfst is zo 
zeker als de tijd.

Het heeft vandaag veel gebladerd. De 
wegen zijn er smaller door geworden. De 
grens tussen begaanbaar en onbegaanbaar 
is voor even verdwenen. Ik loop ’s avonds 
langs de kant van de weg door het gevallen 
blad. Loop ik nog wel op de weg of ben ik 
in de zachte en verraderlijke berm beland? 
Het verschil is nauwelijks te zien of te 
merken.

Het bladerde die dag toen ik van een uit-
vaart naar huis reed. Van een mooi mens 
hadden we afscheid genomen. Ze zou die 
dag drieëntachtig jaar geworden zijn. Op 
een verjaardag viert een mens z’n geboor-
tedag, en op deze verjaardag hebben we 
dat misschien ook wel gedaan. Enkele da-
gen daarvóór was in de  Allerzielenviering 
voorgelezen hoe Cornelis Verhoeven dacht 
over het woord ‘sluimeren’. ‘Sluimeren 
gaat over een verborgen, mogelijke aanwe-
zigheid. Wat sluimert vraagt om stilte en 
aandacht. Misschien wordt hier ook wel 
aan gedacht, als wij van de doden zeggen 
dat zij op de dodenakker sluimeren. Zij 
wachten daar op ontwaken. In plaats van 
herfst wordt het dan ineens lente op kerkhof 
en strooiveld.’

Het heeft deze week veel gebladerd. Het is 
ook te horen, niet aan het geritsel van de 
bladeren maar aan het gezoem van de mo-
derne bladblazers. Dit is het hedendaagse 
lied van de herfst. Met een bladblazer 
uitgerust wil de moderne mens de wegen 
weer begaanbaar maken en de grens met 
het niet-begaanbare herstellen. Het zal 
hem tijdelijk lukken, maar niet voorgoed. 

Rust tussen de bladeren

ze vallen net zoals ik
soms even de diepte in
dwarrelen geruisloos naar beneden
zweven door het licht van andere tijden
om weer in rust te verwerken
wat is geweest 
tot voedsel kernachtig besef
dat het leven cyclisch vooruitstrevend
nieuw leven brengt
door vergankelijkheid in zijn
herfst wat ben je mooi

Henny van Herck

voor zich wilde behouden, werd hij, on-
danks zijn drukke agenda, overgehaald 
zitting te nemen in de redactie-advies-
raad. Ook hier telde zijn stem voor drie 
en vroeg hij de laatste tijd bij herhaling 
aandacht voor de noodzakelijke ver-
jonging van de redactie. De abonnees 
van de Roerom kennen hem vooral van 
zijn snedige maandelijkse artikelen 
- bescheiden van omvang, gedegen van 
inhoud - op de voorpagina van het blad. 
Professor Piet Leenhouwers zette op 
de voorpagina de toon van De Roerom: 
kritisch naar beweringen en uitspraken, 
instituten en maatregelen, maar uiterst 
mild voor mensen, wie dan ook. Bijna 
steeds eindigen zijn uiteenzettingen met 
een vraag. Niet, omdat hij het zelf niet 
wist of begreep, maar om anderen aan 
het denken te zetten. Betweterig zijn 
mening lanceren of anderen iets dicteren 
was hem vreemd. Hij ondertekende zijn 
artikelen met P.L. maar slaagde er daar-
mee niet in anoniem te blijven. Voort-
durend kregen redactie en administratie 
vanuit het veld te horen: ‘dat moet Piet 
Leenhouwers zijn!’ En ook deze, vaak 
opgetogen, opmerkingen kwamen van-
uit de meest uiteenlopende richtingen, 
waaruit blijkt met hoeveel mensen Piet 
in contact gekomen is en op hoeveel 
terreinen van het kerkelijke, religieuze, 
wetenschappelijke en maatschappelijke 
leven hij zich bewogen heeft. Telkens 
was ook duidelijk, dat mensen zich Piet 
Leenhouwers plezierig en respectvol 
herinneren. Een klein mannetje, een 
groot mens. In de wandelgangen vaak 



6 DE ROEROM  JAARGANG 22  NUMMER 3  NOVEMBER 2007

Huub Schumacher

Op avontuur met exegese

De christenen 
Al in de derde en vierde eeuw beginnen 
de problemen met het verstaan van de 
bijbel. Men ontdekt teksten die elkaar te-
genspreken; van andere vraagt men zich 
af, hoe ze in godsnaam in de bijbel be-
land zijn. De exegeten - ‘uiteen-leggers’ 
- vonden een uitweg uit deze impasse en 
kozen voor een allegorische lezing van 
de Schrift. 
Allegorisch komt van ‘allos, anders’ en 
‘gorein, spreken’. Men gaat ontdekken 
dat een tekst dít zegt, maar dát bedoelt. 
Het oudtestamentische bijbelboek Hoog-
lied bijvoorbeeld. De bisschoppen uit 
de derde, vierde eeuw hebben grote 
problemen met dit erotisch aandoend 
bijbelboek. Maar toen een allegoriserende 
exegeet aan de bisschoppen uitlegde dat 
de erotische hitte tussen die mooie jon-
gen en dat beeldige meisje niets anders 
was dan een metafoor, vergelijking voor 
de overgrote liefde van Christus tot zijn 
Kerk, werden de bisschoppen enthousi-
ast. Daardoor kunnen wij tot op de dag 
van vandaag van het Hooglied genieten. 
Origenes staat bekend als kampioen al-
legorisch bijbel lezen. 

Tijden veranderen
In de zestiende eeuw krijgt men plezier 
in kritisch onderzoek; er groeit een ma-
teloze interesse voor de bronnen van tek-
sten. Erasmus (1469-1536) is zo iemand. 
Hij wil de tekst zelf aan het woord laten. 
Hij moest niets hebben van kerkelijke 
ambtenaren die een bijbeltekst kneden 
tot deze gaat betekenen wat ze zelf vin-
den dat hij moet betekenen. Erasmus 
doet daar heel schamper over in Lof der 
zotheid (1511). Zijn tijdgenoot Luther 
(1483-1546) maakte zich verschrikkelijk 
kwaad op de kerkleiding die haar gezag 
boven het gezag van de Schrift plaatste. 
De Kerk bepaalt wat de Schrift bedoelt te 
zeggen in plaats van zichzelf te laten ge-
zeggen door de Schrift. ‘De Heilige Geest 
is geen nar die steeds iets anders bedoelt 
dan Hij zegt!’, weet Luther.

Historisch-kritische methode
Kritische geesten na Erasmus en Luther, 
zoals bijvoorbeeld Spinoza (1632-1677) 
- hij opperde dat Mozes niet de auteur 
van de eerste vijf bijbelboeken kan zijn 
- waren baanbrekend voor wat sinds de 
achttiende/negentiende eeuw de ‘histo-
risch-kritische methode’ heet. Men ging 
inzien, dat bijvoorbeeld het bijbelboek 

Jesaja uit drie soorten teksten bestaat, die 
uit heel verschillende perioden van de 
joodse geschiedenis stammen. Ook, dat 
er naast vele overeenkomsten ook grote 
verschillen bestaan tussen de evangelies 
van Matteüs, Marcus en Lucas wat betreft 
de grondlijnen waarmee ieder van hen 
Jezus in beeld brengt. Dit laatste wordt 
‘synoptische kwestie’ genoemd. In de 
twintigste eeuw ontwikkelt het verstaan 
van de bijbel zich verder. Zo kennen wij 
nu niet alleen een historisch-kritische 
leeswijze, maar ook een structuralistische 
- Claude Levi-Straus - een spirituele en 
zelfs een psycho-analytische leeswijze, 
waarin Eugen Drewermann sterk is.

De koran meerduidig benaderd
Tussen 632, sterfjaar van Mohammed, 
en 700 is er een eenduidige uitleg van de 
koran, die geheel steunde op de uitleg 
van Mohammeds’ tijdgenoten - genoten 
genaamd - en hun directe opvolgers - vol-
gers geheten. Daarna ontwikkelen zich 
methoden van koran-exegese die onaf-
hankelijk worden van de eerdere ‘profe-
tische traditie’. Zo worden bijvoorbeeld 
teksten verklaard met behulp van andere 
teksten uit de koran: de religieuze exege-
se. Men begint ook een exegese door mid-
del van de zelfstandige oordeelsvorming 
van de exegeet. Ook groeit er een symbo-
lische koranexegese - veelal gepraktiseerd 
door leden van de soefi-beweging - en de 

zo geheten rechtsgeleerde koranexegese, 
die tot op vandaag een grote rol speelt bij 
het afleiden van rechtsregels, nodig voor 
de regulering van een aantal zaken in 
het huidige dagelijkse leven. De laatste 
honderdvijftig jaar kent de islam ook 
de methode van de sociale exegese, die 
met haar uitleg van de koranteksten het 
groepsbewustzijn van de moslims wil 
versterken tegenover koloniale invloeden 
van buiten. En tot slot is er de modernis-
tische exegese die, tegen de islamitische 
stroom in, met behulp van westerse ra-
tionele en kritische methoden de koran 
probeert te interpreteren.

Na al deze uitleg-avonturen van beide 
heilige boeken in de loop van de tijden, 
valt er misschien juist door deze veel-
kleurige benaderingen, zowel bij de 
bijbel als bij de koran een lied te beluiste-
ren, dat beide godsdiensten willen uitzin-
gen voor alle mensen van de wereld

Het lied van de bijbel
Ik zou het lied van de bijbel als volgt 
willen inkleuren: ‘Lieve mens, vanuit je 
binding met God die Liefde is, heb je de 
serieuze mogelijkheid om elke dag van je 
leven te groeien in mens-voor-een-mens-
zijn’. Elk bijbelboek draagt aan dit lied 
een steentje bij. Zo spreekt in de torah 
vooral het woord ‘Belofte’. De Historische 
Boeken hebben het over jouw ‘totale 
inzet’. De Feestrollen vertellen over het 
‘houvast’ in het godsgeloof. De Grote Pro-
feten nemen ‘geen blad voor de mond’. 
De Kleine Profeten zijn ‘recht door zee’. 
De Evangelies boodschappen het Licht 
- Jezus Christus - aan de wereld. Van de 
Handelingen der Apostelen kunnen we 
leren dat ook wij het ‘geloven in Jezus 
Christus moeten verspreiden’. Paulus’ 
Brieven roepen op tot ‘bezinning’. De 
Algemene Rondzendbrieven vertellen dat 
geloven in God en Jezus ‘voor iedereen’ 
bedoeld is. En de Apocalyps stelt de ‘ont-
hulling’ van ’s mensen toekomst in God 
in het vooruitzicht. 
 
Het lied van de koran
Allah is de Ene en Enige - geen veel-
godendom. Allah is oneindig verheven 
- niet één is aan Hem gelijkwaardig en 
mensen moeten het doen met tekenen 
- ayat - van God. Allah is een God van 
mensen - hoe kom je op de gedachte 
dat God de mens alleen als een gril ge-
schapen heeft, zonder doel? De mens is 
bedoeld als dienaar van God - de mens 
is een ‘abd Allah’. En ook: het oordeel 
van God over de mens is rechtvaardig 
- Hij beloont naar werken en wat je aan 
slechts overkomt, is van jezelf. En tot 
slot: mensen zijn vrij en verantwoording 
schuldig aan God.

Zowel voor moslims als christenen is het steeds weer een worsteling om oog 
en oor te ontwikkelen voor wat hun eigen Heilig Boek hen in de wisseling der 
tijden wil zeggen. De worstelingen die de christenen in de loop der tijden met 
hun bijbel gehad hebben, zijn eigenlijk ook nog steeds de onze. Voor moslims 
met hun koran zal dit niet anders liggen. 

Origenes (© Illustratie: Primeros Cristianos)
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Samen op pad
Redactie

Zevenhuizen

‘Héé!’ Haar gezicht klaart op en lacht als 
zij mij opeens ziet. ‘Wat toevallig. Wat 
een verrassing.’ Twee zussen waren mij 
voor en hadden moeder alvast opgehaald 
bij Zevenhuizen, een gesloten afdeling 
van verpleeghuis REC te Zoetermeer. We 
zoeken een plekje. Het is zondagmiddag 
en gezellig druk. Overal zitten families 
met een ‘hem’ of een ‘haar’; koffie, er is 
fris, hier en daar een biertje. 

In het Binnenhof zit alles vol. In de hal vin-
den we een tafel. De oudste zus haalt kof-
fie met iets lekkers. ‘Zij’ geniet van onze 
aanwezigheid. De gezichten - vertrouwd 
en veilig - staan op het netvlies gebrand, 
de namen inmiddels uit het geheugen ver-
dwenen. Beter, maar niet meer. ‘Hoe gaat 
het?’ Haar gezicht betrekt onmiddellijk. 
‘Kan toch niet. Kan toch niet! Niets voor 
mezelf… Alles op slot…Gekkigheid…Niet 
goed. En die …die...‘ Ze tekent met haar 
vinger cirkels op het tafelblad om de woor-
den kracht bij te zetten. De koffie gaat er 
goed in. Het appelgebak verpulvert onder 
het vorkje; het smaakt niet. 

Een blije lach bij de foto van de jongste 
kleinzoon van vijf. ‘O…dat is er ééntje, 
dat is er één!’ Stukje wandelen buiten. 
Flinke stappen met boosheid, eigenlijk 
verdriet. ‘Jullie gaan straks weg, en ik 
blijf zeker weer hier. Kan toch niet! Ik wil 
zelf, zelf…’ Een wanhopig gebaar volgt. 
Je wilt je eigen huisje, vul ik aan. ‘Ja!’ 
klinkt het met een diepe zucht.’ 

Weer in het gebouw, lopen we terug naar 
Zevenhuizen. Intens verdrietig, niet-wil-
lend, toch meelopend. Praten met de 
verzorging: over medicijnen, de arts, de 
reumatoloog. ‘Kom laten we op die bank 
gaan zitten’, zeg ik. ’Je hebt een nieuwe 
bril (niet waar). Laat eens kijken. Mooi!’ 
Ik zit vlak naast haar en streel haar arm. 
Samen kijken we ernaar en naar haar 
handen. ‘Je hebt nog een mooie zachte 
huid’ (wel waar!). Een glimlach, dan 
klinkt weer haar stem die al zo lang en 
diep in mij is opgeslagen. ‘Ja, hè.’ Even 
met z’n tweeën weer samen thuis. Kort 
contact is soms lang genoeg.

Rob van der Zwan

De rol van de verbeelding

In de inleiding op zijn zeer lezenswaar-
dige Religie na de grote verhalen zegt Ad 
Willems: ‘De verheerlijkte ratio moet in 
balans gehouden worden door het men-
selijke gevoel. Waar de eigen rechten van 
de emotie niet erkend worden ontaardt 
de kale rede in een verwoestende alleen-
heerser.’ Het is momenteel een duidelijke 
trend om naast de rede ook intuïtie en 
gevoel als bronnen en wegen van kennen 
en waarnemen te erkennen. Symbolisch 
bewustzijn - een dynamische kracht is ge-
schreven vanuit het besef dat voor contact 
met dement(erend)e ouderen cognitieve, 
verbale vormen van communicatie niet 
volstaan. Een ander bewustzijn is hier 
nodig, om precies te zijn: een symbolisch 
bewustzijn. ‘Overigens niet alleen in de 
communicatie met de demente mens. De 
verbeelding dient in geestelijke verzorging 
en pastoraat, in kerk en theologie weer 
aan de macht te komen. Droom, ritueel, 
symbool, muziek, sfeer zijn bij uitstek de 
wegen waarmee mensen in relatie kunnen 
treden met het transcendente. Het zijn 
tevens de wegen die een beroep doen op 
de mens als geheel en niet enkel op ie-
mands rationele en cognitieve vermogens.’ 
Deze inspiratie doordesemt alle bijdragen 
van dit lezenswaardige boek, geschreven 
door pastoraal werkenden, theologen en 
therapeuten. Aanbevolen zoals ook het 
geciteerde boek van Ad Willems.

Ad Willems Religie na de grote verhalen 
Valkhof Pers Nijmegen 2007, ISBN 978 90 5625 
256 4; € 10,00.

Sjaak Körver en Paul Mulders (red.) Symbo-
lisch bewustzijn - een dynamische kracht 
Valkhof Pers Nijmegen 2007, ISBN 978 90 5625 
268 7; € 12,50.

Stefan de Wilt

Trees Speelman

Mijn vader

sinds mijn vader overleden is 
bid ik liever niet meer 
moet ik alleen maar huilen als ik bid 
het liefst denk ik aan mijn vader 
dat hij vroeger met mij fietste 

Paula Maas

Schoenen 1

Schoenen staan te gapen
als mensen liggen te slapen.
Ze zijn gelijk een mond
waar overdag een voet in stond.

Trees Speelman, Leende

Schoenen 2

Wat je nooit of nimmer moet doen:
je rechtervoet in je linkerschoen.
Niet alleen doet dat pijn -
het zou ook een dom gezicht zijn.

Trees Speelman, Leende

Appeltaart

eerst rook het bij ons thuis 
om de veertien dagen altijd lekker 
kon ik meteen ruiken 
had mama appeltaart gemaakt 
aten we met z’n vieren appeltaart 
mama papa mijn zus en ik

mama werd ziek en is overleden 
vaak fiets ik naar mama’s graf 
kijk ik naar de mooie naam van mama 
praat ik even over mijn werk en over 
appeltaart die mama altijd maakte zei 
ik dat die altijd zo lekker was

Stefan de Wilt
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Mijn vriend Gülay is een gelovig moslim. 
Met zijn vrouw maakte hij de pelgrims-
tocht naar Mekka en verwierf daarmee de 
eretitel hadji. Sindsdien is hij een ander 
mens, opener, toleranter, hartelijker in de 
omgang. Het doet me denken aan tante 
Maria Bonte die na haar Lourdesreis veel 
vrolijker en een nog vuriger Mariaver-
eerster werd. Duizenden jaren voordat 
het christendom ontstond, werden in de 
Nijldelta dezelfde pelgrimsreizen gemaakt 
naar de goddelijke moeder en kind, Isis 
en Osiris. Gerard Reve schreef, dat de kerk 
van Rome het integrale herstel van de cul-
tus van Isis is. 

Ervaren
De religieuze ervaringen van mensen heb-
ben mijn geloof sterk beïnvloed. Bijbel, 
theologie en kerkleer zijn een weergave 
van en een reflectie op geloofservaringen 
van mensen door de eeuwen heen. ‘Gelo-
ven is geraakt worden door de medemens, 
je bewust worden van het feit dat mensen 
behoefte aan je hebben’, woorden van 
professor Kuitert waarin ik me kan vin-
den. Hij gaat verder: ‘Wat de wereld ten 
diepste bij elkaar houdt is niet een gecon-
strueerde God, maar de kreet uit Genesis 
Waar is Abel, uw broeder?’ C. den Heyer 
zegt God te ervaren in klanken die ont-
roeren, teksten die aan het denken zetten, 

de lach en trouw van geliefden, de ogen 
van inspirende, kwetsbare mensen. En 
voor Godfried Bomans is het geloof een 
prachtig pakket met een mooi lint erom-
heen dat, zonder te kijken wat er in zit, 
de ene generatie aan de andere generatie 
doorgeeft. 

