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Het offer van Isaac (Gen. 22,1-18) is een in-
drukwekkend verhaal; eigenlijk ook een heel 
vreemd verhaal. God vraagt Abraham zijn 
enige zoon, ‘zoon van belofte’, aan Hem te 
offeren. Abraham gaat samen met Isaac op 
pad. Een zware, stille tocht. Tot Isaac de stilte 
verbreekt met ‘Vader, we hebben hout en vuur, 
maar waar is het offerlam?’ Het moet Abraham 
door de ziel gesneden hebben. ‘God zal er in 
voorzien, beste jongen’, zei hij. Dit deed God 
inderdaad en wel op zíjn manier. Gelukkig.
Dergelijke verhalen hebben betekenis voor 
ons. Ze vertellen iets over Gods omgang met 
mensen en van mensen met Hem. Wilde en 
wil God Abrahams en onze gehoorzaamheid 
en onderdanigheid op de proef stellen? Of wil 
Hij er iets belangrijks in meedelen over zijn 
omgang met ons? 

De Italiaanse filosoof Gianni Vattimo leest in 
dit merkwaardige verhaal een godsopenbaring. 
Abraham moet op pad, wegtrekken uit zijn 
vertrouwde omgeving. God zal Hem op zijn 
bestemming brengen. Abraham zal kennisma-
ken met vele volken, culturen en religies. Hij 
zal goden tegenkomen, die hun superioriteit 
tonen door mensenoffers te vragen. ‘Het hei-
lige verweven met macht en geweld’. Maar 
Abraham moet weten, dat zíjn God zich dis-
tantieert van elk geweld. Hij ontkoppelt heilig 
en gewelddadig. Met de zekerheid Waar ge-
weld is, is God niet moet Abraham de toekomst 
in. Daaraan moet hij zich overgeven en zich 
in Gods naam verzetten tegen elke vorm van 
geweld.

Vanuit dit Abrahamverhaal staat Vattimo stil 
bij de menswording van Gods Zoon. Het kan 
niet Gods bedoeling zijn door Jezus’ komst 
en kruisdood genoegdoening te krijgen voor 
de zonden van de mensen. Dan zouden het 
‘heilige’ en ‘macht en geweld’ nog gekoppeld 
zijn. 

In Jezus wil God juist duidelijk maken, dat 
óntkoppeling zijn waarmerk draagt. Jezus 
wordt niet geboren in de kring van de mach-
tigen. De wijzen uit het Oosten vinden Hem 
niet in de buurt van despoot Herodes. Hij is 
van het geslacht David, maar komt in een stal 
ter wereld. Zijn leven wordt getekend door de 
voortdurende poging elk machtsstreven te ont-
maskeren als tegen zijn bedoelingen en tegen 
die van de Vader. Hij is tegen leiders, die zware 
lasten opleggen, mensen tot in hun geweten 
knechten; tegen de ijzeren vuist waarmee de 
machtigen heersen en hij stelt er elkaar dienen 
tegenover. Gods wil doen vraagt elkaar liefheb-
ben. Geen offer aan Hém, maar aan elkáár als 
uiting van liefde.

Het Isaacverhaal is een voorafbeelding van 
de eeuwenoude boodschap: er is geen enkele 
band tussen God en geweld; niet in de samen-
leving, niet in de kerk. Geen enkele vorm van 
geweld kan zich op God beroepen. Dit moeten 
mensen tot hun eigen verhaal maken, een we-
reld zonder geweld - welk dan ook - scheppen. 
In Gods naam.

P.L.

Dat ik leven mag

Met verbazing hield ik in
en zag de ogen 
van het kind,
dat met zijn blik
mij leek te vragen
om toekomst en houvast.

Twee handen uitgestrekt
naar het licht.

Op zijn wang een zwarte veeg,
grijze parels in zijn ogen.

Uit het stof nam ik het op
tot heel dicht bij mijn hart,
dat oversloeg
terwijl ik in zijn ogen las:
dank je dat ik leven mag.

Zwijgend liep ik
door de stad
die in een rode gloed
wachtte op een nieuwe dag,
op toekomst en houvast.

Beiroet was het bij zomerdag,
het jaar tweeduizendzes.

Andreas Inderwisch nov. 2006

Kerstmis heeft begrijpelijk
een stempel op de decem-
beraflevering van De Roer-
om gedrukt. Hoe vieren 
woonwagenbewoners dit 
feest nog (10). Wat maak 
je mee, wanneer je ‘met 
de feestdagen’ gevangen 
zit? (11). Twee pagina’s 
‘Hartelijk en hartig’ (12); 
een broeder die het hele 
jaar met kerststallen bezig 
is (16); een sprookje over 
ongewenste buitenlanders 
(17) en wat is ‘eigen’ aan 
kerstverhalen? (18) Een 
vergrijzende religieuze ge-
meenschap vindt nieuw per-
spectief (8) en een gesprek 
met Eugenie Kabeberi over 
haar geboortedorp in Burun-
di na een bloedige tienjarige 
oorlog (14). Daarnaast een 
reeks zeer lezenswaardige 
artikelen van onze vaste 
medewerkers (1.3-7.24). 
De parochiebladen brengen 
warmte in de winter van 
de kerk (22) en er passeert 
weer een heilige de revue 
(23). Wij wensen u allen 
een Zalig Kerstmis en een 
Voorspoedig Nieuwjaar toe.
       
De redactie 
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Brieven en meer
Redactie

Marcel

Een reactie op je artikel Hoe 
groot de rand van de kerk is in 
De Roerom van november. De 
terminologie is wat verwar-
rend als je het over kerk hebt. 
Enkele citaten:  ‘Vroeger gin-
gen mensen uit gemakzucht 
niet naar de ‘kerk’. Bedoeld 
is hier het gebouw. ‘Zij ge-
loofden niet’. Bedoeld is dat 
zij dogma’s verwierpen, maar 
zijn ze daarom buitenkerke-
lijk? ‘Niet alleen het aantal 
kerkleden is afgenomen, ook 
de kerkgang door de kerk-
leden’. Hier is kerk zowel 
gebouw als gemeenschap. ‘De 
toestand van de kerken is zon-
der meer zorgelijk’. Welke kerk 
is hier bedoeld? 

Is iemand kerkverlater, als 
hij/zij niet meer in het gebouw 
komt, of als hij/zij niet meer 
bij Rome en de hiërarchie wil 
horen, maar wel degelijk bij 
Gods volk onderweg in Jezus 
Naam? De meeste zogeheten 
kerkverlaters geven aan, dat 
zij hun geloof niet kwijt zijn, 
maar niet meer verder kunnen 
met het reguliere kerkelijk ge-
loof.  Het instituut verliest aan 
kracht en vele gelovigen wor-
den zelfstandiger en sterker. 
Ze hebben grote behoefte aan 
andere wegen en nieuwe in-
zichten en ze verlaten de regu-
liere kerk, omdat ze niet meer 
in de oude traditie passen en 
behoefte hebben aan méér en 
anders! Er is momenteel grote 
belangstelling voor geloven en 
spiritualiteit ‘zónder de kerk’! 
Ze zoeken geen nieuw insti-
tuut, maar een gemeenschap 
van mensen, een Jezus-bewe-
ging die verbondenheid met 
en betrokkenheid op anderen 
biedt en meer spirituele ruim-
te... Het liefst zou ik voorlopig 
het woord kerk niet meer ge-
bruiken. Met hartelijke groet. 

Ries Sterke, 
Amsterdam

Fundamenteler

Er kunnen fundamentelere as-
pecten genoemd worden i.v.m. 
het onderwerp van het hoofd-
artikel over de woord- en com-
munieviering in De Roerom 

van november (p.1).
We leven de laatste eeuwen in 
de cultuur van de periferie van 
het avondmaalgebeuren. In de 
eucharistie zijn de woorden 
van Christus uit het gebeuren 
weggehaald en in een apart 
deel, de consecratie, geac-
centueerd. Dit werd daarmee 
het belangrijkste deel van 
de eucharistie; hierbij paste 
klokgelui, belgerinkel en ex-
tra devotie. De aanwezigheid 
van Christus in brood en wijn 
werd de basis van veel devotie.
Wat deed Christus echter fei-
telijk? Hij nam brood en wijn 
vóór zich en zei: Dit is mijn 
lichaam en bloed. Hij was 
daarmee voor zijn apostelen 
in brood en wijn aanwezig. 
Hij deelde daarna Zichzelf uit 
onder zijn apostelen, waarmee 
symbolisch deed wat Hij zijn 
hele leven had voorgedaan. 
Hij zei daarna: ‘Dit moeten 
jullie later ook doen.’ Je moet 
Hem dus voor je brengen 
en daarna door te eten en te 
drinken je bereidheid tonen 
om zoals Hij jezelf te verdelen 
onder de mensen om je heen. 
Zijn woorden en zichzelf ver-
delen vormden één geheel. De 
consecratie moet dus geen los-
staand gebeuren zijn en kan 
ook niet het belangrijkste deel 
van de dienst zijn.
Het gaat erom, of je bereid 

bent jezelf te verdelen zoals 
Hij deed en die bereidheid te 
bevestigen door Hem te eten 
en te drinken in brood en 
wijn. Als je het deelnemen 
aan de dienst zo beleeft dan is 
deze daad, in de volledige om-
vang, de kern van de dienst. 
Daar zouden de klokken bij 
mogen luiden en de bellen 
rinkelen.

Ben Huisman, 
Joure

Opruiming KBS

In december houdt de Katho-
lieke Bijbelstichting (KBS) 
een opruimingsverkoop van 
oude(re) titels tegen sterk 
verlaagde prijzen. Voor deze 
tijdelijke verkoop is het ge-
bouw van de KBS aan de 
Orthenstraat 290 te Den Bosch 
opengesteld voor bezoekers, 
op werkdagen van maandag 
4 december t/m donderdag 
21 december 2006, van 10.00-
12.00 uur. Naast de titels uit 
de opruimingsverkoop kan 
men ook boeken uit het hui-
dige boekenfonds kopen.

Orthenstraat 290, 5211 SX Den 
Bosch, Postbus 1274, 5200 BH  
Den Bosch; (073) 613 32 20;  
e-mail info@rkbijbel.nl; 
www.bijbel.net

Kerstgroep Jouarre, Frankrijk (© Foto: Wijker) zie ook pag. 19
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De stilte bidt
Peer Verhoeven

Het kabbelen van het water
zelfs het bulderen van de zee -
het ruisen van de wind
zelfs het gieren van de storm -
het zingen van de vogels
zelfs al maken ze me wakker,
verstoren de stilte niet.
Maar zegt de mens één woord
zelfs al is het fluisterend,
dan breekt er iets.

Stil

De kern van alle dingen 
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.
(Felix Timmermans)

Hoe vervreemd

Als stilte 
de kern van de dingen is,
hoezeer is onze tijd dan
van dat hart vervreemd ?

De hoop levend houden

Dat de vraag niet verstomt, 
het zoeken niet wordt gestaakt, 
onze hartekreet niet overschreeuwd, 
de hoop op leven niet opgegeven.
Daarvoor bidden.

Dat niemand zich verliest 
in wat hij heeft en wie hij is, - 
dat de hemel open blijft en waan
en gewin de horizon niet verduisteren.
Daarvoor bidden.

Dat ziek en oud niet
worden vergeten, afgeschreven, -
dat fief en jong hun jeugd 
beleven, niet vergooien.
Daarvoor bidden.

Van kinderen afgelezen

Hoe vanzelfsprekend liefde 
en hoe onmenselijk haat -
hoe misplaatst wanhoop
en hoe waanzinnig geweld is, - 

hoe het leven stoelt
op grenzeloos vertrouwen -

is de eeuwen door 
van kinderen afgelezen:
blijk van het diepste
roep om het liefste
wat in mensen leeft.

Niets zo erg

Onrecht en geweld 
schrijnen het meest wanneer 
kinderen het slachtoffer zijn.
Verdwaald, alleen gelaten, 
wees geworden strijdt met alles 
wat kinderen zijn:

aanhankelijk, vraag om liefde; 
afhankelijk, roep om trouw. 

Niets zo onzinnig 
en maakt zo wanhopig 
als een doodziek kind.

Alsof die zich geborgen weet 
verstoten wordt; 
alsof die vol vertrouwen is 
bedrogen uitkomt; 
alsof die volop leeft 
wordt afgestoten, - alsof
het leven zichzelf tenietdoet.

Van harte

Alles wat we doen 
in de dagen rond Kerstmis - 
de stal, de boom, het licht, de warmte, 
het smakelijk onthaal, 
de beste wensen, samen zingen - 
het kan allemaal verworden 
tot glamour en glitter, uiterlijk vertoon, 
tot schone schijn en banale overdaad. 

Van óórsprong zijn ze ‘van harte’, 
een oprecht oermenselijk geluid 
van binnenuit, waarin 
een heimwee naar geborgenheid spreekt; 
naar warmte, samen zijn, samen blijven; 
naar vrede op aarde en 
nog onvoorstelbaar veel verder. 
Primitieve gebaren en klanken 
vanuit het hart van de mens, 
het vurige diep van de aarde;
ook van mens en wereld nu.

De jaargetijden

In de Lente, 
wanneer het leven opbloeit 
en Jezus’ Opstanding wordt gevierd,
kom ik in opstand tegen alles  
wat onrecht is en kwaad doet.

In de Zomer, 
wanneer het leven zich fris tooit   
 
en Pinksteren wordt gevierd, 
kom ik in het geweer tegen alles 
wat besmeurt en vervuilt.

In de Herfst, 
wanneer het leven in verval raakt, 
besef ik mijn broos bestaan 
en komen zij die zijn heengegaan 
mij onweerstaanbaar voor ogen. 

In de Winter, 
wanneer het koud en duister is
en Advent en Kerstmis wordt gevierd,
huis ik bij de mijnen en broeit in me 
de hoop op een uiteindelijk thuis.

Leef mee

Bid, leef mee met elkaar.
Niemand weet wat komt;
elkaar hard nodig, 
ga daar maar van uit.

Bid, leef mee met hen
die ziek zijn, bang vermoeden,
huiveren voor de toekomst,
alle vertrouwen opgezegd.

Bid, leef mee met waar
de klappen vallen,
de tol wordt betaald:
arm, ontheemd, vermist.

‘Het verdwijnen van ieder besef van Gods aanwezigheid heeft een gevaarlijke 
leegte veroorzaakt ... Het gevoel van ongeborgenheid is toegenomen en er is 
geprobeerd de leegte te vullen met ‘de religie van het succes’. Tevergeefs; het 
moet anders. (Metz)

‘Die is goed rot’ zei de man. ‘Een kabouterhuisje!’ 
riep zijn zoontje opgetogen.
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Celibaat
Gérard van Tillo

Het celibaat (van het Latijnse caelebs of 
coelebs: ongehuwd) heeft betrekking op de 
ongehuwde levensstaat. Het celibaat voor 
priesters was een bezuinigingsmaatregel 
en werd vanaf de vijfde eeuw verplicht 
opgelegd. Voor de christelijke gemeen-
ten was het moeilijk een priester en zijn 
gezin te onderhouden. Daarnaast werd 
het celibaat ook gezien als een religieus 
ideaal. Het problematische ervan zit dan 
ook niet in het celibaat zelf, maar in de 
verplichte koppeling aan het priester-
ambt. Omdat er nog steeds belangstelling 
voor het priesterschap bestaat, is aan te 
nemen, dat er naast religieuze motieven 
ook niet-religieuze waarden zijn waardoor 
de roeping tot priester wordt gedragen en 
ondersteund.

Welvaart
Welvaart werkt in ieder geval als een ne-
gatieve factor als het om roepingen gaat; 
armoede als een positieve factor. Het grote 
aantal priester- en kloosterroepingen in de 
eerste helft van de voorbije eeuw laat niet 
alleen zien dat in die tijd het geloof een 
belangrijke plaats had in het maatschap-
pelijk leven, maar ook hoe een religieuze 
roeping de oplossing was voor een soci-
aal-economisch probleem. Degenen die 
geroepen werden hadden met elkaar ge-
meen, dat ze verder wilden komen zonder 
dat daarvoor de maatschappelijke voor-
waarden vervuld waren. Het relatief hoge 
aantal roepingen in de huidige ontwikke-
lingslanden is hiervan een voorbeeld.

Aanzien
Naast de financieel-economische factor is 
aanzien verwerven altijd een belangrijke 
drive geweest voor de roeping tot priester. 
In vroeger dagen gold het als een eer, 
wanneer uit een gezin een of meer pries-
terzonen voortkwamen. Niet zelden werd 
er dan ook door de ouders een behoorlijke 
druk uitgeoefend om kinderen zover te 
krijgen; waren ze eenmaal op het semi-
narie, dan werd verwacht, dat ze het ook 
volhielden. De positieve aansporingen en 
ondersteuning van de zijde van de familie 
maakten het voor de priesterkandidaten 
niet eenvoudig om hun roeping op te 
geven, mede omdat iedereen aanvoelde 
dat dit zou gelden als een onuitgesproken 
maatschappelijke schande die de hele 
familie zou treffen. Momenteel werken 
deze factoren niet meer. Zelfs aan een 
korte ICT-cursus is nu meer eer te behalen 
dan aan een levenslange celibaatsgelofte. 
Roeping levert geen status meer op; eerder 
het tegendeel. 

Macht
Wat kan dan nu nog de keuze voor een 
celibatair leven ondersteunen? Afgaand op 
de wijze waarop veel priesters optreden is 
dat: in het middelpunt van de belangtel-
ling staan en macht kunnen uitoefenen. 
Het priesterschap is ook een vak en be-
hoort als zodanig tot de beroepen, die 
soms ook worden gekozen omdat er een 
publiek bij hoort. Veel priesters hebben 
er moeite mee dat zij zelf onder het gezag 
van anderen staan. Zoals in de maatschap-
pij een populaire vraag is wie met wie 
gaat, zo is in de klerikale sfeer aan de 
orde wie over wie is aangesteld. Er zijn 
genoeg voorbeelden die laten zien dat de 
neiging om over anderen te heersen, ster-
ker is dan de aantrekkingskracht tussen 
de geslachten. Daarom is er momenteel 
sprake van een relatief gunstig klimaat 
als het gaat om het ontstaan van roepin-
gen. Want de kerkelijke situatie is zo, dat 
een pas gewijde priester na korte tijd al 
grote verantwoordelijkheden krijgt over 
meerdere parochies en soms hele regio’s. 
Bovendien zijn de stijgingskansen gunstig 
en de voorwaarden daartoe bekend. Als je 
in Rome een titel haalt in een ‘ongevaar-
lijk’ vak zoals theologie, kerkelijk recht, 
letteren, geschiedenis of kunstgeschiede-
nis, af en toe iets schrijft en daarbij een 
conservatieve opstelling kiest, - als je ook 
nog een beetje communicabel bent en je 

je bovendien bij je bisschop en in het Va-
ticaan laat zien, dan heb je veel kans om 
bisschop te worden. Als deken de lakens 
uitdelen is daartoe dikwijls de eerste stap. 

