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Soms heb je het gevoel als gelovige een grens-
ganger te zijn, - te stoten op de ‘grens’, waar 
de ene periode eindigt en de andere begint. Een 
grensganger uit de nadagen van het Rijke Room-
se leven, die nu moet constateren dat geloof en 
kerk hun vitaliteit en uitdaging verliezen, zodat 
haar toekomst niet erg hoopgevend is. Dit inboe-
ten aan overlevingskansen zou begrijpelijk zijn, 
omdat ‘de tijden nu eenmaal veranderd zijn’. De 
tijden veranderen, maar betekent dit, dat geloof 
en kerk daarmee als vanzelf gemarginaliseerd 
worden, hun waarde verliezen? Is het conser-
vatief dit in twijfel te trekken, hun betekenis 
overeind te willen houden? In zekere zin conser-
vatief, omdat je iets niet los wilt laten. Maar dan 
zo verstaan, dat het kostbare van de voorbije tijd 
met de veranderende tijd mee-verandert. Progres-
sief-conservatief dus. In die sfeer zie je als grens-
ganger graag, dat samen nagedacht en gezocht 
wordt, hoe geloof en kerk ‘over de grens heen’ 
inspirerend en waardevol kunnen blijven, gidsen 
voor zoekende mensen.
Is dat ‘progressief-conservatief’ te verantwoor-
den? Het verhaal van de wonderbare visvangst 
komt in me op. Na Jezus’ verrijzenis gaan Petrus 
en enkelen van zijn compagnons vissen; de hele 
nacht zonder succes. ’s Morgens staat Jezus aan 
het strand en vraagt, of ze wat vis hebben. Nee 
dus. ‘Toen beval Hij hun het net rechts van de 
boot uit te werpen; daar zullen jullie iets van-
gen.’ Ze deden het en vingen honderddrieënvijf-
tig grote vissen! (Joh. 21, 4-14). Merkwaardig 
gebeuren, als je let op de situatie. Jezus had zijn 
leerlingen - beroepsvissers - al eens verzekerd 
dat Hij van hen ‘vissers van mensen’ zou maken 

(Mc. 1,17). Zij moesten zijn taak overnemen. Dat 
tijdstip nadert; tussen verrijzenis en hemelvaart 
liggen maar veertig dagen. In deze periode heeft 
die visvangst plaats. Op eigen kracht vangen ze 
niets. Ze moeten in Jezus’ geest mensenvissers 
worden. Daarbij past om het net niet uit te gooi-
en zoals ze gewend waren, maar juist ‘rechts’, 
wat kennelijk iets nieuws was. Na Jezus’ heen-
gaan moeten ze de ‘grens’ over van een heel 
nieuwe tijd. Ze moeten los komen van het verle-
den en openstaan voor alles wat zich aanbiedt, 
- open naar toekomst, nieuwe kansen.
Het net ‘rechts uitgooien’ vraagt opmerkzame 
oren en ogen, die zien en horen, dat steeds meer 
gelovigen de lokale geloofsgemeenschap willen 
dragen, als hen de gelegenheid daartoe geboden 
wordt. Oren om te horen, dat het aantal eucha-
ristievieringen moet verminderen, maar óók 
dat gelovigen ter plaatse willen vasthouden aan 
woord- en communievieringen, waarin ze hun 
gemeenschap-zijn uitdrukken. Ogen die zien dat 
gelovigen honkvast zijn en nauwelijks te bewe-
gen om naar een ‘centrale kerk’ te gaan. Waar 
ze leven, vreugde en verdriet delen, daar willen 
ze ook biddend samen komen. Ze willen niet 
ondergaan in de anonimiteit van een ‘centrale 
plek’. In dit opzicht zijn vele gelovigen ‘progres-
sief-conservatief’. Zien en horen zijn belangrijk 
om nú wegen te vinden om over de grens van 
een verdwijnende periode heen geloof en kerk 
dichtbij de mensen te houden. Waar dit niet ge-
beurt, wordt het net nog steeds ‘links’ uitgegooid 
en mislukt ‘het mensen vissen’.

P.L.

Wijze woorden

Net zo min als koren
zaaien mensen vrede 
met gebalde vuist.

Wat omvalt maakt kabaal;
wat groeit rijpt in stilte
nauwelijks te horen.
 
Vraagtekens leiden vaak 
tot een betere oplossing dan
eigengereide uitroeptekens. 

Peer Verhoeven 

naar uitspraken

van Mark Eyskens

Deze aflevering van De 
Roerom is op aswoensdag 
uitgekomen. Daarom een 
bijdrage over de Veertigda-
gentijd (10). Daarnaast en-
kele wat kritische artikelen 
over de gang van zaken in 
de kerk (1.7.16). Ook Zo 
gewoon mogelijk (18) en 
Kerk dichtbij van blijvende 
waarde (22) stemmen tot 
bezinning. Indrukwek-
kend is Leven na geven van 
Jeanne en Jac van Leijsen 
(12). Met zijn  cartoon 
(24) gedenkt Corver Abbé 
Pierre en Cor van den 
Brand reikt enkele gedach-
ten aan van de Afrikaan 
Joseph Ki-Zerbo, een man 
van wereldformaat (14). 
Onze vaste medewerkers 
leveren weer hun bijdrage 
(3.4.5.6.24) en er zijn 
andermaal vele Boeken en 
Berichten (20.21). Ingezon-
den brieven reageren gun-
stig op De Roerom (2). Zie 
ook Symposium gebundeld 
(19) niet over het hoofd. 
Wij hopen aldus bij te 
dragen aan een bezonnen 
Veertigdagentijd. 

Redactie  
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Brieven
Redactie

Dialoog

Vanaf de oprichting ben ik 
abonnee van De Roerom. In de 
jaren tachtig was ik medewer-
ker bij de Pastorale School in 
Oost Brabant. Daar heb ik Piet 
Leenhouwers leren kennen, 
die ik sinds die tijd beschouw 
als een goede vriend. Via die 
school ben ik toen ook op het 
alternatieve bisdomblad De 
Roerom geattendeerd. Het eer-
ste wat ik doe is de beschou-
wing van Piet lezen. Iedere 
keer ben ik blij dat ik dat P.L. 
weer zie. Bij het verhaal over 
de dialoog in januari 2007 
moest ik onmiddellijk denken 
aan een Netwerkcentrum voor 
ontmoeting en activiteiten, 
waaraan ik jaren geleden mee 
vorm heb gegeven. Dialoog 
2000. Piet Leenhouwers heeft 
indertijd bij de opening een 
verhaal gehouden. Wij, de 
oprichters, hebben ons laten 
inspireren door Martin Buber 
en dat wil ik nu graag met jul-
lie delen. In de dialoog gaat de 
mens op zoek naar de ander en 
het andere. 
Hij zoekt een weg; verdwaalt, 
keert terug, begint opnieuw, 
totdat hij ontdekt dichterbij te 
zijn gekomen bij wat hij zocht. 
Bemerkt terecht te zijn bij de 
ander en de ander bij hem. 
In de dialoog wordt een weg 
gegaan, gemaakt, waarheid 
ontdekt, een werkelijkheid 
opgeroepen of zelfs geschapen. 
Het voeren van een dialoog is 
geen methode; men kan haar 
niet naar believen toepassen 
en weer afleggen. De dialoog 
is geen technische kunstgreep 
en geen maniertje. De dialoog 
is een grondhouding van de 
mens. In de dialoog met de an-
der en het andere scheppen we 
een nieuwe, betere wereld voor 
onszelf en de volgende genera-
ties: scheppen we toekomst. 
Voor mij zijn dialoog en ont-
moeten bijna synoniem. Een 
uitdaging en uitnodiging die 
ik zelf elke dag weer mag aan-
gaan. Ik wens de redactie, Piet 
Leenhouwers en alle medewer-
kers alle goeds. Het is nog ja-
nuari dus de beste wensen voor 
2007 mogen volgens mij ook 
nog! Hartelijke groeten.

Lia Janssen

Goed en helder

Hartelijk dank voor het toe-
zenden van twee exemplaren 
van De Roerom met de bijdrage 
over het Echo-colloquium over 
Bezielde Zorg. Het is een goed 
en helder artikel geworden van 
Marieke Smulders! Ik hoop dat 
jullie er ook tevreden over zijn. 
Jammer dat de foto’s van het 
colloquium niet gelukt waren, 
maar jullie hebben er een mooi 
geheel van gemaakt. De ge-
dichten van Herman Poort erbij 
zijn waardevol!

Vefie Poels

Creatief

Hartelijk dank voor het plaat-
sen van het uitgebreide artikel 
over het werk van bisschop 
Bekkers. Ik ben ervan over-
tuigd, dat het helpen zal om 
zijn werk via onze stichting 
nog een tijdje voort te zetten. 
Met de foto’s zijn jullie heel 
creatief omgegaan. Mijn com-
plimenten! 
Met een vriendelijke groet,
 
Jan Broeders,
Secretaris SBB

Doelstelling Stichting Bisschop 
Bekkers: leefsituatie en zelfont-
plooiing van mensen met een 
ontwikkelingsachterstand en/of 
verstandelijke beperking onder-
steunen en verbeteren. 

De redactie

Lieve mensen

Aan het begin van het nieuwe 
jaar groet ik jullie mede na-
mens de bewoners van Panti 
Asuhan Hawaï hartelijk. In 
maart en april van het voorbije 
jaar was ik in de gelegenheid 
zes weken bij de inlandse zus-
ters SMSJ in Sentani te wonen. 
Het is bijzonder om te ervaren 
hoe en wat het leven daar 
voor hen inhoudt en met zich 
meebrengt. Het is niet gemak-
kelijk de touwtjes aan elkaar 
te knopen.
Honderdtweeëndertig kinderen 
tussen vier en acht jaar heb-
ben daar hun thuis. Alleen in 
de grote vakantie gaan sommi-
gen terug naar hun kampong 

in het binnenland. Vier zusters 
leveren met hun kwaliteiten, 
zorg en faciliteiten een grote 
bijdrage aan de opvoeding 
en scholing van deze jonge 
mensen die de toekomst van 
Papua zijn. Ik ben in Neder-
land teruggekomen met een 
vraag om breinaalden, katoen 
en wol. Daarmee maken zij 
en de begeleidende IBU’s kle-
ding, die verkocht wordt om 
in hun onderhoud te voorzien. 
Die vraag, niet concreet maar 
in financiële zin, leg ik bij 
jullie neer. Via mijn zwager 
Fred ofm komt het ter plekke. 
En natuurlijk mag ik jullie 
namens pater Bas Soedibja 
hartelijk bedanken voor de 
gift t.b.v. de herbouw van de 
Middelbare School in Nabire 
vorig jaar. 

A.L.M. van Laar, 
Drunen 

Een gift kan worden overge-
maakt op nr. 136.59.15.15 
t.n.v. A.L.M. van Laar, Drunen 
o.v.v. ‘Papua’.

Correcties

Ten eerste: ondertitel illustra-
tie p. 5 De heilige familie van 
Egypte Isis, Iasiris en Horus. 
Ten tweede: de kadertekst 
Gelukkig de mens p. 14 is niet 
van Jan Hoogland maar van 
Marcel Zagers. Ten derde: an-
dermaal een foutje in een tekst 
van Maarten Lemmers. Onder 
illustratie Rita’s credo p. 19 
moet in regel 4 toch vervallen. 
Met excuses. 

De redactie

Frans Jonkergouw o.s.a. (77) sinds 
1960 missionaris op Nieuw Guinea, 
nu overste in Jayapura/Weana en 5 
april aanstaande vijftig jaar priester. 
‘Hij is me als een broer zo dierbaar’ 
zegt Jeanne van Laar.
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Een glimp van U
Peer Verhoeven

Wie een vinger krijgen
willen de hele hand;
alles smaakt hen naar méér.

Wie voldoende hebben
vinden dit nog niet genoeg;
voelen zich tekort gedaan.

Wie de leiding hebben 
worden ertoe verleid met knellende
leidsels mensen te teugelen.

‘Zo mag het onder ons niet zijn’
hebben de christelijke leiders 
van Jezus van Nazaret begrepen.
 
Toekomst

Alleen vanuit een vertrouwd nest 
durft een vogel uit te vliegen. 

Toekomst groeit en bloeit
vanuit heden en verleden.
 
Wie het verleden niet kent
moet het overdoen.

Gebed 

Laat me wennen aan de aarde
waaruit ik ben genomen,
aan de grond waarop ik sta
en mijn weg mag gaan.

Laat me laten
wat me niet past, 
niet doen wat
vloekt met wie ik ben.
 
Laat temidden van alle krakeel
Uw stem in me neuriën,
een melodie in me zingen
die alles overstemt.

Laat me hangen aan U
vertrouwen op U,
mijn God en Goed
voor tijd en eeuwigheid.

Gebed aan tafel

Een glimp van U in het brood       Gezongen 
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed. 
 
Gij die leven zijt;                            Gezegd
schepper liefde vader heet -
 

als aangeboren de mens in het hart, 
vanaf den beginne beleden 
door uw stille getuigen van nature; -
 
gezien in zon en maan; 
in de aarde die ons voedt, draagt
en bergt in haar schoot; -

bevestigd en betwijfeld, gezocht
en gemeden en de eeuwen door
geroepen bij de wieg en het graf.

Gij naar wie wordt uitgezien 
als naar onze hoop vervuld,
een hemel die ons wacht; - 

die telkens weer hoogste goed
en vaste grond, ziel en zaligheid
van mens en alle leven blijkt te zijn; -

in waarheid en wet niet te vangen;
enkel te beleven in
liefde gevraagd en liefde gegeven -

Gij bent gezien in een mens, 
Jezus van Nazaret: U een zoon 
geworden, ons een naaste gebleven.

Een glimp van U in het brood       Gezongen
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed. 
 
Hij is in de wereld                          Gezegd 
licht voor blinden, lied voor doven 
woord voor stommen geworden.
 
Hij ging met die belast beladen 
gebukt geknakt door het leven gaan; 
reikte ziek en gemeden de hand. 
 
Onecht, onoprecht verdroeg hij niet,
ontmantelde schone schijn en 
zag in kinderogen de hemel dagen.

Hij huiverde voor de beker van het lijden
totdat hij in vol vertrouwen zeggen kon:
Vader, ik leg me bij U, in U neer.

Een glimp van U in het brood       Gezongen 
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed. 
 
Hij heeft de avond                          Gezegd 
voor zijn sterven 
brood genomen, het gezegend 
en gebroken met de woorden: 
Dit ben Ik en Ik zeg u 

dat ge met mij aan tafel 
zult eten en drinken in Vaders huis.

Hij heeft de beker met
alles wat hem lief en heilig is
overgedragen aan die bij Hem waren 
met de woorden: Neem de beker 
van Mij over en drink hem samen; 
maak een nieuw begin en
doe wat ik heb gedaan.

Een glimp van U in het brood       Gezongen
gebroken, het leven gedeeld; 
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
 
De hoop op leven                           Gezegd 
in het hart van mensen verankerd;
de komst van een wereld in vrede,
het visioen van de voltooiing
door Hem gezien, geopend -

zijn vaste vertrouwen dat alles 
zich tenslotte ten goede keert, - 
zijn geloof in leven 
doorheen de dood, hoe dan ook -

het kan ons niet meer ontnomen, 
onder stof bedolven,
in een graf begraven worden.

Bid zoals hij, bid in zijn naam. 

Een glimp van U 
uit het lied Brood en Beker in 

Peer Verhoeven/Willem Vogel Bid en Zie

Een welkom in de weekendviering waarin Jezus van zichzelf zegt dat hij ge-
komen is om te dienen (Marcus 10, 35-45). Een paar bezinnende regels over 
toekomst en tijd. Een herschreven gebed. En een Gebed aan tafel - in een 
mijns inziens verbeterde vorm - dat gezegd en gezongen kan worden in een 
viering rond Brood en Beker.

Woord en lied 

Midden in de winternacht
gingen bomen bloeien...
(hartje winter, januari 2007)
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Collectief
Gérard van Tillo

Instellingen en groepen reageren anders 
dan afzonderlijke individuen. Als je ver-
anderingen wilt doorvoeren, kun je wijzi-
gingen aanbrengen in de organisatie, in de 
groep als geheel, of proberen de afzonder-
lijke leden om te turnen. Als niets helpt, 
kan dat wijzen op tegengestelde belangen 
en verborgen agenda’s. Soms blijven kan-
sen tot verbetering onbenut.

Klooster
Het kloosterleven wordt wel eens voor-
gesteld als een bijna volmaakte samenle-
ving. Iedereen is er in principe straatarm, 
maar toch komt niemand iets tekort om-
dat de kloosterlingen leven van het collec-
tief bezit. Hoe meer iedereen inlevert des 
te groter wordt dit gezamenlijk bezit en 
des te ruimer kan iedereen daar gebruik 
van maken. Als het collectief bezit te veel 
terugloopt is een trefzekere maatregel, om 
de individuele leden aan te sporen meer 
binnen te brengen voor de gezamenlijke 
kas, zodat niemand er op achteruit hoeft 
te gaan.

File
Het fileprobleem is complexer. Daarbij 
gaat het niet alleen om een verkeerspro-
bleem, maar ook om een zich voortsle-
pend conflict tussen werknemers en werk-
gevers. Want kennelijk laten de Neder-
landse werknemers zich hun dagelijkse 
file niet ontnemen. Die heeft voor hen 
grote voordelen. De file geeft de geliefde 
auto een centrale plaats in het dagelijks 
leven. De dag begint en eindigt er mee. In 
het langzaam rijdend verkeer komt het ge-
poetste karretje pas goed tot zijn recht, is 
er eindelijk tijd om privé te bellen en kan 
bij stilstaand verkeer de krant worden ge-
lezen. Andere aantrekkelijke kanten van 
de file zijn, dat de werktijd aanzienlijk 
wordt ingekort en er onderweg van alles 
te zien en te beleven valt. Als je er toch 
van af wilt, kun je collectieve maatregelen 
nemen zoals meer wegen en rekeningrij-
den of de mensen vragen niet met z’n al-
len tegelijk de weg op te gaan. Tot nu toe 
heeft het allemaal weinig geholpen.

