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Een aantal jaren geleden had ik het voorrecht 
om precies op Hemelvaartsdag een bezoek te 
brengen aan de kleine kerk op de Olijfberg in 
Jeruzalem, die gebouwd is op de plaats waar 
Jezus ten hemel opgestegen zou zijn. In de 
vloer van het kerkje staan als product van de 
vrome volksverbeelding de voetstappen afge-
drukt die Jezus op aarde achtergelaten zou 
hebben. Om iets van Hemelvaart te begrijpen 
zijn deze zogenaamde voetstappen wel erg 
ongeschikt, omdat zij proberen zichtbaar en 
tastbaar te maken wat niet in tijd en plaats uit-
gedrukt kan worden. Het beeld van Jezus’ He-
melvaart wil immers niets ruimtelijks uitdruk-
ken, maar slechts dit ene zeggen: Jezus ver-
blijft niet meer lichamelijk onder ons zoals hij 
tijdens zijn leven met zijn leerlingen omging. 
Sinds zijn opstanding is hij zoals de Schrift 
zegt ‘in God geborgen’ of ‘in de hemel’ zoals 
wij het plegen te zeggen. Zijn verheerlijkt le-
ven heeft alles met God van doen, maar wij 
vermoeden niet wat dit leven inhoudt.

Voor ons die achterblijven is er een totaal nieu-
we situatie ontstaan, die je zou kunnen om-
schrijven als een zoeken naar oriëntatie, naar 
de richting waarin we moeten leven. Er moet 
een antwoord komen op de vraag welke plaats 
wij als gelovigen in deze wereld innemen, hoe 
wij aan ons geloof gestalte moeten geven. Een 
antwoord op deze vraag vinden we mogelijk 
in Paulus’ woorden ‘Zoekt wat boven is, waar 
Christus zetelt aan Gods rechterhand’ (Kol. 3, 
1-2). Hoe waar deze gedachte op zich ook is, 
toch wijst Jezus ons deze richting niet. Inte-

gendeel. Hij zegt: ‘Gaat uit over de hele wereld 
en verkondigt het evangelie aan heel de schep-
ping.’ De engelen bij Jezus’ hemelvaart zeg-
gen het nog sterker: ‘Sta niet naar de hemel te 
staren’. Daarmee wordt een afdoend antwoord 
gegeven op de vraag, waarop wij ons als gelo-
vigen moeten richten; namelijk op de wereld 
waarin we leven. We moeten die wereld intrek-
ken, om haar met woord en daad te maken tot 
het Rijk van God, zodat Jezus’ droom werke-
lijkheid wordt: mensen samen uit op gerechtig-
heid en vrede voor allen.

De Hemelvaart van Jezus is een startsein. De 
tijd van spreken en handelen, van woord en 
daad is begonnen. Gelovige mensen moeten 
toekomstgericht zijn, iets op gang brengen, 
in beweging zetten wat onbeweeglijk schijnt. 
Oude grenzen moeten doorbroken worden. 
Mens en natuur hebben recht op de bevrijding 
die Jezus gebracht heeft. Ze moeten tot hun 
recht komen zoals God het van oorsprong af 
bedoeld heeft.

Wie in deze opdracht van Hemelvaart gaat 
staan moet echter wel weten dat hij tegenwind 
krijgt, niet alleen in de samenleving, maar ook 
in de kerkgemeenschap. Hij hoeft echter niet 
bang te zijn, zegt Jezus, want in zijn Naam zal 
hij vergezeld worden door wonderbare tekens, 
die al wat ten dode voert doen verkeren in le-
ven honderdvoud. Durven wij die wonderen 
om ons heen te zien?

T.B.

Totdat

Totdat Gij komt
op een dag als vandaag
bewaren de bergen
hun verhalen,
bloeien de bloemen
met heilige reserve,
oefenen vogels
feestliederen
tegen het wolkentapijt,
is water
rusteloos op weg
van bron tot bron,
zingen mensen
van geliefden om
klaagzangen te vergeten,
vertellen ze elkaar
hun dromen
samen bijna te geloven.