Overtuiging
Een probleem is wel, dat de celibatair zich-
zelf kan tegenkomen als de keuze voor het 
celibaat niet ook gedragen wordt door een 
sterke innerlijke overtuiging. Het gevaar is 
dan dat de celibatair zijn ideaal niet alleen 
niet kan waarmaken, maar dit aan zichzelf 
en zijn omgeving ook niet wil toegeven, 
waardoor hij in een zeer onwaarachtige 
situatie terecht komt. Het zijn met name 
deze situaties die de Kerk in veel landen al 
handenvol geld gekost hebben en die nog 
geenszins tot het verleden behoren.

Paradox
Een ander probleem is dat bij het werven 
van roepingen niet teveel nadruk gelegd 
kan worden op de carrièremogelijkheden, 
omdat die werving in overeenstemming 
moet zijn met datgene waartoe de kandi-
daten geroepen worden, namelijk om te 
dienen en uitdrukkelijk niet om te heer-
sen. Bij de werving van roepingen doet 
zich dus dezelfde paradox voor waardoor 
het hele christendom is getekend, dat het 
daarin gaat om een omkering van waar-
den. Dat wreekt zich het duidelijkst in 
de eisen die een eigentijdse organisatie 
stelt om goed te kunnen functioneren. 
Daarvoor moet er sprake zijn van een no 
nonsens beleid, harde maatregelen, en van 
succes dat in cijfers is uit te drukken.

Zegen
In klerikale kring bestaat de neiging teveel 
nadruk te leggen op het organisatieaspect. 
Daartoe behoort ook de neiging die pries-
ters kunnen hebben om zich in hun ker-
kelijke functie te laten gelden en promotie 
te maken. Daarvan komt soms iets naar 
buiten bij kerkelijke benoemingen van 
hoog tot laag. Soms lijkt het of priesters bij 
gebrek aan een partner hun geldingsdrang 
helemaal afreageren op hun carrière. Daar-
bij laten sommigen er geen twijfel over be-
staan dat een stijging op de kerkelijke of de 
maatschappelijke ladder hen ook dichter 
bij God brengt. Het is maar goed dat zulke 
typen niet gehuwd zijn. Als het celibaat 
al een zegen is voor kerk en samenleving, 
dan komt dat mede omdat menig ongeluk-
kig huwelijk er door voorkomen wordt.

In Nederland is nog steeds een aantal priesters werkzaam. Elk jaar worden er 
nog wel enkelen gewijd. Waarom wil iemand priester zijn in een tijd waarin 
iedereen bezig is met dating?

© KDC Katholiek Documentatie Centrum, Radboud 
Universiteit, Nijmegen

Rechtgezet
In De Roerom van november is bij het 
artikel 'Ons dagelijks leven' van Jan Heuft 
een deel van de gegevens weggevallen. 
Daarom hier alsnog volledig: Broeder Jan 
Heuft, missionaris van Afrika, Algerije; 
tel.: 00 213 61 53 92 73; Postbank Ned.: 
1768783; e-mail: heuft@ifrance.com 



�DE ROEROM n JAARGANG 21 n NUMMER 4 n DECEMBER 2006

Marieke van Baest

Overwinning van het licht

Horus is de Latijnse vorm van de Egyp-
tische naam Hor, die gelaat betekent. In 
een oeroude manifestatie is Hor een he-
melgod met de zon en de maan als ogen; 
vandaar zijn naam.
Zo ongeveer halverwege het vierde mil-
lennium voor Christus, raakt de ontwik-
keling van de Egyptische cultuur in een 
stroomversnelling. Waarschijnlijk, omdat 
een nieuw volk het land binnenvalt. Deze 
‘volgelingen van Hor’ zijn vermoedelijk 
vanuit het oosten de Nijlvallei binnen-
gedrongen. Vele ontwikkelingen uit die 
dagen blijven in nevelen gehuld. Duidelijk 
is wel dat Egypte aan het begin van deze 
historische periode verdeeld is in twee ko-
ninkrijken die elkaar als rivalen zien: de 
Nijldelta, Beneden Egypte, en de Nijlvallei, 
Boven Egypte, allebei gezien vanaf de bron 
van de Nijl. Na eeuwen strijd worden de 
Twee Landen eindelijk tot één Rijk vere-
nigd: het Land Keme, hetgeen betekent 
het Zwarte Land, de vruchtbare grond, 
zo genoemd naar het vruchtbare slib dat 
de Nijl elk jaar op zijn oevers afzet. Keme 
krijgt één heerser: de Boven-Egyptische 
Narmer. Hij huwt de Beneden-Egyptische 
prinses Nihotep en zo kan hun zoon Me-
nes zijn aanspraken op de troon van het 
verenigd Egypte kracht bijzetten vanuit 
verovering en erfrecht. 

Over de herkomst van Hor is niets be-
kend. Maar rond de dagen van de eenwor-
ding van Boven- en Beneden-Egypte is hij 
herkenbaar als hemelgod en dragen de 
farao’s als belangrijkste naam hun Horus-
naam. De Horus-naam van Menes bijvoor-
beeld is Hor-Aha, Vechtvalk.
De verering van de god Hor krijgt meer-
dere uiteenlopende accenten die alle 
een plaats veroveren in zijn eredienst. 
De toewijding aan het licht is hiervan 
een opvallend voorbeeld. Er zijn talrijke 
mythen waarin Hor de zoon is van de 
grote zonnegod Ra. Een van de oudste 
gestalten van Hor is Harwer, de god van 
licht met zon en maan als zijn ogen. In 
de gestalte van Harakhte, Hor van de hori-
zon, wordt hij geïdentificeerd met Ra die 
zijn dagelijkse reis langs de hemel maakt. 
In de gedaante van Harmakhis, Hor aan 
de horizon, is Hor de opkomende zon in 
persoon. Elke dag opnieuw staat de zon 
op uit de duisternis; elke dag weer over-
wint het licht de nacht. Harmakhis wordt 
daarom beschouwd als de belichaming 
van opstanding en eeuwig leven. De al-
ler-beroemdste verbeelding van Hor, in 
zijn gestalte van Harmakhis, is de sfinx 
van Gizeh. Uit levende rots gehouwen, 
ligt deze leeuw met de huid van zonlicht 
en zijn streng gelaat bij de piramide van 

leunt afgemat tegen de machtige sfinx. 
Verhit en vermoeid valt hij in slaap en 
wordt bezocht door een droom. De sfinx 
blijkt niet van steen, maar leeft en spreekt 
Thoetmosis aan. 

‘Zie mij aan! Gij zijt mijn zoon Thoetmo-
sis. Ik ben uw vader Harmakhis. Ik zal 
u doen regeren over heel Egypte, gij zult 
zowel de rode als de witte kroon dragen, 
wanneer gij doet wat ik u opdraag. Veel 
geluk zult ge smaken; uw regering zal 
wijs zijn en goed. Vele jaren zal uw macht 
duren tot zegen van het land, dat ge tot 
grote bloei zult brengen… Handel nu snel, 
Thoetmosis! Zie mij aan! Het zand verstikt 
mij! Handel snel en doe wat ik u opdraag.’ 
Thoetmosis schrikt wakker en ziet dat 
het leven uit de sfinx geweken is. On-
aangedaan staart het stenen gelaat weer 
over het gloeiende zand van de eindeloze 
woestijn. Maar Thoetmosis weet wat hem 
te doen staat. Hij weet zich geroepen al 
het zand te verwijderen dat de volle glorie 
van Harmakhis aan het oog onttrekt. En 
hij stelt bovendien zijn regering onder de 
bescherming van Ra-Harmakhis, de opko-
mende zon. 
Daarmee zet hij de beweging in gang die 
- bijna honderd jaar later - zal uitlopen op 
de verering van de Aton, de zonneschijf 
van levend licht, - de eredienst die door 
zijn afstammeling Achnaton (1377-1356) 
wordt ingesteld.

Chefren, farao uit de 
4e dynastie. 

Op de droomstela, 
opgericht in een 
kleine stenen tempel 
tussen de voorpoten 
van de sfinx, staat 
een verhaal gebei-
teld over een droom 
van farao Thoetmo-
sis III (1502-1447 
v. Chr.) uit de 18e 
dynastie. Op een 
dag - hij is nog een 
jonge prins - zwerft 
Thoetmosis alleen 
door de woestijn, 
op zoek naar wild 
dat zijn pijl en boog 
waardig is. Maar 
de zon brandt zo 
ondraaglijk, dat hij 
uitgeput raakt en in 
de schaduw tegen 
de hals van de sfinx 
verkoeling zoekt. In 
de loop der eeuwen 
is het lichaam van 
de sfinx bijna hele-
maal onder het zand 
verdwenen. De prins 
strekt zijn moede 
ledematen uit waar 
het zand koel is en 

Zo vaak gezien ben Jij

Jij, niemand is vermoed als Jij
verborgen man, verborgen vrouw
verborgen God voor wie Jou zoekt
nog altijd niet ontmoet, al eeuwen
nog niet gekend, nog niet gezien
Wie is die dwaas, die zoeker, ik?

Jij, niemand is gewenst als Jij
in rotsen gezocht, uit water gedacht
Jouw niet-gezicht, Jouw niet-belijfd
Jouw zijn en niet, al eeuwen
verwacht en enkel maar, niet meer
Wie is die dwaas, die zoeker, ik?

Jij, niemand is zo ver als Jij
en zo dichtbij, en zo rondom
en zo altijd aanwezig, tastbaar
aan mensen, een korrel zand of twee
niet verwaaid in de wind, en toch wel
Aanraakbare God, zo vaak gezien ben Jij.

Ine Verhoeven
De god Hor
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Rob van der Zwan

Stoer op en af

We lezen verder. ‘Voor Hans Smolders is 
er veel veranderd na 6 mei 2002 toen voor 
zijn ogen Pim Fortuyn op brute wijze werd 
vermoord. Allereerst heeft hij het onrecht 
wat Pim was aangedaan jarenlang in 
de media gebracht en gehouden. Daarna 
heeft Hans gezworen de hele politiek als 
een soort Pieter Storms op de huid te gaan 
zitten. Het is de allerhoogste tijd, dat de 
gehele politiek het belang van ons alle-
maal weer gaat dienen. De politiek dient 
nu hoofdzakelijk het belang van een grote 
groep zelfverrijkende bestuurders, mana-
gers en vele andere boven ons gestelden, 
de Elite dus! Daarom hebben o.a. Shell, 
Philips, KPN, banken en verzekeraars weer 
recordwinsten, terwijl MKB-ondernemers 
en de goedwillende burgers financieel 
worden uitgeknepen als citroenen. Wij, 
goedwillende burgers, zijn er veel te lang 
vanuit gegaan dat onze belangen in goede 
handen waren bij vakbonden, banken 
en verzekeraars, justitie, rechters, allerlei 
maatschappelijke organisaties enzovoorts. 
De conclusie anno 2006 kan niet anders 
zijn dan dat we al jaren bedonderd zijn en 
de gevestigde politiek daar geheel verant-
woordelijk voor is.’

Robin Hood in Tilburg
Hans Smolders ziet zijn rol dus niet als 
politicus maar als een soort Robin Hood 
(‘Pieter Storms’). Het beeld van een po-
litieke Robin Hood, durfal en held dringt 
zich regelmatig op in de wijze waarop 
ook andere nieuwrechtse partijen zich 
presenteren. De opkomst van de stoere 
politicus is een feit. In Tilburg heeft het in 
ieder geval aanstekelijk gewerkt. Tijdens 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
heeft de Lijst (Hans) Smolders vijf zetels 
in de wacht gesleept. En nu is er dan de 
landelijke ambitie.

Sentimenten
Wat in de advertentie aan maatschappe-
lijke visie, analyse en oplossingen wordt 
aangeboden heeft weinig samenhang of 
diepte. Wel wordt er sterk op het senti-
ment ingespeeld. Wat schuilt er nu achter 
dit sentiment dat mensen erdoor aange-
sproken worden? 
Door de oogharen zien hoe de compositie 
uitvalt, is een handigheidje bij het foto-
graferen. Hetzelfde kun je doen met je 
geestesoog. Als je de stroom van gebeur-
tenissen van het laatste jaar laat passeren, 
blijkt dat het politieke en publieke debat 
een soort buitenboordmotor heeft gevon-

den in een combinatie van ongenoegen, 
ontevredenheid en angst. 

De drie i’s 
Nederland behoort, door alle conjunctuur-
schommelingen heen, tot de allerrijkste 
landen. Afgaande op de economische 
feiten, mogen Nederlanders niet klagen. 
Het gaat hen materieel goed en dit al 
jaren lang. Er is wel het besef gegroeid, 
dat deze welvaart niet vanzelfsprekend is. 
De spanningen op het wereldtoneel en de 
vertaling daarvan naar de Nederlandse si-
tuatie middels de drie i’s - immigratie, in-
tegratie, islam - hebben Nederlanders niet 
alleen onzekerder maar ook wantrouwiger 
gemaakt. Op lokaal niveau zien we dit 
wantrouwen op een uitgesproken manier 
terug in de maatschappelijke opvattingen 
van Hans Smolders. 

Enkele dagen voor de landelijke verkiezingen verscheen in een Tilburgs huis-
aan-huisblad een grote advertentie van de lokale politicus Hans Smolders. On-
der het motto ‘Hans heeft zijn nek al uitgestoken; nu is de beurt aan u’ nodigt 
hij Tilburgers uit zijn ambitie als landelijke politicus mogelijk te maken in de 
partij EénNL. 

Kerstmis in Brabant 

Noem mij eens een tweede verhaal 
dat tweeduizend jaar oud is, over iets 
zó lang geleden en zó ver weg, dat 
elk jaar opnieuw als nieuws verteld 
wordt. En dat niet alleen in Brabant, 
maar wereldwijd. Wat is zo onver-
slijtbaar aan het kerstverhaal? Mis-
schien het mysterieuze begrip vrede, 
die iedereen zoekt. De Brabanders, 
met name de Kempenaars, mogen 
terugzien op een rijke traditie. Felix 
Timmermans, Ernest Claes en An-
toon Coolen ... een nachtegaal, een 
wielewaal, een zanglijster en Johan 
Biemans misschien een koekoek 
met twee simpele noten op zijn 
zang. Misschien is het kerstverhaal 
zoiets als het lied van de koekoek die 
slechts korte tijd van het jaar hier in 
onze natuur te gast is. In deze bundel 
is de oogst aan kerstvertellingen van 
Johan Biemans van 1989 tot en met 
2001 verzameld. 

Johan Biemans
Kerstmis in Brabant

Uitg. Apicultor, Bergeijk 2006
ISBN 90-811269-2-X

Kalender 2007 

De Missie-zendingskalender stelt 
dit jaar Indonesië centraal en wordt 
gesierd door schilderingen van Wisnu 
Sasongko, die zich laat inspireren 
door de worstelingen van de multi-
culturele samenleving in Indonesië. 
De tekstpagina’s gaan onder meer 
in op de dialoog tussen mensen van 
verschillende godsdiensten, noodza-
kelijk voor vreedzaam samenleven in 
Indonesië.

De kalender is verkrijgbaar voor 
€ 6,50 (excl. verzending) bij 
CMC Mensen met een Missie 

Postbus 16442, 2500 BK Den Haag; 
(070) 313 67 30; e-mail: cmc@cmc.nu

De stoere politicus
Gevoelens van onzekerheid en wantrou-
wen hebben ruimte gegeven aan de stoere 
politicus die bereid is - desnoods onder 
permanente beveiliging - ‘zaken’ aan de 
kaak stellen. Nieuw rechts heeft daar aan-
vankelijk van geprofiteerd; later hebben 
sommige gevestigde partijen deze werk-
wijze overgenomen. Denk daarbij aan het 
optreden van Rita Verdonk.
Optimisme en idealisme zijn moeilijk te 
veroveren op gevoelens van onzekerheid 
en wantrouwen. Het is te hopen dat in 
de komende vier jaar alle ‘would be’-
helden naar de zijlijn zullen verdwijnen 
en daarmee het zwart-wit-denken dat de 
oplossing van veel maatschappelijke pro-
blemen belast. Welvaart went en verwent. 
Politici moeten daarom voor het realisme 
gaan. Het realisme begint ermee dat zij de 
burgers durven duidelijk maken dat onze 
(wereld)-samenleving ingewikkeld is en 
er voor grote problemen geen korte-ter-
mijnoplossingen bestaan. 

Zoals bekend behaalde EénNL géén zetels.

0
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Stoer op en af
Huub Schumacher 

God, waar zijt gij te vinden?

We zijn nu dik vijftig jaar verder. Als ik 
nu die ‘God van mijn jeugd’ voor ogen 
haal, dan denk ik: mijn god, wat zoekt 
de moderne mens God in een heel andere 
richting dan toentertijd de pastoor, zuster 
Richarda en ik! Wat is er gebeurd in die 
vijftig jaar? Wat moet er al die tijd getobd 
en geworsteld zijn! En is dat nu voorbij of 
zitten we er nog midden in. Zijn we nog 
volop aan het zoeken naar waar God te 
vinden is?