Dagblad
Weer anders ligt het bij de landelijke dag-
bladen, die moeten bieden wat het grote 
publiek graag leest. Daar is het probleem 
dat ze hun functie van nieuwsvoorziening 
verloren hebben aan snellere media. Voor 
een grondige analyse van het nieuws 
zijn de dagbladen weer te snel. Daarvoor 
kun je beter terecht bij de weekbladen en 
maandelijkse periodieken. Wat de dagbla-
den in de kaart speelt is, dat ze deel uit-

maken van het dagelijks leefpatroon van 
mensen, die vinden dat ze er ondanks alle 
drukte recht op hebben rustig hun kran-
ten te lezen. Daarom zijn die nog steeds 
invloedrijk. De grootste fout die de Neder-
landse katholieken ooit gemaakt hebben 
is om zich er collectief bij neer te leggen 
dat er geen katholiek dagblad meer is. Dit 
betekent dat het wereldgebeuren inclusief 
het katholicisme dagelijks vanuit andere 
wereldbeschouwingen belicht wordt. 

Verzuiling 
Verzuiling is een voorbeeld van een pro-
ces dat langs collectieve én individuele 
weg kan plaatsvinden. Het oude type 
verzuiling, dat nog geldt voor sommige 
media en voor het onderwijs, is collectief 
in die zin, dat er op die terreinen sprake is 
van confessionele organisaties. Daarnaast 
bestaat er een verborgen verzuiling langs 
individuele weg, die zich niet beperkt tot 
het onderwijs en de media, en die nog 
steeds doorgaat. Die voltrekt zich door-
dat bestuurders de invloedrijke posities 
binnen hun organisatie doorgeven aan 
mensen uit hun eigen confessionele ach-
terland. Dit voortrekken van een bepaalde 
groep bij het vergeven van belangrijke 
posten komt niet alleen voor ter begun-
stiging van geloofsgenoten. In de politiek 
is het zelfs tot regel verheven, dat alleen 
partijgenoten voor bepaalde functies in 
aanmerking komen. Bij maatschappelijke 
organisaties krijgen familieleden of vrien-
den soms voorrang. In sectoren zoals de 
zorg, het hoger onderwijs en op andere 
maatschappelijke terreinen kunnen be-

paalde families veel invloed krijgen, als 
zij zich erop toeleggen zoveel mogelijk 
leden van de eigen clan naar binnen te 
sluizen. Op dezelfde wijze kan een be-
paalde levensbeschouwing een stempel 
drukken op een instelling, ook als het om 
een openbare organisatie gaat. 

Markt
Een grondmodel van het onderlinge 
verband tussen collectieve ingrepen en 
individuele gedragingen is de economie. 
Als de rente daalt stijgt het koopgedrag en 
naarmate looneisen worden ingewilligd 
ligt inflatie op de loer. Wegens het centrale 
belang van een gezonde economie neemt 
het beleid zowel maatregelen van bovenaf 
als van onderop. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
als de rente wordt verhoogd en werkne-
mers worden aangespoord hun looneisen 
te matigen. Dit betekent niet dat de eco-
nomische markt onbeperkt maakbaar is. 
Onredelijke beleidsvoorstellen zijn poli-
tiek niet haalbaar. Als ze dan toch worden 
doorgevoerd, verliezen de regerende par-
tijen hun geloofwaardigheid; en als hun 
ministers dergelijke politieke blunders al 
overleven, kunnen die partijen het bij de 
volgende verkiezingen wel schudden. De 
schommelingen in de periodieke opinie-
peilingen weerspiegelen de populariteit 
van de plannen die door de partijen naar 
voren worden gebracht. 

Heilseconomie
Ook de heilsorde presenteert zich aan 
ons langs de collectieve en de individuele 
weg. Een uitgangspunt van de theologie is 
dat de uitverkiezing collectief is, maar de 
redding individueel. Daar zit de gedachte 
achter dat God bij voorbaat niemand uit-
sluit, maar dat de mens vrij is om op de 
uitnodiging in te gaan. Het heil is als het 
ware een collectieve voorziening waarvan 
iedereen op vrijwillige basis gebruik kan 
maken. Een dergelijk individueel-col-
lectief schema zou in de huidige termi-
nologie links-liberaal genoemd worden. 
De Kerk is de collectiviteit van uitverko-
renen die het aanbod aanvaarden. Het is 
daarom duidelijk dat de Kerk open moet 
staan voor iedereen. Verder ligt het voor 
de hand dat de Kerk zo ingericht moet 
zijn, dat ieders uitverkiezing tot zijn recht 
komt, en dat anderzijds iedereen die op 
de uitnodiging ingaat, daar mede ver-
antwoordelijkheid voor draagt. Want het 
blijft allemaal ook mensenwerk. Daarom 
is het goed dat er voortdurend aan de 
kerkorganisatie gesleuteld wordt en dat 
ook het volk Gods en de afzonderlijke ge-
lovigen steeds in beweging blijven. 

Moet kerkvernieuwing beginnen bij de organisatie, het gezamenlijke kerkvolk 
of bij de individuele gelovigen? Enkele voorbeelden.

Het kloosterleven gezien als een bijna volmaakte 
samenleving (© Foto: Jeanne van Laar)
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Marieke van Baest

In den beginne, hemel en aarde

De religieuze traditie van het oude Egypte 
kent een reeks trapsgewijs opgebouwde 
verhalen over het ontstaan van de wereld. 
Uit de traditie van de oeroude stad Iunu 
- in de geschriften van Herodotus bekend 
als Heliopolis, ‘stad van de zon’- komen 
de oudste en meest invloedrijke. Een van 
die mythes, met mijn woorden verteld.

‘Vóór het begin, voor de scheiding van 
hemel en aarde, voordat er schepselen 
zijn gemaakt, voor het begin van al het 
denkbare, is Atoem - de Albeheerser - ver-

kan doorgaan en de duisternis van Noen 
niet kan terugkeren. Dan komt Sjoe tus-
sen zijn zoon en zijn dochter en heft Noet 
steeds hoger omhoog. Geb wordt razend 
omdat hij van zijn geliefde gescheiden 
wordt en verzet zich hevig. Aardbevingen 
en vulkaanuitbarstingen teisteren de lan-
den. Tefnoet snelt toe en probeert hem te 
troosten met zachte regenval. Haar tranen 
doen uit Geb bloeiende planten groeien.
Hoger en hoger tilt Sjoe Noet op, tot haar 
tenen op de oostelijke rand van de wereld 
rusten en haar vingertoppen op de weste-

Aramees Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet 
in mijn ontroering om al wat is,
ik geef U een naam opdat ik U 
een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig,
vestig uw rijk van eenheid nu;
uw enige verlangen handelt dan 
samen met het onze.

Voed ons dagelijks met brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen 
hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen
en het lied dat alles verfraait en 
zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
(Uit Dekenaal Contactblad Veghel)

Uiteindelijk krijgt Atoem medelijden met 
Geb omdat hij zijn geliefde niet meer kan 
aanraken. Als troost strooit hij het licht 
van duizenden sterren over het lichaam 
van Noet, zodat Geb haar ook in het don-
ker van de nachten kan zien.
Nu heeft Atoem de ruimte om alles te 
scheppen wat in hem opkomt. Hij siert 
Noet met sterren en planeten en dost Geb 
uit met planten en vogels en viervoeters. 
Dan roept hij de namen van goden die 
aarde en hemel moeten behoeden. En 
onmiddellijk verschijnen ze, goden van 
liefde, wijsheid en rechtvaardigheid: Ne-
fertem, Thoth en Maät. 

Atoem bepaalt dat Noet op geen enkele 
dag van het jaar kinderen zal baren. Maar 
Thoth, de god van de wijsheid, krijgt me-
delijden met Noet om haar eenzaamheid 
en haar verlangen. Hij daagt de maangod 
Khonsoe uit tot een kosmisch damspel 
van licht en donker. Telkens wanneer 
Thoth met een van zijn donkere stenen 
een lichte steen van Khonsoe slaat, moet 
de maan wat van zijn licht opgeven. Sinds 
die tijd is het licht van de maan nooit 
meer zo stralend geweest als het licht van 
de zon. Zo lukt het Thoth vijf extra dagen 

zonken in Noen, de nachtzwarte stilte van 
de oeroceaan. 
Na een eeuwigheid raakt Atoem de een-
zaamheid beu. Hij maakt een rimpeling 
in de nachtzwarte wateren en verenigt 
zich met zijn schaduw. Het zaad dat hij 
uit zichzelf gewonnen heeft, slikt hij in. 
Nu hij zichzelf bevrucht heeft, ontstaat de 
‘eerste tijd’. Hij blaast over zijn handen 
en windvlagen wervelen om hem heen. 
Dit is de eerstgeborene, Sjoe, de god van 
lucht en wind. Opnieuw blaast hij over 
zijn handen en druppels spatten alle kan-
ten op. Dit is Tefnoet, de godin van dauw 
en regen. Sjoe en Tefnoet zijn vrolijk en 
speels. Ze draaien om elkaar heen en te-
kenen kringen op het water. Maar ze zijn 
ook ongeremd en onstuimig. Dan maken 
ze stormen en regenvlagen.

Sjoe en Tefnoet krijgen twee kinderen. 
Hun zoon Geb is de groene aarde en hun 
dochter Noet is de blauwe hemel. Deze 
twee zijn rustiger dan hun ouders. Ze 
gaan helemaal in elkaar op, onafscheide-
lijk in hun liefde. Maar omdat ze zo innig 
met elkaar verstrengeld zijn, is er tussen 
hen geen ruimte voor bergen en bomen, 
voor rivieren en woestijnen, voor dieren 
en mensen. De schepping komt tot stil-
stand. 
Atoem geeft Sjoe de opdracht Geb en Noet 
uit elkaar te halen, zodat de schepping 

lijke rand. Geb blijft proberen Noet te be-
reiken, zodat steile bergen en diepe dalen 
ontstaan. De tranen van Tefnoet blijven 
vloeien en haar mededogen vormt zeeën, 
meren en rivieren om Geb heen. 

Noet-Sjoe-Geb

van licht te winnen voor Noet 
om toch kinderen te kunnen 
krijgen: Osiris, Horus de Ou-
dere - een van de manifestaties 
van de zongod Ra of de Aton - 
die licht brengt in de dageraad, 
Isis, Seth en Nephtys. 

Nu is Noet eindelijk tevreden 
en kan zij onbekommerd haar 
geliefde bekoren met de vele 
tinten blauw die haar lichaam 
kan aannemen. Geb blijft on-
ophoudelijk naar haar staren, 
altijd en eeuwig in de ban van 
haar schoonheid. En soms, 
heel af en toe, worden de ar-
men van Sjoe vermoeid van 
het steeds maar omhoog hou-
den van het lichaam van Noet. 
Dan buigt het lichaam van 
Noet omlaag en overdekt zij de 
aarde. Geb en zij gaan weer in 
elkaar op. Tijdens zulke stra-
lende nachten lijken de sterren 
nog lichter dan anders en is 
het gefluister van de geliefden 
overal te horen…’



6 DE ROEROM  JAARGANG 21  NUMMER 6  FEBRUARI 2007

Huub Schumacher 

Naar een eigentijds godsverstaan

Is God niet juist daar actief waar de mens 
zich geprikkeld en gestimuleerd weet 
lotgenoot te worden van de ander, kortom 
een goede mens te zijn? In de buurt van ’s 
mensen creatieve vermogen lanceert God 
eindeloos en oneindig geduldig uitste-
kende voorzetten tot het maken van juiste 
keuzes. ‘Zie ik sta aan de deur en klop’ 
(Apocalyps). Maar de mens moet wel zelf 
open doen.

‘De verlokkende god’
De Procesfilosofie heeft voor dit prikke-
len, dit stimuleren van God een vakterm: 
het Engelse werkwoord lure, dat verlok-
ken, verleiden betekent. In de lijn van dit 
begrip gaf Gerard Dingemans zijn veel 
geprezen en overtuigende boek de titel De 
Stem van de Roepende. Het is een titel in 
de lijn van die luring God, en ook in het 
verlengde van de ‘definitie’ die de Ame-
rikaanse procestheoloog John Cobb voor 
God gebruikt: The One who calls, De Ene 
die roept.

Een andere lokatie
In de procestheologie bevindt God zich op 
een volkomen andere ‘lokatie’ dan in de 
oude vertrouwde middeleeuwse theolo-
gie. Het is van eminent belang hier goed 
notitie van te nemen. God is niet meer 
buiten/boven, maar bínnen de natuurlijke 
werkelijkheid. Boven de niveau's van 
dingen, planten, dieren en mensen be-
vindt God zich en werkt vanaf die ‘plaats’ 
als ‘bewustzijn van alle keuzemogelijk-
heden’ voortdurend op ons mensen in. 
Op vergelijkbare wijze, maar telkens op 
een geheel eigen en aangepast niveau, 
werkt het goddelijk bewustzijn zo ook in 
op dieren, planten en dingen. Als het ons 
mensen betreft mag je zeggen, dat God 
voortdurend die keuze voor ogen houdt 
waarmee wijzelf en daardoor ook anderen 
het meest gediend zouden zijn; maar God 
laat ons volkomen vrij in de keuze die wij 
uiteindelijk zelf moeten en mogen maken. 

Gods werkzaamheid
Dit prikkelen, verleiden, verlokken, is 
Gods werkzaamheid in de wereld. Voor 
theologen zoals Cobb en Dingemans is 
Jezus Christus, zijn Geest, de kracht die in 
onze dromen en geweten op ons toekomt 
als een grote uitnodiging, om bij alles wat 
we doen en de keuzes die we maken, de 
liefde zo optimaal mogelijk aan bod te la-
ten komen. Onafgebroken blijft die goede 

Geest op ons inblazen, in de stille hoop 
dat wij op zijn goddelijke inspiratie zullen 
ingaan. En al is het Gods grootste passie 
om volop met de mens in het rosarium te 
dansen, moet helaas veruit zijn meeste 
tijd nog opgaan aan geduld hebben, aan 
wachten tot de mens zich eindelijk eens 
gewonnen geeft, aan vergeving schen-
ken... Ook voor God heeft zijn eigen 
droomaarde veel meer voeten in aarde dan 
hem vaak lief is. 

Wat zonde is
In deze lijn wordt het begrijpelijk, dat 
procestheologen ernstig rekening hou-
den met het raadsel van het kwaad, met 
destructieve krachten in de wereld en dat 
mensen de onderlinge relatie - en daar-
door ook hun relatie met God - verbreken. 
Creativiteit gaat gepaard met negativiteit. 
‘Zonde’ is in dit denken het bewust ter 
zijde schuiven van de voorstellen die de 
Stem van ons geweten - God - doet om 
dit of dat te kiezen en het andere links te 
laten liggen. Feitelijk is zonde: de trek-
kracht die God op je uitoefent bewust ne-
geren en de andere kant op gaan.

Verrijzen
De theoloog Wiel Logister typeert in zijn 
inleiding op de christologie Een mensen-
leven door God getekend Jezus’ Geest als 
een zuigkracht die zich vóór ons uit op 

de ladder bevindt en ons naar zich toe 
wenkt. Dit is raak gezegd! Want wat doet 
Jezus anders in het Evangelie dan voort-
durend appelleren op het beste in mensen. 
Wat is verrijzen anders dan de potentiële 
krachten tot het goede van binnen uit naar 
boven laten rijzen, gehoor gevend aan de 
Stem van de Roepende? Dan wordt ‘verrij-
zen’ ook een gloedvolle metafoor voor wat 
ons te wachten staat, wanneer we hier op 
deze wereld uit het zicht verdwenen zijn.

God als garagehouder
Een beeld voor God in het boek van Din-
gemans doet me denken aan mijn oom 
Janus. Vroeger als kind gingen we er met 
vader en moeder wel eens naar toe. Ik zie 
hem nog staan aan de werkbank in zijn 
garage: brede rug, groot, fors, met han-
den als kolenschoppen, onder de smeer 
en ander werkvuil, het zweet op zijn 
voorhoofd; zoekend en klauwend in een 
massa materiaal aan slangetjes, bouten, 
moeren, haakjes zus pennetjes zo, gum-
mie ringetjes, staaldraad, doppen, stukken 
ijzer, kamwielen, oliebusjes, stukken ket-
ting, lijmtubes, stalen buisjes, koperdraad. 
Eindelijk had hij wat hij hebben moest 
en schoof dan met zijn grote lijf onder de 
omhoog gekrikte auto om er onder aan 
die motor het nodige mee te foezelen. Je 
hoorde daarbij woorden die je zelf thuis 
zonder een onmiddellijke draai om je oren 
nooit kon zeggen En als daarna dan de 
motor uitbundig aansloeg, ontlaadde je 
je grenzeloze bewondering voor dit super 
wereldwonder van een oom. 

‘Zie hoe God met mensen omgaat’
Denkend aan God in de weer met de 
wereld, zie ik oom Janus. Vol geduld en 
ongeduld tegelijk; zwoegen, wachten 
en hopen dat het eindelijk gaat lukken; 
teleurgesteld, foeteren, zuchten, opnieuw 
beginnen, nog eens dit en nog eens dat 
uitproberen; en dat allemaal vanuit een 
passie die niet te temmen is ... Zo onge-
veer moet God met ons en met zijn lieve 
wereld bezig zijn. 
Nu zijn er natuurlijk, in vergelijking met 
oom Janus, ook hemelsbrede verschil-
len. Als oom Janus de moer nog eens 
een extra draai met de Engelse sleutel 
nageeft, dan gaat het gevalletje niet meer 
van zijn plaats hoor; maar zo gaat het in 
Gods garage niet. De goddelijke garage-
houder moet maar afwachten of de mens 
het plekje wil innemen wat eigenlijk 
het beste zou zijn... God wil wel, stuwt, 
prikkelt, doet alle moeite, maar hij moet 
een goddelijk geduld hebben om het met 
talmende lieden zoals wij uit te houden. 
Dat God zijn geloof in mens en wereld 
niet verliest, is misschien wel het grootste 
wonder dat bestaat. Maar ja, daar is God 
juist God voor, denk ik dan maar... 

Dankzij ondermeer de inzichten van de Procesfilosofie - vorige aflevering De 
Roerom - zoeken we God niet meer bovenop en los van de natuurlijke wer-
kelijkheid, maar er binnen. Om God te vinden verwijst ons de Procesfilosofie 
naar een andere plaats, ‘de plaats’ waar de mens op z’n best is; waar hij nog 
durft te dromen dat het toch kan, volop leven voor jezelf samen met anderen, 
en daarvoor ook de handen uit de mouwen gaat steken!
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Rob van der Zwan

Katholicisme van het wantrouwen

Publieke domein
Er komen - eind januari - weinig reacties 
van de theologen zelf. Men voelt zich 
blijkbaar niet vrij om te reageren. Dit is 
geen goede start voor een wetenschap-
pelijk instituut. De bekende frase van 
‘scheiding van kerk en staat’ lijkt soms 
een bezweringsformule, als zouden beide 
niets met elkaar te maken hebben. 
De praktijk is natuurlijk dat de kerk 
gewoon een rol heeft in het publieke 
domein! De kerk beweegt zich immers in 
het publieke domein. En de staat finan-
ciert ook theologische opleidingen. Net 
zoals andere wetenschappers zijn theo-
logen de bevoorrechten, de vrijgestelden. 
Zij moeten mede het schip der kerk juist 
in het publieke domein op koers houden. 
‘De behoorlijke mate van academische 
vrijheid …’ waarover theologen beschik-
ken in de nieuwe faculteit .... aldus bis-
schop Eijk, roept toch de suggestie van 
onvrijheid op. Collega-wetenschappers 
van andere disciplines zullen de ont-
wikkelingen met gemengde gevoelens 
volgen. 

