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De honderdste

De honderdste aflevering van De Roerom. Het schip dat al voor
het elfde jaar aan zijn rondvaart bezig is wordt voor deze gele-
genheid iets meer ruimte gegund en in kleuren gesopt. De titel-
pagina ziet er bij gevolg anders en feestelijker uit dan gewoon-
lijk. De opzet en layout van dit honderdste nummer wijken af
van wat gebruikelijk is. Niet alle bijdragen van de vaste mede-
werkers staan op hun geëigende plaats, maar ze zijn er wel en
iedereen zal ze weten te vinden.

De 'wanorde' wordt niet alleen door de feestvreugde van de titel-
pagina veroorzaakt. Hieraan is ook het lange artikel 'Omwille
van Nu en Straks' debet. Het vormt een afzonderlijk katern, dat
in het hart van deze Roerom is opgenomen, maar daaruit ook los
gemaakt kan worden.
Wij hebben er voor gekozen om deze overdenkingen van Peer
Verhoeven een eigen paginering te geven. Het beslaat acht pagi-
na's en zal als aparte unit toegestuurd worden aan meerdere
mensen, van wie bekend is dat het reilen en zeilen van de sa-
menlevinghen ter harte gaat. Wij zijn benieuwdnaar uwen
hun reacties, waarvoor De Roerom in de nabije toekomst plaats

maart 1991

inruimt. Er blijft een nummer van zestien bladzijden over, die
grotendeels door onze vaste medewerkers gevuld worden. Er is
echter ook ruimte voor nieuws uit het veld. Voor André van
Kempen, graag gelezen columnist van De Roerom, die afscheid
heeft genomen als pastor van de Eindhovense Studenten Kerk;
voor de mijmeringen van Jan Rietveld, missionaris in Brazilië.
Ook voor Marianne Sormani, winnares van de Petrus Nolascus-
prijs '96. Zij laat horen wat haar in het leven beweegt en ter
harte gaat. Wij hebben er de titel 'Vasten en Verzoenen' aan ge-
geven en beschouwen het als een vastenmeditatie en oproep tot
opstanding. Arthur van Tongeren geeft een indruk van de dag
waarmee de Theologische Faculteit Tilburg haar zesde lustrum
heeft ingezet. Ook de vroegere hoofdredacteuren, Harrie Beex en
Ton Smits, doen bij gelegenheid van het verschijnen van de hon-
derdste Roerom hun zegje middels de pen van Frans van Hattum.
Want om goed te kunnen zien wie of wat je bent en waarheen je
gaat, moet je weten vanwaar je komt. De Roerom hoopt in de
toekomst temidden van vele anderen zichzelf te blijven.

. Deredactie
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Brieven
Antje

Mee veul plezier heb ik oew
verhaoltje wir gelezen Sientje!
't Is toch wel zo leuk, iedere
Roerom een Sientje tegen te ko-
men die telkens wir iets aanders
beleefde. Ik kan er nog echt van
genieten! Nee, 'n verhaoltje net
as van die hekserij van jullie
grutvadder, zo'n verhaoltje kan
ik nie vertellen, mar wel van
centen die uit de lucht kwamen
vallen. Bij ons in de pasterie
hebben we, naa onze pastoor
verhuisd is, van z'n huiskaomer
een inloopkaomer gemokt. Daor
komen op geregelde tije onze
aowe parochianen te saom om
gezellig te kaorten, te sjoelen,
naor missieverhaolen te luisteren
van auwe paoters, en gao zo mar
deur. Mee fistdaogen trakteren
we op gebak en unnen borrel en
mee sinterklaos kwaam den
echte sinterklaos op bezuuk mee
unne zwarte piet van 73 jaor. Dè
was toch leuk en gezellig. Daor
genieten onze gasten ècht van.
Op unne middag kwaam un me-
vrouw, ok om mee te koarten en
die brocht unnen heele grote zak
mee kopere centen mee. Die cen-
ten meuge gebruikt worre om
mee te kaorte. We hadde tien

schoteltjes vol mee centen en die
wirren verdeeld onder de kaor-
ters.
'Waor komen die centen toch
vandaon?' zin ze. 'Die centen ko-
men uit den hemel gevallen', zee
ik. Nou, dè begrepen ze nie. 'Er
valt toch gin geld uit den hemel'.
Ze hoeven het ook nie te begrij-
pen, want die mevrouw wilde
geheim blijven!
En as ik oe naa vertel Sientje,
hoe blij die meense daor mee
waren! Naa gaon ze nie mir naor
huis van: 'Ik heb venmiddag
unnen daolder verloren'. 't Gao
naa van den grote hoop! 't Is
leuk werk Sientje om aauw
meense bezig te haauwen. Ge be-
grijpt ze zo goed om dè ge zelf
ook aloud bent. Ze zèn heel
dankbaar vur al 't werk aon ze
besteed en daorom hoop ik dè ik
nog hillang vur ze maag blijven
zorgen!

Sientje bedank vur 't luisteren en
ik kijk wir uit naor oeuw vol-
gend verhaoltje! 't Allerbeste en
hil veul groeten van Antje van 't
Sacrament.

. A. Schilder, Tilburg.

Groeien in de hoogte weerkaatst in de diepte (@ Foto: Peer Verhoeven)
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De Roerom 100

Op 7 april 1987 verscheen het
eerste nummer van De Roerom.
Nu tien jaar later geven we vol
trots het honderdste nummer uit.
Mede door de inspanning van
zo'n tachtig vrijwilligers in de
afgelopen jaren is De Roerom
een zeer gewaardeerd periodiek
in de Nederlandse kerkprovincie
geworden. Gestart als een onaf-
hankelijk alternatief voor het
Bossche bisdomblad is De Roer-
om inmiddels uitgegroeid tot een
onafhankelijk maandblad voor
mensen persoonlijk, in parochies
of andere verbanden. Het is en
blijft een prestatie van formaat,
zeker tegen de achtergrond dat
het allemaal vrijwilligerswerk is,
dat we deze mijlpaal bereikt heb-
ben.

Uit de Roerom jaargang 1, nr 1

Het enthousiasme en de inspira-
tie van de totale Roerombemen-
sing kent geen grenzen. Wij zijn
hen daarvoor veel dank ver-
schuldigd. We zien de toekomst
hoopvol tegemoet. Het vrijwil-
ligerscorps kunnen we op peil
houden. Het aantal abonnees
blijft stabiel, groeit momenteel
zelfs iets, en onze financiële si-
tuatie is sluitend. Hierdoor ge-
ruggensteund loodsen we De
Roerom vol enthousiasme de
eenentwintigste eeuw binnen.
Wegaan ervoor! Welblijven wij
erop rekenen dat u nog vele ja-
ren een trouw abonnee zult blij-
ven en dat u met veel elan en
overtuiging ons blad aanbeveelt
bij vrienden en kennissen.

. Het bestuur

100
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In dagen van gemis

Ter afsluiting van de Goede Vrij-
dag Viering kan dit lied van Jaap
Zijlstra en Willem Vogel gezon-
gen worden. Met name het der-
de en vierde couplet rechtvaardi-
gen deze keuze. De beide eerstt'
coupletten, soms met herhaling
van het eerste, zingen wij in de
weekendvieringen na het noe-
men van de overledenen; natuur-
lijk in afwisseling met andere lil!-
deren van vergelijkbare inhoud.
Dit lied functioneert ook vaak iJl
avondwaken of uitvaarten. Op
deze wijze ontstaat er door het
jaar heen herkenning en wordt
het heengaan van Jezus en van
eigen dierbaren voelbaar met el
kaar in verband gebracht. Het
lied kan eenstemmig of vierstem-
mig gezongen worden.

Dolly

-- -_.---- ----
_.---
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zo broe-der - lijk na' - bij
.f-
ln

da - gen van ge- moei- te vindt

U daalt het duister in,

U deelt mijn angst en pijn.

zo dodelijk bedroefd

als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die

ter aarde valt en schreit.

een lotgenoot, een vriend -
o Heer die bij mij zijt.

-----

'Kloonschaap Dolly jaagt fantasie
op hol'. 'Maker Dolly vindt mers
klonen weerzinwekkend'. wee
koppen uit dagbladen, daags na-
dat het nieuws over Dolly we-
reldkundig gemaakt was. TotaaJ
verschillend van toon en inhoud.
Zo gaat dat, als we geconfron-
teerd worden met dergelijke be-
richten. Ze laten ons meteen
weer ervaren in welk spanning~;-
veld wij ons als mensen constant
bevinden. Van de ene kant de
verbazing en verwondering over
alles waartoe we in staat zijn;
maar daarnaast en dwars daar
doorheen ook de angst en de bt-
zorgdheid over dat 'alles' van
ons kunnen.
Dolly slaat de fantasie los en te
gelijkertijd de angst. De mens
staat tegenover zijn eigen 'pro-
duet', dat hem - en het is deze
keer ook nog eens echt een
schaap - aankijkt met ogen, die
zeggen: 'ik ben Dolly, maar wit
ben jij?' En de mens zal moeter
antwoorden: Voor de zoveelste
keer teruggegooid op onszelf.
Dat gebeurt in het klein, als we
onszelf tegenkomen; op onszelJ
stoten, gedwongen worden ons
doen en laten voor en tegenovei'
onszelf te verantwoorden. Maal
het gebeurt ook in het groot, al i
we onszelf ook daar tegenko-
men. Rond Dolly.

Niet alleen dr. 1.Wilmut en zijn
collega's staan voor de vraag,
wie ze zijn en vooral wie ze ho-
pen te zijn. Die vraag slaat over
op iedereen, die het nieuws rond
Dolly niet zo maar accepteert als
één van de vele berichten, waar
je dagelijks door overstroomd
wordt. We reageren gezamenlijk
- althans zo lijkt het - feilloosop
dit 'wetenschappelijk succes',
omdat we samen heel goed aan-
voelen, dat er vergaande conse-
quenties aan vast kunnen zitten.
Het klinkt mooi en nobel, dat het

klonen weldadig kan werken bij
het bestrijden van ziekten; dat de
mens er dus grote voordelen van
kan hebben; in die zin er hele-
maal niet bang voor hoeft te zijn.
Maar even sterk klinkt het angst-
wekkende door: 'maar wat als
het eens toegepast gaat worden
op het selecteren van mensen?'
Het feit, dat de maker van Dolly
dat weerzinwekkend vindt, is
geen enkele garantie dat het niet
zal gebeuren. Wat voor weerzin-
wekkends is er al niet door men-
sen tot stand gebracht. Juist die

u r mij.

ik bid U, laat het licht

dat doorbrak in uw smart

de zon die pasen heet

ook dagen in mijn hart.

,
---

ervaring versterkt de angstige be-
zorgdheid voor verdere ontwik-
kelingen op het gebied van het
klonen.

De vraag van schaap Dolly is be-
langrijk: 'Wie ben jij?' Gemakke-
lijk te beantwoorden: mens, wat
of wie anders? Eigenlijk zou
Dolly dan door moeten vragen:
'weet je wel wat dat betekent?
Weet je echt wat je zegt?' Als het
antwoord aan Dolly dan zou zijn
'niet zeuren, ik ben degene aan
wie je je bestaan te danken hebt',
misschien dat dan het gesprek
door zou gaan: aan wie heb jij je
bestaan te danken?'. Een lastige
en vervelende opmerking maar
mag gesteld worden. Lastig, ze-
ker als Dollyde mens zou blij-
ven aankijken, vragend, alsof ze
zeggen wil: 'blijf niet stom als
een schaap, maar spreek, geef
antwoord; het is voor jou goed te
weten wie jou gemaakt heeft.
Want zoals jij mij gemaakt hebt,
met mogelijkheden en onmoge-
lijkheden, zo is dat bij jou mis-
schien ook het geval. Ik moet me
gedragen naar jouw verwachtin-
gen; jij misschien naar de ver-
wachtingen van jouw maker.