Geen adreswijziging
Die worsteling is nog lang niet voorbij, 
maar bij de meeste mensen eigenlijk nog 
maar pas begonnen. Als het om God gaat, 
is het bij de meeste mensen nog een tob-
ben van jewelste. Dit heeft vele oorzaken, 
maar een ervan lijkt mij de koppige con-
serveringsneiging van de huidige kerklei-
ding. De kerk vertikt het haar mensen een 
adreswijziging van God te sturen. Zij lijkt 
erbij gebaat te zijn om het koste wat kost 
bij dat verouderde middeleeuwse gods-
beeld te houden. Of ik nou een encycliek 
lees van paus Benedictus of een preek 
hoor van ‘een jonge priester’, altijd hoor 
ik dan ten diepste een kerk die slechts 
zichzelf spreekbuis weet van God hierbo-
ven en feilloos aan de schaapjes van be-
neden uitlegt hoe God wil dat ze moeten 
denken en doen. Onderling overleg van de 
schaapjes is nergens voor nodig. Contact 
met schaapjes van een andere schaapsstal 
om te zien, of zij misschien alternatieven 
kennen, moet en mag niet en is bovendien 
gevaarlijk. Nee, nee, en nog eens nee! 
‘Schapen, vervoeg je bij je eigen herders, 
dat is het enige wat jullie geboden is. Zij 
hebben patent op de Gods waarheid, zij 
zijn ermee gezalfd... Begrepen?’ 

De Vaticaanse colonnade ten spijt
In het godsbeeld dat hier verkondigd 
wordt, is god geen partner van de men-
sen, in die zin dat de mens samen met 
God meebepalend mag zijn, mee schep-
pend. Deze god heeft bij zijn planning de 
mens niet nodig. Die krijgt de planning te 
horen en daarmee uit. En dit gebeurt dan 
middels het kerkelijke ambt, spreekbuis 
gods, ‘uit de mensen genomen’ en boven 
de mensen uitgetild als middelares tussen 
boven en beneden. 
Nu kan men daarginds zo wel blijven den-
ken - hoe verwarrend het voor veel men-
sen misschien ook is - maar de moderne 
wereld, de mensen, het denken en de tijd-
geest gaan allemaal gewoon verder. Of de 

kerkleiding nou hoog of laag springt, de 
nieuwe ontwikkelingen - ook als het om 
God, geloven en kerk gaat - gaan onver-
stoorbaar door. Zelfs door alle zuilen van 
haar Vaticaanse colonnade in stelling te 
brengen houdt de kerkleiding genoemde 
ontwikkelingen niet tegen. 

Waar wrong de schoen?
Deze ontwikkelingen waren al een tijd-
lang te bespeuren. In en om de gelederen 
van de kerk heen gingen al enige tijd 
stemmen van weldenkende gelovigen op, 
die een heel andere richting uitgingen. 
Vele theologen waren toen al met een 
eigentijds godsbeeld bezig en met een 
nieuwe taal. Op verrassende wijze lieten 
ze horen, hoe welkom en weldadig chris-
telijk geloven kan zijn voor de moderne 
mens bij de opbouw van de wereld. En 
hun godsbeeld was wezenlijk anders! Zij 
ontdekten waar de geloofsschoen wrong. 
Alleen jammer dat het - in de eerste helft 
van de twintigste eeuw - grotendeels nog 
achter de muren van universiteiten en 
theologische instituten plaats vond. Als 
kern van het probleem ontdekten ze daar, 
dat in het traditionele godsbeeld god als 
bovennatuurlijk wordt gezien, verheven 
boven de natuurlijke werkelijkheid, waar-
van hijzelf dus geen deel uitmaakt. Juist 
het almaar poneren door de kerk van die 
goddelijke instantie letterlijk los ván en 
bóven de natuurlijke werkelijkheid ... dat 
precies wil er bij de moderne mens die 
zichzelf serieus neemt niet meer in. Toen 
in de jaren zestig van de vorige eeuw de 
deuren van de universiteiten opengingen, 
werd heel snel duidelijk, dat de huidige 

weldenkende mens zich dit duur verwor-
ven inzicht niet meer laat afpakken. 

Nieuw godsbeeld?
De weg was vrij om de eerste stralen van 
een nieuw en eigentijds godsbeeld te gaan 
ontwaren. Waar het om het godsbeeld 
gaat, ben ik me ervan bewust dat ik en 
anderen zich ook nu nog steeds voor ’n 
stuk ‘in de middeleeuwen bevinden’. Maar 
dit neemt niet weg dat we samen toch al 
in staat zijn om een glimp van het nieuwe 
op te vangen. Bij die zoektocht naar God 
is de verbeelding een belangrijke ‘vind-
plaats’ aan het worden. Denk hierbij aan 
een boek zoals Godsdienst als speelruimte 
van de verbeelding van Jongsma. 

Geen superwezen meer 
God zit niet meer als een superwezen bo-
venop de wereldbol. Hij wordt ‘voelbaar’, 
‘ervaarbaar’ in het grensgebied waar ik 
met mijn eigenheid stoot op het eigene 
van de buitenwereld. Het feit dat ik het 
waag om me toch, ondanks de vreemd-
heid ervan, in dat buitengebied te bege-
ven, is dat niet een spoor van God? Ja, er 
moet wel ‘iets’ of ‘iemand’ zijn die mijn 
verbeelding prikkelt door als het ware te 
roepen ‘Kom op, breek je tent op, ga op 
reis naar het land dat ik je wijs’. 

Nog slechts een knuffel?
Sommige mensen zullen hierbij hun be-
denkingen hebben. Verzinnen wij God? 
Halen we God uit de toverdoos om ons 
staande te houden bij de donkere gang 
naar morgen? Fungeert God dan voor ons 
slechts als een soort knuffel op ons hoofd-
kussen zodat we niet bang hoeven te zijn 
in het donker? Moeten we God dan zoe-
ken in het rijk van onze verbeelding en 
fantasie? Het zou best wel eens kunnen... 
Gelukkig komen er nog enkele Roerom-
afleveringen, want het kan nog spannend 
worden.

Over samenspel gesproken. Met een kruisteken en een buiging bij de voetge-
beden aan het begin van de Mis zei onze pastoor: ‘Ik mag opgaan naar het al-
taar van God’; als misdienaarshummel voegde ik er prompt aan toe: ‘naar God 
die mijn jeugd verblijdt.’ We zeiden het beiden in het Latijn, dat ik had geleerd 
van zuster Richarda, franciscanes van Schijndel. 

Op het dak van de wereld, Tibet (© Foto: Peter Roos)
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Joost Koopmans

Aandachtig aanwezig

Neem de Fraters Maristen. 
In Nederland zijn er nog 
maar negen. Maar door een 
nieuw initiatief zijn er op 
het ogenblik ook vijftien 
leken-maristen. Een nieuwe 
telg aan de oude stam.

Maristen
De congregatie van de Fra-
ters werd gesticht in 1817 
door de jonge Franse pries-
ter Marcellin Champagnet, 
pionier van de al even 
jonge Sociëteit van Maria. 
Zijn parochie lag op het 
platteland in La Valle, een 
dorp bij Lyon. Dit was een 
arm gebied, niet interes-
sant voor onderwijzers. De 
slechte onderwijsvoorzie-
ningen schokten Marcellin 

frater werkte in de gevangenis en kwam daar 
jongens tegen die van alles wilden als ze weer 
vrij waren, maar daarvoor de juiste opvang 
misten. Drieënzeventig procent van hen valt 
dan ook weer terug in oude gedragspatronen. 
Samen met leken-marist Conny kreeg Henk 
Wienk de gelegenheid om in een huis achter 
het klooster een reïntegratieproject op te zetten 
voor vijf ex-gedetineerde jongens. André werd 
beleidsmedewerker bij de KNR voor broeder-
religieuzen. 

Moria
De maristen zagen hoe ze in het project voor 
ex-gedetineerde jongeren opnieuw gestalte kon-
den geven aan hun oude ideaal van aandachtig 
aanwezig zijn. Samen met de zusters van Julie 
Postel richtten zij in 1994 de stichting Moria op. 
In 2004 gingen ook de fraters van Utrecht het 
project bestuurlijk mee dragen. 
De bijbelse naam Moria verwijst naar de berg 
waarop Abraham zijn enige zoon Isaak aan God 
moest offeren. Daarmee zette hij zijn toekomst 
op het spel, want Isaak was de enige schakel 
tussen toen en nu. Dat ziet God en Hij trekt het 
gebod in. Het hele verhaal wil duidelijk maken 
dat de God van Abraham, in tegenstelling tot de 
goden van andere volken, juist geen mensenof-
fers wil. Hij lijkt te willen zeggen: ‘zie mij, let 
op mij, levende mensen als offer accepteer ik 
niet’. En ook Isaak zegt als het ware: ‘God ziet 
mij zoals ik ben, Hij laat mij in mijn waarde, 
Hij respecteert mij ten volle.’ Zo vertelt de naam 
Moria waar deze stichting voor staat: zij ziet ex-
gedetineerde jongeren met andere ogen. Door 
opvang, begeleiding en voorlichting wil zij met 

In de Advent wordt ons het beeld voorgehouden van de kale lege winterboom die, als hij 
het koude seizoen doorstaan heeft, toch weer levensvatbaar blijkt te zijn. Zijn oude tak-
ken lopen uit. Dit beeld doemt bij me op als ik de religieuze gemeenschappen van orden 
en congregaties om me heen zie. Door vergrijzing lijken ze uit te sterven. Maar door 
ruimte te geven aan eigentijdse vormen van religieus leven, begint er toch weer iets te 
groeien. 

zodanig, dat hij jongemannen zocht om deze 
nood te lenigen. Zij verenigden zich in een re-
ligieuze gemeenschap van fraters-onderwijzers, 
verwant aan de Sociëteit van Maria en noemden 
zich dus ook Marist. Maria is voor deze socië-
teit de vrouw die aandachtig aanwezig was in 
het leven van Jezus en bij de vorming van de 
eerste christelijke commune van Jeruzalem. 

Nieuw
In 1939 begonnen de fraters ook in Nederland 
aan hun onderwijsgevende en opvoedkundige 
taak. Na 1975 liep deze taak af door terugloop 
van leerlingen en vergrijzing van de fraters. 
Maar in plaats van met hun armen over elkaar 
te gaan zitten, wilden ze, hoe klein in aantal 
ook, in beweging blijven en een nieuwe invul-
ling geven aan hun roeping voor de jeugd, 
waarbij ook leken een rol konden spelen. Zo 
ontstond in 1993 de Maristengroep, bestaande 
uit mensen die zich in de traditie van de fra-
ters én paters maristen voegen, zonder in het 
klooster te treden. Zij komen regelmatig bij 
elkaar voor bezinning en overleg en zetten zich 
in voor nieuwe projecten. Door één van die 
groepsleden, André Stuart, laat ik mij verder 
voorlichten. 

André Stuart
André Stuart (39) studeerde theologie in Nijme-
gen. Via een medestudent leerde hij de maristen 
van het landgoed de Westerhelling kennen, die 
daar een internaat en een school leidden. Op 
vrijdagavond nam hij deel aan hun gebeds-
dienst, gevolgd door ontmoeting en gesprek. 
Met name Henk Wienk sprak hem aan. Deze 

Em. bisschop Jan Bluyssen, die huize Moria inzegende, samen met Dries van Agt

Klooster Zwolle
21 jan: Themaviering met 
werkgroep voor liturgie en 
Thomaskoor; met nagesprek. 
Assendorperstraat 29, 8012 
DE Zwolle; (038) 425 44 13; 
anjaslagter@kloosterzwolle.
nl 

De Hooge Berkt
11 jan. 9.30 u. t/m 14 jan. 
14.00 u. Verliezen om te vin-
den; 20 jan 10.00-17.00 u. 
Themadag.
Hooge Berkt 16, 5571 TH 
Bergeijk; (0497) 55 17 20; 
bergeijk@hoogeberkt.nl 

La Cordelle
26 dec. 20.00-30 dec. 16.00 
u. Winterretraite.
Mariastraat 45, 4506 AD 
Cadzand; (0117) 39 29 97; 
info@lacordelle.nl 

DAC
23 dec. 14.00 u. t/m 26 
dec. 14.00 u Kerstmis in het 
klooster; 30 dec. 14.00 u. 
t/m 1 jan. 14.00 u. Week-
end rond de jaarwisseling; 
30 dec. 14.00 u. t/m 1 jan. 
14.00 u. Bezinnen op een 
nieuw begin.
Stadsdam 1, 6851 AH Huis-
sen; (026) 326 44 22; 
info@dominicaanscentrum.nl 

Zwanenhof
23 dec. 17.00 u. t/m 17 dec. 
10.00 u. Kerstdagen; 29 dec. 
17.00 u. t/m 2 jan. 10.00 u. 
Dagen rond Oud en Nieuw.
Retraitehuisweg 6, 7625 SL 
Zenderen; (074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl 

De Gaarde
21 dec. 19.30-22.00 u. Win-
terviering.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL 
Udenhout; (013) 533 58 46; 
postmaster@degaarde.org 

Kerk en Samenleving
17 dec. 14.30 u. Lidwinakerk 
Kerstsamenzang; 10 jan 
20.00-22.00 u. Prinsenhof, 
Hoofdstraat 43, Best: Theo-
loog bij de omroep.
C. Jansen, Jan van Riebeeck-
straat 10, 5684 EJ Best; 
(0499) 39 87 41; cja@iae.nl 
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en voor hen werken aan een nieuw toe-
komstperspectief. 

Nieuwe huisvesting
In 1998 overleed frater Henk Wienk, 
onvoorzien. Dank zij het bestaan van de 
maristengroep kon hij worden opgevolgd 
door leken-marist André Stuart, die on-
dertussen getrouwd was met Conny. Twee 
maristen-nieuwe-stijl dus, die leiding ga-
ven aan de verhuizing van Moria naar een 
nieuw pand aan de Louiseweg in Nijme-
gen. De aankoop van dit voormalige huis 
van de Assumptionisten én de verbou-
wing ervan werd mogelijk gemaakt dank-
zij de bijdragen van tientallen orden en 
congregaties. Blijkbaar zagen zij hoe hun 
eeuwenoude aandacht voor kwetsbare 
mensen hier opnieuw vorm ging krijgen. 
Maar ook een groot aantal fondsen en 
particulieren ondersteunen dit project. De 
maatschappij wordt er zich immers steeds 
meer van bewust, dat een vrijheidsstraf 
niet helpt bij resocialisatie. Integendeel, 
- die bevordert juist de maatschappelijke 
isolatie en de bijbehorende neerwaartse 
spiraal. Moria voorziet daarom in goede 
individuele huisvesting na detentie. Het 
huis beschikt over veertien kamers en 
biedt bewoners een stapsgewijze begelei-
ding naar zelfstandigheid, toegesneden 
op de verschillende behoeftes van de 
afzonderlijke deelnemers. En juist in die 
persoonlijke aandacht zit de religieuze 
identiteit van Moria. 

Aandachtig aanwezig
‘Naast Conny en ik werken hier nog 
veertien beroepskrachten’, zegt André 
Stuart. ‘Dat zijn geen leden van de ma-
ristengroep, maar ze hebben er wel af-
finiteit mee. Ze maken kennis met de 
spiritualiteit van aandachtig aanwezig 
zijn en er worden reizen georganiseerd 
naar de oorsprong van de sociëteit. Ter 
plekke kun je je beter indenken hoe het 
allemaal begonnen is, waar het de pio-
niers om ging, wat de noden van de tijd 
waren en hoe wij daaraan nu gestalte 
kunnen geven. Wij proberen elke jongen 
hier te zien als iemand met een eigen 
gezicht. Onze bewoners hebben meestal 
een negatief zelfbeeld. Het idee dat ze 
niks waard zijn of het niet kunnen vol-
houden is hen ingebakken. Ze proberen 
wel op te klimmen, maar door gebrek 
aan opvang, vallen ze weer snel terug. 
Van al die loketten waar ze zich moeten 
melden, worden ze niet beter. De kortst 
mogelijke samenvatting van ons werk ligt 
in het thema van het symposium dat we 
bij gelegenheid van ons tweede lustrum 
hielden: Ontmoeting als nieuwe kans. De 
persoonlijke ontmoeting met de bewoners 
vormt een belangrijk uitgangspunt voor 
de kleinschalige aanpak van Moria. Door 

in hen te geloven, kunnen ze ook weer in 
zichzelf geloven en in beweging komen. 
Soms is dat zichtbaar als een jongen die 
met hangende schouders en ontwijkende 
blik binnenkwam, er na zijn verblijf bij 
ons weer rechtop uitgaat. Het gaat ons 
ter harte dat het hen goed gaat. We heb-
ben in dit huis geen vieringen of zo. Het 
religieuze zit hem in de manier waarop je 
aanwezig bent. Ik hoop dat het een huis is 
met een goede geest.’

Inzegening 
Er mogen dan geen vieringen zijn, het 
nieuwe huis is bij de opening op 24 ok-
tober 2005 wel ingezegend; en wel door 
niemand minder dan bisschop Jan Bluys-
sen, voorzitter van het Comité van Aanbe-
veling. Zijn woorden vóór de inzegening 
geven een goed beeld waar dit nieuwe 
initiatief van religieuzen voor staat.

‘Dit is een nieuw huis, een belangrijk 
huis. Het kan weliswaar slechts een zeer 
beperkt aantal bewoners herbergen, maar 
die hier wonen begonnen een nieuw leven. 
Echt een nieuw leven. En de bedoeling is, 
dat zij zelf dat werkelijk zo kunnen zien. 
In het verleden kwamen ze tot verkeerde 
keuzes. Wie overkomt dat nooit? Zij hier 
hebben daarvoor moeten boeten. Nu kun-
nen ze met een schone lei opnieuw begin-
nen. 
Dit huis dankt zijn bestaan aan het ini-
tiatief van twee religieuze congregaties, 
die van de fraters maristen en die van de 
zusters van Julie Postel. Religieuzen heb-

ben de eeuwen door bijzondere aandacht 
opgebracht voor mensen die in de knoei 
komen of verloren dreigen te raken. Religi-
euzen hebben in de maatschappij wonde-
ren van naastenliefde tot stand gebracht, 
gewoonlijk op uiterst bescheiden wijze, 
zonder veel tamtam. Momenteel hebben 
ze het moeilijk, ze lijken uit te sterven. 
Maar dat zal niet gebeuren. Het religieuze 
groepsleven kent uiteraard vele vormen en 
is mede daardoor onsterfelijk. Het zal ook 
nu overleven, zij het in andere, eigentijdse 
gedaante. De twee genoemde congregaties 
hopen in ieder geval hun spirituele inspi-
ratie, hun warme aandacht voor mensen 
die verloren zouden kunnen lopen, levend 
te houden in dit nieuwe initiatief: huize 
Moria. Daarin worden ze gesteund door 
andere religieuzen, onder wie de fraters 
van Utrecht die in het bestuur van Moria 
vertegenwoordigd zijn.’