Als Gij komt
op een dag als vandaag
vindt Gij misschien
uw aarde klaar,
is uw woord vrede
voorgoed toegevoegd
aan onze taal.
Dit is uw hoop
dit is de onze van
een dag als vandaag
tot een dag van morgen.

Elly Verrijt

Een dik gevulde Roerom 
valt her en der weer op 
de mat en bijna een halve 
Roerom blijft in de porte-
feuille en moet zijn tijd af-
wachten. Onze dank aan de 
inzenders is er niet minder 
om. Mei is mariamaand 
(3.8.18.24) en ook maand 
van herdenken en de vrij-
heid vieren (8.19.23). Gro-
tere bijdragen zijn gewijd 
aan de Week van de Ne-
derlandse Missionaris (10), 
Stilte (12), Marjoleine de 
Vos (14) en vuilnis in de 
Nederlandse taal (16). Na-
tuurlijk ontbreken de bij-
dragen van onze vaste me-
dewerkers (1.3.4.6.7.22.24) 
niet en evenmin de vaste 
rubrieken Gedicht Gedacht 
(8) en Samen op Pad (5). 
De columns (7.9) zijn de 
moeite waard; m.n. de 
Weddenschap die met het 
Bossche bisdom wordt aan-
gegaan (9). 
Wij hopen dat iedereen iets 
tot veel van zijn gading in 
deze Roerom vindt en daar-
van nog bij de kachel of in 
de zon kan genieten.

Redactie
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Een aanwinst 

Met smaak gelezen in de 
Roerom van april. De moeite 
waard. Ik vind al enige tijd dat 
met name Suzanne van der 
Schot een goede aanwinst is. 
Hierbij een eventuele bijdrage. 
Succes, vriendelijke groet. 

Frans Boddeke CSsR

Droomwensen

De antwoorden op uw vra-
gen. Begin 2002 begon ik als 
geestelijk verzorger in het ver-
pleeghuis Nieuwe Hoeven in 
Schaijk. Voorheen heb ik als 
verpleegkundige gewerkt, als 
ziekenhuishygiënist en als di-
rectrice in een kloosterbejaar-
denoord. Intussen studeerde 
ik theologie tot begin 2003 
toen ik mijn doctoraal haalde. 
Op 15 maart jl. was er een af-
scheidsviering in Schaijk en 
op 20 maart had ik er een 
mooie afscheidsreceptie omdat 
ik in juni van mijn pen sioen 
ga genieten. Als geestelijk ver-
zorger ben ik daar erg geluk-
kig geweest omdat ik fijne 
contacten had met de demente 
bewoners en hun verwanten. 
Ze hebben me deze zeven ja-
ren echt geïnspireerd. Voor mij 
waren het gouden jaren. Har-
telijk groet. 

Geertje Vogel

Geertje Vogel van Blijven dromen 
(Roerom april 2009) 

Marc Chagall - Mainz 

In het aprilnummer 2009 van 
De Roerom schrijft Franck 
Ploum een interessant artikel, 
met een theoretische inleidin-
kje over semiotiek, over de 
artistieke beeldtaal van kun-
stenaars en architecten. In het 
artikel Welke keuze maak jij? 
gaat de geïnterviewde hoofd-
docent catechetiek Jacques 
Maas nader in op het werk 
van Marc Chagall. Dit ge-
beurt aan de hand van een 
aantal  glas-in-loodramen (Ver-
zoeningsramen) die Chagall 
maakte voor de, zoals er staat, 
St. Stefansdom te Mainz. Deze 
vermelding is bijna correct. 
het is namelijk de St. Stefans-
kirche, een vrij kleine en zeker 
in vergelijking met die grote 
dominante St. Martinus-dom 
een sobere kerk die zich overi-
gens vlak bij de Dom bevindt. 
De foto van de dom kan ech-
ter lezers, die naar aanleiding 
van dit artikel naar Mainz wil-
len gaan om deze ramen te 
bezichtigen op het verkeerde 
been zetten. In die Dom, de St. 
Martinus dus, komt voor zover 
mij bekend geen enkel raam 
van Chagall voor. De brochure 
die ik er nog eens op nakeek 
maakt er ook nergens mel-
ding van. U had waarschijn-
lijk onvoldoende ruimte om 
Chagalls ramen wat groter af 
te beelden. Dat zou de belang-
rijke uitleg/toelichting in het 
artikel voor veel mensen aan-
sprekelijker gemaakt hebben, 
of moeten we zeggen: meer 
beeldend?