Het is waar: 'Dolly jaagt de fan-
tasie op hol', nietper se te ver.
staan in de slechte zin.
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Na vijftig jaar

De redactie liet mij de vrijheid iets te schrijven naar aanleiding
van mijn gouden priesterfeest. Franciscus begon een nieuwe
dag altijd met het gebed: 'Heer, tot nu toe heb ik niets gedaan',
Hij had zo'n hoge verering voor het priesterschap, dat hij zelf
geen priester wilde worden. Ik zou hiermee kunnen volstaan,
maar dat is niet de bedoeling van de redactie.

Als priester-franciscaan heb ik
allerlei functies gehad, die zeker
een pastorale kant hadden. Maar
ik hoor mijn moeder nog vragen:
'Wanneer wordt je nu eindelijk
pastoor?' Zij vond al die neven-
beroepen maar niets. Een pries-
ter hoort pastoor te worden. Ik
heb het nooit verder gebracht
dan assistent van een pastoor en
ben nu zelfs in mijn eigen woon-
plaats Haghorst met veel genoe-
gen assistent van een diaken. En
daarnaast nog assistent-pastor in
Esbeek, nadat ik een lange perio-
de in Spoordonk dezelfde pasto-
rale functie had waargenomen.

Verpletterd
Waar ik ook woonde na mijn
priesterwijding (Maastricht, Leu-
ven, Drachten, Harlingen, Leeu-
warden, Rotterdam, Diessen-Hag
horst), steeds heb ik dagelijks of
in de weekeinden op verzoek
van een pastoor eucharistie ge-
vierd. Onder de vluchtelingen, in
Noord-Duitsland, zomer '50; in
sommige weekeinden zelfs zever
eucharistie-vieringen. Altijd in
protestantse kerken. Per motor
van de ene naar de andere paro-
chie. Tegenwoordig heel gewoon
in diverse Duitse bisdommen,
waar wegens het priestertekort,
pastores ver uiteen liggende pa-
rochies moeten bedienen en
'Blaulicht-Priester' worden ge-
noemd. In ons eigen land is de
priesternood nog niet zo hoog
als in Duitsland of Frankrijk.
Maar ook hier is de praktische
uitoefening van het pastorale be-
roep uiterst zwaar. Yves Congar
~.p., bekend theoloog en vorig
jaar overleden, zei al tijdens
Vaticanum II: 'De priesters, wor-
den tussen bisschoppen en leken
verpletterd'. Hij doelde niet al-
leen in de opinievorming, maar
ook op concilie-documenten
waarin bisschoppen en leken
ruimschoots aan bod kwamen.

Niet verstaan
Priesters, die de communicatie
tussen kerk en wereld willen
doorbreken, komen in een span-
ningsveld tussen profetisme en

gelatenheid. Wanneer zij profe-
tisch willen zijn brengen zij de
status-quo in gevaar. Dat kan
vooral voor talentvolle priesters
heel frustrerend zijn. Het geldt

dat niet. De stolp smoort alle ge-
luid. Zo zien we elkaar nog wel
praten, maar we verstaan elkaar
niet langer'.

Celibaat
In de loop van mijn priesterleven
heb ik, zoals de Nederlandse bis-
schoppen, al in 1970 het stand-
punt ingenomen, dat er ruimte
moet zijn voor gehuwde en on-
gehuwde priesters. Een opvat-
ting, die nu vele jaren later, door

evenzeer voor gehuwde predi-
kanten. Een Amerikaans onder-
zoeker, Robert Howe, zegt dat
ook predikanten zich vaak niet
vrij voelen in hun beroepsuit-
oefening. Een van zijn onder-
vraagden was bang om buiten
met zijn zoon te spelen, want
dan zouden de gemeenteleden
denken dat hij niets te doen had.
Een Frans socioloog zei over de
pastoors: 'de mensen zeggen,
niet te weten wat de pastoor
door de week doet en niet te be-
grijpen wat hij 's zondags zegt'.
Prof. H. Hoekendijk, protestants
theoloog, laat in het volgende ci-
taat zien hoe onmachtig priesters
en predikanten vaak zijn. 'Daar
staat een dominee op de preek-
stoel te praten. We verstaan hem
niet. Over de preekstoel heen
heeft men een glazen stolp gezet.
Die smoort alle geluid. Rondom
de preekstoel staan onze tijdge-
noten. Ook zij praten en roepen.
Maar daarbinnen verstaat men
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heel wat bisschoppen wordt ge-
deeld, maar in de Latijnse kerk
nog steeds niet is gerealiseerd. Er
zijn heel merkwaardige redene-
ringen voor de ontkoppeling van
priesterschap en celibaat, die
niets met theologie te maken
hebben. Ik las dezer dagen over
een katholiek jurist in de Vere-
nigde Staten, die vindt dat het
verplichte celibaat om genetische
redenen fundamenteel onjuist is.
Priesters zijn bovengemiddeld
begaafd en als zij zich onthou-
den van nageslacht heeft dat op
de duur desastreuze gevolgen
voor de kwaliteit van de katho-
lieken in de wereld. Hij rekende
uit, dat als in het jaar 1900 de
toen levende 40.000 priesters ge-
middeld drie kinderen hadden
gehad dan zou hun nageslacht
rond het jaar tweeduizend meer
dan een miljoen mensen hebben
geteld; van hoge kwaliteit. Een
bekend criminoloog in Limburg,
Dr. 1. Knibbeler, meende al in de

jaren zestig, dat door het celibaat
'het intellectuele niveau van Lim-
burg was gedrukt. Daardoor was
een belangrijk 'erfelijkheidsgoed'
weggevallen en kon de relatief
hoge criminaliteit worden ver-
klaard. Juist dezer dagen wordt
een en ander nog eens opgehaald
in 'Vrij Nederland' (1 februari,
p.73).

Specialiteit
Vooral na 1956 is er een scherpe
daling gekomen in het aantal
aanmeldingen op seminaries. Die
daling had dus niets te maken
met de gevolgen van het 1\veede
Vaticaans Concilie ('62-'65) zo-
als wel eens wordt beweerd. De
gezinnen werden kleiner en de
concurrentie met andere beroe-
pen sterker. Ik kom uit een tijd,
waarin rond de vijf procent van
de aanmeldingen op de drie se-
minaries van de Franciscanen
(Katwijk, Megen, Venray) uitein-
delijk in de theologie-opleiding
belandde. Vijfentwintig tot dertig
wijdingen per jaar was heel ge-
woon. Daarna ging het grootste
deel van deze jonge priesters nog
een jaar pastoraal-theologie stu-
deren in Maastricht. Een speciali-
teit van Franciscanen, al vanaf
1918. Een soortgelijke opleiding
in Nijmegen ging pas rond 1965
van start.

Lastdier
Ik wil deze korte beschouwing
eindigen met een citaat van Han
Fortmann, pastoraal-psycholoog
in Nijmegen. Deze tekst heeft mij
altijd sterk aangesproken, omdat
ze betrekking heeft op de 'ver-
borgen heiligheid' van de pries-
ter. De tekst staat ook in verband
met Franciscus, die zijn lichaam
'Broeder Ezel' noemde. Han Fort-
mann gaf een raadsel op. Waar
was in de parabel van de barm-
hartige Samaritaan de priester
van Jezus Christus verborgen?

Ik geef zijn antwoord als bemoe-
diging aan al die priesters en Ne-
derlandse katholieken, die gedul-
dig volhouden en het gevoel heb-
ben een zware last alleen te moe-
ten dragen. Inderdaad, de pries-
ter in de parabel 'is het lastdier
waarop de gewonde en uitge-
schudde man naar de herberg
werd gebracht. Daarin gelijken
wij dan ootmoedig op onze Heer,
van wie geschreven staat dat Hij
alle smarten heeft gedragen'.



Jeremia

De jobstijding

Berichten uit Dan!
Rampzalig nieuws
uit de bergen van Efraïm:
bericht het aan dit volk,
meld het in Jeruzalem:
vijanden op komst
uit het land ver weg!

Tegen de steden van Juda
verheffen ze hun geschreeuw.
Als wachters rond een akker
liggen ze rondom de stad.
Want tegen Mij plegen ze verzet

De gang die je gaat, je gedrag
doen je dit aan.
Dat is jouw ellende.
Zo bitter.
Zo knaagt het aan je hart.
(Jer.4, 15-18).

Mettelkens nieuwe beelden pro-
beert Jeremia zijn tijdgenoten
wakker te schudden. In het eer-
ste deel beeldt hij de geruchten-

Beer

stroom uit, verward nieuws uit
afgelegen streken. De stad Dan
was de meest noordelijk gelegen
stad van het vroegere Noordrijk.
Efraïm is een landstreek juist ten
noorden van Juda. Het onheil
nadert snel.
In het tweede deel is de vijand al
in het land. De vreselijke toe-
komst schildert Jeremia als wer-
kelijkheid. Het is de eigen schuld
van de mensen. Ze hebben zich
niet gehouden aan het verbond
met Jahwe. Daarom trekt Jahwe
ook zijn handen van hen af en
laat ze aan hun lot over, zegt
Jeremia. En hij laat het ook
Jahwe zelf zeggen in de laatste
regel.
In deel drie blijft Jahwe aan het
woord. Zijn woorden zijn gericht
tot een vrouw, namelijk het ko-
ninkrijk Juda, zijn 'ontrouwe
bruid'. Op dat moment in de toe-
komst zal het bittere berouw
knagen aan hun hart, helaas te
laat.
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Tekening: Harrie Beex
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Gevoeld
Gedacht
Gedicht

Camilo jij was mijn beer
ik had je bijna vijfentwintig jaar
je was kapot van het bestaan
het deed je overal zo zeer
't is goed dat je bent weg gegaan

ik kreeg je cadeau op 'n dag, zo maar
zo klein en kwetsbaar toen je kwam
ik stond daar en keek er naar
en wist die hoort voortaan bij mij
toen ik je in mijn hart en armen nam

over bergen en door dalen zijn we gegaan
samen jouw hand in de mijne
jouw vertrouwen zo eindeloos groot
daarom wilde ik naast je staan
jouw hand in de mijne
tot aan je dood

wat mij nog rest ... juist ja, jouw teddybeer
hij is nog niet versleten
en kan dus nog een leven mee
nog vaak zal ik hem tegenkomen
zo zal ik jullie niet vergeten

... Ik kreeg je cadeau op 'n dag, zo maar
zo klein en kwetsbaar zal 't zijn
dan sta ik daar en kijk er naar
en weet die hoort voortaan erbij
die geef ik dan de beer, die beer van jou en mij

Ik voel me soms als een teddyb'~er
zo eentje van heel lang geleden
kapot van 't eindeloos bestaan
gelapt, gestopt, telkens weer
nu stil... moe gestreden

'n mooie beer, goed in zijn vadt
met armen, benen, ogen, oren
die heeft niet ècht meegeleefd
die luisterde nooit in de nacht
die heeft je nooit echt kunnen horen

maar de kale afgeleefde beer
die heeft wat meegemaakt
geheimen, plezier en angst in dlJllkere nacht
die was er altijd weer
die trouwe teddybeer
heeft nooit een dag gestaakt

z'n poot aan een kant afgesleten
toen hij nog groot was en ik klein
z'n hand als nagels afgebeten
z'n oor zal wel door spuug geklompen zijn
gelukkig dat z'n oogjes nog altid helder staan

Vernietigend

In Marcus 5, 1-20 staat een
vreemd verhaal. Een man die
in de macht van een kwade
geest is, snelt op Jezus af,
valt op zijn knieën en brult:
'Wat wil je van me? Ik smeek
je in Godsnaam, val me niet
lastig'? Op de vraag hoe hij
heet antwoordt de man: 'Le-
gio, want we zijn met velen'.