Gave en opgave
En na uitleg van de bijbelse naam Moria, 
waarin Gods respect voor de mens door-
klinkt, wordt de inzegening gemotiveerd. 
‘Respect voor ieder mens, ook voor de mens 
die fout ging. Dit respect ligt aan de basis 
van het huis en is religieus gefundeerd. 
Daarom willen we bidden om Gods zegen. 
Die zegen zien we als een handreiking van 
Hem die alles draagt en begeleidt. Gods 
zegen is echter niet louter gave. Ze is ook 
opgave. Ze daagt ons immers uit om Gods 
zegen werkzaam te helpen maken. We 
moeten voor elkaar zegenrijk worden. Gods 
werk gaat altijd via mensen.’ 

Huize Moria, Nijmegen
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Aan het woord is emerituspastor P. Dinge-
nouts (73). Hij is voor alle woonwagenbe-
woners in ’s-Hertogenbosch en omstreken 
gewoon pater Piet, die al zo’n veertig jaar 
de pastorale belangen van deze bevol-
kingsgroep behartigt. Met weemoed blikt 
hij terug op zijn beginjaren waarin het 
kerstgevoel, ook onder de woonwagen-
bewoners, vanzelfsprekend was. ‘Op het 
grote centrum woonden destijds ongeveer 
vierhonderdvijftig woonwagenbewoners’, 
vertelt hij. ‘Er was eigen maatschappelijk 
werk, een dokterspost, een kampschooltje 
en een kapelletje met een eigen pater. Ie-
dereen die aanwezig kon zijn, kwam in de 
nachtmis bij elkaar. Opoes, opa’s, vaders, 
moeders, kinderen en zelfs hele kleintjes, 
baby’tjes nog die werden meegedragen 
omdat de ouders deze viering niet wilden 
missen. Zelf zongen ze in koor de beken-
de kerstliederen. Ze voelden zich bij el-
kaar. Ik heb een dienst mogen meemaken 
waarin monseigneur Bluyssen voorging. 
Het was één groot feest.’

Naar de parochie
Vanaf 1980 is er veel veranderd. De sprei-
ding van het regionale woonwagencen-
trum werd in gang gezet. Een groot aantal 
bewoners verspreidde zich over ’s-Herto-
genbosch en omliggende gemeenten, op 
subcentra van tien tot maximaal vijftien 
staanplaatsen. Integratie was het sleutel-
woord voor alle voorzieningen, inclusief 
de pastorale. Het eigen kapelletje werd 
met de grond gelijkgemaakt. ‘Ik nodigde al 
deze mensen uit om de kerstnachtdiensten 
te bezoeken in de parochiekerk, waaraan 
ik destijds verbonden was. Er kwamen er 
hooguit vijftig. Vonden ze het te burgerlijk, 
te liturgisch? De sfeer was in ieder geval 
heel anders dan ze gewend waren. Ook 
nu nog, zoveel jaren later, voelen ze zich 
niet thuis in een kerk; zelfs niet in eentje 
vlak bij ze in de buurt. En als ze al komen, 
staan ze achter in de kerk of lopen hooguit 
naar de plek waar ze kaarsjes kunnen op-
steken. Daarna zijn ze weer weg. Alle in-
tegratiepogingen ten spijt: ze mengen zich 
niet onder de andere kerkgangers.’

Spijtig
Burgers trekken massaal de kerstnacht in, 
om in een kerk of kathedraal een viering 
bij te wonen; de woonwagenbewoners 
doen er niet aan mee. Pater Dingenouts 
vindt dit spijtig, niet zozeer dat ze niet 

komen, maar ‘vooral omdat ze het zelf 
ook missen: de eigen religiositeit, het on-
derlinge samenzijn, de hartverwarmende  
ontmoetingen. In een parochiekerk vin-
den ze van dit alles niets terug. Je kunt 
nu ook geen bisschop meer benaderen om 
’s nachts om twaalf uur voor deze mensen 
een dienst te verzorgen. En ik moet er 
eerlijk bij zeggen, dat de woonwagenbe-
woners er zelf ook niet meer om vragen. 
Er is niemand onder hen die het initiatief 
neemt om bijvoorbeeld een ruimte te hu-
ren om daar als vanouds in de nacht voor 
Kerstmis bij elkaar te zijn.’

Gevoelsfeest
In de afgelopen decennia heeft pater Din-
genouts met eigen ogen kunnen zien, dat 
ook bij de woonwagenbewoners het feest 
van Kerstmis is ‘verburgerlijkt’. Daarmee 
wil hij zeggen, dat de goedgevulde dis, 
de kerstmannen, de cadeaus en rijkelijk 
versierde bomen in Amerikaanse kleuren 
de boventoon voeren. ‘Een kerststalletje in 
de wagen is tegenwoordig een zeldzaam-
heid. Het kerstgebeuren van de jaren ze-
ventig, tachtig is een gepasseerd station.’ 
Maar ondanks deze trend is er soms een 
aanknopingspunt voor een herbeleving 
van het oorspronkelijke kerstgevoel. ‘Dit 
jaar heb ik twee doopjes rond de kerstda-
gen. Na elke doopviering lopen we met de 
pasgeborene naar de kerststal. Het meest 
ideale moment is, wanneer je zo’n kindje 
even in de kribbe mag leggen. Dan hoort 
het erbij. Het is dan echt een kind van 
God. Die momenten maken van het kerst-
feest weer een gevoelsfeest.’

Jan van der Zandt msc voerde het gesprek 
met Piet Dingenouts. Hélène van Hout 
schreef het uit.

Hélène van Hout

Verlangen naar kerst van toen

‘Een van de eerste verhalen die de bewoners me op het grote woonwagen-
centrum in ’s-Hertogenbosch vertelden, was dat monseigneur Bekkers in een 
kerstviering bij hen was geweest. Dit had zo’n indruk op de mensen gemaakt: 
de traditionele nachtmis in de kapel op het centrum, een eigen kerststal, hun 
eigen kerstbeleving en de gezamenlijke maaltijd daarna met kerstliederen op 
de achtergrond. Zo’n driehonderdvijftig mensen bij elkaar, één grote familie in 
een uitzonderlijke sfeer en de bisschop stralend in hun midden.’

Happy Year

Als het in je hart winter is
met van die huiverige koudheid
zal ik je mijn jas geven
zal ik je met warmte omringen
als je het tenminste wilt

Als het in je hart lente is
met van die blijde gedachten
zal ik je vreugde verhogen
zal ik je lach sublimeren
als je het tenminste wilt

Als het in je hart zomer is
met van die te hete momenten
zal ik je scherm zijn
zal ik je schaduw zijn
als je het tenminste wilt

Als het in je hart herfst is
met van die koele frisheid
zal ik je beschutting zijn
zal ik met je meeleven
als je het tenminste wilt

ik gun je zo graag
zo heel graag
zo veel goeds
zo veel shalom
als je het tenminste wilt.

Frans Boddeke

Foto uit 2002
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Al die feestdagen, de tv die er voortdurend 
aandacht aan besteedt, de radio met kerst-
muziek, de afdeling versierd, de kerst-in 
in de gevangenis, de vrije dagen, - dit al-
les maakt de laatste maand van het jaar 
tot een zware dobber. Was ik maar thuis! 
En thuis denken ze veel aan de geliefde in 
de gevangenis. Pompen of verzuipen, je 
hoofd laten hangen en de nodige traantjes 
- uit zicht natuurlijk - wegpinken. Zit je 
alleen op cel dan heb je het wat gemak-
kelijker. Of doe alsof ze jou niets kunnen 
maken.

Was het al maar...
Vaak hoor je ‘Was het maar weer 2 janu-
ari’. Nooit laat de pijn van het gemis zich 
zo voelen als juist tijdens de feestdagen 
op deze plek, waar je wel - gedwongen - 
leeft, maar het geen leven is. Ongetwijfeld 
poogt menigeen op de wieken van het ver-
langen de afstand tussen de gevangenis en 
thuis te overbruggen. Je kunt ook kopje 
ondergaan in de chaos, die met golven 
over je heen slaat en waar je denkt defini-
tief het loodje te leggen. 

Boodschap van kerst
Misschien heeft dit iets met de kerstge-
dachte in de gevangenis te maken. In de 
nood en de verenging van het uitzicht 
het uitschreeuwen naar God. He only can 
judge me zie je wel eens in een cel op het 
prikbord staan. Alleen God kan mij oor-
delen. Hij kent mij beter dan wie ook en 
weet wat ik nodig heb. De troost-functie 
van geloven in God. Er is ook nog een 
uitdagende kant: de verantwoordelijkheid 
die ik moet nemen. Maar alles tegelijk 
is te veel van het goede. Vrede op aarde 
te beginnen in mijn directe omgeving is 
weer een andere, actieve stap. 

Zelf invullen
Detentie is crisis en zoals iedere benarde 
situatie kan dit tot gevolg hebben dat 
iemand zijn jasje van alledag uittrekt en 
ergens uitkomt waaraan hij in de verste 
verte niet gedacht heeft. Je moet zelf 
invulling geven aan de kerstgedachte. Je 
verliezen in de spelletjes en activiteiten 
die georganiseerd worden of - op afdelin-
gen waar gekookt mag worden - in een 
lekkere kersthap. Of zappen op de tv. In 
een gevangenis waar ik gewerkt heb, was 
het kerstkind al spoedig uit het kribje 
verdwenen en is nooit weerom gekomen. 
Een prachtig symbool eigenlijk. Je moet 
het kribje zelf invulling geven. Vrouw en 
kinderen, consumeren, hebben en zijn, 
vrede, een gewoon leven of een leven met 
veel poen en macht of nog andere dingen; 

wellicht iets met God, kiest u maar. Heel 
modern!

Direct aansluiten
Voor de pastor in de bajes geldt: wil je 
iets te zeggen hebben dan moet het direct 
aansluiten bij je toehoorders. Geen wollig 
taalgebruik of onduidelijkheden; direct 
en recht voor de raap met beelden uit het 
leven gegrepen. Het geloof ligt verankerd 
in de ervaring, niet als leer maar als een 
dieptewerking binnen de ervaring zelf. 
God zit op zijn knieën gevouwen binnen 
wat wij meemaken. Verborgen aanwezige 
in het diepst van ons verlangen. Door de 
pijn van het gemis wordt het gaatje, waar-
door de vernieuwing binnen kan komen 
om zich te nestelen en uit te groeien, ge-
slepen en geboord.
Pompen of verzuipen, als het nu niet is 
wanneer dan wel? Op het gunstige mo-
ment van Gods uur natuurlijk. Dat ligt 
niet binnen ons bereik. Maar we doen 
wat gedaan dient te worden en of er iets 
gewekt wordt in Gods toeval en schoon-
heid, hangt van Hem af die oogst wanneer 
Hij wil.

Feest voor allen
Aan Kerstmis gaat een kerst-in vooraf, 
waaraan iedereen kan deelnemen. Een 
bijeenkomst in kerstsfeer, georganiseerd 
door de dienst geestelijke verzorging, 
dominee, humanist, imam, r.k.pastor. Wij 
zijn daarmee begonnen omdat de kerst-
behoeften verschillend waren. Op Eerste 
Kerstdag overspoelde een vloed mensen 
onze kerkruimte. Velen van hen om iets 
te proeven van de kerstsfeer; meer niet. 
De vaste groep kerkgangers ergerde zich 
aan hun gedraai en geroezemoes. Anderen 

vonden het te plechtig en kerkachtig; voor 
hen geen aanbeveling. Vandaar de kerst-in 
waardoor het vaste aantal kerkgangers op 
Eerste Kerstdag niet noemenswaard steeg. 
En aan de behoeften van twee groepen 
werd voldaan.
De kerst-in is in de loop der jaren veran-
derd van bijeenkomsten, waar met gede-
tineerden in kerstsfeer toneel en muziek 
gebracht werd, naar een bijeenkomst met 
het huisorkest van gedetineerden en hap-
jes, klaargemaakt door de mannen zelf, 
die tijdens de kerst-in verorberd worden. 
Een klein agapè, klein liefdesmaal. Ook 
de moslims zijn hierbij aanwezig, want 
het gaat om vrede voor allen en als er in 
de bajes niet aan integratie gewerkt wordt 
waar dan wel. 

Herboren worden
Pompen of verzuipen zoals zo vaak in het 
leven. Wil je goed uit de benauwdheid 
komen, ga dan kopje onder en doorleef 
de crisis helemaal. Wat dit betreft zit je 
goed in de gevangenis. Reden te over voor 
benauwenis met als voorstadia ‘met mij 
is niets aan de hand, mij maken ze niets’. 
Ontkenning dus tot geleidelijk zicht krij-
gen op de perikelen die ontegenzeggelijk 
spelen en doorleefd dienen te worden. 
De Geest van God zweeft over de wate-
ren van onze diepste ellende. Laten we 
ons gezeggen, dan worden wij herboren 
in de kracht van de geest. God is mens 
geworden om deze krachttoer met ons te 
voltrekken. Pas als je weet hebt van het 
kwaad, kun je zalig kerstfeest wensen.

Jan Topper

Pompen of verzuipen

Voor vele gedetineerden is december de moeilijkste maand van het jaar. Jan 
Topper, gevangenis-aalmoezenier te Roermond, over Kerstmis in de bajes.

Schilderijen: I.K. Sittard

waar was jij zo dicht
bij mij, ik wist het niet, zo
vol verdriet, zo lang?

zolang zocht ik jou
buiten mij, totdat jij je
liet vinden in mij 

vervreemd van jou, ver
heen liet jij mij gaan, zo ver,
kom jij mij nabij?

waarom zo lang ver-
vreemd van jou, zocht ik jou 
tot jij je liet vinden?
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Proeve van belijden 

Wij beseffen en aanvaarden 
dat wij onze rust niet vinden 

in de zekerheid van wat wij belijden, 
maar in verwondering over 

wat ons toevalt en geschonken wordt; 
dat wij onze bestemming niet vinden 

in onverschilligheid en hebzucht, 
maar in wakkerheid en 

verbondenheid met al wat leeft; 
dat ons bestaan niet voltooid wordt 
door wie we zijn en wat we hebben, 

maar door wat oneindig groter is
dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, 
geloven wij in Gods Geest 

die al wat mensen scheidt te boven gaat 
en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 

opdat zij, 
zingend en zwijgend, biddend en handelend, 

God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, 
een van Geest vervulde mens, 

het gelaat van God 
dat ons aanziet en verontrust. 

Hij had de mensen lief en 
werd gekruisigd maar leeft, 

zijn eigen dood en die van ons voorbij. 
Hij is ons heilig voorbeeld 

van wijsheid en van moed en 
brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige, 
die ondoorgronde liefde is, 

de grond van het bestaan, die ons 
de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst 
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf, 
zo zwak en feilbaar als wij zijn, 

geroepen worden om met Christus en 
allen die geloven verbonden, 

kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven 
in de toekomst van God en wereld, 

in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 
om te leven en te sterven en om op te staan, 

in het koninkrijk dat is en komen zal, 
waar God voor eeuwig zijn zal: 

alles in allen. 
Aan God zij de lof en de eer 

in tijd en eeuwigheid. 
Amen.

Proeve van belijden 
Remonstrantse Broederschap

ingezonden door Pim van Elsdingen 

Na de geboorte

Een tweeling, nog ongeboren in moeders schoot. Vraagt de een: 
‘Geloof jij in een leven na de geboorte?’ ‘Natuurlijk,’ zegt de an-
der. ‘Er moet iets zijn. Misschien is ons bestaan hier niet meer 
dan een voorbereiding op het leven na de geboorte.’ ‘Flauwekul!’ 
zegt de een weer, ‘er is géén leven na de geboorte. Hoe stel jij 
je dat dan voor?’ ‘Ik weet het niet precies, maar ik stel heel veel 
licht voor. En wij zullen lopen met eigen voeten, en eten met 
eigen mond…’ ‘Wat een onzin: zelf lopen en eten! Hoe kom je 
erbij? Voor lopen is er hier geen plek en voor eten hebben wij 
de navelstreng.’ ‘Die is wel heel erg kort. Dat kan toch niet al-
les zijn! Ik ben ervan overtuigd dat er na de geboorte iets heel 
nieuws begint, iets wat wij gewoon nog niet kennen!’
‘Maar er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte. Het leven 
eindigt hier in deze smalle, donkere omgeving.’ ‘Ik weet niet 
precies hoe het leven na de geboorte zal zijn, maar we zullen er 
zeker onze moeder ontmoeten en zij zal voor ons zorgen.’ ‘Een 
moeder? Geloof jij in een moeder? En waar is volgens jou die 
moeder dan?’ ‘Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zou-
den wij er niet zijn.’ ‘Ik geloof er niets van! Ik heb nog nooit een 
moeder gezien, dus bestaat ze niet!’ ‘Misschien is ze niet te zien. 
Maar zo nu en dan, wanneer wij helemaal stil zijn, kan ik haar 
horen zingen en voel ik haar hand onze wereld strelen. Volgens 
mij begint het leven pas na de geboorte!’ 
(Naar verluidt: van Ignatius van Loyola)

Peer Verhoeven redactie

Hartelijk en hartig

Kerstgroep van het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen, Zijtaart 
(© Foto: Zr. Germana)
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Voor Jou

’Ze gingen het huis binnen en 
vonden het kind met Maria, zijn moeder.’

(Mattheus 2,11)

In eenvoud bied ik Jou mijn gaven aan.
Ik ben geen koning, niet op zoek naar hogerop.

Ik ben een alledaagse mens, gehecht aan ’t leven.
Ik ben een mens uit mens geboren, broos en bang.

In eenvoud bied ik Jou mijn gaven aan.
Ze zijn geen mirre en geen wierook en geen goud.
Ze zijn mijn tranen van geluk en van mijn lijden.
Ze zijn mijn goede wil doorheen mijn leven lang.

In eenvoud bied ik Jou mijn gaven aan.
Ze zijn mijn lach, mijn diepste denken en mijn hart.