Wantrouwen
Ziet men deze gebeurtenissen in groter 
verband dan gebeurt het regelmatig dat 
de kerkleiding direct of indirect interve-
nieert in de geloofsgemeenschap. Blijk-

Het episcopaat wil het probleem van de secularisatie zelf oplossen door het 
leven aan de leer aan te passen. Althans die indruk krijg je als je de verwik-
kelingen rond de nieuwe theologische faculteit beziet. 

Eind januari is er een nieuwe faculteit 
(katholieke) theologie van start gegaan. 
Ze is het resultaat van een fusieproces. 
Door het teruglopend studentenaantal 
waren bestaande faculteiten niet levens-
vatbaar. Een fusie van de theologische 
faculteit van de universiteit van Tilburg 
(UvT) en faculteit katholieke theologie 
Utrecht moet uitkomst bieden. 

Fundamenteel loyaal 
Het weekend voordat de faculteit werd 
geopend, meldde dagblad Trouw onder de 
kop R.K. Kerk zuivert nieuwe opleiding, 
dat de r.k. kerkleiding de vorming van 
één Katholieke Theologische Faculteit in 
Utrecht gebruikte om het docentenbe-
stand te schonen. Bisschop Eijk, bisschop 
van Groningen/Leeuwarden, vond enkele 
academici niet recht in de leer. Vrouwen-
studies werd geschrapt. Wim Eijk leidde 
de ’screening’ van de medewerkers uit 
Utrecht en Tilburg die samen op de offi-
cieel goedgekeurde katholieke theologie-
opleiding gaan werken. Dit is volgens de 
Belg Adelbert Denaux, de nieuwe decaan 
van de faculteit, vooral gebeurd op basis 
van één criterium: de mate van trouw 
aan het kerkelijk leergezag in publica-
ties. Elke universitair medewerker die 
in colleges raakt aan de kerkleer, diende 

opvattingen docenten en hoogleraren kan 
afwijzen vindt Denaux volkomen terecht. 
‘Als iemand in een fabriek werkt, en hij 
doet dingen die ingaan tegen de bedrijfs-
cultuur, wat zoekt hij daar dan nog? 
Iedereen heeft het volste recht anders te 
denken, maar dat moet men dan elders 
doen.’
In het Brabants Dagblad van 24 januari 
becommentarieerde columnist Tony van 
der Meulen de ontwikkelingen met nau-
welijks verholen sarcasme ‘… ik meen 
te begrijpen dat er nu in Tilburg een 
nieuwe kerkelijk goedgekeurde Faculteit 
Katholieke Theologie is opgericht naast 
de al bestaande wereldse afdeling Religie-
wetenschappen. Dat is op zichzelf al heel 
bijzonder, want als het om wetenschap 
gaat is iets waar of niet waar. Toch blijkt 
er een onderscheid te bestaan tussen al-
gemene waarheid en een r.k. waarheid.’

Discreet - geheimzinnig
Het episcopaat heeft ingezet op een door 
Rome erkende theologische opleiding en 
die is er nu. Een lang fusieproces is tot 
een einde gekomen. De ontwikkelings-
gang heeft men zoveel mogelijk via de 
weg der discretie, buiten de openbaarheid 
willen houden. Die weg werd allengs een 
pad van geheimzinnigheid. De werkwijze 

via Eijk een zogenaamd ’nihil obstat’ te 
verkrijgen, een verklaring van ’geen be-
zwaar’ uit Rome. De medewerkers dienen 
fundamenteel loyaal te zijn aan de katho-
lieke traditie. 

Sarcasme
Volgens Trouw hadden een aantal men-
sen geen nihil obstat gevraagd. Twee 
medewerkers hebben een afwijzing ge-
kregen. Universitair woordvoerder Pieter 
Siebers bevestigde dat de totstandkoming 
van de nieuwe faculteit een goed mo-
ment was om het docentenbestand te 
schonen. Dat de kerk op grond van hun 

doet onsympathiek en onzorgvuldig aan. 
Zeker als het klopt dat moraaltheoloog 
Frans Vosman in Trouw heeft moeten 
lezen, dat hij aan de nieuwe faculteit niet 
welkom is. ‘Dat zal wel zo zijn, maar 
daar begint het al: de gevolgde procedure 
is dermate onzorgvuldig, dat ik officieel 
nog geen bericht heb gehad of ik wel 
of niet welkom ben’, aldus Vosman. Dit 
soort gebeurtenissen zal ongetwijfeld 
geen goed gedaan hebben aan de colle-
giale verhoudingen op de desbetreffende 
faculteiten. Het roept vragen op over hoe 
(on)handig betrokken bestuurders dit 
proces hebben gestuurd. 

baar bestaat er een wantrouwen ten op-
zichte van die geloofsgemeenschap. Dat 
is een weinig bemoedigende conclusie. 
Het is niet goed en vruchtbaar alles af te 
meten aan de lat van de rechtzinnigheid. 
Door de eeuwen heen heeft er altijd plu-
riformiteit bestaan. 
Vanuit een heel ander perspectief gezien 
vormt ook de kerk een nonprofit-instel-
ling, waarin wekelijks duizenden vrijwil-
ligers actief zijn. Tegenwoordig noemen 
we dit ‘sociaal kapitaal’. Sociaal kapitaal 
moet je koesteren, goed beheren en niet 
wantrouwig benaderen. De kerkelijke ge-
meenschap is wellicht bestuurlijk ‘eigen-
dom’ van het episcopaat, maar daarmede 
nog geen bezit. Je zou wensen dat het 
episcopaat met het gezicht - en niet met 
de rug - naar de Nederlandse katholieken 
en hun samenleving verantwoording af-
legt over de koers van haar handelen.
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Joost Koopmans

Profiel van een pastoraal werker

Vanwege de gecompliceerdheid van het 
pastorale werk, heeft het bisdom Utrecht 
gekozen voor vier profielen die aansluiten 
bij de vier werkterreinen in het pastoraat. 
Voor catechese en parochieopbouw wordt 
bij voorkeur aan de pastoraal werker 
gedacht, voor liturgie aan de priester en 
voor diaconie aan de diaken. Het betreft 
hier dus voorkeuren; dit wil zeggen dat 
het niet in alle gevallen mogelijk of wen-
selijk is. De profielhouders vormen met 
elkaar een pastoraal team waarin men 
elkaar aanvult en verrijkt en samen geven 
zij leiding aan het geheel van het paro-
chiepastoraat. Ik praat met één van hen, 
Julia van Wel, die pastor gemeenschaps-
opbouw is. 

Julia van Wel
Julia van Wel (58) is een ‘late roeping’. 
Pas toen ze Sara had gezien, begon ze 
aan de hogere beroepsopleiding Theo-
logie-Levensbeschouwing van de Fontys 
Hogeschool in Tilburg. Ze studeerde af in 
pastoraat en meldde zich bij het bisdom 
Den Bosch voor een pastorale taak. Maar 
in een vriendelijk briefje liet de vicaris 
haar weten dat het bisdom de pastorale 
opleiding van de Fontys Hogeschool niet 
erkent. Dan maar buiten het eigen bis-
dom gezocht. Ze meldde zich bij Jan 
Houben, bisschoppelijk gedelegeerde 
toeleiding pastoraal werk(st)ers van het 
bisdom Utrecht. Daar gaat het zo. Na de 
nodige onderzoeken en gesprekken met 
ondermeer vicaris Rentinck en kardinaal 
Simonis, beslist een commissie over de be-
noembaarheid van de kandidaat. Vervol-
gens informeert de personeelsfunctionaris 
de kandidaat over vacatures. Maar voor 
het zover is, ben je al een hele tijd verder. 
Er wordt dus geduld van je gevraagd.

Apeldoorn
Ondertussen zat Julia niet stil. Via haar 
eigen netwerk wist ze dat er in de Em-
mausparochie Apeldoorn plaats was voor 
een pastor gemeenschapsopbouw. Toen de 
hele aanmeldingsprocedure rond was werd 
ze inderdaad benoemd tot pastor in Apel-
doorn. Emmaus is de éne stadsparochie 
met één pastoraal team en één bestuur. Wel 
zijn er in de stad zeven lokaties waar het 
parochieleven zich afspeelt. Er is ook een 
secretaresse die alle planningen maakt. Die 
stelt bijvoorbeeld de roosters op van voor-
gaan (wie, wanneer, waar) en verdeelt de 
bereikbaarheidsdiensten onder de pastores. 
Hulpbisschop De Korte is deken. 

Missionair 
Het bisdom Utrecht heeft als speerpunt 
van pastoraal beleid gekozen voor ‘mis-
sionaire gemeenschappen’. Neem Apel-
doorn. Daar gaat nog maar 10% van alle 
katholieken naar de kerk. Missionair 
bezig zijn wil zeggen dat zowel gelovigen 
als pastores veel tijd maken voor de 90% 
die meer komt, maar misschien wel bui-
ten het kerkgebouw voor iets te porren 
is. Zo organiseert de profielhouder voor 
catechese doordeweekse activiteiten zoals 
geloofscursussen, bijeenkomsten bijbelle-
zen en tentoonstellingen. Daar komen ook 
niet-kerkgangers op af. 

Gemeenschapsopbouw 
De missionaire activiteiten die Julia in 
haar eigen profiel ontplooit zijn het sti-
muleren van collega’s en het inspireren 
en toerusten van vrijwilligers om de kerk 
present te stellen in nieuwbouwwijken. 
Concreet houdt dit in dat ze vrijwilligers 
en werkgroepen begeleidt om de dingen 
te doen die vroeger vanuit de pastorie 
werden gedaan, maar ook wel eens bleven 
liggen. Zo biedt ze de mensen van de be-
zoekgroepen een scholingsprogramma aan 
om helpende gesprekken te voeren. De 
werkgroep welzijn helpt ze om met wei-
nig mensen hun werk te doen. En ze is 
verantwoordelijk voor de begeleiding van 

de pastoraatsgroep van één locatie. Verder 
probeert ze door huisbezoeken de kerk 
present te stellen in nieuwe wijken. Zo 
zond ze aan zevenentwintig katholieken 
in de wijk Osseveld de vraag of ze geïnte-
resseerd waren in een persoonlijk gesprek 
met haar. Van vijf kreeg ze een positieve 
reactie. In meerdere of mindere mate 
bleken dit allemaal kerkgangers te zijn. 
De gesprekken cirkelden rond de vraag: 
‘wat verwacht je van de kerk?’ en ‘hoe sta 
je in je geloof?’ De uitkomsten van deze 
gesprekken heeft Julia gebundeld in een 
artikel voor de wijkkrant. Zij vraagt aan 
de lezers om reacties en of er misschien 
meer mensen voelen voor zo’n gesprek. 
Op die manier hoopt ze ook in contact te 
komen met niet-kerkgangers. 

Andere activiteiten
De specialisatie in één profiel sluit de 
betrokkenheid op de andere profielen niet 
uit. Alle teamleden zijn actief betrokken 
bij liturgie en persoonlijk pastoraat. Zo 
gaat Julia eens in de drie weken voor in 
een Woord- en Communieviering. En als 
ze bereikbaarheidsdienst heeft, neemt ze 
niet alleen een uitvaart aan, maar voert 
die ook uit. De parochie beschikt overi-
gens ook over een uitvaartteam. 
Het mooie van deze teamvorming is dat 
de leden gelijkwaardig zijn aan elkaar en 
elkaar nodig hebben. Het hele team draagt 
de verantwoordelijkheid voor heel het 
pastoraat. En volgens het bisdom delen 
alle teamleden in het apostolisch gezag 
van de bisschop. Om dat uit te drukken 
werden onlangs zestien pastoraal werken-
den opgenomen in de diocesane kring. 

Het ene bisdom is het andere niet. Hoor je vanuit het bisdom Den Bosch nogal 
eens negatieve geluiden over pastoraal werker (hij/zij telt niet volwaardig mee; 
de nieuwe generatie priesters kan niet goed met hem/haar samenwerken), in 
het bisdom Utrecht wordt juist gewerkt aan de profilering van de pastoraal 
werker. 

(© Foto: Jeannette Schols)
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Opgenomen in de kring
Maar liefst zestien pastoraal werkenden 
die vanaf maart 2005 een eerste aanstelling 
kregen met een zending van de bisschop 
werden op 2 december jl. tijdens een feeste-
lijke Eucharistieviering in de Utrechtse ka-
thedraal opgenomen in de diocesane kring 
van pastoraal werk(st)ers. Een gebeurtenis 
die voor de eerste keer plaats vond. Ieder 
die toetrad werd voorgesteld aan de bis-
schop en aan de geloofsgemeenschap en 
sprak haar of zijn missie uit. Zo zei Julia 
van Wel: Ik zie het als mijn missie om men-
sen die van de kerk een gemeenschap van 
geloof, hoop en liefde willen maken, te on-
dersteunen. En samen met hen één van ziel 
en één van hart op weg te gaan naar God. 
Een tekst waarin haar augustijnse ideaal 
doorklinkt. 
Daarna ging de bisschop voor in gebed en 
vroeg om zegen over de pastoraal werken-
den en hun dienstwerk. Tot slot reikte hij 
hen het Licht van Christus aan ‘om het uit 
te stralen aan allen’. 

Bevestiging 
Omdat ik denk dat de officiële kerk hier 
toch een nieuwe stap heeft gezet in de 
erkenning van de pastoraal werker, laat ik 
hier de tekst volgen die de kardinaal uit-
sprak onder het kopje Bevestiging en Zegen.

Goede God, wij danken U 
voor alle mensen, jong en oud,
die geboeid door uw Blijde Boodschap
van harte willen leven 
in het voetspoor van uw Zoon.

Thermometer en thermostaat zijn 
verschillende instrumenten; ze heb-
ben elk een eigen functie. Zowel in 
onderwijs als in kerk wordt dit on-
voldoende gerealiseerd. Dat is dan 
ook de reden dat beide stevig - en 
terecht - onder kritiek liggen.

De beleidsmakers in het onderwijs 
- de ‘managers’ - denken dat de 
thermostaat de thermometer moet 
volgen. Ze gaan naar buiten, lezen 
de temperatuur, gaan naar binnen 
en zetten de thermostaat van hun 
verwarming op hetzelfde aantal 
graden. Is het buiten twintig graden 
onder nul, gaat de thermostaat ook 
op twintig onder nul. Is het buiten 
dertig boven nul, gaat de thermos-
taat ook op dertig boven nul. Het 
onderwijs gaat mee met alle maat-
schappelijke modetrends: kinderen 
computeren en ‘gamen’ - dat moe-
ten we in ‘t onderwijs ook doen; 
mensen worden aangesproken als 
consumenten - zo moeten we leer-
lingen voortaan ook noemen.

De beleidsmakers in de kerk - de 
bisschoppen en kardinalen - we-
ten niet van het bestaan van een 
thermometer af. Ze komen dan ook 
nooit buiten. Hun thermostaat staat 
altijd op dezelfde temperatuur. Is 
het buiten twintig graden onder 
nul, of dertig graden boven nul? 
De thermostaat in de kerk staat 
ongewijzigd op dezelfde stand. Ze 
denken zelfs, dat dit hun taak is: 
ervoor waken dat de thermostaat 
niet verandert. Wanneer mensen 
verkild een kerk binnengaan op 
zoek naar warmte, komen ze er al-
leen nog maar meer bevroren uit. 
Wanneer ze oververhit binnenko-
men op zoek naar verkoeling en 
verfrissing, komen ze er alleen nog 
verhitter uit.

Beleidsmakers in onderwijs en kerk 
moeten weten wat er leeft in de 
maatschappij. Ze moeten de ther-
mometer kunnen lezen en daarvoor 
dus naar buiten gaan. Vervolgens 
moeten ze hun thermostaat, hun 
‘aanbod’, hierop afstemmen opdat 
voor mensen jong en oud de ideale 
gevoelstemperatuur ontstaat, - niet 
door de temperatuur te kopiëren; 
ook niet door die te negeren. Mo-
menteel kunnen kerk en onderwijs 
van elkaar leren hoe het niet moet.

Temperatuur

Wij danken U
voor alle mensen die zich gezonden weten
tot een bijzondere taak in uw kerk,
met name voor (hier de namen genoemd)
die de taak van pastoraal werker 
hebben aanvaard in ons bisdom. 

Nu zij opgenomen worden in de 
diocesane kring van Pastoraal 
Werksters en Werkers vragen wij 
uw zegen over hen en hun werk.
Geef dat zij hun werk 
met veel liefde en bezieling verrichten, 
dat ze oog en oor hebben voor wat er 
omgaat in hoofd en hart van de mensen
die hen worden toevertrouwd.
 
Schenk hen wijsheid en inspiratie
om de goede woorden te spreken 
en de juiste beslissingen te nemen;
geduld en uithoudingsvermogen 
bij tegenwind en onbegrip.
Laat hun handen spreken 
van uw tedere zorg voor mensen.
 
Goede God, zegen hen.
Zegen hun dienstwerk in uw kerk.
Zegen hun ogen, oren, handen en voeten
om in de kracht en de Geest 
van Jezus Christus te bouwen aan 
uw Rijk van Liefde in de naam van 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

(© Foto: Jeannette Schols)
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Spreekwoorden en gezegdes ontlenen hun 
symbolische of figuurlijke betekenis aan 
het gegeven dat ze eerst ‘letterlijk’ waar 
zijn geweest. In de ‘echte’ wereld is hun 
herkomst en oorspronkelijke betekenis te 
vinden. In een industriële of economische 
maatschappij is deze werkelijkheid vaak 
verloren gegaan of minder zichtbaar aan-
wezig, en daarom moeten we via woor-
denboeken de betekenis ervan opzoeken. 
Maar wie bijvoorbeeld ‘s morgens vrij-
lopende kippen en hanen voert, ziet het 
spreekwoord Er als de kippen bij zijn voor 
zijn ogen gebeuren. En als je na een half 
uurtje door het raam naar buiten kijkt, 
dan zie je ook waar Elke vogel probeert 
een graantje mee te pikken vandaan komt.

