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Terug op de agenda Oktober 2007

Jaargang 22 - nr. 2- oktober 2007 Dan valt al het licht uit

Het is vredig in huis
behaaglijke sfeer
boek lezen
televisie kijken
wijntje inschenken.

Dan valt al het licht uit.

Onbehagen
irritatie
zaklantaarn zoek
stoppen kwijt
wat nu te doen.

Vanmiddag zag ik 
een oude man
onnozel hard 
tegen de draaideur
van het ziekenhuis duwen, 
hij tolde rond als 
een dronken kermisklant
al het licht was 
in zijn hoofd uitgevallen.

Er zijn ergere dingen
dan al het licht uit in huis.

Frans Boddeke

Onze bisschoppen zijn onaangenaam verrast 
door een opmerkelijke actie van de Nederlandse 
dominicanen, die in augustus 2007 de brochure 
Kerk & Ambt. Onderweg naar een kerk met 
toekomst naar alle parochies stuurden. Met de 
bisschoppen was niet overlegd, om te voorko-
men dat al meteen discussie zou ontstaan over 
de brochure. En waarom overleg? ‘Het is onze 
plicht en ons recht onze stem te laten horen 
en we hebben een traditie van pionierschap en 
vrijmoedigheid.’ Het Provinciaal Kapittel van de 
dominicanen had in 2005 besloten tot een docu-
ment met gedegen studie en hun ideeën helder 
en verantwoord gepresenteerd. Een geestelijk 
testament met als doel ‘een open dialoog schep-
pen waaraan alle belanghebbenden kunnen 
meedoen’. Een studiedag op zaterdag 22 septem-
ber moest daartoe de eerste aanzet zijn. Belang-
rijke kwestie: is eucharistie vieren afhankelijk 
van het kerkelijke ambt van gewijde mannen. 
Dit haalde de pers. 

De bisschoppen wezen de brochure principieel 
af. ‘Het voorgestelde pleidooi zowel ten aanzien 
van de eucharistie als van de bediening ervan 
is volsterkt in strijd met het geloof van de R.K. 
Kerk.’ Op last van kardinaal Simonis werd de 
studiedag afgelast, daarbij kennelijk gesteund 
door de Generaal van de dominicanen in Rome. 
De brochure uit de handel nemen had geen zin 
meer. Een serieuze poging tot dialoog weer in de 
kiem gesmoord! Daarmee is de brochure even in 
de luwte terecht gekomen. Misschien wel goed. 
Er is nu tijd alles rustig in zich op te nemen en 
vertrouwd te raken met de visie. 

De problematiek rond de eucharistie staat cen-
traal in Kerk & Ambt. Niet primair theologisch, 
maar vanwege het fundamenteel verschil tussen 
de standpunten van de kerkelijke leiding en wat 
gelovigen uit eigen overtuiging zouden willen. 
Het huidige priesterschap wordt boven het recht 
van de gemeenschap op de eucharistie gesteld. 
‘Hogerhand’ wordt verweten de kerkgemeen-
schap bij elkaar te houden door opgelegde struc-
turen, terwijl wat parochies willen beleven op 
leerstellige bezwaren stuit. Zo ontstaat een twee-
slachtige relatie ten opzichte van het bisdom. 
Men kan niet doen wat men wil, zoekt eigen 
wegen, maar probeert conflicten te vermijden. 
Parochies gaan steeds meer hun eigen gang. 
Tegen deze achtergrond groeit het verlangen uit 
eigen midden voorgangers te kiezen - man of 
vrouw - met het verzoek aan de bisschoppen 
hen in die taak te bevestigen, ook wat voorgaan 
in de eucharistie betreft. Zo zijn parochies op 
weg naar de toekomst, wat men niet ziet gebeu-
ren bij de handhaving van de ‘priesterkerk’. De 
brochure brengt deze tweeslachtige situatie te-
rug tot de spanning tussen de twee kerkbeelden 
van na het Tweede Vaticaanse Concilie: de hië-
rarchische kerk en de kerk als volk Gods onder-
weg. Hierover moet samen diepgaand gesproken 
worden. Onverantwoord Kerk & Ambt van tafel 
te vegen als ‘in strijd is met het geloof (dus Vati-
canum II?). De brochure móét breed besproken 
worden. De aangekondigde studiedag had nooit 
afgeblazen mogen worden. Kerk & Ambt moet 
terug op de agenda.

P.L. 

Wij zijn dankbaar voor de 
vele positieve reacties op 
de eerste aflevering van De 
Roerom 22e jaargang. Een 
stevig steuntje in de rug! 

Hopelijk kunnen we het 
zo houden. Er waren meer 
brieven dan we konden 
opnemen; enkele ervan 
in deze Roerom (2). Piet 
Leenhouwers houdt een 
pleidooi voor Kerk & Ambt 
(1). 
In deze aflevering een 
tweede Samen op pad (7), 
een vraag aan de kardinaal 
(9), een gesprek met de 
nieuwe abt van Berne (10), 
over de bevrijdingstheolo-
gie (12); een bijdrage over 
verborgen vrouwen (16), 
over het huwelijk toen en 
nu (18). 

Kort maar krachtig drie 
‘columns’ (5.15.23), de 
artikelen van onze vaste 
medewerkers (3-6.22-24) 
en voorzover er plaats was 
Boeken en Berichten. Weer 
de moeite waard, hopen 
we.

Redactie  
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Brieven
Redactie

Kerk en ambt

Met genoegen had ik pas de 
brochure gelezen van de Ne-
derlandse dominicanen over 
de weg naar een kerk met toe-
komst, getiteld Kerk & Ambt, 
toen ik in het jongste nummer 
van De Roerom de bespreking 
door Peer Verhoeven in handen 
kreeg. Beide, én de brochure 
én deze positieve recensie, 
hebben mij aangenaam ge-
boeid. Honderd procent ak-
koord! Waarom? Omdat beide 
zich situeren in de visie van 
een kerk die als hier-en-nu 
levende geloofsgemeenschap 
belangrijker is dan het geves-
tigde hiërarchische instituut. 
De gemeenschap is het doel, 
de maatschappelijke structu-
rering het middel. In het Duits 
heet het eerste Gemeinschaft, 
het tweede Gesellschaft. Het 
doel primeert. Jezus heeft geen 
hiërarchie ‘gesticht’, maar wel 
een sociale beweging op gang 
gebracht door zijn oproep tot 
daadwerkelijke medemense-
lijkheid. Op bondige en tref-
fende wijze wordt de zin van 
de eucharistie en van de voor-
gangerdienst geschetst. Zowel 
vanuit historisch perspectief 
als vanuit de huidige situatie-
schets. Bisschoppen die de bro-
chure Kerk & Ambt verketteren 
houden te weinig rekening met 
zowel de kerkgeschiedenis als 
met ons huidig sociaal en cul-
tureel milieu. Jammer.

Herman-Emiel Mertens,
Mechelen (B)

Met genoegen

Met veel genoegen en interesse 
kijk ik telkens uit naar De 
Roerom. Zeker wonend in het 
Roermondse gebied heb ik gro-
te behoefte aan de zeer goede 
inhoud op allerlei gebied. Met 
dank en groet.

Zr. Margreet van Wijk,
Reuver

Benedictus (�)

Beste mensen van de Roerom. 
Ik heb met veel belangstelling 
de brief gelezen die P. Claude 
Lacaille schijft in De Roerom 
van september. Broeder Be-

nedictus zal de Roerom niet 
lezen, maar deze brief onder-
steunt wel al die mensen die 
lijden onder het kille systeem 
dat de kerk geworden is en dat 
nauwelijks meer iets ademt 
van de geest van de mens uit 
Nazaret.

Willemien van Bragt,
Kaatsheuvel
 
Benedictus (2)

Met vreugde ontvang ik altijd 
uw tijdschrift. Maar deze keer 
omarm ik met grote ontroering 
de Brief aan Benedictus. Wat 
een brief. Ik kan niet bogen op 
een tiende deel van zijn werk. 
Toch durf ik te zeggen dat ik 
als gewoon lid van de katho-
lieke kerk mijn bijdrage heb 
geleverd en met volle overgave 
aan de goede zaak. Eerst als 
lid van de katholieke actie. Als 
koorlid en talloze verenigin-
gen in de parochie, later als re-
ligieus franciscanes. Heerlijke 
bedrijvigheid, met hart voor 
de zaak. We konden fier zijn 
op onze katholieke kerk. We 
deden het alleen voor God en 
zijn mensheid.
Met de jaren is er al veel ver-
anderd in ons bewustzijn. De 
wereld verandert en wij ver-
anderen mee. Gelukkig. Want 
stilstand is achteruitgang en 
leven is beweging. Zo ook in 
het geloof. Gelukkig heb ik al 
vroeg duidelijk ingezien dat 
het instituut aan het inslapen 
was en niet rechtvaardig; 
de macht wil behouden en 
geen begrip heeft voor andere 
elementen. Star vasthouden 
aan wetten die verouderd zijn 
en niets met het volgen van 
Christus te maken hebben. 
Groepen mensen uitsluiten zo-
als vrouwen, homo’s, geschei-
den mensen... 

De brief aan Benedictus zou 
naar de paus gestuurd moeten 
worden. Hij is eerlijk en waar 
en heeft mij zeer ontroerd. 
Vooral dat deze brief geplaatst 
wordt nu er zoveel te doen is 
over de brochure Kerk & Ambt 
van de Dominicanen. Zij heb-
ben alleen maar het voortouw 
genomen, wat de bisschoppen 
laten liggen. Niet meer, niet 
minder. Mogen wij bezorgd 

zijn om mensen die in de 
steek gelaten worden? Oude 
mensen, zieke mensen in 
verzorgingshuizen, bejaarden-
flats, serviceflats. Wat zouden 
de mensen daar blij zijn als 
er een Woord en Communie-
dienst kon zijn. Dat is niet 
te behappen voor die enkele 
priesters die er nog zijn. Hoe 
verder, is een reële vraag. Mag 
die discussie op gang gebracht 
worden door goedwillende en 
bekwame mensen, die met be-
zorgdheid dit alles gade slaan?
Ik hoop dat De Roerom er nog 
veel over schrijft. Reacties uit 
binnen- en buitenland komen 
met dezelfde vragen, dezelfde 
noden. Zeker, er zijn ook re-
acties in het kielzog van de 
bisschoppen en Rome. Als het 
maar uit liefde en medeleven 
gebeurt. Laten we met al onze 
krachten streven naar een 
open discussie, zodat onze 
God weer geëerd mag worden 
door ons allen en wij er zelf 
gelukkiger door worden. Har-
monie tussen God, mens en 
natuur is toch ons streven? Ik 
wens dominicanen, Roerom-
mers en medegenoten, vrede 
en alle goeds.

Zr. B.
Roosendaal

Ontroerde me

In de stiltekapel van een kerk 
die ik onlangs bezocht lag bij 
de noveenkaarsen van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand, die voor vijf 
euro gekocht konden worden, 
een briefje in een kinderlijk 
handschrift met de woorden: 
‘Lieve Maria, ik heb een kaars 
meegenomen, maar het geld 
moet je maar te goed houden. 
Vind je toch zeker niet erg?’ 
Het is wel niet ter navolging, 
maar het ontroerde me.

Ria Lemmers-Dekkers,
Beneden-Leeuwen

Dank zij
 
De Roerom komt als klokken-
luier vanaf de basis onze kerk 
in. Bedankt!

C.W. van den Berg scj,
Appeltern
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Het juiste woord
Peer Verhoeven

Wij zijn

Wij zijn van aarde en adem, 
delen het ene leven gegeven;
elkaars naaste van nature. 
Trek dan samen op met
boezemvriend en misselijk mispunt 
geestverwant en andersdenkende. 
Bid en ga met elkaar.

Wij zijn van hier en nu, 
beleven groots en broos 
alle tijd ons toegemeten. 
Help wie zelf niet kunnen 
ontzie wie kwetsbaar zijn 
ga naar waar niemand komt. 
Bid en geef om elkaar.

Wij zijn zelf en samen 
naar lichaam en geest 
verwant met al wat leeft. 
Heb oog voor het wonder   
eerbiedig al wat is geschapen 
en vier het Hart van je bestaan. 
Bid en tref daar elkaar.

Bezinning

Gods naam laten klinken
in het kloppen van je hart.

Jezus laten spreken
in wat je doet.

De Geest laten vlammen
in wat je bezielt.

Ik bid

Ik bid om mensen die
hoe ook gestemd en gekleurd 
geaard en gevaren,
het heden schragen en
naar de toekomst dragen.
Ik bid om vertrouwen. 

Ik bid voor mensen die
buitenspel gezet gekleineerd,
worden dood gezwegen 
monddood gemaakt,
geen bijdrage mogen leveren.
Ik bid om gerechtigheid. 
 
Ik bid voor mensen die
levenslang gebonden
aan bed en binnen,
graag zouden willen
maar niet kunnen.
Ik bid om zin in dit leven.

Geloof

Wordt geloof 
vervangen door leer;
eerbied door tucht, liefde door plicht -

wordt geloof 
meer een vergeeld erfstuk 
dan een verkwikkende bron -

spreekt geloof
alleen maar met gezag 
en niet van mededogen -

dan raakt Jezus van Nazaret
ontzield, zijn boodschap verlept. 

Eyeopener      (Majoor A. Bosshardt †)

Soms gebeurt er iets
waar iedereen stil van wordt
tot nadenken stemt.

Soms valt er iets voor,
ver weg of heel dichtbij,
wat iedereen aan het hart gaat.

Soms sluit iemand de ogen voorgoed
en wordt dan pas echt gezien,
gaan velen de ogen wijd open..

Hoe kunnen mensen?

Wie van ons weet wat Gij wilt, 
als Gij het ons niet openbaart?
(Wijsheid 9, 23e zondag, cyclus C)

Hoe kunnen mensen het hemelse 
verstaan als ze het aardse verslonsen?

Hoe zichzelf hoog houden
als ze hun naasten kleineren?

Hoe in zichzelf geloven
als de zin van het leven hen ontglipt?

Hoe zich christen noemen als ze
hoogstens mondjesmaat willen delen?
 
Het evangelie van vandaag
spreekt boekdelen.

Niemand kan mij volgen 
als hij zich niet losmaakt 
van wat hij bezit.  
(Lc. 14, 23e zondag cyclus C)

Even hier

Even het huis uit
even weg van thuis;
weg van alle beslommeringen.

Even van de straat af
even weg van alle gedoe;
weg van haast en herrie.

Even thuis in dit huis
dat overeind is gebleven
en staande gehouden -
 
zoals mensen hun hoop
op leven, hoe dan ook, 
blijven koesteren door alles heen.

Meer dan voor beweringen, stellingen en dogma’s zijn mensen momenteel ge-
voelig voor een woord, gebaar of lied dat iets in hen opklaart, laat resoneren. 
We proberen aanhoudend dat woord te vinden, dat gebaar te maken, dat lied 
te neuriën, maar ook in deze zal het laatste woord nooit gesproken worden. 

Jac. van Someren Verwachting 2004
Megen aan de Maas. (© Foto: Peer Verhoeven)

Majoor A. Bosshardt * 1913 - †2007
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Ambt
Gérard van Tillo

Vooraf was al duidelijk, dat een derge-
lijk voorstel binnen afzienbare tijd niet 
haalbaar zou zijn. Al vanaf het Tweede 
Vaticaans Concilie wordt gepleit voor de 
afschaffing van het celibaat, de vrouw 
in het ambt, en (leken)voorgangers die 
voortkomen uit de gemeenschap waarin 
zij voorgaan. Al deze perspectieven zijn 
door Rome en door ons episcopaat bij 
herhaling in de kiem gesmoord. Het 
is daarom niet waarschijnlijk, dat een 
totaalvoorstel waarin al deze wenselijk-
heden zijn opgenomen, levensvatbaar 
zou zijn. Door de bisschoppen werd het 
voorstel dan ook onmiddellijk als in 
strijd met het geloof afgewezen en ook 
het Generalaat van de Dominicanen vond 
het boekje heilzaam voor de kerk en in 
strijd met haar Traditie.

Zorgvuldig
Toch gaat het om een zorgvuldig voor-
stel, niet alleen voor wat betreft de his-
torische en theologische onderbouwing, 
maar ook als het gaat om de eisen en 
condities die aan de nieuwe plaatselijke 
priesters en priesteressen worden gesteld. 
Het boekje Kerk & Ambt begint met een 
uitgebreide situatieschets waarin de knel-
punten, de ambivalentie en het gebrek 
aan perspectief van de kerkelijke praktijk 
met betrekking tot priesterwijdingen aan 
de orde worden gesteld. Daarna wordt 
aangetoond, dat het voorstel niet alleen 
in overeenstemming is met het kerkmo-
del van het Tweede Vaticaans Concilie, 
maar ook met de oorspronkelijke idee 
van de eucharistische tafelgemeenschap, 
en met de voorwaarden die in een vroe-
gere periode van de kerkelijke traditie 
aan de rol van voorganger in de eucharis-
tie werden gesteld. 

De condities die in het boekje aan de 
plaatselijke voorganger worden gesteld, 
doen niet onder voor de kerkelijke eisen. 
Zo moeten voorgangers in lokale vierin-
gen volgens de Nederlandse dominicanen 
bezielde gelovigen zijn. Verder moeten 
ze deskundig en liturgisch creatief zijn, 
en over een soepel organisatietalent 
beschikken. Ook zouden de gekozen 
voorgangers uit handen van de bisschop 
de priesterwijding moeten ontvangen, 
maar in gevallen waarin dit niet haalbaar 
is, zouden de betreffende voorgangers in 
hun parochie toch mogen voorgaan in 
de eucharistie. Deze laatste clausule on-
dervangt uiteraard de gevallen waarin de 
voorgedragen kandidaat geen ongehuwde 
man is en daarom volgens de huidige 

kerkelijke normen niet tot priester gewijd 
kan worden. Overigens is het niet de 
bedoeling van de dominicanen om het 
voorgestelde plan zomaar in te voeren, 
maar om de tekst van het boekje als uit-
gangspunt te beschouwen voor verdere 
discussie en overleg, met name met de 
Nederlandse bisschoppen.