Ze zijn mijn woorden en mijn daden en mijn wensen.
Ze zijn de vrede waar ik altijd naar verlang.

Ine Verhoeven, 2006

Het hart

er is een hart dat luistert
naar eigen scheppingsdrang
aan melodie noch maat gekluisterd
zingt het een ongehoord gezang

er is een hart waaruit de wereld
geboren wordt in plaats en tijd
gekoesterd en behouden en bezegeld
dank zij de liefde zegenrijk bereid

er is een hart zo goed verborgen
dat het aan menig oog ontgaat
hoewel ’t heelal vandaag en morgen
dank zij het hart ontstond en staat

er is een hart dat fluistert
en met de mensen stil verkeert
zijn woord wordt wreed verduisterd
wanneer de naaste wordt gedeerd

er is een hart zo menselijk bewogen
dat er ook menselijke schepsels zijn
die toegerust met hartelijk vermogen
dank zij de liefde medescheppers zijn

Nico Tromp mscKerstmis

nauwelijks hoorbaar
alleen voor dwazen

en kinderen van geest
wereldwijd

nauwelijks zichtbaar
wel voor getroebleerden
door Gods vochtige ogen

de mensen bekijkend
wereldwijd

nauwelijks voelbaar
alleen voor geraakten
die vonken van hoop
aanwakkeren blijven

wereldwijd

Louis Nabbe, 2006

Welkom

Welkom vanavond hier 
wie en vanwaar u ook bent 
wat u ook bezighoudt en beroert. 
Welkom mensen van goede wil.

Welkom vanavond hier 
wat u ook naar deze kerk drijft 
wat u ook hoopt er te vinden. 
Welkom mensen met een hartenwens.

Welkom deze kerstavond hier
even weg uit eigen huis, 
belang, recht en gelijk. 
Welkom om het kind te vieren.

Peer Verhoeven
Kerstgroep Dick Bruna (© Foto: Wijker) zie ook pag. 19

Ga door

Als je hebt vertrouwd op mensen
die het lieten afweten, 

ga dan door in vol vertrouwen.

Als je hoopte op een wonder 
dat niet gebeurde, 

ga dan door op hoop van zegen.

Als jouw spoor van liefde 
wordt uitgewist en vertrapt, 

ga dan door en heb lief.

Als je hebt gedroomd 
en ontnuchterd bent ontwaakt, 

droom dan door tot de nieuwe morgen.

Vrij naar de 
Talmoed

Uit het hart

Zoals licht uit duister, 
de morgen uit de nacht -
zoals vrucht uit zaad, 
de bloem uit stam en stengel - 

zoals een mens 
ontwaakt uit zijn slaap
zo ontluiken hoop en vertrouwen 
uit de diepte, bloeien op 
uit het hart van mens en leven.

Peer Verhoeven



�4 DE ROEROM n JAARGANG 21 n NUMMER 4 n DECEMBER 2006

Wanneer was je voor het laatst in Burundi 
en wat trof je er aan?
‘In maart dit jaar heb ik voor het laatst 
Musigati, mijn geboortedorp, bezocht. Ik 
was er vanwege de oorlog dertien jaar niet 
geweest. Het was te gevaarlijk. Na tien 
jaar oorlog kon ik verwachten, dat er veel 
verwoest was en dat veel mensen, die ik 
gekend heb, gestorven waren. Maar het 
was nog veel erger. Ik kwam soms in stra-
ten, waar het leek alsof ik die nooit had 
gezien; zo veranderd was het. Het aantal 
doden? Er zijn geen officiële cijfers, maar 
ik heb wel heuvels - dorpen - gezien, 
waar niemand de oorlog heeft overleefd.’

Is er nu een zekere stabiliteit in het land? 
‘Onder de mensen bestaat in ieder geval 
de hoop dat het nu beter zal worden. 
Maar ik heb me een zekere reserve aange-
leerd. Ik zie zo vaak hoop en dan komt er 
weer iets anders. Nu heeft iedereen hoop 
en is bereid mee te werken om te zorgen 
dat er weer rust komt. Ik heb wel het ge-
voel dat ik thuis kom, wanneer ik terug 
ben in Musigati. Ze zijn me niet vergeten 
en maken er een feest van als ze me te-
rugzien.’

Wat zijn de grootste problemen waar Bu-
rundi mee kampt?
‘Eigenlijk is alles op elk gebied achteruit 
gegaan. Alle landbouwprojecten die in 
1993 goed liepen zijn kapot. Toen was het 
allemaal goed in het dorp. Er groeide van 
alles en er was geen voedseltekort. Het 
was zelfs zo, dat allerlei gewassen werden 
verkocht in de stad. Dit is nu allemaal te-
rug bij af. Daar komt nog bij, dat het aids- 
probleem ook veel slachtoffers maakt. Er 
is in de oorlog niets aan preventie gedaan. 
Wilde een soldaat met het geweer in de 
hand een meisje, dan gebeurde dat. Een 
verpleegster vertelde me, dat praten over 
aids-taboe is. Daarom zijn er niet echt ge-
tallen of aantallen bekend.’

Wat willen jullie bereiken met de stichting 
Mwana na Mama?
‘In Burundi zijn vrouwen de steunpilaar 
van de economie. Wij willen vrouwen de 
mogelijkheid geven hun leven weer op te 
bouwen en zo de motor van de economie 
weer op gang brengen.’

Jullie willen starten met een weeshuis voor 
dertig wezen in Musigati. Een druppel op 
een gloeiende plaat?

‘Sinds maart zijn driehonderd kinderen 
aangemeld die in dat weeshuis opgeno-
men zouden moeten worden. In Burundi 
is het zo dat, wanneer hun ouders ster-
ven, de buren de verantwoordelijkheid 
voor de kinderen overnemen; zelfs al 
hebben zij zelf al een aantal kinderen. 
Dat is vanzelfsprekend. Kunnen ouders 
het echt niet meer aan, dan gaan ze naar 
de stad en laten daar de kinderen achter. 
Ik hoorde het geval van een moeder met 
twee kinderen van een ander, maar die al 
dagen niets te eten had. Ze ging naar een 
vreemde stad en liet daar haar kinderen 
achter. Ze kunnen er niet tegen om in 
hun eigen dorp de kinderen onder ogen 
te komen. Door de economische situatie 
kunnen de buren het niet meer opbrengen 
om voor de wezen te zorgen.’

‘Er komen nu al driehonderd kinderen 
in aanmerking voor opname in het wees-
huis. Een aantal dat we niet kunnen 
behappen, maar je moet ergens beginnen. 
Het plan, dat we samen met de vrouwen 
van Musigati gemaakt hebben, houdt in 
dat we het kapot geschoten gebouw van 
de coöperatie verbouwen voor de opvang 
van de wezen. De verbouwing wordt 
gedaan door een groep plaatselijke jonge 
bouwers. De totale kosten van het project 
komen uit boven de € 10.000,-. Een deel 
van dit bedrag is jaarlijks nodig om het 
weeshuis draaiend te houden. Het is de 

bedoeling dat na de bouw van het wees-
huis ook activiteiten ontplooid worden, 
die geld kunnen opleveren: landbouwpro-
ducten verkopen, olie en sappen maken 
etcetera, om daarmee de jaarlijkse kosten 
voor het weeshuis te kunnen financieren.’ 

Wat betekent de realisatie van het wees-
huis voor het dorp? 
‘Het geeft de bevolking het gevoel niet al-
leen te zijn. Het feit dat er hulp geboden 
wordt en dat er dus mensen zijn die aan 
hen denken, geeft Musigati en Burundi 
nieuwe energie.’

Stel dat het weeshuis in 2007 wordt gerea-
liseerd, wat is dan de volgende stap?
‘De economische activiteiten, zoals ik al 
zei. Hulp bij het opzetten van eigen be-
drijfjes. Maar daarnaast is de vraag, hoe 
de situatie van die kinderen is. Hoe zijn 
ze er psychisch en emotioneel aan toe? 
Dat kun je vooraf niet zeggen. Misschien 
is er wel psychosociale hulp nodig voor 
kinderen die zo’n oorlog hebben meege-
maakt. Vooral ook voor de kinderen die 
‘weggestopt’ worden. Binnen de groep 
van driehonderd zit namelijk een aantal 
‘soldaatkinderen’, kinderen die door vij-
andige soldaten bij meisjes verwekt zijn. 
Zo’n kind wordt echt nergens geaccep-
teerd. Normaal val je terug op je familie. 
Maar ook de familie wil zo’n kind niet. 
Van de driehonderd kinderen die in aan-
merking komen voor opvang in het wees-
huis, is minstens een kwart ‘soldaatkind’. 
Met de weeskinderen van aidspatiënten 
heeft men eveneens dikwijls veel moeite. 
Dit komt mede omdat vaak niet goed uit-
gelegd is, dat omgang met die kinderen 
niet besmettelijk is. Wanneer de kinderen 
in het dorp zelf geholpen kunnen worden, 

Mwana na Mama
Gerard Noordermeer

Eugenie Kabeberi is geboren in het dorp Musigati in Burundi en nu woon-
achtig in Tilburg. Zij is getrouwd met Theo van Meurs, ontwikkelingswerker, 
afkomstig uit het Brabantse Haaren en landbouwkundig ingenieur. Samen met 
hem heeft zij in verschillende landen gewoond en gewerkt. Een gesprek met 
Eugenie Kabeberi, voorzitter en oprichter van de stichting Mwana na Mama, 
Moeder en Kind. 

Een weeshuis bouwen op oorlogsruines (© Foto: Theo van Meurs



��DE ROEROM n JAARGANG 21 n NUMMER 4 n DECEMBER 2006

Vrouwen van Musigati. Derde van links Patricia die het weeshuis gaat leiden

Adopteren op afstand...

Persoonlijk

Het onderwerp waarover ik ga 
schrijven, overstijgt een kleine 
en bescheiden bijdrage als deze. 
Het onderwerp dat me bezig-
houdt, is veel te groot om in en-
kele woorden te beschrijven. Bij 
voorbaat wil ik me dus veront-
schuldigen: ik ben niet volledig 
en kom er later op terug.
Er is in Nederland een ander tijd- 
schrift waarmee De Roerom zich 
kan vergelijken. Hierin is een 
tijdlang een discussie gevoerd 
tussen voor- en tegenstanders 
van het geloof in een persoon-
lijke God. De één heeft geen 
enkel probleem met de opkomst 
van een onpersoonlijke God; in 
sommige kringen ook wel als 
het ietsisme aangeduid. De ander 
tekent hiertegen fundamenteel 
bezwaar aan, omdat hij of zij 
God niet anders dan persoonlijk 
kan denken.
Met interesse maar ook met 
verbazing heb ik deze discussie 
gevolgd. Uit één van mijn betere 
studieboeken heb ik namelijk 
het volgende citaat overgehou-
den: ‘De term ‘persoonlijke God’ 
of ‘God als persoon’ gebruik ik 
in de zin van: een God met wie 
een persoonlijke relatie mogelijk 
is, een relatie waarin geluisterd 
wordt en geantwoord, een relatie 
waarin de aanwezigheid van de 
Ander om deze reden als een 
persoonlijke aanwezigheid wordt 
ervaren.’
Wie schrijver en titel van dit 
boek graag wil weten, mag mij 
dit melden.
Het heeft in mijn ogen dan ook 
weinig zin om te discussiëren of 
God als Iets of als Iemand moet 
worden gedacht. Wat een mens 
zegt of schrijft over God of over 
het goddelijke, kan namelijk 
nooit ofte nimmer over God of 
het goddelijke gaan. Het gaat al-
tijd over je relatie tot die andere 
werkelijkheid.
Dit kan een iets-relatie zijn, 
waarin de andere kant niet 
gehoord en niet aangesproken 
wordt. Het kan ook een iemand-
relatie zijn, waarin geluisterd 
wordt en geantwoord. Als ‘iets’ 
mij hoort, spreek ik persoonlijk 
liever tot ‘iemand’. Van mij mag 
spreken over, spreken tót wor-
den.

dan wordt voorkomen dat ze in de stad tot 
straatkinderen vervallen.
Daarnaast willen we ook een programma 
voor adoptie ‘op afstand’ starten. Het gaat 
om concreet die en die kinderen die nog 
in het dorp leven en van wie wij foto’s en 
een beschrijving van hun situatie hebben. 
Hopelijk zeggen mensen hier, dat ze voor 
deze kinderen best iets willen doen. Ik 
probeer gewoon voor die kinderen te doen 
wat mogelijk is.’

Wat inspireert je? Voor hetzelfde geld kun 
je hier een ontspannen leventje leiden.
‘Ik geloof dat iedereen op deze wereld 
iets moet doen. En wanneer je zelf zo’n 
oorlogssituatie hebt gekend maar eraan 
ontkomen bent, dan heb je iets van: 
waarom jij wel en niet die anderen? Wij 
zaten toch samen op school, wij gingen 
toch samen naar de kleuterschool! Ik heb 
gelukkig ook vriendinnen van vroeger 
met wie het goed gaat. Een van hen is 
directrice van de lagere school. Een ander 
is verpleegster; zij krijgt de leiding over 
het weeshuis. Zij behoren tot de enkelen 
die het geluk hebben gehad de oorlog te 
overleven. Maar de meesten zijn weg...’ 
Ik ken de ellende. Ik heb met eigen ogen 
gezien wat in mijn dorp is aangericht. Dit 
inspireert mij om er iets aan te doen.’

U kent de Nederlandse samenleving en die 
van Burundi. Waarin zouden wij hier aan 
Burundi een voorbeeld kunnen nemen?
‘Wat ik in Nederland triest vind is de een-
zaamheid van de mensen. Ik heb nooit 
kunnen denken dat iemand die in Neder-
land geboren en opgegroeid is, helemaal 
eenzaam zou kunnen zijn. Dit kom je in 
Burundi niet tegen. Kom je in Burundi 
ergens, waar gekookt wordt, dan vragen 
ze niet of je wilt blijven. Dat is gewoon 
vanzelfsprekend.’

Wat vind je vanuit waarmee je bezig bent 
belangrijk om te zeggen?
‘Ik heb in veel verschillende landen ge-

woond, omdat mijn man werkzaam was 
in de ontwikkelingssamenwerking. En ik 
heb me vaak verbaasd over de verkeerde 
keuzes die gemaakt worden. Bij de grote 
organisaties ga je niet praten over wees-
huizen. Zij willen ontwikkelingsprojecten. 
Maar hoe kun je aan ontwikkelingsprojec-
ten beginnen, als je schrijnende situaties - 
zoals de problematiek van de wezen - niet 
hebt opgelost. Allerlei gelden voor projec-
ten worden door de overheid verdubbeld, 
maar niet de gelden die uit de kerken 
komen. De grote organisaties zullen wel 
niet blij zijn met wat ik zeg. Maar zo voel 
ik het wel.’

Stichting Mwana na Mama
Dr. P. van Hoekstraat 45, 5022 CJ Tilburg
www.musigatiburundi.nl
Gironummer 9639320

Naschrift. Bij de stichting Mwana na 
Mama komt alle gegeven geld geheel ten 
goede van het weeshuis. Administratie, re-
clame en reizen doet de familie Van Meurs-
Kabeberi op eigen kosten. 
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‘Loop maar even mee’ en via de kloos-
tergang word ik naar de tuin gebracht. 
‘Achterin moet u zijn’. Links van het pad 
staat een oud gebouwtje. Het licht brandt. 
Achter het raam een man met penseel, 
gebogen over een kerstengel. Hij kijkt niet 
op; de engel vraagt alle aandacht. Ik maak 
de deur open en de warmte van ovens en 
droogkamers komt me tegemoet. Ik klop 
op de deur rechts en een vriendelijke stem 
roept me binnen. ‘Broeder Leo, welkom, 
hier zit ik nu iedere dag te prutsen.’ Nog 
voor ik een vraag kon stellen, relativeert 
hij zijn werk. Een bescheidenheid die 
hem typeert. 

Internationale prijs
Leo, zesenzestig en geboren in Schin op 
Geul, is broeder van de Priesters van het 
H. Hart van Jezus, waar hij begin jaren 
zestig zijn eeuwige gelofte deed. Hij 
kreeg een benoeming op het internaat 
voor moeilijk opvoedbare jongens in Ca-
dier en Keer. ‘Daar is het verhaal van de 
kerststallen begonnen. Met die jongens 
heb ik de eerste gemaakt. Van opleiding 
ben ik huis-, tuin- en keukenschilder, 
maar ik wist ook op andere manieren 
met het penseel te kunnen werken. In 
1954 kreeg ik een internationale prijs 
voor schoonschrijven en tekenen. Van 
dat geld heb ik mijn broederuitrusting 
gekocht. Thuis was het geen vetpot, dus 
dat kwam goed uit.’ 

Een ouderwetse
Wie zo jong al een internationale prijs 
wint, heeft meer in z’n mars. Dit onder-
kenden kenners ook. ‘Toen mijn ouders 
veertig jaar getrouwd waren heb ik een 
kunstwerk van 1654 stukjes glas over 
het Laatste Oordeel gemaakt. Iemand 
vroeg mijn vader wie het gemaakt had. 
Hij vond, dat ik naar de kunstacademie 
moest. Hij bood tienduizend gulden, 
maar mijn vader verkocht het natuurlijk 
niet. Achteraf bleek hij de directeur van 
de Jan van Eijck Academie in Maastricht 
te zijn.’ Leo kreeg geen toestemming om 
naar de kunstacademie te gaan. ‘Vanwe-
ge het levend model; ik mocht niet 
in aanraking komen met naakte vrou-
wen. Nu mag ik, maar wil ik niet meer. 
Ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld, dus 
dat heeft nog maar weinig zin. En wat 
ze nu allemaal leren op de kunstacade-
mie past niet bij mij. Ik ben een ouder-
wetse.’

Van beton
Zijn aanstelling bij de moeilijk opvoed-
bare jongens was tijdelijk, maar Leo heeft 
er tientallen jaren gewerkt. ‘Ik heb met 
de jongens ontelbaar veel kerststallen 
gemaakt. We waren vaste klant bij de fiet-
senhandel. Want wat gaat het eerste stuk 
bij een kerstgroep? De koppen! Ik stop er 
fietsspaken in en de koppen staan als een 
huis!’ Er kwamen steeds meer opdrachten 
en zo groeide het werk. ‘Op een gegeven 
moment kreeg ik van de plaatselijke bak-
ker rubbermallen voor lammetjes en an-
dere figuren. Wat met deeg kan, kan ook 
met gips en beton.’ Op dit moment werkt 
broeder Leo alleen nog met beton; gips 
vindt hij te kwetsbaar. ‘Het kost natuurlijk 
wel meer tijd. Het drogen vraagt weken, 
maar ik heb geen haast. Mensen die een 
kerststal willen moeten me de tijd geven.’ 