Ruud de Croon, 
Best

p.s. 
Misschien zou aan het einde 
van een artikel een teken ge-
plaatst kunnen worden waar-
uit blijkt dat het artikel stopt? 
Bij bovenstaand artikel bij-
voorbeeld kan een lezer veron-
derstellen dat het nog verder 
gaat op de volgende bladzijde. 
Eén teken zou bijv. kunnen 
zijn: < 

Op zoek naar Jeanne 

Misschien kunt u mij aan het 
adres/tel/e-mail van Jeanne 

van Leijsen helpen. De werk-
groep Identiteit en Zingeving 
van KBO afdeling Eersel is er 
opzoek naar. Waarom? Omdat 
de stukjes die ze in De Roer-
om altijd verfrissend zijn en 
ik Jeanne nog ken uit de KVO 
tijd. En omdat wij op zoek 
zijn naar iemand die onze be-
zinningsmiddag in maart 2010 
kan verzorgen, en zij heeft 
ook zo haar eigen kijk op de 
dingen van toen en nu. We 
wachten in spanning af. Met 
vriendelijke groet. 

Truus Nooijen-Schreurs, 
Eersel 

Veel te laat

Veel te laat heb ik kennis ge-
maakt met De Roerom; het 
had al jarenlang een inspiratie-
bron kunnen zijn.
Franck Ploum, dankjewel voor 
je prachtige paasmeditatie De 
eerste dag! Hieronder een mo-
gelijke bijdrage voor het mei-
nummer. Nogmaals dank voor 
jullie inspirerende en bemoe-
digende blad. Hoogachtend, 

H.G.J.M. Leenders,
Lage Mierde

Uw geest

Overal uw adem 
overal uw wiekslag - 
in de toppen van de bomen 
in het ritme van de seizoenen 
in de oneindige tederheid 
van een 
beginnende schemering.

Overal uw adem -
overal uw wiekslag 
in de speelsheid van muziek 
in het geheim van een gedicht 
in de lach van een kind 
in de vervoering 
van twee geliefden.

Overal uw adem 
overal uw wiekslag - 
in het geloof van hen die 
op weg zijn naar uw Koninkrijk, 
in de vreugde van hen die 
dat Koninkrijk nu al 
samen vieren.

Overal uw adem 
overal uw wiekslag:

O God, uw Geest, overal.
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Peer Verhoeven

Alles heilig en te heiligen

Goed beseffen

Beseffen dat   
het leven is gegéven -
dat er veel moet gebeuren
veel van je wordt verwacht -
maar dat er méér nog
is te doorléven en
uiteindelijk te aanvaarden.

Beseffen dat
er een ritme is gegeven van
donker en licht, warm en koud -
van morgen middag avond
van dag en nacht -
dat jouw leven daarin 
passen moet, gedijen kan.

Beseffen dat 
je gegeven leeft 
met alwat is en alwie zijn -
dat je daarom wie je bent en
wat je hebt deelt met elkaar -
dat je dan pas
echt tot jezelf komt.

Alles is heilig

Ik zeg je: alles is heilig.
Wie een boom schendt 
in bloesemtijd
snijdt in hem 
als in een mensenhart.

Wie onbekommerd hard
een bloem plukt 
en achteloos wegsmijt,
rukt een kind 
van moeders schoot.

Wie de vogel nu 
van zijn vrijheid berooft,
begaat een misdrijf 
aan een zangers hoofd.

En wie 
in het voorjaar 
hard is als van steen,
zondigt tegen God en Goed,
die hier verscheen.
(auteur ons onbekend)

Vasten

Brood is er om te eten
en uit de mond te sparen.