Democratisch
De reacties op het boekje zijn anders dan 
verwacht. Priesters en pastoraal werkers 
reageren over het algemeen afwijzend, 
omdat hun positie er door in het geding 
komt. Want de nu aangestelde pastores 
kunnen er niet zonder meer van uitgaan, 
dat zij met zekerheid in hun parochie 
tot voorganger gekozen zouden worden. 
Hoewel de bisschoppen het voorstel heb-
ben afgewezen, zijn zij bereid om het 
gesprek over het ambt aan te gaan als de 
zaak in een rustiger vaarwater is geko-
men, omdat ook zij geïnteresseerd zijn in 
voorstellen waardoor het probleem van 
het priestertekort wordt opgelost en hun 
financiële zorgen verlicht worden.
 
Dit laatste aspect laat zien, dat er van 
kerkelijke zijde nog andere bezwaren 
tegen het voorstel aan te voeren zijn, die 
waarschijnlijk zwaarder wegen dan de 
theologische. Die vinden hun oorsprong 
in het feit, dat in het plan van de domini-
canen het kerkelijk machtscentrum niet 
meer bij de diocesane organen ligt, maar 
bij de plaatselijke kerken. Bovendien zou 

het diocees blijven zitten met een aantal 
niet tot voorganger gekozen priesters en 
pastoraal werkers, die slechts voor een 
deel kunnen worden ingezet voor coör-
dinerende en ondersteunende taken. Het 
voorstel zou kortom een kerkelijke de-
centralisatie teweegbrengen, waarbij van 
bovenaf aangestelde pastores, priesters 
en bisschoppen een stapje terug moeten 
doen.

Dialectiek
Afgaand op de reacties zijn velen van 
mening dat Kerk & Ambt beter niet had 
kunnen verschijnen. Maar voor progres-
sieve katholieken is het een geschenk 
uit de hemel. Want uiteraard is het zo, 
dat deze tekst een grote rol zal gaan 
spelen bij het debat over de positie van 
voorganger in de eucharistie, wat ook de 
bedoeling was. Sinds George Hegel en 
Karl Marx weten we, dat de botsing van 
tegengestelde meningen altijd iets nieuws 
oplevert. De geschiedenis heeft echter la-
ten zien, dat dit niet gebeurt door strijd, 
zoals zij dachten maar, zoals door Louis 
Althusser toegelicht, in een geleidelijk 
proces. De motor van de dialectiek is 
dan ook niet de tegenstelling zelf, maar 
het gegeven, dat zuivere tegenstellingen 
slechts gedachteconstructies zijn, die niet 
voorkomen in de werkelijkheid. Bij elke 
tegenstelling ligt er al iets van het één in 
het ander besloten. Deze gemeenschap-
pelijke elementen verbinden zich met el-
kaar en vormen uiteindelijk een compro-
mis, dat ten aanzien van de oude situatie 
toch als een vernieuwing ervaren wordt. 

Tot vernieuwing
Daarbij moet men zich ook realiseren, 
dat het niet alleen gaat om de frontale 
tegenstelling van voorstanders en tegen-
standers van Kerk & Ambt, maar ook om 
de tegenstellingen tussen de verschil-
lende aspecten van beide opvattingen. Al 
die tegenstellingen kunnen op hun beurt 
weer tot vernieuwing leiden. Zo is het 
voorstelbaar, dat de bisschoppen het plan 
van de dominicanen weliswaar niet over-
nemen, maar wel bereid zullen zijn om 
ongehuwde mannen op voordracht van 
de parochies waaruit zij voortkomen tot 
priester te wijden, en hen toe te staan om 
mede in de eigen parochie voor te gaan. 
De winst van Kerk & Ambt op korte ter-
mijn is dan, dat er meer priesters gewijd 
kunnen worden en parochies zich meer 
gaan inzetten om condities te creëren 
waarbij er meer priesters uit hun midden 
voortkomen. Op langere termijn kunnen 
misschien ook de andere genoemde wen-
sen in vervulling gaan.

In de brochure Kerk & Ambt pleiten de Nederlandse dominicanen er voor, dat 
parochies hun eigen voorgangers kunnen kiezen als oplossing voor het pries-
tertekort. Heeft het zin om met een onhaalbaar voorstel te komen?

Louis Althusser, marxistisch filosoof * 1918 - †1990
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Rob van der Zwan

    Parijs
  Suzanne van der Schot 

Een filosofie over religie

De Rijk heeft naam en faam opgebouwd 
als specialist in de antieke en middel-
eeuwse filosofie. Zijn lidmaatschap van 
de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen onderstreept dit nog eens. 
Daarnaast was hij vijfendertig jaar actief 
voor de PvdA-fractie in de Eerst Kamer. 
Het vertrekpunt van het boek ligt bij de 
huidige normen - en waardendiscussies. 
De schrijver is vooral geïnteresseerd in de 
fundering hiervan. Het probleem daarbij 
is niet zozeer een fundering aan te wij-
zen, als wel ondeugdelijke funderingen te 
ontmaskeren, aldus De Rijk. Met zijn stu-
die wil hij dit probleem op een wijsgerige 
manier te lijf te gaan.
Het heeft geresulteerd in een boek van een 
filosoof die hoofdschuddend het woeden 
der wereld aan zich voorbij laat gaan en 
dit woeden haarfijn en messcherp op on-
derdelen analyseert. Ondanks de heldere 
schrijfstijl hebben we hier te maken met 
pittige literatuur. De lezer moet wel thuis 
zijn in de filosofie. Geen boek voor ieder-
een dus, niettemin de moeite waard om er 
hier melding van te maken.

Sleutelbegrip
In de huidige debatten is religie een 
sleutelbegrip. De Rijk situeert religie dan 
ook in de hedendaagse samenleving. Het 
is alleszins redelijk en verdedigbaar om 
‘aan religie’ te doen. De Rijk onderbouwt 
dit mede met historische uitstapjes, want 
‘…zoals zo vaak werpt ook het kennisne-
men van de voorgeschiedenis van de ei-
gentijdse problematiek vruchten af.’ Het is 
niet zijn intentie de religie te verdedigen. 
Wel verdedigt hij de redelijkheid van reli-
gie. Daarbij worden zonodig voorstanders 
- zoals Frans Maas - en tegenstanders - de 
‘meelevende’ atheïst Paul Cliteur of Her-
man Philipse - flink de oren gewassen.

Religie telt onmiskenbaar
Te zeggen, te denken of te geloven dat er 
een almachtige God bestaat, wil nog niet 
zeggen dat die God ook ‘echt‘ bestaat. We 
kunnen dat niet aantonen en bewijzen. 
Uitspraken over God betreffen altijd de 
‘God-in-ons’, zegt De Rijk. Eenmaal dit 
geconcludeerd hebbende, gaat het niet aan 
om daarmee religie af te doen als irratio-
neel. De Rijk hanteert de begrippen mo-
tivatie en motivering. ‘Motivatie’ verwijst 
naar het geheel van innerlijke drijfveren. 
‘Motivering’ moet het hebben van een zo 
helder mogelijke verwoording. Volgens De 
Rijk dienen we oog te hebben voor religie 
gezien in het domein van de motivatie, los 
van haar doctrinaire/inhoudelijke lading: 
‘religie tout court’, een stuwende kracht, 

een emotionele energie. Religie telt on-
miskenbaar, maar zowel haar bestaan als 
haar invloed kan alleen worden begrepen 
in termen van haar functioneren, haar 
‘werkzaamheid’, in het grondvlak. Beide - 
bestaan en invloed - hebben te maken met 
de blijkbaar onuitroeibare behoefte van de 
mens om tot een bevredigende wereldori-
entatie te komen.

Sterk boek
Het is duidelijk dat De Rijk met zijn boek 
- waarvan de inhoud hier slechts beschei-
den aan bod kon komen - geen apologie 
van de godsdienst heeft geschreven. Me-
nige lezer zal niet uit de voeten kunnen 
met De Rijks religieopvatting. De Rijk is 
van 1924 en daarmee generatiegenoot van 
Kuitert, met wie hij zich verwant voelt. 
Kuitert maakte de balans op van zijn - ge-
reformeerde - christendom. Het resultaat 
van die balans schoot bij velen in het 
verkeerde keelgat. Kan het zijn dat De 
Rijk met dit boek - op een heel subtiele 
manier - iets vergelijkbaars doet met zijn 
- katholieke - christendom? Tijdens het 
lezen kwam deze gedachte bij mij op. Net 
als bij het latere werk van Kuitert blijf ik 
met een aantal vragen achter, waarop ik 
nu echter niet inga. De Rijk schreef niet-
temin een sterk boek dat zich kenmerkt 
door krachtige argumentatie, - af en toe 
een beetje teveel wellicht. Aanbevolen als 
goede - stevige - literatuur om beter zicht 
te krijgen op de rol van religie.

L. M. de Rijk Religie, normen, waarden 
Een kritische blik op een maatschappelijk 

debat. Bert Bakker, Amsterdam 2006. 304 p. 
ISBN: 90 3513 053 7; € 19,95

Over het jaar dat ik in het klooster in 
Parijs doorbracht bij een contempla-
tieve orde in het centrum van de stad 
schreef ik een boek. Groot was mijn 
verbazing over de hoeveelheid media-
aandacht die daarop volgde. Nu zou 
ik weer een boek kunnen schrijven 
over de vragen die voorbijtrekkende 
welwillende, maar volstrekt onkundige 
journalisten mij stelden. ‘Geloof je nu 
echt in de paus?’, ‘Als je in het klooster 
geen man mag hebben, mag je er dan 
ook niet aan denken?’ en meer van dat 
soort vragen. Mensen waren verbijsterd 
te horen dat ik niet geloof dat God de 
wereld in zeven dagen geschapen heeft, 
of dat er in het paradijs sprekende slan-
gen bestonden. Ik heb me er behoorlijk 
over opgewonden dat de ‘ongelovigen’ 
die ik ontmoette er kennelijk van uit-
gaan dat iedere willekeurige gelovige 
zijn of haar gezond verstand voorgoed 
overboord heeft gezet om er dogma’s 
uit de kerk en ge- en verboden uit de 
bijbel voor in de plaats te zetten. Aan 
de andere kant, wie ben ik om het ze 
kwalijk te nemen? Voordat ik me in het 
christelijk geloof ging verdiepen had 
ik bij een kerk ook niet anders dan het 
beeld van een groep fanatiekelingen die 
een oude man op een wolk in de hemel 
aanbaden die ze bovendien nog nooit 
gezien hadden. Zo bekeken, moest je je 
gezond verstand wel verloren hebben 
om naar de kerk te kunnen gaan. 
Soms denk ik: zouden we als gelovi-
gen niet wat meer aan onze omgeving 
moeten laten zien dat we niet ondanks, 
maar juist dankzij het geloof zijn zoals 
we zijn? Ik ben geen fanatieke engerd, 
maar een zoekend mens en ik doe dat 
graag in de kerk. Om door wat ik hoor 
en ervaar me te sterken in mijn dage-
lijks leven. Daar mogen we best trots 
op zijn!

Van de classicus en taalfilosoof L. M. de Rijk verscheen vorig jaar het boek 
Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat.

Sacre Coeur, Parijs
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Huub Schumacher

De bijbel in vorm
Om te worden wat hij is heeft de bijbel 
eeuwen nodig gehad. De teksten van die 
tweeënzeventig boeken, die samen het 
Eerste en het Tweede testament uitmaken, 
zijn in de loop van zo’n elf eeuwen ge-
groeid. De eerste flarden komen rond 1000 
jaar vóór het begin van de onze jaartelling 
tot stand; de laatste teksten moeten aan 
het einde van de eerste eeuw na Christus 
afgerond zijn. De canonisatie - definitieve 
vaststelling door de Kerk - liet nog weer 
een paar eeuwen op zich wachten. 

Tanach
Het hart van wat christenen het Oude of 
Eerste Testament noemen, zijn de bijbel-
boeken die samen de joodse Heilige Schrift 
vormen. Die ‘joodse’ boeken hebben als 
groep een veelzeggende naam: Tanach. 
De letter T staat voor Thora, waarmee de 
eerste vijf bijbelboeken worden bedoeld. 
Samen wijzen ze de richting aan waarin 
mensen het moeten zoeken voor een 
menswaardig bestaan. De N staat voor 
Nebi’im, de profetische boeken, die er 
alert op zijn of mensen de weg volgen 

tot de bijbel die in de laatste twee eeuwen 
voor de gewone jaartelling, dus na Tanach 
en vóór het Eerste Testament geschreven 
zijn. Ze worden deuterocanoniek genoemd: 
ze horen tot de officiële lijst - de canon 
- van bijbelboeken, maar wel in tweede 
- deuteros - instantie. 
 
De koran in vorm
Bij de koran ligt het wat anders. Alle tek-
sten zijn verschenen tijdens het optreden 
van de profeet Mohammed. Zijn optreden 
begint in 610 van de gewone jaartelling en 
eindigt in 632, het sterfjaar van Moham-
med. De  koran bestaat uit 114 soera’s en 
is ongeveer zo groot als het Tweede Tes-
tament. We doen de moslimgelovigen pas 
recht als we hun diepe overtuiging respec-
teren, dat al die soera’s met al die verzen 
en woorden rechtstreeks vanuit en door 
God zijn ‘nedergezonden’ naar de profeet 
Mohammed. Die heeft ze feilloos gereci-
teerd, waarna ze voor de mensen feilloos 
op papier zijn gekomen. De status van de 
koran voor de moslims kun je vergelijken 
met de status die Jezus Christus als vlees-
geworden Woord van God voor christenen 
heeft. De  koran is het papier geworden 
Woord van God. Mohammed fungeert als 
Gods medium. 

Mekkaans en Medinensisch 
Alle moslims zeggen, dat je de 114 soera’s 
qua inhoud en timbre in twee groepen 
moet verdelen: de soera’s die Mohammed 
in het eerste gedeelte van zijn profetisch 
optreden ‘nedergezonden’ kreeg en de soe-
ra’s die hij daarna ‘nedergezonden’ kreeg 
in het tweede gedeelte van zijn profetisch 
optreden. De eerste groep stamt uit de 
jaren tussen 610 en 622; de tweede van de 
jaren tussen 622 en 632. In de eerste fase 
treedt Mohammed op als profeet in de stad 
Mekka. Hij beleefde er een moeilijke tijd 
waarin hem zijn boodschap-namens-God 
vaak niet in dank werd aangenomen. Hij 
moest de mensen oproepen te stoppen met 
hun meergodendom en zich alleen aan 
Allah, de ene en ware God, overgeven; 
(islam = Overgave aan Allah). Dit leidde 
met name bij de eigen stamgenoten van 
Mohammed tot zoveel verzet, dat hij in 
622 uit Mekka moest vluchten naar Me-
dina, vierhonderd kilometer noordelijker. 
De soera’s uit deze eerste periode heten de 
Mekkaanse soera’s. 
De tweede fase begint in Medina en ein-
digt bij zijn sterven in 632. In deze perio-
de moest Mohammed niet alleen geestelijk 
leidsman, maar ook sociaal en politiek, 

zelfs strategisch leider zijn. Omdat deze 
fase zo geheel anders is dan die in Mekka, 
zijn de Mekkaanse soera’s van andere al-
lure en ademen ze een andere geest dan 
die uit Mohammed’s tijd in Medina, de 
zogeheten Medinensische soera’s.
Na de dood van Mohammed onderscheidt 
men nog twee fases: een tussen 632 en 
634 en een tussen 644 en 656. Het verza-
melen van de  koran was daarna een feit. 
De behoefte aan nieuwe koranuitgaven 
groeide nog wel, maar in 1350 stelde men 
zeven geldige koranlezingen vast. Mo-
menteel zijn er nog twee: een gebruikt in 
Afrika - behalve Egypte - en een gebruikt 
in Egypte en de overige moslimwereld.

Toenemend inzicht 
Ten aanzien van zowel de bijbel als de 
koran groeit het inzicht in de vormgeving 
nog steeds. Een voorbeeldje van elk. Het 
duurde nog tot in de tweede helft van de 
twintigste eeuw voordat de Kerk aan de 
bijbelwetenschappers toegaf, dat de vijf 
boeken van Mozes (Thora) ver na Mozes’ 
tijd - rond 1250 vóór de gewone jaartel-
ling - geleidelijk ontstaan zijn uit maar 
liefst vier verschillende tradities. Verras-
sende visies op de groei van de koran 
kom je momenteel tegen in studies van de 
Poolse archeologen Yehuda Nevo en Judith 
Koren, de Duitse islamoloog Christoph 
Luxemberg en de Duitse islamologen Gerd 
Ruedeger en Heinz Ohlig. Vele moslims 
hebben grote moeite met de suggestie, dat 
de koran niet gedurende het leven van 
Mohammed, maar gaandeweg een veel 
langere periode ontstaan is. 

Bijbel en koran zijn beide op eigen wijze gegroeid. Het is aardig om de ver-
schillende groeiwijzen naast elkaar te zien en ook om te ontdekken dat zowel 
christenen als moslims nu nog steeds verrassende ontdekkingen doen over de 
totstandkoming van hun Heilige Boeken.

Hoe bijbel en koran gegroeid zijn 

1 In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige 

2 Lof Zij God, de heer van de wereldbewoners 

3 de erbarmer, de barmhartige 

4 de heerser op de oordeelsdag 

5 U dienen wij en U vragen wij om hulp 

6 Leid ons op de juiste weg 

7 de weg van hen aan wie u genade geschonken

   hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen. 

die de Thora wijst. De letters Ch zijn de 
beginletters van Chetubim, wat ‘Geschrif-
ten’ betekent. Hierin wordt de loftrompet 
gestoken op mensen en situaties waarin 
de Thora ook werkelijk handen en voeten 
krijgt. Die joodse Tanach is al in de tweede 
eeuw voor de gewone jaartelling afgerond. 
De Griekse vertaling van de Tanach heet 
Septuagint. 