Stal en kerk
Dat hij zich niet wil haasten heeft niet al-
leen te maken met het drogen van het be-

ton. Broeder Leo wil ook niet commercieel 
werken. ‘Ik hoef er niets aan te verdienen. 
Ik doe het omdat ik het leuk vind. Als ik 
mijn materiaal eruit heb, ben ik tevreden. 
Ik wil er geen druk opzetten.’ Belangrijker 
dan geld vindt hij de boodschap die hij 
mensen meegeeft. ‘Veel mensen komen 
niet meer in de kerk, maar willen wel een 
kerstgroep. Ik hoop dat zo’n stalletje men-
sen opnieuw in verbinding brengt met 
de kerk. Wanneer mensen hun kerststal 
komen ophalen zeg ik ook altijd te hopen, 
dat ze met kerst even de kerk binnenstap-
pen.’

Blijven klooien
Leo is al sinds 1987 bijna volledig af-
gekeurd. Toch heeft hij al die jaren nog 
gewerkt. Sinds een jaar is hij echt met 
pensioen. Er zijn nog maar weinig dingen 
in z’n lichaam die op de juiste plek zit-
ten. ‘Op dit moment speelt vooral mijn 
evenwicht me parten. Dus als ik opeens 
omkiep moet je niet schrikken. Het is 
een wonder dat ik nog leef, want geen 
van mijn organen zit op z’n plek, al van 
kindsbeen af. Bovendien heb ik ernstig 
suiker en ook nog een auto-ongeluk 
gehad, wat allerlei kwalen heeft achter-
gelaten. Maar goed, die boven zegt: blijf 
jij maar lekker beneden en maak maar 
kerstbeeldjes. Dus blijf ik hier maar lek-
ker klooien in dit hok en wacht mijn tijd 
af. Ik heb geen schrik om de pijp uit te 
gaan, maar het hoeft nog niet, zeker niet 
nu ik hier in Asten zit. Ik heb hier echt de 
ruimte.’ 

Met kerst thuis
Broeder Leo woont iets meer dan een jaar 
in Asten, waar hij een grote werkruimte 
heeft. ‘Toen ik naar Cadier en Keer ging 
had ik twee tasjes; toen ik naar Asten 
kwam twee vrachtwagens vol spullen. 
Binnenkort maakt hij hier z’n tweede 
kerst mee. Hoewel hij al zijn hele leven 
kerststallen maakt, heeft hij vorig jaar pas 
voor het eerst gevoeld wat Kerstmis echt 
betekent. Eerder nam hij nooit deel aan 
een kerstdiner, omdat waar hij woonde 
geen rekening gehouden werd met z’n 
suiker. Hij ging naar de kerstvieringen, 
maar als er twee handjes geschud werden 
was het veel. ‘Hier wordt alles voor me 
gedaan. Ik kan vanwege mijn evenwicht 
niet alleen naar buiten, dus bleef ik tot 
nog toe binnen. Hier gaat er gewoon 
iemand met me mee! Vorig jaar werd er 
voor het eerst met kerst speciaal voor mij 
gekookt en zat ook ik aan het diner.’ Uit 
de emotie blijkt dat broeder Leo in Asten 
echt is thuisgekomen. Kerstmis kan begin-
nen! 

Franck Ploum

Kerstmis is thuiskomen

Wie bij het Kloosterverzorgingshuis in Asten vraagt naar Broeder Leo, krijgt 
steevast te horen: ‘Die zit in zijn atelier’. Broeder Leo maakt kerststallen in alle 
soorten en maten. De meeste beelden voor dit jaar zijn al of worden spoedig 
opgehaald. ‘Mijn stallen zijn niet duur, dus geven veel mensen ze cadeau met 
Sinterklaas.’ Een gesprek met een man die al een groot deel van zijn leven bezig 
is met Kerstmis, maar pas het afgelopen jaar heeft ontdekt wat Kerstmis echt is.

Beelden van broeder Leo
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Er was eens ... Zo begint het sprookje van 
hen die het land uittrokken omdat zij had-
den leren vrezen. 

Het was drie dagen voor Kerstmis, laat 
op de avond. Over het marktplein van 
het stadje kwamen een paar mannen 
aanlopen. Zij bleven bij de kerk staan en 
spoten op de muur Buitenlanders eruit en 
Duitsland voor de Duitsers. Stenen vlogen 
door het raam van de Turkse winkelier 
tegenover de kerk. Toen trok de groep ver-
der. Een spookachtige stilte. De gordijnen 
van de huizen werden snel weer gesloten. 
Niemand had iets gezien.

‘Vooruit kom. Het is genoeg geweest. We 
gaan.’ ‘Waar denk je heen te gaan? Wat 
moeten we daar beneden in het Zuiden?’ 
‘Daar beneden? Dat is toch altijd nog ons 
thuis. Hier wordt het steeds slechter. Wij 
doen wat op de muur geschreven staat 
Buitenlanders eruit!.
En inderdaad, midden in de nacht kwam 
er beweging in het stadje. De deuren van 
de winkels zwaaiden open. Eerst stapten 
de pakken cacao op, de chocolade en de 
bonbons in hun kerstkleding. Zij wilden 
naar Ghana en West-Afrika, waar ze van-
daan kwamen. Toen de koffie, plank voor 
plank, de Duitse lievelingsdrank. Uganda, 
Kenia en Latijns Amerika waren hun 
thuis. Ananas en bananen verlieten hun 
kisten en ook de druiven en aardbeien uit 
Zuid-Afrika. Pepernoten, speculaas en ka-
neelsterren - de kruiden in hun binnenste 
- trokken naar India; bijna alle kerstlek-
kernijen stapten op. De kerststol aarzelde. 
Hij had de tranen in zijn rozijnenogen, 
toen hij toegaf. ‘Vooral producten van ge-
mengde afkomst zoals ik worden zeer per-
soonlijk getroffen.’ Met hem kwamen de 
Lübecker marsepein en de Neurenberger 
honingkoek. Niet kwaliteit, maar afkomst 
telde nu. 

Het schemerde al toen ook de snijbloemen 
op weg gingen naar Colombia en de bont-
jassen samen met het goud en de edel-
stenen in chartervliegtuigen naar alle be-
stemmingen in de wereld vertrokken. Het 
verkeer werd die dag één grote janboel. 
Lange rijen Japanse auto’s vol optische 
en amusementselektronica togen naar het 
Oosten. Aan de hemel was de kerstgans te 
zien, die naar Polen vloog en op zijn weg 
door fijne zijden hemden en tapijten uit 
het verre Azië gevolgd werd. Het tropisch 
hardhout kwam met veel gekraak los uit 
de raamkozijnen en zoefde het Amazo-
negebied in. Je moest oppassen niet uit te 
glijden, omdat van overal olie en benzine 
samenstroomden in de richting van het 
verre Oosten.

Maar er waren al voorzorgsmaatregelen 

getroffen. Trots haalden de grootste Duitse 
autobedrijven hun crisisplannen uit de 
lade. De houtcarburateur kwam in geheel 
nieuwe vorm in gebruik. Hoezo buiten-
landse olie? Maar de VW’s en BMW’s 
begonnen in onderdelen uit elkaar te 
vallen. Het aluminium verhuisde naar Ja-
maica, het koper naar Somalië, eenderde 
van het ijzer naar Brazilië en het rubber 
naar Zaïre. Het wegdek had er in samen-
werking met het buitenlandse asfalt wel 
eens beter uitgezien dan vandaag.

Na drie dagen was de spooktocht voorbij, 
de uittocht afgerond; precies op tijd voor 
het kerstfeest. Er was niets buitenlands 

Helmut Wöllenstein (Duits kerstsprookje)

Ze hadden leren vrezen

meer in het land. Maar dennenbomen 
waren er nog wel; en appels en noten. En 
Stille nacht kon ook nog gezongen wor-
den zij het met een speciale vergunning, 
want het lied kwam altijd nog uit Oos-
tenrijk. Slechts een enkeling wilde niet 
met de stroom mee. Maria en Jozef en het 
kind waren gebleven. Drie joden. Uitgere-
kend zij. ‘Wij blijven’, zei Maria. ‘Als wij 
uit dit land weggaan, wie zal het dan de 
weg terug wijzen, de weg terug naar rede 
en menselijkheid?’

Ingezonden door 
Jan Peijnenburg en Threes van Dijck,
Eindhoven
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De grote diversiteit aan kerstverhalen is 
te verdelen in drie soorten. Allereerst de 
kerstverhalen die zich rondom het bijbelse 
verhaal afspelen. De geboorte van een kind 
voor wie geen plaats was in de herberg, 
wordt verweven met een ander, nieuw 
verhaal. Dit nieuw verhaal vertelt over een 
ander personage: een vierde koning, een 
herdersjongetje. Op een gegeven moment 
komen deze twee lijnen in het verhaal 
samen: het bijbelse verhaal zorgt voor de 
kentering binnen het andere verhaal.

Het bijbels tafereel
In een oude kerstlegende wordt verteld, 
hoe een grijze spin eerst door haar dochter 
en later door de herbergierster wordt weg-
gejaagd. Spinnen met hun lelijke lichaam 
en lange poten kunnen zij niet uitstaan. In 
de herbergstal vindt hij een plekje, waar 
hij niemand tot last is en waar niemand 
hem lastig valt. De beesten zijn hem zelfs 
dankbaar, omdat hij vliegen vangt. De spin 
is blij niet te worden verjaagd en nuttig 
te kunnen zijn. Maar hij blijft verdrietig. 
Hij zou zo graag mooi gevonden willen 
worden! Om de tijd te doden begint hij 
het fijnste en grootste web te spinnen, ooit 
door een spin gemaakt.
Op een nacht heerst er een grote drukte in 
de stal. De spin ziet niet goed wat er alle-
maal gebeurt; het is te donker. ’s Morgens 
ziet hij een huilend kind in een kribbe. Het 
heeft het koud en vader en moeder heb-
ben geen stro meer om het toe te dekken. 
De spin laat zich zakken en legt zijn grote 
web aan de voeten van de moeder. Die legt 
het als een dekentje over de baby, die met-
een ophoudt met huilen en in slaap valt. 
Dankbaar vraagt de moeder aan de spin 
hoe zij hem kan belonen. De spin wenst 
dat de mensen hem mooi vinden. Dat kan 
natuurlijk niet, maar de moeder kan er wel 
voor zorgen, dat de mensen blij zijn een 
spin te zien. En daarom zien mensen het 
tot op de dag van vandaag als een teken 
van geluk, wanneer ze ’s avonds een spin 
zien. En hangen ze gouddraden en zilveren 
engelenhaar in de kerstboom. Vanwege de 
grijze spin die zijn web aan het kerstkind 
gaf.

Barre tijden
Kerstverhalen die zich afspelen in voor-
oorlogse tijden zijn populair. De barre, 
winterse tijd waarin sobere arme mensen 
een stukje geluk vinden, is een dankbaar 
decor. Zoals Jozef Boom in De laatste spar-
renboom van Frank Herzen. Hij staat in de 
wijde omtrek als een goede timmerman be-

kend. Overal vandaan komen mensen naar 
hem toe. Elke zaterdag gaat hij naar het 
bos, waar de bomen groeien die hij nodig 
heeft. Op een dag gaat hij met zijn zoon 
Jan-Eelco weer naar het bos een boom 
uitzoeken. Ineens ziet hij dat er nog maar 
weinig bomen staan. Straks is er geen en-
kele meer, denkt hij. Jan-Eelco heeft het in 
de gaten en zegt dat zijn vader veel te hard 
werkt en alle bomen heeft omgedaan die 
hij kon gebruiken. Nu staat er geen enkele 
spar meer. Met Kerstmis zullen ze niet eens 
een kerstboom hebben. Van de laatste spar 
heeft Boom een dekenkist gemaakt voor 
de notaris en van de allerlaatste schijf een 
wapenschild met het portret van de nota-

De moderne tijd
Tenslotte zijn er kerstverha-
len die zich in onze moderne 
tijd afspelen. Vaak wordt in 
deze verhalen de levensstijl 
van de moderne mens aan 
de kaak gesteld. Die heeft 
zijn mond wel vol van vrede 
maar leeft er niet naar. Een 
witte kerst van Godfried Bo-
mans vertelt over een vader 
die kerstfeest wil vieren. Hij 
hangt rode slingers op en 
aan de lamp een kerstklok. 
Hij dekt uitgebreid de tafel 
met kaarsjes. Als alles klaar 
is, roept hij zijn vrouw en 
kinderen binnen om gezellig 
samen te eten en te besef-
fen wat er vroeger gebeurd 
is. Vader leest, hoe Maria en 
Jozef alle herbergen langs 
gingen maar nergens een 
plaatsje vonden. Dan gaan ze 
eten - nu mag het. Die geme-
ne herbergier! Maar ja, dat 
was tweeduizend jaar gele-
den; komt nu niet meer voor. 
Juist op dat moment gaat de 
bel. Grommend doet vader 
open. Er staat een man met 
een baard en heldere ogen. 
Of hij hier mag schuilen; het 
sneeuwt zo? Natuurlijk niet! 
Uitgerekend op Kerstmis! Het 
hele kerstdiner verstoord! 
Boos smijt hij de deur dicht. 
Terug aan tafel smaakt het 
eten hem niet meer. Hij loopt 
nog eens naar de deur. In de 
verte ziet hij de man om de 
hoek verdwijnen; met een 
vrouw, zwanger zo te zien. 
Hij rent ze achterna, maar 
ziet niemand meer. Terug in 
de kamer, staan de tranen in 
zijn ogen. Het zal wel door 
de schrale wind komen en 
dus weer overgaan. Dat was 
ook zo. Het werd nog een 
prettig kerstfeest en de hele 
nacht bleef het sneeuwen.

Drie voorbeelden
Op het eerste oog verschillen 
de drie gekozen verhalen 
veel van elkaar. Het eerste 
verhaal loopt goed af zoals 
een kerstverhaal betaamt, ter-
wijl dat bij het derde verhaal 
zeker niet het geval is. Het 
was voor ons ‘kerstgevoel’ 
mooier geweest wanneer 
de man de gasten wél had 

Marcel Zagers

Kerst in verhalen

Het kerstverhaal heeft de eeuwen door geïnspireerd tot nieuwe verhalen. Geen 
verhaal dat in zoveel variaties bestaat en waaruit zoveel nieuwe vertellingen 
zijn ontstaan. En elk jaar komen er nieuwe verhalen bij. Wat maakt een ver-
haal nu eigenlijk tot een kerstverhaal?

Waar is het kerstkind

Waar is het kerstkind, 
het kerstkind geboren,

wie kan vertellen waarheen te gaan?
Dit is de tijd niet van engelenkoren,
sterren die wijzen, stil blijven staan.

In overvolle buitenwijken
van een verre stad

waar huizen niet op huizen lijken,
wordt het niet verwacht.

In kleine en te nauwe straten
waar de nacht regeert,

heeft alle hoop de mens verlaten
wordt geen kind geëerd.

Jij wilt de ‘blijde’ boodschap horen
in moderne taal?

Dáár wordt het kerstkind nu geboren:
voor ons allemaal.

Waar is het kerstkind, 
het kerstkind geboren,

wie kan vertellen waarheen te gaan?
Dit is de tijd niet van engelenkoren,
sterren die wijzen, stil blijven staan.

Marcel Zagers

risvrouw. Ze staan nog in de werkplaats. 
’s Nachts gaat Jan-Eelco ernaar op zoek. 
Hij ziet rond het schild nog een rand 
boombast zitten en neemt het mee. Een 
tijd later mist Boom het wapenschild. 
Jan-Eelco neemt zijn vader mee naar het 
uitgedunde bos en wijst aan waar hij het 
schild begraven heeft. Er staat, nauwelijks 
zichtbaar, een piepklein sparrenboompje! Zwartepietenkuren!
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binnengelaten. Want dat is toch Kerstmis? 
Het tweede verhaal gaat alleen maar over 
de kerstbomen die gered zijn. Leuk, maar 
niet echt christelijk. Of toch wel? Deze 
verhalen zijn wel goede voorbeelden van 
een kerstverhaal. Wat maakt ze dan tot 
kerstverhalen?

Hopeloos
In alle verhalen is sprake van een hope-
loze, uitzichtloze situatie. De spin is bij de 
mensen niet welkom en gedoemd een ver-
geten bestaan te leiden. Er rest hem niets 
anders dan de tijd te doden met een groot 
web te spinnen. De laatste spar is gekapt 
en verwerkt. Dat betekent dit jaar en de 
komende jaren geen kerstboom. En zonder 
boom geen Kerstmis!
De man die graag het kerstverhaal over de 
gemene herbergier leest, houdt zichzelf 
voor, dat zoiets tóen wel kon gebeuren 
maar nu niet meer. Daarom mogen zij nu 
genieten van een uitgebreid kerstmaal. Het 
gaat hem om wat gebeurd is; niet om wat 
er nu gebeurt of kan gebeuren. Drie situ-
aties, waarin het leven muurvast zit. Er is 
geen opening, geen perspectief op verande-
ring: Zo is het en zo zal het blijven.

Verandering
En dan komt die verandering toch. Het 
web van de spin wordt een dekentje voor 
het kerstkind. De spin is gezíen en wel-
kom. In het houtsnijwerk, gemaakt van 
de laatste spar, is het sap tussen bast en 
hout bewaard gebleven en daarin blijkt 
nog leven, voldoende groeikracht aanwezig 
om het volgend jaar uit te groeien tot een 
kerstboom met kluit. En ook in de man, 
die kerst viert om wat er tóen is gebeurd, 
treedt een verandering op. Hoezeer het ook 
lijkt dat hij zich heeft afgesloten voor de 
wereld en de mensen om hem heen - de 
tranen in zijn ogen vormen het bewijs dat 
hij open gegaan is. En al lijkt het te laat en 
vertaalt zich dit niet in concreet handelen, 
toch is er iets in hem in beweging gezet.