Hoop
Ik heb een lange weg afgelegd en mijn 
twijfels zijn groter geworden. Maar de 
twijfel wordt verlicht door de hoop en 
de verwachting, dat er aan de andere 
kant Iemand is die op me wacht. Hoop is 
de diepste emotie van de mens. Vragen, 
waarmee de Kerk nog worstelt en waar zij 
dogmatische muren omheen bouwt, ben 
ik al lang voorbij. Kerken en gelovigen 
lijden aan institutionele zelfoverschat-
ting. ‘Door deze collectieve arrogantie 
heeft geen cultuur ooit zoveel en zulke 
gruwelijke oorlogen doen ontstaan als de 
christelijke westerse cultuur’, zegt Eugen 
Drewermann. De islam idem dito. Alleen 
het boeddhisme lijkt geen geweldadige 
psychopaten voort te brengen.

Kerk uitkleden
Dit neemt niet weg dat deze wereldgods-
diensten de basis gelegd hebben voor 
hoogstaande beschavingen en culturen. 
De hindoe Mahatma Gandhi had diep 
respect voor het christendom en de Neder-
landse staatsman Troelstra zei eens chris-
tenen niet te verwijten dat ze christen 
zijn, maar dat ze het niet zijn! De Eeu-
wige heeft zich aan ons kenbaar gemaakt 
in Jezus van Nazaret; hij is ons Houvast. 
Helaas heeft de christelijke traditie Jezus 
uit zijn joodse context gehaald. ‘De Kerk 
is in de loop der tijden veel te veel van het 
Jezus-beeld afgeweken’, zegt Bert Peeters. 
‘Heel het existentiële imago van paus-
schap en curie, bisschopsambt en priester-
ambt, is in strijd met het beeld dat Jezus 
van zichzelf geeft.’ Daarom moet de Kerk 
wellicht eerst worden uitgekleed, ontdaan 
van de misgroei van eeuwen. Er is in de 
Kerk veel meer nodig dan de vernieuwing 
van het ambt. Een totale herstructurering 
van de Kerk, zodat deze weer werkelijk 
van de christenen zelf wordt en niet lan-
ger een hiërarchisch gebeuren is. 

God in
Het zal ook moeten gaan om een ver-
nieuwde kijk op God en Christus. Gerard 
Zuidberg zegt : ‘Er is duidelijk een ver-
schuiving gaande van een priesterambt 
gericht op het heilige vóór ons en bóven 

ons naar een gerichtheid op het heilige in 
de dingen die we elke dag meemaken; zeg 
maar, het sacramentele in het dagelijks 
leven.’ Abel Herzberg sluit hier bij aan, 
wanneer hij schrijft: ‘Alles wat we zien, 
zeggen en beleven, is fragment. Maar 
geen fragment, of de ziel van al wat leeft 
komt erin tot ontluiken. Geen moment 
zonder eeuwigheid. Geen sterveling, hoe 
gaaf of geschonden ook, in wie de onster-
felijke schepping zich niet openbaart.’ In 
de spirituele revolutie van deze tijd wordt 
God in de hoge hemel vervangen door God 
in mij. In godsdienst en geloof gaat het 
niet om het bestaan van God, maar om 
de relatie tussen mens en God, over erva-
ringen van mensen met wat zij als heilig 
zien. Godsdienst is geen theorie, maar het 
vieren van de werkelijkheid, ‘van wat ge-
hoopt wordt’. (Hebr.11)
 
Eeuwige waarheid
Geloven werd echter ‘weten’. Een histori-
sche vergissing. Hoewel ik mezelf chris-
ten noem, heb ik geen vaste religieuze 
identiteit meer, omdat ik omgaan met 
verschillende tradities verrijkend vind. 
Van een persoonlijke God - als vader, moe-
der - kan ik geen afstand doen. Daarin 
gaat Jezus ons voor en dit beeld is me 
erg dierbaar. Als sommige mensen God 
Iets noemen, doelen ze lang niet altijd op 
afstandelijkheid. Niet zelden willen ze 
zeggen, dat God eerder ruimte biedt dan 
geboden oplegt, eerder dragende grond 
is dan dwingend heerser, eerder een lok-
kende horizon dan Heer van de wereld. 

Mijn spiritualiteit
Ben van den Boom

‘Ik heb wat gedachten verzameld die min of meer mijn spiritualiteit bepalen. 
Ik weet niet of het past in uw dikwijls hartverwarmend blad. Met oprechte 
groeten en hoogachting.’ Zo leidt Ben van den Boom de gedachten over zijn 
spiritualiteit in. 

Zang- en balletgroep Chem-Chem Yetu Kinshasa 
(Congo)

Zang- en balletgroep Chem-Chem Yetu Kinshasa 
(Congo)



9DE ROEROM  JAARGANG 22  NUMMER 3  NOVEMBER 2007

‘Godsbeelden worden gemodelleerd naar 
de behoeften die de mensen hebben. God 
is in belangrijke mate het product van cre-
atieve verbeelding’ zegt Karin Armstrong. 
‘Alle bijbelverhalen, inclusief het kerst-
verhaal, zijn aangeklede mythen en een 
mythe geloof je niet, maar je gelooft in de 
tijdloze waarheid die erachter schuilgaat.’ 
Bultmann voegt hieraan toe: ‘Zonder my-
then en symbolen kunnen wij niet leven, 
omdat die ons toegang verschaffen tot de 
werkelijkheden van ons leven, waarmee 
wij op geen andere manier in contact kun-
nen komen. Ze kunnen je bestaan verrij-
ken en verdiepen. De werkelijkheid is nu 
eenmaal té groot voor louter begrijpelijk 
denken.’ 

Jezus van Nazaret
Als ik het Onze Vader bidt, dan zie ik een 
grote menigte moslims voor me, die diep 
ter aarde gebogen liggen met op hun lip-
pen die Ene die onze harten vervult. Zij 
kennen niet het beeld van een Drieëne 
God - een prachtige mythe, maar minder 
werkelijk dan het beeld van één Vader. 

Duizenden jaren geleden werden myste-
rie-religies beoefend en het middelpunt 
van die mysteriën vormde de mythe van 
een stervende en weer opstaande god-
heid. F. Freke en P. Gandi schrijven, dat 
de Jezus van de evangeliën grotendeels 
ontleend werd aan reeds lang daarvoor 
bestaande verhalen (Dyonisus en Osiris). 
Jon Sobrino legt uit, dat tijdens de conci-
lies van Nicea en Chalcedon de betekenis 
van Jezus in Grieks-filosofische termen 
werd vastgelegd, aansluitend bij de be-
hoeften van die tijd. Dat is bijna zeven-
tienhonderd jaar geleden. Wim van der 
Velden heeft dit thema op een voortreffe-
lijke manier samengevat op de dvd Credo 
in nieuw perspectief. ‘Het portret van 
Jezus dat Sobrino ons schetst, is dat van 
een mens die ons bestaan ten volle heeft 
gedeeld. Hij was niet boven ons verheven 
in goddelijke onaantastbaarheid.’ (Vol-
zin 20/07/07) Jezus van Nazaret, mens 
zoals wij, blijft voor mij een houvast dat 
ik nooit wil verliezen. Voor hem geldt 
de Soefi-wijsheid: ‘De hoogste zekerheid 
van de waarheid is God erkennen in jouw 
ogen.’

Eucharistie
Het Genesis-verhaal is een prachtige my-
the. De verzoeningsleer, daarop geënt, 
wordt tot in deze tijd doorgetrokken en 
is archaïsch en overbodig. De herdenking 
van Jezus’ kruisdood heb ik bijna twintig 
jaar lang mogen vieren in het opdragen 
van de H. Mis en daarin prachtige mo-
menten beleefd; vooral tussen mijn men-
sen in Congo. De magie van het onbloedig 
offer sprak mij toen aan. Later werd het 
mij duidelijk dat de heilige hostie voor 
de gelovigen vooral een belangrijke fetisj 
uit de wereld van de blanken was. Met 
verwondering stel ik nu vast, dat de Kerk 
de magie van de Eucharistie - op zich 
een prachtig symbool - nog steeds op een 
onwerkelijke manier in stand houdt. Ik 

Ben van den Boom in 2003

ervaar de verbondenheid met het god-
delijke niet zozeer in de Eucharistie - die 
dogmatisch, steriel en wereldvreemd is 
- maar in verbondenheid met mensen en 
in wezen met mezelf. Levinas zegt: ‘De 
echte Eucharistie vindt eerder plaats in de 
ontmoeting met de ander, dan in brood en 
wijn.’ Geloven krijgt gestalte in de wijze 
waarop mensen met elkaar omgaan. ‘De 
toekomst is aan democratische vormen 
van spiritualiteit, die het goddelijke in 
jezelf benadrukken; niet meer aan het 
traditionele christendom, waarin de trans-
cendente christelijke God centraal staat.’ 
(VolZin, juli 2007)

De horizon
Magie betekent macht: de Kerk zal al-
les doen om die voor het priesterschap 
te behouden. Teilhard de Chardin zegt: 
‘God is dààr waar jij Hem binnenlaat’ en 
vervolgt met ’het wezen van het chris-
tendom is niet, dat God van elders aan 
de wereld verschijnt, maar dat Hij in de 
wereld transparant wordt.’ Bidden is erg 
belangrijk, omdat je in Uw wil geschiede 
een stukje loslaat van het ego waarin je 
vastzit. Hoe ouder je wordt, denk je in je 
gebed steeds meer aan de dood. Hoe dich-
ter je bij de dood komt, hoe waardevoller 
het leven wordt. Zen leert ons, dat er geen 
dood is, maar dat de eeuwige energie zich 
bij de dood slechts terugtrekt uit de vorm. 
De dood is slechts een horizon en de ho-
rizon het einde van ons gezichtsveld. De 
dood is voor Marga Klompé ondergedom-
peld worden in het wezen van God als in 
een oceaan van liefde. Wat dit betekent, 
mag Joost weten. Ik heb alleen het gevoel 
dat dit een stuk gelukzaligheid inhoudt. 
Voor nu mogen wij ons vastklampen aan 
de gedachte van Augustinus: ‘Deus inte-
rior intimo meo, dieper dan mijn diepste 
innerlijk is God in mij.’

Als missionaris van het goddelijk 
Woord (svd) vertrok Ben van den 
Boom (1923) in 1951 naar Congo 
waar hij bijna 25 jaar - 19 jaar als 
svd-er en 6 jaar samen met zijn 
vrouw - heeft gewerkt. Al spoedig 
begon hij de jeugd daar bewust te 
maken van hun eigen cultuur. Na een 
optreden in de hoofdstad Kinshasa 
met zijn koor en een balletgroep uit 
het binnenland zei de toenmalige 
aartsbisschop, kardinaal Malula: ‘Je 
bent bezig met het afrikaniseren van 
het christendom; ik wil je daarmee 
helpen.’ Na zijn eerste wereldtoernee 
met de Petits Chanteurs-danseurs 
de Kenge ontmoette Ben zijn vrouw 
Mary. Zij is met hem mee terugge-
gaan naar Congo, waar ze in Kinshasa 
samen de nieuwe zang- en ballet-
groep Chem-Chem Yetu (Swahili voor 
Onze Bron) oprichtten. De cd Bro-
thers, songs of black Africa gaat ver-
gezeld van een korte beschrijving van 
hun werk. Deze cd is nog voor € 8,00 
te koop. Terug in Nederland hebben 
ze een kleine vijfhonderd scholen 
en parochies bezocht en Bantoe-
vieringen gehouden, om kinderen 
te vertellen over de leefwereld van 
Afrikaanse kinderen en ze dit te laten 
spelen en zingen. Ben en Mary heb-
ben twee eigen kinderen en een aan-
genomen zoon uit Congo. Zij wonen 
in de Glazenmakerstraat 10, 4813 CK 
Breda; e-mail: benboom@casema.nl 

Eigen en geadopteerd kind van Ben en Mary
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Alles is in wording
Franck Ploum en Marcel Zagers

Hij noemt zichzelf uitgesproken bèta, maar is wel als filosoof verbonden aan 
de universiteit van Twente en de kerkelijke faculteit theologie van de univer-
siteit van Tilburg. René Munnik (1952) is scheikundige, theoloog en filosoof 
en promoveerde in 1987 op het procesdenken van Alfred Whitehead. Een 
stroming waaruit ook de procestheologie is ontstaan. De tweede theologische 
richting die we bespreken in onze rode draad van De Roerom tweeëntwintigste 
jaargang.

Wie zowel in de exacte wetenschappen 
als in de theologie thuis is, ontdekt al 
spoedig een grote kloof tussen wat the-
ologisch gedacht en wetenschappelijk 
beweerd wordt. René Munnik heeft deze 
kloof aan den lijve ervaren. ‘Toen ik als 
scheikundige theologie ging studeren, 
had ik een bijzondere ervaring. Ik ont-
dekte dat in de theologie heel belangrijke 
existentiële vragen aan de orde kwamen 

Procestheologie

Binnen de westerse cultuur wordt 
de werkelijkheid beschreven en ver-
klaard als een optelsom van ‘dingen’, 
die wel in een bepaalde relatie tot 
elkaar staan maar niettemin zelf-
standig zijn. De mens is óf een ding 
temidden van andere dingen óf 
daarvan onderscheiden door bewust-
zijn en vrije wil. De procestheologie 
gaat er echter vanuit, dat de wer-
kelijkheid niet uit dingen, maar uit 
entiteiten en gebeurtenissen bestaat. 
De wereld is voortdurend in wording. 
Elke actuele entiteit of gebeurte-
nis herneemt gebeurtenissen uit 
het verleden, en neemt die op een 
bepaalde en unieke wijze in zich op. 
Het verleden is in die zin op niet-ac-
tuele wijze in het heden aanwezig. 
Evengoed als planten, dieren en 
stenen zijn mensen gebeurtenissen, 
of beter: reeksen gebeurtenissen. De 
serie gebeurtenissen die het mense-
lijke bestaan kenmerken, mogen wel 
rijker en gevarieerder van inhoud 
worden genoemd.

Godsbeeld
Het gangbare natuurwetenschappe-
lijke wereldbeeld kent alleen binnen-
wereldse oorzaken, wetmatigheden 
en verklaringen; voor invloed van 
een bovennatuurlijke macht is geen 
ruimte. De voorstelling van een 
God die als een kosmische groot-
macht de dingen naar zijn hand zet, 
ontneemt de mens zijn vrijheid en 
autonomie, maar is ook moeilijk te 
verenigen met de hoeveelheid leed 
in de wereldgeschiedenis. - Waar-
schijnlijk heeft Whitehead hiermee 
veel moeite gehad. Zijn zoon sneu-
velde tegen het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. - 
In de procestheologie wordt God cre-
atief-antwoordende liefde genoemd. 
Creatief als bron en aanbod van 
nieuwe mogelijkheden, als lokkende 
mogelijkheid aan en in de werkelijk-
heid tegenwoordig. Niet schenkend, 
omdat dit een macht tegenover de 
mens zou suggereren, maar ant-
woordend omdat God en wereld 
zo nauw met elkaar verbonden zijn 
dat ze elkaar beïnvloeden. God on-
dergaat de wereld, ervaart wat erin 
omgaat. Komen de aangereikte mo-
gelijkheden tot vervulling, dan groeit 
God zelf mee in het proces van de 
wereld. Volgens de Amerikaanse 
procestheoloog J.B. Cobb vertoont dit 
godsbeeld veel overeenkomsten met 
de ervaringen die in de joods-christe-
lijke traditie met God zijn opgedaan: 

Het was de theoloog Wiel Logister, des-
tijds hoogleraar aan de theologische 
faculteit van Tilburg, die Munnik op het 
spoor bracht van het procesdenken van 
Whitehead. ‘Deze wiskundige zat met 
hetzelfde probleem als ik. Ik besloot 
me verder in hem te verdiepen, hetgeen 
uiteindelijk tot een proefschrift leidde.’ 
Het was met name de introductie van 
historiciteit binnen het procesdenken dat 
bij Munnik de aandacht trok. Hierdoor 
kwam er beweging in het godsbeeld. 
‘Binnen dit denken worden alle statische 
begrippen dynamisch en Whitehead 
maakt van alle zelfstandige naamwoor-
den werkwoorden. Hierdoor komt alles 
in beweging. Ook het godsbeeld wordt 
dynamisch en relationeel. Dit biedt een 
veel breder perspectief op God, want alles 
wat in relatie staat is rijker.’

Individu serieus nemen
De theologie leidt momenteel een nogal 
teruggetrokken bestaan. Vanaf het begin 
van de Verlichting hebben theologen 
zich afgezet tegen het moderne weten-
schappelijk denken, of ze lieten het links 
liggen. En ook nu nog is er de nodige 
scepsis. ‘Theologie is nog te vaak een ei-
land, met een eigen waarheid, een eigen 
begrippenkader en een werkelijkheidsbe-
leving die anders was en is dan die van 
andere wetenschappen. De meeste re-
presentanten van het procesdenken gaan 
serieus en inhoudelijk het gesprek aan 
met de hedendaagse wetenschappelijke 
cultuur. Zoals de bevrijdingstheologie 
contact zoekt met politiek en economie, 
zo wordt er binnen het procesdenken 
contact gezocht met het huidige verwe-
tenschappelijkt denken.’ Deze discussie 
dient volgens Munnik twee doelen. ‘Op 
de eerste plaats wil men het denken in 
meerdere waarheden, dat vooral sinds de 
achttiende eeuw is ontstaan, opheffen. 
De kloof die er gegroeid is tussen bijvoor-
beeld natuurkundig denken en theologie 
wil men dichten. Ten tweede zoekt men 
een band met de hedendaagse cultuur.’ 
Munnik is van mening dat dit laatste 
vooral mogelijkheden biedt wanneer het 
gaat over individualisering. Een gegeven 
dat binnen het procesdenken zeer serieus 
wordt genomen. ‘Bovendien´, voegt Mun-
nik toe, ´heeft de esthetica een belangrij-
ke plaats; dat is winst. Schoonheid mag 
weer!’ De gesprekken en discussies zijn 

die in de exacte wetenschappen niet ge-
steld konden worden omdat ze er geen 
taal voor hadden. Tegelijkertijd ontbrak 
in de theologie elke exactheid.’ Munnik 
kwam er niet uit, tot het moment dat het 
procesdenken van de wiskundige Alfred 
North Whitehead (1861-1947) zijn pad 
kruiste.

Breder perspectief
Munnik spreekt liever van procesdénken 
dan van procesthéologie. ‘Het denken 
over God vormt maar een klein onder-
deel binnen het werk van Whitehead; 
nog geen tien procent. Hij kreeg echter 
geen voet aan de Angelsaksische grond 
met zijn filosofie; alleen het theologische 
deel vond weerklank. Maar wil je echt 
doordringen tot de kern van zijn theolo-
giseren, dan moet je het bekijken vanuit 
zijn hele denken; anders is het niet te 
begrijpen.’ 

René Munnik
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geen onbewegelijke buitenstaander, 
maar voluit op de geschiedenis in-
spelend en reagerend.