Voldoende blijft smaken
overdaad gaat tegen staan.

Het zijn met name de twee overgangsseizoenen, lente en herfst, die het meest 
tot de verbeelding spreken en mensen tot verwondering en eerbied kunnen 
brengen. Opbloei en verval zijn niet tegen te spreken getuigen van het leven 
dat niet gemaakt of gefabriceerd, maar om-niet uit-niets gegeven is. We probe-
ren aanhoudend hiervan iets te verwoorden. 

Het teveel van de een
doet de ander te kort.

Met hen

Bidden en meedoen
met die alleen zijn
van tijd en ruimte niet weten; 
aan wie zon en lente
ongezien voorbijgaan.

Bidden en meegaan
met die nieuwe wegen banen 
en schrammen oplopen;
die proberen op te bouwen
en afbraak verweten wordt.

Bidden en meeleven met 
die eerlijk en nijver in werken
van de baan raken;
met de miljoenen die ploeteren
en niet te eten kunnen geven.

In gemeenschap

We hebben niet alleen behoefte 
aan een oriëntatiekader 
dat zin geeft aan ons bestaan 
en dat we met onze medemensen 
kunnen delen.

We hebben er ook 
behoefte aan om onze toewijding 
aan de hoogste waarden 
tot uitdrukking te brengen 
in gemeenschap met anderen. 
(E. Fromm)

Kerk

Er zij geen kerk
met Jezus’ naam
die grauw en lauw
niet warm of koud is.

Er zij een kerk
in Jezus’ geest
die kleurt en fleurt
bloeit en boeit.

Er zij geen kerk
met Jezus’ naam
die muf en mat
benauwend doods is.

Er zij een kerk
in Jezus’ geest
die frank en vrij
bruist van leven.

Er zij geen kerk
met Jezus’ naam
die met wet en weet
dicteert en weert

Er zij een kerk
in Jezus’ geest waar
zus gevaren zo geaard
van harte welkom is.

Gebed

Hou ons gaande 
hoe steil ook de weg
hoe hoog ook de berg -

laat ons zien 
hoe wazig ook de hemel
hoe duister ook de aarde -

laat ons vertrouwen 
hoe betrokken ook de horizon
hoe grauw ook de einder -

Gij die met ons gaat 
doet met onze handen
liefhebt met ons hart -

Gij die in ons gelooft
voor tijd en eeuwigheid.

Ludwina Foolen Maria, koningin der engelen 
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Gérard van Tillo

Populariteit

Populair zijn is in. Maar is het raadzaam ernaar te streven? Het gaat er ook 
om, hóé je populair wordt en waarom je graag gezien bent.

Jan Cobbaert (1935-1995), Fictieven personages, Stedelijk Museum voor Ac-
tuele Kunst, Gent

De woorden populariteit en populair be-
tekenen ‘bij het volk - populus in het La-
tijn - geliefd, in trek zijn’. Velen waren blij 
met het rookverbod op openbare plaatsen, 
maar bij cafébazen is de maatregel alles-
behalve populair. Populair kan ook bete-
kenen: verstaanbaar, eenvoudig, niet al 
te wetenschappelijk. In deze zin kan het 
ook informeel en recht voor zijn raap bete-
kenen en, een beetje minachtend, opper-
vlakkig gezellig. Mensen vermaken zich 
het best als iets leuk en positief overkomt 
en zij hun problemen even kunnen ver-
geten. Daarom hoef je niet zoveel in huis 
te hebben om populair te worden. Het is 
eigenlijk al voldoende dat je vaak gezien 
wordt, bijvoorbeeld in een groep, aan een 
bar of op televisie. Als je dan ook nog iets 
aparts te bieden hebt - er goed uitzien, 
een mooie stem hebben, welbespraakt of 
gevat zijn - ben je binnen de kortste keren 
razend populair. Ook politiek word je het 
snelst populair door aan gedeelde en daar-
door meestal ook basale verwachtingen 
te voldoen en het volk brood-en-spelen te 
geven. De poging snel politieke aanhang 
te krijgen door in te spelen op volkssen-
timenten en het volk te beloven waar het 
om vraagt, wordt wel populisme genoemd.