Aangevuld door de christenen
Later zullen de christenen aan het Eerste 
een Tweede Testament toevoegen, bestaan-
de uit 27 boeken. Die richten enerzijds vol 
verwondering de schijnwerpers op iemand 
van wie men vond dat in hem de droom 
van de Thora vlees en bloed geworden is: 
Jezus uit Nazaret. Anderzijds vertellen ze 
wat het eigene is van hen die Jezus als 
hun Heer belijden en in zijn voetspoor 
door het leven willen gaan. Naast deze 
zevenentwintig boeken en de Tanach reke-
nen de christenen ook nog enkele boeken 

Uit de koran
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Samen op pad
Joke Krebbers

Als receptioniste zie je alle mensen in en 
uit gaan. Ik groette Sonja als ze ’s mor-
gens langs kwam en op de taxi wachtte 
om naar een creatieve dagbesteding te 
gaan. Na verloop van tijd maakte ik steeds 
vaker even tijd voor Sonja, omdat ze 
graag over van alles vertelde. Door bezui-
nigingen sloot de receptie en ging ik met 
vervroegd pensioen.

Een bijdrage leveren 
Al gauw werd ik door een begeleidster 
van Dichterbij heel direct benaderd. ‘Joke, 
wil jij vrijwilligster worden voor Sonja?’ 
Ik werkte niet meer en dacht over vrij-
willigerswerk…ergens een bijdrage aan 
leveren.
De begeleidster van Dichterbij vertelde dat 
Sonja in Indonesië geboren is en behalve 
haar zus geen familie meer heeft. Op mijn 
vraag aan Sonja wat zij graag samen met 
mij wilde doen, vertelde ze naar de markt 
en winkelen leuk te vinden en samen 
koffie drinken. Ik zei tegen de begeleid-
ster: ‘Ik doe het, maar verwacht niet dat 
ik iedere week op de stoep sta; we zien 
wel.’ Het is iets onbekends en het moet 
klikken. Mensen met een verstandelijke 
beperking zijn toch anders dan de meeste 
bewoners in het verzorgingshuis die vaak 
kinderen hebben en over van alles kun-

nen meepraten, omdat ze uit de omgeving 
komen.

Op z’n zondags
Na een paar weken zag ik dat het contact 
met Sonja beter werd, dat ze zich ver-
heugde op mijn komst en zich bij mij op 
haar gemak voelde. Al na een paar weken 
heb ik Sonja en haar begeleiding gezegd 
dat ik ieder vrijdagmorgen voor Sonja vrij 
houdt. Iedere vrijdag kleedt Sonja zich op 
z’n zondags. Dat is voor haar een teken 
dat ze mijn komst heel speciaal vindt. Ik 
zeg altijd tegen Sonja: ‘Zeg maar wat je 
wilt.’ 

Terwijl we in de ontmoetingsruimte van 
het verzorgingshuis bij een kopje koffie 
andere bewoners ontmoeten, winkelen 
of over de markt lopen, vertelt ze hon-
derduit over wat ze allemaal ziet en wat 
er te koop is. Ik zie aan haar, dat ze het 
fijn vindt samen iets te doen wat ze kent 
van eerdere ervaringen. Het gaat niet om 
kopen. Vooral kijken en vertellen over 
dingen fleurt haar helemaal op. Sonja ge-
niet van de korte wandelingen, autoritjes, 
bezoekjes, samen koffie drinken…gewoon 
er even uit zijn. 
Ze praat veel en zachtjes. Ik moet goed 
luisteren om haar te verstaan. Door haar 

In Bergen staat het verzorgingshuis Maasduinen Staete waar honderdtwintig 
ouderen wonen. Sonja Lammers (69) is een van de zeven bewoners van Dich-
terbij in het verzorgingshuis. Zij woont daar sinds 2002 in een appartement. 
Door toeval leert Joke Krebbers, receptioniste van het verzorgingshuis, Sonja 
kennen. Als zij met pensioen gaat ontmoet ze Sonja opnieuw…als vrijwillig-
ster. Joke vertelt.

Hemellucht

ik ga naar lourdes 
met het vliegmachien

vliegen boven in de hemellucht 
heel hoog bij de wolken

naar papa zwaaien 
helemaal boven in de hemel

in lourdes bidden 
bij het kapelletje

nieuwe ketting kopen 
met een rondje van maria

dan weer naar huis 
met het vliegmachien

vliegen boven in de hemellucht 
heel hoog bij de wolken

Ger Hendriks

autisme heeft ze niet het vermogen be-
langstelling voor mij te tonen. Met haar 
begeleidsters heb ik leuk contact… altijd 
een praatje. En is er iets te doen in het 
verzorgingshuis of een feestje voor de be-
woners van Dichterbij, dan word ik altijd 
gevraagd. Ik hoor er bij.
In het verzorgingshuis was onlangs het 
project Verborgen verlangens, door de 
middenstand gesponsord. Iedere bewoner 
mocht een verlangen uitbrengen voor 
bijvoorbeeld een uitstapje. Ook Sonja 
werd benaderd en haar verlangen was een 
uitstapje naar Kevelaer. De organisatie van 
het project vroeg mij om met Sonja op 
stap te gaan.

Mooi uitstapje
Terwijl de zon zich van haar beste kant 
laat zien rijden we met de auto naar Keve-
laer. Sonja weet al precies wat ze daar al-
lemaal wil doen en ook in welke volgorde. 
Kaarsjes aansteken, koffie drinken, win-
kels kijken en in een Indisch restaurant 
eten. Bij de basiliek koopt Sonja een paar 
kaarsen, die ze bij alle brandende kaarsen 
aansteekt. We lopen de grote kerk binnen 
en weer zoekt Sonja het licht van bran-
dende kaarsen. Ze koopt een paar ansicht-
kaarten van foto’s die ze herkent. Dan 
heeft ze tijd voor koffie met zacht gebak. 
Ze geniet zichtbaar. Daarna etalages en 
winkels kijken; hoe meer snuisterijen hoe 
mooier voor Sonja. Voor een paar euro’s 
koopt ze wat hebbedingetjes. Daarna gaan 
we samen eten in een Indisch restaurant. 
Op de terugweg is ze moe en voldaan. 
Samen hebben we een mooie dag gehad. 
Voor Sonja is het project Verborgen ver-
langens met het uitstapje naar Kevelaer 
een mooie herinnering, waar zij nog vaak 
over zal vertellen. Het is geweldig verlan-
gens zo waar te maken. Eigenlijk ervaart 
Sonja dit iedere vrijdagmorgen, wanneer 
zij kan kiezen wat zij graag wil.Sonja met Joke in Kevelaer



� DE ROEROM n JAARGANG 22 n NUMMER 2 n OKTOBER 2007

Gedicht gedacht
Redactie

Een vrouw verkeerde in grote nood;
of de pastor dadelijk kwam…
De lucht kleurde langzaamaan lichtrood,
toen de pastor zijn brommer nam.

De avond viel, na een lange dag.
Maar de pastor hij zwoegde voort.
Het leek hem of hij zijn Meester zag
en hij luisterde naar Diens woord:
‘Wat gij aan de minsten der mijnen doet,
doet ge aan Mij, goede vriend’
Toen ging de pastor met nieuwe moed.
Hij heeft een ziek meisje bediend.

Hier woelde drukte, daar heerste rust.
Maar de pastor hij zwoegde voort. 
Hij was zich immers zeer wel bewust
van het blijvende bijbelse woord:
Ge moet in Zijn spoor toch verder gaan,
net als in de vorige eeuw;
als Jezus de kleinen terzijde staan.
Er zijn: bij de snik en de schreeuw.

Men had een nieuw tijdperk ingeluid.
Maar de pastor hij zwoegde voort.
Het kwaad was de wereld nòg niet uit
veel eeuwen na Zijn geboort.
Er grift op zijn hart een stift die schrijft:
‘Bewandel Mijn pad voor je werk.
Terwille van hem die zwoegen blijft,
besta voort, Mijn dierbare Kerk!

Joke Forceville-van Rossum
(Vrij naar J.W.F Werumeus Buning 
Ballade van den boer)

Van ’t Buitenhof naar het Binnenhof?
Ronald, jongen, wordt dat niet een sof?
Onderwijsminister ben je, nog maar kort.
Denk je eigenlijk dat ’t wat wordt?
Ben je voor die klus niet te intelligent, 
jij die de achtergrond kent 
en de ontwikkelingen van heel veel dingen
en op de teevee als columnist
altijd alles zoveel beter wist?
Wie meer geleid door het politiek belang
dan door een verstandige gedachtegang
het land alleen ellende bracht
gaat met jou vechten om de macht.
En jij ? Ontspring je dan de dans,
red je het vege lijf
om terug te gaan naar het universitair bedrijf
en naar het wetenschappelijke denkwerk?
Tenslotte ben jij toch professor, Ronald Plasterk.

Maarten Lemmers ofm, 
Wijchen

Jezus na 2000
 
Er stonden drie nullen na de twee.
Maar de pastor hij zwoegde voort.
De wereld klaagde ach en wee.
Maar de pastor heeft gehoord,
hoe bij zijn deur een zwerver zucht,
dat hij geen bed had vannacht
en voor de regen is gevlucht;
dat hij een stuk brood verwacht.

Zo menigeen had een schone droom.
Maar de pastor hij zwoegde voort.
Hij mediteerde al vroeg en vroom,

Leven aan de Overkant

We hebben niets te vrezen liefste
Het land van God is heel dichtbij
We hebben niets te vrezen liefste
Ik ben bij jou, jij bent bij mij.

We zijn vanaf ons prilste kindschap
Met God en Goed bekend gemaakt
We weten van Zijn eeuwigheid
Van altijd leven na de dood.

We hebben niets te vrezen liefste
Het land van God is heel dichtbij
We hebben niets te vrezen liefste
Ik zorg voor jou, jij zorgt voor mij.

We weten heel ons lange leven
Dat onze dagen eindig zijn
We weten van de Overkant
Van vredig slapen in Gods schoot.

We hebben niets te vrezen liefste
Het land van God is heel dichtbij
We hebben niets te vrezen liefste
Ik sterf met jou, jij sterft met mij.

We weten van de grote hemel
Beminnen onze lieve God
We weten van Zijn milde hart
Van niet te sterven in de dood.

We hebben niets te vrezen liefste
Het land van God is heel dichtbij
We hebben niets te vrezen liefste
Ik leef in jou, jij leeft in mij.

Ine Verhoeven

Ten dele gestorven 

geen waardigheid is hun gebleven
er rest geen schoonheid die imponeert
het is gedaan met werken en streven
de kennis verkeken de kunde verleerd

een ander omgordt ze beweegt ze
bepaalt waar zij zijn waar zij gaan
een ander die voedt ze en kleedt ze
en hun woorden kan niemand verstaan

ze zijn reeds ten dele gestorven
hun geest is ten halve gedoofd
ze hebben berusting verworven
de toekomst is hun ontroofd

gelukkig die weet dat hij leeft
zijn vrede bewaart met God en de mensen
zo lang mijn hart zijn slagen nog geeft
zal ik het licht niet verwensen

Nico Tromp msc

(© Tekening: Maarten Lemmers ofm.)
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Van politicus Wilders zijn xenofobe uit-
spraken over islam en koran te verwach-
ten. Dat hij even vergeet dat het oude 
testament eveneens voor een herziening 
rijp is, mag je hem nauwelijks kwalijk 
nemen. Weet hij veel. Maar dat de ka-
tholieke kardinaal Simonis de islam we-
zensvreemd noemt aan het christendom 
is pas echt raar. Het Tweede Vaticaans 
Concilie waar hij - indirect - zijn eerste 
bisschopsbenoeming aan te danken 
heeft, laat zich veel positiever uit over de 
moslims. In de verklaring Nostra aetate 
spreekt de Kerk zich uit over de houding 
tegenover de niet-christelijke godsdien-
sten.

Eenheid
Allereerst ziet de Kerk het als haar 
taak om in een globaliserende wereld 
de eenheid en liefde tussen de mensen 
en volken te bevorderen. Daartoe moet 
vooral gekeken worden naar wat mensen 
gemeen hebben en wat leidt tot werkelijk 
samenleven. En wel in het besef dat wij 
allen dezelfde grote levensvragen delen. 
In die lijn laat de Kerk zich bijvoorbeeld 
positief uit over het hindoeïsme dat 
speurt naar het goddelijk mysterie en 
zoekt naar bevrijding.
De houding tegenover de islam is nog 
positiever. Ik citeer. ‘De Kerk beschouwt 
met hoogachting de moslims, die de éne, 
levende en uit zichzelf bestaande, barm-
hartige en almachtige God aanbidden, 
de Schepper van hemel en aarde, die ge-
sproken heeft tot de mensen. Zij trachten 
zich met heel hun hart ook aan zijn ver-
borgen raadsbesluiten te onderwerpen. 
Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, 
vereren zij Hem toch als profeet, en zij 
eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die 
zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. 
Bovendien verwachten zij de dag van 
het oordeel, waarop God de mensen zal 
doen verrijzen en hun zal vergelden naar 
werken. Daarom staat een hoogstaand 
zedelijk leven bij hen zeer in achting en 
vereren zij God, vooral door gebed, aal-
moezen en vasten.’ Dit klinkt toch anders 
dan wat Simonis in Buitenhof zegt met 
zijn opmerking over ‘wezensvreemd aan 
christendom’. 
Het Concilie gaat echter nog verder. ‘Mo-
gen ook in de loop der eeuwen tussen 
christenen en moslims veel onenigheid 
en vijandschap zijn voorgekomen, de 
heilige synode spoort thans allen aan het 
verleden te vergeten, zich ernstig toe te 
leggen op wederzijds begrip, en gemeen-

schappelijk de sociale rechtvaardigheid, 
de zedelijke waarden, de vrede en de 
vrijheid te verdedigen en te bevorderen 
in het belang van alle mensen.’

Discriminatie veroordeeld
Ook veroordeelt de Kerk elke vorm van 
discriminatie. ‘Wij kunnen onmogelijk 

menselijkheid en christelijke liefde van 
hun ideeën krijgen, des te gemakkelijker 
zullen wij met hen een dialoog kunnen 
aangaan. Het verlangen naar een derge-
lijk gesprek sluit van onze kant niemand 
uit, zelfs niet hen die de kerk vervolgen.’ 
(Gaudium et Spes)
Een gelovige mag zich niet op een eiland 
terugtrekken, maar dient de vragen, no-
den en strijd van de andersdenkenden 
te doorleven om God ook in die buiten-
wereld te vinden. Een dergelijke levens-
houding impliceert de mogelijkheid van 
een existentieel martelaarschap, nl. het 

Hoezo wezensvreemd?
Bill W.J.M. Banning

In het tv-programma Buitenhof ( 23/9/07) noemde Kardinaal Simonis de islam 
wezensvreemd aan het christendom. Maar blijkt de Nederlandse kardinaal 
niet wezensvreemd aan de eigen katholieke leer, vraagt drs. Bill Banning zich 
af. De Kerk beschouwt de moslims immers met hoogachting.

God, de Vader van alle mensen, aan-
roepen, wanneer wij weigeren ons als 
broeders te gedragen jegens bepaalde 
mensen, naar Gods beeld geschapen. De 
verhouding van de mens tot God, onze 
Vader, en de verhouding van mens tot 
de mensen, zijn broeders, zijn zó nauw 
met elkaar verbonden, dat de Schrift zegt 
‘Wie niet liefheeft, kent God niet’. Hier-
mee valt de grondslag weg voor iedere 
theorie of praktijk, die een discriminatie 
wil invoeren tussen de ene mens en de 
andere, tussen het ene volk en het andere 
inzake de menselijke waardigheid en de 
daaruit voortvloeiende rechten.’

Dialoog aangaan
Tenslotte zegt datzelfde concilie iets wat 
wel dwaasheid lijkt. De katholieke Kerk 
leert dat katholieken andersdenkenden 
en zelfs atheïsten nodig hebben om 
waarachtig en authentiek te kunnen ge-
loven. Het concilie is volstrekt duidelijk. 
‘Gelovigen moeten de dialoog aangaan 
om de rijkdommen die God ook aan de 
andersgelovigen schenkt te vernemen. 
Hoe meer en hoe dieper begrip wij in 

zó diep doorleven van vragen en noden 
van de mensheid dat het gevaar bestaat 
het eigen geloof te verliezen. Dat werkt 
beter dan hooghartig buiten de problema-
tiek gaan staan en neerbuigend spreken 
over de problemen die andere mensen en 
groepen veroorzaken. Dan ligt het gevaar 
van farizeïsme of van het zoeken naar 
een zondebok al gauw op de loer.

Drs. Bill W.J.M. Banning (1959) is theoloog, 
fulltime docent in het voortgezet onderwijs en 
parttime identiteitsbegeleider basisonderwijs. 
Daarnaast werkt hij aan een onderzoek naar 
de verschillende persoonlijkheidslagen binnen 
de professionaliteit van de leerkracht in bio-
grafisch perspectief (Universiteit van Tilburg).

Bill Banning met leerlingen bij het bespreken van het Schooljournaal

Bijbel en koran

21 okt. ‘de Ronde’ Tongelresestr. 146 
Eindhoven van 10.30-12.30 u. Bijbel 
en koran.
Informatie: (040) 242 12 63
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Ward Cortvriendt Ward trad op zevenendertig-
jarige leeftijd in bij de Norbertijnen. Daarvóór 
was hij als trainer en adviseur werkzaam bin-
nen het bedrijfsleven, met name met betrek-
king tot de mens binnen de organisatie. Op een 
gegeven moment raakte zijn werk steeds meer 
verwijderd van zijn doel: de kwaliteit van het 
menselijk bestaan. ‘Dat bracht mij tot de vraag 
wat ik met de rest van mijn leven wilde. Het 
gaat en ging mij om mensen, om hun relatie en 
communicatie met God en om Gods ontmoeting 
met ons. Zo kwam ik uit bij de Norbertijnen en 
werd ik in 1988 op 28 augustus, feestdag van 
onze regelvader Augustinus, ingekleed.’

Werkzaam leven 
`Ik heb in de bijna twintig jaar dat ik Norbertijn 
ben van alles gedaan. Als novice was ik notulist 
bij allerlei commissies en raakte ik dus goed op 
de hoogte van de recente ordesgeschiedenis. Ik 
heb mijn theologische opleiding in Bovendonk 
gedaan en ben in 1993 priester gewijd. Ik werd 
staflid van het abdijhuis en begeleidde groe-
pen rouwenden, homo’s, gescheiden mensen 
enzovoort. Ik gaf geloofsverdieping, zoals in 
de Goede Week, begeleidde kerkbesturen van 
buurtparochies en werd in 1996 pastoor van 

Berlicum/Middelrode. Binnen de abdij was ik 
lid van de conventsraad, werd ik gekozen tot lid 
van het algemeen bestuur en was ik subprior. 
In 2001 volgde mijn benoeming tot prior van De 
Essenburgh en in 2005 van de abdij.’