Niet op eigen kracht
De verhalen hebben gemeenschappelijk, 
dat een hopeloze situatie plotseling en 
onverwacht verandert. Je zou kunnen 
zeggen: het loopt gelukkig goed af. Maar 
belangrijker dan deze afloop, is de manier 
waarop die verandering tot stand komt. Het 
gaat namelijk niet om een verandering die 
mensen zélf op eigen kracht bewerkstel-
lingen, maar om een verandering die hen 
overkómt.
De spin wilde wel, maar kon niets meer 
aan zijn kansen veranderen. De onver-
wachte geboorte van een kind in de stal 
stelt hem in de gelegenheid met zijn web 
iets voor anderen te betekenen. Jan-Eelco 
is weliswaar zo slim om het wapenschild 
te begraven, maar het is dankzij de na-

tuurlijke groeikracht dat het schild wortel 
schiet. En was de man niet door het on-
verwachte en onwelkome bezoek gestoord 
bij zijn diner, dan had hij volgend jaar op 
dezelfde manier kerst gevierd. Nu mag de 
lezer ervan uitgaan, dat dit niet zal gebeu-
ren.

Ontmoetingen
Niet zozeer de verandering, die een uit-
zichtloze situatie ten goede keert, maakt 
een verhaal tot kerstverhaal, - het is eerder 
de aard van de verandering: mensen kun-
nen deze niet op eigen kracht bewerkstel-
lingen. Over dit geloof vertellen mensen in 
hun duizenden kerstverhalen. Ze geloven 
in verandering, maar meer nog in een ont-
moeting met de ander die deze verandering 
mogelijk maakt. Van dit geloof getuigen de 
kerstverhalen in velerlei vorm. Wij kunnen 
het niet op eigen kracht, maar hebben de 
ander daarbij nodig.
In de bekende Christmas Carol van Charles 
Dickens over de rijke vrek Scrooge, biedt 

de ontmoeting met de drie geesten Scrooge 
de mogelijkheid om te veranderen. In Het 
meisje met de zwavelstokjes verschijnt oma 
in een droom en neemt het meisje mee 
naar een andere wereld waar geen kou of 
honger is. En in het bijbelse kerstverhaal 
is die ander een pasgeboren, kwetsbaar en 
onmachtig kind.

Onverwachte anderen
Zelfs in de humoristische jeugdfilm Home 
alone 2, die louter amusement lijkt, brengt 
de onverwachte ontmoeting perspectief in 
een uitzichtloze situatie. Een jachtig gezin 
met veel kinderen heeft voor Kerstmis een 
vakantie naar Miami gepland. Op de dag 
van vertrek hebben ze zich verslapen en 
komen bijna te laat op het vliegveld aan. 
In de drukte verliezen ze Kelvin, de jong-
ste van het stel, uit het oog. Die stapt per 
ongeluk in het vliegtuig naar New York. 
Daar zwerft hij in z’n eentje rond, maar 
met het betaalpasje van zijn vader huurt 
hij de duurste suite in het duurste hotel. 
Hij maakt allerlei kolderieke situaties mee. 
Dan komen de twee bandieten, die hij in 
een eerdere film - Home alone 1 - heeft op-
gepakt, hem op het spoor. Kelvin ontkomt 
aan de bandieten, maar glijdt op het laatste 
moment uit over een stuk ijs en maakt een 
lelijke smak. Het ziet er niet goed uit voor 
hem. Juist op dat moment komt de vreem-
de, mysterieuze vrouw tevoorschijn die 
in het stadspark duiven voert. Zij gooit al 
haar voer op de bandieten, die vervolgens 
volledig onder vogels worden bedolven. 
Hoe slim en behendig Kelvin ook is - hij 
kon het niet op eigen kracht, maar dankzij 
de ander. 

De drie kerstverhalen naverteld uit Els de Jong-
van Gurp Een engel zonder vleugels. Het idee 
van de ontmoeting ontleend aan Jos Beke, Peter 
van Hasselt en Wil van den Manacker Voor 
vieren.

Heimwee

Wat in een mens aan stilte leeft
vertrouwen voor het leven geeft
is heimwee naar een kindertaal
is heimwee naar het kerstverhaal.

Wat ooit van mensen worden zal
’t is al verhaald bij ster en stal –
een kind dat niet van zorgen weet
een kind dat licht en vrede heet.

Hoe groot een mens ook denkt of doet
het kind-zijn zit ons in het bloed
zo weerloos in een winternacht
zo weerloos is ons’ grootste kracht.

Wat in een mens aan stilte leeft
vertrouwen voor het leven geeft –
zo open als een kind te zijn
zo open voor het kerstgeheim.

Marcel Zagers (zingbaar op Noël de 
Sologne Bergers écoutez)

Kerstman als geveltoerist (© Foto's Peer Verhoeven)
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Vrouwen diaken 

Hans Wijngaards gaat in Vrouwen tot 
diaken gewijd. Historische feiten en ac-
tueel debat in op belangrijke historische 
bronnen, vanaf het begin van het chris-
tendom tot het jaar 900. Hij bewijst op 
overtuigende wijze dat vrouwen de rol 
van diaken op zich namen en hiertoe 
ook gewijd werden. Met zijn historische 
studie levert Wijngaards een belangrijke 
bijdrage aan het actuele debat over de 
wijding van vrouwen tot diaken. In zijn 
voorwoord schrijft mgr. R. Vangheluwe, 
bisschop van Brugge: ‘Elke parochie of 
communiteit, elke locale geloofsgemeen-
schap, heeft als eerste opdracht het vor-
men van gemeenschap rond de persoon 
van Jezus Christus. (…) In die levende 
gemeenschappen zijn er vele functies, 
waarin ook jongeren en vrouwen in vol-
doende mate vertegenwoordigd dienen 
te zijn. Op dit punt is er zeker vooruit-
gang geboekt, maar toch zijn er nog 
onvoldoende vrouwen die volwaardig 
deelnemen aan de organisatie van het 
christelijk leven... Het boek van dr. Hans 
Wijngaards levert een goede bijdrage aan 
een open gesprek over deze voor de Kerk 
zo belangrijke kwestie.’

dr. Hans Wijngaards
Vrouwen tot diaken gewijd

Uitgeverij Abdij van Berne en Uitgeverij Altiora 
ISBN 97 8907 624 2767; € 17,00

info@boekhandelberne.nl; (0413) 29 13 94

Arnulf Camps 

In de MemoReeks verscheen Pelgrim 
en missioloog, de levensloop van de Nij-
meegse hoogleraar Arnulf Camps. Vefie 
Poels bewerkte diens autobiografische 
aantekeningen tot een document, waarin 
de bewogen reis van een wetenschapper 
gaandeweg een pelgrimstocht wordt op 
zoek naar mensen, wereldwijd met andere 
geloofsopvattingen. ‘Steeds meer pelgrim 
samen met pelgrims van andere paden en 
wegen’, zegt Camps zelf, ‘vooral gericht 
op de dialoog tussen de godsdiensten, om-
dat er naar mijn gevoel een kloof bestaat 
tussen de officiële kerkelijke leer en mijn 
eigen ervaringen met mensen van een an-
der geloof.’ Vefie Poels omschrijft Camps 
als een ‘joviale maar ook doortastende 
bestuurder die over een enorm breed net-
werk van contacten beschikte. Een gedre-
ven man, die zichzelf tot doel had gesteld 
tijdens zijn levenspad de missiologie te 
vernieuwen.’
Die kleurige, bereisde, warmhartige we-
reldburger komt je tegemoet bij het lezen 
van deze autobiografie. Vooral treft de 
open houding die hij aanneemt te midden 
van een gistende, vaak krampachtige ker-

kelijke en gelovige wereld na het Tweede 
Vaticaanse Concilie. ‘Als een pelgrim liet 
ik me niet opsluiten’ bekent hij in het 
slotwoord van het boek. ‘Ik liep nog in 

alle tijden. Dit AO biedt inzicht in ontwik-
kelingen die nu spelen in de maatschap-
pij. Met recht een Actueel Onderwerp.  

Meer geloof, minder kerk (AO 2867)
IVIO Uitgeverij B.V. 

www.actueleonderwerpen.nl 
(0320) 28 69 62; € 3,25 excl. verzendkosten

Het visioen 

Aan het lezen van dikke boeken begin-
nen veel mensen niet. In theologische en 
filosofische systemen verdiepen weini-
gen zich. Volgens prof. Wildiers - groot 
promotor van de boeken van Teilhard de 
Chardin - moet je, om de geest van de tijd 
aan te voelen, met mensen praten en de 
krant bijhouden. Daarnaast verschijnen 
er zo nu en dan her en der artikelen die 
te behappen zijn en toespraken van pro-
minente lieden in druk. Tot deze laatste 
behoren de Titus Brandsma Lezingen, 
mede uitgegeven door Uitgeverij Valkhof 
Pers Nijmegen. Met veel voldoening heb 
ik uit deze serie de toespraken van God-
fried Daneels, Patricia de Martelaere, Edy 
Korthals Altes en Frans Maas gelezen. Met 
hetzelfde gevoel van herkenning en sti-
mulering las ik de toespraak van Doekle 
Terpstra, oud CNV bestuurder en momen-
teel voorzitter van de HBO-raad, Waar het 
visioen verdwijnt, verwildert het volk. Een 
pleidooi voor een spiritualiteit van ‘ver-
binding’ als basis voor solidariteit en als 
wapen tegen een uitzichtloze, gefragmen-
teerde maatschappij. Vijfentwintig kleine 
bladzijden die inspireren.     Peer Verhoeven 

Doekle Terpstra
Waar het visioen verdwijnt

verwildert het volk
Uitg. Valkhof Pers/Titus Brandsma Instituut

Nijmegen 2006; ISBN 90 5625 227 5

Redactie

Boeken

de franciscaanse pij en toch was ik niet 
conservatief.’ Zijn weg ging langs vele 
nationale en internationale paden en al 
reizend en trekkend leerde hij van nabij 
missionaire situaties overal in de wereld 
kennen. Die contacten met de dagelijkse 
realiteit bracht hij in binnen de universi-
taire wereld en de talrijke studie- en dis-
cussiegroepen waarvan hij deel uitmaakte.
Tijdens de redactie van het laatste hoofd-
stuk stierf Arnulf Camps, waarna Vefie 
Poels het werk in zijn geest afrondde. 
Valkhof pers heeft met deze biografie weer 
kans gezien een welluidende stem uit het 
katholieke leven te laten horen.

Louis Nabbe

Vefie Poels
Arnulf Camps ofm Pelgrim en missioloog

Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen
ISBN 90 5625 212 7; € 17,50

Nederland ontkerkt? 
 
De kerken lopen leeg. Ze worden kleiner 
en leger, dat is het overheersende beeld 
van godsdienst in ons land. De laatste 
veertig jaar heeft de kerk haar dominante 
positie in het leven van de gemiddelde 
Nederlander verloren. Is Nederland aan 
het ontkerken? Gelooft Nederland steeds 
minder? Joep de Hart, senior onderzoeker 
bij het Sociaal en Cultureel Planbureau 
op ondermeer het terrein van de religie, 
bespreekt deze zaken in de nieuwste AO. 
Hij is van mening dat ontkerkelijking in 
Nederland niet betekent dat mensen ner-
gens meer in geloven. Mensen zijn juist 
massaal op zoek naar religieuze inspira-
tie; ook jongeren. Religie is een thema van 
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Redactie

Berichten

Ik? Geroepen? 

Denk je er wel eens over of religieus leven, 
priester worden of inzet in het pastoraat 
jouw roeping - jouw levensweg zou kun-
nen zijn? Voel je je aangetrokken tot een 
leven als zuster, monnik, broeder of pater? 
Of is het ambt van diaken misschien iets 
voor jou? Wellicht kan dit weekend je hel-
pen om deze gedachte - dit verlangen - wat 
meer te verkennen.
Wij nodigen je uit voor een weekend van 
bezinning, stilte en gesprek, samen met 
anderen. Organisatie en begeleiding zijn 
in handen van de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen en het Aartsbisdom Utrecht. 
Het weekend loopt van vrijdagavond tot 
zondagmiddag, 12-14 januari 2007 en 
heeft plaats in Missiehuis klooster SVD in 
Steyl. Kosten per persoon € 40,-. Mocht dit 
te veel zijn, dan kan individueel een rege-
ling getroffen worden.

Informatie en aanmelding 
zr. Judith Dumont (077) 326 13 12 

judith@steyl.net  
Thij Willems (053) 574 17 56 

willems@aartsbisdom.nl  
Pierre Humblet (073) 692 13 14; roepen@knr.nl

Adventswandeling

Zondag 17 december organiseert Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden als kerstvoor-
bereiding haar jaarlijkse pelgrimswande-
ling naar Banneux. De pelgrims gaan in 
kleine groepen op pad. Voor 42 kilometers 
door heuvelachtig terrein kan men zich 
melden bij de kerk van Margraten tussen 
6.30 en 7.30 uur. Zes kilometer minder 
beginnen bij de kerk van Noorbeek: tus-
sen 7.45 en 8.30 uur. Ook Abdij Val Dieu 
in het Land van Herve (B) is een start-
plaats en wel tussen 9.30 en 10.15 uur. 
Dan zijn het nog 25 pittige kilometers 
naar Banneux. Route- en begeleidingsfol-
ders à € 1,- verkrijgbaar. In Banneux is er 
om 17.30 uur een eucharistieviering voor 
de pelgrims en voor allen die zich bij hen 
willen aansluiten. Daarna gelegenheid 
om een maaltijd te gebruiken in een van 
de horeca-gelegenheden van Banneux, 
voordat om 20.00 uur bussen terugrijden 
naar de vertrekplaatsen. Men kan alleen 
mee terugrijden als men een busplaats à 
€ 10,- p.p. gereserveerd heeft via e-mail: 
info@spvlimburg.nl of telefonisch: (045) 
546 35 63 b.g.g. (043) 450 36 22.  

Dank zij de woorden 
 
Zaterdag 20 januari 2007 Heilig Hartkerk 
te Arnhem (hoek Iz. Evertslaan/Baken-
bergseweg) een lieddag met als thema 
Dank zij de woorden. Tijdens deze lieddag 
worden liederen van Het Nieuw Liedfonds 

(teksten van vrouwen) en van Leerhuis & 
Liturgie (teksten Huub Oosterhuis) inge-
studeerd. De dag staat onder leiding van 
Tom Löwenthal; begeleiding: Henri Heu-
velmans; toelichting: Rita Hoeve en Mo-
niek Siermann. Organisatie: Stadspasto-
raat Arnhem. Tijden: aanvang 10.30 uur; 
kerk open 10.00 uur; pauze 12.30-13.30 
en 15.00-15.15 uur; sluiting 16.30 uur. 
Deelname: € 15,- per persoon, inclusief 
koorpartijen. Betaling - liefst gepast - aan 
de ingang van de kerk. Opgave: vóór 
10 januari 2007, liefst per e-mail: 
stadspastoraat@planet.nl (bij verhinde-
ring graag annuleren!).

Buiten-kerstgroepen 

Een expositie van bijzondere kerstgroepen 
Mariënheuvel, Glipperdreef 199 te Heem-
stede van maandag 18 december 2006 t/m 
zaterdag 6 januari 2007 (24 en 25 decem-
ber uitgezonderd) geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.. Volwassenen € 2,-; kinderen 
€ 1,-.
Met het herstel van de Bisschoppelijke 
Hiërarchie, kwam er in1853 een einde aan 
het verbod voor rooms katholieken, om 
in het openbaar uiting te geven aan hun 
geloofsgebruiken o.a het neerzetten van 
kerstgroepen. In Nederland waren ze ook 
al enige eeuwen niet meer gemaakt. Na 
1813 kwamen er dan ook nieuwe ateliers 
waar ze weer gemaakt werden. Van deze 
ateliers kunnen wij er enkele laten zien. 
Andere groepen verwierven wij na 1975 
tijdens onze vakanties in het buitenland. 
Mariënheuvel is bereikbaar met bus 3 en 
4, halte Dr. Schaepmanlaan in Heemstede.

Informatie: fam. Wijnker (023) 584 83 92

Braille printen 

Op www.braille.nl kan iedereen een 
Word-document binnen twee dagen gra-
tis laten omzetten in braille. Mensen die 
blind of slechtziend zijn hebben veel baat 
bij braille, alleen het printen ervan was 
tot voor kort een probleem. Deze nieuwe 
ontwikkeling van Proson vergroot de zelf-
standigheid van mensen met een visuele 
beperking. Een kerkgemeente kan ook 
de communicatie tussen ziende en blinde 
mensen vergroten door bijvoorbeeld litur-
gieën van wekelijkse kerkdiensten stan-
daard aan te bieden in braille.
Op www.braille.nl kan iedereen, in drie 
stappen, elk gewenst Word-document 
versturen naar Proson. Binnen twee dagen 
ontvangt de aanvrager de brailleprints 
op het opgegeven adres. Door middel 
van sponsoring zijn er voor particulieren 
geen print- en portokosten verbonden aan 
deze service van Proson, onderdeel van 
Bartiméus Sonneheerdt. Op de site is het 
mogelijk om een gift over te maken om 
het werk voor blinden en slechtzienden in 
Nederland te steunen. 

Kerstgroep van Atelier Gerard Linssen Venlo 1887-1960 (© Foto: Wijker)
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Uw parochieblad

‘Daar brandt nog licht‘
Cees Remmers

Veel redacties houden de adem in en zijn 
al doende voor het Kerstnummer. Hier en 
daar is er aandacht voor de Open Kerk 
dag in november. Sommige kijken terug 
op Allerheiligen en Allerzielen; de meeste 
kijken vooruit naar de Advent en vragen 
in dat verband aandacht voor Solidaridad.

In de Kerkdrielse Bode een initiatief dat 
tot nadenken stemt. ‘Op de laatste bijeen-
komst van de Werkgroep Avondwake werd 
het idee geopperd een Gedachtenisboek in 
onze kerk neer te leggen. Hierin worden 
tijdens de avondwake de namen van de 
overledenen opgetekend. Dit boek moet 
een vaste plaats krijgen in onze kerk, 
waar het altijd open ligt. In sommige ker-
ken is zo’n boek er al; vaak met een lichtje 
of bloemetje erbij. Een mooi symbool, 
naast onze kruisjes, om onze overledenen 
te gedenken. In november gaat het een 
plaats krijgen.’