Toen Jezus de boze geesten
verjoeg, nestelden zij zich in
een kudde varkens. Massaal
sloegen deze op de vlucht en
verdronken in het meer. Het
weerbarstige van dit verhaal
is dat de varkenshoeders,
buiten hun schuld om, ge-
troffen worden door een
ramp.

Juist dit verhaal kwam bij
mij op tijdens de uitbreiding
van de varkenspest. Ik meen
nu te begrijpen dat het niet
gaat over deze éne persoon
die in de ban is van ziek-
makende krachten. Het gaat
over 'de mens'. In mijzelf er-
vaar ik tegenstrijdige gevoe-
lens die me heen en weer
schudden. Aan welke kant
sta ik, als duizenden gezonde
beesten moeten worden afge-
maakt om een epidemie on-
der controle te krijgen? Er zit
iets fundamenteel fout in ons
vraag- en aanbodsysteem.

Blijf van me af, hoor ik me-
zelf denken als ik mijn luxe
moet inleveren. Misschien
dat ik na de gekke koeien-
ziekte en de varkenspest be-
ter begrijp dat het virus Le-
gio zich eigenlijk in 'ons' ge-
nesteld heeft. Zonder het te
willen, wentelen we het
kwaad af op anderen.
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Vasten en verzoenen

Marianne Sormani ontving op 31 januari j.1. de Petrus Nolas-
cusprijs om het werk van haar groep in het Huis van Bewaring
te Amsterdam. Zij hield bij deze gelegenheid een toespraak,
waaruit wij enkele passages citeren en zij schreef een impres-
sie over wat ze met Franci~;cus wèl en met de hedendaagse
glamour en glitter nièt heeft. Een Vastenmeditatie of Roep tot
Opstanding.

Franciscaanse spiritualiteit en
mijn leven van alledag. Spiritu-
aliteit vind ik zo'n groot en ver-
heven klinkend woord, dat ik
bijna dacht: 'Daar kan ik niets
over zeggen, daar moet je toch
zeker beroeps voor zijn?!' Maar
deze gedachte werd onmiddellijk
verdrongen, want er staat geluk-
kig 'Franciscaans' voor. Hoe
werkt Franciscus in mijn leven?

Meerwaarde
Goed, allereerst dit: Franciscus is
voor mij een optelsom met meer-
waarde, zoiets als 1 + 1 = meer
dan twee. Dit behoeft enige uit-
leg, te beginnen bij de eerste 1.
De eerste 1 staat voor mijn kin-
derjaren. Ik ben vrijzinnig ka-
tholiek opgevoed en ik geloof-
de... en hoe! Ik was tot mijn ne-
gende heilig overtuigd van het
bestaan van Sinterklaas, dus je
kunt nagaan hoe stevig dat met
Onze Lieve Heer zat. Maar, lang-
zamerhand ging Onze Lieve Heer
wat knellen. Ik groeide maar ik
was niet in staat hem mee te la-
ten groeien; hij bleef onzelie-
veheertje. Bovendien kreeg ik
steeds meer last van de wereld
waarin ik opgroeide: Westers,
Wit en Welgesteld. Ik heb er al-
tijd met volle teugen van geno-
ten, maar toch voelde ik steeds
duidelijker, wat een soort rode
draad in mijn leven blijkt te zijn
en ik het best kan verwoorden

in de steek liet, dook Marx lang-
zaam maar zeker op. Alleonge-
lijkwaardigheid zou opgelost
kunnen worden door een wereld-

feet der gerechtigheid zonder te-
derheid, zonder liefde.

Accepteren
1 + 1 optellen lijkt eenvoudig.
Toch heeft het mij jaren gekost
en ik ben er nog niet; maar het is
nu al zeker dat het meer is dan
2. Franciscus is meer dan mijn
wankelmoedige geloof plus mijn
zoeken naar rechtvaardigheid.
En die meerwaarde zit volgens
mij in het feit dat Franciscus nog

wijd communisme, zo geloofde
ik. Maar, na verloop van tijd
ging ook Marx knellen en niet
omdat hij niet meegroeide; hij
was uitgegroeid. Camus heeft

Drie boeven kloppen met de vraag voor eten aan bij een klui-
zenarij waar Franciscus met enkele broeders verblijft. Franciscus

is zelf op dat moment uit bedelen en de portier, broeder Angelo,
stuurt de drie kwaad weg. Wat halen die dieven en moordenaars
wel in hun hoofd? Als Franciscus thuiskomt en hoort wat broeder
Angelo gedaan heeft, wordt hij boos om de wreedheid die deze
begaan heeft. Hij beveelt hem achter de drie aan te gaan en hun
brood en wijn te brengen. Broeder Angelo vindt de drie, vraagt
hun nederig om vergeving en biedt het brood en de wijn aan. Het
hart van de drie verzacht en uiteindelijk worden zij ook minder-
broeder.

als: mijn geploeter met onze on-
macht tot gerechtigheid.
En dan de tweede 1 van de optel
som. Waar onzelieveheertjeme

exact geformuleerd waar achteraf
voor mij het knelpunt zat. Marx,
zo schreef hij, is de 'prophète de
la justice sans tendresse' de pro-
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alleen maar een wegwijzer is,
niet een doel. Het verhaal gaat
dus verder tot in eeuwigheid zal
ik maar zeggen. Ik vind in Fran-
ciscus dat wat mij op een voor
mij behapbare wijze voert naar
waar het in het evangelie om
gaat. Ik kan zijn gedachtegang
volgen, zijn geworstel. Via hem
kom ik op een weg om die on-
macht tot gerechtigheid te leren
accepteren, wat niet wil zeggen
dat ik mij erbij neerleg. Een ui-
terst bevrijdende weg; een weg
ook waar falen liefdevol inbegre-
pen is. Waar drukt Franciscus
mij met mijn neus op? Hierop:
ieder mens is Gods geliefde kind,
ieder van ons telt, wij zijn in de
ware zin zusters en broeders; ie-
der met ons eigen jasje aan en in
dat jasje zullen we het hier in dit
aardse leven moeten doen.
Waarom zo? Waarom worden wij

zo verschillend geboren, zijn ta-
lenten zo ongelijk verdeeld, zijn
onze jasjes zo anders? Wat ik
langzaam maar zeker durf te
aanvaarden is dat ik, dankbaar
voor het goede, dit leven samen
met al zijn kinderen te leven
heb. En dat houdt voor mij in:
vertrouwen en ook overlaten,
mijzelf niet overschatten en niet
onderschatten. Nederigheid in de
schone zin van het woord en
liefde, want God heeft ieder
mens net zo graag gewild als Hij
mij gewild heeft. Ga d'r maar
aan staan!

Piepklein fijn
Dat heeft complexe gevolgen en
langzaam maar zeker merk ik
dat mijn leven een grote wen-
ding heeft gemaakt. Waar ik
vroeger van luxe en glitter ge-
noot, waar ik in overvloed leef-
de, daar is nu de glans vanaf. Ik
verbaas mij daar soms over. Het
is niet dat ik daar moeite voor
hoef te doen. Integendeel, ik
moet er niet meer aan denken.
Vroeger bij ons thuis merkte ik
hoe tijd- en energierovend bezit
en geld zijn en ik was bang voor
die grote zorg. Ik woon nu in
mijn piepkleine huurhuisje en
geniet van die vrijheid. Ik leef
zoveel simpeler, eet eenvoudig,
ga naar de wasserette, geef wei-
nig uit aan kleren. Begrijp wel,
ik leef natuurlijk toch in over-
vloed, ik heb werk en verdien
genoeg. Ik ben 80% gaan wer-
ken en heb nog voldoende. Dat is
trouwens opvallend. Vroeger,
ook in de tijd dat er veel geld
was, had ik altijd tekort, het geld
vloog weg. Ineens merk ik dat
dit niet meer zo is. Ik houd niet
over, omdat ik niet spaar, maar
ik kan hier en daar weggeven,
zonder dat ik tekort heb. Dit
heeft helemaal niets te maken
met een misplaatste poging tot
armoede in navolging van Fran-
ciscus of zoiets edelmoedigs.
Nee, het komt vanzelf, voelt
goed en past.

Dikke jas
Complexe gevolgen: wat ik net
zei over ieder mens als geliefd
kind van God, ieder in zijn eigen
jasje, dat is een boeiend proces,
waar ik nooit mee klaar zal zijn.
Op een van de kerstfeesten pas
in de Bijlmerbajes bij een groep
extra bewaakte gedetineerden
was een man die mij nog steeds



voor ogen staat. Knap, fraai fi-
guur, dik zwart haar, fonkelende
zwarte ogen; een huurmoorde-
naar met niemand weet hoeveel
doden op zijn geweten; heel ex-
plosief. Iedereen heeft plezier op
dat feest, eet, drinkt, zingt, lacht.
behalve hij. Hij praat continu

Als ik vrij ben
En dan het verhaal van Gabriele.
Een Italiaanse jongen, al vanaf
zijn dertiende verslaafd, zeven-
entwintig op het moment van de
ontmoeting. Als hij eenmaal
clean is in het huis van bewa-
ring, ontpopt hij zich als een

I
~-I

Ik kan mij een samenleving v Jorstellen
waar in het Wetboek van Strefrecht staat
dat zij die zich meer toe-eigenen aan geld en goed dan voor
hun dagelijks bestaan strikt noodzakelijk is, strafbaar zijn;
dat waar dit mondiaal geschiedt er sprake is van georgani-
seerde misdaad.

heel indringend in op zijn buur-
man; als een mitrailleur. Lacht
niet, zingt niet. Zo stoer maar
ook zo bang dat hij zich geen
moment durft te laten gaan. Een
koelbloedige moordenaar en een
angstig jochie. Wat zou het mak
kelijk zijn hem af te doen met
engerd en hufter en nog zo wat

prachtig mens, vitaal, vol initia-
tief, dierbaar. Op een dag zegt hij
tegen me: Marianne, nu mag je
me zo graag, maar als ik een-
maal vrij ben en ik toch weer te-
rugval en jij me tegenkomt, dan
ben ik een monster; vergeet dat
niet. Gabriele waarschuwt mij
voor 'zijn jasje'. Ik begin nu

termen. Maar er is ook dat ene
moment waarop ik hem even
heel voorzichtig in de maling
kan nemen en zijn pantser even
afvalt; een gaatje in zijn dikke
jas waardoor even het geliefde
kind van God te zien is.

steeds beter mensen te accepte-
ren zoals ze zijn. Wat ik daar in
de gevangenis leer is dat ik maar
een heel klein stukje van een an-
der mens ervaar en niemand, ab-
soluut niemand kan beoordelen,
laat staan veroordelen. God kijkt

r--.~-.

I Ik kan me een samenleving voorstellen
waar in het Wetboek van Strafrecht staat
dat het ontwikkelen, produceren en verkopen van wapens
gelijk staat aan moord op grote schaal;
dat het bedenken van wapens voor mensen met korte armen
(versta 'kinderen') als hoogste kwaad wordt genoemd.

-~

~-

anders. Soms is het alsof ik dat
voel, ineens heel even, als ik
daar naar iemand zit te luisteren.
Een boeiend proces, maar soms
ook zó moeilijk. Op een of an-
dere irritante manier lukt het mij
in de gevangenis gemakkelijker
dan op mijn werk, ten opzichte
van de bazen.