Abt 
‘Het eerste half jaar als abt heb ik veel bureau-
werk moeten doen. Veel zaken die mij pas-
seerden waren door mijn bestuurstaken niet 
nieuw voor mij. Nieuw is wel de positie die ik 
bekleed. Ik heb een andere plek gekregen, een 
andere verantwoordelijkheid en dus zit ik ook 
anders in de bestuursvergaderingen. Ik merk 
dat ik soms op een andere manier wordt beje-
gend dan voorheen. Maar ik wil me niet boven 
mijn broeders opstellen. Ik treed mensen open 
tegemoet. Verschillen van inzicht probeer ik 
op een gelijkwaardige manier mee te nemen. 
Omdat ik streef naar een zo breed mogelijk 
gedragen gemeenschap, wil ik onpartijdig blij-
ven. Het gaat niet om mij, maar om het geheel. 
Hierdoor sta je soms wel eens alleen, maar dit 
is niet dramatisch bedoeld!’

Profileren 
‘Nu ik het bureauwerk op orde heb, wil ik me 

Menselijkheid bevorderen
Joost Koopmans

In het prachtige landschap van Oost-Brabant staat de Norbertijnenabdij van Berne-Hees-
wijk, centrum van spiritualiteit voor velen. Mensen komen er om, individueel of in 
groepsverband, zich te bezinnen, de getijden en de eucharistieviering mee te maken of 
om de winkel met zijn uitgebreide assortiment aan religieuze boeken en voorwerpen te 
bezoeken. Sinds 1 maart 2007 heeft deze abdij Ward Cortvriendt (56) als abt. Hoe kijkt hij 
tegen de toekomst van kerk en kloosterleven aan; wat drijft hem? 

Abdijkerk
23-25 nov. Leven in het para-
dijs; 30 nov- 2 dec. Opnieuw 
beginnen. Abdijstraat 49, 
4573 AD Heeswijk; (0413) 
29 92 99.

Dac
21 nov 10.00 u.-22 nov 
17.00 u. Levensdans I, de 
weg naar binnen dansen.
Stadsdam 1, 6851 AH 
Huissen, (026) 326 44 22; 
info@dominicaanscentrum.nl

Boskapel
8 nov. 20.00 u. Afscheid seri-
eus nemen; 20 nov. 20.00 u.: 
Homoseksualiteit en geloof. 
Graafseweg 276, 6532 ZV 
Nijmegen; (024) 356 18 09 
(18.15-19.15) a.c.boskapel 
@wanadoo.nl; 

Open deur
Novembernummer: Ge-
denken. Postbus 29, 2700 
AA Zoetermeer; (079) 
363 31 75 (ma, do, vrij) 
opendeur@boekencentrum.
nl 

Hof van Lof
15 nov. 9.30-15.30 u. Litur-
gisch Bloemschikken. 
(073) 642 10 56 (di t/m 
za 9.00-12.00 u.); Hacken.
TH@inter.nl.net 

Thomas Oosterhout
30 okt, 20.00 u. in de Ma-
riakerk, Wilhelminalaan 
63, Lezing Theresa van 
Avila; 4 nov 15.00 u. Alge-
mene dodenherdenking. 
(0162) 45 31 13; riek.enge 
len@thomasoosterhout.nl 

Elim
Iedere avond vanaf 28 okt 
19.30-21.30 u t/m 4 nov 
19.30-21.30 u. Gebedsweek 
op het World Wide Web. 
Schiphollaan 30, 5042 TR 
Tilburg; (013) 463 85 05

Thomashuis
29 okt, 5, 19 nov 20.00-
22.00 u. Heilig. Wat ken-
merkt heilige plaatsen, 
momenten, mensen? 
Assendorperstraat 29, 8012 
DE Zwolle; (038) 425 44 12; 
thomashuis@kloosterzwolle.
nl 

Poort abdij Heeswijk
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meer gaan profileren. Ik sta in de traditie 
van mijn twee voorgangers. Ton Baeten 
heeft de abdij voor het voetlicht gebracht. 
We speelden een rol in de dialoog met 
de toenmalige kerk. Piet Al heeft de een-
heid binnen onze eigen gemeenschap 
versterkt. Ik wil bouwen aan een goede 
gemeenschap met een heldere identiteit, 
die van daaruit een rol speelt in kerk en 
samenleving. Het religieuze leven in West-
Europa staat onder grote druk. We worden 
kleiner in aantal. Het is duidelijk dat we 
niet alles meer kunnen doen. We moeten 
keuzes maken vanuit onze evangelische 
en augustijnse inspiratie. Ons charisma 
binnen de kerk kun je samenvatten als: 
in gemeenschap getuigen van de verrijze-
nis. Dus daar waar de Geest gekerkerd 
wordt en de communio onder druk staat, 
hebben wij een taak. Getuigenis afleg-
gen van de verrijzenis betekent dat je díé 
momenten aangrijpt waarop mensen weer 
tot leven kunnen komen. Als religieuzen 
kunnen wij er aan meehelpen om verbro-
ken verbindingen te herstellen in kerk en 
maatschappij.’

Humanisering
‘In kerk en maatschappij staat de mense-
lijke maat soms onder druk. De huidige 
behoefte aan een meer nabije samenleving 
duidt er op dat er iets van het humane 
verdwenen is. Grootschaligheid gaat ten 
koste van het individu. Het zoeken naar 
vormen van kleinschaligheid laat zien dat 
er een kentering op komst is. Meehelpen 
aan de humanisering van kerk en samen-
leving zie ik als één van onze taken. God 
wijst in zijn menswording naar de waarde 
van het menselijke. In het ijzersterke 
evangelieverhaal van Matteüs 25 word je 
niet afgemeten op je vroomheid, maar op 
je (mede)menselijkheid. Niet dat de mens 
de maat is van alle dingen, maar door de 
menswording is de mens naar God op-
gerekt!’ De wapenspreuk van de nieuwe 
abt luidt dan ook God beminnen en de 
naaste. Want ‘Wie kan zeggen van God 
te houden als hij zijn naaste niet bemint? 
Wie kan volhouden zijn naaste zuiver te 
beminnen, tenzij hij deze in God bemint?’ 
Augustinus zegt zelfs: God beminnen in 
de naaste! Kan Ward met voorbeelden 
duidelijk maken hoe de Orde daar handen 
en voeten aan geeft?

In de maatschappij
Hij wijst naar de parochie van de Norber-
tijnen in Tilburg Noord. ‘Zij hebben daar 
een interreligieus ontmoetingscentrum 
opgericht, het Ronde Tafelhuis. Dit huis 
waar mensen van verschillende culturen 
en religies voor ontmoeting samenkomen 
laat zien wat de aanwezigheid van een 
actieve kern van religieuzen teweeg kan 
brengen in een stad. De priorij De Es-

senburgh heeft een 
Somaliër opgenomen 
die nog steeds wacht 
op zijn verblijfsver-
gunning. Dat mensen 
zo aan het lijntje 
worden gehouden 
vind ik inhumaan.’

In de kerk
‘Binnen de almaar 
groter wordende 
territoriale kerkge-
meenschappen en 
parochieverbanden 
hebben religieuzen 
ook een eigen taak. 
De abdij vormt een 
kleinschalige ge-
meenschap waar het 
geloof geleefd wordt, 
zo goed en zo kwaad 
als het gaat. Bij zo’n 
gemeenschap kun-
nen zich mensen 
aansluiten die meer 
behoefte hebben aan 
authentiek getuigenis 
dan aan woorden, 
regels en instituties. 
De grote nadruk die 
de hiërarchie legt op de objectiviteit van 
waarheden en kerkorde, zet het mense-
lijke onder druk. In aansluiting op het 
boekje van de dominicanen Kerk & Ambt 
hoor ik zo iemand als Jan-Willem Wits 
- voormalig perschef van het aartsbisdom 
en nu zichzelf theologisch geschoolde 
communicatieprofessional noemend (JK) 
- zeggen dat de continuïteit van de katho-
lieke kerk wordt bepaald door de opeen-
volging van de bisschoppen en niet door 
de wisseling van generaties gelovigen. 
Dat onttrekt het leven aan de mens als le-
vende bouwsteen. De eucharistievierende 
gemeenschap wordt hier gereduceerd tot 
een aantal poppetjes rond de priester. Ik 
heb de dominicanen namens ons bestuur 
adhesie betuigd en ik hoop ook, dat an-
dere religieuzen dit al of niet via de KNR 
(Konferentie van Nederlandse Religieu-
zen) zullen doen. Daar waar de kerkelijke 
structuur ten koste gaat van de menselijke 
maat zal ik me laten horen!’

Nieuwe vormen
In die geest wil Ward Cortvriendt ook het 
gesprek aangaan over nieuwe vormen van 
religieus engagement, zo schrijft hij in 
Berne, het tijdschrift van de abdij. ‘Moder-
ne mensen leven pluraal.(...) In het plu-
rale leven is een continue vloeiende over-
gang van het ene levensgebied naar het 
andere. Een dergelijke manier van leven 
is onverenigbaar met de totaalaanspraken 
die religieuze systemen hebben. In dit ver-

band heb ik het over de westerse moderne 
mens. Voor die mensen met een religieuze 
behoefte zou een vorm van religieus 
leven zonder de totaalaanspraken van 
een religieuze professie een goede vorm 
kunnen zijn. Maar dat zou ook kunnen 
gelden voor mensen die om andere rede-
nen niet aan de totaalaanspraak kunnen 
beantwoorden. Ik wil graag het gesprek 
aangaan over nieuwe en serieuze vormen 
van religieus engagement. Ik denk dat het 
op vele gebieden een verrijking van het 
religieus gemeenschapsleven kan zijn om 
met betrokken mannen en vrouwen het 
religieus leven te delen.’ (Berne, augustus 
2007, p.7-9)

Zuurdesem
Aan het eind van ons gesprek merk ik 
op dat hij er als nieuwe abt zin in heeft. 
Dit wordt bevestigd. ‘We hebben een 
ongelofelijk potentieel en een verheven 
opdracht. Niet in triomfalistische, maar 
in gelovige zin bedoeld: het bevorderen 
van menselijkheid gaat God ter harte! Als 
religieuzen hebben we geen economisch 
belang of last van een hiërarchische struc-
tuur. Dus wie of wat houdt ons tegen? Hoe 
meer we samen-denken, samen-werken 
en samen-zijn, hoe krachtiger zuurdesem 
we kunnen zijn in kerk en samenleving!’

Abt Ward Cortvriendt (© Foto’s: Uitg. Berne)
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Iedereen is in alles van belang
Franck Ploum en Marcel Zagers

‘Zoals alle Randstedelingen een tikkeltje arrogant en op debat gericht’, zo ty-
peert theoloog Erik Borgman (Amsterdam 1957 - getrouwd en twee dochters) 
zichzelf. Jarenlang behoorde hij tot het liturgisch team van de Dominicus-
gemeente in Amsterdam. Na zijn promotie over emancipatie-theologieën, ge-
publiceerd onder de titel Sporen van de bevrijdende God, lag een universitaire 
carrière voor de hand. Om nooit geheel opgeklaarde redenen - zijn betrokken-
heid bij de Acht Meibeweging? - ging een benoeming als docent niet door. Hij 
werd door de Nederlandse dominicanen aangenomen om zich bezig te houden 
met het werk en gedachtegoed van Edward Schillebeeckx. In 2000 kwam hij in 
dienst van het Heyendaal Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen; in 
2004 werd hij directeur en begin 2007 op persoonlijke titel hoogleraar religie 
en hedendaagse cultuur. Met ingang van 1 november dit jaar is Erik Borgman 
gewoon hoogleraar Systematische Theologie - theologie van de religie, in het 
bijzonder het christendom - aan de Universiteit van Tilburg voor de niet-kerke-
lijke theologiestudie. Een gesprek over zijn passie: bevrijdingstheologie.

‘God ontmoeten in de armen’. De Indiase dalit-priester Lourduna-
than Yesumarian 

Erik Borgman groeide op in de lagere 
middenklasse en stapte van de mavo in 
één keer over naar het vwo en vandaar 
door naar de universiteit. Hij koos voor 
theologie, maar niet met het oog op pas-
toraat. ‘Ik wilde een echte vaktheoloog 
worden, in alle opzichten. Ook de meer 
technische, voor velen abstracte aspecten 
van de theologie interesseerden me. Dit 
is tot op vandaag zo gebleven.’ Toch is 
Borgman geen bureautheoloog. ‘Ik ben 
sterk gericht op de vraag hoe we met the-
ologie het brede publiek kunnen berei-
ken. Ik geef dan ook veel lezingen. Dat 
heeft te maken met mijn achtergrond. Ik 
kom uit een vakbondsmilieu, waarin vrij-
willigerswerk een belangrijke rol speelde. 

Het motto was: kun je iets, maak het dan 
ook voor iedereen te gelde.’ 

Passie bevrijdingstheologie
Iets willen betekenen voor een brede 
bevolkingsgroep was ook de insteek van 
kerk-zijn in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. In die tijd kwam vanuit La-
tijns-Amerika de bevrijdingstheologie op. 
‘Ik kwam net van de middelbare school. 
Er was veel activisme en aandacht voor 
de Derde Wereld, juist ook vanuit de 
kerk. Ik wilde vanuit de theologie een 
meer fundamentele bijdrage leveren aan 
de aandacht voor wereldwijde proble-
men.’ Volgens Borgman sloot de bevrij-
dingstheologie daar prima op aan. ‘De 

bevrijdingstheologie is in 
mijn ogen niet allereerst een 
ethische, maar een werkelijk 
nieuwe theologische benade-
ring van de werkelijkheid. Ik 
was al als doctoraalstudent 
en later in mijn promotie-
onderzoek geïnteresseerd in 
het andere godsbeeld dat in 
de bevrijdingstheologie naar 
voren komt, en de andere 
verhouding tussen God en 
geschiedenis.’ 

Onderscheid
Maar wat is dan het verschil 
met andere theologieën? 
‘De gebruikelijke vraag van 
theologen is meestal hoe de 
traditie vertaald moet worden 
naar het leven van vandaag. 
De bevrijdingstheologen ke-
ren deze vraag juist om. Zij 
zien God aanwezig in onze 
tijd en vragen zich af wat 
dit zegt over de traditie. Ze 
maken dus duidelijk dat je 
door kind van de tijd te zijn, 
God kunt ontdekken.’ Wie 
denkt aan bevrijdingstheolo-
gie, denkt echter vooral aan 
de optie voor de armen, aan 

Bevrijdingstheologie

Midden jaren zestig groeide in Latijns-
Amerika het besef, dat armoede het ge-
volg was van nationale en internationale 
uitbuiting. De strijd ertegen moest zich 
daarom richten tegen onderdrukking én 
onderdrukkers. Groepen christenen sloten 
zich aan bij de verzetsgroepen. Er ontston-
den basisgemeenschappen rondom het 
geloof in God als bevrijder. Hoe God en zijn 
heil ter sprake te brengen voor een lijdend 
volk? Hun nieuwe antwoord: solidair met 
mensen in hun strijd tegen armoede en 
onderdrukking ontmoet je God zelf. ‘Het 
lijden van het volk is het schreeuwen van 
God.’ (Dom Hélder Câmara)

De bevrijdingstheoloog werd hun woord-
voerder. Engagement was de eerste, 
theologische reflectie de tweede stap. Een 
nieuwe manier om God in de werkelijk-
heid te ontmoeten. Een God die zich inlaat 
met de concrete geschiedenis. De bevrij-
dende joods/christelijke God openbaart 
zich in de stem van armen, in het verzet 
van de onderdrukten. De bijbel wordt 
gezien als een verzameling verhalen over 
Gods bevrijdende optreden: de Uittocht 
uit Egypte, de kritische profeten, Jezus in 
conflict met de autoriteiten.  Maar uitein-
delijk worden in de eigen situatie van leed 
en strijd voor bevrijding sporen van God 
gevonden.

De interpretatie van Jezus’ geschiedenis 
speelt een centrale rol. Het christelijke ge-
loof is volgens de bevrijdingstheologie niet 
gebaseerd op boventijdelijke waarheden, 
maar hangt samen met de wijze waarop 
mensen hun geschiedenis vormgeven. 
Wanneer Jon Sobrino de historische Jezus 
zoekt, zoekt hij niet naar diens biografie 
maar wil hij Jezus’ geschiedenis ‘historisch 
lezen’: vanuit een context van onderdruk-
king en verzet, omdat die de betekenis 
van zijn optreden het duidelijkst maakt. 
Jezus’ optreden is religieus, wortelt in zijn 
godsbeeld; en politiek, leidt tot concrete 
acties. Onderdrukten zijn in hun lijden 
Jezus gelijkvormig. Hun lijden en strijd 
interpreteren ze vanuit Jezus’ dood en 
verrijzenis als onderdeel van hun bevrij-
dingsproces.

De bevrijdingstheologie werd een ideolo-
giekritische beweging. Zij polariseerde de 
kerk, die traditioneel gericht is op eenheid 
bewaren. Volgens de bevrijdingstheoloog 
is een kerk, solidair met de ‘bevrijdings-
strijd’, de ware kerk. De bevrijdingstheo-
loog verwerpt elke poging om geloof en 
concrete geschiedenis van elkaar te schei-
den. Geen enkele vorm van politieke actie 
kan het Rijk Gods realiseren, maar elke 
overwinning op het lijden brengt het wel 
dichterbij.   Marcel Zagers
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‘Als we het goed zien, heeft het Onze 
Vader te maken met de grote vragen 
van het persoonlijke sociale bestaan 
van alle mensen in alle tijden. Over 
de kerk wordt er niets gezegd en zelfs 
over Jezus, zijn dood of zijn verrijzenis 
wordt er niet gesproken. Het middel-
punt wordt zonder meer bezet door 
God in verbinding met het andere mid-
delpunt dat de mens met zijn levens-
noden is. Hierin zit het wezenlijke.’