Schepping
De creatief-antwoordende God is 
niet alleen gericht op en betrok-
ken bij het menselijk leven en het 
menselijke heil. De mens mag dan 
wel hoogtepunt in de evolutie zijn, 
hij is niet het centrum en de enige 
levensvorm met intrinsieke waarde. 
Alle schepselen zijn een doel in zich, 
alle actuele gebeurtenissen hebben 
een waarde in zichzelf, ook al dienen 
ze op hun beurt weer als conditie en 
mogelijkheidsvoorwaarde voor het 
ontstaan van nieuwe entiteiten en 
gebeurtenissen.
Schepping moet niet alleen worden 
gezien als een activiteit in het ver-
leden, maar vooral als de dynamiek 
die in de actuele werkelijkheid pre-
sent is. De wereld is geen kant en 
klaar gegeven, maar voortgaande 
schepping (creatio continua). De ge-
dachte dat de evolutie zou verlopen 
volgens een vooraf gegeven godde-
lijk plan wijst J.B. Cobb nadrukkelijk 
van de hand. Het gaat eerder om 
een open creatief avontuur dat zich 
afspeelt tussen het scheppingsproces 
van de wereld en God als bron van 
nieuwe mogelijkheden.

Schoonheid
Moraliteit - goed zijn en recht doen - 
is geen doel op zich en heeft niet het 
laatste woord. Morele waarden zijn 
dienstbaar aan esthetische waarden, 
- een gedachte die voor veel christe-
nen schokkend is. Geen samenleving 
of gemeenschap kan bestaan zonder 
bepaalde morele waarden en voor 
elkaar zorgen is zeker belangrijk en 
verrijkend. Maar je conformeren aan 
regels en normen zou best wel eens 
op gespannen voet kunnen staan 
met de gevoelige spontaniteit die 
nodig is om Gods lokkende roep te 
beantwoorden. 
De ervaringen die het leven zin 
geven en de moeite waard maken, 
worden binnen de procestheologie 
daarom beschreven met (esthe-
tische) begrippen als intensiteit, 
harmonie, geluk, schoonheid. Maar 
wat daaronder dan moet worden 
verstaan, is moeilijk op voorhand te 
bepalen. We weten het alleen dán 
wanneer het gebeurt.

Marcel Zagers

Alfred Whitehead

vruchtbaar, omdat er niet gedacht wordt 
vanuit vaststaande gegevenheden, zelfs 
niet van een vaststaand godsbeeld. ‘Bin-
nen het procesdenken en dus ook binnen 
de procestheologie is alles in wording.’

Waarheid en identiteit
De waarde van het procesdenken ligt vol-
gens Munnik niet zozeer in vernieuwing. 
De winst is eerder dat ze oude begrippen 
opnieuw weet te duiden. ‘In een aantal 
opzichten is de procestheologie heel klas-
siek. Het gaat over godsbewijzen, de re-
latie tussen God en wereld, tussen geloof 
en rede en de triniteitstheologie. Maar 
ze weet deze klassieke elementen uit de 
godsleer in hedendaagse en dynamische 
taal uit te drukken, zonder hun wezen 
uit het oog te verliezen.’
Munnik denkt dat dit met name van 
belang is omdat in de huidige cultuur 
anders wordt omgegaan met begrippen 
als waarheid en identiteit. ‘We leven in 
een cultuur waarin absolute waarheden, 
zoals we die uit de klassieke theologie 
kennen, moeilijk zijn. Identiteiten zijn 
vloeibaar, zowel persoonlijke als die van 
instituten. De procestheologie gaat hier 
serieus mee om, doordat ze een karakter 
van voorlopigheid in zich draagt. In de 
klassieke theologie is het einddoel van de 
reis voorgegeven. Bij Whitehead is vooral 
de richting belangrijk; en het avontuur 
van de reis zelf. De metafoor van de reis 
past goed bij dit denken.’ 

Moeilijke vertaalslag
Ondanks de nieuwe taal voor oude 
thema’s is de procestheologie er niet in 
geslaagd om een brede ingang binnen 
het theologische denken te vinden. Mun-
nik denkt dat dit maar ten dele te maken 

heeft met de andere benadering van 
christelijke uitgangspunten dan in kerke-
lijke kringen gebruikelijk is. Vooral haar 
wetenschappelijke wortels spelen een be-
langrijke rol. ‘Dat hele denken heeft een 
nauwe band met de natuurwetenschap. 

We moeten altijd bereid zijn 
om ons denken kritisch te bekijken.
Want hoe nietig, oppervlakkig en 
onvolledig zijn onze pogingen
om de diepte van de werkelijkheid 
te doorgronden.
In een filosofische discussie 
is de geringste vorm van dogmatische 
zekerheid een vertoning van dwaasheid

A.N. Whitehead, vader van het procesden-
ken in Paula Copray Achter de Naam, 2002

Stukken van Whitehead lees je niet voor 
je plezier. Het is stevige kost, doorspekt 
met schema’s en formele argumentaties. 
Vele theologen zijn uitgesproken alfa-
mensen en daardoor vond en vindt het 
denken weinig weerklank. In Nederland 
was Piet Schoonenberg een van de eer-
sten die zich er even mee bezighield.’ 
Opvallend is dat het denken in de Ver-
enigde Staten veel meer aansluiting vond 
dan in Europa. ‘In Californië bestaat 
zelfs een wetenschappelijk centrum voor 
processtudies. Naast de Verenigde Staten 
is het ook in Japan en Aziatische landen 
populair.’ 
Iemand wiens denken nauw verwant 
was met de procestheologie en wel brede 
ingang vond in Nederland, was Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955). ‘In zijn 
denken was veel ruimte voor evolutie en 
ontwikkeling. Hij was paleontoloog en 
mysticus, en dit laatste was zijn grote 
voordeel. Op het gebied van spiritualiteit 
vond zijn werk veel meer erkenning dan 
de droge wetenschappelijke kost van 
Whitehead.’ 

Niet gelukt
Ook in de pastorale praktijk heeft de pro-
cestheologie, op een enkele uitzondering 
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dit moment niet echt 
meer zijn aandacht 
heeft. ‘De relevantie 
is natuurlijk het eer-
ste probleem. De pro-
cestheologie gaat in 
op allerlei klassieke 
theologische vraag-
stukken, die vandaag 
de dag nog maar wei-
nigen kunnen boeien. 
Als je kunt kiezen 
tussen metafysische 
begrippen enerzijds 
of de optie voor de 
armen anderzijds, 
dan is de keuze voor 
de meesten duidelijk. 
Daarnaast is het ook 
zo dat, als je er heel 
serieus mee aan de 

na, het niet gered. De vertaalslag die pas-
tores moeten maken om er pastoraal en 
liturgisch mee te werken is veel te groot. 
‘Het is duidelijk niet gelukt om mensen 
in de pastorale praktijk te raken en te in-
spireren. Op een enkele theoloog na, zijn 
het vooral gepensioneerde ingenieurs met 
gevoel voor spiritualiteit die zich er mee 
bezig zijn gaan houden. In de periode 
1982-1987 was ik de enige in Nederland 
die er vanuit de theologie mee bezig was. 
In die tijd verscheen er welgeteld één ar-
tikel over de procestheologie in het Tijd-
schrift voor Theologie; dat zegt veel.’

Individu in relatie
Zo af en toe verschijnt er nog wel een ge-
bedenbundel die geïnspireerd is vanuit de 
procestheologie, maar verder lijkt het hele 
denken in Nederland stilgevallen te zijn. 
Ook Munnik moet erkennen dat het op 

God en mens

jij wordt
hier en nu 

ik word 
hier en nu
en al-tijd

jij bent
hier en nu

ik ben 
hier en nu
en al-tijd

jij wordt en jij bent
jij blijft jij
en jij groeit 
in mij

ik  ben en ik word
ik blijf ik 
en ik groei 
in jou

jij bent  
niet al-tijd

maar als jij sterft
ben je er niet geweest
ben je geworden
in mij

leef je verder in mij
schep je verder met mij
al-tijd

Paula Copray Als horende de 
Zwijgende, gedachten en gebeden van 
een God, zoals verbeeld in de procesthe-
ologie. Aalsmeer 1997.

Gebed

Bron
van al wat is
en nog niet is:

Gij zijt als de wind
die ons mee kan nemen
die ons kan tegenwerken,

Gij zijt als het vuur
we kunnen ons warmen
we kunnen het doven,

Gij zijt als een mens
die we kunnen doodzwijgen
van wie we kunnen houden.

Bron
van al wat is
en nog niet is:

een woord dat
niet gesproken
in de stilte verdwijnt

een lied dat
niet gezongen
geen muziek wordt

een dag die
niet geleefd
niet meer terugkomt.

Bron
van al wat is
en nog niet is:

door de wereld veranderd
verandert Gij de wereld.

Amen.

slag gaat, het ook een beetje occult dreigt 
te worden. Het procesdenken heeft een 
eigen jargon, eigen begrippen en eigen 
betekeniskaders, dat nergens mee te ver-
gelijken en zeker niet in tien minuten aan 
iemand uit te leggen is.’ 
Ondanks alles zijn er toch begrippen uit 
het procesdenken binnengesijpeld in de 
theologie. ‘Het procesdenken is op zich 
niet stilgevallen. Maar begrippen als his-
torisering, dynamisering en het in-relatie-
staan zijn gemeengoed geworden. Ook 
het idee dat mensen weliswaar individuen 
zijn, maar pas echt individu kunnen wor-
den in relatie met anderen, is iets dat we 
nu steeds vaker horen, maar wat in het 
procesdenken van Whitehead al een be-
langrijke plaats had.’ 

Open denken
Het loslaten van absoluutheden en grote 
waarheden is eigen aan onze tijd, met 
het gevaar te vervallen in een relativisme. 
In die zin zou je denken dat er voor de 
procestheologie nog plaats is in kerk en 
samenleving van vandaag. Munnik is van 
mening dat vooral de openheid binnen 
dat denken hierbij van belang is. ‘Wij zijn 
laatmodernen, wij hebben het geloof in de 
grote verhalen een beetje verloren. Steeds 
meer christenen zijn nomaden geworden 
en weten niet zo goed meer waarheen ze 
op weg zijn. Het procesdenken met haar 
God in beweging en God in wording kan 
hierbij helpen. Het is een open denken, 
waarin wel een richting wordt aangege-
ven, maar zonder op voorhand het eind-
doel vast te stellen en zonder te vervallen 
in een relativisme. Een belofte blijft nu 
eenmaal een belofte. Wat de ster voor de 
wijzen uit het Oosten was, kan het proces-
denken zijn voor christenen vandaag.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
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Direct na zijn binnenkomst in de Boska-
pel te Nijmegen, was duidelijk dat het 
hier om een bijzondere man ging. Stevig, 
groot, breedgeschouderd, open blik ... een 
indrukwekkend iemand. Louis Santos Vil-

Toen het leger riep te zullen schieten, 
stapte de bisschop naar voren en bood 
zich aan om doodgeschoten te worden. Ze 
deden het niet en zochten een andere weg. 
De machthebbers klaagden de bisschop in 

viering met kazuifel aan en mijter op. Hij 
ging te voet, laag te ezel, om één te zijn 
met zijn volk en op te komen voor hen die 
het ’t hardst nodig hebben. Collega’s van 
hem heeft het de kop gekost. Zo heeft ook 
Jezus het met de dood moeten bekopen. 
Bisschop Louis Santos Villeda gaat door 
vanuit de onverwoestbare hoop dat, na wie 
weet hoe lang, zijn mensen de overwin-
ning zullen smaken.

Bij ons niet
De bisschop van Copal/Honduras kreeg 
vanuit het gezelschap ‘genodigden’ te 
horen, dat de katholieke kerk in Midden 
en Zuid Amerika zich, naar hier verluidt, 
heeft teruggetrokken uit de strijd tegen de 
machthebbers en voor het recht van de 
armen. Er zou, zo wordt in Europa gezegd, 
een massale oversteek plaats hebben van-
uit katholieke naar evangelische kerken. 
Bisschop Villeda laat zich er niet toe verlei-
den om een oordeel uit te spreken over de 
kerk in Midden en Zuid Amerika. Hij blijft 
dicht bij ‘eigen huis’ en stelt met klem dat 
de katholieke kerk in zijn bisdom zich niet 
uit de strijd tegen macht en armoede heeft 
teruggetrokken; in tegendeel! Voor bis-
schop Villeda is de kern van het christelijk 
geloof de menswording van God. Mensen 
dienen in hun nood is God dienen. 

Hoe is het hier ? 
Deze bisschop die met heel zijn persoon 
betrokken is bij de mensen van zijn bis-
dom was overigens ook een en al oor voor 
de situatie van de katholieke kerk in Ne-
derland. Hier culmineert de nood van de 
mensen zich vooral in vragen naar de zin 
van het bestaan. Er is, naar gezegd wordt 
en uit onderzoeken blijkt, een groeiende 
interesse in religie en spiritualiteit. Maar 
voor een antwoord wordt nauwelijks 
bij de kerken aangeklopt. De kerkelijke 
hiërarchie blijft denken en doen vanuit 
een voorbij geleefde dualistische kijk op 
werkelijkheid en kerkleer. De opbloeiende 
religiositeit kenmerkt zich echter door een-
heid en door het verval van de vroegere 
scheidingen tussen natuur en bovennatuur, 
sacraal en profaan, liturgie en diaconie, 
gewijd en niet-gewijd. Parochies en men-
sen persoonlijk lijden er onder, dat ‘de 
velden wit staan van de oogst’, maar dat 
het oogsten - laat het kruid met onkruid 
zijn - van bovenaf wordt bemoeilijkt zoniet 
verhinderd. Bisschop Villeda had ook alle 
begrip voor deze situatie van de kerk in 
Nederland. Zo goed als wij hem en zijn ge-
zellen sterkte toewensten, zo oprecht deed 
hij dit ons. 
Toen ik naar huis reed, verlangde ik intens 
naar een kerk die echte bevrijding brengt 
voor de mensen daar en voor ons hier. Het 
was een betekenisvolle en hoopgevende 
ontmoeting. 

Bas Rentmeester

In september werd vanuit Honduras gevraagd om enkele mensen die bereid 
waren op een zondag in oktober van gedachten te wisselen met de bisschop 
van Copal in Honduras (Midden Amerika) die dan op doorreis naar Rome in 
Nederland zou zijn. Natuurlijk waren enkele mensen daartoe bereid. Zij ver-
welkomden zondagmiddag 14 oktober het Hondurese gezelschap. 

Laag te ezel

Bisschop Louis Santos Villeda (© Foto: Huub Schumacher)

leda, bisschop van het bisdom 
Copal in westelijk Honduras 
kijkt ons met zijn donker-
bruine, bijna zwartkleurige 
ogen onder donkere wenkbrau-
wen monter en doordringend 
aan. Doopsgezinde vrienden 
hadden me gevraagd enkele 
gesprekspartners van hier te 
zoeken voor een ontmoeting 
met deze bijzondere bisschop. 
En zo zaten we daar dan rond 
hem, samen met emeritus bis-
schop H. Ernst van Breda, Peer 
Verhoeven, Lambert van Gel-
der, Huub Schumacher, Jaap 
en Annelies Schiere, Natascha, 
Francesco en ik. 

Alles kapot, alles weg
‘Laag te ezel en niet hoog te 
paard’, schrijft Nico ter Linden 
om pubers een beetje de Hei-
lige Schrift te leren verstaan. 
‘Laag te ezel’ zodat je voeten 
nog de grond raken en je niet 
gaat zweven. Zo moet deze 
bisschop uit Honduras ook ge-
dacht hebben. De grootmach-
ten hebben de mensen kilome-
ters ver van hun dorpen weg 
verdreven en alles afgebroken. 
Bossen, natuur, grond, alles 
weg en in plaats daarvan kilo-
meters diepe afgravingen voor 
het goud dat daar te vinden 
is. Alle waardevols verdwijnt in de zak-
ken van deze rijken, die zich verschuilen 
achter een brutaal door Noord-Amerika af-
gedwongen vrijhandelsverdrag. Bovendien 
komt er bij het goud delven zoveel zwavel 
vrij, dat de gezondheid van de mensen on-
verantwoord groot gevaar loopt. 

Schiet mij maar dood
Bisschop Louis Santos Villeda komt daar 
tegenop! Zoals laatst nog, toen hij in een 
protestmars van duizenden mensen voorop 
liep. Hij líép en hij zat niet in een grote 
auto of in een tank zoals het zwaar gepant-
serde leger dat opgesteld stond tegenover 
hem en zijn stoet volgelingen. Hij waagde 
zijn leven. Met beide benen op de grond 
ziet hij de problemen van zijn mensen. 

Rome aan. Laag te ezel stapte hij naar het 
Vaticaan. Het is nu even niet belangrijk 
wat het Vaticaan deed. Van belang is wat 
deze bisschop deed. 

Ooit zal ...
Hij liet en laat zich inspireren door de 
Man uit Nazaret die niet hoog te paard, 
zoals de Romeinse generaal, maar laag te 
ezel Jeruzalem binnenreed. Hij kwam op 
voor de minderbedeelden. De bisschop 
uit Honduras heeft dat begrepen. Daarom 
durft hij net als Jezus voor zijn mensen 
op te komen. Fier liep hij voor zijn men-
sen uit die hem joelend omstuwden. De 
machthebbers wilden dat hij ‘de Mis ging 
doen’ want, zeiden ze ‘dat is je taak’. De 
bisschop koos echter niet voor een mooie 
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Antoon Mars, ofm.cap. gardiaan communiteit Tilburg
bij het afscheid van Piet Leenhouwers

Tilburg, 14 november 2007

Beste medebroeders, familie en vrienden,

Hebben we de tekenen verstaan van het ziek-zijn en sterven van Piet? ‘Als jullie zien 
dat een man sterk vermagert dan weet je dat hij iets kwaadaardigs onder de leden kan 
hebben, dat de dood nabij kan zijn, maar gaat een mens daar echt aan dood?’ Tien sep-
tember wist Piet zeker dat hij niet beter kon worden. En sindsdien hebben we zoveel 
leven en liefde gezien rond deze stervende man… Zoveel warmte, meeleven, attente 
zorg, liefdevol en professioneel, zoveel léven ... En dat hield hem letterlijk op de been: 
de aandacht van broeders, van zoveel mensen die hem niet vergaten. Ze kwamen op 
bezoek, stuurden kaarten en bloemen; zijn kamer was vol… Een paar weken geleden 
zei hij: we zitten al aan de 500! Hij genoot er intens van en het deed hem zo goed dat 
zoveel mensen zijn leven waardeerden en zijn lessen niet vergeten waren, - dat hij een 
steunpilaar was in moeilijke tijden, hoop gaf en vertrouwen voor een samenleving en 
een kerk waar mensen in vrede en geluk kunnen leven. Ik zei: ‘Je krijgt honderdvou-
dig terug wat jezelf gegeven hebt.’ Want hoeveel kaarten en brieven zou hij zelf niet 
geschreven hebben? Elke dag lagen er wel kaarten bij de uitgaande post voor jarigen 
en anderen, om mee te leven en ze het beste te wensen. Zo bracht hij het rijk van God 
dichterbij in heel concrete daden. Het bleef bij Piet niet bij woorden. Woorden had hij 
trouwens genoeg! ‘Ik ga weer praten over het rijk van God’ zei hij vaak als hij weer 
ergens moest speechen.