Toch gewoon
Ik werk bij een multinational en
heb daar problemen mee. Ik uit
mijn ongenoegen vaak luid en
ongezouten, ook tegen een direc-
teur, wiens ster jaarlijks verder
omhoog schiet en met wie ik zo
af en toe van gedachten wissel.
Langzaam maar zeker is er toch
een soort wederzijds respect ont-
staan, hoewel wij het niet met el-
kaar eens zijn. Vorig jaar was ik
in Megen toen hij de nieuwjaars-
toespraak hield. Toen ik terug-
kwam lag daar een enveloppe

met zijn toespraak. Hij had me
niet gezien en wilde toch dat ik
las wat hij te zeggen had. Hij
hoopte dat ik kon zien dat hij
wel naar me luistert. Zo zijn er
tal van kleine voorvallen waarbij
de relatie plebs-baasje juist door
het scherp te spelen, doorbroken
wordt en een gewone, menselijke
relatie voelbaar wordt.
Tot dit laatste was ik, denk ik,
zonder Franciscus niet in staat
geweest. Het is natuurlijk niet zo
dat hij mij kant en klare oplos-
singen voorschotelt. Ik ontdek
veeleer, dat ik met zijn hulp, bij-
voorbeeld door het lezen van
zijn vermaningen, stapje voor
stapje verder kom op de weg die
ik zoek. En ik heb ook gemerkt
dat ik daarbij mensen nodig heb
die samen met mij die weg gaan.
Regelmatig gevoed door gebed.
Want zonder dat helpt zelfs geen
lieve Franciscus me meer!

-- - -- -- --
.

- --

1Ik kan me een samenleving voorstellen
waar in het Wetboek van Strafrecht staat
dat aan mensen werk weigeren, aan jongeren geen onderwijs I
geven, aan zieken medischehulp onthouden,omdat ze geen '
identiteitsbewijs hebben strafbaar is:
dat ook maar één mens op deze aardbodem 'illegaal' noemen
een grove misdaad tegen de menselijke waardigheid is.
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Abdijhuis

Zomerweken 1997

* Van april tot oktober worden
er in het Abdijhuis - centrum
voor ontmoeting en bezinning

- te Heeswijk talloze weken
georganiseerd, zoals schilder-
en tekenweken, vakantie-
bezinningsweken, een yoga-
week en een oase-week.

Programma Abdijhuis

* Van 4 tot 6 april wordt een
weekend georganiseerd over
mannenvriendschappen. Een

weekend voor mannen, homo
of hetero, die hun verhalen,
ervaringen, frustraties, vragen
en verlangens rond mannen-
vriendschappen willen delen.

* Van 11 tot 13 april 1997 in
het Abdijhuis een thema-
weekend over rouwverwerking

'Je levenspartner kwijt door
de dood'.

. Informatie: Abdijhuis, post-
bus 64, 5473 ZH Heeswijk;
telefoon (0413) 29 3145 (tus-
sen 9.00 uur en 17.00 uur).

Werkgroep voor

liturgie Heeswijk

* 22 maart 1997: Theo Ker-
sten leidt een dag waarin het
kind in de liturgie centraal
staat.

. Informatie: Werkgroep voor
liturgie Hees wijk, Abdij van
Berne, 5473 AD Heeswijk; te-
lefoon (0413) 291394

Kinderarbeid

In maart bezoekt Marleen Pe-
ters uit Helvoirt enkele projec-
ten van Mensen in Nood rond
kinderarbeid.

*
16, 17 en 24 april doet Mar-

leen verslag van haar ervarin-
gen in Zuid-India in Eindho-
ven, Den Bosch en Boxmeer.
Alle geïnteresseerden zijn
welkom.

. Informatie of opgave:
Missiecentrum Den Boseh,
(073) 692 1333.

Neemt zijn hoed en gaat

Drie jaar al hangt er een kranten-
knipsel in mijn studeerkamer af-
komstig uit het Duitse weekblad
'Die Zeit'; van 7 mei 1993 om
precies te zijn. Het betreft een
necrologie van de Duitse dichter
Hans Sahl die in dat jaar over-
leed. Ik kende deze man niet,
maar onder zijn foto, en profil,
staat een gedicht afgedrukt dat
mij trof door de zachte toon van
aanvaarding en verzoening. Het
is een gestileerd, 'gedicht' af-
scheid van het menselijk be-
staan. Een afscheid, zo doet ver-
moeden, waaraan een hectisch
leven voorafging. Het knipsel
ging vaak door mijn handen en
steeds opnieuw las ik het ge-
dicht. Bijdeze geef ik het aan u
door via een snelgemaakte verta-
ling, en zal ik na drie jaar het ar-
tikel eindelijk eens uitlezen.

1-----

Ik weet dat ik snel zal sterven

-------

Ik weet, dat ik snel zal sterven,
te lang al was ik op deze wereld te gast;
op deze vlek, dit stukje aarde,
dat jij, mijn God, als je bestaat, mij gaf.

Wat blijft er van al wat ik deed en onderging?
Slechts een kleinigheid: een mens vond plaats.
Een mens, die weet, dat hij nu sterven zal
en moe is en zegt: het is mij genoeg.

Bijna zo oud als deze, mijn eeuw
van vlammenzeeën, moorden en gefolter,
van volksverdervers en volksverachters,
geliefd, gehaat, gevreesd en bewonderd.

Daarom neem, 0 broeder, een hand vol aarde
en geef ze mij als afscheid bij vertrek.
Ik weet, dat ik snel zal sterven.
Een gast neemt stilletjes zijn hoed en gaat.

-~,._-~.-

Goede vaart

Zr. Benitia

Bij gelegenheid van de honderd-
ste uitgave van De Roerom wil ik
graag even kwijt, dat ik enkele
jaren geleden de hoofdredacteur
heb gevraagd om de naam 'Roer-
om' te mogen verbinden aan
mijn zeilboot, waarmee ik met
mooi weer en als ik vrij ben op
de Maas zit.
Gedragen door het water, ge-
stuwd door de wind en gekoes-
terd door de zon, die in de avond
dikwijls in een prachtig kleuren-
patroon ondergaat, ervaar ik dat
heerlijke ontspannen en bevrij-
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den de gevoel soms als een ge-
bed. En juist die kleurrijke erva-
ring van de Geest, die waait
waar Hij wil, dit bevrijdende en
warme gevoel vind ik terug in
De Roerom. Daarom vond ik het
zo'n passende naam voor mijn
boot naast andere dubbele lagen,
die je nog in die naam kunt leg-
gen. 'Er is geen wind voor wie
geen haven heeft' is een bekende
slogan onder ons, schippers. Dus
als u op het water mij tegenkomt
in mijn 'Roerom', dan weet u,
dat ik altijd goede wind heb in
welke richting ik ook vaar, want
ik ben goed geïnspireerd mede
door de honderdvoudige Roer-
om.
Daarom ben ik natuurlijk van
het begin af aan abonnee ge-
weest, omdat ik een fris blad ver-
wachtte met eigentijdse geluiden,
waar de mensen en ook ikzelf
wat aan hebben en inspiratie in
vinden.
Onze werkgroepen nemen artike-
len uit De Roerom om ze medita-
tief met elkaar te bespreken en
vorige week nog vroeg me ie-
mand of ik iets had over 'het le-
ven hierna, maar dan wel iets
van deze tijd' was de letterlijke
vraag.

I__J

Uit mijn herinnering kon ik een
artikel uit De Roerom aanreiken,
dat me zelf eens had geïnspi-
reerd bij mijn preek bij gelegen-
heid van Hemelvaart. Zoals ge-
zegd maak ik - al varend - spe-
lenderwijs reclame voor De
Roerom te water maar ook te
land: met mijn medepastor Zr.
Benitia hebben we menig lid
aangedragen voor De Roerom
want als je ergens enthousiast
voor bent, kunt je het niet laten
om erover te praten.
Roerom, bedankt en goede vaart!

Peter Konings



Ik zou De Roerom niet missen

Bij gelegenheid van de honderdste Roerom vindt de redactie
het gepast, om beide vroegere hoofdredacteuren een terug- en
vooruitblik te gunnen. Frans van Hattum sprak met Harrie Beex
en Ton Smits en wat hij hoorde kunt u lezen. Er mag verschil
van gedachten en gevoelens zijn. Niet iedereen is als vechtjas
in de wieg gelegd en de redactie voelt er niet voor om inciden-
ten in het pastorale veld tot explosieven op te stoken of man te-
gen man gevechten uit te lokken. Vele mensen zouden hun an-
tenne binnen halen. Wij zien meer heil in een fundamentele be-
zinning en mild geuite kritiek dan in confrontatie. Geen mens
willen we raken.

Harrie Beex

De Roerom bestaat sinds april
1987. De Roerom bestaat tien
jaar. De geboorte ervan paste in
de geest van de tijd. De kerk wa,
bezig zich vanaf de basis te ver-
nieuwen. Een brede beweging
was dat, gedragen door gelovi-
gen, vrijwilligers, parochiebe-
sturen, priesters en pastoraal
werkers, religieuzen; en in het
Bossche diocees ondersteund
door twee achtereenvolgende
bisschoppen: Bekkers en Bluys-
sen. Het was een enthousiaste,
creatieve beweging in een sfeer
van optimisme. Het gaat goed
met de kerk. De benoeming van
bisschop Ter Schure kwam als
een koude douche. Verdwenen
was de dialoog. Terug was het
decreet. Aan de basis een gevoel
van machteloosheid. Men be-
greep elkaars standpunt volko-
men, maar ieder zat in het zijne
gevangen. De communicatie
kwam niet op gang, men kon el-
kaar niet vinden.

De tijd was er een van talloze
initiatieven. De Acht Mei Bewe-
ging kwam op, de Mariënburg-
groep ontstond, de vrouwenge-
loofsbeweging deed van zich
spreken; overal werden parochiE-

bladen opgericht en organiseer-
den vrijwilligers zich in werk-
groepen. Er was behoefte om de
gebeurtenissen op te schrijven
en kritisch te volgen; om paro-
chies de wegen te wijzen waar-
langs de vernieuwing zich bleef
bewegen. Daar was een blad
voor nodig: De Roerom. Een blad
dat de parochies wilde helpen 'er
wat roerigheid in te houden'
(Roerom 1,1 pag.1)

Harrie Beex en Ton Smits, redac-
teuren van de eerste jaren, verge-
lijken de huidige Roerom met die
van toen. De tekening van de
acht geredde zielen - Noach en

In gesprek met
Harrie Beex en
Ton Smits

de zijnen die de zondvloed over-
leefden - prijkt nog altijd op de
voorpagina. Nog altijd zijn er de
kolommen uiterst links en
rechts, waarin cursussen en an-
dere activiteiten worden aange-
kondigd. Maar veranderd is de
toon van het blad. De Roerom is
wijs geworden. Misschien wel te
wijs. Het is een leesblad tegen-
woordig. Smits en Beex missen

de strijdvaardigheid, de geest-
drift, de agressie, de pit. 'Hoe
kun je zonder dat de relatie tus-
sen God en mens ter sprake
brengen', vragen zij zich af.
'Maar misschien hoorde die
strijdvaardigheid wel bij de gene-
ratie van toen. De kerk is ook
niet meer wat ze was in '87.
Er zijn veel mensen weggejaagd.
Pastoraal werkers en vrouwen
zijn uit het zicht geraakt. Men-
sen zijn moedeloos geworden. Ze

Ton Smits

geloven het wel. De verschillen-
de kampen hebben zich gesett-
led. De standpunten die men
heeft liggen vast. De kritiek die
op elkaar wordt uitgeoefend is al
meer dan een decennium lang
dezelfde'.