Gematigd
Iets soortgelijks geldt voor diverse religi-
euze gebruiken en rituelen. Zo moet het 
vasten van mensen in het vroege voorjaar 
ooit een heldere en duidelijke betekenis 
hebben gehad en onbetwistbaar levens-
noodzakelijk zijn geweest. De etensrest-
jes, de winter door bewaard, moesten nu 
worden aangesproken, want bij het stijgen 
van de temperatuur werd de kans op be-
derven groter. De jonge gewassen en het 
jonge vee moesten de kans en vooral dus 
de tijd krijgen om tot volwassenheid uit te 
groeien. Gematigdheid in een periode van 
ontluikend leven, leverde later in het jaar 
meer op.

Gezondheid
Gaandeweg moeten mensen ook ontdekt 
hebben dat vasten bijdraagt aan een be-
tere gezondheid. Het moet een volkswijs-
heid zijn geweest, waaraan geen weten-
schap te pas kwam. Wanneer je in het 
voorjaar weer in actie komt en daarbij ge-
matigd eet en drinkt, worden de vetten en 
afvalstoffen, die in de winter door minder 
beweging in het lichaam zijn opgestapeld, 
afgebroken. Je komt er gezonder uit en 
het gevoel dat wij kennen als voorjaars-
moeheid wordt voorkomen.
In een tijd dat er nog geen sprake was van 
een scheiding tussen ‘t bovennatuurlijke 
en ‘t natuurlijke, toen lichaam en geest 
nog als een eenheid werden ervaren, moet 
deze lichamelijke matiging bovendien 
een geestelijke betekenis hebben gehad. 
Dit kennen we nog in uitdrukkingen als 
Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Niet voor niets kennen elke religie en 
godsdienst perioden van vasten en ont-
houding, om in contact te komen met God 
of het goddelijke. Een mooie combinatie 

eigenlijk: enerzijds vasten om de aarde en 
wat zij voortbrengt te ontzien, en ander-
zijds vasten om juist ‘niet van de aarde te 
zijn’, om met geestelijke honger de aardse 
honger te overwinnen. 

Los geraakt
Wanneer wijsheden, die voortkomen uit 
een leven op de natuur aangewezen en 

op het ritme van de natuur geënt, een 
religieuze betekenis of lading krijgen, dan 
ontstaat het gevaar dat ze los raken van 
het gewone leven. Ze worden op den duur 
niet meer als ‘van nature aangevoeld’ 
maar ervaren als van hogerhand ‘opge-
legd’, als voorschriften en morele geboden 
en verboden. Dan vervreemden mensen 
van de oorspronkelijke betekenis en ont-
wikkelen zij een weerzin tegen het oor-
spronkelijk natuurlijk ingegeven gebruik.

Solidariteit
In de jaren zestig en zeventig van de vo-
rige eeuw ging men dan ook spreken van 

Marcel Zagers

Een tijd van veertig dagen

De veertigdagentijd heeft in onze tijd eigenlijk nog alleen symbolische beteke-
nis. Er is in het vroege voorjaar eigenlijk weinig, dat uitnodigt tot bezinning 
en inkeer. De veranderingen in de natuur lijken juist van het tegendeel te 
spreken.

In de woestijn, Egypte (© Foto: Willem Beex)

De woestijn
(Lucas 4,1-13; 1 Vasten cyclus c)
 
Hij

Veertig dagen veertig nachten, 
heel zijn leven was een woestijn: 
dagelijks duidelijk wat mensen bezielt, 
dagelijks tasten naar de wil van God.

Een allesdurver moest Hij zijn: 
onkwetsbaar; zichtbaar door engelen 
op handen gedragen.

Een alleskunner moest Hij zijn: 
onovertroffen; in staat om 
van stenen brood te maken.

Een almachtige moest Hij zijn: 
onoverwinnelijk; op wie zelfs 
de dood geen vat zou hebben.

Telkens opnieuw hierom gevraagd, 
riep Hij geërgerd uit: dwing Mij niet 
naar de kleine wensen van de mensen.
Ga weg, satan, God is anders.

Wij

Nieuwste mode en reclame 
halve waarheden, hele leugens 
klinkende leuzen blinkende schittering 
verplichten mij.

De jongens die het maken 
de sterren van de buis
als heiligen vereerd en aanbeden - 
ik vergaap me.

Heel die succesformule, 
dat verwachtingspatroon 
bedacht door een centenbestel, 
zegt mij wat ik behoor te zijn.

Soms weet ik zeker: 
het is niet waar:
een mens is anders.

Peer Verhoeven
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veertigdagentijd in plaats van vastentijd. 
De voorbereidingstijd op Pasen werd een 
periode van persoonlijke bezinning en on-
derlinge solidariteit. De reinigende functie 
van een periode van boetedoening, vasten 
en onthouding werd niet meer beleefd als 
iets dat zich tussen God en mens voltrok, 
maar tussen mensen onderling diende 
te gebeuren. De periode van versobering 
was een manier om solidair te zijn met de 
armsten in de wereld (Vastenactie), - niet 
bedoeld om er zelf beter van te worden, 
maar om de ander er beter van te laten 
worden. Persoonlijke bezinning kreeg 
een andere betekenis, omdat tegelijkertijd 
het welvaartsniveau in ons gebied van de 
wereld toenam. Het verhaal van de beko-
ringen waaraan Jezus in de woestijn werd 
blootgesteld (Matteus 4), werd gelovigen 
als een model voorgehouden: laat je niet 
verleiden door de verlokkingen van een 
gemakzuchtig leven, maar durf je iets te 
ontzeggen en hou vooral vast aan je ho-
gere idealen.

Een symbolische tijd
Inmiddels zijn balansdagen - dagen van 
minder eten en drinken - in het kader van 
het moderne gezondheids- en schoon-
heidsideaal een gewoonte aan het worden. 
Niet alleen in het voorjaar maar het hele 
jaar door. Uiting geven aan onze solida-
riteit met armen en hulpbehoevenden 
wordt verdeeld over vele acties en col-
lectes door het jaar heen; met uitschieters 
wanneer bijzondere omstandigheden of 
gebeurtenissen aanleiding daartoe geven. 
De veertigdagentijd in het vroege voorjaar 
heeft in onze tijd eigenlijk nog alleen een 
symbolische betekenis. Menigeen heeft 
er nog wel weet van. Maar het wordt niet 
meer aangevoeld als een min of meer na-
tuurlijk of vanzelfsprekend gegeven zoals 
kerstmis en advent.

Weinig resonantie
Natuurlijk, veertig betekent niet viermaal 
tien of negenendertig plus één. Veertig 
staat voor het hele leven. En evenmin 
als veertig in de bijbelse verhalen als 
telwoord bedoeld is, is de woestijn een 
geografische plaats op de wereld. Zoals de 
berg staat voor de mens die God onom-
stotelijk in zijn leven ervaart, zo staat de 
woestijn voor de mens die twijfelt, niet 
ziet, zoekt, wanhoopt om uiteindelijk 
zichzelf en God in zijn leven te ontdek-
ken. (Peer Verhoeven in Door weer en 
wind) Om door te dringen in wat de veer-
tigdagentijd kan betekenen, is het nood-
zakelijk gevoelig te worden voor deze 
beeldspraak.
Maar dan nog. Zelfs mét deze weten-
schap moeten we concluderen dat er in 
het vroege voorjaar eigenlijk weinig is, dat 
resoneert met een oproep tot bezinning en 

inkeer. De veranderingen die zich in de na-
tuur voltrekken lijken eerder het tegendeel 
uit te ademen. De dagen worden langer, 
de vogels laten zich weer zien en horen, 
voorzichtig worden de bomen groen en 
de eerste bloemen kleuren de grond. Het 
maakt de mens juist vrolijk en uitgelaten. 
De woestijn of een periode van veertig da-
gen worden dan abstracte beelden, die niet 
corresponderen met het levensgevoel dat 
de natuur nu in ons losmaakt.

Een mooie tijd
In plaats van een donkere, sombere tijd 
van boetedoening en inkeer, zou de tijd op 
weg naar Pasen misschien beter een lichte 
en vreugdevolle tijd mogen zijn; een tijd 
van vertrouwen in en verwondering om 

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

het leven. Aandacht voor en stilstaan bij de 
veranderingen die zich in de natuur vol-
trekken kunnen de mens stil en bescheiden 
maken. Wij worden ons bewust van onze 
eigen en beperkte plaats in de schepping, 
maar op een ándere manier en vanuit een 
ándere richting dan we tot nu toe gewend 
zijn. Een voorbeeld. In de liturgie van de 
Paasnacht is het gebruikelijk het schep-
pingsverhaal te lezen. Misschien zouden 
we dit mooie verhaal beter bij gedeelten 
kunnen lezen, verspreid over de veertigda-
gentijd. Het roept herkenning op: we zien 
om ons heen gebeuren waarover het schep-
pingsverhaal vertelt. Zo krijgt het verhaal 
zichtbaar vorm en kleur en wordt de na-
tuur ‘gewijd’ door het verhaal. Het kan een 
mooie tijd van veertig dagen worden.

Op de berg 
(Lucas 9,28-36; 2 Vasten cyclus c)

Hij

Soms 
raakte Hij vermoeid kende twijfels; 
dan liet Hij zijn vrienden scheep gaan 
en bleef zelf achter, alleen op het strand.

Soms 
trok Hij zich terug in de bergen
bad vrijuit en kwam 
van zijn Vader op de hoogte.

Dan was Hij zichzelf, 
zag de weg die Hij moest gaan: 
Gods man zijn zoals Elia, 
zoals Mozes mensen bevrijden.

Niemand weet hoe Hij bad;
met weinig woorden dat is zeker. 
Maar terug bij zijn vrienden 
straalde het van Hem af.

Bidden maakt anders.
Hij was met God 
zoals een zoon met zijn vader, 
zeker van elkaar.

Wij

Kan ik het nog: 
kijken naar de zon, stil zijn 
in de avond, dromen bij de maan, 
rustdag feestdag vieren?

Kan ik het nog: 
me verwonderen als een kind,
danken voor het eten 
en bidden aan een sterfbed?

Kan ik het nog: 
bewust de dag beginnen, 
en ‘s avonds overwegen 
hoe het was vandaag?

Kan ik het nog: 
alles wat moet, wordt verwacht 
van me af laten vallen 
en mezelf ontmaskeren?

Kan ik het nog:
op gezette tijden rust nemen, 
helemaal alleen een berg opgaan 
en deemoedig vragen naar de weg?

Peer Verhoeven
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Op 14 november 1997 hebben wij - zijn 
ouders, broer en zus - onze achttienjarige 
Koen in de aarde neergelegd. Hij had in 
het weekend daarvoor zwaar hersenlet-
sel opgelopen, toen de auto van zijn 
vriend in een winderige herfstnacht, op 
een donkere smalle plattelandsweg, een 
boom crashte. Koen was met nog drie 
vrienden op weg naar een discotheek in 
Turnhout. Hij had zijn eerste schoolexa-
menweek goed afgesloten en ging ‘de 
beest uithangen’. Hij heeft een nachtmer-
rie op ons afgestuurd. 

De bel in de nacht
Wanneer je als ouders van drie puberkin-
deren, in een weekendnacht zo rond de 
klok van drie de voordeurbel hoort gaan, 
weet je wat er loos is. Twee agenten 
brengen op een directe, maar duidelijke 
manier slecht nieuws. ‘Koen heeft een 
ernstig auto-ongeluk gehad en het ziet er 
niet goed uit.’ Waar, wie, hoe, wat? Ver-
baasd horen wij, dat Koen naar het Elisa-
beth in Tilburg is gebracht, terwijl wij op 
Breda georiënteerd zijn. Het Elisabeth is 
hét ‘hersenziekenhuis’ van de regio.

Schrikbeelden
Snel aankleden. Tijdens de rit naar Til-
burg dringen zich drie schrikbeelden aan 
ons op. Als eerste het feit, dat het om 
hersenen gaat; en dat het nu bijna half 
vier is, terwijl het ongeluk al rond mid-
dernacht heeft plaatsgevonden. Wat staat 
ons in de toekomst te wachten? Een ja-
renlange revalidatie? Als tweede de angst 
voor een lang coma. Met geen of weinig 
vooruitzichten. Wie beslist? Wie weet 
wat? Word je als ouders voor de keus ge-
steld? Als derde het schrikbeeld van een 
gehavend lichaam. Het ziet er niet goed 
uit. Wat betekent dat? Een auto-ongeluk 
met vier jongelui, waarvan er inmiddels 
al één overleden is.
Op Intensive Care lijkt alles rustig. Het 
gordijn wordt weggeschoven en Koen 
ligt daar intens rustig te liggen. Te slapen 
lijkt het wel. Geen schrammetje te beken-
nen. Alleen een gezwollen rechteroog. 
We wrijven door zijn haar en ‘proberen 
hem tot leven te wekken’. Want zo voelt 
het. De spirit is eruit. De verpleegkun-
dige vertelt, dat er geen enkele hersen-
prikkel is geconstateerd. We kijken in 

zijn pupillen. Pikzwart. En de rest? Is hij 
nog ergens anders gewond? We kijken 
onder de dekens. Twee meter jongeman-
nenvlees en niks kapot.

Allerlei gedachten
Als ouders bekruipen ons allerlei gedach-
ten. Is dit alles voor niks geweest? Lei-
den investeringen van allerlei aard naar 
niets? Je kunt het niet geloven. Zo mooi, 
zo intact maar, naar het lijkt, zonder 
kans. Hoe moet dit verder? Wat moeten 
we hiermee aan? Men vertelt, dat tegen 
de ochtend een aantal proeven wordt 
gedaan om eventueel te kijken of Koen 
misschien hersendood is. We krijgen een 
kamertje toegewezen en tijdens het lopen 
daar naar toe, combineren we als vanzelf 
het begrip ‘hersendood’ met ‘orgaando-
natie’.
We trappen de deur dicht en filosoferen 
over mogelijke ontwikkelingen. Als Koen 
werkelijk dood gaat of al is, dan gaan 
ze ons waarschijnlijk de orgaandona-
tie-vraag stellen. En wat doen we dan? 
Beurtelings verwoorden we de voors en 
tegens. Kún je zo denken? Mág je zo den-
ken? Misschien niet, maar het gebeurt. 
We hebben thuis al vaak gesproken over 
dit soort dingen. We weten, dat Koen 

dit zou willen, als de mogelijkheid zich 
voordoet. En wat ‘geven’ we dan? Al-
les? Zoveel mogelijk? Dat willen wij als 
ouders. Dan is het toch niet voor niets 
geweest. En graag het hart voorop. Al-
lebei onze moeders zijn door hartziekten 
overleden. Maar de kinderen geven aan, 
dat Koens ogen - hoornvliezen - niet ge-
doneerd mogen worden. Daar heeft hij 
alles in zijn leven mee gezien. Dat is zo 
persoonlijk, zo privé. Goed, we vatten 
het voor onszelf nog eens samen en ver-
zinnen het woord totaaldonatie.

Nog even, nog lang
We kiezen ervoor om de medische staf 
van ons plan op de hoogte te stellen. 
Dat voelt goed. Er hoeft geen kiekeboe 
te worden gespeeld. Vanaf dat moment 
worden we stap voor stap op de hoogte 
gehouden van elke test, die bij Koen 
wordt afgenomen. We willen alles weten. 
En zien, als het kan. Dat kan. Dat mag. 
Tegen de ochtend worden de slangen af-
gekoppeld om te zien of Koen eventueel 
nog zelf ademt. Nee dus. Hij ligt er net 
zo rustig en vredig bij als vannacht toen 
we binnen kwamen. Maar wel dood. Her-
sendood, omdat zijn hersens dood zijn. 
De beademing gaat weer aan.
Vanaf dat moment volgen er allerlei of-
ficiële handelingen en plichtplegingen. 
We weten niet eens of de orgaandonatie-
vraag ook daadwerkelijk is gesteld, maar 
het voelde goed, toen we tegen elven 
kennis maakten met Henriëtte, ‘onze’ Eu-
rotransplant-coördinator. Zeer tactvol en 
erg zorgvuldig checkte zij alles na. Wil-
len we dit? Willen we dit alle vier? Heeft 
Koen dit gewild? Willen we alles done-
ren, behalve zijn ogen dan? Ja, ja, ja. Al-

Jeanne van Leijsen

Leven na geven

In november 1997 verongelukte de achttienjarige Koen van Leijsen op weg 
naar een avondje-uit na een zware examenweek. Hij werd hersendood naar 
het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg overgebracht. Rond drie uur ‘s nachts wer-
den zijn ouders op de hoogte gesteld. Geconfronteerd met de uiterst kritieke 
toestand waarin Koen verkeerde, stonden zijn ouders, broer en zus voor de 
opgave zeer ingrijpende beslissingen te nemen. Een jaar later, 14 november 
1998, verzorgden zij op de Nabestaandendag Eurotransplant in Amsterdam een 
inleiding vanuit de gedachte Wat je voor jezelf houdt, verlies je; wat je weg-
geeft, hou je voor altijd. De tekst volgt hier zo goed als integraal. 

‘Zo mooi, zo intact...’ (© Foto: Jac van Leijsen)
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les wat bruikbaar is. Het is zonde om dit 
in het vuur of in de aarde te leggen. Koen 
heeft zijn hersenen voor zichzelf gehou-
den. Zijn eigen begaafde hersenen zijn 
dood. Maar niet zijn organen, die ‘leven’ 
nog. Nog even, als we niks doen. Nog 
lang, als we ze gebruiken. Voor anderen, 
die ze hard nodig hebben.

Gebruik het maar
Henriëtte is overtuigd van onze over-
tuiging. Ze controleert heel omzichtig 
en vooral voorzichtig of we echt een to-
taaldonatie voorstaan. Ze toetst of we ook 
over weefsels hebben nagedacht. Nog 
niet echt. Maar we denken nu, bij deze 
vraag, in eerste instantie aan huid. Hen-
riëtte brengt botweefsel ter sprake. Wij 
vragen om toepassingen. Ernstige bot-
fracturen, botkankers. In een oogwenk 
verschijnen de twee andere vrienden van 
Koen in beeld. Zwaar bovenbeenletsel 
en heupen uit de kom. En we zien de 
vele liters melk, die Koen weg heeft ge-
dronken. Wat? Hij heeft negen maanden 
borstvoeding gehad. Dat bottenspul is 
magnifiek van kwaliteit. Gebruiken maar. 
Asjeblief.
Henriëtte neemt alles nog eens met ons 
door. Koens ziektegeschiedenis en hoe de 
procedure verder in zijn werk gaat. Het 
is zondag en er moet een hoop worden 
opgestart. Het kan best zijn, dat men pas 
tegen de avond gaat ‘opereren’. En dat 
zullen dan bovendien nog twee operaties 
zijn. Eén voor de organen en één voor de 
botten. 
Of we Koen daarna nog willen zien en 
waar dan? Graag. Zo spoedig mogelijk. 
Als het kan hier op intensive care. We 
besluiten afscheid van Koen te nemen om 
de rest van de dag te besteden aan het in-
lichten van verdere familie. Afscheid van 
een hersendode. Nog ademend en met 
een levendige kleur. Wij weten beter.