In de krant stond dat hij vereerd wordt op de theologische faculteit, nog steeds, dertien 
jaar na zijn afscheid. Hij was daar gezien, ze hoorden hem graag; de lokalen waar hij 
sprak en doceerde bij open dagen en andere gelegenheden trokken het meeste publiek. 
Piet was een geboren docent, een bevlogen leraar met liefde voor zijn vak, met door-
leefd geloof in alles wat hij bracht. Intelligent, zeer begaafd en toegerust met een kolos-
saal geheugen, was hij na zijn priesterwijding voorbestemd om door te studeren. Op 
het seminarie haalde hij al veel tienen: ‘Pietje van Tienen’ noemden ze hem. In Rome 
was hij binnen drie jaar klaar, summa cum laude afgestudeerd met dissertatie en al: 
doctor in de wijsbegeerte. Na een aanvullende studie in Leuven werd hij in 1959 lector 
filosofie voor de vorming van zijn jonge medebroeders in Helmond. In 1964 gaat hij 
met de kapucijnenstudenten naar Udenhout/Biezenmortel en kort daarna wordt hij do-
cent aan het GIT, het Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie in Tilburg. Even was 
hij in Oosterhout directeur van het Internaat - overgebleven van het klein seminarie -
om in 1967 officieel aangesteld te worden als universitair docent aan de theologische 
faculteit. Dit bleef hij tot zijn pensioen in 1994. Namens de Radboudstichting was hij 
ook nog twaalf jaar bijzonder hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven 
waar hij veel studenten wist te boeien door te spreken over interessante denkers en 
geestelijke stromingen. 

Piet was allereerst kapucijn. Franciscus was hem zeer dierbaar en hij heeft zorg gehad 
om het franciscaanse erfgoed door te geven. Terug naar de bronnen van de stichters, 
- dit leefde na het Concilie. Je eigen plek ontdekken als religieuzen, als franciscaanse 
mensen. Herbronning was het motto en het boekje van Johann Baptist Metz Religieu-
zen naar een nieuwe tijd. Mystiek en politiek van de navolging heeft Piet daarbij erg 
geholpen en geïnspireerd. Metz wilde ons vertrouwd maken met de ‘ars moriendi’ maar 
tegelijk ons prikkelen en motiveren tot de ‘ars vivendi’, tot blijven leven in het licht van 
onze traditie als religieuzen. In een van zijn laatst geschreven brieven citeerde Piet deze 
Duitse theoloog en zei: Religieuzen hebben vaak gewerkt als een ‘soort schoktherapie 
van de heilige Geest voor heel de kerk’. Daarom was hij zo ingenomen met de brochure 
van de dominicanen over Kerk & Ambt. Op weg naar een kerk met toekomst. In de jaren 
’80 was hij bestuurslid van het Franciscaans Studiecentrum en ook van de Franciscaan-
se Samenwerking, - een bezielend werkverband tussen alle franciscaans georiënteerde 
religieuzen, dat later mede door toedoen van Piet verbreed is tot alle zusters en broe-
ders die zich niet bekenden tot een orde of congregatie: de Franciscaanse Beweging. 
Ook het boekje van de generale ministers uit ’77 heeft hem steeds opnieuw geïnspireerd 
en was hem dierbaar. Als provinciaal wees Piet ons op onze eigen functie, onze eigen 
franciscaanse kleur. Hij bouwde een nieuw zicht onder de religieuze geloften door een 
ruimere meer menselijke benadering, een gezond omgaan met elkaar, luisteren naar 
elkaars noden en verwachtingen, met open handen en een open hart. 

Van Piet is heel veel te zeggen, maar wat zeker opvalt is dat hij keihard gewerkt heeft! 

Woorden ten afscheid
Redactie

Almachtige, algoede Heer,
aan u zij alle lof en eer,

aan u zij alle roem en zegen.
Wij overtraden uw gebod,

doch duld dat wij u loven God,
met uwe schepselen allerwegen

 
Looft God en dankt en benedijdt
en dient hem vol ootmoedigheid.

 
Geloofd zijt gij om broeder zon,
uw zinnebeeld, de gouden bron
die uitstraalt over alle volken.

Geloofd zijt gij om zuster maan,
om sterren die in ’t luchtruim staan,
geloofd om broeder wind en wolken.

 
Om zuster aarde die ons voedt

en kruid en bloemen groeien doet,
om ’t nederig water rijk aan waarde.

Geloofd zijt gij om broeder vuur
die edel is en sterk en puur.

Geloofd zijt gij om heel uw aarde.
 

Geloofd zijt gij om hen die stil
hun lot verdragen naar uw wil 
en u ter eer elkaar vergeven.

Geloofd zijt gij om zuster dood
die nooit een sterveling buitensloot
van loon of leed in ’t eeuwig leven.

 
Looft God en dient en benedijdt

en dient hem vol ootmoedigheid.
Amen.

(Franciscus’ Zonnelied gezongen 
bij het graf van Piet Leenhouwers) 
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Wat een energie heeft deze man aan de dag gelegd! ‘Drie ge-
wone mensenlevens heeft hij geleefd!’, zei iemand. Moe of ziek 
was hij nooit. Toen hij provinciaal was, bleef hij voor één dag 
aan de faculteit verbonden en was daarnaast nog vaak bij reli-
gieuzen om een toespraak te houden, kapittels te leiden, bezin-
ningsmomenten te verzorgen.
Naast het doceren en allerlei cursussen uitwerken, schreef hij 
ook nog veel in allerlei tijdschriften, met name in Geest en Le-
ven. Ook liet hij enkele boeken het licht zien. Hij werkte niet 
met een computer, maar met een eenvoudig handmachientje, 
niet eens elektrisch aangedreven. Het tekent hem. Hij heeft het 
heel kort geleden nog gebruikt! Als dat ding eens kon spreken. 
Piet had geen auto maar kwam overal. Rijlessen nemen vond 
hij zonde van zijn kostbare tijd! Hij fietste door de stad en reis-
de per trein. Piet bleef de eenvoud zelve, had weinig nodig voor 
zichzelf, was altijd tevreden, blijmoedig, vol humor, leergierig 
en nieuwsgierig. Zo was zijn levensstijl. Hard werken hoorde 
bij hem. Werken was zijn hobby geworden. Hij was een work-
aholic, verslaafd aan het werk. Maar hij klaagde nooit, dat hij 
het druk had en gaf niet af op anderen die te weinig uitvoerden. 
Toen hij aan het opruimen was en zijn vele cursussen wegdeed, 
zei hij één keer: ‘Ik heb toch wel veel mogen doen en hard ge-
werkt!’

Piet was een progressieve denker, maar trok nooit hard van 
leer om zijn gedachten aan de man te brengen. Hij deed het 
voorzichtig, hoewel in de loop der jaren wel steeds duidelijker. 
Hij hekelde soms het officiële kerkelijke gezag met name in 
De Roerom, waarvoor hij veel waardering mocht ondervinden. 
Telkens vroeg hij zich af: Hebben wij de tekens van de tijd 
verstaan? Wat staat ons religieuzen te doen in deze tijd? Pas 
schreef hij nog in naam van de KNR aan de bisschoppen: ‘De 
enige tijd die we als het ware onder handbereik hebben, is het 
heden, het hier en nu. Het is ‘heilige grond’ van Gods genade 
en verwachtingen… Dat heden moeten we niet bekijken tegen 
de achtergrond van het verleden maar in het perspectief van 
de toekomst… Als je dat lukt, zie je ineens positieve zaken en 
dan is niet alles kommer en kwel in onze samenleving en kerk. 
Dan zie je tegenover het priestertekort de groei van lekenverant-
woordelijkheid, van de gemeenschap die zichzelf draagt… Dan 
zie je dat de vrouwenemancipatie prachtige dingen tot stand 
bracht en nog niet echt is doorgedrongen in de officiële kerk, 
maar er zijn kansen… Dan zie je grote kansen voor de dialoog 
tussen de godsdiensten: groei naar meer eenheid en solidariteit 
…’ Piet stond een open kerk voor waar iedereen mee mocht 
doen. Daarvoor heeft hij mensen geschoold en toegerust door 
zijn lessen op de Fontys, op pastorale scholen, in leerhuizen. 
Om het Goede Nieuws door te geven, het samen te beleven en 
te vieren. En daartoe preekte hij elke zondag die God gaf. Piet 
is zo op een blije en inspirerende manier onze bondgenoot en 
tochtgenoot geworden. Hij gaf vertrouwen en wees ons op de 
tekenen van Gods koninkrijk die al in zicht komen. Hij was zelf 
zo’n teken en daarom waren we met velen zo rijk met hem! 

Er was nog iets: het huis van zijn leven was op de rots ge-
bouwd! Piet was een man van gebed en meditatie, een man die 
de eucharistie dagelijks nodig had. Piet kwam elke avond na 
twaalf uur thuis. ’t Was dus al nacht, wanneer hij controleerde 
of alles goed was afgesloten en de lampen gedoofd waren. Dan 
ging hij naar de kerk of het koor. ’s Morgens was hij als eerste 
weer op en ging dan eerst naar het koor of de kerk. Om half 
acht kwamen wij pas voor ons gezamenlijk morgengebed. Hij 
sliep ’s nachts vijf uur en rustte overdag nooit: Piet was weg 
of onderweg, ook de laatste jaren nog, maar om half zes was 
hij altijd bij de conventsviering. Zijn leven was op de Rots ge-
bouwd en hij zorgde dat het daar bleef en niet verzandde!

Er ging iets moois voorbij, 
Zo aan mijn hoofd voorbij. 
Vlak langs mijn hart voorbij - 
Ik wist niet wat.

Ik deed mijn venster dicht, 
En bei’ mijn ogen dicht, 
En al mijn vingers dicht - 
Of ik het had.

Ik keek mijn venster uit. 
Zag naar de verte uit, 
Hoog naar de hemel uit - 
Of het daar stond.

Ik liep naar buiten.toe,
Heel naar de verte toe,
Zo naar de hemel toe -
Of ik het vond.

Daar bij de wei daar zong,
Daar door de bomen zong,
Hoog in de hemel zong -
De lente een lied.

Ik zag een kindje gaan, 
En nog een beestje gaan. 
En nog een meiske gaan - 
Dat was het niet.

‘k Zocht bij de rozeboom, 
Onder de pereboom. 
Onder de appelboom - 
Ik zag er niets.

Toen ben ik heengegaan. 
Ben ik maar weggegaan, 
Ben ik naar huis gegaan. 
Zo zonder iets.

Ik nam mijn eigen hart, 
Keek in mijn grote hart,  
Diep in mijn lege hart - 
Of het daar lag.

Tot de dag henen was, 
totdat het avond was,
Tot het zo donker was -
Dat ik niets zag.

Toen in de schemering, 
Dacht’k in de schemering, 
Dat in de schemering - 
Iemand mij riep.

Toen heb ik zacht geschreid, 
Heb ik heel stil geschreid, 
Heb Ik zo lang geschreid -  
Totdat ik sliep.  

VOORBIJ
C.S. Adema van Scheltema/Willem Vogel

Ik keek mijn ven ster- uit,
Ik deed mijn ven ster- dicht,
Er ging iets moois voor bij,-

a f 64 k k k k z ks ka f 64 k k k j k

b f 64
k k k k z ks k

b f 64 j z j z

zag naar de ver te- uit,
en bei’ mijn o gen- dicht,
zo aan mijn hoofd voor bij,-

a f k k k k z ks ka f k k k k k k

b f
k k k j kb f j k j k

hoog naar de he mel- uit -
en al mijn vin gers- dicht -
vlak langs mijn hart voor bij --

a f k k k k z ks ka f k k k k k k

b f
k k k k z ks k

b f k k k k k k

of het daar stond.
of ik het had.
ik wist niet wat.

a f k k k j na f k k k j n

b f
k k k j nb f k k k j n

Voorbij 

C.S.Adema van Scheltema/Willem Vogel

© Tekening: Hans Wouters, Hooge Mierde 
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Namens zijn collega’s van de vroegere Theologische Faculteit Til-
burg en zijn vele studenten sta ik even stil bij de periode waarin 
hij aan onze faculteit verbonden was. Vanaf de oprichting van de 
TFT in 1967 tot aan zijn pensionering in 1994. Vóór 1967 was hij 
al docent geweest aan de filosofie-opleiding van zijn eigen orde. 
In Tilburg kwam hij eerst bij het Gemeenschappelijk Instituut 
voor Theologie en daarna behoorde hij tot de pioniers die de TFT 
hebben uitgebouwd tot een attractief studiecentrum. Later heeft 
hij zijn functie aan onze faculteit een aantal jaren gecombineerd 
met ander werk zonder dit in mindering te brengen op zijn inzet 
voor onze instelling. Hij was provinciaal van zijn orde, fungeerde 
als studieleider van de M.O.-opleiding theologie en was van 1982 
tot 1994 bijzonder hoogleraar vanwege de Radboudstichting aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn emeritaat bleef hij 
als docent actief in het Hoger Onderwijs voor Ouderen. Want, zei 
hij, vijftigplussers - waartoe hij inmiddels zelf behoorde - zoeken 
gretig opnieuw naar zin en oriëntatie. Hij doceerde jarenlang in 
pastorale scholen en overal in de wijde regio trok hij volle zalen 
met lezingen voor een breed publiek. Toen hij in september van 
dit jaar ziek werd, was hij voor het komende seizoen alweer hele-
maal volgeboekt.

Zijn filosofie werd gekenmerkt door dialoog, een spreken over en 
weer. Jarenlang behandelde hij in de doctoraalfase uiteenlopende 
denkers onder de titel ‘In gesprek met …’. Nietzsche, Derrida en 
noem maar op. Niet om ze na te praten, maar om ermee in ge-
sprek te gaan. Dit kon betekenen dat hij er vierkant tegenin ging. 
Echter altijd met respect en een groot inlevingsvermogen in wat 
anderen denken. Zijn socratische aanpak en openheid voor al-
lerlei denkstijlen maakten hem tot de gedroomde inleider in de 
wijsbegeerte voor eerstejaars studenten. Hij haalde de hoogste 
waarderingen bij cursusevaluaties. Toen wij het tutoraat - studie-
begeleiding aan groepen eerstejaars-studenten - invoerden, konden 
we de studenten niet vrijlaten in hun keuze, want ze zouden al-
lemaal Piet Leenhouwers gekozen hebben. Toch liep hij niet naast 
zijn schoenen. Hij bleef wie hij was; de eenvoud zelve. Hij was 
gefascineerd door joodse denkers zoals Martin Buber, Franz Ro-
senzweig, Emmanuel Levinas en Hannah Arendt. Hij wijdde wijs-
gerige beschouwingen aan het milieu, lang voordat dit onderwerp 
een ongemakkelijke waarheid werd. Na zijn proefschrift over de 
christelijke existentiefilosoof Peter Wust schreef hij een groot aan-
tal boeken en artikelen over onderwerpen uit zijn eigen vakgebied, 
maar ook over belendende percelen zoals theologie, het religieuze 
leven en spiritualiteit. 

Hij heeft zich tot het laatst op diverse fronten ingezet voor de 
vernieuwing van de kerk. Dit bleef hij doen, ook toen andere ver-
nieuwers de moed al hadden opgegeven. Het was geen man van de 
polarisatie. Integendeel. Ook hier zocht hij het gesprek, probeerde 
dingen weer op de agenda te zetten en bruggen te slaan. Dit be-
tekent niet dat hij een grijze muis was zonder eigen ideeën. Hij 
drong zijn ideeën echter niet op. Door zijn eigen verhaal te vertel-
len wist hij zijn gesprekspartners het besef te geven dat ze zelf 
kinderen waren van het licht en de waarheid. Piet was een echte 
petra, een rots op wie je kunt bouwen. Door zijn franciscaanse 
eenvoud, humor en onverstoorbare blijmoedigheid heeft Piet een 
enorme positieve invloed gehad op het klimaat en de sfeer aan de 
TFT. Hij zou niet willen dat we hem vandaag heilig verklaren en 
bij zijn uitvaart Santo Santo gaan roepen. Maar ik zeg niets teveel 
als ik hem typeer als een bijzonder aardige collega, geliefd bij de 
medewerk(st)ers van faculteitsbureau en bibliotheek en door stu-
denten op handen gedragen, omdat hij niet alleen bezielend sprak, 
maar ook intens kon luisteren en helemaal opgaan in wat anderen 
zeiden. Samen bidden en geloven wij dat zijn rijke leven blijvend 
vrucht draagt, en dat hij nu rust en vrede zal vinden bij de God 
aan wie hij zich van kindsbeen af heeft toevertrouwd.

Piet was zo blij dat hij in ons klooster kon blijven, op zijn eigen 
kamer; dat hij zijn familie, de broeders en goede zorg om zich 
heen had. Zeker de laatste paar dagen, toen het spreken moeilijker 
werd. Hij was zo dankbaar voor zoveel liefde en verbondenheid. 
Zo kon hij zijn laatste tocht aan en afscheid nemen, alles loslaten. 
Met de tekst uit onze Constituties, gekozen voor de rouwannonce, 
heeft hij ingestemd. Daarmee eindig ik. ‘De broeders beminnen alle 
mensen in Christus, en trachten hen in een broederlijke en vriende-
lijke omgang deelgenoot te maken van het rijk Gods.’ Dit heeft Piet 
op onnavolgbare wijze gedaan. Daarvoor blijven we hem dank-
baar! En hij kon dat vanuit zijn geloof in ‘God die goed is, vrede 
voor mensen is, tijd van leven geeft’, de tekst die ik gebruikte bij 
zijn ziekenzalving. ‘Licht in hun ogen gunt Hij de levenden, wo-
nen in stilte doet hij de doden.’ Piet woont nu in de stilte, maar we 
horen hem nog steeds! Dat hij mag rusten in de vrede van de Heer 
van alle goeds! 

Toespraak van prof. dr. Wim Weren 
(Universiteit van Tilburg) 

bij de uitvaart van Piet Leenhouwers o.f.m. cap. 

Beste medebroeders en familieleden van Piet Leenhouwers, 
dames en heren

Als Piet Leenhouwers op de Open Dag van de Theologische 
Faculteit Tilburg een voordracht hield, was hij steevast publieks-
trekker nummer één. Toen hij zijn afscheidscollege gaf was geen 
zaal groot genoeg. Vandaag zien we hetzelfde. Ook bij dit laatste 
afscheid zijn velen toegestroomd om hem eer te bewijzen. Vol 
dankbaarheid en met een diep respect zien we terug op zijn leven 
en zijn werk, ten dienste van wetenschap, kerk en samenleving. 

© Tekening: Thea Wouters-van Herpt, Hooge Mierde 2007
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Een jong gezin, compleet met labrador en 
design-bolderkar, hield op die druilerige 
zondagmorgen in september de wekelijkse 
wandeling. Ze moeten hun ogen uitge-
keken hebben. Juist op het moment van 
de consecratie passeerde het ‘het tableau 
vivant’. De beide Gemertse gilden - de 
‘gruun en de rooi skût’ met wapperende 
vaandels - het seniorenkoor, een aantal 
verkleumde bruidjes-in-eerste-communie-
dracht, flink rammelende altaarbellen en 
flarden wierook bepaalden het gezicht van 
deze welhaast Fellini-achtige setting. Even 
leek het Rijke Roomse Leven zich welig te 
manifesteren.