Common sense
Het is veel moeilijker om populair te wor-
den als je kritisch bent, hoge eisen stelt, 
harde voorwaarden formuleert en dras-
tische maatregelen neemt. Dan komt het 
aan op de manier waarop je je boodschap 
aan de man brengt en mensen weet te 
overtuigen van de wenselijkheid en de 
noodzaak ervan. Het beste argument daar-
bij is altijd nog het succes van de aanpak. 
Politieke leiders die niet waarmaken wat 
ze beloven verliezen aan populariteit. Ook 
critici moeten uitkijken om bij het publiek 
niet in ongenade te vallen. Je kunt wel 
kritiek uitoefenen, maar die moet binnen 
bepaalde grenzen blijven. Die grenzen 
zijn bereikt zo gauw geknaagd wordt aan 
de wortels van de samenleving. Die acht 
men in gevaar zodra de common sense - 
dat waar iedereen het zogenaamd over 
eens is - doorbroken wordt. Dit hoeft niet 
per se een rechtvaardige situatie te zijn. 
Door de heersende machtsverhoudingen 
en de verworven rechten van bepaalde 
groepen en personen kan die juist heel 
onrechtvaardig zijn; is dit meestal ook. 
Maar de belanghebbenden stellen dan 
hun bevoorrechte positie voor als noodza-
kelijk voor de normale gang van zaken. 
Critici die deze façade omver willen ha-
len, worden afgeschilderd als een gevaar 
voor de hele maatschappij. Fundamentele 

kritiek wordt alleen geduld als die komt 
uit hoeken die niet in de maatschappij ge-
integreerd zijn. Zulke kritiek wordt wel 
gewaardeerd, maar niet serieus genomen. 
Voorbeelden daarvan zijn het surrealisme 
en andere avant-gardistische stromingen 
in de beeldende kunst, films en literatuur, 
die vaak felle aanklachten inhouden tegen 
mens en maatschappij. Een ander voor-
beeld leveren de politieke conferenciers. 
Wat geaccepteerd wordt zijn de kunstvor-
men en kunstproducties, maar de bood-
schap die ervan uitgaat, legt men naast 
zich neer.

Waarheid 
Wat waar is wordt bepaald door wie de 
macht in handen hebben. Daarom is het 
zo’n relatief begrip geworden. Dit wordt 
duidelijk verwoord door de Romeinse 
landvoogd Pilatus in het proces tegen Je-
zus, waar hij zich laat ontvallen Wat is 
waarheid? Hij weet het niet en constateert 
dat terecht, omdat in de Schrift een god-
delijke waarheid geldt, waarvan hij niet 
op de hoogte was en die bestaat in gerech-
tigheid. De waarheid komt naar voren in 

optreden en woorden van Jezus, niet in 
het minst waar hij zich verzet tegen on-
waarheid en onrecht. Dan nam hij geen 

blad voor de mond. De 
farizeeën, die toch hoor-
den tot de geestelijke en 
politieke leiders van de 
joodse bevolking, schold 
hij uit voor adderenge-
broed en witgepleisterde 
graven. Dat is ongeveer 
hetzelfde als dat wij 
onze geestelijke en po-
litieke leiders en onze 
wetenschappers zouden 
uitmaken voor achter-
bakse profiteurs en hy-
pocriete zombies. Zoiets 
kun je niet maken. Als 
je dat doet loopt het niet 
goed met je af. In het 
geval van Jezus was dit 
ook zo. Toch kun je niet 
zeggen, dat hij niet po-
pulair geworden is.