Wat betekent dat voor de toe-
komst van De Roerom? Beex en
Smits zijn het erover eens dat er
veel zal gaan veranderen. Harrie
Beex hoopt op een fusie met het
bisdomblad. 'Los van elkaar zijn
beide bladen ten dode opgeschre-
ven. Misschien dat de bisschop
zal inzien dat zij elkaar nodig
hebben'. In de redactie van het
nieuwe blad horen dan wel een
paar vechterstypes thuis.

Ton Smits denkt niets bij de toe-
komst van De Roerom. 'Ik heb er
afstand van genomen'. Smits zou
De Roerom mogelijk niet missen
als die niet meer bij hem in de
bus viel. 'Misschien moet ik
mijn energie wel in iets heel
nieuws gaan steken', overweegt
hij. 'God komt tegenwoordig
meer en indringender buiten de
kerk ter sprake dan er binnen.
Hij heeft die kerk trouwens ook
nooit opgericht'.

Sarah - Yasmine

* 20 maart, 3 en 17 april 1997
van 10.00 uur - 16.00 uur in

de Choorstraat 7,5211 KZ
Den Bosch : 'De strijd om
weer de zon te zijn'. Een cur-
sus over Chung Hyung Ky-
ung, Koreaanse theologe. Ze

werd in 1991 op slag wereld-
beroemd door haar optreden
tijdens de Assemblee van de
Wereldraad van kerken in
Australié.

. Informatie: Sarah Yasmine,
Cyclamestraat 1 , 5644 KH
Eindhoven; telefoon (040) 212
6241

Oosterse kerken

* 27 maart - 30 maart 1997:
We vieren de Goede Week en
Pasen.
Voor wie in een sfeer van
gastvrijheid en bezinning de
vieringen van de Grote of Hei-
lige Week en Pasen willen
meemaken in de Sint Johan-
nes van Damascuskapel (ka-
tholieke Byzantijnse ritus,
Nederlandstalig) bestaat er
gelegenheid vanaf woensdag
(late namiddag) tot en met de
middag van Eerste Paasdag
te logeren op het centrum van
AOK.

. Informatie: Or. Nuijensstraat
4, 5014 RL Tilburg; telefoon
(013) 5368985.

De ontembare

vrouw

* Van 15 tot 18 april organi-
seert het DAC in Huissen een
week over het boek 'De On-
tembare Vrouw' van dr. Cla-
rissa Pinkola Estés. Daarin
schetst zij de valkuilen en be-
proevingen die op ieders weg

komen.

. Informatie: oAC, Postbus
59, 6850 AB Huissen; tele-
foon (026) 32590 06.

-------.----
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Han Fortmann

Centrum

* 21 maart 20.00 uur: Lezing
God en wereld. Met Prof. R.
Munnik. Is er wel een kloof
tussen materie en geest?
Plaats: Studentenkerk, Eras-
muslaan 15.

* 22 maart 10.00 uur: Start

'Het theater der ikken' met
Shanti van lersel.

* 24 maart 7.30 uur: Start
'Zelfbezinning in de vasten-

week' met Peter Kooij.

* 21 t/m 23 maart weekend:
Sacred Dance op weg
naar Pasen.

* 30 maart 10.30 uur: maan-
delijkse zondagviering o.l.v.
docenten HFC.

* Alle werkdagen open. Medi-
tatie 8.00 - 9.30 uur en 17.15-
17.45 uur.

. Informatie: HFC, René
Descartesdreef 21 Nijmegen;
telefoon (024) 361 90 10.

Geloven in

beweging

* 3 mei 1997 in de IJsselhal-
len te Zwolle houdt de Acht
Mei Beweging haar dertiende
manifestatie onder het motto

'Geloven in beweging'. Zij no-
digt ook alle leden van de

bisschoppenconferentie hier-
voor uit.

. Informatie: Brigittenstraat
15, 3512 KJ Utrecht; telefoon
(030) 234 33 56 maandag -
donderdag van 9.00 tot 12.00
uur.

De Tiltenberg

* Van 27 maart tot 30 maart

'De Goede Week voor vrou-
wen'. Boven water komen is
het thema. In het bezinnings-
proces laten de deelneem-

sters zich meevoeren op de
stroom van het verhaal van

'Skelettenvrouw' uit het boek

'De ontembare vrouw van
Clarissa Pinkola Estés .

. Informatie: De Tiltenberg,
ZlIkerduinweg375, 2114 AM
Vogelenzang; telefoon (0252)
51 7044

Witte koekoek in de San Salvator

Op donderdag 6 februari j.1. presenteerde Ine Verhoeven haar
tweede dichtbundel 'Witte koekoek en roomse kamille' in de
San Salvatorkerk te 's-Hertogenbosch tijdens een intieme vie-
ring van geladen woorden en stemmige muziek.

'Streel mijn leven, kus mijn
dood' haar eerste bundel, bracht
zoveel deining in Ine Verhoe-
ven's innerlijk teweeg, dat zij
niet lang daarna zwanger raakte
van deze tweede vrucht. 'Hij
heeft hetzelfde snuitje als mijn
eersteling', constateerde Ine met
voldoening en zij wilde hem
graag ten doop houden temidden
van een toch grote kring vrien-
den en bekenden.

Onbegaan
Als peter vertelde Hans Luyten
van uitgeverij Dabar in een
boeiend doopgesprek over wat
hem drijft in de keuze van pete-
kinderen voor zijn fonds. Men-
sen die niet de gebaande wegen
gaan, strijd moeten leveren met
zichzelf en de wereld om hem
heen; die vooral hebben zijn
voorkeur. Die altijd op weg zijn
naar 'het andere', rusteloos zoe-
kend naar het nieuwe, het nog
ongezegde.
Het zijn vaak geen vrolijke ver-
halen die dan opborrelen. Maar
je ziet achter de woorden nieuwe
mensen opstaan, gelouterd, zich-
zelf geworden. Zo ook Ine Ver-
hoeven. Ongekende eigenschap-
pen in haar kwamen aan de op-
pervlakte en in haar gevecht met
en om haarzelf kreeg zij steun
van het woord. In krachtige taal
en met durf geeft zij zich prijs,
voor wie onbevangen wil lezen'.
'Zie of je er iets aan hebt, lees
maar', besloot Luyten zijn woord
tot moeder en kind en de familie-
kring om hen heen.

Weer geboren
Frans Boddeke, redacteur van het
onlangs opgeheven blad 'Front-
lijn' en goede vriend van Ine
Verhoeven, beperkte zich als
gastheer niet tot een warm wel-
kom in, zoals hij zei, 'de witte
koekoek onder de roomse ker-
ken: de Salvator' , maar gidste
ons fijngevoelig door één van de
verzen uit de bundel, getiteld
'Exhibitionist'. Een zelfportret
met ingehouden kleuren:
'Dan keer ik huiswaarts
naar mijn woning
in het oosten van de stad
en wandel langs de ezel
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en de herten
en neem de waterhoentjes
langs de plas
in gedachten mee
als kleine zwarte uivers

en weer ben ik geboren
waar ik eens geboren was:

Mijn tijd verglijdt
Harpmuziek, gecomponeerd en
gespeeld door dochter Patricia in
Stockholm, spon glasheldere dra-
den tussen de voorgedragen ver-
zen door Ine zelf en door Catha-
rina Visser. Als een aquarel, dat

goed', tekent de veelgehoorde
euforie rondom dit soort erva-
ringen in feestelijke kleuren:
'Het was mij zo een vreugde
geweest, een feest geweest.
Mijn geest was uit mijn lijf
gegaan en had mij alles
en nog meer, nog veel meer
doen verstaan.
Ooit zal ik weer gaan zoals
die ochtend en voorgoed.
Het was zo goed, zo goed:

Ze droeg de bundel op aan haar
dochter Patricia en noemt zich-
zelf daarin de 'witte koekoek'.
De roomse kamille groeide en
bloeide in haar voortuin, jaren-
lang en spontaan en zoals ver-
meld in de opdracht 'was mij tot
vele tekenen rond leven en
dood'.

Ine overhandigt haar bundel aan vriend en schrijfgenoot Frans Boddeke,

redemptorist (@ Foto: Wim Baars)

het voorjaar van haar leven ver-
beeldt, klinkt het vers: 'Ik wist
het niet', dat aldus in weemoed
wegdroomt:
'En mijn jonge tijd verglijdt
Ik leef in verwachting
volzwanger van leeg

Ik wist het niet:

Haar bijna-daad-ervaring, ver-
woord in 'Het was zo goed, zo

Pastor Bernard Speekenbrink als
steun en toeverlaat in moeilijke
tijden en Ad Blijlevens, redemp-
torist, auteur en vooral ook
trouwe vriend voor Ine, kregen
de bundel persoonlijk aangebo-
den. Een boeiende stem die uit-
nodigt tot lezen en namijmeren.

. 'Wittekoekoek en roomse ka-
mille', Ine Verhoeven, Dabar-
Luyten, Aalsmeer. Prijs f 17,90.



Open Huis Theologische Faculteit Tilburg

Zondag 2 februari hield de Theologische Faculteit Tilburg (TFT)
haar jaarlijkse Open Huis. Dit jaar had deze dag een bijzonder
tintje, omdat de TFT dertig jaar bestaat. Het Open Huis was de
eerste in een reeks van activiteiten, die bij gelegenheid van dit
zesde lustrum worden georganiseerd onder het motto 'Religie
en cultuur'.

Na de viering in de studenten-
kerk begeefik me tegen 12.45
uur naar het gebouw van de
Theologische Faculteit. Het blijkt
in de kantine gezellig druk te
zijn. Al zeker zo'n honderdvijftig
mensen. Het Open Huis lokt
blijkbaar velen om eens een
kijkje te komen nemen in de
keuken van de TFT.
Rond de klok van één wordt de
dag geopend door prof dr. B.
Vedder, decaan van de faculteit.
Hij memoreert het dertigjarig be-
staan. Door het jaar heen zullen
er verschillende activiteiten
plaatsvinden, waaronder een dag
met lezingen rond literatuur en
religie, een prijsvraag 'Hemels
Tilburg', de uitgave van een lus-
trumboek en een lustrumactie
'Kindertehuis Pakistan'. Een veel-
zijdig programma.
Dit kan zeker worden gezegd
van het aanbod voor deze mid-
dag. De bezoeker heeft keuze uit
verschillende openbare colleges.
Daarnaast een tweegesprek over
religie en politiek en een forum-
discussie met studenten van de
faculteit. Allemaal even interes-
sant. De locaties liggen nogal uit-
een; tussentijds 'overwippen' is
er niet bij.

Forum
Onder leiding van Frans Teunis-
sen praten vijf theologiestuden-
ten over waarom zij voor deze
studie hebben gekozen. Zo voor
de hand ligt dat toch niet in deze
tijd. 'Nee, en steeds weer die
vraag of je pastor wilt worden
gaat ook vervelen', zegt een van
hen, 'maar als je daarop ja zegt,
wordt het snel stil:
De buitenwereld heeft een be-
perkt idee over theologie en
denkt vaak dat theologen alle-
maal iets in de kerk willen gaan
doen. De keuze voor deze studie
wordt veel meer bepaald door de
breedte van het vak. 'Bijna elke
wetenschap komt aan bod, je
krijgt filosofie, recht, geschiede-
nis. Je ontwikkelt een brede ba-
sis: Maar theologie heeft toch
ook iets te maken met God en
met geloven? Dat beamen de vijf

'maar in tegenstelling tot wat
veel mensen denken leer je hier
niet hoe je moet geloven. Je leert
er eerder niet geloven. Je leert
met (geloofs) vragen om te gaan,
maar krijgt zeker niet de ant-

ten wel af wat de mensen van
hen willen.
De opleiding biedt een breed ka-
der om na te denken over God,
geloof en levensvragen. Een leu-
ke, veelzijdige en uitdagende stu-
die.