We hopen
Ons ‘Leven na Geven’ neemt een aan-
vang. Een ‘Leven na Geven’ dat volledig 
nieuw is. Leeg, maar tegelijk ook vol. 
Vol-ledig. We merken die sterfdag, die 
tegelijk al een eerste rouwdag is, dat het 
donatieverhaal erg centraal staat. Familie, 
vrienden en kennissen lopen af en aan. 
We vertellen over Koen. Over het onge-
luk, voor zover we er iets van weten. 
Maar vooral over onze ervaringen afge-
lopen nacht. We hopen dat er veel ‘goed’ 
is. Nog gebruikt kan worden. En aanslaat 
bij ontvangers. Je moet er toch niet aan 
denken, dat niks bruikbaar is. Of dat het 
niet aanslaat? Daar reken je niet op. Dan 
ga je als het ware nog een keer ‘dood’. 

Zijn hart ergens
Precies vierentwintig uur na de druk op 

de voordeurbel, staan we voor de tweede 
keer op intensive care aan het bed van 
Koen. Hij ligt er prachtig bij. Maar is wel 
lijkbleek en steenkoud. Zijn haar in de 
gel en met een glimlach om zijn mond. 
Ietsje gezwollen zo hier en daar, van-
wege het vele vocht. 
Een operatiehemd bedekt nog net zijn te-
pels, maar zijn schouders en armen zijn 
bloot. We stellen vast, dat men het keurig 
heeft gedaan. We kijken bewust niet 
meer onder de dekens. Na ruim twee uur 
vertrekken we huiswaarts. Als we bene-
den de lift uitkomen, zeggen we tegen 
elkaar, dat Koens hart - zeker weten - nu 
al ergens in Europa verder klopt. 

Leven van zin geven
Ons ‘Leven na Geven’ krijgt bijzondere 
invullingen. Het is een stil-staan, een 
terug-kijken, maar vooral een vooruit-kij-
ken. Het cliché zegt immers: ‘Het leven 
gaat door’. Maar ons leven is er een van 
‘geven’. Letterlijk het geven van organen. 
Figuurlijk het geven van verhalen. Ons 
‘Leven na Geven’ is er een van zin-geven.
Los van alle aanloop en aandacht door 
oud en jong in het kader van de verlies-
verwerking, hebben we het afgelopen 
jaar toch bijzonder veel troost ervaren 
bij het vervullen van een zeer specifieke 
opdracht, die we onszelf in het kader 
van orgaandonatie hebben gesteld. We 
bedoelen dit. Ons ‘Leven na Geven’ is 
een levensproject geworden. Tot onze 
verbazing merkten we dat veel mensen 
nog niet of nauwelijks in relatie- of fami-
lieverband over dood spreken. Laat staan 
over iets als orgaandonatie na de dood. 
Ons verhaal is, dat we het erover gehad 
hebben. 
Weliswaar naar aanleiding van studie of 

actualiteit en ook wel eens met een lol-
letje. Maar we wisten het van elkaar. Dit 
is ons geluk geweest. We waren min of 
meer voorbereid. We konden de link zelf 
leggen en kregen daarmee de regie als 
het ware zelf weer in handen.

Leven na Geven
Enkele weken na het overlijden van 
Koen, kwamen we met Henriëtte in 
gesprek over de Nabestaandendag Euro-
transplant. Ze dacht, dat we daaraan een 
positieve bijdrage konden leveren. We 
stemden toen al in. Ons ‘Leven na Geven’ 
is een educatieve opdracht geworden. 
Wat we een jaar eerder nog niet konden 
vermoeden, kondigde zich in het voor-
jaar van 1998 aan. Een gigantische cam-
pagne rond het aanleggen van een donor-
register. Gepaard aan volop informatie 
en voorlichting; maar nog te weinig, zo 
blijkt.
De voors en tegens vliegen je om de oren 
en in de media verschijnen veel emo- en 
ego-berichten. Anders gezegd: verhalen 
van individuele mensen, met een hoog 
emotiegehalte. Via Eurotransplant werd 
onze medewerking gevraagd voor een 
voorlichtende tv-documentaire. Wij heb-
ben toegestemd en wel hierom: Het gaat 
niet om een ‘ja’ of een ‘nee’ wat ons be-
treft. Het gaat erom, dat je het van tevo-
ren hebt doorleefd. Dat je het van elkaar 
weet en aan elkaar vertelt. Dat schept 
duidelijkheid. En als je het even nog niet 
weet, neem er dan de tijd voor. En spreek 
je zorgen hierover aan elkaar uit.

‘Wat je voor jezelf houdt, verlies je;
maar wat je weggeeft, hou je voor altijd.’

‘Daar heeft hij alles in zijn leven mee gezien...’ (© Foto: Jac van Leijsen)
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Ki-Zerbo (1924-2006) verweet de Afri-
kaanse leiders meer dan eens hun gebrek 
aan culturele volwassenheid. Als politicus 
stond hij aan de kant van de oppositie. 
Het boek A quand l’Afrique? - Wanneer 
komt Afrika aan de beurt? - dat voor de 
dood van Ki-Zerbo uitkwam, is een lang 
interview dat de Zwitserse schrijver René 
Hollenstein met hem had. Hier volgen en-
kele uittreksels uit dit boek.

Onmenselijk kapitalisme
‘In de ogen van de Afrikanen is globali-
sering het logische vervolg op het systeem 
van de kapitalistische productie. Dit sy-
steem had een punt bereikt waarop het 
noodzakelijk moest leiden tot een wereld-
wijde uitbreiding of moest verdwijnen. De 
opvattingen over concurrentie en steeds 
meer winst maken mondden uit in een 
soort darwinistische economie. Het gevolg 
was dat alleen de sterkste, ‘the fittest, 
zoals ze in het Engels zeggen, het zou kun-
nen overleven. Maar als systeem is het on-
menselijker dan het kapitalisme van de ne-
gentiende eeuw. Het Afrikaans kapitalisme 
heeft er geen enkele kans tegen, omdat er 
geen echte nationale bourgeoisie bestaat.’

Uit elkaar gespeeld
‘Als je de rol van Afrika vergelijkt met die 
van de Verenigde Staten, dan staan ze te-
genover elkaar: de Verenigde Staten als de-
genen die de globalisering te weeg brengen 
en Afrika dat de globalisering over zich 
heen krijgt. Maar je kunt niet argeloos glo-
baliseren. Wij kunnen als Afrika moeilijk 
een plaats innemen in de globalisering om-
dat Afrika niet telt als een hecht collectief; 
wij zijn uit elkaar gespeeld.’

‘Tegenwoordig verkeren onze Staten in 
ontbinding, omdat aan hen sinds de jaren 
1980 programma’s van structurele aanpas-
sing zijn opgelegd vanuit het vooropgezet 
idee dat de Staat de minst goede vorm is 
om gemeenschapszaken te beheren. Ten 
koste van alles moest de Staat die taak 
afstaan aan de private sector. Dat is het 
postulaat van het neoliberalisme zoals het 
haar opgang gemaakt heeft door de We-
reldbank en het Internationale Monetaire 
Fonds, waarvan onze Staten voor hun 
ontwikkeling financieel afhankelijk waren. 
De neokoloniale Staat is vervangen door 
de private sector. Omdat de Afrikaanse 
private sector zich niet sterk heeft kunnen 
ontwikkelen, heeft de verzwakking van de 
Staat in Afrika een leegte teweeggebracht. 

Die leegte is opgevuld door de rijkste en 
degenen die zich de macht toegeëigend 
hebben.’

Voor wie de winst?
‘Relaties tussen het Noorden en Zuiden 
zijn geen gratis cadeau dat we ontvangen 
hebben, maar gebaseerd op belangen en 
macht. Wat men de ontwikkeling noemt, 
is de zelfontwikkeling van de landen in 
het Noorden overeenkomstig de realiteit, 
de belangen, de waarden van deze landen. 
Daarom heeft deze ontwikkeling zich niet 
gerealiseerd voor de Afrikaanse landen. 
Daarvoor zou een totale ommekeer in de 
betekenis van de relaties moeten plaats 
hebben.’
‘De voornaamste kritiek op het Europese 
begrip van ontwikkeling ligt opgesloten 
in de vraag: voor wie is de opeenhoping 
van de rijkdom eigenlijk bestemd? ... Te-
genwoordig wordt Afrika door de Westerse 
leiders uitgenodigd om alles te doen zoals 
zij het doen. Maar als de hele wereld het-
zelfde zou willen bereiken als de Amerika-
nen, zou het ecosysteem van de wereld uit 
elkaar barsten. Zo’n model voorstellen is 
bedrog, een echte leugen.’

Drie voorwaarden
‘Aan het begin van elk ontwikkelingspro-
gramma in Afrika moet je twee zaken 
onderscheiden: de middelen en de voor-

waarden. Als je alleen gericht bent op het 
zoeken naar middelen, verlies je de funda-
mentele basisvoorwaarden uit het oog. En 
zonder die voorwaarden kunnen de midde-
len - hoe omvangrijk ook - geen ontwikke-
ling teweeg brengen. Eerste voorwaarde: de 
Afrikaanse ontwikkelingsruimte... Tweede 
voorwaarde: de voortgaande vorming van 
elk volk, inbegrepen de vorming tot bur-
gers. Deze laatste heeft als basis het totaal 
van verworvenheden uit de voorafgaande 
evolutie van de Afrikaanse volkeren. Het 
is duidelijk dat zolang er geen gemoti-
veerde burgers zijn die weten waarom ze 
produceren en wat zij verbruiken, er een 
fundamenteel ontwikkelingselement ont-
breekt. Derde voorwaarde voor een reële 
ontwikkeling: de democratie aan de basis 
op het niveau van de gemeenschappen, de 
plaatselijke collectiviteiten, en ook van de 
organisaties en de socio-economische groe-
pen. Als deze voorwaarden vervuld zouden 
zijn, zou Afrika snel haar weg hebben 
kunnen vinden.’

Identiteit voorbij de markt
‘Heel Afrika zonder voorbereiding mee wil-
len trekken in de wereldmarkt, staat gelijk 
met de Afrikaanse beschaving en cultuur 
teniet doen. Het is als een geprogram-
meerde harakiri, waarvan de software in 
de computer van de markt zit. Wij, Afrika-
nen, zijn niet vertrouwd met dat princiep 
van ‘alles markt’. Het menselijk wezen zou 
verdierlijken als het alles op de markt zou 
zetten. Mijn idee is dat Afrika zich haar 
eigen vorm moet geven door te integreren, 
want die vorm bestaat nog niet. Door haar 
‘zijn’ kan Afrika echt komen tot ‘hebben’. 
Tot een authentiek hebben, niet een hebben 
van aalmoezen ontvangen of bedelen. Het 
gaat over het probleem van de identiteit 
en van de rol die Afrika kan spelen in de 
wereld. Zonder identiteit zijn wij een object 
van de geschiedenis, een instrument dat 
anderen gebruiken, - een gebruiksvoorwerp 
voor anderen.
De Afrikanen kunnen zich niet tevreden 
stellen met de culturele elementen die van 
buiten komen. De culturele uitwisseling is 
veel meer ongelijk dan de uitwisseling van 
materiële zaken. We zijn van gedaante 
veranderd door de Europese gewoonten 
die we aangenomen hebben, door de ce-
ment waarmee we onze huizen zijn gaan 
bouwen, door de computers die bij ons bin-
nengekomen zijn. Dit alles heeft ons vorm 
gegeven, terwijl wij intussen onze katoen, 
onze koffie of cacao onverwerkt naar het 
Noorden stuurden, zonder toegevoegde spe-
cifieke waarde. Anders gezegd: men houdt 
ons nog steeds gevangen in een toestand 
waarin we produceren en zo min mogelijk 
winst maken....’

Joseph Ki-Zerbo /Cor van de Brand 

Identiteit basis voor ontwikkeling

De beroemde Afrikaan, Joseph Ki-Zerbo, is op 4 december na een kort ziekbed 
in zijn huis in de Boerkinese hoofdstad, Ouagadougou, overleden. Ki-Zerbo 
studeerde geschiedenis in Frankrijk en schreef een standaardwerk over de 
historie van Afrika. Hij geloofde sterk in het belang van de eigen Afrikaanse 
identiteit, meer dan in donorgeld voor de ontwikkeling van Afrika. 

Joseph Ki-Zerbo (1924-2006)
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Redactie

Gedicht en gedacht

Leerling

ik ben een leerling alle dagen
vanaf mijn vroegste jeugd
zo lang er mij iets heugt
houd ik mij op met vragen

zo ben ik toegerust geworden
door velen werd ik onderricht
door stemmen kundig voorgelicht
met krijt dat kraste op de borden

en bovenal heb ik geleerd te leren
de weg te vinden in de boekenschat
die kunde en geduld verzameld had
waarmee ik mij heb kunnen weren

ik leerde ook te leven
door diensten die men mij bewees
dat ik ervaren zonder vrees
kan sterven en kan streven

ik leer nog in mijn late jaren
uit boeken en van mensen altijd weer
die onderwijzen wat ik mij begeer
en om te delen blijf vergaren

Nico Tromp msc

ze stond er alleen voor, haar man ging 
op de vlucht voor de zorg en ‘t verwijt
werd een vreemde voor vrouw en kinderen
en zo stierf ie, lang voor zijn tijd

toen kwam met de herfst toch de zon terug
een lichtheid van heel lang gelee
een vrolijke dans door de bladeren:
kleinkinderen - en oma danst mee

om wat was en wat kwam aan te kunnen
deed ze wat ook haar moeder al deed:
brandde wekelijks een kaarsje voor Maria
dan vielen de zorgen wel mee

een foto van vlak voor haar sterven
een vrouw in een bloemetjespon
ruim zestig jaar wijzer en stiller 
dan toen, toen haar toekomst begon 

‘k Weet niet hoeveel kaarsen ze aanstak
maar haar trouw aan Maria was groot
de laatste heb ik aangestoken
voor wat licht in het uur van haar dood

Jan Smeets

Twee foto’s - zoveel kaarsen 

een fotootje uit acht en dertig
een meisje van negentien jaar
de mond draagt een schuchtere glimlach.
die ogen, waar kijken ze naar?

een vrouw staat er op deze foto
maar als je goed kijkt: een groot kind
ze is niet echt bang van de toekomst
als die maar niet nu al begint

om wat was en wat kwam aan te kunnen
deed ze wat ook haar moeder al deed:
brandde wekelijks een kaars voor Maria
dan vielen de zorgen wel mee

ze trouwt in de oorlog, krijgt kinderen
de wereld staat buiten in brand
haar schuilplaats van zorg en van liefde 
was tegen die dreiging bestand

ze heeft dat niet zo kunnen houden.
toen ’t buiten allang vrede was
kwam oorlog haar huis in geslopen 
en bleef of ie kostganger was

om wat was en wat kwam aan te kunnen
deed ze wat ook haar moeder al deed:
brandde wekelijks een kaars voor Maria
dan vielen de zorgen wel mee

Wat we als eerste moeten 
doen, wanneer we een 
ander mens, een andere cul-
tuur, een andere religie ont-
moeten, is onze schoenen 
uittrekken.
Want de plaats die we betre-
den is heilig.
Doen we dat niet, dan trap-
pen we op de droom van 
een ander. Erger nog: we 
vergeten dan dat God hier 
al was voordat wij kwamen. 
(Vastenactie 1998)

Jan Smeets in ‘Mis met 4 Heren’ (pag.24)

(© Foto: Jeanne van Laar)
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Pieter Reesink

Welke dialoog?

De kersttoespraak van de koningin ging over 
vrijheid van meningsuiting. ‘Deze is ieders goed 
recht. Dit betekent ruimte voor een eigen geluid 
waarmee uiting mag worden gegeven aan tra-
ditie en identiteit, aan opvattingen, overtuiging 
en geloof.’ 

Respect onontbeerlijk
De vorstin erkent echter ook de beperkingen 
van deze vrijheid. ‘Naast de algemeen geldende 
grens die in de wet is vastgelegd, zijn er ook 
normen van moraal en beschaving. Ze zijn het 
fundament van een samenleving die uitgaat van 
eerbied voor de medemens. Een recht om te 
beledigen bestaat dan ook niet. Evenmin geeft 
godsdienstvrijheid een vrijbrief om te kwetsen 
of op te roepen tot haat. Respect begint met 
zélfrespect, geloof in eigenwaarde. Dat wordt 
vertaald in de omgang met anderen, in gedrag 
en dialoog. Daarbij moeten wij ons bewust blij-
ven van gevoeligheden die het diepste in men-
sen kunnen raken. Elkaar daarin ontzien is niet 
laf, maar een teken van beschaving. ‘Vrijheid 
blijheid’ geldt niet onbegrensd. Wie anderen be-
schimpt verliest zelf geloofwaardigheid; het on-
beheerste woord schiet zijn doel voorbij. Om te 
kunnen omgaan met de vrijheid van het woord 
is respect onontbeerlijk...’

Angst voor de islam
De koningin is het duidelijk oneens met Hirsi 
Ali of wijlen Theo van Gogh en waarschijnlijk 
ook met de Deense auteurs van de spotprenten 
over de profeet Mohammed. De dialoog en het 
respect waartoe ze oproept gelden allereerst 
voor het Europese land dat de grootste angst 
kent voor de islam, Nederland. Het Europees 
waarnemingscentrum voor racisme en vreem-
delingenhaat (EUMC) stelt in een recent rap-

Wat voor dialoog moeten we aangaan met de moslims? In hoeverre is het beleid uit Rome 
bepalend voor de wereldkerk en voor Nederland?

port, dat de dertien miljoen moslims in Europa 
steeds vaker het slachtoffer worden van agres-
sie, vooroordelen en discriminatie. De angst 
voor minderheden en immigranten leidt tot 
discriminatie. En dit leidt bij moslims weer tot 
een gevoel van hulpeloosheid en ondermijnt 
hun verbondenheid met Europa. Waar in het 
Verenigd Koninkrijk slechts 14 procent nega-
tief over moslims oordeelt, is dit in Nederland 
51 procent. Vooral sinds 11/09/2001 voelen 
moslims zich hier gewantrouwd en worden ze 
steeds meer met gewelddadige terroristen ge-
identificeerd.