Gedurfd
Vanwaar die processie - of was het toch een 
optocht - vanaf het Boerenbondsmuseum 
over een karrenpad naar een nieuw opge-
trokken gebouwtje? Op die zondag wijdde 
mgr. Jan Bluyssen, oud-bisschop van ’s-
Hertogenbosch, bijgestaan door een zestal 
concelebranten het St. Gerlachuskapelleke 
in. Brabant is weer een veldkapel rijker. En 
dit in tijden van steeds meer lege kerken 
en soms felle polariserende discussies over 
herbestemming van deze gebouwen. Je 
moet maar durven!

St. Gerlachus
Het veldkapelleke te Gemert is toege-
wijd aan St. Gerlachus, naamgever van 
de beroemdste zoon van Gemert: pater 
Gerlachus van den Elsen, geboren in de 
boerderij die nu het Boerenbondsmuseum 
een druk bezochte plek geeft. Deze boeren-

Ook in een kapel is God te vinden
Mathieu van’t Loohoff

Brabant is weer een kapel rijker. Zondagmorgen 2 september 
zegende mgr. Jan Bluyssen de Gerlachuskapel te Gemert in.  

beeld van hem in de Gemertse veldkapel 
is gemaakt door Toon Grassens. Tijdens 
en na de inwijding ontving deze beeldend 
kunstenaar veel complimenten voor de 
natuurgetrouwe weergave van de heilige 
en zijn attributen. De kapel zelf is volledig 
opgetrokken door vrijwilligers die aan het 
museum verbonden zijn. Alleen al de zorg-
vuldige bouw ervan en de keuze van het 
materiaal zijn een bezoek aan museum en 
kapel meer dan waard.  

Onder de mensen 
In zijn preek ging mgr. Bluyssen in op de 
aanwezigheid van God, die volgens hem 
soms te ver weg gezocht wordt. Volgens 
de oud-bisschop van Den Bosch is dit  niet 
echt nodig. God is veel dichterbij te vinden; 
ook bij mensen die de eenvoud en rust van 
Hem opzoeken in bijvoorbeeld een kapel 
als deze. Daarom is het volgens de bis-
schop dan ook goed en begrijpelijk dat veel 
mensen de inspirerende ruimte opzoeken 
van een landelijk gelegen veldkapel. Het 
verklaart misschien tevens de populariteit 
van deze bouwsels die in het Brabantse 
land volop te vinden zijn. Ondanks de ont-
kerkelijking worden de vele kapellen veelal 
onderhouden door buurtbewoners. Zeker 
in het zomerseizoen vormen ze een rust- 
en bezinningsplek voor fietsers en wande-
laars. ‘Efkes een kaorske aanstoke!’ is een 
veel gehoorde opmerking. Na afloop van 
de plechtige viering zochten opvallend veel 
mensen de oud-bisschop op om een praatje 
met hem te maken. Jan Bluyssen genoot 
er zichtbaar van onder de mensen te zijn, 
ondanks zijn fysieke klachten. Ria Peters, 
de onvermoeibare vrijwilligers-coördinator 
van het Boerenbondsmuseum, nodigde de 
aanwezigen op de koffie. Het jonge gezin 
zal sindsdien tijdens de zondagswandeling 
ongetwijfeld de veldkapel bekeken heb-
ben…

Meer info  
www.boerenbondsmuseum.nl

apostel stond aan het 
einde van de eervorige 
en aan het begin van 
de vorige eeuw aan de 
wieg van een groep 
samenwerkende boe-
ren. Zijn idee groeide 
in latere decennia uit 
tot multinationals zo-
als Boerenleenbank, 
Interpolis en Cehave. 
Gerlachus van Hout-
hem zèlf was een Zuid-
Limburgse heilige die, 
zoals vele collegae, na 

Paters op de hoogkar (© Foto: Bureau Erasmus Geldrop) 

Mgr. Jan Bluyssen samen met overheden van de gildes (© Foto: Bureau Erasmus Geldrop)

een wild ridderleven en een dramatisch 
incident, tot inkeer kwam. Hij maakte een 
pelgrimstocht naar Rome en Jeruzalem. Na 
terugkeer hiervan leefde hij als kluizenaar 
in een holle eik in het Geuldal. Regelma-
tige bezoeken aan Maastricht, Aken en 
Rolduc droegen bij aan de beeldvorming 
van deze Norbertijn, die in 1164 stierf. 

Beschermheer
Vanaf 1200 werd over zijn graf een dub-
belklooster gebouwd. De kerk die daar 
bijhoort is nu nog steeds parochiekerk en 
vervulde eeuwenlang een belangrijke rol 
als bedevaartplaats. Gerlachus is de be-
schermheilige voor mens en vee en wordt 
aangeroepen bij ziekten van huisdieren. 
Eeuwenlang wisten met name boeren 
hem te vinden om een goede oogst af te 
smeken. Zijn naamdag is 5 januari en nog 
steeds worden in Houthem geneeskrach-
tige St. Gerlachusbroodjes gebakken. Het 
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Koos Gordijn (65) van de Congregatie 
van de H.Geest - ‘Spiritijnen’ - is sinds 
een jaar pastor/teamleider van de Bin-
nenstadsparochie. Van 1968 tot 1985 was 
hij missionaris in Tanzania. Hij kwam 
terug om zijn congregatie in Nederland te 
dienen als bestuurslid en provinciaal. Hij 
woont in het ‘Missionair Team Eindhoven’ 
met nog vier Spiritijnen, van wie twee uit 
Nigeria. Het team is in 1983 opgericht. 
‘We zijn er niet in de eerste plaats om 
vacante pastoresplaatsen op te vullen. 
Uitgaande van de veranderende visie op 
missie was en is het vooral de bedoeling 
om de missionaire beweging in kerk en 
samenleving van onderaf te stimuleren. 
Zo werkten wij op meerdere plaatsen sa-
men met parochiële missiegroepen en b.v. 
de wereldwinkel. We organiseren jonge-
renreizen naar landen in het zuiden waar 
Spiritijnen werkzaam zijn. We proberen 
nog steeds een leefgemeenschap te zijn 
waarin samenleven, gastvrijheid en bezin-
ning een grote rol spelen. Omdat jongeren 
onze interesse voor andere culturen delen 
en zich op de een of andere manier willen 
inzetten voor een meer rechtvaardige we-
reld, is het belangrijk dat er ook jongere 
Spiritijnen bij ons wonen zoals de twee 
Nigerianen. Het is niet uitgesloten dat het 
team op den duur uit Spiritijnen uit an-
dere landen zal bestaan.’

Missie-in-de-stad
‘Bij de veranderende visie op missie hoort 
de dienst - diaconie - aan de zwakkeren in 
de samenleving, vaak buitenlanders. Om 
toegang tot hen te krijgen nam mijn voor-
ganger Frans Wijnen contact op met de-
ken Verhoeven. Die verwees hem naar de 
St. Cathrien waar al jaren een Open Huis 
functioneert. Een oecumenisch initiatief 
waarin kerken samenwerken om in het 
hart van de stad gehoor te geven aan men-
sen die binnenkomen om een kaars op te 
steken, even te praten of om hulp te vra-
gen. Het contact van Frans resulteerde in 
zijn benoeming tot pastor van de St. Ca-
thrien! Zo zijn wij vanaf 2000 verbonden 
aan deze stadskerk. Dat ik hier nu werk is 
niet omdat ik het huidige bisdombeleid zo 
aantrekkelijk vind, maar omdat ik graag 
pastoraat doe in zo’n missionaire parochie 
als deze. Als religieus ben je vrijer om 
leiding te geven aan de open kerk die wij 
willen zijn dan als priester die direct on-
der het bisdom valt.’

Open huis
Pastoraal werkster Dora Kruijer(60) is 
de collega van Koos Gordijn. Zij is al 
vanaf 1993 actief in de binnenstad. Met 
diaconie als aandachtsveld bouwde zij 
het Open Huis verder uit. Het is een tot 
ontmoetingsruimte omgebouwde sacristie. 
Gastvrijheid is de kernactiviteit. Dinsdags, 
donderdags en vrijdags bieden gastvrou-
wen en -heren de bezoekers koffie of thee 
aan en de mogelijkheid tot een gesprek. 
Niets moet! Maar er is altijd een luiste-
rend oor en een sfeer van gezelligheid. Je 
kunt er gesprekken voeren, maar ook de 
krant lezen of tot rust komen. Sinds er ’s 
middags brood wordt gedeeld komen ook 
meer zwervers binnen. ‘Het meest ele-
mentaire wordt geboden’, aldus Dora. En 
voor wie wil is er tussen de middag een 
moment van bezinning in de vorm van 
een verhaal, een Taizéviering of een orgel-
getijdedienst.

Steunpunt 
‘Het Open Huis functioneert ook als 
wachtkamer, en soms eerste opvang 
voor mensen die een afspraak hebben 
bij het Steunpunt Materiële Hulpvragen. 
Dat gebeurt al tien jaar. Destijds klopten 

veel mensen met financiële problemen 
bij pastorieën en kloosters aan. Veel col-
lega’s voelden zich hier niet prettig bij. 
Ze beschikten vaak niet over voldoende 
middelen of de nodige kennis om goed te 

Samen verder
Joost Koopmans

De binnenstad van Eindhoven wordt gemarkeerd door twee grote katholieke 
kerken op steenworp afstand van elkaar: de kolossale stadskerk St. Cathrien 
(1861) en de flinke ‘Paterskerk’ van de augustijnen (1898). Door ontvolking 
van binnensteden, vergrijzing van kloosterlingen en ontkerkelijking zijn zul-
ke kerken tot sluiten gedoemd. Hier is het anders gegaan. Door de twee kerk-
gemeenschappen te verenigen groeit er nu één vitale Binnenstadsparochie. 
Een gesprek met teamleider Koos Gordijn en pastoraal werkster Dora Kruijer. 

Catharina, oudste beeld in de kerk

Barmhartige Samaritaan (St. Cathrien Eindhoven)

helpen. Daarom richtte het dekenaat het 
Steunpunt Materiële Hulpvragen op. Hulp 
in de vorm van advies, verwijzing naar 
instanties of concrete hulp als er geen 
andere hulp is. Die hulp is altijd tijdelijk 
en moet eerst schriftelijk of telefonisch 
worden aangevraagd. Mensen die naar 
het spreekuur komen worden ontvangen 
door twee steunpunt-medewerkers die de 
hulpvraag helder proberen te krijgen. Als 
eerste leniging van de nood wordt maxi-
maal vijftig euro gegeven; voor de eerste 
levensbehoeften. Voor grotere aanvragen 
wordt een beoordelingscommissie inge-
schakeld. De gelden komen van de paro-
chies én sinds enkele maanden ook van 
de gemeente Eindhoven via een gemeen-
telijke noodvoorziening. Bij de oprichting 
van het Steunpunt waren de augustijnen 
betrokken; de toenmalige prior onder-
steunde het initiatief van harte. Het was 
een eerste vorm van samenwerking tussen 
Catharina- en Paterskerk. Bij Open Huis 
en het Steunpunt Materiële Hulpvragen 
werken samen 75 vrijwilligers. Zo geeft 
deze plaatselijke kerk handen en voeten 
aan haar opdracht waar mogelijk mensen 
te helpen.’ 

Vorming 
‘Mensen die diaconaal bezig zijn, heb-
ben vorming en inspiratie nodig’, zegt 
Dora. ‘Vorming voor het werk dat gedaan 
moet worden. Zo krijgen de gastvrouwen 
professionele training om goed te kunnen 
omgaan met de grote diversiteit aan gasten. 
En steunpunt-medewerkers hebben kennis 
van sociale wetgeving nodig. De medewer-
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over aan onze opvolgers Frans Wijnen 
- die kort daarna tot provinciaal van de 
Spiritijnen werd gekozen - Dora Kruijer 
en Chima Anyaeze - de Nigeriaanse Spi-
ritijn. Overigens zijn wij, Augustijnen, 
niet helemaal uit het zicht verdwenen. 
We blijven hier wonen in ons klooster 
Mariënhage. En sommigen van ons zullen 
op bescheiden wijze nog diensten doen 
in de Paterskerk.’ Waar vind je nog een 
pastoresteam dat bestaat uit drie vaste 
krachten en vier assistenten? ‘Dit bete-
kent overigens niet’, voegt Koos Gordijn 
daaraan toe, ‘dat er geen Woord- en Com-
muniediensten meer zijn. Als je de verant-
woordelijkheid die medegelovigen ook op 
dit gebied hebben niet serieus neemt, zit 
je op een doodlopende weg.’ Waar vind je 
nog één parochie met twee monumentale 
kerken, waarvan de één eigendom van de 
Augustijnen blijft met alle lasten daaraan 
verbonden en de ander eigendom van de 
gemeente? Waar vind je nog een coör-
dinator die in het pastoraal centrum de 
communicatie tussen de honderden leden 
en vrijwilligers bevordert en de vele acti-
viteiten op elkaar afstemt? 

Voordeel 
Het samengaan levert beide kerkplekken 
alleen maar voordeel op. De voortgang 
van eucharistievieringen in de Paterskerk 
is gegarandeerd en de vormingsactivi-
teiten van de Cathrien hebben onderdak 
gekregen in het klooster. Door renovatie-
werkzaamheden moest de Catharinakerk 
het afgelopen jaar tijdelijk gesloten wor-
den. Ook hier bleek de samenwerking 
vruchtbaar, want de vieringen op zon- en 
feestdagen konden doorgaan in de Paters-
kerk. Inderdaad: verbinding versterkt!

kers zijn enorm gemotiveerd voor dit werk 
omdat zij mensen ontmoeten voor wie ze 
iets kunnen betekenen. Maar dat is ook 
een valkuil. Je kunt jezelf bij diaconie ge-
makkelijk verliezen in actie en de bron van 
waaruit je werkt verwaarlozen. Daarom is 
het goed van tijd tot tijd stil te staan bij je 
inspiratiebron. Die behoefte heb ik althans 
zelf. Wat goed is voor mij, is het wellicht 
ook voor anderen.’

Projecten 
Dora zette allerlei projecten op rond 
bezinning en spiritualiteit. Een greep 
daaruit. De cursus Opnieuw beginnen, 
bedoeld voor mensen die een nieuwe 
start willen maken met geloven. Cursus-
sen rond de bijbel en een lezingencyclus 
rond mystiek. Zes avonden rond meditatie 
en oefeningen rond meditatie en sacrale 
dans. Franciscaanse voettochten en inter-
religieuze contactbijeenkomsten voor 
christenen en moslims. Er is een leesgroep 
en er worden films met levensbeschouwe-
lijke diepgang bekeken. De samenwerking 
met de Augustijnen groeide doordat de 
huidige prior de zalen van het klooster 
ter beschikking stelde voor deze projecten 
en één van de paters actief lid werd in de 
mov-groep en de werkgroep Bezinning en 
Spiritualiteit.

Samengaan 
Toen in 2004 duidelijk werd dat de Augus-
tijnen door de hoge gemiddelde leeftijd 
genoodzaakt waren zich terug te trekken 
uit het pastoraat van de Paterskerk, kwam 
de samenwerking met de stadsparochie 
pas goed op gang. Twee jaar lang zijn er 
veel gesprekken gevoerd en inspraakavon-
den georganiseerd om te zien of en hoe de 
twee kerken konden samengaan. Besloten 
werd dat de Paterskerk deel zou gaan 
uitmaken van de Binnenstadsparochie. 
Eén kerkbestuur, één pastoraal team, één 
kerkblad, één pastoraal centrum met twee 
kerkgebouwen waarin de eigen kleur en 
sfeer van de twee kerken zoveel mogelijk 
behouden blijft; vooral in de liturgische 
stijl. De Paterskerk met de meer officiële 
liturgie van de kerk en de St. Cathrien 
met eigentijdse accenten. De vraag wat 
kerk en geloof kunnen betekenen in een 
centrum van de stad waar alles in bewe-
ging is, bindt. De parochiegids van 2007-
2008 schrijft: ‘Een nieuwe toekomst ligt 
voor ons open. Een nieuw jaar om uit te 
bouwen waar we samen voor staan: vind-
plaats zijn voor christelijke spiritualiteit’.

Overdracht 
Zondag 7 mei 2006 vond de overdracht 
plaats van de Paterskerk aan de Binnen-
stadsparochie Eindhoven. In zijn overwe-
ging daarbij zei prior Louis Mulder: ‘Met 
veel vertrouwen dragen we het pastoraat 

Her-opening 
De officiële heropening van de St. Ca-
thrien op zaterdag 24 en zondag 25 
november - feestdag van St. Catharina 
- wordt aangegrepen om de nieuwe Bin-
nenstadsparochie goed op de kaart te zet-
ten. Bezoekers kunnen kennismaken met 
de vele activiteiten van de beide kerken. 
Vanaf zaterdagmiddag zijn er allerlei acti-
viteiten, die doorgaan tot zondagmiddag. 
Nadat de burgemeester om 13.00 u. de 
opening heeft verricht houdt Professor 
Peter Nissen een inleiding over Kerk-zijn 
na de christenheid, is er een orgelconcert, 
een oecumenische viering, een maaltijd 
voor alle vrijwilligers en een avondfilm. 
Tussendoor worden er rondleidingen ge-
geven. Ook ‘s nachts blijft de kerk open. 
Elk uur een bekende Eindhovenaar over 
een maatschappelijk relevant onderwerp. 
Gastvrouwen en heren zijn per toerbeurt 
aanwezig om met de bezoekers te praten. 
Er is de hele nacht soep, het gilde stuurt 
gildenbroeders, er is politiebewaking. 
Het uitgaansleven wordt via flyers op de 
hoogte gebracht van deze Nacht van de 
Cathrien. De horeca deelt lichtjes uit die 
naar de kerk gebracht kunnen worden. 
Op zondag is er om half elf een eucharis-
tieviering en een cabaret om half een sluit 
dit marathonprogramma af. 
Ik ben onder de indruk van de openheid 
en het élan dat deze Binnenstadsparochie 
uitstraalt. Een parochie waarin liturgie, 
vorming en diaconie evenwaardig naast 
elkaar staan. Dat zie je niet veel. Het 
openingsweekend lijkt me het bezoeken 
meer dan waard. Je kunt er je voordeel 
mee doen!

Teamleider Koos Gordijn en pastoraal werkster Dora Kruijer
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Een halve eeuw geleden kreeg een jonge 
priester van het Bossche bisdom de op-
dracht ascese te gaan studeren. Veel men-
sen kenden het woord niet eens en de 
opdracht verbaasde meer ingewijden. Het 
was de tijd - jaren vijftig/zestig van de 
vorige eeuw - dat het ‘geloof in de voor-
uitgang’ furore maakte. Alles zou groter, 
meer en beter worden. Wat moet je dan 
nog met ascese waarbij beelden opdoe-
men van bleekgezichten, botterige licha-
men en vasten ‘tot je een ons weegt’. As-
cetisch leven stond min of meer haaks op 
‘de hoorn des overvloeds’ die er aan zat te 
komen. Hoe anders is het nú. Als de men-
sen zich nu niet van alles ontzeggen, gaat 
het mis met natuur, milieu en henzelf. Er 
moet ‘afgeslankt’, ‘geconsuminderd’ en 
‘onthaast’ worden. Onze tijd blijkt toe aan 
geseculariseerde ascese.