In den beginne...
Met deze woorden begint in de
bijbel het verhaal van schepping
van hemel en aarde. Niemand
was erbij en toch heeft iedereen
er een beeld van. Als ergens Reli-

Frans Teunissen

woorden. Doordat je veel met
geloofs- en zingevingsvragen be-
zig bent en jezelf bevraagt, blijft
de studie niet buiten je. Het zit je
op en onder de huid. Bovendien
is er een veelheid aan vakken,
met elk een behoorlijke studie-
last; een zware studie'. Wat ze
missen in de opleiding is aan-
dacht voor politiek en seculiere
literatuur.

Paus
Onvermijdelijk doemt de vraag
op wat zij later willen worden.
Enkelen willen iets in de kerk of
in een ziekenhuis gaan doen.
Anderen zien eerder de politiek,
journalistiek of een psychologi-
sche beroepspraktijk als toe-
komst. Iemand uit de zaal zegt:
'Iets schrijven, iets in de politiek,
klinkt nogal vaag'. Repliek van
het forum: de TFT verzorgt een
wetenschappelijk opleiding, is
geen HBO.Een van de studentes:
'Ik kan wel zeggen dat ik paus
word, dat is heel concreet, maar
wat heb je daar aan?' Ze wach-

gie en Cultuur nauw verweven
zijn dan wel in het omgaan met
verhalen over het begin. Dit
werd ons duidelijk bij het college
'Het begin heeft vele gezichten,
Schepping in bijbel en vele cultu-
ren' van prof. dr. Ellen van Wol-
de. Volgens de Aboriginals bij-
voorbeeld begon alles in de
Droomtijd, waarin de Voorouders
de wereld te voorschijn en tot le-
ven zongen. En in India gelooft
men dat er in het begin niets
was, slechts 'Het Ene, de vorme-
loze leegte. Verlangen bracht het
tot ontwikkeling; verlangen, het
eerste zaad van het bewustzijn'.
Scheppingsverhalen zijn geba-
seerd op ervaringen van mensen.
Ze komen voort uit het nadenken
over God en begin; we proberen
zo betekenis te geven aan dat be-
gin, maar doen dat vanuit het
nu. Verhalen van het begin zijn
dus altijd cultuurgebonden.
Vaak vergeten we dit en denken
al te weten wat er staat. Zo zijn
wij bijvoorbeeld snel geneigd de
mens als sluitstuk van de schep-

ping te zien. Van Wolde liet ons
echter zien dat de mens 'slechts'
een onderdeel van het grote ge-
heel is. De woorden voor 'aarde'
(adama) en 'mens' (adám) heb-
ben dezelfde stam. En wie werd
eerst geschapen, man of vrouw?
In onze vooral door mannen
gedomineerde maatschappij is
eeuwenlang het eerste geleerd.
Als we enkel de tekst lezen en
onze eigen context vergeten, ont-
dekken we: 'God schept de
mens, en maakt de mens een
hulp die bij hem past, een gelijk-
waardig 'tegenover'. Dàn pas is
er sprake van man - vrouw (isj -
isja) , ze ontstaan aan elkaar:
Wat mij betreft smaakt dit naar
meer. Voor wie dat ook zo voelt
is het boek 'Verhalen van het be-
gin' van Ellen van Wolde de
moeite waard.

Religie en politiek
Jan Marijnissen,1\veede Kamer-
lid SP, en Bert Roebben, docent
moraaltheologie TFT, gingen met
elkaar over dit onderwerp in ge-
sprek. Een pittige tweespraak.
Marijnissen: 'Waarden als waar-
digheid, gelijkwaardigheid en so-
lidariteit zijn belangrijk. Religies
en kerken zijn vaak transport-
middelen van universele normen
en waarden. Christenen hebben
echter teveel pretenties als dra-
ger of oorsprong van cultuur:
Volgens Roebben is de rol van re-
ligie in de politiek wel degelijk
van belang: 'Zij moet tegen be-
staand onrecht verzet aanteke-
nen: Bisschop Muskens heeft on-
langs met zijn uitspraken een
aanzet gegeven, maar het is de
taak van elke christen. 'We zijn
er nog niet, maar fragmenten
van heil moet men durven erken-
nen. Een christen moet in die
spanning staan en haar uithou-
den: Toch vindt ook Roebben dat
we er voor moeten waken religie
en politiek te dicht bij elkaar te
brengen. Solidariteit is een be-
langrijk begrip, in politiek èn re-
ligie. Volgens Marijnissen moet
de overheid een baken zijn: 'Als
zij wetten aanneemt die de soli-
dariteit afbreken, moet zij niet
gek opkijken als de samenleving
ook zo gaat denken: En Roebben
vindt dat de religies zich meer in
de samenleving moeten laten ho-
ren.
Een geslaagd Open Huis voor
zo'n vijfhonderd belangstellen-
den.
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Kangoeroe

Onze oudste kleindochter be-
reidt zich voor op haar Eerste
Communie. Zo groot alweer.
Alle kinderen die meedoen,
hebben een dier toegewezen
gekregen. Waarom weet ik
niet. Maar zo troffen mijn
kleindochter en een kangoe-
roe elkaar. De kangoeroe
hangt met een foto van mijn
kleindochter op haar buik aan
een grote regenboog in de
kerk. En in de tekstboekjes is
zij getekend met een kleintje
in haar buidel. Mijn klein-
dochter had eigenlijk liever
een poes of een hondje gehad.
Maar zo'n kangoeroe heeft
toch ook wel wat.
In de viering waarin de com-
municantjes zich voorstellen,
lezen kinderen het schep-
pingsverhaal voor. Mijn grote
kleindochter begint. Helder en
duidelijk klinken uit haar
mond de eerste woorden van
de Bijbel: 'In het begin schiep
God... Het ontroert me. Zo
dikwijls al heb ik deze woor-
den gelezen, gesproken en ge-
hoord, in steeds nieuwe situa-
ties met steeds andere men-
sen. Maar nu door een klein-
kind de ruimte ingestuurd,
klinken ze als nieuw, als zelf
een begin. Het geeft mij een
tof gevoel: het Verhaal gaat.
Op het tekeningetje in het
boekje komt het kleine kan-
goeroetje met haar kopje uit
de buidel van haar moeder.
Als een begin. De 'coming-
out' van mijn kleindochter.
Ze heeft diep in de buidel van
haar ouder getast, zonder nog
te beseffen hoe diep; en er
woorden uitgehaald van een
dragende kracht, zonder nog
te beseffen dat zijzelf nu ook
draagster van die woorden is.
Het oude verhaal klinkt deze
morgen nieuw. De moeder
van mijn kleindochter deelt
het Brood uit. Deze dag is
goed. Vrouwen, moeders en
dochters, die de dienst mee
maken. Niet meer onzichtbaar
aanwezig zoals ooit aan de
voet van de Sinaï en de eeu-
wen en eeuwen lang daarna.
Ook nog niet helemaal op
haar plaats, maar het Verhaal
gaat verder. In elke generatie
duikt het als nieuw weer op.
Ik voel me een tevreden kan-
goeroe met een buidel vol toe-
komstverwachting.

Anonimiteit

Nu en dan publiceren parochie-
bladen iets over werkers in de
parochie. Dat is een goede zaak.
We weten langzamerhand wel
dat er gemiddeld zo'n tweehon-
derd mensen op een of andere
manier actief zijn; maar het wie,
wat, wanneer, waarom en hoe
zijn vaak verre van duidelijk.
Neem bij voorbeeld het kosters-
werk. In Haren (Groningen) be-
stond de kostersgroep vijftien
jaar, reden om eens iets over dat
kerkenwerk te vertellen:

'Ik open de deur,
de kerk is verlaten,
leeg en een beetje kil.
Mijn eigen stappen zijn te horen,
het is er ook zo stil.

Eerst naar de schakelkast,
de kerk komt in het volle licht.
Geen enkele lamp stuk.
Het voorbedenboek
achter in de kerk.
Openslaan de juiste datum,
het zijn maar kleine zaken.
Nu de kaarsen,
de Godslamp als laatste
en ineens is er de sfeer.
De sacristie, de kluis moet open,
de cijfercombinatie,
dat moet heel precies.
De kluis wil echt niet open,
als ik niet de juiste cijfers kies.
De kelken, schalen,
de hosties, de wijn
en het water in een karaf.
Dat moet naar de credenstafel,
ik loop een paar keer op en af.
De klok moet nog geluid worden,
die hangt in de toren.
Het is een klein klokje,
maar toch ver te horen.
Het liedjesbord,
de kleur van de zondag
en niet te vergeten de microfoon.
Geen piep en bijgeluiden,
precies de juiste toon.
Een laatste blik op het altaar,
alles is gedaan.

De dienst is ten einde,
ik ga weer aan het werk.
En het duurt dan ook maar even
en ik sta weer in een lege kerk.
Ik loop nog even
langs de banken
en alles ziet er weer keurig uit.
Geen lampjes vergeten,
alle kaarsjes gedoofd,
dat moet ik zeker weten,
alvorens ik de hoofddeur sluit:

Wat weet een parochiaan van het
werk van een pastoraatsgroep?
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Meestal komt hij niet verder dan
wat vaag geprevel over 'iets van
de pastorie'. MunteljVliert in
Den Bosch gaf een kijkje. Con-
creet ging het over beraad ten
aanzien van kerkelijke dienstver-
lening rond het overlijden van
parochianen. Ik kom daar nog
eens op terug. Thssendoor las ik
nog het volgende:

'Een belangrijk onderdeel van de
werkwijze van onze pastoraats-
groep is het behandelen van de
post. Dit geeft soms aanleiding
tot verschillende visies op pasto-
rale activiteiten.
Het gezamenlijk behandelen van
de post typeert dan ook het mede
dragen van pastoraal beleid.
Daarnaast heeft de behandeling
van de post ook geleid tot het
ontstaan van leesmappen die cir-
culeren onder de leden van paro-
chiebestuur en pastoraatsgroep :
Het suggereert dat de groep in de
daagse realiteit wil staan, toe-
standen en ontwikkelingen in en
buiten de kerk wil kennen.

De Martinus-werkgroep Con-
tactblad St. Oedenrode showt
voor de gelegenheid zichzelf
eens. Ze laat de parochianen
weten wat er verzet moet wor-
den vóór het blad in de brieven-
bus valt. Als de redactie en de
drukker hun werk gedaan heb-
ben, moeten zo'n twintigduizend
A4tjes op volgorde gelegd en ge-
controleerd worden; ingelegd,
geniet en gevouwen en ten be-
hoeve van de bezorging in sta-
pels verdeeld. Ook 'Kerk aan
huis' uit Schijndellaat weten
dat het parochieblad een vouw-
ploeg heeft. Er worden namen
genoemd. Dat is goed om paro-
chiële anonimiteit te doorbreken.

Van misdienaars weten kerkgan-
gers veelal niet méér dan dat ze
er zijn en dat ze elk jaar een uit-
stapje maken. In 'den Perck' uit
Helmond grabbelt een zekere
Rolf in vijfentwintig jaren erva-
ring als misdienaar. Hij begon
destijds als kruip-engeltje.
Kruipengeitje?