Pauselijke Raden
Het was dan ook een uitermate slechte timing 
van paus Benedictus XVI om in Regensburg 
op 12 september 2006 islam en geweld in één 
adem te noemen. Was het een beginnersfout of 
zit er meer achter? Allereerst schijnt deze paus 
zijn eigen teksten te schrijven zonder zijn des-
kundige raadgevers erbij te betrekken. Dat kon 
ook niet voor deze tekst over de islam, want hij 
had enkele maanden geleden de islamspecialist 
aartsbisschop Michael Fitzgerald, voorzitter 
van de Pauselijk Raad voor de Interreligieuze 
Dialoog (PRID), als nuntius weggepromoveerd 
naar Egypte. En de PRID werd ondergebracht 
bij de Raad voor Cultuur met als voorzitter mgr. 
Poupard. Men vreesde voor een opgaan van de 
PRID in de Raad voor Cultuur, te meer daar de 
opvattingen van de huidige paus méér in de 
richting zouden gaan van een interculturele 
dan van een interreligieuze dialoog. Deze twee 
geruchten worden gedeeltelijk ontzenuwd in 
enerzijds de boodschap aan het einde van de 
Ramadan en anderzijds interviews voor twee 
kranten.

Boodschap einde Ramadan 
Terwijl de ‘Regensburger toespraak’ van de 
paus nog boze reacties veroorzaakt in de mos-
limwereld, wordt in deze boodschap - voor het 
eerst getekend door Luigi Celata, secretaris, en 
Poupard, voorzitter van de PRID - gezegd: ‘Het 
is goed om dit belangrijke moment - einde Ra-
madanfeest - met u te delen binnen de context 
van onze voortgaande dialoog. De specifieke 
gebeurtenissen die we kort geleden samen 
hebben meegemaakt, geven duidelijk aan dat 
- hoe moeilijk de weg van een oprechte dialoog 
soms ook kan zijn - deze noodzakelijker is dan 
ooit.’ Met ‘voortgaande dialoog’ en ‘specifieke 
gebeurtenissen’ wordt indirect en verbloemend 
verwezen naar de door moslims als negatief 
opgevatte toespraak van de paus met zeer on-
gunstige gevolgen voor de dialoog. 
De brief vervolgt met de redenen waarom de 
dialoog noodzakelijk is. ‘De Ramadanmaand, 
die u zojuist hebt afgesloten, is ongetwijfeld 
ook een tijd geweest van gebed en reflectie over 
de moeilijke situatie in de huidige wereld. Ook 

Berne Anders
26 febr. 20.00 u. Bernekring-
zaal Meditatief Moment rond 
Vergeving.
(0413) 29 92 99 (Frank Ka-
zenbroot); BerneAnders@ab
dijvanberne.nl

18 mrt 14.30 u. abdijkerk 
Abdij van Berne Meditatief 
Concert met Lucette Ver-
boven, harpduo Karisa en 
Dabar; entree € 12.50.
reneerietveld@wanadoo.nl 

Raad van Kerken 
1, 8 mrt 20.00 u. Ont-
moetingskerk Meerkol-
laan/Parklaan Eindhoven, 
Persoonlijke God versus 
Ietsisme.
Wegedoorn 16, 5666 AV 
Geldrop, (040) 286 31 11; 
rocojess@planet.nl 

De Gaarde
21 mrt 19.30-21.30 u.: Begin 
van de lente; 24 mrt. 13.30-
17.30 u. Verdiepende-vragen 
stellen; 24 febr 14.00-16.30 
u. Spiritueel ecologisch café.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL 
Udenhout; (013) 533 58 46; 
postmaster@degaarde.org 

Kerk en Samenleving
14 mrt 20.00-22.00 u. Prin-
senhof, Hoofdstraat 43, Best: 
Ethiek in de kliniek.
C. Jansen (0499) 39 87 41; 
cja.jansen@home.nl 

Salesiaanse Spiritualiteit
3, 17, 31 mrt 10.00-16.30 u. 
Bezinningsdagen. 
Gemondseweg 41, 5481 
XW Schijndel; (0735) 49 
56 71; (073) 549 56 84; 
osfs@hetnet.nl 

DAC
2 mrt., 20 apr., 22 juni 
9.30-19.00 u. Op zoek naar 
evenwicht; 3 mrt. 18.30 u. 
Muziek in de kloosterkapel; 
18 mrt. 15.00 u. Muziek in 
de Lijdenstijd; 3 mrt. 11.00-
4 mrt. 15.00 u. De kracht 
van het nu.
Stadsdam 1, 6851 AH 
Huissen; (026) 326 44 22; 
info@dominicaanscentrum.
nl 

Kardinaal Poupard
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als je oog hebt voor alles wat goed is en 
God ervoor dankt, is het onmogelijk om 
geen aandacht te schenken aan de ern-
stige problemen van onze tijd: onrecht, 
armoede, spanningen en conflicten tus-
sen landen en binnen landen. Geweld 
en terrorisme vormen in het bijzonder 
een pijnlijke gesel. Zoveel mensenlevens 
verwoest, zoveel vrouwen weduwe gewor-
den, zoveel kinderen die een ouder heb-
ben verloren, zoveel kinderen die wees 
geworden zijn... Zoveel mensen verwond, 
lichamelijk en geestelijk... Zoveel, dat 
jaren van opoffering én hard werken heeft 
gekost om op te bouwen, in luttele minu-
ten verwoest!’

Eenzijdig citeren
Naast de toespelingen op de oorlog in Li-
banon wordt ook het terrorisme genoemd. 
Dan volgt de oproep: ‘Zijn wij, als chris-
telijke en islamitische gelovigen, niet de 
eersten die zich geroepen moeten voelen 
onze specifieke bijdrage te leveren om een 
oplossing te vinden voor deze ernstige 
situatie en deze complexe problematiek?’ 
Beide godsdiensten, zo gaat de brief ver-
der, hechten aan waarden als erbarmen, 
mededogen, liefde en solidariteit. Maar de 
citaten die volgen om dit te staven komen 
alleen uit de encycliek van de paus en het 
Nieuwe Testament, terwijl het niet moei-
lijk is tientallen verzen over deze thema’s 
in koran en islamitische traditie te vinden.

Interviews
Volgens Poupard berokkenen de geruch-
ten over opheffing schade aan de inter-
religieuze dialoog. Dialoog-partners van 

andere religies komen in het Vaticaan 
‘in de overtuiging dat de Raad niet meer 
bestaat of binnenkort wordt ontmanteld’, 
zei Poupard in een interview met Catholic 
News Service. De veronderstelling dat paus 
Benedictus de interreligieuze dialoog op 
een lager pitje wil zetten noemde hij een 
‘grove leugen’.
Al hebben de twee raden voortaan één 
president, toch blijven ze ‘intact en au-
tonoom’ en is de één niet ondergeschikt 
aan de ander, zei Poupard in de Corriere 
della Sera. Wel deelt hij de opvatting van 
de paus, dat interreligieuze en intercultu-
rele dialoog nauw verbonden zijn. In een 
interview met Radio Vaticana zei hij op 
2 oktober dat interreligieuze dialoog niet 
gescheiden kan worden van interculturele 
dialoog ‘omdat niet de religies met elkaar 
in dialoog treden; in dialoog zijn vrouwen 
en mannen wier geloof belichaamd en 
geleefd is, in sommige gevallen al eeu-
wenlang’.

Fundamentele dialoog
Dat de interreligieuze dialoog niet in het 
luchtledige kan plaatsvinden, is duidelijk. 
Al te vaak worden cultuur en politiek 
weggemoffeld. Bij die cultuur hoort ook, 
zeker in Nederland, de dialoog van het 
leven, ook wel sociale dialoog geheten. 
Deze moet dikwijls voorafgaan aan een 
godsdienstige ontmoeting waarbij diep-
gaande verschillen tussen christendom en 
islam in eerlijke en respectvolle openheid 
aan bod komen. Dit noemt A. Camps in 
Even de Koran opslaan de fundamentele 
dialoog. Het gaat dan over ‘de diepere 
kenmerken die in beide godsdiensten 
verborgen liggen en waarover men niet 
gewend is te spreken. Over het superiori-
teitsbewustzijn dat in beide godsdiensten 
aanwezig is, over de integriteit van de hei-
lige schriften, over de vraag of het geloof 
in één God kan samengaan met het geloof 
in God als Vader, Zoon en Heilige Geest en 
over het profeet zijn van Mohammed’.

Bijbelse figuren
Een goed voorbeeld van een dergelijke 
dialoog was te zien op een symposium 
over bijbelse figuren. Ten afscheid van 
prof. dr. K. Steenbrink als directeur van 
het centrum IIMO en als hoogleraar Inter-
culturele Theologie werd op 30 november 
een symposium georganiseerd over bijbel-
se figuren in bijbel, koran en islamitische 
traditie. Zo kwamen Abraham, Hagar, Lot, 
Saul, Salomo, Jona en in de afscheidsrede 
Mozes ter sprake. Als er iets duidelijk als 
gemeenschappelijke noemer naar voren 
kwam, was het wel dat bijna alle bijbelse 
figuren in de koran er heiliger uitzien dan 
in de bijbel; Jona misschien uitgezonderd. 
Ze hebben ook een andere inbedding in 
de koran en de islamitische traditie en 

krijgen andere accenten. Zo is Abraham 
vooral het voorbeeld van de gelovigen in 
de ene God. Hagar, de buitenlandse ge-
minachte slavin, wordt het archetype van 
de ontheemde buitenlander die vol toewij-
ding en vertrouwen, actief in zelfredzaam-
heid, een voorbeeld wordt voor gelovigen 
met tegenvallers. Lot verschijnt ten tonele 
als boeteprediker, gezonden naar zijn 
volk; hij is zonder zwakheden en twijfels.

Geschikt voor dialoog
Salomo - Sulaymaan - werd door prof. B. 
Duran van de Islamitische Universiteit 
Rotterdam voorgesteld als het supermodel 
van koning en profeet, van gehoorzaam-
heid aan God en wijsheid, van economi-
sche en technische ontwikkeling. Zijn 
spannende ontmoeting met Belqis, de 
wijze koningin van Saba, leverde als 
bijkomstige conclusie op, dat ook onge-
lovigen rechtvaardig kunnen regeren en 
dat zelfs een vrouw de hoogste macht 
kan uitoefenen. De rebelse Jona - Yunus 
- heeft iets menselijkere trekken en zijn 
verhaal lijkt ook bijbelse thema’s te weer-
spiegelen zoals de ommekeer van Ninive, 
van Jona zelf en misschien wel van God. 

M. Fitzgerald

Het klapstuk van de dag was de afscheids-
rede over Mozes - Musa -, doorspekt met 
de aan K. Steenbrink eigen anekdotische 
en humoristische details. Mozes is minder 
de verlosser dan degene die zich tegen 
het onrecht - Farao - verzet. Hij is vooral 
de mysticus die Gods stem zonder tus-
senkomst van een engel heeft gehoord. De 
verhalen van koran en islamitische tradi-
tie lijken uitermate geschikt voor de dia-
loog tussen joden, moslims en christenen. 
Dit veronderstelt wel dat de gelovigen 
elkaars boeken serieus nemen.

Benjamin Duran, Turkse professor aan de Islamitische 
Universiteit Rotterdam
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Zo begint een pas verschenen boekje over 
de wenselijkheid om mensen met een ver-
standelijke beperking een normale plaats 
in de samenleving te geven.

Net als iedereen
Er verandert de laatste tijd veel bij ‘men-
sen met een verstandelijke beperking’. 
Zélf willen zij steeds meer ‘er gewoon 
bij horen’ en in de samenleving waarde-
volle burgers zijn. Dit wordt ‘inclusie’ 
genoemd: echt bij de gemeenschap horen. 
Het heeft vele consequenties. Zij willen 
voortaan aangesproken worden op wie zij 
als mens zijn en niet op wat zij collectief 
hebben: een beperking, overigens voor 
elke persoon verschillend en door ieder 
anders beleefd. Zij willen niet meer als af-
hankelijke mensen ‘ergens’ verzorgd wor-
den en vragen om adequate ondersteuning 
om hun talenten te ontwikkelen en zo 
hún bijdrage te leveren aan de samen-
leving. Zij vinden het niet fijn om door 
te verhuizen naar elders gelegen woon-
voorzieningen hun sociale omgeving te 
verliezen, waar hun familie en vrienden 
wonen, en hun bekende winkels, huisarts, 
sportclubs en lokale geloofsgemeenschap 
zijn. Allereerst willen zij, zoals iedereen, 
midden in de gewone woonwijken wonen 
en zo zelfstandig mogelijk voor zichzelf 
zorgen, om pas daarna een beroep te doen 
op mantel- en, voor zover noodzakelijk, 
professionele zorg. Dit geldt voor wonen, 
werken en ontspannen. Zo gewoon moge-
lijk, - mede afhankelijk van de mate en de 
aard van hun handicap. 

Peter Wouters

Zo gewoon mogelijk

‘Gek, hoe je als kind al leert dat bepaalde klasgenootjes het niet redden en 
‘dus’ naar een aparte school moeten. Gek, hoe vanzelfsprekend het in de 
volwassen wereld is dat mensen die niet goed kunnen leren, in aparte werk-
plaatsen moeten werken. Gek, dat geloofsgemeenschappen, goed bedoeld maar 
toch, aparte activiteiten organiseren voor mensen met een verstandelijke be-
perking.’

Risico’s en kansen
Deze verandering brengt dezelfde risico’s 
met zich mee die elk, kwetsbare, burger 
loopt: vereenzaming, niet écht serieus 
genomen worden, veiligheidsrisico’s met 
betrekking tot financieel en seksueel mis-
bruik enzovoorts. Uit ervaring weet ik dat 
deze risico’s niet te vermijden zijn, maar 
ook dat de professionele zorgverleners 
alles doen om hen hiertegen te bescher-
men. In de vele jaren die ik in deze zorg 
werkte, heb ik met verbazing en respect 
gezien hoe mensen met een verstandelijke 
beperking zélf kunnen ontwikkelen; hoe 
enorm ze groeien in zelfredzaamheid, als 
ze daartoe de kans krijgen! 

Vanuit de kerken
Die kans krijgen zij, als de samenleving 
bereid is hen onbevooroordeeld te leren 
kennen als buur, medewerker in buurt-
winkels en gewone bedrijven, in scholen 
en bij sportclubs. Deze droom wordt voor 
hen al volop gerealiseerd. Maar hoe zit 
het met de ‘inclusie’ in hun geloofsge-
meenschap? Hebben gelovige mensen, 
meer dan gemiddeld, hart voor mensen 
met een verstandelijke beperking? Sluiten 
zij vanuit pastoraal oogpunt vriendschap 
met hen en zetten ze zich als vrijwilliger 
voor hen in? Deze ontwikkeling blijkt in 
protestantse gemeenten verder gevorderd 
te zijn dan in katholieke parochies. De 
meeste bisdommen hebben deze ontwik-
keling nauwelijks in de gaten of - erger 
nog - geven er in hun beleid geen priori-
teit aan.

Zo gewoon mogelijk
Ter ondersteuning van 
het streven om mensen 
met een verstandelijke 
beperking hun plek in 
de eigen geloofsgemeen-
schap terug te geven 
is onlangs Zo Gewoon 
Mogelijk verschenen 
met als ondertitel Tien 
theologische tips voor 
inclusie. Het is een ui-
termate goed leesbaar 
en vooral praktisch 
toepasbaar boekje. Het 
eerste deel beschrijft de 
leefwereld van mensen 
met een verstandelijke 
beperking, telkens ein-
digend met handige tips 

en achtergrondinformatie over hoe je met 
hen respectvol kunt omgaan in zake com-
municatie, spanningen, waardige functies 
en taken in de geloofsgemeenschap.
 
Mogelijkheden
In het tweede deel is er uitdrukkelijk 

aandacht voor de moeilijkheden en mo-
gelijkheden om die volwaardige plaats 
in de geloofsgemeenschap te kunnen 
waarmaken en hen niet via aparte ‘aan-
gepaste’ diensten uit de gemeenschap te 
verbannen. Ook hier weer praktische tips 
over bijbelgebruik, vieringen, preken en 
het opzetten van beleid om mensen met 
een verstandelijke beperking ‘inclusief’ 
te integreren in de geloofsgemeenschap. 
Het ITSI is graag bereid werkgroepen te 
ondersteunen. Want er komen natuurlijk 
problemen: de erg verbale vieringen en 
het moeilijk te doorbreken ‘Zo zijn wij 
het nu eenmaal gewend’. Experimenteren, 
oude denkbeelden loslaten en luisteren 
naar medegelovigen is momenteel niet de 
sterkste kant van de kerken. Toch zou het 
jammer zijn als, naast zoveel anderen, 
ook mensen met een verstandelijke beper-
king de geloofsgemeenschap voor gezien 
houden. Hier liggen nieuwe kansen om 
ons christen-zijn inhoud te geven. Zo ge-
woon mogelijk is een waardevolle handrei-
king aan vrijwilligers, beroepskrachten en 
pastorale beleidsmakers.