Leonardo Boff (1984) 
Het gebed van de bevrijding, 
die heel de mens vrij maakt. Averbode

Theoloog Erik Borgman (© Foto: Franck Ploum, Mamre)

basisgroepen en actievoeren. Volgens 
Borgman komt dit doordat de stroming 
slecht begrepen is. ‘In het Westen, maar 
ook door sommigen in Latijns-Amerika 
zelf, werd de inzet van de bevrijdings-
theologie vooral als ethisch gezien. Er 
moest actie worden gevoerd, we moesten 
allemaal bouwers van het Rijk Gods wor-
den en daarmee beginnen bij de armen. 
Hierdoor raakte de mystieke spiritualiteit 
die er aan ten grondslag ligt op de ach-
tergrond. Luisteren naar de armen in hun 
strijd voor bevrijding is luisteren naar de 
stem van God, zegt Gustavo Gutiérrez. 
Van daaruit moeten wij meebouwen aan 

het Rijk Gods. Maar wij bouwen het niet 
zelf als een samenhangend project; dat 
is juist het mysterie. In deze zin brengt 
de bevrijdingstheologie ontspanning: 
activisme ja, maar wij hoeven het niet al-
lemaal zelf te realiseren. Het Rijk Gods is 
al aan het aanbreken; wij hoeven alleen 
maar mee te doen.’
Bevrijdingstheologie is in het beeld dat 
mensen ervan hebben ook nauw ver-
bonden met basisgroepen die in Latijns-
Amerika hun leven zelf ter hand namen. 
Hoewel veel van die groepen niet meer 
bestaan, zit volgens Borgman hier wel 
mede de betekenis van de bevrijdingsthe-
ologie. ‘Behalve dat de Bevrijdingstheolo-
gie de relatie tussen heden en traditie als 
toegang tot God omdraait, legt ze ook het 
geloof terug op de plek waar het thuis 
hoort, namelijk binnen gemeenschappen 
van mensen en hun dagelijks leven. Theo-
logie ontstaat niet op universiteiten en 
bij specialisten, maar in gemeenschappen 
van mensen die in hun eigen leven en ge-
schiedenis sporen van God ontdekken en 
daarop antwoorden. Wanneer ze vanuit 
hun eigen geschiedenis naar de traditie 
gaan kijken ontstaat er theologie. Maar 
een heel andere theologie dan de traditi-
onele, waarin vanuit de traditie naar het 
nu wordt gekeken. De bevrijdingstheo-

logie legt niet uit hoe het geloof er altijd 
uit heeft gezien en nu nog hoort te zijn. 
Nee, ze gaat over jou en over jouw leven 
en geschiedenis. Je bent zelf altijd al 
onderdeel van de geschiedenis van God 
met de wereld. Vanuit jouw plaats daarin 
denk je na over God.’ 
Hier komt voor Borgman ook het be-
lang naar voren van het woordje van, 
waar bevrijdingstheologen zo’n nadruk 
op leggen. Het is een theologie van de 
armen en niet voor de armen. ‘Het gaat 
over jouw bevrijding, jouw verlossing en 
jouw redding. Niet alles wat theologisch 
van belang is, is in Jezus al gebeurd. 
Jouw leven, jouw ervaringen doen ertoe. 
Bevrijdingstheologie van de armen maakt 
duidelijk dat de armen in hun geschiede-
nis deelgenoot zijn aan de geschiedenis 
van de wereld met God. Zij - en als wij 
in het spoor van de bevrijdingstheologie 
over ons leven denken: wij - worden als 
het ware op een nieuwe manier terugge-
plaatst in de geschiedenis.’ 

Belang
Het belang van de bevrijdingstheologie is 
voor Borgman gelegen in twee aspecten. 
‘Voor een deel was het een naar binnen-
stromen van wereldlijke kwesties - en 
daarmee ook actuele geschiedenis - in de 
kerk. Hierdoor hielpen theologie en kerk 
aan bepaalde groepen een stem te geven. 
Een tweede en fundamenteler aspect is 
de ervaring, - dat wat mensen meema-
ken, wat er met mensen gebeurt, van be-
lang is voor de theologie. Onze geschie-
denis is theologisch van betekenis, juist 
ook waar we nieuwe dingen meemaken. 
In wat ik meemaak staat dus veel meer 
op het spel dan alleen mijn persoonlijke 
ervaring. Ik draag bij aan een vollediger 
kennis van God. Hoewel de situatie nu 
heel anders is dan in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw, blijft met name het 
tweede punt nog steeds uiterst actueel.’

Verdacht
Binnen het kerkelijk instituut is de be-
vrijdingstheologie vanaf het begin ver-
dacht geweest. Dit lijkt vreemd, want het 
heeft zijn uitgangspunt in het belangrijk-
ste document van het Tweede Vaticaans 
Concilie, de pastorale constitutie over de 
wereld van deze tijd Gaudium et spes. Dit 
document is volgens Borgman zelf maar 
zeer gebrekkig opgenomen. ‘De echte re-
volutie van het concilie is dat ze niet lan-
ger de wereld vanuit de kerk ziet en God 
aanwezig ziet in de wereld via de kerk. 
In plaats daarvan zegt zij dat God aller-
eerst in de wereld aanwezig is en daarom 
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Veel te laat
heb ik U gezocht bij mensen 
niet in tel, niet serieus genomen.

Veel te lang
meende ik U te horen in 
mooie woorden, stemmige muziek.

Te lang hield ik vast
aan gebeden en gebaren die me
bekend, vertrouwd waren.

Veel te laat heb ik 
U gezocht in de schreeuw 
van pijn en wanhoop.

Nu heb ik geleerd
U te horen in de wanklanken
van het menselijke bestaan

die het laatste woord
niet mogen hebben.
Amen.

(Marcel Zagers)

Ik herinner me dat een vrome zus-
ter me eens naar haar ziekenhuis 
begeleidde. Ze zei: ‘Vader, ik ben 
van zover gekomen, omdat wij al 
een week lang geen priester meer 
hebben. En wij verlangen zo naar 
de Heilige Communie. Geef ons de 
communie, vader, en zo mogelijk 
ook een priester!’ Ik heb haar toen 
de communie gegeven, maar tege-
lijk gezegd: ‘Zuster, u bent de hele 
dag samen met de levende Christus; 
u bent samen met al uw zieken: dat 
is de Christus. U verzorgt hem en 
verpleegt hem met uw eigen han-
den. Dat is een andere eucharistie, 
een andere tegenwoordigheid van 
Christus.

Dom Hélder Câmara (1986) 
Het gebeurt nog elke dag. 
Ten Have Baarn.

Dom Hélder Câmara

ook, en op bijzondere en geconcentreerde 
manier, in de kerk. Dit is lastig voor de 
kerk, want hiermee legt zij nadrukkelijk 
het criterium buiten zichzelf, namelijk 
bij God zoals deze via de wereld aan ons 
present komt. De bevrijdingstheologie 
gaat in deze lijn verder, en dat maakte 
haar omstreden. Het hele pontificaat van 
Johannes Paulus II heeft in het teken 
gestaan van het terugdraaien van deze 
nieuwe aanzet bij Gods presentie in de 
wereld.’ Van de huidige paus verwacht 
Borgman geen andere koers. ‘Ik heb zijn 
boek over Jezus bestudeerd. Nogal wat 
lezers vinden het vooral een mooi boek 
over Jezus en zijn relatie tot God. Maar 
het boek gaat hoofdstuk na hoofdstuk 
de strijd aan met vernieuwende stromin-
gen binnen de theologie van de laatste 
decennia. Als je wilt begrijpen waarom 
Schillebeeckx, Küng, Dupuis en Sobrino 
in kerkelijke moeilijkheden zijn geraakt, 
moet je dit boek lezen.’

Stilte
De bevrijdingstheologie staat nu niet 
meer zo in de belangstelling als pakweg 
vijfentwintig jaar geleden. Het is stil 
en dat doet het ergste vermoeden. ‘De 
bevrijdingstheologie sloot lang nauw 
aan bij de actualiteit en die is nu anders. 
Maar zo gaat het met nieuwsfeiten; ze 
verdwijnen. Hier zit mede het probleem 
van de Westerse ontvangst. Wij hebben 
teveel naar de bevrijdingstheologie geke-
ken als een kerkelijke beweging en niet 

zozeer als een andere manier om God in 
de geschiedenis te vinden.’ 

Is het niet zo dat de evangelische ker-
ken de plek van de bevrijdingstheologie 
hebben ingenomen, als je hoort hoeveel 
mensen overstappen van de katholieke 
kerk naar de evangelische bewegingen? 
‘De situatie in Latijns-Amerika is nu echt 
veranderd. Er is veel migratie, gemeen-
schappen vallen uit elkaar waardoor het 
geloof individualiseert, zoals ook bij ons. 
Op die veranderingen heeft de bevrij-
dingstheologie lange tijd geen antwoord 
gehad. Het is ook lastig. Hoe kun je kern-
waarden als gemeenschap en solidariteit 
in de huidige sociale omstandigheden 
hoog houden? Maar een tijd lang zagen 
bevrijdingstheologen niet dat er een pro-
bleem was. De bevrijdingstheologie zei 
wel, dat een sociale analyse noodzakelijk 
is maar, zoals vaker in progressieve be-
wegingen, was wat analyse heette vaak 
eerder een ideologische visie. Men wilde 
lange tijd geen individualisering zien. De 
laatste jaren is dit anders en doen theolo-
gen in de lijn van de bevrijdingstheologie 
wel degelijk onderzoek naar de actuele 
situatie en naar de eigen betekenis van 
nieuwe vormen van spiritualiteit en 
evangelicalisme.’ 

Doorstart?
Toch is gedachtegoed van de bevrijdings-
theologie op heel veel plekken terug te 
vinden, hoewel doorgaans niet meer on-
der deze naam. Niet erg, vindt Borgman. 
‘Je kunt je nu niet meer zo makkelijk be-
vrijdingstheoloog noemen als dertig jaar 
geleden. De bevrijdingstheologie heeft 
in de huidige wereld geen aparte beteke-
nis meer. Er zijn ook wezenlijk andere 
vragen dan toen ze opkwam. De samen-
leving is wezenlijk anders en vragen van 
meer spiritueel-psychologische aard zijn 
veel belangrijker geworden, ook in de 
Derde Wereld. Dit maakt andere accenten 
noodzakelijk. Tegelijkertijd zie je belang-
rijke bevrijdingstheologische intuïties 
terug in bijvoorbeeld het Oude Wijken-
pastoraat. Ook daar komt het vervolgens 
tot nieuwe stappen en nieuwe theorieën, 
maar dat is goed. Je moet ook niet 
krampachtig willen vasthouden wat er 
niet meer is. De zorg is niet de beweging 
in stand houden, maar de grondintuïtie 
vasthouden, dat religieuze betekenis heel 
dicht bij het alledaagse en lichamelijke 
bestaan van mensen tot stand komt. Het 
doordenken van alle consequenties daar-
van ligt niet achter ons, maar moet goed-
deels nog gebeuren’. 

Betekenis vandaag
‘Als samenhangende beweging is de be-
vrijdingstheologie voorbij’, concludeert 

Borgman. ‘Maar de relevantie van haar 
benadering blijkt als we de fundamentele 
ideeën ervan toepassen op nieuwe situa-
ties. In die zin moet de bevrijdingstheo-
logie volgens Borgman nog doorbreken. 
Want wat gaat er gebeuren wanneer we 
het denken over de relatie tussen kerk 
enerzijds en wereld en geschiedenis an-
derzijds werkelijk omkeren? Wat als we 
God meer en meer gaan ontdekken in 
ons eigen leven en gaan zien, dat onze 
particuliere geschiedenis wel degelijk al-
les te maken heeft met de universele ge-
schiedenis? Dan is iedereen in alles van 
belang, is elk verhaal van betekenis, met 
name de verhalen die nu vaak worden 
verzwegen. Koppig blijven zoeken naar 
het belang van hetgeen naar de marge 
gedrukt wordt, maakt de waardevolle er-
fenis van de bevrijdingstheologie uit. In 
deze zin probeer ik er in mijn eigen werk 
nog altijd trouw aan te blijven.’ 
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Sinds enkele jaren volg ik elk halfjaar 
een cursus van HOVO Brabant. Heerlijk 
om met gelijkgestemden van een ‘be-
paalde leeftijd’ in de collegebanken te 
zitten en van ‘ouwe rotten’ in hun eigen 
vak kennis overgedragen te krijgen. Dit 
jaar vond er een heuse opening van het 
academische jaar plaats en wel op herfst-
dag 21 september. De Dantezaal van de 
Universiteit van Tilburg (UvT) stroomt 
vol met grijze haren. Heren en dames. 

De eerste inleider is een te beweeglijke 

docent die het leergierige publiek wil 
meevoeren in Een wetenschapsfilosofische 
verkenning van het bovennatuurlijke. Hij 
krijgt het behoorlijk aan de stok met een 
stukke microfoon. Bij elke nieuwe pagina 
van zijn powerpoint-presentatie, lijkt het 
of er naast de katheder een groep duiven 
moet worden weggejaagd. Het loopje 
wordt sneller en wijder en de kabel van 
de microfoon protesteert. 

Als het euvel verholpen is, blijkt de 
verkenning vooral neer te komen op het 

doorprikken van mediums als Char en 
andere helderzienden. De criteria waar 
de wetenschap zich van bedient, worden 
haarfijn uiteengezet en Char wordt ont-
leed tot op het bot. Maar wat als mensen 
dit wel geloven? ‘Ja, je kunt ook geloven 
dat hier naast de katheder een bende ka-
boutertjes een circusact aan het opvoeren 
is’ was het antwoord van de meester. ‘Als 
je ’t maar gelooft!’ En dat doe ik, want ik 
ben er heilig van overtuigd, dat zij ver-
antwoordelijk zijn voor het stuk maken 
van de kabel van de microfoon. Je laat 
je toch niet elke minuut opnieuw wegja-
gen? Er is bovennatuurlijk meer tussen 
hemel en aarde.

De tweede inleiding betreft een culturele 
verrassing over Farinelli en Rinaldo. Een 
prachtige uiteenzetting over de castraat 
Farinelli, die begin achttiende eeuw de 
mooiste aria’s uit de opera Rinaldo van 
Händel voor Händel heeft gezongen. 
Ook deze docent bedient zich van de 
onvoorstelbare mogelijkheden van de 
digitale media. Maar de timing moet dan 
wel kloppen. Want juist op het moment 
dat de inleider wil uitleggen, hoe men 
nu in de 21e eeuw castraatpartijen invult, 
verschijnt er spontaan een ‘working-out’ 
programma op het scherm met rek- en 
strekoefeningen voor buik-, borst- en bil-
partij. Oeps, verkeerde handeling! Maar 
wel goed voor de stem-ming. Wat stelt 
communicatie anders ook voor, zonder 
kortsluiting?

Kortsluiting 
Jeanne van Leijsen

Met Adri Bosch op reis gaan is een ware 
belevenis. Als geen ander verstaat hij de 
kunst om de teksten van de lezingen uit 
het liturgisch jaar midden in onze leef-
wereld te laten klinken. Geen wonder dat 
talloze kerkbezoekers als eerste de verha-
len van Adri achterop de misboekjes Bron 
van christelijke geest lezen vóór de viering 
begint. Zijn originele kijk en boeiende 
verteltrant laten niemand onberoerd. 
Florence en de Belgische kust; Kreta, 
Rome en de Drunense Duinen; New York 
en de Alblasserwaard, - Bosch laat je 
meekijken door zijn ogen vol verbazing 
en mededogen voor mensen in alle soor-
ten en maten, in ieders eigen leefwereld. 
En al lezend, nieuwsgierig naar elke vol-
gende pagina, stuit je dan op die veertien 
staties van de kruisweg, geïnspireerd op 
de indringende houtskool tekeningen van 

Verrassende liturgische reisgids
Louis Nabbe

Albert Servaes, waarin deze de gruwzame 
waanzin van de Eerste Wereldoorlog 
in beeld brengt. Veertien sonnetten bij 
Servaes, één ontroerende meditatie over 
lijden en de zin ervan, ingeleid door dat 
verstilde kwatrijn van de eerste statie als 
een ouverture op het verhaal van de men-
senzoon.
‘Wie zeggen de mensen, dat ik ben?
Die vraag stelt Hij aan mij, dit uur
met in zijn ogen koortsig vuur
dat brandend vraagt of ik Hem ken..’
In Op Huisbezoek schetst Bosch op de hem 
eigen wijze, met warme kleuren, portret-
ten van kleine mensen voor wie God 
altijd bereikbaar is, zoals de afwasser, de 
conciërge, de logopediste, de collectante 
en de weerman. Rij met hem mee in een 
tweedehands auto op weg naar het rijk 
Gods en sta even stil op het Feest van het 

heilig Sacrament. Hij gaat ons voor in café 
Brandpunt in Tilburg, waar twee meisjes 
stil bij elkaar zitten en al etend en drin-
kend verdriet en pijn met elkaar delen. 
Al mijmerend besluit Adri Bosch deze 
bijdrage als volgt.
‘Dat je het lijden kunt delen en dat je daar 
gelukkig van wordt, is de hoofdsubstantie 
en het brandpunt van ons geloof. Mocht 
de kerk dat ooit vergeten, dan zullen de 
café’s en de straatstenen het uitschreeu-
wen.’ Het liturgisch jaar doorlopen aan 
de hand van deze reisgids is een gelovig 
feest.