In Op de Hoogte van geloofsgemeenschap 
De Boskapel Nijmegen vertelt iemand: 
‘Voor iemand van het bisdom die in een 
gesprek met ons de Kerk als het volk-Gods-
samen-onderweg niet meer zo zag zitten 
en vond dat er behoefte was aan sterke 
leiders die de koers voor anderen uitzetten, 
volgt hier een citaat uit een preek van Sint 
Augustinus. ‘Wij zijn allemaal onderweg, 
zusters en broeders. En onderweg zijn 
betekent dat je er nog niet bent. We gaan 
voort zo goed we kunnen, maar weten dat 
we nog niet bereikt hebben wat we willen 
bereiken. Een reiziger moet niet te veel om-
kijken, maar vergeten wat achter hem ligt; 
anders loopt hij het gevaar daar te blijven 
staan waar hij omzag zoals de vrouw van 
Lot. We moeten vooruit, wij zijn onderweg 
en moeten doorgaan met alles te onder-
zoeken. De een loopt sneller dan de ander, 
maar we horen allen bij elkaar.’

De parochie Sint Maarten Veldhoven, 
zo vertelt De Hovenier heeft geen eigen 
pastor meer. ‘Valt er dan nog te feesten? Ja 
zeker en het (kinder)feest van St. Maarten 
is zo’n gelegenheid om te vieren dat je 
samen kerk bent. Omdat er ’s avonds lam-
pionnenoptocht is, kunnen de kinderen ’s 
middags hun eigen lampion maken…Alle 
spullen liggen klaar… En ’s zondags is er 
een film en poppenkast voor de allerklein-
sten…en bij mooi weer kunnen de kinde-
ren het kerkplein versieren met stoepkrijt. 
In de kerk, waar alle werkgroepen zich 
presenteren, kunnen de grote mensen een 
indruk krijgen van wat er allemaal in onze 
parochie gebeurt. Er is gelegenheid om 
met elkaar te praten. Want St. Maarten 
wil een levendige parochie zijn en blijven. 
Telkens blijkt weer, dat het samenzijn na 
de zondagsviering voor veel mensen een 
steunpunt is tussen alledaagse beslom-

meringen…Dat samen koffie drinken doen 
we 12 november op een feestelijke manier; 
van harte welkom!’
Maar er is daar ook volop aandacht voor 
de diaconie.
‘Momenteel werkt de Voedselbank Veldho-
ven met een dertigtal vrijwilligers…eind 
2003 begonnen met het helpen van acht 
gezinnen zijn dat er intussen zeventig ge-
worden. Er komen nog steeds nieuwe aan-
vragen binnen. Maar ook een aantal heeft 
geen hulp meer nodig. Ze hebben werk 
gevonden en zijn hun tijdelijke problemen 
te boven gekomen.’

Het Parochieblad Groesbeek. ‘In hoever-
re, vroeg ons het bisdom, is het gebed 
de dragende grond van uw activiteiten. 
Rondkijkend zagen we in onze parochie: 
drie Mariakapellen, dagelijks open en druk 
bezocht - dagelijks rozenkransgebed in mei 
en oktober - jaarlijkse bedevaarten naar 
o.a. Lourdes, Kevelaer, Banneux en Wittem 
- maandelijkse gebedsdienst voor zieken en 
meditatie - wekelijkse meditatie in Advent 
en Vasten - speciale kleutervieringen én 
vanzelfsprekend het samen bidden in de 
weekendvieringen en bij kerkelijke feesten.’
Wie denkt dat ze in Groesbeek veel bid-
den en weinig doen, vergist zich. Twee pa-
gina’s verder lees ik: ‘De totale opbrengst 
van de vastenactie in Groesbeek voor een 
project in Tanzania was € 12.895,-.’

In de grote parochie De Hoeksteen Wy-
chen barst het van activiteiten in en om 
de kerk. Een ervan is Steunpunt Alleen-
staande Vrouwen. Anna geeft een kijkje in 
de keuken van de parochiële diaconie. ‘We 
willen ondersteuning bieden aan vrouwen 
die met een scheiding te maken hebben of 
hadden. Vaak komen ze allerlei problemen 
tegen waarmee ze niet goed raad weten. 
Elke tweede donderdag van de maand ko-
men we daartoe bijeen in het parochiecen-
trum. Als kerk dien je open te staan voor 
mensen die het moeilijk hebben. Het zijn 
zeker geen zielige vrouwen maar vergeet 
niet, dat je met zo’n scheiding heel wat 
voor je kiezen krijgt. Onze maatschappij 
wordt harder en de bureaucratie van aller-
lei instanties neemt toe.’

In Keerzijde van de Bossche San Salva-
torparochie, vertelt de pastoraatgroep. 
‘De donkere dagen met hun winterse feest-
dagen zijn op komst. Voor de kerstdagen 
komt de adventstijd en dit jaar hebben we 
als rode draad een leuze van Solidaridad 
gekozen: ‘Goud waard?’ Hun campagne 
luidt dit jaar ‘Voor geen goud’ en gaat 
over de Maya’s van Guatemala. Hun leven 
wordt verstoord door de komst van een 
mijnbouwbedrijf, dat op zoek naar goud 
hun heilige berg afgraaft. De Maya’s met 
hun eigen rijke spiritualiteit, waarin res-

pect voor mens, dier en aarde voorop staat, 
worden niet gezien en erkend. In onze ad-
ventsvieringen komt de vraag regelmatig 
terug: Wat is goud waard? En we zullen 
horen in verhalen en lezingen van vroeger 
en nu hoe ieder mens goud waard is.’

De Montfort parochie Tilburg heeft een 
band met de parochie San Rosa de Lima 
in Sao Paolo; op bezoek daar vertelt een 
Tilburgse pater montfortaan dat hij er 
in de kerk nog steeds het geloofsdoek 
aantreft, dat in 1987 in zijn thuisparo-
chie gemaakt is. Het doek met daarop de 
voorstelling van de verrezen Christus die 
door de tralies breekt, wordt er nog altijd 
beleefd als een teken van verbondenheid 
in de strijd om de spiraal van armoe en 
geweld te doorbreken. Jarenlang is er 
vanuit Tilburg gezorgd, dat de kinderen 
van de crèche naast de kerk elke dag hun 
soep kregen.

In Aalst-Waalre komt Leo Fijen op be-
zoek voor een inleiding en gesprek met 
de parochianen; bij de uitnodiging in de 
Kerkwijzer wordt hij al geciteerd. ‘Wij 
moeten ons straks niet gaan beklagen over 
allerlei ontwikkelingen als godslastering 
of over de seculiere samenleving, als we 
niet investeren in mensen die ons geluid 
kunnen vertegenwoordigen. Momenteel 
opereren katholieken vaak alsof ze - om 
in voetbaltermen te spreken - met z’n al-
len voor de goal staan te verdedigen om 
vooral geen doelpunt tegen te krijgen, 
want dan houden we de schade beperkt. 
We willen niet meer scoren! We willen niet 
meer echt de samenleving frapperen met 
onze waardevolle bijdragen. We zijn be-
duusd, bedeesd en te bang. En als dat zo 
blijft zullen God en geloof nog sneller ver-
dwijnen uit het publieke domein. Ik ben 
een missionaris. Ik wil de woorden vinden 
om in de nieuwe tijd katholiek te zijn. 
We moeten de sprakeloosheid doorbreken, 
want anders zal het verdampen.’

Soms lijkt het donker en winters in onze 
kerk, maar dan denk ik aan veel paro-
chies in Gelre en Brabant en voel ik: ja 
daar brandt nog volop licht...
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Adelheid werd als dochter van koning 
Rudolf II van Opper-Bourgondië in 931 
geboren. Op zesjarige leeftijd werd ze 
beloofd aan koning Lotharius van Italië 
en tien jaar later vond de huwelijksvol-
trekking plaats. Als echtgenote werd de 
jonge Adelheid een voorbeeld voor alle 
christelijke vrouwen, zo wordt vermeld. 
In 950 werd haar man vergiftigd door 
Berengarius, die zo kans zag om koning 
te worden. Hij wilde Adelheid uithuwelij-
ken aan zijn zoon, maar zij weigerde en 
Berengarius sloot haar op. Met behulp van 
een kapelaan wist ze te ontsnappen en 
hield ze zich verscholen in een bos, totdat 
ze hulp kreeg van de Duitse koning Otto I. 
Een jaar later werd Berengarius door Otto 
verdreven en trouwde hij met haar. In 
962 werden ze door paus Johannes XII in 
Rome tot keizer en keizerin gekroond. Het 
begin van het Heilige Roomse Rijk.
Toen Otto tien jaar later stierf, trok Adel-
heid zich terug uit het openbare leven en 
week ze uit naar Bourgondië. Daar onder-
steunde ze vele kloosters en stichtte onder 
andere het Benedictinessenklooster Selz 
in de Elzas waar ze tot haar dood bleef. 
Ze was gegrepen door de versobering van 
de kloosters, maar trad niet in. Het eerste 
millennium liep ten einde en Adelheid 
verwachtte spoedig de wederkomst van 
Christus. Ze stierf echter op 16 december 
999. In 1097 is Adelheid heilig verklaard. 
Ze is beschermheilige van slachtoffers 
van mishandeling, van bruiden, van kei-
zerinnen en prinsessen, van gevangenen, 
bannelingen en weduwen, van ouders 
van grote gezinnen, stiefouders en tweede 
huwelijken.

Beschermheilige
De heilige Adelheid. De beschrijving 
hierboven geeft vooral de feiten die haar 
levensloop vormen. Maar wie was zij als 
persoon? Wat is haar verhaal? Hoe leefde 
ze? Er zijn geen legendes over haar en 
er is niets te vinden over een bijzondere 
gebeurtenis of een wonder dat leidde tot 
heiligverklaring. De titels die ze heeft als 
beschermheilige wijzen misschien enigs-
zins de weg. Aan de hand van enkele van 
haar titels proberen we het ons voor te 
stellen.

Van slachtoffers van mishandeling
Adelheid - een vrouw van stand. Maar 
blijkbaar toch bezorgd om kwetsbare 
mensen. Mensen die geweld is aangedaan. 
Ik zie haar voor me. Heel natuurlijk met 
de slachtoffers begaan. Niet tegengehou-

den door verschil in rang of stand schoot 
ze verschillende weerloze burgers te 
hulp: mishandelde kinderen, onderdrukte 
vrouwen, beroofde gezinnen. Ze zal geen 
gemakkelijke vrouw zijn geweest, want 
ze zette alles op alles om onrecht uit te 
bannen. Ze gebruikte geen dure woorden, 
maar trok zelf de streek in om gebroken 
mensen te helpen. Misschien bood haar 
keizerlijk riante onderkomen plaats aan 
deze mensen. Een plek om op adem te 
komen voor wie tijdens een beroving in 
elkaar was geslagen; een plek om hun 
verhaal kwijt te kunnen?
En omdat ze een vrouw van adel was, kon 
ze ook de belangen van mishandelde bur-
gers behartigen. Haar mening deed ertoe. 
Dus kon ze spreken namens deze mensen 
en had ze invloed. Daarbij is iets voor te 
stellen. Ook dat ze gedreven was en niet 
rustte voordat een dader van geweld was 
opgespoord en berecht.

Van bruiden
Ze is twee keer getrouwd geweest en 
beide keren als weduwe achtergebleven. 
Ze moet hebben geweten dat het huwelijk 
geen garantie is voor een zeker bestaan, 
zelfs niet - of misschien wel juist niet - als 
je koningsdochter of keizerin bent.
Wat zou er door haar heengegaan zijn, 
toen ze voor het eerst voor het altaar 
stond? Het moet spannend zijn geweest, 
want ze had er al lang naar uitgezien en 
was nog heel jong. Maar het was de nor-
male gang van zaken. Een lang bestaande 
politieke overeenkomst die de band tussen 
twee families en twee volken zou besten-
digen. Ze zou gelukkig zijn, want het was 
een goede daad.
En de tweede keer… Zou ze nog terugge-
dacht hebben aan Lotharius en een laatste 
traan om hem gelaten hebben? Voelde ze 
zich nu veilig bij Otto, haar nieuwe man? 

Mogelijk wel, want hij was haar redder in 
nood geweest. Daarom was ze misschien 
ook wel aan hem overgeleverd. Zou dit 
haar bang hebben gemaakt of had ze 
vertrouwen in de situatie? Misschien wist 
ze zelf ook niet wat ze moest denken en 
hoe zich voelen. Dat ene woordje heeft 
nogal gevolgen. Het zou haar leven voor 
de tweede keer helemaal veranderen. 
Misschien is dat wel de troost voor alle 
bruiden na haar: dat zelfs een vrouw van 
Koninklijke bloede het ook niet zeker wist 
en het toch heeft aangedurfd.

Tegen het einde van haar leven woonde 
ze teruggetrokken in een klooster, maar 
ze is nooit ingetreden. Zou ze het wel 
hebben gewild en is het er niet meer van 
gekomen? Of zou ze hebben gedacht ‘het 
hoeft niet meer’? Na twee huwelijken liet 
ze de titel ‘Bruid van Christus’ aan zich 
voorbijgaan.

Jouw naam zal ik eren
Edele mens

Veel is vergeten
je hoop en je zorgen
je angst en je lach

Ik zal je eren
mijn hoop en mijn zorgen
mijn angst en mijn lach

Jouw naam wil ik dragen
Edele mens

Olaf van Amelsvoort & Paulien van Bohemen

Adelheid van Bourgondië

De katholieke kerk schijnt meer dan vierduizend heiligen te kennen. Kent u 
ze allemaal? Wij niet. Hebben ze hun betekenis verloren? Aflevering vier uit 
een reeks van tien waarin we steeds een heilige aan u voorstellen, om te kij-
ken welk verhaal hij of zij ons vandaag nog te vertellen heeft.
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Internetkruisweg
Toon van Beek

Cees Remmers

* ‘Kerstmis is verlieder-
lijkt terwijl de boodschap 
helder is als een krakende 
vriesnacht.’
Willem Barnard.

* ‘Verdraagzaamheid die 
alles verdraagt, is geen 
verdraagzaamheid maar 
onverschilligheid.’
Heine Siebrand.

* ‘Als er al iets goddelijks 
in mensen zit, dan lijkt 
dat meer op een aanmaak-
blokje. Dat brandt niet uit 
zichzelf, maar moet eerst 
worden aangestoken.’
Ds. Klaas Hendrikse.

* ‘Soms moet je er inder-
daad zelf geweest zijn om 
er over mee te kunnen 
zwijgen.’
Adri Bosch. 

* ‘God is een mysterie; wie 
het wil gaan uitleggen lijkt 
op een horlogemaker die 
met bokshandschoenen 
aan een uurwerk wil repa-
reren.’
Onbekend.

* ‘Ik weet niet hoe het 
verder moet met mij en de 
kerk. Intussen probeer ik 
hier en nu het evangelie 
vorm te geven. Of liever 
nog: ik probeer een visi-
oen van vrede levend te 
houden… Ik roei met de 
riemen die ik heb naar een 
toekomst die ik niet kan 
zien, want ik roei erheen 
met mijn rug er naar toe. 
Ik zie slechts het verleden 
en het voorbijglijdende 
heden. Ik laat mij sturen 
door het visionaire verhaal 
van Abraham, Sara, Mozes, 
Mirjam en Jezus op weg 
naar een toekomst die ik 
niet zie.’
André Lascaris o.p.

* ‘Onze kerstbomen heb-
ben te weinig van een 
brandend braambos en 
helemaal niets van een lo-
pend vuur.’
Willem Barnard.

D’n elfde van d’n elfde heeft in 
Alphen een dubbele betekenis. 
Carnaval begint in ’t Strèùven-
bakkersland én op de Druis-
dijk krijgt de Martinuskapel 
extra aandacht. 
De Druisdijk is een van de 
weinige plekjes in Brabant 
waar je teruggaat in de tijd. 
Het gehucht ligt halverwege 
Riel en Alphen langs een met 
boerderijen en eikenbomen 
omzoomde weg. Het land golft 
licht. In een dalletje staat een 
kudde zwartbonten schilder-
achtig te zijn. Deze omgeving 
moet pastoor Willem Binck, 
oprichter van Brabants Heem, 
niet onberoerd hebben gelaten. 
Hij beeldde de geschiedenis 
graag letterlijk uit; onder meer 
door de Martinuskapel.
Al in 1540 werd St. Maarten 
op de Druisdijk in een kapel 
vereerd. In 1934 liet Binck 
een nieuwe kapel bouwen van 
grijze betonplaten. Later zijn 
deze letterlijk ommuurd. De 
kapel ziet er daardoor fraai 
uit. Boven de deur pronkt een 
kruis. Koeien grazen. Een boer 
raast voorbij met een nieuwe 
trekker. Pater Van den Elsen 

zou content zijn met dit he-
dendaagse beeld van kerk en 
ploeg. 
Eind ’60, begin ’70 werd de 
kapel het slachtoffer van de 
tweede beeldenstorm. Het inte-
rieur werd ontruimd. Berouw 
komt na de zonde. De laatste 
jaren worden kerken weer 
aangekleed: de penitentie. Ook 
de St. Maarten-kapel is recent 
opnieuw ingericht. Tegen de 
wanden materiële souvenirs 
uit het Rijke Roomsche Leven, 
zoals een Heilig Hartbeeld op 
een gepolitoerd console. Het 
kon zo uit de keuken bij ons 
thuis komen.

Jonge mensen van de Druis-
dijk hebben het initiatief 
daartoe genomen. Zij zorgen 
goed voor de kapel en orga-
niseren op d’n elfde van d’n 
elfde activiteiten. Ze vonden 
dat een kruisweg nog ontbrak. 
Hoe kom je daar aan voor 
weinig geld? De kruisweg 
werd gedownload van internet, 
uitgeprint, in keurige lijstjes 
- Hema? - gestoken en tegen 
de muur gehangen. Typisch 
een brainwave van jonge 
mensen. Het oude Brabantse 
volksgeloof vond een vertaling 
in het heden, opstapje naar de 
toekomst. 