Johan Smit 
Zo Gewoon Mogelijk

Tien theologische tips voor inclusie
ISBN 90 7558 515 2

© Instituut voor Theologie en Sociale Integratie 
www.itsi.nl; (030) 236 37 38

Vroeger: Het beroep kleermaker (© Foto: Prisma) 

Nu: Het beroep metselaar (© Foto: Prisma) 
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Marcus van Loopik - judaicus, leraar en 
kunstenaar - combineert in zijn boek 
Bitter en Zoet deze drie functies. Als we-
tenschapper geeft hij een uitleg van zes-
tien psalmen en naast de Nieuwe Bijbel 
Vertaling ook zijn eigen werkvertaling. 
De uitvoerige uitleg gaat gepaard met een 
gedicht, vaak uit een joodse traditie, soms 
van eigen hand. Veel verhalen, anekdotes 
en persoonlijke herinneringen veraan-
genamen de degelijke commentaren, die 
ook openingen bieden aan niet-joodse ge-
lovigen. Als kunstenaar voegt hij bij elke 
psalm een ets, waar joodse symbolen ver-
leden, heden en toekomst bij elkaar bren-
gen. De kleuren zijn warm met de over-
heersende tinten rood/bruin en blauw. 
De etsen doen denken aan het werk van 
Marc Chagall, maar zijn misschien meer 
ingetogen en werken verstillend. Het boek 
leent zich uitstekend voor ondermeer leer-
huizen, catechese, gebedsbijeenkomsten, 
meditatie. De zestien psalmen zijn:
psalm 1 Durf los te laten; - 8 Weinig 
geringer dan God; - 18 Het lied van een 
krijger; - 22 Een zwijgende God; - 23 Le-

Pieter Reesink

Bitter en zoet

Bij de ets
De nieuwe maan links boven symboliseert hoop en 
vernieuwing. ‘Zoals de dagen van de nieuwe maan 
geheiligd en vernieuwd worden, zo zal Israel in de 
toekomst vernieuwd en geheiligd worden… want er 
is gezegd (Lev. 19, 1): Heilig zullen jullie zijn, want 
ik, de eeuwige, jullie God, ben heilig.’ (Rabbi simeon 
ben Gamaliël).
De Sjofar (ramshoren) onder de maansikkel en de 
Gouden Poort zijn messiaanse tekenen. De rams-
horen zal de komst van de Messias aankondigen 
evenals de terugkeer van het volk en de opstanding 
van de doden. De nu nog dicht gemetselde Gouden 

venslied; - 42 Tussen hoop en twijfel; - 73 
Worsteling met God; - 103 Bitter en zoet; 
- 104 Scheppingslied; - 121 Waker over 
Israel; - 122 Jeruzalem, indien ik jou zou 
vergeten - 123 Volharding; - 124 Lied van 
een overlevende; - 125 Vredeslied; - 126 
Droomlied; 150 Niggoen. 

Psalm 126 Droomlied
Marcus van Loopik

Een pelgrimslied (lied der opgangen)
Wanneer de Eeuwige een keer brengt
in de gevangenschap van Tzion
zullen wij zijn als dromers.
 
Dan zal onze mond vol zijn van gelach,
en onze tong van jubel; 
dan zullen ze bij de volkeren zeggen:
De Eeuwige 
heeft grote dingen gedaan met deze. 

De Eeuwige 
heeft grote dingen met ons gedaan,
wij waren verblijd.
Breng toch een keer 

in onze gevangenschap,
als waterbronnen in het droge zuiden.

Zij die zaaien met tranen
zullen oogsten met gejuich.

Wie huilend zal voortgaan,
dragend een handvol zaaizaad,
zal zeker thuiskomen met gejuich,
dragend zijn schoven.

Marcus van Loopik Bitter en Zoet, 
zestien psalmen verbeeld vertaald belicht 
KBS ’s Hertogenbosch 2006
ISBN 90 6173 899 7; € 29,50

Poort aan de oostkant van de Tempel zal opengaan 
en doorgang verlenen aan de binnenkomende Mes-
sias. De stad (vaag in het midden) licht op als een 
ijle droom tussen donkere heuvels. Ballingen komen 
van rechts naar links en richten zich langzaam op, 
kijkend naar de Tora en de Gouden Poort. De vos 
(linksonder) loopt over de puinhopen van het tem-
pelterrein en verwijst naar een verhaal van Rabbi 
Akiva, die na de verwoesting (Micha 3,12) toch 
gelooft in de belofte van een hernieuwd Jeruzalem 
in Zacharia 8, 4: ‘Zo spreekt de Eeuwige der heer-
scharen: opnieuw zullen oude mannen en vrouwen 
op Jeruzalems pleinen zitten.’

Symposium gebundeld

Donderdag 7 september 2006 werd 
in de Aula van de Universiteit van 
Tilburg een symposium gehouden 
bij gelegenheid van het gouden 
priesterfeest van Ton Baeten, eme-
ritus-abt van de Norbertijner Abdij 
van Berne te Heeswijk/Dinther. 
Het symposium had als thema 
Orthodoxie en belevend geloven. 
Onder dezelfde titel zijn - samen 
met het welkomstwoord van Har-
rie Baeten, het dankwoord van 
Ton Baeten en wat Jokke Bozon 
namens vrienden van de emeritus-
abt zei - de inleidingen die Frans 
Maas, Henk Witte en Peter Nissen 
die middag hielden onlangs in 
druk verschenen. U kunt de keurig 
verzorgde bundel Orthodoxie en 
belevend geloven in bezit krijgen 
door € 3,00 te storten op rekening-
nummer 3406513 van De Roerom 
met vermelding van Bundel Ton 
Baeten. De administratie van De 
Roerom draagt dan verder zorg 
voor toezending van de bundel. 
Zolang er exemplaren voorhanden 
zijn natuurlijk! Tot uw dienst. 

Administratie De Roerom
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Redactie

Boeken en berichten

zinnend én praktisch boek. Het geeft niet 
alleen teksten en liederen, maar vangt aan 
met vragen naar wat de dood nu eigenlijk 
is, wat de Schrift erover zegt en hoe in 
onze tijd de dood wordt beleefd? Het laat 
rituelen en gebruiken rond dood en uit-
vaart en de rol van de uitvaartbegeleider 
hierin aan de orde komen. In het tweede, 
praktische deel reikt ds. Mak stijl, taal en 
vormen aan die gebruikt kunnen worden 
bij en rond de uitvaart. Doel daarbij is 
moderne mensen op een zinnige, authen-
tieke, gelovige wijze steun laten ervaren 
bij de ontmoeting met de dood. Ds. Aart 
Mak wil priesters, predikanten, pastoraal 
werkenden een hand toesteken. Ons in-
ziens drukken de nabestaanden van een 
overledene steeds meer een stempel op de 
viering van het afscheid in avondwake en 
uitvaart. Voor hen kan dit boek evenzeer 
een helpende hand bieden. Wel moet ge-
zegd worden, dat het aanbod van teksten 
en liederen door de auteur vrij schamel 
is vergeleken met de veelheid die er be-
staat. Zo ontbreken recente uitgaven zoals 
Heradem dit leven van Rieke Mes en Ten 
einde toe en Rondom de Beker (teksten 
en liederen) van Peer Verhoeven totaal. 
Dit neemt niet weg dat het werk van ra-
diopastor Aart Mak voor werkgroepen en 
mensen individueel zeer dienstig kan zijn. 
 

Aart Mak Met stomheid geslagen?
Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten

Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2006 
i.s.m. Kerk in Actie

ISBN 90 2392 009 0; prijs: € 17,50

Onterechte detentie

Ruud Prins werd in juli 2000 in Suriname 
opgepakt op verdenking van smokkel 
van de grootste partij drugs, die ooit op 

Ruud en Karin Prins, die met hun drie 
kinderen in 1997 Suriname een nieuw 
leven willen opbouwen. Dat leven wordt 
wreed verstoord omdat Prins wordt op-
gepakt en anderhalf jaar ten onrechte 
vast zit in de gevangenis te Haarlem. Het 
verhaal van Ruud Prins en zijn gezin laat 
zien hoe detentie een leven kan ontwrich-
ten. 

Jeannine Verhagen-Wiersma 
Onterecht zitten... en dan 

Narrartio Gorinchem 2006 
ISBN 13 978 90 5263 802 

€ 7,50 inclusief verzendkosten; te bestellen bij 
Diaconaal Centrum voor het 

Gevangenispastoraat 
Postbus 2368 2002 CJ Haarlem; 

(023) 526 21 66 dcg.haarlem@antenna.nl

Bijbelse vrouwen

Door toedoen van Bijbelse vrouwen heet 
het nieuwste soloprogramma van Tine 
Ruysschaert. Van dit programma is bij 
de KBS/VBS een geluidsopname op cd 
verschenen. Het programma ging in 2006 
in Mechelen in première en is sindsdien 
bezig aan een uitgebreide tournee langs 
tientallen plaatsen in Vlaanderen. Voor 
haar nieuwe programma ging Tine Ruys-
schaert in de Bijbel op zoek naar mar-
kante vrouwen, die ze in de voorstelling 
tot leven brengt. Woordtheater noemt de 
actrice haar programma. Ingetogen soloto-
neel is het ook, gespeeld door een vrouw 
die het teksttoneel koestert en steeds op-
nieuw verfijnt. Tine Ruysschaert is soliste 
sinds 1972. Met haar monologen op basis 
van het literaire werk van Nederlandsta-
lige of vertaalde auteurs en met haar ken-
merkende stijl verwierf Ruysschaert grote 
bekendheid. 

Tine Ruysschaert
Door toedoen van Bijbelse vrouwen 

KBS/VBS 2006; ISBN: 97 8906173 956 2 
€ 16,00

Orthenstraat 290, 5211 SX Den Bosch
Postbus 1274, 5200 BH Den Bosch

(073) 613 32 20 
e-mail: info@rkbijbel.nl - www.bijbel.net

Bewaar de schoonheid

Bij de Katholieke Bijbelstichting verscheen 
Bewaar de schoonheid, een gebonden 
uitgave met vijfenveertig topstukken 
van religieuze kunst uit het aartsbisdom 
Utrecht. Het boek toont uiteenlopende 
voorwerpen, afbeeldingen en objecten. 
Sommige kunstwerken leiden een verbor-
gen bestaan in parochiekerken, andere 
zijn luisterrijk aanwezig in het Utrechtse 
Museum Catharijneconvent. Ook naar 
herkomst is de afwisseling groot: van het 

Jubileumboek

De katholieke missionaire ontwikkelings-
organisatie CMC Mensen met een Missie 
bestaat vijfenzeventig jaar. Bij gelegenheid 
hiervan verscheen het rijk geïllustreerde 
herinneringsboek Globalisten van het 
eerste uur. 75 jaar Mensen met een Missie 
(ISBN 90 7295 435 1). Zestien missiona-
rissen en mensen uit de internationale 
katholieke solidariteitsbeweging, zoals 
bisschop Tiny Muskens, minister Agnes 
van Ardenne, directeur Wout van Laar van 
de Nederlandse Zendingsraad en mr. Jos 
van Gennip, oud-directeur en CDA-sena-
tor, laten hun licht schijnen over de rol 
en het belang van deze organisatie. Een 
hoofdstuk over de complete geschiedenis 
van de organisatie, geschreven door Hugo 
Hinfelaar, missionaris van Afrika en Tom 
Boesten, secretaris van de Commissie Mis-
sionair Beraad Religieuzen (CMBR), sluit 
het boek af. Globalisten van het eerste uur 
is maar vijftig bladzijden lang, duidelijk 
gedrukt, oogt heel fris en brengt inhoude-
lijk een juist samenspel van jong en oud. 
Dit boek straalt toekomst en vertrouwen 
uit.       Peer Verhoeven 

Globalisten van het eerste uur 
CMC Mensen met een Missie, Postbus 16442, 

2500 BK Den Haag; (070) 31 36 700. 

Een uitvaart leiden

Hoewel de kerk in het leven van velen 
geen rol meer speelt, wordt haar hulp 
nog wel vaak ingeroepen rond het einde 
van een leven en bij een uitvaart. Het is 
daarom zaak op zulke momenten de juiste 
woorden te kiezen.
Om voorgangers te helpen bij het leiden 
van uitvaarten, schreef radiopastor ds. 
Aart Mak Met stomheid geslagen? Nieuwe 
taal en gebruiken bij uitvaarten. Een be-

Schiphol is gevonden. De rechtbank te 
Haarlem veroordeelde hem tot acht jaar 
gevangenisstraf. Hij zit vast tot het hof in 
Amsterdam hem in 2001 vrijspreekt.
Het boek Onterecht zitten ...en dan? met 
als ondertitel Hoe detentie een leven kan 
ontwrichten verhaalt over het leven van 
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Evangelieboek van Lebuïnus uit de tiende 
eeuw en het middeleeuwse Mariabeeld uit 
Eiteren tot het altaarkruis dat Niel Steen-
bergen voor de kathedraal van Utrecht 
maakte in 1971.
Maria ter Steeg schreef korte en krachtige 
typeringen van elk kunstwerk en geeft 
een toelichting bij ontstaan en functie 
van de verschillende objecten. Bij elk 
werk koos ze een Bijbels tekstfragment en 
schreef ze een gevoelige meditatie. Zo past 
dit boek toch en ook weer in de huidige 
hang naar bezinning, verstilling en de 
trend om daarvoor meerdere kunstvormen 
- beeld en woord - te combineren en tot 
één bron van inspiratie te maken. Mij 
spreekt dit erg aan.     Peer Verhoeven 

Bewaar de schoonheid
112 blz.; full colour geïllustreerd
ISBN 978 90 6173 689 9; € 22,50

KBS Orthenstraat 290, 5211 SX Den Bosch
Postbus 1274, 5200 BH Den Bosch

(073) 613 32 20; e-mail info@rkbijbel.nl
Zoetermeer, november 2006

Podium voor poezie   

Elke maand kunnen (nog) onbekende 
dichters in aanmerking komen voor de 
presentatie van een aantal gedichten 
uit hun werk via ruim 650 plaatselijke 
kerk- en parochiebladen. De redacties 
van die bladen zijn aangesloten bij 
Red@ctieService en ontvangen voor hun 
blad maandelijks kopij en illustraties. 
Sinds januari 2007 is een vaste rubriek 
daarin Dichter van de maand, waarin niet-
gepubliceerd werk wordt gepresenteerd. 
De gedichten worden geselecteerd door re-
dactrice Trudie van der Waals. De presen-
tatie-volgorde wordt mede bepaald door 
de samenhang van de gekozen gedichten 
met het kerkelijk jaar of het betreffende 
jaargetijde. Poezie-liefhebbers waarvan 
het plaatselijke kerk/parochieblad niet 
aangesloten is bij dit redactieproject of 
geen ruimte heeft de aangeboden gedich-
ten te plaatsen, kunnen toch terecht op de 
website www.kerkblad.nl voor de ‘dichter 
van de maand’.

Narratio 
info@gelovigaktief.nl

Een vernieuwd Europa

Van 4 tot 9 september 2007 organiseren de 
kerken in Europa voor de derde keer een 
Oecumenische Assemblee. Nu in Sibiu 
(Roemenië) met als motto Het licht van 
Christus schijnt over allen. Hoop op een-
heid en vernieuwing in Europa. De Con-
ferentie van Europese Kerken en de Raad 
van Europese Bisschoppenconferenties 

vragen de kerken in Europa om nationaal 
en lokaal met de voorbereiding voor de 
derde Assemblee aan de slag te gaan. De 
Raad van Kerken in Nederland en de Ka-
tholieke Vereniging voor Oecumene heb-
ben deze uitnodiging aanvaard en bo-  
den in de eerste helft van 2007 zes Sibiu-
lezingen aan over Schepping, Gerechtig-
heid en Vrede, Spiritualiteit, Religies, 
Getuigen en Eenheid. De laatste vier le-
zingen zijn op 30 maart, 20 april, 25 mei, 
29 juni van 14.00 tot 17.00 uur aan de 
Walpoort 10, ‘s-Hertogenbosch. Kosten per 
lezing € 5,00 (te voldoen bij de ingang).
Aanmelden via (073) 6136471; e-mail 
secretariaat@oecumene.nl

Werkvakantie Oeganda
 
Voor wie een indruk willen krijgen van 
een andere cultuur en mensen die onder 
heel andere omstandigheden leven dan 
wij, is er de mogelijkheid om via Jongeren 
& Missie in de maanden juli en augustus 
voor een periode van minstens drie en ten 
hoogste acht weken op diverse projecten 
in Oeganda te verblijven; er is keuze uit 
vier. Je kunt je individueel én met vrien-
den of vriendinnen.aanmelden De leeftijd 
voor dit project is tussen de16 en 30 jaar. 
Wij verwachten, dat je redelijk goed En-
gels spreekt, stevig in je schoenen staat en 
open voor een totaal andere cultuur. 
Informatieavond woensdag, 28 febru-
ari om 19.00 uur bij Jongeren&Missie 
Havensingel 25 Den Bosch. Je op-
geven voor deze avond kan via 
info@jongerenenmissie.nl of telefonisch 
via (073) 613 07 15. Meer informatie op 
www.jongerenenmissie.nl. 

Uitvaartproject

Rob van Uden heeft samen met kerkmu-
sicus Paul Henken gewerkt aan een uit-
vaartproject dat parochies en voorgangers 
de kans biedt een brug te slaan tussen 
verkondiging van het geloof en aandacht 
voor overledene en rouwenden. Het pro-
ject omvat liederen en teksten. Aanslui-
tend bij dit project Naar het huis van de 
Heer wordt een werkdag voor koren, voor-
gangers en bloemschikkers georganiseerd 
op 24 maart 2007 in Oosterhout. 

Rob van Uden 06-23087279

Op adem komen

Een paar dagen weg uit de drukte en 
tot jezelf komen - Missiehuis Steyl biedt 
de mogelijkheid. Veel rust, meditatie en 
bezinning. Wie wil kan aansluiten bij 
de vieringen van de gemeenschap. In de 
kloostertuinen en langs de Maas volop ge-
legenheid om te wandelen. Ingeleid door 

Berrie Daalhuizen, kennis maken met 
leven en werk van meester Eckhart. Aan 
de hand van citaten uit zijn preken diens 
centrale thema ‘de geboorte van God in de 
ziel van de mens’ verkennen. Zaterdag 14 
en 28 april van 10.30 - 12.30 u. 
Begeleid door Elly Verrijt je een weekend 
verdiepen in Hildegard von Bingen (1098-
1179), abdis, zieneres, raadgeefster van 
paus en keizer, dichteres, componiste, arts 
en natuurkundige. Vrijdag 4 tot zondag 6 
mei; aankomst 17.00 u.; vertrek 14.00 u.

Info: Zr Judith Dumont 
Missiehuis St Michaëlstraat 7, 5935 BL Steyl 

(077) 326 13 12 ; e-mail: pts@steyl.net

1000 jaar kloosters

Met de tentoonstelling In Godsnaam! 
1000 jaar kloosters presenteert Museum 
Catharijneconvent de geschiedenis van 
het kloosterleven: vanaf het ontstaan van 
de eerste kloosterordes, de enorme groei 
ervan in de Middeleeuwen, tot de vorm 
waarin kloosters vandaag de dag bestaan. 
Het geeft inzicht in het dagelijks leven in 
kloosters. Kunstwerken, gebruiksvoorwer-
pen en een compleet ingerichte kloostercel 
ademen de sfeer van het kloosterbestaan. 
Bovendien komen de belangrijkste bezig-
heden van de kloosterlingen aan bod en de 
beweegredenen om in te treden. Rondom 
de tentoonstelling organiseert Museum Ca-
tharijneconvent allerlei activiteiten.