Mystiek
In de jaren zestig van de vorige eeuw 
werd in Nijmegen een hoogleraar be-
noemd met mystiek als hoofdaandachts-
veld. Ook al geen alledaags woord, toen. 
Het riep het beeld van zwevende luchtbel-
len en mist op. Maar op de dag van van-
daag wordt over de eenentwintigste eeuw 

gesproken als ‘de eeuw van de mystiek’, 
is de uitspraak ‘mystiek is voor mon-
nik, moeder en melkboer’ van de Poolse 
religieuze Bielecki een gevleugeld woord 
en valt de literatuur over dit moeilijk 
benoembaar maar wezenlijk menselijk 
belevingsgebied niet bij te houden. Men-
sen, volop midden in de wereld, worden 
bij leven of na hun heengaan als mystici 
gezien. Dag Hammarskjöld, Etty Hil-
lesum, Paul Fentener van Vlissingen, Hein 
Stufkens, Catharina Visser, Vaclav Havel 
en zovelen meer. De honger naar wat hen 
bezielde of bezielt is nauwelijks te stillen. 
Iris van Haaren durft nú met pen en pen-
seel haar mystieke ervaringen openbaar te 
maken. Mystiek en meditatie waren veilig 
in kloosters - niet eens in kerken - opge-
borgen. Nu verschijnen ze ‘in het open-
baar’. Er wordt zelfs naar uitgezien.

Iris van Haaren Waarover je niet spreken kan. 
Glimp van een andere werkelijkheid. Lannoo 
Tielt 2007; ISBN 978 90 2097 433 1 
  
Rituelen
Zo’n vijftig jaar geleden hoorden ook 
woorden als symbool en ritueel niet tot de 
woordenschat van ‘het volk’ en de krant. 
In onze tijd is de roep om een sprekend 
gebaar en zinvol woord bij de grote mo-
menten van het leven niet van de lucht en 
rijzen rituelenbureaus als paddestoelen 
uit de grond. Bijna dagelijks zijn getui-
genissen te lezen van mensen die zich, 
na een lange tijd van pure rationaliteit en 
platte oppervlaktebeleving, nu naar bin-
nen keren en van daaruit ‘het leven op- en 
uitdiepen’. Wat er - vooral in deze tijd van 
het jaar - allemaal gezegd en geschreven 
wordt over rouwen en afscheidsvieringen 
vult een hele boekenplank. Na een peri-
ode van onverschilligheid en zelfs aversie 
lijkt het besef, dat het zonder rituelen 
geen leven is, terug te zijn. Vooral voor 
het vieren van het afscheid verschijnen er 
gestaag artikelen en nieuwe boeken. 

In het nieuws
Het Eindhovens en Brabants Dagblad 
brachten midden oktober een katern van 
twintig bladzijden uit, waarvan twee-
derde artikelen, eenderde advertenties. 
(16.19/10/07) Op de voorpagina van Vol-
zin 5 oktober 2007 prijkt de titel Rituelen 
zonder kerk. Plus Magazine november 
2007 vat een serie korte artikelen samen 
onder de noemer Moderne uitvaart, de 
botsing tussen tradities & trends. Open 
Deur noemt zijn november-nummer van 

dit jaar Gedenken. Tussendoor besteedden 
niet alleen parochie- en bisdombladen, 
maar ook landelijke en regionale kranten 
aandacht aan Allerzielen en de herfst als 
het geëigende seizoen om stil te staan bij 
de overledenen en bij de kwetsbaarheid 
van het menselijk - en alle - leven. 

Vaste trends
Naast boeken met praktische suggesties en 
vieringselementen zijn er ook publicaties 
van theologische/filosofische/psychologi-
sche aard. Deze laatste groep registreert 
ontwikkelingen en probeert deze te ‘plaat-
sen’ in de tijd. Daarbij komen duidelijk 
drie trends bovendrijven. Telkens wordt 
aangedrongen op een persoonlijke inbreng 
bij en een persoonsgerichte inhoud van 
de afscheidsviering. En alsof je dit van 
de kerk niet kunt verwachten, bevelen 
‘rituelenbureaus’ zich aan met de garantie 
van een zeer persoonlijke viering. ‘Iedere 
mens is uniek en daarom moet iedere 
uitvaart uniek zijn’ heet het. Naast ‘per-
soonlijk ingevuld’ en ‘buiten de kerk om’ 
valt een derde rode draad in de huidige 
literatuur over rouwen en afscheid-nemen 
te constateren: het onderscheid tussen een 
religieus en een profaan lied, een bijbel-
lezing en een moderne tekst lijkt zo goed 
als opgeheven te zijn. 

Hermien Embsen en Ton Overtoom Hoe zou 
jij het willen. Persoonlijk afscheid nemen van 
je dierbare. Ten Have 2007; ISBN 978 90 2595 
802 2.

Naar de praktijk
Hopelijk nemen de kerken deze trends 
serieus als sprekende signalen van deze 
tijd. Het zijn geen tekenen van ongeloof 

Andere tijden
Peer Verhoeven

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ is een oud spel waarbij een ander moet raden 
wie of wat ‘ik’ in gedachten heb. Hieraan moet ik denken nu gezagdragers 
in de kerk blijkbaar niet zien wat hedendaagse religieuze mensen denken en 
beleven. 

‘Hij zal niet toelaten, dat je struikelt. Hij waakt over 
jou.’ ps 121. (Ilustraties: Ludwina Foolen)

‘Hij houdt alle kwaad van je af. Hij neemt je onder 
zijn hoede.’ ps 121. 
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Zonder te bidden

Nu de dagen weer langer worden, het 
’s ochtends nog niet helemaal licht is 
als ik opsta, wordt het steeds verleide-
lijker om me nog even om te draaien 
als de wekker is gegaan. Het gevolg 
is dan wel, dat ik geen tijd meer heb 
voor mijn ochtendgebed voordat ik 
naar mijn werk ga. Terwijl ik lang-
zaam aan het wakker worden ben, 
voer ik een steeds terugkerende mono-
loog met mezelf. 
Is het erg als ik zonder gebeden te 
hebben de deur uit ga? Nee, want ik 
werk hard, ik doe mijn best om een 
goede lerares voor mijn leerlingen te 
zijn. Ook daarin kun je God dienen, 
nietwaar? Bovendien, wat hebben de 
leerlingen aan een juf die niet uitge-
slapen is? Aan de andere kant, bedenk 
ik terwijl ik aanstalten maak om op te 
staan, wat blijft er over van een relatie 
waar je geen tijd en energie in steekt? 
Niet veel. Als ik God graag een plaats 
in mijn leven wil geven, zal ik ruimte 
moeten maken in mijn volle schema. 
Zo simpel is het. 
Bidden is voor mij als tandenpoetsen: 
ik heb er nooit zin in, maar het voelt 
altijd goed als ik er toch de tijd voor 
heb genomen. Ik ga met meer rust de 
dag in als ik een half uurtje heb geno-
men voor de psalmen en lezingen van 
die dag. Maar al te vaak gaat er veel 
tijd zitten in de vraag wat ik aan moet 
trekken, wat ik op mijn brood wil en 
het koppen snellen van de krant. 
Zo veel te doen, zo weinig tijd. Brand- 
en slachtoffers wil God niet, dat weten 
we allemaal. Maar als Jezus tweedui-
zend jaar vooruit had kunnen kijken, 
zou Hij op zijn wensenlijstje naast 
barmhartigheid van onze kant, ook 
om onze tijd gevraagd hebben, denk 
ik. Hij is er namelijk ijzersterk in ons 
dingen te vragen die makkelijk lijken, 
maar o zo moeilijk zijn in de uitvoe-
ring ervan.

Suzanne van der Schot

of plat secularisme, maar uitingen van een 
nieuwe religiositeit. Deze onderscheidt 
zich van de voorbije tijd doordat zij ver-
bondenheid met Het of De alles omvat-
tende, niet meer beleeft in afhankelijkheid 
- en vaak angst - maar als deelgenoot. 
Voor de hedendaagse religieuze mens is 
de werkelijkheid een heilig en te heiligen 
geheel, waarmee zij en hij zich verbonden 
weten. Voor de scheiding tussen natuur 
en bovennatuur, gewijd en niet-gewijd 
of sacraal en profaan hebben zij geen 
antenne, geen gevoel meer. Daarom is de 
bijbel, hoe eerbiedwaardig ook, niet de 
enige spreekbuis van geloof en hoop. Ook 
hedendaagse denkers en dichters kunnen 
geïnspireerd verwoorden waarvan mensen 
bij geboorte, liefde en trouw, gemeen-
schap, dood en afscheid vol zijn. Het is 
bekend dat mensen, die voor een viering 
zélf elementen aandragen, vaak voor 
niet-bijbelse teksten en ‘profane’ liederen 
kiezen. 

Aart Mak Met stomheid geslagen? Nieuwe taal 
en gebruiken bij uitvaarten. Boekencentrum 
Zoetermeer 2006; ISBN 978 90 239 2009 0.

Cruciaal
In het zeer recent verschenen boek Vaar-
wel schrijft Mirella Klomp over de groei-
ende vraag naar ‘wereldlijke’ muziek in 
de uitvaartliturgie. ‘Het onderscheid tus-
sen liturgische muziek enerzijds en ‘we-
reldlijke’ muziek anderzijds blijkt in onze 
tijd steeds lastiger te handhaven.’ Zij licht 
ook toe, waarom de scheiding tussen pro-
faan/werelds en religieus/liturgisch niet 
meer te maken is. ‘De toenemende vraag 
van nabestaanden naar `wereldlijke’ mu-
ziek in de uitvaartliturgie weerspiegelt een 
ontwikkeling die zich breder aftekent ... 
Het sacrale en profane domein vermengen 
zich meer en meer. Deze ontwikkeling 
sluit aan bij een tendens in de hedendaag-
se dynamiek van cultus en cultuur, waar-
in het oorspronkelijk ene domein van de 
verbeelding - dat evolueerde tot de twee 
domeinen van kunst en liturgie - weer in 
eenheid wordt hersteld. Cruciaal is hierbij 
het inzicht dat zich in beide domeinen 
processen van betekenisgeving voltrek-
ken. Dat roept in ons geval de vraag op, 
of een onderscheid tussen zogenaamd 
wereldlijke en liturgische muziek (nog) 
relevant is.’ Dit onderscheid is voor de he-
dendaagse religieuze mens inderdaad niet 
meer relevant. De brochure Kiezen voor 
een kerkelijke uitvaart van het bisdom 
’s-Hertogenbosch uit 2003, waarin wordt 
gesteld dat wereldlijke muziek tijdens een 
kerkelijke uitvaart niet tot de mogelijkhe-
den behoort, geringschat niet alleen het 
wereldlijke lied, maar ontkent en miskent 
in feite het nieuwe religieuze besef dat 
zich kenmerkt door deelgenootschap aan 

‘En waar je ook gaat of staat, Hij zal je behoeden 
voor eeuwig.’ ps 121. 

het ene ongedeelde geheel, hoe men dit 
verder dan ook invult.

Louis van Tongeren (red.) Vaarwel/Verschuivin-
gen in vormgeving en duiding van uitvaartritue-
len. Gooi & Sticht Kampen 2007; ISBN 978 90 
3041 110 9.

Epiloog
De kerk lijkt ook ten aanzien van af-
scheidsvieringen haar regels scherper te 
stellen. Daar kun je gelukkig of ongeluk-
kig mee zijn. Erg is echter wel, dat de 
spraakmakende voorschriften over voor-
gaan, teksten, liederen en muziek stoelen 
op een voorbij dualistisch religieus besef 
en op de ontkenning van de nieuwe reli-
gieuze intuïtie. De kerk zal in de nabije 
toekomst hierom steeds minder - ook door 
oprecht gelovigen - gevraagd worden voor 
het afscheid van een overledene. Zij zal 
ook niet meer verzocht wordt om tijdens 
een weekendviering de naam van een 
overledene te noemen. En het is bekend 
dat deze ‘misintenties’ toch nog een be-
hoorlijk aantal mensen de weg naar de 
kerk wijzen. De tijden zijn veranderd; 
mensen willen ook binnen de kerkmuren 
zichzelf zijn. Een groeiend aantal mensen 
vraagt de kerk niet meer. Zij vinden hun 
weg wel buiten haar om. Dit blijkt al. 
Maar het is mij nog steeds veel waard, 
wanneer de kerk als het volk Gods in Je-
zus’ naam onderweg ook bij droefenis en 
afscheid voor en met elkaar zorg draagt 
en deze zorg niet aan een rituelenbureau, 
serviceverlener of welk instituut dan ook 
uitbesteedt. Ik vraag me af, of het volk 
Gods het nog langer kan verantwoorden 
lijdzaam toe te zien. 

De Roerom 
verhuist

Het bezoekadres van 
De Roerom wordt 
vanaf 22 november: 
Gasthuisring 54 
5041 DT Tilburg

postadres: 
Postbus 90105 
5000 LA Tilburg 
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Wisseltruc
Jeanne van Leijsen

Bijna een jaar nu bieden wij logies aan de 
oudste kleindochter van een aangetrouwde 
oom, die sinds zijn huwelijk met mijn 
peettante in Canada woont. Mijn bloedei-
gen tante heeft in de zomer van vorig jaar 
haar laatste adem uitgeblazen en voor het 
afscheid is ook familie van hier naar daar 
gevlogen. Tijdens dat verblijf, kwam Sarah 
met het verzoek op de proppen om leun en 
steun te vragen voor haar Europaproject. 

Zij wilde meedoen aan een uitwisselings-
programma dat Nederland heeft met emi-
grantenlanden. Sarah koos bewust voor 
Nederland omdat dat het geboorteland 
van haar grootouders is. Zij heeft een 
horecaopleiding en stelde zich voor een 
groot deel van het jaar hard te werken 
en haar project dan af te ronden met een 
rondreis door Europa. Dit was het plan.

Het heeft iets anders uitgepakt. Werk 
en woning zoeken en vinden lukte niet 
eigenhandig. De Nederlandse taal niet 
spreken bleek een struikelblok. Maar fa-
miliebloed kruipt waar ’t niet gaan kan en 
na een inspannende horecatoer in het Bre-
dase, knoopte Sarah net voor Kerst 2006 
een lange en deftige serveerschort voor en 
is ze uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd 
medewerker van een gerenommeerd za-
kenrestaurant. Petje af. 

Maar ’t was financieel geen vetpot en 
onze zolder fungeerde al gauw als voorlo-
pige verblijfsruimte. Het is haar domicilie 
gebleven tot op de dag van vandaag. Sarah 
raakte meer en meer geïnteresseerd in de 
huidige en vroegere familieverbanden en 
dito verhalen. Zij sleepte daar ook haar 
vader Frank in mee, die een maand of 
wat geleden zelf eens poolshoogte kwam 
nemen.  

Als wij de dag na zijn aankomst aan het 
ontbijt zitten, haalt hij een plastic zakje 
met ruwe steentjes uit zijn broekzak. 
Steentjes van het graf van zijn moeder. 
Neef Frank geeft te kennen de graven 
van zijn grootouders en andere verwante 
overledenen te willen bezoeken. Na enig 
speurwerk, springen we op de fiets en 
beleven samen met hem en zijn dochter 
Sarah een heuse ‘familytour’. We rijden 
van kerkhof naar kerkhof en vinden graf 
na graf. Tenminste…

Cornelia Johanna, echtgenote van Fran-
ciscus Cornelis, vinden we keurig op 
de afgesproken plek onder een mooie 
beukenboom op de oude begraafplaats. 
Neeflief neemt een paar Brabantse kie-
zeltjes van het graf en wisselt deze met 
Canadese steentjes. Mooi ritueel. Maar 
als we ene Franciscus Cornelis, weduw-
naar van Cornelia Johanna zoeken, blijkt 

er iets opmerkelijks aan de hand. Opa’s 
voornamen zijn omgewisseld. En boven-
dien blijkt dat ook oma’s doopnamen 
in de verkeerde volgorde staan. Frank is 
verbaasd, maar betrapt zichzelf meteen 
op een binnenpretje. Zijn grootouders lig-
gen hier nu al meer dan veertig jaar en 
nog nooit heeft iemand van de familie dit 
eerder opgemerkt. Dat iemand van ver 
weg dit nu moet ontdekken. ‘Voer voor 
vader’, vertelt neef en verkneukelt zich al 
bij de gedachte dit nieuws aan zijn vader 
te kunnen melden.   

En zo geschiedde. Nog diezelfde dag 
wordt er gebeld met Canada en even later 
ook met de steenhouwer. Het moest maar 
meteen gecorrigeerd worden, want ook 
voor doden blijft het voornaam om de 
goede voornaam te dragen. En zeker om-
dat deze mensen destijds te goeder naam 
en faam bekend hebben gestaan.   

Inmiddels is het novembertijd. Verse cry-
santen staan te pronken op oude graven 
met nieuwe letters. Franciscus Cornelis 
rust nu pas echt in vrede. En Sarah? Zij 
is net terug van een rondreis door Italië, 
waarop ze ook Assisië heeft aangedaan.  
Ze vertrouwt ons toe, dat het zoeken 
naar ‘de goede naam’ van Franciscus 
waarschijnlijk een ‘drive’ in haar verdere 
leven gaat worden. Binnen enkele dagen 
vliegt ze terug naar het verre Canada. Het 
afscheid zal pijn doen, maar we hebben 
genoten van deze wisseltruc…

(© Foto: Jac van Leijsen)

Titus Brandsma Memorial
4, 11, 18 dec. 20.00-22.00 u.: Op weg 
naar Kerstmis. Stijn Buysstraat 11, 
6512 CJ Nijmegen; (024) 360 24 21; 
titusbrandsma@planet.nl 

Abdij van Berne
18 nov-16 dec. tentoonstelling ‘De 
tempel in de mens’ in de Abdijkerk + 
27 nov. lezing daarover om 20.00 u.; 18 
dec. Meditatief Avonduur. Abdijstraat 
49, 4573 AD Heeswijk; (0413) 29 92 99; 
gastenbroeder@abdijvanheeswijk.nl 

La Verna
30 nov 10.00-16.00 u. Retraitedag Etty 
Hillesum, luisteren naar binnen; 4 en 
11 dec. 14.00-16.00 u. Kerstmis en 
menswording. Derkinderenstraat 82, 
1062 BJ Amsterdam; (020) 346 75 30; 
info@laverna.nl 

DAC
14 dec. 10.00 t/m 15 dec. 17.00 u Beel-
den en boeiend verhalen vertellen; 23 
dec. 15.00 u t/m 26 dec. 14.00 u
Kerstmis in het klooster. Stadsdam 1, 
6851 AH Huissen; (026) 326 44 22; 
info@dominicaanscentrum.nl 

De Hooge Berkt
21 dec. 17.00 u.t/m 25 dec na het 
diner of eventueel 26 dec. 12.00 u. 
Samen de dagen voor Kerstmis en het 
kerstfeest beleven. Hooge Berkt 16; 
5571 TH Bergeijk; (0497) 55 17 20; 
bergeijk@hoogeberkt.nl 

Thomasparochie
9 dec. 20.00 u. Mariakerk, Wilhelmina-
laan 63, Oosterhout Muziek rond advent 
en kerst; 31 okt. t/m 11 dec. Mariakerk 
Expositie foto’s rond begraafplaatsen.
(0162) 45 31 13; geloofcultuur@thomas
oosterhout.nl 

Zwanenhof
15 dec 10.00 u-16 dec 15.00 u. Dan-
send naar het kind. Retraitehuisweg 
6; 7625 SL Zenderen; (074) 265 95 25; 
ingfo@zwanenhof.nl 

Open Deur
Thema dec. Kerstnummer ‘Kind van 
God’. Postbus 29, 2700 AA Zoeter-
meer; (079) 363 31 75 (ma, do, vrij); 
opendeur@boekencentrum.nl 

Elim 
28 nov 20.00-22.00 u. Een oase van 
barmhartigheid in de woestijnen van 
deze tijd; 1 dec. 10.00-16.00 u. Het heili-
ge in het alledaagse; 8 dec. 10.00-16.00 
u. Elke dag een gouden randje.
Schiphollaan 30, 5042 TR Tilburg; (013) 
463 85 05.
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Stilte

In de stilte 
ontmoet ik jou, ademloos; 
het licht maakt schaduwen 
op jouw gezicht, sprakeloos;
 
de afwezige stem is 
als een echo van het gebaar, 
ik word de kracht 
van het zwijgen gewaar;
 
in de stilte 
krijgt het vorm, inhoud en doel, 
stilte groeit, zwelt aan, daalt in 
tot een puur geluksgevoel.