'Ja', zegt Rolf, 'zo heten de jong-
ste misdienaartjes die tijdens de
Hoogmis met een kaars mogen
lopen en die het mis dienen nog
moeten leren. Daarna word je
aspirantacoliet, dat is een mis-

Uw parochieblad

dienaar die in de stille Heilige
Missen dient; en acoliet ben je,
als je in de Hoogmis assisteert.
We leerden het mis dienen van
zuster Wouthera. Het was een
echte mannenwereld in die tijd.
Er kwam nooit een vrouw of een
meisje in de sacristie, laat staan
op het altaar. Ik vond dat het zo
hoorde. Wij hadden thuis alleen
jongens, dus ik was niet gewend
met meisjes om te gaan. Ik weet
nog dat ik dacht: als er misdie-
nettes komen, hou ik ermee op.
Tot ik op een keer toevallig met
een meisje de mis moest dienen.
Dat viel toen zo mee dat ik toch
maar gebleven ben. Je moet te-
genwoordig sterk in je schoenen
staan, want op school word je
uitgelachen als ze in de gaten
hebben dat je misdienaar bent.
Niet iedereen kan er tegen om
zich daar niks van aan te trek-
ken.
Nu is er een tekort aan misdie-
naars. De zaterdagavondmis
kunnen we al niet meer verzor-
gen. De mensen van de liturgie-
groep vangen dat op:

Het zijn simpeleverhaaltjes,
geen hoogvliegers, maar toch
niet van dertien-in-een-dozijn.
Want ze doorbreken gemakke-
lijke vanzelfsprekendheden. Ze
dragen ertoe bij dat de parochie-
gemeenschap niet in mooie theo-
rie blijft steken. Omdat ze gaten
maken in de grauwsluier van
parochiele anonimiteit.



De melkersbroek van Jopie Huisman

bevrijdingstheologie, de Peruaan
Gustavo Guttierez. Die beweert:
'Zolang er nog armoede voortko-
mend uit onrecht zal bestaan,
zolang zal er nog een bevrijdings-
theologie bestaan'.
Wat doet die bevrijdingstheologie
immers, als je het op de keeper
beschouwt? Het geweld predi-
ken? Het marxisme verheerlij-
ken? De rijken bespotten ten
gunste van de anderen? Het
woordje God vervangen door het
woordje politiek? Ik denk dat ze
niets van dat alles doet. Ze doet
wat lopie Huisman doet: waarde
geven aan datgene wat wegge-
worpen is. Zo zie ik in die mel-
kersbroek de grote massa van de
mensen uit mijn parochie die op
het land werken. Een enkeling
kan een schonkige koe melken
die van hem zelf is. De grote
meerderheid zit onder de koeien
van de grotere grondbezitters.

Weggeworpen vodden
Ik schreef al vaker dat er niet
veel aandacht voor onze streek
is, noch van de kant van de poli-
tici, noch van beleidsmakers,
technici, industrie en zelfs niet
van de kerkelijke overheid. De
mensen hier zijn als vodden
weggeworpen. Dat is niet te prui-
men. Voor mij niet, maar ook
niet voor de veertig mensen die
in de parochie werken en er veel
tijd in steken. In feite zijn we ge-
woon een stelletje voddenrapers.

geboren, is inmiddels 75 jaar en
heeft zich in zijn leven met veel
dingen bezig gehouden. Onder
andere met het ophalen van vod-
den. Af en toe schildert hij. In
zijn commentaar op het schilde-
rij van de melkersbroek zegt hij:
'In 1973 raakte ik plotseling in
grote privéproblemen. Ik was he-
lemaal op mezelf teruggeworpen.
Toen vond ik tussen de rommel
die broek. Een afgetobde, tachtig
keer verstelde, smerige meIkers-
broek. Ik zag me zelf daarin. Hij
weerspiegelde de toestand van
mijn ziel. Toen heb ik hem mee-
genomen en geschilderd. Ook
omdat andere mensen zich erin
herkenden, is het mijn redding
geweest. Ik heb er mijn identiteit
door teruggevonden, Eigenlijk
een zelfportret.

-----r-
In april 1994 maakten v/e in De Roerom kennis met Jan
Rietveld in het artikel: 'Het levert geweldige rijkdom op'.
Een bijdrage in de seriE' 'Groeiend Geloven'. Hij vertelde
over zijn leven in Brabant, zijn studie in Wageningen (land-
bouw in droge gebieden) en daarna zijn studie missiologie
in Heerlen. Sinds 1986 werkt hij als landbouwdeskundige
en pastoor van de paro:hie Soa Sebastiao do Umbuzeiro
in Brazilië. Vanuit Braziië schrijft hij regelmatig brieven
naar Nederland. Zijn vnenden hier zorgen voor rondzen-
ding. Vorig jaar ontving De Roerom een 'rondzendbrief'.
Hierin vraagt hij zich af of je op deze manier moet commu-
niceren. Lopen in deze brieven het persoonlijke en het
minder persoonlijke niet te veel door elkaar? Het is wel, al-
dus Jan Rietveld,een p 'aktisch middel om contacten te be-
waren en wat stoom af te blazen. Het kan er spannen in
het gebied waar hij werkt. De strategie is proberen te over-
leven en in een gespannen situatie ben je meer dan nor-
maal naar binnen geric 11.
De laatste rondzendbrief is geïnspireerd op een afbeelding
van de 'melkersbroek' (Ieschilderd door Jopie Huisman. Dit
verhaal willen we u nie1onthouden.

------ ---

Bevrijdingstheologie
lopie Huisman schildert de rom-
mel die hij bij de mensen op-
haalt en hij schildert met een
enorme nauwkeurigheid. De
melkersbroek deed me denken
aan Sjerp, zoon van een land-
arbeider, aan zijn familie, aan
mijn vader en ook aan de bevrij-
dingstheologie. Daar is ontzet-
tend veel over gezegd. Momen-

teel zijn er ve-
len die met een
tevreden en uit-
gestreken ge-
zicht beweren:
'Die theologie
was materia-
lisme en com-
munisme van
het zuiverste
water. Gelukkig
heeft die zijn
tijd gehad'.
Onlangs waren
er weer veroor-
delende gelui-
den te horen
van de grote
Romeinse denk-
tank, kardinaal
Ratzinger, die
voortdurend en-
kel de zwakke
kanten van de-
ze theologie,
die in Latijns
Amerika gebo-
ren is, naar vo-
ren haalt.

Gonny Becks

------------- ---

Vorig jaar zomer ben ik voor het
eerst in mijn leven in Friesland
geweest. De aanleiding was de
dood van Sjerp, eind 1994. Sjerp
was een Wageningse studie-
vriend, geboren in Koudum in
Friesland. In de zeven jaar studie
ben ik erg op hem gesteld ge-
raakt en hem tevens steeds meer
gaan bewonderen om zijn vast-
houdendheid. Geboren in een
groot gezin met weinig financiële
middelen en met een grote liefde
voor de landbouw, begon hij na
zijn lagere school te studeren
aan de lagere landbouwschool.
Daarna wilde Sjerp doorstuderen
en ging naar de middelbare land-
bouwschool, vervolgens naar de
hogere landbouwschool en uit-
eindelijk, op een leeftijd dat de
normale student daar al aan het
afstuderen was, naar de land-
bouwhogeschool in Wageningen.

De jaren daar vielen hem zwaar,
maar hij zag zijn inspanningen
beloond. Hij kwam te werken bij
de landinrichtingsdienst en klom
daar gestaag op totdat bij plotse-
ling stierf door een hersenbloe-
ding. Wil, zijn vrouw, bleef met
twee zoons achter. Vorige zomer
maakte ik met Wil een tocht
langs de plaatsen die belangrijk
zijn geweest in Sjerps leven. Zo
kwamen we in Workum, de
plaats van zijn middelbare land-
bouwschool. Echter ook de
plaats van het lopie Huisman

museum. Mijn vader had me
daar wel eens enthousiaste ver-
halen over verteld. We besloten
binnen te gaan.

Identiteit
lopie Huisman werd in Workum

Inspiratie
Ik vond het moeilijk om die mel-
kersbroek in het museum achter
te laten. De zeefdrukken die er
van gemaakt worden waren voor
mij te duur. En alleen ingelijst
werden ze verkocht, want de
schilder wilde niet, dat ze als
poster aan de muur geplakt zou
worden. Ik moest me tevreden
stellen met een ansichtkaart je.
Toen ik voor mijn vertrek bij Wil
afscheid ging nemen, kreeg ik
een grote koker, waarin een zeef-
druk van de melkersbroek. Zij
had lopie Huisman geschreven
en het verhaal erbij verteld. Die
had toen toestemming gegeven
om de zeefdruk los te verkopen.
1èrug in Brazilië heb ik hem on-
middellijk laten inlijsten en nu
hangt hij niet ver van een andere
voddenraper. Dagelijks kijk ik
ernaar en dagelijks geven ze me
inspiratie om er weer tegenaante
gaan.

Ik luister dan
liever naar de
vader van deJopie Huisman, Broek van een koemelker, olieverf, 1975

DEROEROM.JAARCANG11. NUMMER7. MAART]997 13



André van Kempen nam afscheid

André van Kempen, 21 jaar lang studentenpastor van ESK, de
Eindhovense Studenten Kerk, nam op 29 januari afscheid. De
ESK is sinds 1980 een oecumenische kerkgemeenschap. De
rooms-katholieke, Nederlands-hervormde en gereformeerde
geloofsgroepen werken tlierin samen. André trad op vanuit de
rooms-katholieke traditie. In de 'Van Trierzaal' van het Bestuurs-
gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven werd ter ere
van hem een receptie gehouden.

Wie hem op die dag daar rond
zag lopen moet zijn opgevallen
dat hij een beminnelijke persoon
is. Stralend en blij-ogend. Zicht.
baar genietend van de mensen,
die zijn gekomen om hem te be-
danken. Uit alles blijkt, dat hij :~e
goed kent.
Ikzelf ben nieuw voor hem,
maar De Roerom natuurlijk niet,
wat hem meteen een uitspraak
richting zijn vrouw, Joke ontlok-
te: 'Wat fijn, De Roerom! Ik heb
net gisteren 'n stukje opgestuurd:

Het is duidelijk hoe zeer André
betrokken is.

Humor
Wim de Leeuw, eveneens studen-
tenpastor. luisterde het geheel op
met pianomuziek. Ook richtte hij
op een vlotte manier het woord
tot André. Harry van Roumen,
secretaris van het College van
Bestuur en Lex Lemmens, voor-
zitter van de ESK, hielden even-
eens een toespraak. Uit de woor-
den van deze drie mensen sprak

Studentenkerk

Op zondag 2 februari 1997 ging André van Kempen voor het

laatst voor als vaste pastor bij de ESK. Na vijfentwintig jaar,
waarvan eenentwintig bi, de ESK zei hij: 'Het is mooi geweest,
heel mooi. Vandaag zet k er een punt achter, met heel veel vol-
doening en goede herinneringen: ik heb geboft!'

De ESKis een oecumenische ge-
meenschap. 'Soms weten we het
niet eens meer van elkaar uit
welke achtergrondkerk wij dan
wel komen. Wij hebben beslist
fantastisch genoten van wat wij
hier samen als het beste van on-
ze tradities koesteren en naast f 1-
kaar leggen, en waar we elkaar
van laten profiteren; de oecume-
ne in praktijk. Dit mogen we
nooit meer loslaten of uit handf n
geven, voor wat dan ook' zei
André.

Zijn zegen
In zijn inleiding op de dienst
bracht hij dit weer eens in de
praktijk door te zeggen: 'Van-
daag is het Maria Lichtmis', om
vervolgens wat over dit feest te
vertellen. Het is een lichtfeest,
afsluiting van de tijd na hèt licht-
feest Kerstmis.
Wij zongen het mooiste lied uit
de bundel: 'Vangrond en vuur

zult Gij ons maken'. André sprak
de zegen uit op de manier zoals
wij die zo vaak van hem gehoord
hebben: 'Wat wij hier in het
klein gevierd hebben, samen
schuilend en samenscholend,
moge ons dat bemoedigen en in-
spireren in het groot op de aarde
die ons dierbaar is, en daartoe
zegene ons de eeuwige God...!!'