Informatie www.catharijneconvent.nl 
Museum Catharijneconvent 

Lange Nieuwstraat 38 Utrecht (030) 231 38 35

Kloosterkerk van de zusters Clarissen in Megen
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Uw parochieblad

Kerk dichtbij van blijvende waarde
Cees Remmers

De kerststal opgeruimd, de boom ver-
brand, het oude jaar voorbij en het 
nieuwe jaar, getuige de parochiebladen, 
met veel inzet en goede moed begonnen. 
Bijna alle parochiekranten vragen aan-
dacht voor Aktie Kerkbalans De kerk van 
blijvende waarde. Parochiebesturen spre-
ken redelijk openhartig over inkomsten en 
uitgaven, doen een appèl op de parochia-
nen hun kerk en gemeenschap overeind te 
houden en zeggen waarom dit goed is. 

Volgens Info, Ravenstein en Huisseling 
kun je geloven hart en handen geven. Het 
blad doet een oproep zich te melden voor 
een vrijwilligersorganisatie voor Termi-
nale Thuiszorg Maasland (TTM).

‘Onze organisatie zoekt vrijwillig(st)ers 
voor liefdevol, dankbaar en verrijkend 
werk bij families waar een geliefde zich in 
de laatste fase van het leven bevindt. Zij 
geven hem of haar de kans om in eigen 
vertrouwde omgeving te kunnen sterven. 
Tevens krijgt daarmee de familie de mo-
gelijkheid wat op adem te komen, omdat 
onze vrijwilligers voornamelijk ‘s nachts 
waken. Vaak is ‘er zijn’ al voldoende. In 
februari 2007 start een cursus van tien 
bijeenkomsten om toegerust te worden voor 
dit waardevolle werk.’

Het Parochienieuws, Tongelre Eindoven 
signaleert een steeds vaker voorkomende 
situatie: wel een viering maar geen koor. 
Er volgt een goed idee voor kleinere ge-
loofsgemeenschappen.

‘Er is nu een bescheiden Cantorgroep op-
gericht. Maar niet iedere cantor kan altijd 
en dus nodigen we iedereen uit die graag 
zingt en met ons mee wil zingen tijdens 
de vieringen. Repetities worden onderling 
afgesproken.’ 

Kompas, Johanneskerk in Veghel noemt 
een indrukwekkende reeks helpers uit ei-
gen kring in de Derde Wereld. 

‘Naast onze mentale betrokkenheid en de 
financiële steun die ons voor het missie-
werk gevraagd wordt, is het goed te weten 
dat er enkele mensen uit onze parochie 
heel actief zijn in diverse projecten…. 
Gerard en Frieda Jansen verblijven vier 
maanden per jaar in Zuid Afrika en geven 
daar hun beste krachten aan het Themba-
lethu-project, waarin ze zich het lot hebben 
aangetrokken van 3200 weeskinderen. 
Frans van Lieshout gaat hen daar ook hel-
pen. En dan zijn er Willie en Roos Rovers 
die in datzelfde Zuid Afrika aidskinderen 
helpen met kleding, eten en medische ver-
zorging. Op de leesplank achter in de kerk 
ligt daarover een informatiefolder. En dan 
is er ook nog Anke van de Vorst die zeven 

maanden werkte in een jongensweeshuis 
in Indonesië, dat onder leiding staat van 
de Broeders van Dongen. En tenslotte doet 
Maria van der Steen uitgebreid verslag 
van haar reis - vanuit de ZLTO - naar Tan-
zania in het kader van ontwikkelingssa-
menwerking. ’De kwaliteit van hun leven 
wordt niet beter door alleen maar geld te 
geven. Het is beter dat je ze helpt in hun 
eigen ontwikkeling’…’

Gaandeweg, Emmausparochie Den Bosch 
is naar inhoud en vormgeving een van de 
betere parochiebladen. Het vertelt over de 
Stiltekring.

‘Elke woensdagavond komen enkele men-
sen een half uur bijeen om in stilte samen 
te zijn. Er wordt een korte gedachte aan-
gereikt. We sluiten af met het Onze Vader 
en een kort lied. Maar we zijn vooral 
lange tijd stil. Stilte wordt in onze kerk en 
cultuur zwaar ondergewaardeerd. Alleen 
door stil te zijn ga je de waarde en rijkdom 
ervan ervaren. Als je ook je gedachten stil-
ler kunt laten worden, kom je bij diepere 
lagen in jezelf, op de bodem van je ziel. De 
profeet Samuel kreeg de goede raad om te 
bidden: Spreek Heer, uw dienaar luistert. 
Te vaak maken wij ervan: Luister Heer, uw 
dienaar spreekt.’

In de stilte luisteren naar God, maar ook 
de stilte tussen elkaar durven verbreken. 
Daarover schrijft Het Parochieblad Mils-
beek:

‘Jaarlijks verbreken 200.000 mensen hun 
liefdesrelatie. Als belangrijkste reden 
wordt vaak opgegeven: We konden niet 
goed meer met elkaar praten. Ook als je 
relatie niet in crisis verkeert is het juist het 
gesprek dat diepgang en intimiteit geeft. 
Daarom enkele suggesties:
Als we niet echt de tijd nemen voor elkaar, 
ontmoeten we elkaar alleen nog op de 
slechtste momenten, - ‘s morgens als we 
nog niet echt wakker en ‘s avonds als we 
moe zijn. Doe dus zo nu en dan de tv uit… 
en bijpraten. En om niet enkel aan de op-
pervlakte te blijven kan ook durven delen 
van wat je voelt mensen aan elkaar ver-
binden. Luisteren is goud! Gemiddeld luis-
tert iemand zeventien seconden voordat hij 
een ander in de rede valt, - veel te weinig 
om een ander echt te verstaan.’

Het zou me niet verbazen, als in Mils-
beek hier en daar het parochieblad elkaar 
aangereikt is met: Hier, dit moet je eens 
lezen!

De Bron, Tilburg meldt het afscheid van 
de twee nog dienstdoende priesters, paters 
van Scheut, die de laatste jaren de pas-
torale zorg op zich hadden genomen. De 

een gaat terug naar Congo, de ander stopt 
vanwege zijn leeftijd en gezondheid. De 
zoveelste parochie die verweesd achter-
blijft, maar ...

‘De bisschop heeft laten weten uit te willen 
zien naar een andere priester-pastor voor 
onze parochie. Op dit moment is er nog 
geen zicht op een nieuwe benoeming. Na-
tuurlijk hopen wij dat er spoedig een pries-
ter-pastor benoemd kan worden. Iemand 
die in staat is goed aan te voelen wat er in 
onze geloofsgemeenschap leeft, kan samen-
werken met de collega pastoraal werkers 
en de vrijwilligers en die inspirerend kan 
voorgaan in de vieringen in onze parochie.’

Drie terechte vragen: ik hoop met ze mee, 
maar een beetje tegen beter weten in…

De Vlaspit is een prima blad van de vitale 
H. Hartparochie in Oss. Het staat vol met 
wetenswaardigheden over kerk én samen-
leving. In die Osse samenleving neemt de 
SP al jarenlang een prominente plaats in. 
In de rubriek ‘Ander Nieuws’ onder het 
kopje Koopzondag lees ik:

‘De Socialistische Partij (SP) en de Staat-
kundig Gereformeerde Partij (SGP) zijn het 
met elkaar eens dat de mens niet op aarde 
is om zeven dagen per week te werken. Sa-
men hebben ze een wetsvoorstel ingediend 
om ‘misbruik’ van koopzondagen tegen te 
gaan. Bij de SP zal het vooral gaan om so-
ciale motieven, bij de SGP spelen godsdien-
stige overwegingen een belangrijke rol.’

En in diezelfde rubriek staat een conclusie 
uit het rapport Geloven in het publieke do-
mein van de Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid: 

‘Nederland heeft een ‘gemeenschappelijke 
binding’ nodig en de overheid moet zich 
met zingeving gaan bezighouden. Gebeurt 
dit niet dan kan een grote groep mensen 
vervallen tot wetteloosheid.’
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Olaf van Amelsvoort & Paulien van Bohemen

Isabella van Frankrijk

Isabella werd in 1225 geboren als dochter 
van koning Lodewijk VIII en koningin 
Blanca van Castilië. Als kind was ze al 
toegewijd aan religie, melden de bron-
nen; zelfs zozeer dat ze besloten had om 
niet te trouwen. Ze weigerde de hand van 
Conrad IV van Duitsland, die een zoon 
was van keizer Frederick II, ondanks dat 
ze door velen onder druk werd gezet zijn 
hand te accepteren. Zelfs paus Innocen-
tius IV had haar aangespoord te trouwen, 
maar de paus prees ook haar keuze om 
maagd te blijven. Ze koos haar eigen weg 
en een huwelijk had daarin geen plaats. 
Later sloeg ze meer belangrijke huwelijks-
aanzoeken af. Ze bleef stellig vasthouden 
aan haar ideaal om maagd te blijven en 
wijdde zich aan het helpen van zieken en 
armen.
Ze stichtte een klooster in Longchamp, 
dat in 1259 door paus Alexander IV werd 
geopend en stelde daarvoor een regel op. 
Isabella weigerde zelf abdis te worden 
en trad ook niet in, maar bleef vlakbij 
in haar eigen huis wonen. Dat doet ons 
terugdenken aan Adelheid van Bourgon-
dië (Roerom dec. 2006). Zij stichtte zelfs 
meerdere kloosters en besloot ook om zelf 
geen ‘bruid van Christus’ te worden.

Eeuwige maagd
In februari 1270 stierf Isabella in haar 
huis in Longchamp en werd begraven in 
de kerk van haar klooster. Na negen da-
gen werd haar lichaam opgegraven en het 
vertoonde geen tekenen van aftakeling. 
Haar lichaam, dat tijdens haar leven on-
aangeraakt bleef, bleek ook na haar dood 
nog onaangetast te zijn. Dit wonder - dat 
zelfs ná haar dood haar bewuste keuze 
om maagd te blijven, zichtbaar bleef - be-
wees de puurheid van haar lichaam en 
geest, en de heiligheid van haar overtui-
ging. Hoe ver kun je gaan? Isabella ging 
blijkbaar heel ver in haar keuze en ze 
gaf heel wat op voor haar ideaal, - zozeer 
wilde ze zich voor de medemens inzetten.

Van ideaal naar norm
Isabella was van haar keuze om maagd 
te blijven heilig overtuigd. Het was haar 
ideaal, haar keuze. Maar wat nu, als zo’n 
ideaal van maagdelijkheid niet je eigen 
keuze is, maar dat het je wordt voorge-
houden of voorgeschreven? Het verhaal 
van Isabella roept bij ons vragen op die 
onmiddellijk doen denken aan het celiba-
tair leven van priesters. Ook een priester 
leidt een leven waarin voor het huwelijk 
geen plaats is. Mogen we van een priester 

net zo’n heilig commitment verwachten 
als we zagen bij Isabella? De vrije keuze 
voor het priesterschap betekent nog niet 
meteen een vrije keuze voor het ideaal 
van maagdelijkheid. Het celibaat is im-
mers voorgeschreven. Je hebt er dan maar 
mee te leren leven, maar dat zal niet van 
een leien dakje gaan.

Celibaat
Een paar minuten speuren op internet 
levert een stortvloed aan meningen over 
het celibaat. Op allerlei digitale forums 
gaan mensen daarover in discussie: ‘Een 
priester is geen vader, dus hij weet niet 
waar hij het over heeft; hij staat te ver 
buiten het leven van alledag.’ - ‘Het is een 
waardvol goed dat de priester zijn leven 
aan God wijdt.’ - ’Ze zullen de katjes wel 
in het donker knijpen.’
Mensen oordelen vaak hard en in alge-
mene stellingen. Als we ons inleven in 
de situatie van een man in de kracht van 
zijn leven, die gelooft in zijn keuze voor 
het priesterschap, dan zien we een mens 
voor ons van vlees en bloed, met het hart 
op de juiste plaats. Dat hart zal hem lei-
den, …maar waarheen? Stel dat je verliefd 
wordt of iemand wordt op jou verliefd, en 
je weet dat het niet kan, omdat je weet dat 
het niet mag. Hoe moeilijk moet dat zijn, 
hoe onmogelijk zo’n keuze.

De katholieke kerk schijnt meer dan vierduizend heiligen te kennen. Kent u 
ze allemaal? Wij niet. Hebben ze hun betekenis verloren? Aflevering zes 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.

Taboe
Waar we normaal pril geluk zouden zien, 
vermoeden we nu verborgen verdriet en 
angst voor het uitlekken van een geheime 
liefde. De liefde moet wel worden ge-
preekt, maar mag verder geen onderdeel 
van je leven meer zijn. Als het taboe zo 
groot is, waar blijf je dan met je vragen, 
je twijfels en problemen? Bij wie kun je 
terecht om in vrijheid je hart te luchten, 
zonder meteen veroordeeld te worden? 
Het voelt zo oneerlijk. Het zou niet moe-
ten mogen dat iemand daar alleen in 
staat, omdat niemand het mag weten, om-
dat het gewoon niet hoort.
Kunnen we hierin nog wel het ideaal van 
maagdelijkheid herkennen? Als iemand 
voelt er niet aan te kunnen voldoen en 
wenst te leven zoals eigenlijk de meeste 
mensen, dan zijn we een heel eind afge-
dwaald van het bewonderenswaardige en 
nastrevenswaardige ideaal, wanneer we 
van hem zouden zeggen dat hij dan leeft 
in zonde.
Eind jaren ’60 van de vorige eeuw schreef 
paus Paulus VI dat de taak van de priester 
des te volmaakter is, wanneer hij ‘vrijer is 
van de banden van vlees en bloed’. Het is 
de vraag of zoiets überhaupt mogelijk is. 
Bovendien zullen die banden alleen maar 
meer knellen door het taboe dat erop 
rust. Dat is een offer dat we van niemand 
mogen vragen. Het is echter iets geheel 
anders wanneer iemand uit vrije wil, en 
vooral zonder verdere verplichting, ervoor 
kiest om naar zo’n ideaal te leven.

Sophie Marceau als Princes Isabelle van Frankrijk 
in “Braveheart” een film van Mel Gibson, 1995

Hoe
als oude idealen
je worden voorgeschreven

Hoe
als verrassingen
bedreigend zijn

Hoe te kiezen voor zo’n leven
Hoe geloven dat het kan

Waarheen ga je met je tranen
Bij wie zoek je je geluk
Mag een mens naar je verlangen
Mag jouw liefde wel taboe

Eerbied voor je keuze
voor de worsteling sindsdien
En ik bid dat je er niet
alleen voor hoeft te staan
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Marialied op het podium
Toon van Beek

Sinds ruim een jaar trekt een 
bijzonder theaterprogramma 
door Brabant en Limburg: Mis 
met 4 Heren. Vier mannen - de 
‘heren’ - met veel kennis van 
en affiniteit met de tijd van het 
Rijke Roomsche Leven vertel-
len, zingen en dragen voor 
over deze roemruchte periode 
waarin de katholieke kerk in 
alles de maat der dingen was. 

Het avondvullend programma 
is een feest der herkenning 
- een term om een beetje in 
de sfeer te blijven - voor de 
mensen in de zaal. De vijftig-
plussers vormen het levende 
bewijs, dat de almacht van de 
katholieke kerk dan wel passé 
is, maar dat het Rijke Room-
sche Leven nog in de haarva-
ten zit.

De Mis met 4 Heren valt pro-
grammatisch in twee delen 
uiteen. Op een deskundige 
manier wordt uit de doeken 
gedaan wat dat nou was, het 
Rijke Roomsche Leven. Deze 
tijd wordt tot leven gewekt 
door middel van voordrachten, 
liedjes en sketches. Deze zijn 

ontstaan in die periode, toen 
de mens zich tijdens feesten 
en partijen zelf vermaakte met 
het voordragen van ‘stukskes’. 

Wat aan deze ‘stukskes’ opvalt 
is dat op een milde en humo-
ristische manier de zwaarte 
van het katholieke leven werd 
weggelachen. Zonder daar de 
spot mee te drijven, was dit dé 
manier om de strengheid van 
meneer pastoor en zijn regels 
een plaats te geven in het le-
ven. In deze ‘stukskes’ werd 
niets of niemand gespaard. 
Alle heilige huisjes mochten 
er op een goedmoedige manier 
aan geloven.

Het viel de ‘4 Heren’ echter 
op, dat over één persoon geen 
enkel gedicht, voordracht of 
lied in deze trant bestond: 
Maria, voor wie men destijds 
- ook al - zoveel respect had 
dat zij buiten de spotternijen 
van de katholieke volkscultuur 
werd gehouden. Maar in een 
volledig programma over het 
Rijke Roomsche Leven mag 
Maria niet ontbreken. Dat in-
spireerde Jan Smeets, een van 

de ‘4 Heren’, tot een nieuw 
Marialied dat hij tijdens de 
‘Mis met 4 Heren’ brengt. Hij 
bezingt daarin zijn moeder die 
een moeilijk leven had, maar 
steeds steun vond bij Maria. 
De zaal is stil en diep geroerd, 
als hij zingt:

om wat was en 
wat kwam aan te kunnen
deed ze ook wat 
haar moeder deed:
brandde wekelijks een 
kaars voor Maria
dan vielen de zorgen wel mee.

Cees Remmers

* ‘Woede past niet bij mijn 
karakter, maar als ik zie 
wat er gebeurt, wat men-
sen kapot maakt, dan raak 
ik buiten mijzelf. Ze zijn 
onlosmakelijk: liefde en 
heilige woede.’
Abbé Pierre.

* ‘Dogma’s zijn als lan-
taarnpalen; ze helpen je de 
weg vinden, maar alleen 
dronkenlappen klampen 
zich eraan vast.’
Gelezen in Trouw.

* ‘Hier ligt Gijs van 
Amerongen; in de grond 
geen kwade jongen’
Een grafschrift.

* ‘We moeten af van pira-
mide-structuren en op zoek 
naar netwerken. In netwer-
ken luisteren mensen naar 
hun leider vanwege zijn 
inhoudelijke competentie 
en niet vanwege de positie 
die hij bekleedt.’ 
Herman Wijffels.

* ‘Ik word snel langza-
mer…’
Een bejaarde.

* ‘Niemands levensweg 
gaat altijd rechtdoor, ook 
die van de samenleving en 
van de kerk niet. Als je een 
bocht moet nemen, moet je 
eerder gas geven dan op de 
rem gaan staan. Want dan 
vlieg je uit de bocht .’
Op TV gehoord n.a.v. rap-
port van de WRR.

* ‘Schepen zijn veilig in de
haven; maar daar zijn ze
niet voor gemaakt.’
J. Stedd

* ‘Tenslotte nog het weer-
bericht: vannacht eerst nog 
donker maar morgen kans 
op licht.’
Levi Weemoedt Het hele lied op pag. 15