Christianne van de Wal

Inspireer hen met Jouw Ziel

Heilige Geest,

Als kind dacht ik
dat Jij de Tovenaar was,
die in mijn verbeelding leefde.

Later ontdekte ik,
dat Jij in mijn dromen
en talenten woonde,
daar waar 
mijn toekomst ligt.

Steeds opnieuw ontdek ik
Jouw gestalte op mijn pad.

In woorden,
die ik reeds lang wilde horen,
in handen,
die reiken naar ontmoeting,
kom Jij op mijn weg.

Leef ook in mijn kinderen.
Inspireer hen met Jouw Ziel.
Draag hen zorgzaam
door het leven.

Lina Van Mellaert in Vreugde krijgt een stem
Kok Kampen 2007, ISBN 978 90 4351 357 9 

Engel van God

Wie gaat er met me mee op weg
Naar overzee, naar nergensland
Wie wil me leiden, geeft een wenk
Wie duwt mij voort met zachte hand?

Wie wil me raden op mijn weg
Naar overkant en wijder land
Wie draagt mijn ziel de grens voorbij
Wie schut mij naar de goede kant?

Wie wil me hoeden op mijn weg
Voor onverhoeds gevaarlijk lot
Wie laaft mijn dorstige gemoed
Wie voedt mijn ziel, mijn hart met God?

Wie is mijn drager op mijn weg
Naar vaders land, naar hemelland
Wie kust mijn onrust weg, in slaap
Wie schrijft mijn voetstap in het zand?

Wie gaat er met me mee op weg
Naar hemelhoog, naar ergensland
Wie doet me opstaan van de grond
Wie zegent mij met wijze hand?

Het is de engel van het lot
De veerman van de Overkant
De bode die de zielen vaart
De eeuwigheidkoetsier van God.

Ine Verhoeven

Anne Roos

Ze ligt tevreden in mijn arm. 
Zoals een poes kan spinnen 
hoor ik geluidjes bij haar binnen. 
Een vuurtje in haar houdt haar warm.

Geen deurtje doet ze van het slot, 
geen laatje schuift ze dicht. 
Geen handle haalt ze over. 
Tot niets is ze verplicht.

Haar borstje wiegelt op en neer, 
het haar valt over één oortje, 
Haar mondje vormt een poortje, 
blaast belletjes een keer.

Haar handjes fladderen in het rond 
of ze soms iets te pakken vond. 
Zouden haar blauwe ogen zien? 
het gedempte licht - of mij misschien...

Geen schakelaar wordt omgedraaid. 
En als ze soms heel even kraait, 
klinkt ’t mij alsof dit eendagskind 
vraagt, of ik haar geen wonder vind.

Joke Forceville-van Rossum

Zondagmorgen half tien

De papegaai zit roerloos 
in zijn gulden kooi
ze begroet me niet, heeft zelfs 
geen interesse voor het brokje 
brood dat ik haar aanreik
ze voelt dat het 
zondagmorgen half tien is

Ook de kat zit verveeld 
in de vensterbank te kijken
naar het jongetje dat balorig 
tegen een steentje schopt 
op deze voor hem allemachtig 
saaie zondagmorgen half tien 
met zo niks te beleven

En de klokken van de grote kerk 
roepen op om ter kerke te komen, 

maar ik zie niemand gaan, 
want de liturgie is daar 
altijd hetzelfde, uit de oude doos,
met erg weinig sprankelends 
in het gelovige aanbod 

Ik steek liever hier thuis 
een kaarsje op om met een beetje licht 
op deze zondagmorgen half tien 
de lieve doden te gedenken 
die ooit het leven kleur gaven 
en verder dan maar rustig wachten 
op de bevrijdende maandagmorgen.

Frans Bodeke

Toekomst 2007  

een tijdgenoot is ons nu voorgegaan
zijn heden in verleden omgeslagen
een nieuwe generatie treedt nu aan
met nieuwe mensen en hun eigen vragen

de waarden die wij zochten zijn vergeten
de namen op de graven zijn al uitgewist
hun wijsheid als verouderd uitgekreten
en onze erfenis gedachteloos verkwist

en onze kerken en kapellen leeggehaald
commercie en techniek ten troon geheven
de idealen zijn in starre regels afgedwaald
behoudzucht smoort de kans op verder leven

er is er een die alles nieuw zal maken
en die de tijden meesterlijk verbindt
en hij verkondigt altijd van de daken
het is de liefde die vernieuwt en overwint

Nico Tromp msc 

Gedicht gedacht
Redactie
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Berichten
Redactie

Gideonsbende winnaar prijs

Eenmaal in de drie jaar wordt door het 
bisdom Utrecht de Alphons Ariënsprijs 
uitgereikt, genoemd naar de sociaal zeer 
bewogen priester Alphons Ariëns die van 
1908 tot 1926 pastoor was in Maarssen. 
Op de r.k. begraafplaats in Maarssen ligt 
hij begraven.
De Gideonsbende was een van de vier 
prijswinnaars. De bende ontving een 
kunstwerk en € 250,00. Uit de vier win-
naars kwam het maatjesproject in Zeve-
naar als hoofdwinnaar te voorschijn. Deze 
groep begeleidt met veel geduld en grote 
betrokkenheid mensen om hun leven 
weer op de rails te krijgen. Het juryrap-
port prijst de moderne nieuwe en alerte 
vorm van werken van de Gideonsbende: 
interessant, creatief, stimulerend. De 
bende kent een laagdrempelige instap en 
overvraagt mensen niet. De Gideonsbende 
is drie jaar geleden ontstaan in de r.k. Ver-
rijzenisgemeenschap te Maarssenbroek. 

gideonsbende@planet.nl

Kerststallenexpositie

De drieëntwintigste Internationale Kerst-
stallen-expositie in de St. Ansfriduskerk, 
Jacob Catslaan 28 te Amersfoort! Ieder 
jaar blijkt er grote belangstelling voor 
uit het gehele land. De expositie wordt 
gehouden van vrijdag 7 t/m zondag 16 
december 2007. De openingstijden zijn 
vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur, 
zondag van 12.30 tot 17.30 uur en de ove-

rige dagen van 9.30 tot 21.30 uur.
Tijdens de avonduren en op zaterdag en 
zondag zorgen circa dertig zangkoren uit 
de wijde omgeving voor een gevarieerde 
vocale omlijsting van de expositie. Het 
koor Voice of Hope uit Amersfoort geeft 7 
december om 19.30 uur zijn kerstconcert. 
Voor de kinderen is er een kerststallen 
speelhoek en voor de inwendige mens een 
petit restaurant. De opbrengst wordt deze 
keer geheel besteed aan de restauratie en 
inrichting van een school in het dorpje 
Bashaydi Khola in het Himalaya gebergte 
van Nepal.          Rob Bakker

Vicarishove 1, 3834 XG Leusden; (033) 494 77 08 
of 0653196016, e-mail: rob@reflex-systems.nl

Wereldreizigers gezocht!
 
Er altijd al van gedroomd om naar Afrika, 
Azië of Latijns-Amerika te gaan, om an-
dere culturen intensief te  leren kennen en 
vriendschappen te sluiten met mensen die 
onder heel andere omstandigheden leven 
dan jij? Is voor jou een goede voorberei-
ding belangrijk? Kom dan naar de infor-
matie-bijeenkomst van Jongeren & Missie, 
zaterdag 1 december 2007 om 10.30 uur 
Havensingel 25 in ’s-Hertogenbosch. De 
voorbereidingsweekenden zijn in februari 
en maart. Geef je op voor de bijeenkomst 
van 1/12/07 via @jongerenenmissie.nl 
of bel (073) 613 07 15. Meer informatie: 
www.jongerenenmissie.nl

In Eindhoven op 8 december van 10.30 tot 
15.00 uur informatie over een jongeren-

Mexicaanse kerststal

reis van vier weken naar Ghana met 8 à 
10 jonge mensen en 2 begeleiders. Verblijf 
bij families in de stad en dorp en kennis 
maken met kleinschalige projecten op het 
gebied van gezondheid, onderwijs, land-
bouw en voedsel. 

Informatie: www.missie-geest.nl aanmelden 
sccp@missie-geest.nl of (040) 246 61 21.

Het Magnificat

Woensdag 19 december van 14.00 tot 
16.30 u. wordt de lofzang van Maria op 
verschillende manieren ten gehore wor-
den gebracht in de Kloosterbibliotheek 
Wittem. De middag is een sfeervolle voor-
bereiding om het kerstfeest.
Jeroen de Wit, specialist in liturgie en 
kerkmuziek, leest het profetische Magni-
ficat. Daarna wordt bekeken hoe schilders 
de ontmoeting van Maria met haar nicht 
Elizabeth hebben uitgebeeld. En tenslotte 
kunnen een scala aan toonzettingen van 
de lofzang worden beluisterd als doorkijk 
door de geschiedenis van de kerkmuziek. 
Opgeven kan tot vrijdag 14 dec. bij de 
receptie van Klooster Wittem (043) 450 17 
41. De kosten zijn € 8,00 incl. koffie/thee.

Focus op emoties
 
Van 19 oktober tot en met 21 december 
exposeert de Universiteit van Tilburg 
onder de titel Focus op emoties ruim 50 
foto’s van de Rotterdamse fotografe Mar-
rie Bot (1946). De foto’s zijn te zien op 
werkdagen van 08.00 tot 18.30 in de foyer 
van het Cobbenhagengebouw van de Uni-
versiteit van Tilburg, Warandelaan 2. De 
getoonde werken zijn afkomstig uit drie 
grote zwart-wit series die de Rotterdamse 
fotografe Marrie Bot de afgelopen dertig 
jaar maakte: Miserere (over bedevaar-
ten in Europa), Bezwaard Bestaan (over 
geestelijk gehandicapten) en Een laatste 
groet(over rouwrituelen).  Over Een laat-
ste groet schreef de Volkskrant: ‘Marrie 
Bot bezorgt Nederland een schitterende, 
aangrijpende, nooit eerder uitgevoerde 
studie naar de vele gezichten van de 
rouw.’ 

Wereldjongerendagen

Het is nog geen jaar meer tot aan de ka-
tholieke Wereldjongerendagen in Sydney; 
een speciale aanleiding voor de lancering 
van de vernieuwde website voor de We-
reldjongerendagen. Via www.wjd.nl kan 
iedereen informatie over de Wereldjonge-
rendagen in Sydney vinden. De Wereld-
jongerendagen zijn door paus Johannes 
Paulus II in het leven geroepen. 
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Boeken
Redactie

Oxfam Novib kalender

De Oxfam Novib kalender 2008 is uit. 
Een prachtige uitgave in het teken van 
arbeid. Er zijn duizend-en-een manieren 
waarop mensen een inkomen verdienen. 
De een staat op een kleurrijke markt, de 
ander aan de lopende band in de fabriek. 
In sommige landen werken mensen onder 
uiterst erbarmelijke omstandigheden, in 
onveilige situaties en tegen lage lonen. 
Zelfs kinderarbeid komt nog op zeer veel 
plaatsen in de wereld voor. Dit moet en 
kan anders. Eerlijke lonen, gelijke rechten 
voor vrouwen en mannen, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden zoals veiligheid, 
redelijke werktijden en een rechtvaardige 
behandeling op de werkvloer. Hiervoor 
maakt Oxfam/Novib zich sterk en vraagt 
daarbij om hulp, bijvoorbeeld door aan-
schaf van deze erg fraaie kalender 2008. 
Samen voor een rechtvaardige wereld zon-
der armoede. 

Postbus 30919, 2500 GX Den Haag
(070) 342 17 77; info@oxfamnovib.nl

Eenvoudig verbonden

Klimaat en klimaatsveranderingen zijn 
hot items in de politiek, pers en we-
tenschappelijke kringen. Vaak zijn de 
bespiegelingen bedreigend en bezorgd, 
maar wat doen we met die signalen? In 
Eenvoudig verbonden het om bijdragen 
aan de franciscaanse milieuspiritualiteit. 
Franciscus van Assisi beleefde een realiteit 
waarin de mens zeer intens met de natuur 
verbonden leeft. Aandacht en respect voor 
de natuur in al haar facetten is de basis 
van de franciscaanse spiritualiteit. In dit 
boek komt de omgang met de natuur van-
uit diverse invalshoeken ter sprake. Ook 
de creatieve kant komt voluit ter sprake 
in gedichten, liederen en tekeningen. Een 
keur van auteurs heeft er een zeer inspi-
rerende bundel van gemaakt. Van harte 
aanbevolen!                            Louis Nabbe

Chris Elzinga, Koos Leemker, Hans Sevenho-
ven (red) Eenvoudig verbonden; Uitg Valkhof 
Pers 2007, ISBN 978 90 5625 242 7; € 17,50

Vrouwenkalender 2008

Voor het derde jaar werkten de christe-
lijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
Passage en uitgeverij Narratio samen aan 
de Nederlandse versie van de Vrouwen-
kalender. Deze biedt elke week een in-
spirerende ontmoeting met een eigentijds 
schilderij of tekening, gemaakt door vrou-
welijke kunstenaars in verschillende stij-
len en technieken en een daarbij gekozen 
tekst uit heden of verleden. De fullcolour 
kalender kan staan of hangen. Elf weken 

zijn afgedrukt op licht karton om als cor-
respondentie- of felicitatiekaart gebruikt 
te worden. 

De kalender - € 7,50; porto € 1,56 - te bestellen 
via de boekhandel of bij Narratio Postbus 1006, 
4200 CA Gorinchem (0183) 62 81 88. Dullyna 
van den Herik.

Ten dienste van de medemens

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan 
van de broeders van Liefde verscheen Ten 
dienste van de medemens, Nederland en de 
Broeders van Liefde. Dit boek vertelt het 
verhaal van de Broeders van Liefde vanaf 
de vestiging in Nederland in 1894. Een 
historie van onvoorstelbaar grote inzet en 
medemenselijkheid vooral voor onderwijs 
en psychiatrische zorg. 

Het boek is te bestellen bij secretariaat 
Broeders van Liefde, Aalsterweg 289, 5644 RE 
Eindhoven; (040) 214 16 00;  secretariaat@
broedersvanliefde.com. € 29,50; bij porto- en 
verpakkingskosten € 6,50 meerprijs.

Wenskaarten 2007/2008

ATD Vierde Wereld brengt een nieuwe 
serie wenskaarten uit. De elf kaarten, ge-
maakt door kinderen en ouders die ernsti-
ge armoede kennen, komen uit Frankrijk, 
Guatemala en Zwitserland. Culturele acti-
viteiten brengen een moment van vreugde 
en vrede in hun omgeving. Ze bewerken 
dat kinderen op school betere resultaten 
halen. Ze staan bruggen naar anderen 
en verbreken de uitstuiting. De meeste 
kaarten zijn het hele jaar te gebruiken. 
Een mapje met 11 verschillende, dubbele 
kaarten, met enveloppe, kost € 10,00 (met 
verzendkosten € 11,80). Prijs per kaart 
€ 1,00 (met verzendkosten € 1,90).

Te bestellen bij: ATD Vierde Wereld, Regen-
tesseplein 13, 2562 EV Den Haag, (070) 

361 57 87 of (071) 541 42 50; e-mail: 
denhaag@atdvierdewereld.nl of via betaling op 
giro 275 22 00 tnv ATD Vierde Wereld in Den 
Haag.

Grandeur van het Noorden

De mooiste en meest gave vroeg-mid-
deleeuwse kerken van Europa steken 
als stoere bakens boven het vlakke land 
van Friesland, Groningen, Drenthe en 
het Duitse Ostfriesland uit. Ze behoren 
tot de oudste getuigenissen van de chris-
telijke cultuur in het noorden. Nergens 
ter wereld worden zoveel romaanse en 
romano-gotische kerken gevonden als in 
dit betrekkelijk kleine gebied. De Friese 
architectuurhistoricus Peter Karstkarel 
beschrijft 404 van deze middeleeuwse 
kerken in het nieuwe standaardwerk Alle 
middeleeuwse kerken - Van Harlingen tot 
Wilhelmshaven. Van iedere kerk geeft hij 
een uitvoerige beschrijving met sfeervolle 
foto’s van exterieur, interieur en bijzon-
dere details: bijna 1000 pagina’s en 1300 
kleurenfoto’s. 

Peter Karstkarel Alle middeleeuwse kerken - 
Van Harlingen tot Wilhelmshaven, Uitgeverij 
Noordboek, Leeuwarden, 2007 ISBN 978 90 
3300 558 9; € 39,95.

Gisela Luschner-Schiller Bewoond, olieverf op linnen

Kerk Siddeburen (midden Groningen)

Aanvulling op Boeken okt. 2007

Het besproken boek Fluisteringen van 
Licht (De Roerom, oktober 2007 heeft het 
volgende ISBN nummer: 978 90 7740 844 
5; Uitg. Adrie Beyen Geesteren € 19,95; 
www.A3boeken.nl 
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Uw parochieblad

Kommer en kwel, maar ook...
Cees Remmers

Meerdere parochiebladen attenderen op 
oktober als Maria- en Wereldmissiemaand. 
Ook op de brochure Kerk & Ambt die paro-
chies perspectief wil bieden. Temeer nu er 
ondanks pijnlijke kerksluitingen en allerlei 
fusies gewijde voorgangers te kort zijn, 
jonge priesters vaak oud denken en in veel 
parochies de eucharistie niet of nog nau-
welijks wordt gevierd. Veel bladen spreken 
hun zorg uit, klagen, voelen zich aan hun 
lot overgelaten. 