Adri Bosch Reisgids van hier tot ginder. Het 
liturgisch jaar doorlopen. Uitg. Gooi en Sticht 
2007; ISBN 978 90 3041 103 1; € 16,50

( © Foto: Jac van Leijsen)
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Verborgen Vrouwen

Onlangs doken in de archieven van de 
Augustijnen de namen van meer dan 
twintig ‘geestelijke maagden’ of ‘klopjes’ 
op. Deze jonge vrouwen waren devote 
vrijwilligsters voor de augustijn Petrus 
Parmentier (1599-1681), de eerste priester 
van de toenmalige katholieke schuilkerk 
te Amsterdam. De expositie Verborgen 
Vrouwen. Geestelijke maagden in Ons’ 
Lieve Heer op Solder belicht hun leven 
en werkzaamheden aan de hand van 
documenten, tekeningen en voorwerpen. 
De vrouwen organiseerden de koorzang 
en ontfermden zich over armen en zie-
ken. Zij werkten niet alleen in de kerk, 
maar ook in het aangrenzende woonhuis 
van de priester dat onderdeel is van het 
museum. Dankzij de recent ontdekte 
beschrijvingen leren wij de namen en 
bijzonderheden kennen van de geeste-
lijke maagden die de augustijner priester 
Parmentier bijstonden. Het interieur van 
zowel de kerk als de woning uit de ze-
ventiende eeuw zijn uitzonderlijk goed 
bewaard gebleven. Hier, in de vertrekken 
waar de vrouwen destijds hun taken ver-
vulden, komt hun tot nu toe verborgen 
geschiedenis weer tot leven aan de hand 
van documenten, tekeningen en voorwer-
pen.
Twaalf hedendaagse vrouwelijke kunste-
naars, onder wie Maria Roosen, Elly Strik 
en Merina Beekman, geven hun visie op 

het thema van de ‘geestelijke maagden’. 
Hun kunstwerken zijn in diverse ruimten 
van het museum te zien. Ze bieden een 
actueel en beeldend commentaar in het 
prachtige historische decor. Verleden en 
heden komen samen op Solder.

De expositie vindt plaats in het kader 
van het project ‘Verborgen Vrouwen. 
stadskluizenaressen, geestelijke maagden 
en vrouwen van nu’, een breed opgezet 
project over de geschiedenis en de actuele 
betekenis van religieuze vrouwen. Aan-
leiding vormden de inzending van een 
plan waarmee een team van de Leidse 
universiteit als tweede eindigde voor de 
Academische Jaarprijs 2006 en de publi-
catie van Lives of the Anchoresses over 
middeleeuwse stadskluizenaressen van 
historica dr. Anneke Mulder-Bakker. Dit 
boek is onder de titel Verborgen vrouwen. 
Kluizenaressen in de middeleeuwse stad 
inmiddels ook in het Nederlands uitgege-
ven door Uitgeverij Verloren, Hilversum 
(ISBN 978 90 6550 996 3). 
De expositie Verborgen Vrouwen. Geestelij-
ke maagden in Ons’ Lieve Heer op Solder 
Oudezijds Voorburgwal 40, 1012 GE Am-
sterdam loopt nog tot en met 4 november 
2007 en is te bezichtigen op maandag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 u. en op 
zon- en feestdagen van 13.00 tot 17.00 u. 

Ons’ Lieve Heer op Solder
(020) 624 66 04; www.opsolder.nl

Verborgen vrouwen
Peer Verhoeven

Oktober, maand van Franciscus en Maria; maand van de vrouw. In Amsterdam 
is een tentoonstelling over de ‘geestelijke maagden’ alias ‘klopjes’. Nel Ver-
hoeven schilderde de vrouwen uit Genesis en noemt hen ‘onze aartsmoeders’. 
Dorothee Sölle schreef een alternatief magnificat. 

Replica middeleeuwse kluizenaressewoning Maartenskerk Zaltbommel. (© Tekening Henk ’t Jong)

Naast Amsterdam waren er ook op andere 
locaties in Nederland activiteiten, zoals 
een culturele manifestatie in het weekend 
van 13 en 14 oktober 2007 in en rond de 
Maartenskerk te Zaltbommel. Aan deze 
kerk liet Aleid van Veen zich in 1410 in-
metselen in een ‘kluis’. Vanaf de twaalfde 
eeuw waren er in het Noordwesten van 
Europa veel vrouwen zoals Aleid. Deze 

Geestelijke maagd voor het altaar,
18e eeuw Museum Catharijneconvent Utrecht.

stadskluizenaressen lieten zich vrijwil-
lig in cellen of kluizen inmetselen en 
gaven via een opening in de muur hun 
medegelovigen goede raad. In een we-
reld waarin vrouwen geen leidende rol 
mochten spelen, zeker niet op het gebied 
van het geloof, ontpopten de stadskluize-
naressen zich als godsdienstleraressen en 
raadsvrouwen. Zij fungeerden als bemid-
delaars tussen God, de kerkelijke autori-
teiten en de gewone gelovigen. 

Vrouwen uit Genesis

‘Het project Vrouwen uit Genesis met 
name genoemd is ontstaan vanuit mijn 
interesse voor het religieuze aspect van 
de hedendaagse beeldende kunst. Het 
Oude Testament is voor mij een boeiende 
bron. Ik lees en herlees het, ook in sa-
menhang met het Nieuwe Testament.’ Dit 
schrijft Nel Verhoeven uit Eindhoven in 
de inleiding op haar schilderingen van 
de vrouwen uit Genesis. Wij vatten haar 
voorwoord kort samen. 

Het viel Nel Verhoeven op dat Genesis 
veel minder vrouwen- dan mannennamen 
telt. Uit onvrede daarmee begon zij in 
1982 de drie eerstgenoemde vrouwen in-
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tuïtief uit te beelden. Naarmate ze verder 
studeerde en zich liet informeren, raakte 
ze verwonderd over de wijsheid en het 
verborgen doel van het scheppingsver-
haal. Daarom begon ze een jaar later aan 
de overige drieëntwintig vrouwen uit 
dit eerste bijbelboek. Ook de betekenis 
van de namen van ‘onze aartsmoeders’ 
viel haar op. Van Eva tot Serah staan zij 
voor vele aspecten van het spirituele en 
gewone dagelijkse leven. Ook hun aantal 
- zesentwintig - heeft betekenis. De He-
breeuwse letters van de godsnaam JHWH 
hebben elk een getalswaarde, waarvan 
de som 26 is. Geleidelijk kwamen de 
vrouwen voor haar tot leven. Ze praten, 
lachen, zijn jaloers, bang, onvruchtbaar 
en vruchtbaar, ruziën, vrijen, bidden, zijn 
draagmoeder, lastig, ongesteld, wijs, ge-
woon hedendaags en sommigen heilig. Al 
schilderend, lezend, invoelend, studerend 
kwam Nel Verhoeven ongelooflijk veel te-
gen. Bijvoorbeeld Rebecca, Rachel en Lea, 
Sara, met al hun overgaven en opofferin-
gen. Rebecca die terstond met de knecht 
van Abraham meeging om Isaacs vrouw 
te worden - het is nu bijna onvoorstel-
baar. Het betekent echter dat ze een pro-
fetes is - iemand die in verbinding staat 
met God en haar taak in de toekomst ziet. 
De strijd tussen de zusters Rachel en Lea. 
Sara die tot tweemaal toe in den vreemde 
tegen de koning moet zeggen dat ze Abra-
ham’s zus en niet zijn vrouw is. Zo kreeg 
elke vrouw uit Genesis voor Nel Verhoe-
ven gestalte.

Ada
Haar naam betekent juwelen dragen.
Een kampvuur omdat
haar zoons Jabal en Jubal
de vaders werden van hen die
kudden hebben, in tenten wonen 
en citer en fluit spelen.

Silla
Haar naam betekent Schaduw.
Een zwaard omdat 
haar zoon Tubal-Kaïn 
de vader werd van de smeden
en - volgens de joodse Midrash - 
als eerste van ijzer
een tweesnijdend voorwerp maakte.

Magnificat toen en nu

‘Mijn hart prijst hoog de Heer 
en van vreugde juicht mijn geest 
om God mijn redder, daar Hij 
welwillend neerzag op de kleinheid 
van zijn dienares; 
van heden af prijst elk geslacht mij zalig’
zong Maria toen en wij zeggen nu:
‘Mijn hart ziet het land van de vrijheid 
en mijn geest komt uit de schuwheid; 
de lege gezichten van de vrouwen 
worden met leven gevuld en 
wij worden mensen door generaties 
voor ons, de geofferden, verwacht.’

*

‘Omdat Hij aan mij wonderen deed, 
de machtige is wiens naam heilig, 
barmhartig van geslacht tot geslacht’
zong Maria toen en wij zeggen nu:
‘De grote verandering 
die aan ons en door ons gebeurt 
gebeurt bij allen of blijft helemaal weg; 
barmhartigheid zal beoefend worden 
als de afhankelijken het verspilde leven 
kunnen opgeven en leren zelf te leven.’

*

‘Hij toont de kracht van zijn arm en 
slaat hoogmoedigen van hart uiteen, 
heersers ontneemt Hij hun troon, 
maar verheft de geringen’
zong Maria toen en wij zeggen nu: 
‘We onteigenen die ons bezitten 
en zij die de vrouw erkennen, 
zullen reden tot lachen hebben; 
aan de heerschappij van de mannetjes 
over de vrouwtjes komt een einde; 
objecten zullen subjecten worden en 
hun eigen volste recht verwerven.’

*

‘Die hongeren overlaadt Hij met gaven, 
rijken laat Hij met lege handen gaan. 
Israël, zijn dienaar, heeft Hij zich 
ter harte genomen, gedenkend 
zijn barmhartigheid voor eeuwig’
zong Maria toen en wij zeggen nu:
‘Vrouwen vliegen naar de maan, 
nemen beslissingen in het parlement; 
hun verlangen naar zelfbeschikking 
wordt vervuld en de zucht 
naar macht zal ijdel blijven; 
hun angsten vallen weg en 
aan alle uitbuiting komt een einde.’ 

(Peer Verhoeven
naar Dorothee Sölle 
Meditatie op Lucas 1,46-55)

(© Schilderijen: Nel Verhoeven)

Naäma
Haar naam betekent Lieflijk.
Afgebeeld met een parelsnoer.
Zij geeft dit verbindend snoer door 
en is daarom belangrijk genoeg
om bij naam genoemd te worden.

Lamech nam twee vrouwen; 
de ene heette Ada, de andere Silla. 
Ada bracht Jabal ter wereld, 
die de stamvader werd van hen 
die in tenten leven en vee houden. 
Zijn broer heette Jubal; 
hij werd de stamvader van allen 
die op lier of fluit spelen. 
Ook Silla bracht een zoon ter wereld, 
Tubal-Kaïn de smid, die de stamvader is
van allen die brons en ijzer bewerken. 
De zus van Tubal-Kaïn heette Naäma. 
(Genesis 4,19-24)
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De huwelijkswetgeving ging uit van de 
kerk met de clericalisering van het huwe-
lijk als gevolg. De kerk maakte uit wat 
een geldig huwelijk was en welke huwe-
lijken ontbonden of ongeldig verklaard 
konden worden. 

Onder kerkelijk gezag
De kerk bezat de geestelijke, de koning of 
keizer de wereldlijke macht. Evenals het 
onderwijs viel het huwelijk onder de gees-
telijke macht. Deze tijd werd gekenmerkt 
door de opkomst van de universiteiten, 
waarin theologie de centrale ‘faculteit’ 
was. Daarmee was de huwelijkswetgeving 
in handen van de kerk en ook de vorsten 
moesten zich daaraan onderwerpen. Dit 
bracht allerlei problemen met zich mee. 
Vorsten die er zich niet naar schikten, 
werden geëxcommuniceerd. Zo beschrijft 
Duby ondermeer ‘de huwelijken van ko-
ning Philips’ (1180-1224) en de conflicten 
met de paus dientengevolge. Het meest be-
kend is het latere conflict van de Engelse 
koning Hendrik VIII (1509-1547) met de 
paus. Het heeft geleid tot afscheiding van 
de katholieke kerk en de stichting van de 
anglicaanse staatskerk. 

Sacrament
Omstreeks de elfde eeuw ontstond een uit-
gebreide huwelijkswetgeving, die steunde 
op een veranderd begrip van ‘sacrament’. 
Het is de tijd waarin men kwam tot de be-
paling van zeven sacramenten en het hu-
welijk was er één van. Het sacrament was 
een uiterlijk teken en schonk genade in 
de ziel. Die genadewerking was onwaar-
neembaar en daarom moest het teken ver-
wijzen naar die innerlijke genadewerking. 
Het teken was er om de ontvanger op de 
hoogte te stellen van wat zich innerlijk in 
het geheim voltrok. Het sacrament werkte 
uit zichzelf - ‘ex opere operato’ - ook al 
was de ontvanger er zich niet van bewust; 
denk bijvoorbeeld aan de kinderdoop.

Alleen de priester
Alleen de priester kon het sacrament 
‘toedienen’. Deed hij dat niet, dan was het 
sacrament ongeldig; dus geen sacrament. 
Met betrekking tot de Eucharistie gold, 
dat de priester het misoffer opdraagt en de 
gelovigen ‘de mis bijwonen’. Ook het hu-
welijk kon alleen de priester ‘toedienen’, 
anders was het geen geldig, dus geen 
huwelijk (matrimonium nullum). Omdat 
alleen de priesters de sacramenten konden 
toedienen, beschikten zij over ‘de gena-

demiddelen van de Kerk’. De kerk is in de 
middeleeuwen - dit moge hieruit duidelijk 
zijn - een klerikaal instituut geworden, 
waartegen de Reformatie ageerde.
Ook andere factoren konden het huwe-
lijk ongeldig maken wanneer men al 
getrouwd was: impotentie, trouwen met 
een priester, onwetendheid (ignorantia), 
vrees en dwang, een gebrek in het ritueel. 
Dit alles was mede bedoeld om de opvol-
ging en erfenis van koningen, hertogen 
en andere adellijken te verzekeren en te 
wettigen. 

Verdere beschaving
Er werd ook onderscheid gemaakt tus-
sen een gesloten huwelijk (matrimonium 
ratum) en een voltrokken huwelijk (ma-
trimonium consummatum). Het huwe-
lijk wordt ‘gesloten’, als man en vrouw 
een contract aangaan waarin zij elkaar 
levenslange trouw beloven; het wordt 
‘geconsumeerd’ door geslachtsgemeen-
schap. Dit heeft te maken met de voort-
schrijdende beschaving. Als voordien 
man en vrouw - jongen en meisje - ge-
slachtsverkeer met elkaar hadden, waren 
ze ipso facto aan elkaar verbonden en 
gold het als een huwelijk. Zo bestaat in 
onze tijd in een woonwagenkamp nog de 
gewoonte dat een jongen en een meisje 
die enkele dagen het kamp verlaten bij 
terugkomst gelden als getrouwd en wordt 
er feest gevierd.

Onontbindbaar
De huwelijkswetgeving was dus in han-
den van de kerk, - in feite de kerkelijke 
overheid, paus en bisschoppen. Het huwe-
lijk gold als onontbindbaar, maar nieuw 
is dat dit begrip ‘onontbindbaar’ juridisch 
wordt opgevat en gehanteerd. Jezus sprak 
in het Nieuwe Testament hierover niet in 
juridische zin. In bepaalde gevallen kan 
de kerk een huwelijk ontbinden, bijvoor-
beeld als de partners een verschillende 
godsdienst aanhangen (disparitas cultus). 
Dit komt maar heel zelden voor. Wat 
wel heel vaak voorkomt is dat bestaande 
huwelijken ongeldig verklaard worden, 
wanneer een van de partners de zaak 
voor de kerkelijke rechtbank brengt. Dan 
wordt onderzocht of bij de huwelijks-
sluiting aan alle voorwaarden is voldaan. 
Meestal wordt in onze tijd - uit pastorale 
overwegingen - wel iets gevonden of be-
dacht voor een ongeldigverklaring. Mijn 
vroegere docent in het kerkelijk recht, 
omstreeks 1958, vertelde ons dat op deze 
manier wel veertig procent van de katho-
lieke huwelijken ongeldig verklaard kon 
worden. Maar hij zei er wel bij dat ‘geen 
huwelijk’ in kerkrechtelijke zin, in feite 
wel degelijk een huwelijk kon zijn. In de 
middeleeuwen en ook nog later tot aan de 
Franse Revolutie, hebben vele vorsten hun 
eerste huwelijk ongeldig laten verklaren, 
wanneer ze een nieuw huwelijk wilden 
aangaan.

Dubbelop? 
Na de Franse Revolutie is de scheiding 
van kerk en staat gekomen en voerde 
Napoleon ‘de burgerlijke stand’ in. Kerk 
en staat hebben vanaf die tijd een eigen 
huwelijkswetgeving, die aanmerkelijk 

Kerk, huwelijk en sacrament
Martien van den Nieuwenhuizen

De bekende Franse historicus Georges Duby beschrijft in Ridder, vrouw en 
priester. Het huwelijk in het feodale Frankrijk hoe tussen 1000 en1200 over het 
huwelijk gedacht werd en dit in wetten en voorschriften is uitgedrukt. Mar-
tien van den Nieuwenhuizen kijkt terug in het verleden en blikt vooruit in het 
heden. 

Kerkelijke bevestiging
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verschillend is, hetgeen vaak tot conflicten 
heeft geleid. Men spreekt in deze van een 
‘dualiteit van kerkelijk en burgerlijk hu-
welijk’. Katholieken nemen - zo wordt hen 
wel eens verweten - het burgerlijk huwe-
lijk op het stadhuis niet serieus, hetgeen 
geleid heeft tot het verwijt dat zij geen 
echte staatsburgers zijn.
Volgens mij kan men beter niet spreken 
van een kerkelijke huwelijkssluiting, 
maar van een inzegening of liturgische 
viering. Niet de huwelijkssluiting is een 
sacrament, maar het huwelijk zelf tussen 
twee christenen, ook wanneer er geen 
kerkelijk-liturgische viering heeft plaats-
gevonden. Het huwelijk is een sacrament, 
een teken en in zekere zin een verwerke-
lijking van de verhouding tussen Christus 
en de kerk, zoals Paulus dat beschrijft in 
zijn Brief aan de Efesiërs (5, 21-33). De 
christelijke huwelijkspartners realiseren 
daarin iets van kerk-zijn. Omtrent de hu-

welijkssluiting echter geeft Paulus geen 
voorschriften of adviezen. 