Wat al niet?
Daarna verzocht ceremoniemees-
ter Hans Streng ons nog te blij-
ven zitten. In bijbels gekleurde
bewoordingen liet hij ons weten
dat: 'Het geschiedde in de dagen
waarin Johannes-Paulus zegging-
schap over het Roomsche Rijk en
Kok en van Mierio een soortge-
lijke zeggingsschap hadden over
het Europese Rijk, dat er een af-
scheid gevierd zou worden op de
plaats waar Schrift en krant teza-
men komen'.
In een lange stoet van sprekers
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grote bewondering en respect.
De nadruk werd gelegd op de
humor van de scheidende stu-
dentenpastor en de veelheid aan
activiteiten, die hij wist te ont-
plooien. Zijn inzet voor dienst-
weigeraars en Amnesty Interna-
tional; de reizen naar Taizé en
Rome en de weekenden naar de
Achelse Kluis.
André prees de fijne samenwer-

king met alle medewerkers en in-
stanties op de TUE, van hoog
naar laag. Het was voor hem een
hele eer, dat de receptie mocht
plaats vinden in de 'Van Trier-
zaai'. Uit alles kan geconcludeerd
worden, dat de ESKin een sfeer
van wederzijds respect en ver-
trouwen heeft gefunctioneerd ge-
durende de jaren met André
van Kempen.

André van Kempen (@ Foto: Stafgroep Reproductie en Fotografie TUE)

en zangers werd opnieuw het
licht geworpen op hetgeen André
gedaan en betekend heeft voor
de ESKen vooral ook voor de
mensen daarin. Ik kan hier al-
leen maar wat opsommen: zijn
voorgaan en zijn voorzingen in
de liturgie, de kinderen die hem
ter harte gaan, die hij gedoopt
heeft en die hij bij naam kent.
Zijn zorg voor gewetensbezwaar-
den militaire dienst, bezinnings-
weekeinden in Achel; de dank-
baarheid van zijn 'thuis', broers
en zus, die voelden dat André en
Joke in de ESK omringd waren
door betrokkenheid en steun
juist toen het, door ziekte van
Joke, minder goed ging. Zijn ver-
houding tot Rome, waarheen
André, na zijn zeven jaar studie
daar, zo vaak terugkeerde met
mensen van de ESK. Zijn liefde
voor de stad èn voor de kerk:
'Hij heeft Rome laten weten dat
hij niet met haar getrouwd was,

maar de liefde voor Rome was
niet dood nu de liefde voor Joke
leefde; groothartig genoeg om
beiden afdoende te beminnen:

Tot wie anders?
In zijn dankwoord sprak André
nogmaals zijn gevoelens van
dankbaarheid en voldoening uit:
'Wat heb ik geluk gehad, gemaz-
zeld met zoveel kostbare dierba-
re mensen zoveel jaren om me
heen. De basis: jullie, hebben
voor voldoende bevestiging van
onderop gezorgd (en dat was
goed protestant). De oecumene
hebben we hier samen als een
kostbaar plantje gepoot, gekoes-
terd en zien groeien tot bijna een
vanzelfsprekende verworven-
heid. Een bijzonder en waarde-
vol geschenk aan elkaar; laten
we daar heel zuinig op zijn; het
is 0 zo zeldzaam.
Zo namen wij afscheid van An-
dré, een vreugdevol afscheid.



.
In BBn ODhtbaOn

Zo vredig, zo vol met liefde.
zo gevuld met zonnestralen,
zo was de rivier
waar mijn steen lag
maar dat leek te mooi
om waar te zijn.
Donkere wolken trokken samen
boven mijn vredig
stromend riviertje
en voor ik het wist
viel het onheil op
en in mijn stroom.
Dit was niet meer dezelfde
iets had mijn steen verlegd.
En toen, toen was het
te waar om mooi te zijn.

Waarom, waarom is de liefde
van een gezin mij ontzegd?
Wat heb ik gedaan
om dit te verdienen?
Wat hebben mijn zusjes gedaan,
wat heeft mijn broer gedaan?
Zijn we de veroorzakers
of de slachtoffers
van dit verdriet?

De leegte vult mijn leven,
het zwarte gat
slokt mijn bestaan op.
Waarom mama? Waarom papa?
De vragen lijken zinloos en ik,
ik sta alleen.
Bij oma kon ik alles kwijt,
mijn opa was de rots
in de branding.
Maar ook zij verlieten mij,
ook zij lieten mij alleen.
Zo alleen, in een wereld vol
haat, verdriet en onbegrip.

Is er dan niemand
die mij begrijpt,
niemand die mij vasthoudt
als ik geen grip kan krijgen
op het leven?
Mama, waarom liet je mij
niet meer binnen
niet meer in het huis,
niet meer in je hart?
Had je mij niet meer nodig,
na het vinden
van je nieuwe liefde?

Je hebt mij mijn leven gegeven,
waarom wil je het dan terug?
En waarom wil jij het ook terug,
papa?
Je zei dat je me liever kwijt
dan rijk was,
waarom liet je mij dan
niet gewoon op straat staan?
Daar had niemand
mijn eigenwaarde afgepakt.

Mijn rivier
werd een gevaarlijke waterval.
Het water raasde maar door,
en ik,
ik werd meegesleurd
als in een achtbaan...
Alleen bij deze achtbaan
weet ik niet
wanneer hij stopt,
en ik uit mag stappen.

gedicht: Kitty van der Putten
verhaal: Marcel Zagers
tekening: Suzan Schuurs

Er was eens een brief die maar
niet op zijn bestemming kon ko-
men. Bij de frankeermachine
ging alles nog goed - er ver-
scheen een fraaie stempel op de
postzegel. Bij de sorteermachine
begonnen de problemen. De
computer wist niet wat met de
brief te beginnen, en wierp de
brief dus opzij. Er bleek name-
lijk geen adres op te staan. De
beambte zag de brief en dacht:
'Geen probleem: retour afzen-
der'. De brief had echter ook
geen afzender: 'Ik kan de brief
natuurlijk openmaken, dan weet

ik waar die vandaan komt of
naartoe moet. Maar wie weet
wat er nog meer in staat', zo
dacht de beambte die de brief
daarom aan de plaatselijke chef
gaf.
Die dacht er even over na: 'Ik
kan de brief natuurlijk openma-
ken, dan weet ik waar die van-
daan komt of naartoe moet.
Maar wie weet wat er nog meer
in staat. Weet je wat, ik doe hem
gewoon in een lege postzak. Dan
komt hij vast wel ergens terecht
maar is het mijn probleem niet
meer'.

En zo gebeurde. Niet eenmaal,
maar twee-, ja zelfs driemaal
herhaalde dit proces zich, steeds
in een andere stad, tot een an-
dere chef op het idee kwam om
de brief ongemerkt aan een van
de postbodes mee te geven. De
postbode die de envelop in zijn
stapeltje vond, bekeek de enve-
lop eens goed en dacht: 'Ik kan
de brief natuurlijk openmaken,
dan weet ik waar die vandaan
komt of naartoe moet. Maar wie
weet wat er nog meer in staat.
Weet je wat, ik heb deze brief ge.
woon nooit gehad'. En zonder

dat iemand het zag, liet de post-
bode de brief achteloos uit zijn
handen vallen. Nog geen vijf mi-
nuten later werd de brief gevon-
den. De vinder opende ietwat
verbaasd de envelop, vouwde de
brief open en las bovenaan de
brief zijn eigen naam.
De moraal van dit verhaal is niet
zoals je wellicht verwacht: hou
je ogen open voor wat je op je
weg tegenkomt. Wel: durf van
tijd tot tijd een brief zonder
adres te versturen, want vroeg of
laat komt hij op de plaats van beo
stemmingterecht.
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I

Aanhaling-
Steken
* 'Goede religie stelt mensen
in staat om atheïst te worden.
Maar je treft in onze samenle-
ving nog weinig echte atheïs-
ten aan. De meeste mensen
zijn eerder religieuze analfa-
beten..:
Frits de Lange in Bazuin,
jrg.80 nO.3.

* 'Christendom en islam zijn
een ramp omdat ze fundamen-
talisten en radicalen altijd de
mogelijkheid hebben geboden
hun standpunten op te leg-
gen'.
J.p. Guépin in Hervonnd Ne-
derland, jrg.53 no.3.

* 'En dan hebben we het trut-
tigste nog niet gehad: biblio-
drama '.
laffe Vink in bespreking van
'Samen op Weg'folder voor de
Boekenweek.

* 'De mens is een religieus
dier en blijkt nu behoefte te
krijgen aan een religieus
boek. Dat dat dier de spiritua-
liteit in hapklare brokken
wordt voortgezet is logisch.
Je mag niet verwachten dat ze
ook nog de kerkelijke kost
kunnen verteren'.
Bisdomblad, 14 febr.'97.

* 'Religie is in, de kerk is uit
en godsdienst kwakkelt. En
toch is er hoop'.
lurgen Beumer, Bazuin 24 jan
'97.

* 'Van Teijlingen's geloof is
wat mij betreft in elk geval ge-
woon schadelijk doemdenken
verkocht als poëzie, een
machoreligie in een lyrische
wolk..:
Selma Schepel, Irouw 15
febr.'97.

* 'De theologen hebben met
zijn allen de laatste halve
eeuw de godsdienst van bin-
nenuit behoorlijk uitgehold'.
Gerrit Kamrij in Brabants
Dagblad 11 maart '97.

------

Wat zijn Ifijnen'?
In ons dorp is het niet goed, als
ge voor een 'fijne' wordt aange-
zien. Daar moeten ze niets van
hebben. Ge kunt alles beter zijn
dan een fijne. De mensen zeggen
allemaal van zichzelf, dat ze
geen fijne zijn. Ge moest anders
eens een verkeerde indruk van
ze krijgen. Ze drukken zich zo
uit als het over fatsoenzaken
gaat: 'Ik ben gene fijne, maar ik
doe wel mijn plichten'. Er zijn in
ons dorp dus twee soorten men-
sen. Mensen die hun plichten
doen en daarnaast de fijnen. Op
het eerste gezicht zoude ver-
wachten, dat er ook nog een
derde soort is van mensen, die
minder doen dan hun plichten.
Maar dat is niet het geval. Of ten-
minste daar wordt niet zo over
gesproken. Blijkbaar is het een
groter gevaar een fijne te worden
dan je plichten niet doen.
Het gekke is ook, dat niemand
precies weet wat een fijne eigen-
lijk is. Ik heb het aan verschil-
lende mensen gevraagd.Maar ze
kronkelden er wat omheen. Ze
wisten het niet krek. Maar sinds
kort weet ik het nu wel. Want
onze kuster wist het wel. Die is
goed onderlegd. Hij is vruger bij
de Jonge Wacht geweest en later
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bij de Jonge Boerenstand. Zijn
vrouw is op de Boerinnenschool
geweest in Lierop. Ze is schrik-
kelijk goed gevormd. Weet ge
wat de kuster zei: 'Fijnen zijn
mensen die wijwater drinken.
Toen ik dat hoorde, was ik nogal
gerustgesteld. Want dan hebben
we niet veul fijnen in de paro-
chie. Er is hier maar één dag in
het jaar, dat ze erg gebrand zijn
op wijwater, dat is op Paaszater-

dag. Dan lopen ze om het hard-
ste mee blauw drinkenskannen
om wijwater te halen. Maar dat
halen ze nog niet eens om het te
drinken. Ze drinken liever een
ander helder vocht. Dat zegt de
kuster trouwens ook. Neen, het
valt in ons dorp nogal mee met
de fijen. Er zijn er niet zoveul als
ge zoudt verwachten.

. Sientje van Mierikshoven

Fijnen 12e eeuw

-
-_u-

_____
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