In Op de hoogte van geloofsgemeenschap 
De Boskapel Nijmegen heeft de domini-
caan Harrie Salemans het woord.
‘Er is al 40 jaar geschreven over kerk en 
ambt, onder andere door onze medebroeder 
Edward Schillebeeckx, maar de hiërarchie 
reageert er niet op. Toch moeten we de 
discussie blijven zoeken, omwille van de 
kerk en de toekomst. De kerkelijke leiders 
hebben er geen idee van hoeveel gezag ze 
onder de mensen zouden kunnen hebben 
als ze luisterden, inspireerden, voorgingen 
en bevestigden wat er aan goeds gebeurt. 
De kerkelijke leiding zou vooral vertrouwen 
moeten geven.’

Alle kanten op, voor kerkbetrokkenen in 
Kaatsheuvel lijkt dit keer meer ’n opinie- 
dan ‘n contactblad. Reden: het onbegrijpe-
lijke, ongewenste en snelle vertrek van de 
gewaardeerde diaken. Het bestuur schrijft.
‘Tijdens het proces van het geschil heeft het 
bestuur besloten om vanwege de zorgvuldig-
heid de kwestie niet in de openbaarheid te 
brengen…Wij betreuren dat het gelopen is 
zoals het gelopen is en u mag van ons aan-
nemen dat we weloverwogen en unaniem in 
deze vervelende kwestie gehandeld hebben 
in het belang van de parochie.’
Maar ook teleurgestelde vrijwilligers krijgen 
de ruimte hun gedachten en gevoelens te 
verwoorden. 
‘Ik heb mij negentien jaar met hart en ziel 
voor de parochie ingezet - voor avondwakes, 
vredesweek, verspervieringen, vluchtelin-
gendienst, kerkbalans en nog veel meer. Ik 
heb er geleerd wat ik wel kon en ervaren 
wat ik niet kon. Waardevolle jaren zijn het 
geweest, maar de laatste jaren is de sfeer in 
de parochie kil en hardvochtig geworden en 
in zo’n klimaat kan ik niet werken.’ 

Bij alle kommer en kwel bemoedigt pastor 
Jan Renders in het Kroonblad van Rosma-
len met name ‘onthoofde’ parochies.
‘ Als de auto echt helemaal ‘in elkaar zit’ is 
de eigenaar ook vaak ‘total loss’. Dit soort 
ontreddering kom je in parochies ook wel 
eens tegen. Ook in ons bisdom, waar zoveel 
vacatures zijn… Voor veel parochianen is 
de pastor de motor van de parochie. Als 
de pastor uitvalt moet er heel wat geregeld 
worden. Meer dan eens hoor je mensen zeg-
gen: Hoe moet het nu verder. Het al of niet 

bestaan van de parochie wordt totaal opge-
hangen aan de pastor. ‘Wij zijn maar leken’ 
hoor je dan…
Maar aan de andere kant hebben we de 
voorbije jaren geleerd en ervaren dat het 
met name de leken - ik zeg liever: medegelo-
vigen - zijn, die de plaatselijke parochie dra-
gen. Iedere pastor is ‘maar’ voorbijganger 
terwijl de geloofsgemeenschap ter plaatse 
blijft. Het lijkt me een goede zaak uit te 
gaan van de mogelijkheden en talenten van 
de gelovigen. En daarbij niet kijken naar 
wat we niet kunnen of mogen maar naar 
wat we wél kunnen en mogen. Want we 
hebben meer in huis dan we vermoeden. Ik 
ben blij hier tussen zoveel actieve gelovigen 
pastor te mogen zijn. Maar ik ben een voor-
bijganger en geloofsgemeenschap blijft!”

In het Parochieblad van Groesbeek een 
heel verhelderend artikel over de zieken-
zalving.
‘Het zalven van de zieke met olie gebeurde 
in de eerste eeuwen als volgt. Vanuit de H. 
Mis werd de gewijde olie naar huis meege-
nomen en thuis werd de zieke ermee gezalfd 
onder de formulering ‘Tot heiliging, sterking 
en genezing’. Hoewel met de toediening van 
de olie op de eerste plaats lichamelijke ge-
nezing werd gezocht, werd deze nooit alleen 
bedoeld. Ziekte immers werd gezien als iets 
van het lichaam maar ook van de ziel. Het 
was in de eerste eeuwen dus zo dat de fa-
milie de zalving deed en mocht doen, als de 
olie maar door de priester was gewijd.’
 
De Kerkcourant van dekenaat Eindhoven 
(’n voorbeeld voor andere) biedt geloofsbe-
zinning en kerknieuws.
‘Al geruime tijd wordt gestreefd naar diverse 
vormen van gebruik van de Catharinakerk 
in het centrum van Eindhoven, waardoor 
het monumentale kerkgebouw een belang-
rijke plaats kan krijgen midden in de sa-
menleving. Dat multi-functioneel gebruik 
wortelt in bijbelse grond en sluit anderzijds 
aan bij de culturele en maatschappelijke 
vragen van vandaag. In dit verband is er 
een groep die vanuit deze kerk het zoge-
naamde Catharina-debat organiseert met 
als doel: mensen uitdagen tot kritische re-
flectie over belangrijke thema’s op het raak-
vlak van maatschappij, politiek, cultuur en 
levensbeschouwing. Het aantal bezoekers 
op eerder gehouden avonden lag tussen de 
100 en 250. Een belangstelling waar menige 
organisatie jaloers op is.’

Keerzijde van de San Salvatorparochie 
Den Bosch startte in oktober weer met spi-
ritualiteit-middagen.
‘Het betekent dat we tijd willen nemen om 
ons geestelijk wat op te laden, te herademen 
om het dagelijkse leven met meer spirit, 
geestkracht weer aan te kunnen. We helpen 
elkaar door ervaringen, inzichten en han-

delwijzen rond bepaalde thema’s bespreek-
baar te maken door middel van gesprekken, 
teksten en muziek. Momenten van luiste-
ren, spreken, stilte en overwegen, wisselen 
elkaar af en beogen een meditatieve sfeer 
te scheppen, waarin de goede geest haar 
werk kan doen. Om aan deze middagen 
deel te nemen hoef je geen theoloog en zeker 
geen heilig boontje te zijn of gestudeerd te 
hebben. Er zijn geen voorwaarden vooraf; 
iedereen is welkom.’

In Dukenburg Nijmegen begonnen ze het 
nieuwe kerkwerk-jaar met ‘Vensters van 
Hoop’.
‘In de openingsviering van het kerkelijk 
werkjaar werd een verhaal verteld uit de 
Openbaring van Johannes. Pastor Jeanne 
Rens heeft bij haar overweging ons voor-
gehouden de vensters van hoop open te 
zetten. Parochianen schreven op wat hun 
tekens van hoop zijn en hebben die gesto-
ken in onze vensters. Enkele ervan staan 
in deze parochiekrant. ‘Mijn hoop zijn de 
jonge mensen die opgroeien tot fijne volwas-
senen... Hoop is er als we kijken zonder 
vooroordelen…Ik put hoop uit alle mensen 
om me heen, tekens van liefde, dank u 
Heer… Ik hoop dat het nieuwe nog kleine 
leven in mij mag uitgroeien tot iets groots 
en bijzonders.’

In de Kerkvalk uit Valkenswaard een fijn-
zinnige overweging van een parochiaan, 
die ik helaas niet helemaal kan citeren.
‘November ervaar ik vaak als een kille 
maand. Het wordt donkerder, natter en kou-
der. Bladeren vallen, paddestoelen komen 
te voorschijn. Ze zijn er maar kort, want 
ze leven van het afval van de natuur. Alles 
vergaat immers. Maar november, de maand 
van onze doden, heeft ook iets kleurrijks, 
vurigs, lichtends. Immers: sommige padde-
stoelen hebben de meest schitterende felrode 
kleuren. De wilde wingerd kleurt donker-
rood en mooi is het goudgeel van de val-
lende bladeren. En, denk ik verder, hebben 
de oosterse iconen ook niet dat goud en die 
warme kleuren. Van iconen wordt gezegd 
dat zij vensters zijn die uitzien op de hemel. 
Als je er doorheen kijkt zie je een warme 
troostende wereld die geborgenheid geeft.’
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Een kruis
Louis de Mast

‘Eigenlijk heet ik David Schatteman. Vrien-
den zijn me Patrick gaan noemen, omdat 
ik me aangetrokken voel tot de kerk. Ze 
dachten aan St. Patrick, die in Ierland 
wordt vereerd.’

Wildebras
‘Ik ben geboren en getogen in Gent, net als 
mijn ouders. Mijn grootouders kwamen 
vanuit Nederland naar België, omdat de 
levensomstandigheden hier beter waren. Ik 
groeide op in de Brugse Poort, een arbei-
derswijk. Als tiener was ik een wildebras. 
Had ik weer eens kattenkwaad uitgehaald, 
dan stuurden mijn ouders me naar mijn 
tante om ‘af te koelen’. 
Mijn vader was autotechnicus; mijn moe-
der zorgde voor het huishouden. Ik ben 
gedoopt en heb mijn eerste en plechtige 
communie gedaan. Het hoorde erbij en 
mijn grootouders stelden het op prijs. De 
kerk zei mijn vader niet veel. Hij praatte 
liever met vrienden in de kroeg.’

Jezus
‘Via de katholieke school ben ik écht met 
de kerk in aanraking gekomen. Voor de 
paas- en kerstvakantie gingen we met de 
klas naar de kerk. Het verveelde mij niet; 
ik kwam er tot mezelf. Sindsdien ben ik er 
veel mee bezig geweest; zonder druk van 
buitenaf. Jezus Christus trok me. Hij is het 
middelpunt van de kerk; er worden zelfs 
grote kerken voor hem gebouwd. Ik werd 
nieuwsgierig. Waarom hebben zoveel men-
sen het over hem?‘ 

Verloren en teruggevonden
‘Ik was een onstuimige puber. Meisjes, uit-
gaan, het leven ontdekken... Jezus raakte 
op de achtergrond. Dat hoort erbij op die 
leeftijd. Ik vond hem terug toen ik uit mi-
litaire dienst - toen nog achttien maanden 
- kwam. In die periode gingen we ook naar 

met haar. We zijn vijf jaar bij elkaar ge-
weest, maar op een gegeven moment liep 
het door praktische en relationele proble-
men vast. Door de scheiding en de finan-
ciële gevolgen moest ik mijn studie ver-
pleegkunde stoppen. Een moeilijke tijd, 
met zware tegenslagen. Juist toen kwam Je-
zus Christus bovendrijven. Ik voelde troost 
en steun, omdat er iemand voor mij was 
en nog steeds is. Ik voelde me niet meer 
alleen. Er is iemand die me mag, maar ik 
was die uit het oog verloren. Ik durfde mijn 
situatie onder ogen te zien, mijn kruis op te 
pakken en verder te dragen. Niet alleen blij-
ven zitten, maar zelf mijn zaken volwassen 
aanpakken, contacten leggen, administratie 
bijwerken, werk zoeken.’

In het klooster
‘Ik zocht bijstand en ontmoette iemand die 
mensen hielp vanuit de protestantse kerk. 
Hij wees me op de augustijnen. Daar heb ik 
een tijdje gewoond en deed mee aan maal-
tijd en gebed. Een zalige tijd. Het sobere 
leven bracht me tot mezelf; ik werd gelou-
terd. De augustijnen zijn sociale mensen. 
Broeder Filip is een kameraad en een soort 
vader voor me geworden. Ik heb mijn leven 
op orde gekregen. Mijn vriendin Nathalie en 
ik wonen al enige tijd gelukkig samen en 
ik volg een opleiding voor houtsnijwerker. 
Elke week als ik avondcursus heb, eet ik 
samen met de augustijnen. Het doet me dan 
goed om broeder Filip weer te zien. Zo blijf 
ik Jezus Christus ontmoeten en ervaren.’  

Vanuit het klooster van de augustijnen in  Gent, komt maandelijks een jongere 
aan het woord over zingeving en geloof. Dit keer Patrick, drieëndertig.

Broeder Filip en Patrick

Top down situatie

Met veel genoegen lees ik regelma-
tig in uw blad. Helaas valt het mij 
op dat het nog steeds van een kerk-
model uitgaat dat mijns inziens al 
lang achterhaald is. Daardoor voel 
ik mij hoe langer hoe meer een 
randgelovige. Of om het anders 
te zeggen, hoe dieper mijn geloof 
wordt in God en Jezus Christus hoe 
kleiner mijn geloof en vertrouwen 
in het instituut Rooms Katholieke 
kerk.
Dat instituut is door de Romeinse 
keizer Constantijn en zijn vol-
gelingen vorm gegeven naar het 
voorbeeld van het Keizerrijk: een 
volledig top-down-organisatie en 
zo is het nu nog steeds. Keizer-
rijken zijn allang niet meer van 
deze tijd en de koninkrijken zijn 
sterk gedemocratiseerd. De kerk is 
daarin niet meegegaan. Nog steeds 
wordt er verdedigd, dat de Heilige 
Geest werkt via een top-down-situ-
atie, dat het heil alleen maar via 
paus en bisschoppen en overige 
clerus het volk kan bereiken. Maar 
denkt u dat God zo klein is, dat Hij 
niet even goed kan werken in een 
down-top-organisatie? In feite is 
het altijd al zo geweest, dat het heil 
soms tegen de kerkstroming in zijn 
doel bereikt. Immers ook de kerk 
zegt, dat de Geest waait waarheen 
hij wil. Denk hierbij aan grote 
mannen en vrouwen, ook binnen 
de kerk. Maar denk ook aan de 
Reformatie, die duidelijk afstand 
nam van de toenmalige grote mis-
standen binnen de kerk.
In bisdom Breda zijn twee pas-
toraal medewerkers in conflict 
gekomen met hun kerkbestuur en 
dus de pastoraal administrator, die 
nog steeds een priester moet zijn, 
terwijl die pastoraal werkers door 
de grote massa van de kerkgangers 
op handen werden gedragen en zij 
trouw aan de leer binnen hun paro-
chie werkten. Het bisdom stelt zich 
vierkant achter het kerkbestuur en 
de democratie wordt verwaarloosd. 
Dit is duidelijk een signaal van de 
oude structuur. De pastoor en in 
zijn kielzog het overige bestuur 
van een parochie is de baas. Dit 
riekt naar mijn bescheiden mening 
naar machtspolitiek, eigen aan het 
oude keizerrijk. Wanneer zal de 
kerk eigenlijk de tekenen van deze 
tijd begrijpen?

Joop J. Berger
Breda

Nog een brief

de kerk en Hij raakte me weer. Later ben 
ik samen met een katholiek meisje naar de 
kerk gegaan en me meer gaan verdiepen in 
de bijbel. Ze kwam uit een zeer katholiek 
nest. Met mijn vierentwintig trouwde ik 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Roestige spijker
Toon van Beek

Cees Remmers

* ‘Zonder de bijbel zou ik 
een ander mens geweest 
zijn. En zonder die bijbel 
en mijn godsdienstige op-
voeding had ik nooit mijn 
boeken geschreven. Ze 
vormen het fundament van 
mijn schrijverschap, samen 
met de opstandigheid, de 
rebellie die ik aan het ge-
loof heb overgehouden.’
Jan Wolkers

* ‘Wij hebben nu een pas-
toor die ik zijn preken niet 
helemaal geloof; hij begint 
al met te zeggen ‘Beminde 
gelovigen’.’
Van iemand gehoord

* ‘Als mensen zeggen God 
wil dit of dat, dan ben ik 
altijd gelijk klaar. Dan denk 
ik: Je zal je eigen bedoelen.’
Marjoleine de Vos

* ‘Wegens de stijgende 
kosten van het levensonder-
houd zijn de tarieven van 
het kerkhof verhoogd.’
Uit een parochiekrant

* ‘De bureaulamp van theo-
logen verduistert te vaak 
het licht dat de H. Schrift 
wil ontsteken.’
J.J. Suurmond

* ‘U spreekt met het ant-
woordapparaat van mijn 
man…’
Onbekend

* ‘God schiep eerst de man 
en toen de vrouw. De eerste 
invallen zijn niet altijd de 
beste.’
Anoniem

* ‘Vroeger hadden we vier 
jaargetijden; nu twee tv 
seizoenen.’
Gehoord

* ‘Ons verleden is een 
springplank; geen hang-
mat.’
I. Ball

* ‘De paus is onfeilbaar, 
maar alleen als de H. Geest 
er achter zit.’
Godfried Bomans

‘Dat lukt je nooit’, zegt mijn 
vrouw tegen me. Ik reageer 
verongelijkt. ‘Hoezo?’ ‘Omdat 
je nog geen minuut je mond 
kunt houden.’
Een klein echtelijk menings-
verschilletje gaat vooraf aan 
ons bezoek aan de Maria 
Magdalena kapel in Esdonk, 
gemeente Gemert-Bakel. De 
kapel is beter bekend als de 
Spijkerkapel. Het is zo’n plaats 
waar ik graag mag komen. 
Hier ervaar ik in de praktijk 
wat mij zeer interesseert: 
volksdevotie. Door er aan mee 
te doen, heb ik het gevoel 
iets waardevols in stand te 
houden. In het verhaal over 
het lijden en sterven van Je-
zus speelt Maria Magdalena 
een belangrijke rol. Als eerste 
hoorde ze op paasmorgen dat 
Jezus was verrezen. In de Spij-
kerkapel ligt een zeventiende 
eeuws beeld van Christus in 
het graf. Er staat een potje met 
roestige spijkers bij. Eeuwen-
lang worden roestige spijkers 
geofferd door mensen met 
zweren. De roestige spijkers 
doen denken aan de korst van 
een zweer. Door deze spijker 

te offeren worden mensen van 
hun zweren verlost. Het is een 
kwestie van dit onheil over-
dragen, in dit geval aan Onze 
Lieve Heer die daar uiteraard 
wel raad mee weet.
Speciaal voor ons bezoek aan 
de Spijkerkapel, leg ik een 
paar weken tevoren een spij-
ker in de tuin zodat hij flink 
kon roesten. In mijn jeugd 
leerde ik dat je onderweg 
niks mag zeggen als je een 
spijker naar de Spijkerkapel 
brengt; volgens mij bedoeld 
als extra penitentie. Als we in 
de auto stappen, zeg ik tegen 
mijn vrouw dat ik vanaf dat 
moment mijn mond niet meer 

open zal doen. Dat valt niet 
mee. Ik wil zeggen ‘kijk daar’ 
en ‘heb je dat al gehoord’ en 
‘wat vind je daarvan.’ 
Op de een of andere manier 
slaag ik er in te zwijgen als 
het graf. Onderweg zie ik de 
lippen van mijn vrouw bewe-
gen. Ze prevelt iets. Dat weet 
ik zeker. Ik ken haar zó goed. 
Na het offeren van de spijker 
kan ik niet wachten het haar 
te vragen. Mijn mond barst 
open: ‘Wè hèdde zitten te 
preevele…?’ Ze kijkt me aan 
met twinkelende ogen en zegt: 
‘Het werkt; bidden helpt. Ik 
heb gebeden dat je er in zou 
slagen je mond te houden