Achterhaald
Zoals gezegd hangt een en ander samen 
met een in de middeleeuwen veranderd 
sacramentsbegrip. Van het sacrament zegt 
men, dat het wordt ‘toegediend’ en ‘ont-
vangen’. De bedienaar van het sacrament 
is de priester. Omdat het huwelijk ook 
een van de zeven sacramenten is, kan 
het alleen geldig worden toegediend door 
de priester. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam hier verzet tegen: niet de priester 
dient het sacrament van het huwelijk toe, 
maar de huwenden zelf. Blijft echter staan 
dat de priester voor de geldigheid van het 
huwelijk erbij moet zijn.
In 1967 gaf prof. Haarsma zijn inaugurale 
rede de titel De leer van de kerk en het ge-
loof van haar leden. Hij constateerde toen 
al een kloof tussen wat de - officiële - kerk 

leert en wat de gelovigen aannemen. Die 
kloof is intussen steeds groter geworden, 
ook ten aanzien van het huwelijk. In dit 
opzicht is, wat in het kerkelijk wetboek 
bepaald wordt over huwelijk en huwe-
lijkssluiting, verouderd en achterhaald. 
Met betrekking tot de huwelijkssluiting 
spreken we niet meer van kerkelijke 
huwelijkssluiting, maar van huwelijksin-
zegening of van liturgische viering van 
het huwelijk dat voor de burgerlijke stand 
is gesloten. Men sluit een huwelijk niet 
voor de kerk, maar in de kerk wordt een 
huwelijk ingezegend en bevestigd. Want, 
nogmaals, niet de huwelijkssluiting, maar 
het huwelijk zelf tussen twee gelovige 
mensen is sacrament. 

dr. Martien van den Nieuwenhuizen osa 
is augustijn en theoloog

Het zijn vooral de jonge monniken die in 
Birma protesteren tegen het juntaregime, 
valt Pietje Vervest op. ‘De oudere monni-
ken hebben het gezag over hen verloren’, 
aldus de Birma-deskundige. 

Een verdubbeling van de brandstofprijzen 
was de aanleiding voor de demonstraties 
van de monniken. De boeddhistische 
organisatie Sangha, een van de weinige 
legale organisaties in Birma, heeft echter 
duidelijke richtlijnen voor hen opgesteld. 
Monniken dienen zich alleen bezig te 
houden met religieuze zaken. ‘Tot nu toe 
deden ze ook of de protesten apolitiek 
waren’, zegt Vervest. ,,Ik heb ze vooral de 
woorden vrede en dialoog horen roepen.’ 
Maar een deel van de monniken lapte de 
Sangha-richtlijnen aan de laars. Zij scan-
deerden het woord democratie, waarmee 
de protestmarsen een politieke lading 
kregen. Grote groepen Birmese monniken 
hielden zich al langer niet meer alleen met 
religie bezig. ’Vorige week zeiden ze dat 
ze geen aalmoezen meer accepteren van 
mensen van het regime en van militairen’, 
aldus Vervest. ’Dat is voor een monnik een 
manier om te zeggen: ik moet jou niet.’ 

Juist omdat de monniken de protesten 
leiden, gaat de regering behoedzaam te 
werk. Tot nu toe staat het regime de de-
monstraties toe omdat de monniken zo’n 
grote rol spelen in het land. Zij vertegen-
woordigen voor de meeste Birmezen het 
hoogste morele gezag en staan daarom in 
hoog aanzien. Alle Birmese jongens ma-
ken een periode in het klooster door, soms 
al als ze acht jaar oud zijn. Duizenden 
burgers steunen de demonstranten daar-
om. Iedereen die het zich kan permitteren 
niet te werken, gaat de straat op om een 
soort ‘veiligheidshaag’ rond de monniken 
te vormen. 
 
Het zijn de oudere leiders van de mon-
niken die ervoor moeten zorgen dat de 
betogingen worden gestaakt. Anders zal 
het leger ingrijpen, zei minister van reli-
gieuze zaken Thura Myint Maung op de 
staatstelevisie. Maar de protesten worden 
toch voortgezet. ’De oudere monniken 
hebben het gezag over de jonge generatie 
verloren’, meent Vervest. ’De oproep terug 
te keren naar de tempels wordt massaal 
genegeerd.’ Mede daarom zijn de beto-
gingen in Birma de grootste sinds 1988, 

Rebellie van jonge monniken
Gerben van ‘t Hof

Het zal menigeen in het Westen van de wereld verbaasd hebben, dat in Birma 
monniken en nog wel zoveel jonge monniken, protesterend de straat zijn op-
gegaan. Wie en wat zijn die jongelui? Pieter Reesink stuurde ons een berichtje 
door. 

het jaar dat grote groepen studenten zich 
tegen het autoritaire regime keerden. Toen 
vloeide er bloed. Nu nog niet. Maar de 
toestand lijkt te verslechteren. ’Er zijn ge-
ruchten dat soldaten hun hoofd kaalsche-
ren en een pij aanschaffen’, zegt Vervest. 
’Als de militairen zich onder de monniken 
begeven kunnen ze een soort knokploeg 
vormen. Ik houd mijn hart vast.’

In augustus en september demonstreerden duizen-
den monniken vreedzaam tegen het regime.
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Boeken
Redactie

De ceders spreken

Zoals zovele ordes en congregaties recent 
al deden, belicht Annie Coppens-Baeten in 
De ceders spreken nu ontstaan, geschiede-
nis en spiritualiteit van de Congregatie 
van het Allerheiligste Sacrament (sss). 
De auteur is geen ‘huurling’, maar nauw 
verbonden met klooster en parochie van 
deze congregatie in Nijmegen (Brakken-
stein). Voor de oorsprong ervan en om in 
de voetsporen van de stichter Pierre-Julien 
Eymard te gaan heeft zij diens geboorte/
sterfhuis en andere verblijfplaatsen in 
Frankrijk bezocht. Haar ideaal is bouw-
stenen aanreiken voor een sacramentijnse 
lekenspiritualiteit (p. 171-183). De ceders 
spreken, een verhaal over spiritualiteit is 
voorzien van een verklarende woorden-
lijst en een uitgebreid overzicht van de 
geraadpleegde literatuur. Een fleurig boek, 
dat vlot leest.     Peer Verhoeven

Annie Coppens-Baeten. De ceders spreken. Een 
verhaal over spiritualiteit. ISBN 978 90 5625 
246 5. Uitg. Valkhof Pers Nijmegen; € 24,00. 

Islam voor beginners

Wie het nieuws nog wil volgen en zich 
interesseert voor ontwikkelingen in eigen 
land en wereldwijd, moet - hopelijk naast 
kennis van de eigen christelijke roots - 
iets weten over de islam. Joris Luyendijk 
schreef een goed leesbaar boekje van 
honderd kleine pagina’s over ‘Alles wat 
u altijd wilde weten over de islam, maar 
niet durfde te vragen’. De auteur stelt zich 
voor dat zijn Een tipje van de sluier in één 
avond te lezen is. Dit is wat te optimis-
tisch. Beter is het te kiezen voor telkens 

boekje met de ondertitel Islam voor begin-
ners verscheen in 2001 de eerste en in 
2007 de twaalfde druk. Voor ieder die de 
ontwikkelingen in de wereld wil volgen 
zeer aanbevolen.      Peer Verhoeven

Joris Luyendijk, Een tipje van de sluier. Islam 
voor beginners. Uitgeverij Podium Amsterdam 
2007; ISBN 978 90 5759 094 8. 

Ziel en zaligheid

Het kerkbezoek neemt af, maar er worden 
meer kaarsen opgestoken dan ooit en de 
devotie voor Maria en heiligen neemt toe. 

door de vaak markante torens van die 
kerken, bakens in het vlakke land. Van 
kerk naar kerk, deel 1 De Betuwe brengt 
al die bijzondere godshuizen in beeld, 
van ver en dichtbij, tot in detail. Ook is 
er aandacht voor het interieur en wordt 
belicht wat ons door het voorgeslacht is 
nagelaten, zoals een kansel, doopvont, 
orgel, tekstbord of muurschildering. Een 
speciale route voert de lezer langs al dit 
cultureel-religieus erfgoed. Zo is dit boek 
tevens een gids voor hen die een ontdek-
kingstocht willen maken door de landelij-
ke Betuwe en zijn monumentale verleden.

Carel van Gestel Van kerk naar kerk, Betuwe. 
Uitgeverij Aprilis bv Markt 9, 5301 AL  Zalt-
bommel; (0418) 51 20 88; info@aprilis.nl; 204 
pagina’s; 425 full-colour foto’s; ISBN 978 90 
5994 143 4; € 24,95.

Geloven Nu � + Start

Bij de Katholieke Bijbelstichting zijn twee 
nieuwe delen verschenen van Geloven 
Nu, een eigentijdse methode voor geloofs-
communicatie rond Bijbel, geloofs- en 
levensvragen. Het nieuwe zesde deel heeft 
Vrede als rode draad en bevat stof voor 
acht bijeenkomsten. Daarnaast verscheen 
voor beginnende groepen een nieuw start-
deel. Voor dit deel werden uit de eerste 
twee (inmiddels uitverkochte) delen vier 
bijeenkomsten gekozen en opnieuw be-
werkt. Verder bevat het uitvoerige infor-
matie over bedoeling en werkwijze van 
Geloven Nu en praktische tips voor het 
opzetten van een nieuwe groep.

Geloven Nu 6. ISBN 978 90 6173 919 7; € 12,50 
Geloven Nu Start. ISBN 978 90 6173 917 3; 
€ 8,00; KBS/VBS Den Bosch 2007

Charles de Foucauld

Het Centraal Missionair Beraad Religieu-
zen presenteerde donderdag 14 juni een 
nieuwe brochure over de betekenis van 
Charles de Foucauld (1858-1916) voor 
mensen van nu. Deze brochure - deel III 
in de serie Op zoek naar sporen van God - 
werd tijdens de algemene vergadering van 
de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
aangeboden aan de religieuze instituten in 
Nederland. Het voorbeeld van Charles de 
Foucauld is baanbrekend geweest voor de 
ontwikkeling van wat nu missionaire pre-
sentie wordt genoemd: mensen nabij zijn, 
banden van vriendschap aangaan, trouw 
blijven ook wanneer er geen successen te 
behalen zijn. 

Anne-Marieke Koot en Gerard Moorman. 
Op zoek naar sporen van God - deel III. CMBR. 
Postbus 16442, 2500 BK Den Haag; (070) 
313 67 80; cmbr@cmc.nu; € 6,00.

één van de acht korte hoofdstukken die 
enerzijds de geschiedenis en anderzijds 
de huidige positie van de islam beschrij-
ven. De stelregel van Joris Luyendijk is: 
‘Onmiskenbaar bestaan er kwesties die 
voor alle moslims belangrijk zijn, maar 
de uitleg die individuele moslims eraan 
geven kan heel uiteenlopend zijn.’ Van dit 

In Ziel en zaligheid.Volksgeloof in Neder-
land en Vlaanderen gaat Frans Tervoort op 
zoek naar die volksdevotie in Nederland 
en Vlaanderen.
‘Geloven doe je niet zozeer met je ver-
stand, maar vooral met je hart. En met 
handen en voeten’, schrijft kardinaal Dan-
neels in zijn voorwoord. Iedereen heeft 
behoefte aan rituelen en speciale plekken 
om troost te vinden, iets van het mysterie 
te ervaren. Die behoefte blijkt ook van-
daag nog levensgroot. Dit boek, waarin 
velen hen bekende plaatsen en bedevaar-
ten aantreffen, biedt veel informatie over 
bedevaarten, processies en zo meer. Het 
is rijk geïllustreerd met foto’s in kleur en 
zwart-wit en mede daardoor een luchtig 
boek. Voor meerdere mensen kan het een 
mooi cadeau zijn.     Peer Verhoeven 

Frans Tervoort Ziel en zaligheid. Volksgeloof in 
Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Terra Lan-
noo B.V. 2007 ISBN 978 90 2097 168 2; € 19,95

Van kerk naar kerk

De Betuwe heeft meer te bieden dan de 
beroemde bloesempracht in het voorjaar. 
Zo herbergt dit deel van de provincie Gel-
derland, gelegen tussen de Nederrijn en 
Lek in het noorden en de Waal in het zui-
den, ook een grote schat aan oude kerken, 
waarvan de geschiedenis soms teruggaat 
tot in de twaalfde eeuw. Al eeuwenlang 
wordt het beeld van de Betuwe bepaald 
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Berichten
Redactie

De Karmel in Nederland

Zaterdag 3 november 2007 en zaterdag 17 
mei 2008 houden de Nederlandse Karmel-
gemeenschappen een kennismakingsdag 
in het Karmelklooster aan de Steenstraat 
39 te Boxmeer. Er zijn mensen die zeggen 
dat er meer is tussen hemel en aarde en 
ervaren, dat we niet zozeer zelf het leven 
maken, maar dat het ons allereerst gege-
ven wordt om het te ontvangen en er iets 
mee te doen, - dat er een Schepper, Bron, 
Gever is. De Karmel is een beweging van 
mensen die dit Geheim dieper in hun le-
ven willen toelaten. 

Voor de kennismakingsdag of persoonlijke 
kennismaking Minie Pasop of Gerard Westen-
dorp, Karmelklooster, Steenstraat 39, 5831 JA 
Boxmeer (0485) 56 21 51 of 56 21 55; 
www.karmel.nl  g.westendorp@hetnet.nl
miniepasop@hetnet.nl 

De rijkdom van Advent en Kerst 

Joke Litjens organiseert samen met dag-
boekschrijven-specialist Christine de Vries 
een aantal workshops voor hen die zich 
op een andere manier willen voorberei-
den op de Kersttijd. Om te ontdekken hoe 
ze ruimte kunnen maken voor bezin-
ning, waardoor deze drukke periode vol 
verplichtingen een heel andere beleving 
krijgt. Het werkboek Fluisteringen van 
Licht van Christine de Vries krijgen alle 
deelnemers bij aanvang van de workshop 
uitgereikt. Workshop Rijkdom van Advent 
en Kerst: woensdag 21 november en don-
derdag 29 november van 10.00 tot 16.30 
uur in conferentiecentrum Onze Lieve 
Vrouw ter Eem, Amersfoort. Inschrijven 
via KRO Servicelijn 0900-1304 of per email 

martelaren. De tournee van ‘The Pelican’ 
start op de Katholieke Jongerendag in 
Den Bosch. De musical is verder te zien 
op 5 november in Hoogeveen (Theater 
de Tamboer, 20.00 uur), op 7 november 
in Roermond (Theaterhotel de Orangerie, 
20.00 uur), op 8 november in Den Haag 
(Theater Diligentia, 20.00 uur), en op 10 
november, officiële jubileumdag van Kerk 
in Nood, in Nijmegen (Stadsschouwburg, 
13.30 uur). Kaarten voor The Pelican 
kosten € 10,00 per stuk en zijn vanaf 6 
september te bestellen via (073) 613 08 20, 
per e-mail: pelican@kerkinnood.nl of via 
de webwinkel van Kerk in Nood www.
kerkinnood.nl. Meer informatie via de 
nieuwe jubileumkrant.

extra@kro.nl; kosten rond € 85,00. Ver-
volg workshop maandag 17 december van 
13.00 tot 16.30 uur in AKN gebouw in Hil-
versum; kosten rond € 30,00. 

Voedselvoorziening

Kan de aarde de wereldbevolking nog wel 
blijven voeden? Of zijn de grenzen van 
voedselvoorziening bijna bereikt? Welke 
stappen kan de internationale politiek 
zetten op weg naar een effectief voedsel-
beleid, dat zorgt voor eerlijke verdeling 
en verantwoorde productie van voedsel? 
En wat is de verantwoordelijkheid van de 
consumenten? Het Soeterbeeck Program-
ma van de Radboud Universiteit Nijmegen 
organiseert samen met het Thijmgenoot-
schap op zaterdag 10 november 2007 het 
symposium Voedsel en Globalisering. De 
grenzen in zicht. Het symposium vindt 
plaats in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 
te Amsterdam van 10.00 -16.30 uur. Meer 
informatie: www.ru.nl/voedsel. 

Marie-José Verbeek

De stilte spreekt

De stilte spreekt twee weekenden in het 
kloosterdorp Steyl. Tijdens deze dagen 
trekken we ons terug in de stilte, om te 
horen wat er in onszelf leeft aan 
levensvreugde, blokkades, blijdschap en 
angst. Met behulp van meditaties, oefenin-
gen en vooral stilte gaan we op zoek naar 
onszelf en stellen fundamentele levens-
vragen. Hoe ziet mijn leven er uit? Welke 
kant wil ik op? Welke weerstanden ervaar 
ik? Waar vind ik de kracht?
Eerste weekend van vrijdag 11 t/m zondag 
13 Januari 2008 ; tweede weekend van 
vrijdag 4 t/m zondag 6 April 2008. Aan-
komst 16 uur; vertrek 15 uur. Begeleiding 
Franck Ploum, Plaats: Missiehuis St. Mi-
chaelstr. 7, 5935 BL Steyl www.steyl.net 
 
Info en aanmelden: 06 48713792 of 
mamre-wvb@xs4all.nl

The Pelican
 
De musical The Pelican komt naar Ne-
derland in het kader van het zestigjarig 
bestaan van Kerk in Nood. The Pelican 
start 4 november op de Katholieke Jon-
gerendag in Den Bosch en is in de week 
daarna te zien in vier grote theaters in Ne-
derland. De Engelstalige productie wordt 
uitgevoerd door het Poolse theatergezel-
schap Theatre A, opgericht in 1996 en 
gespecialiseerd in modern toneel en dans 
in combinatie met een religieus thema. De 
Engelse teksten en liederen worden in het 
Nederlands ondertiteld. 
‘The Pelican’ gaat over de laatste mo-
menten in het leven van twaalf moderne 

Melodiek �� jaar

Melodiek organiseert een lieddag met Tom 
Löwental, zing mee! € 15,00 voor bladmu-
ziek, koffie of thee.

Schaarhuisstraat 14, ’s-Hertogenbosch. 
www.melodiek.nl
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Uw parochieblad

Lente in de herfst
Cees Remmers

In nogal wat parochiebladen wordt n.a.v. 
de vredesweek het verlangen naar- en het 
bidden voor vrede onder de aandacht ge-
bracht; ook de Oirschotse Klokken.
‘Al veertig jaar zetten IKV en Pax Christi 
zich in voor vrede, ver weg maar ook dicht-
bij. Ja, ook dichtbij zijn vrede en veiligheid 
in het geding. We leven immers met zo’n 
16 miljoen mensen in dit kikkerlandje. 
En iedereen kwaakt zijn eigen melodie op 
godsdienstig gebied. Dat levert spanningen 
op. En die kunnen tot heel nare ontladin-
gen leiden als ze niet worden gezien en be-
sproken. En dus opnieuw een vredesweek 
om het gesprek levend te houden. Dialoog 
tussen verschillende geloven en culturen. 
Dialoog betekent letterlijk ‘door het woord’. 
Enkel door samen in gesprek te gaan en 
te blijven kan er vrede groeien. Niet door 
wapens, wel door het woord.’

In De Hovenier van de parochie(s) in 
Meerhoven denkt een parochiaan hardop 
over de waarde van gebedsvieringen.
‘De eerste kerkgemeenschappen buiten 
Jeruzalem vierden liturgie zonder aanwe-
zigheid van een apostel - priester - en dus 
zonder eucharistieviering. ‘Zij vormden 
met elkaar een gemeenschap, braken het 
brood en wijdden zich aan gebed’. 
Ook bestaat de kerkelijke traditie om aan 
zieken ‘de communie te brengen’. Op deze 
manier kunnen zij toch deelnemen en ver-
bondenheid ervaren met de gemeenschap. 
Een Woord-en Communiedienst is gegroeid 
uit de behoefte aan een zondagsdienst 
omdat er geen priester voor handen is. Als 
de Eucharistieviering bij de priester hoort 
is het dan geen uitdaging om een liturgie-
viering te houden waartoe elke gedoopte 
geroepen is. Jezus heeft geen bezwaar. Im-
mers: ‘Waar er twee of drie in mijn naam 
samen zijn, ben ik in hun midden’…Dat 
bedoel ik met de eigen waarde van de ge-
bedsviering. Waarom zouden we als leken 
krampachtig het Sacrament des Altaars 
na willen bootsen…we kunnen ook anders 
liturgie vieren.’

Parochie-info van Gemert vertelt over 
De Schakels wat de naam is van een 
groep jongelui die overschakelen of al 
overgeschakeld zijn van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. In de parochiekrant 
vertellen ze wat ze deden.
‘We hebben ons het voorbije jaar verdiept 
in mensen met een handicap of beperking. 
We hadden gesprekken met mensen die 
door ziekte of een ongeluk in een rolstoel 
zitten of aan bed gekluisterd zijn. Ook heb-
ben we een interview met twee jongedames 
die een gehandicapt broertje hebben; over 
wat dat voor hén betekent. En we spra-
ken met ouders van een kind dat bij een 
ongeluk om het leven is gekomen en van 
wie zijn hart werd gedoneerd…en hoe dit 

allemaal verlopen is. En we werden op pad 
gestuurd om de plekken te fotograferen die 
moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met 
een handicap….en we hebben ook nog ver-
schillende avonden heel gezellig met elkaar 
doorgebracht.’

Wij Samen Kerk van Druten en Puiflijk 
gaat in op een artikel in Trouw waarin 
mgr. Karel Kasteel, die in het Vaticaan 
werkt, wordt geciteerd.
‘Hij zegt in dat interview: ‘Er zijn in 
Nederland onder de leken geen grote of 
bekende geloofsgetuigen meer. We horen 
in Rome eigenlijk alleen als er rare dingen 
aan de hand zijn’. Maar is dat wel zo, dat 
grote geloofsgetuigen hier ontbreken? Ik 
vraag het me af. Wat maakt een geloofs-
getuige eigenlijk groot? Bekendheid heeft 
hier weinig mee te maken. Zelf ben ik in 
mijn leven vooral geraakt door mensen die 
onbekend waren buiten hun eigen omge-
ving - net als Jezus in zijn tijd - maar door 
hun goedheid iets hebben laten zien van 
de schoonheid van het leven en de genade 
van God. Dat zijn onopvallende groothe-
den en die zijn er ook in Nederland. Ze 
zijn als het mosterdzaadje, het zout, de 
gist, het onzichtbare koninkrijk Gods in 
ons midden.’

Niet de pastoor bij de parochianen maar 
zij bij hem noemen ze in Berlicum-
Middelrode omgekeerd huisbezoek. Die 
ontmoetingsavonden van de voorbije 
drie jaar gaan nu verder onder de naam 
Vorming, verdieping en ontmoeting. Er is 
komende maanden ’n ruim en gevarieerd 
aanbod.
‘Bart Coolen komt vertellen hoe het hem 
vergaan is in Afghanistan en mensen uit 
Irak komen hun verhaal vertellen en dat 
van hun familie…Peer van de Ven laat 
ons delen in ‘t bijzondere verhaal van zijn 
voettocht naar Santiago…Vanuit de Heem-
kundekring wordt een lezing aangeboden 
over de religieuzen van Berlicum en Mid-
delrode n.a.v. het jubileumboek ‘Wij zijn 
geroepen’ … Een andere avond zijn we 
te gast op de Abdij van Berne….Er is een 
driedelige leerhuisserie over Maria Magda-
lena, een serie van zes bijeenkomsten over 
het Onze Vader, drie middagen over chris-
tendom en boeddhisme en acht avonden 
over de evangelist Johannes.’

In het Kontaktblad van de Martinusparo-
chie St. Oedenrode lees ik over vormelin-
gen die gesterkt door de H. Geest de goede 
geest laten zien.
‘Een tijdje geleden gingen onze vormelin-
gen met ouders en gastouders tijdens de 
meimaand in ’n sponsorvoettocht op weg 
naar Den Bosch. Een gezellige tocht die 
werd afgesloten met een indrukwekkende 
viering in de Bossche kathedraal. De jonge-

lui hadden heel wat sponsors weten te vin-
den. Aan het eind van de Vormselviering 
op 16 juni werd door Martijn van Ham het 
bedrag bekend gemaakt: € 913,00. Met dit 
geld zijn zes jongelui met een handicap via 
het Liliane Fonds geholpen; dankzij de vor-
melingen kunnen kinderen in ’n ontwik-
kelingsland nu revalideren.’

Gaandeweg van de Emmausparochie 
Den Bosch heeft een rubriek waarin de 
overledenen van de voorbije tijd worden 
genoemd en kernachtig gememoreerd 
met een alinea uit het gedachtenisprentje. 
Daarbij lees ik:
‘In de stiltekapel hangen de gedachtenis-
kruisjes met de namen van de mensen 
voor wie vanuit onze kerk het voorbije jaar 
de uitvaart is verzorgd. Eenmaal per kwar-
taal houdt de parochie een viering speciaal 
ter hunner nagedachtenis. Een persoonlijke 
uitnodiging voor die viering ontvangen de 
nabestaanden van hen die een jaar eerder 
zijn gestorven en van wie het kruisje een 
jaar lang in onze gedachteniskapel heeft 
gehangen en dat na de viering ter herinne-
ring wordt meegegeven voor thuis.’

En tenslotte de Petrusbode van Hilva-
renbeek n.a.v. de Monumentendag begin 
september. 
‘Op zondagmiddag 9 september hebben 
we onze deuren open gezet voor iedereen, 
groot-, klein- of niet gelovig. Die middag 
lieten we als kerk en parochie zien wat 
we hebben en wie zijn. Kerkgebouw én 
kerkgemeenschap mogen - vinden wij - 
best gezien worden! We lieten die middag 
daarom de rijkdom van ons verleden zien, 
‘mooie spullen’ die veelal op zolder verbor-
gen zijn of achter dikke deuren bewaard 
worden. Zo brachten we die dag een stuk 
verleden in beeld. Maar we lieten ook het 
heden zien: Hoe we nu met elkaar kerk 
zijn en hoe mensen - de levende stenen! 
- vaak groepsgewijs tijd en talenten aan de 
kerkgemeenschap geven. En ook daar zijn 
we fier op. Ruim 1200 mensen gingen in 
op onze uitnodiging ‘Kom ’ns kijken wat 
we hebben, kom ’ns kijken wie we zijn!’ 
Zo werd de nationale monumentendag ook 
ene Bikse monu-mensendag.’
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Robert Hursthert is een echte ‘Gentenoar’. 
In 1961 werd hij geboren in deze stad, waar 
hij nu nog woont. ‘Drie jaar heb ik de La-
tijnse school en daarna drie jaar de weten-
schappelijke richting gevolgd. Toen ik klaar 
was met de middelbare school, zoals jullie 
Nederlanders dat noemen, ben ik naar het 
seminarie gegaan. Maar na een jaar liep dit 
spaak. Vervolgens heb ik twee jaar gestu-
deerd voor onderwijzer. Daarna ben ik gaan 
werken. Eerst als administratief bediende en 
nu werk ik al vele jaren als conciërge in een 
psychiatrische instelling van de Broeders 
van Liefde in Gent. Soms dien ik de mis bij 
de augustijnen, met wie ik warme contac-
ten heb.’

Christenkatholiek
‘Mijn opvoeding gebeurde in de katholieke 
traditie. Voordat ik vijftien jaar was, heb ik 
de Kerk een beetje gelaten voor wat ze was; 
het interesseerde mij niet zo veel. Later als 
misdienaar begon ik God te ervaren. Op 
achttienjarige leeftijd hervond ik echt de be-
langstelling voor het geloof en begon ik een 
‘roeping’ te ervaren. Er groeide vanbinnen 
een verlangen om mijn leven in dienst te 
stellen van God. Het is lastig om vanuit een 
wetenschappelijk denken, vanuit mijn mid-
delbare schoolopleiding, om te schakelen 
naar een meer filosofische denkwijze. Een 
roeping houdt voor mij in dat ik celibatair 
leef; ik kies niet voor een gezinsleven. Maar 
ik heb deze zaken wel moeten afwegen en 
nu nog. Het leven als volwassene kwam 
voor mij in het teken te staan van deze 
zoektocht, met een diep verlangen de Heer 
te dienen.’

Roeping
‘Het was mijn keuze om naar het seminarie 
van het bisdom Gent te gaan. De directeur 
van mijn school was een grote steun bij het 
zetten van deze stap. Nog steeds snap ik 
niet waarom het is misgegaan. De proce-
dure was dat na een jaar filosofie de student 
werd teruggestuurd in de maatschappij om 
een ‘profane’ studie te doen, in mijn geval 
de lerarenopleiding. Na deze tijd heb ik mij 
weer gemeld bij het seminarie, maar ik was 
niet meer welkom. Voor de precieze reden 
van deze afwijzing tast ik in het duister. Het 
was een zeer grote teleurstelling en is me 
steeds blijven achtervolgen. Dat maakt het 
ook wel eens moeilijk. Diep van binnen is 
er onrust, omdat ik bang ben voor wat er op 
mij af gaat komen. Het persoonlijk gebed 
en de wisselwerking met God de Vader geeft 
me kracht om door te gaan.’

Een roeping
Louis de Mast

Het komende jaar laat Louis de Mast in een serie portretten telkens een jon-
gere persoon aan het woord, waarbij vooral de geloofsbeleving aan bod komt. 
Mensen die hij in het dagelijks leven in Gent (België) tegenkomt. Welke rol 
speelt geloof in hun leven? Voor deze tweede bijdrage sprak hij met Robert 
Hursthert (46). Een zoektocht met roeping.

Hoe hebben we het zover laten 
komen? We hebben niet opgelet, 
zijn er met beide voeten inge-
tuind.

De ziektekostenverzekering zoals 
we die in de vorige eeuw kenden, 
had een collectief karakter. Het 
idee was eenvoudig. Iedereen 
leverde vanuit zijn eigen inko-
men een bijdrage aan een grote, 
gemeenschappelijke pot. Je deed 
dit niet voor jezelf, je deed het 
ook niet vanuit jezelf. Je deed het 
per definitie voor anderen: omdat 
het verplicht was en volgens de 
wet hoorde. Mensen die het no-
dig hadden en het minder goed 
vergaan was, konden hierop een 
beroep doen. Natuurlijk leidde dit 
regelmatig tot misbruik, en dus 
tot afgunst en wrevel. Het signaal 
was echter duidelijk: individuali-
teit wordt pas mogelijk als er eerst 
een stevige collectieve bodem on-
der het bestaan is gelegd.

Maar de kosten rezen de pan uit. 
Het moest veranderen. De zorg-
verlenende instanties moesten 
goedkoper hun diensten leveren 
en dat schijnt volgens de heden-
daagse ideologie alleen maar te 
kunnen via het paardenmiddel 
van de concurrentie. En de men-
sen moesten meer eigen verant-
woordelijkheid dragen en dat kan 
volgens dezelfde ideologie alleen 
maar via financiële prikkels: door 
ze voor hun eigen onkosten te 
laten betalen.

Zo gebeurde. Je betaalt nu alleen 
voor diensten waar je zelf gebruik 
van denkt te maken. Je sluit een 
verzekering af op eigen maat: 
waarom zou je meer betalen dan 
nodig is, laat staan dat je voor 
anderen zou betalen? Inmiddels 
vindt men het normaal en van-
zelfsprekend, dat iedereen voor 
zichzelf zorgt en voor zichzelf 
verantwoordelijk is. Vind je het 
gek, dat nu van alle kanten wordt 
geklaagd dat mensen alleen maar 
aan zichzelf denken? Dat moesten 
ze toch?

Ik noem het een terugval in be-
schaving: eerst voor jezelf zorgen 
en dan pas voor anderen. Hoe 
hebben we het zover laten ko-
men?

Collectief

Postulaat
‘Zondag 17 september begin ik aan het 
apostolaat bij de Congregatie van de Broe-
ders van de Moeder van Vrede in Meet-
kerken. Zes maanden leef ik mee met de 
gemeenschap om daarna terug te keren in 
de maatschappij en mijn werk weer op te 
pakken. Sinds 15 augustus 2007 is deze 
Congregatie een feit. Daar voel ik me thuis, 
omdat de religieuzen daar zowel een con-
templatief leven leiden als midden tussen de 
mensen staan. Bijvoorbeeld zieken bezoe-
ken, vormingswerk, jeugdzorg. De gemeen-
schap is zeer op moeder Maria gericht. 
Na het apostolaat en de terugkeer in de 
maatschappij, ga ik beslissen of ik aan het 
noviciaat begin en intreed. Dan word ik dus 
een broeder van de Congregatie, alhoewel 
ik een priesterroeping ervaar. En dat wil ik 
graag in gemeenschap beleven. Het blijkt 
dat veel kloosterordes moeite hebben om 
een antwoord te vinden op nieuwe aanmel-
dingen, alhoewel het religieus leven onder 
druk staat en de roepingencrisis groter en 
groter wordt. Het blijft een moeizame weg, 
maar ik kan niet om mijn verlangen heen.

Robert Hursthert
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Gekist
Toon van Beek

Toen onze pa stierf, legde ik 
een aardappel in zijn kist. 
‘Mèr Toon toch, wè doede 
naa’, beet mijn oudste zus me 
toe. Mijn vader stierf in 1984. 
Het was toen nog niet gebrui-
kelijk, zoals tegenwoordig, om 
van een afscheid iets heel per-
soonlijks te maken. Vandaar 
dat mijn zus zo reageerde op 
de aardappel - voor mij een be-
wuste keuze, een uitdrukking 
van dankbaarheid. Heel zijn 
leven had hij in de Brabantse 
zandgrond gewroet om mij te 
voeden. Mijn moeder voedde 
me met het geloof. Zij begreep 
me meteen.

De herinnering aan de aard-
appel in de kist van onze pa 
kwam sterk terug toen ik deze 
zomer op bezoek was op de 
tentoonstelling van Nelleke 
de Laat. Ze is een kunstenares 
uit Berlicum. In al haar kunst-
zinnigheid bewoonde ze een 
tijdlang de portierswoning van 
het Noord-Brabants Museum 
in Den Bosch. Ze werkte er 
onder meer aan een nieuwe 
mantel voor de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch. 

Een jaar of negen geleden 
maakte Nelleke de Laat haar 
eigen doodskist. Deze was ook 
te zien in de portierswoning. 
Ik luisterde een gesprek af tus-
sen drie Indonesische zusters 
die deze doodskist niet goed 
konden begrijpen, maar ‘aha’ 
zeiden toen iemand ze had uit 
uitgelegd dat Nelleke de Laat 
er twee redenen voor heeft: 
dankbaarheid voor het kleur-
rijke leven dat Onze Lieve 
Heer haar heeft geschonken 

en een rotsvast geloof in een 
leven na de dood.

Ook mijn vader was ervan 
overtuigd dat er op zijn minst 
‘iets’ was na het sterven. Hij 
stierf in de tijd dat de aard-
appelen werden gepoot. De 
weken daarna heb ik herhaal-
delijk gekeken of er niet toe-
vallig een aardappelplant uit 
het graf tevoorschijn kwam. Ik 
verlangde naar een teken van 
leven van onze pa. 

Cees Remmers

* ‘Ik heb geen spijt van 
mijn suggestie om God ook 
Allah te noemen. Ik heb 
het daarmee klaargespeeld 
om God weer ’ns drie da-
gen in de belangstelling te 
krijgen. Maar ja, toen ging 
Jos Brink dood en begon 
de voetbalcompetitie en 
dus ging God weer in de 
ijskast…’
Bisschop Muskens.

* ‘Sommige kerkmensen 
besteden meer tijd aan 
onze Moeder de H. Kerk 
dan aan onze Vader in de 
hemel…’
Weber.

* ‘Toen God de man schiep
maakte zij maar ’n grapje’.
Ergens gelezen.

* ‘Er zit tegenwoordig zo 
weinig volk in de kerk dat 
God twijfelt aan het be-
staan van de mens’.
Mark Uytterhoeven.

* ‘Zonder mij zou jij niks 
zien’, zei de bril tot het 
oog.
‘Zonder mij zou jij niet 
eens bestaan’, zei het oog 
tot de bril.
Onbekend.

* ‘Priesters waren blij 
met het celibaat toen ze 
de vrouwen nog hoorden 
biechten’.
Onbekend.

* ‘n Ander woord voor 
wijnboer: druivenmelker
Gaston Durnez.

* ‘Wilders lijkt op een man 
met een hamer die denkt 
dat alles een spijker is’.
Mark Rutte.

* ‘Het is even riskant om 
te veel te geloven als te 
weinig te geloven’.
Diderot.

* ‘Men kan altijd vriende-
lijk zijn tegen mensen om 
wie men niks geeft’.
Oscar Wilde.