Verschil
Er bestaan kennelijk 
twee typen populari-
teit, die je zou kunnen 
aanduiden als enerzijds 
nagestreefd en gemak-
kelijk verkregen, an-
derzijds op grond van 
verdiensten toegekend. 
Het eerste type sluit aan 
bij wat het volk vraagt 
en graag wil horen; het 
tweede type stelt dit 

juist onder kritiek en wordt uiteindelijk 
toegekend op grond van de verdienste, dat 
er een beter alternatief geboden wordt. 
Het betekent dat het niet goed is om po-
pulariteit na te jagen door te proberen aan 
allerlei goedkope verwachtingen van men-
sen te voldoen. Het is veel beter om het 
niet overal mee eens te zijn en waar nodig 
tegen gangbare opvattingen en situaties te 
protesteren en alternatieven voor te stel-
len. Je moet dit niet doen om populair te 
worden, maar om de situatie te verbete-
ren, zelfs als je daar zelf de nodige nade-
len van ondervindt. Je moet jezelf daarbij 
een beetje kunnen vergeten. In sommige 
linkse actiegroepen van destijds werd het 
als een verdienste gezien wanneer men-
sen al braakneigingen kregen als ze je nog 
maar in de verte zagen aankomen. Er is 
overigens geen enkele garantie dat kritiek 
succes heeft en je daar erkenning voor 
oogst. De mogelijkheid is veel groter dat 
je zelf buiten spel komt te staan en gezien 
wordt als iemand die alleen maar overal 
tegenaan kan trappen. Niet leuk om mee 
te maken, maar religieus gesproken ben je 
dan wel in goed gezelschap.
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Samen op pad
Redactie

Samenwerking

Het Revalidatiefonds en het Fonds verstan-
delijk gehandicapten hebben per 1 april 
een gemeenschappelijk projectenbureau 
ingericht. De zes medewerkers zijn af-
komstig van beide fondsen en organise-
ren jaarlijks zes tot tien eigen initiatieven. 
Door bundeling van krachten kunnen bei-
de fondsen zich nog beter inzetten voor 
de verbetering van de positie van mensen 
met een beperking.

Eerste stap
Het Revalidatiefonds en het Fonds verstan-
delijk gehandicapten onderzoeken de mo-
gelijkheden voor structurele samenwer-
king. De inrichting van een projectenbu-
reau is daartoe een eerste stap. Het bureau 
zet zowel missiegedreven als fondswer-
vende activiteiten op, waaronder Ik ben 
bijzonder, Ambassadeur Onbeperkt NL en 
Community Breakfasts. Voor de fondsen 
is nu al helder dat samenwerking de slag-
kracht verhoogt, organisatiekosten terug-
dringt en menskracht, kennis en kunde 
nog doelgerichter inzet.
De samenwerking die de fondsen voor 
ogen hebben is niet exclusief. Het Revali-
datiefonds en het Fonds verstandelijk ge-
handicapten staan nadrukkelijk open voor 
samenwerking met derden. Deze open 
kijk en benadering passen in het streven 
naar een Huis voor gehandicapten waarin 
fondsen hun organisatiekracht bundelen 
zonder hun identiteit en eigenheid op te 
geven. In de loop van dit jaar komen in 
ieder geval alle medewerkers van de twee 
fondsen in Bunnik te werken.

Gezamenlijk streven
Het Revalidatiefonds en het Fonds verstan-
delijk gehandicapten werken beide aan 
het slechten van barrières en drempels 
die mensen met een handicap ervaren en 
die hen beperken. Het doel van beide lan-
delijke fondsen is om mensen met een 
handicap zo volwaardig mogelijk te laten 
meedoen in de samenleving: meedoen is 
winnen! Het Revalidatiefonds maakt zich 
sterk voor lichamelijk gehandicapten en 
chronisch zieken en draagt onder meer bij 
aan participatie- en revalidatieonderzoek. 
Het Fonds verstandelijk gehandicapten 
komt op voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Beide fondsen bestaan 
ieder bijna vijftig jaar en zijn al die ja-
ren actief geweest om gehandicapten en 
hun omgeving te ondersteunen en verder 
te helpen in de samenleving. De fondsen 

De Roerom besteedt in iedere aflevering van deze jaargang aandacht aan men-
sen met hoe dan ook een beperking. Deze maand aandacht voor de samen-
werking van het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten en 
voor de dovenacteur Jean Couprie.

zijn actief op de terreinen arbeid, wonen, 
vrije tijd en onderwijs.

Revalidatiefonds (030) 657 20 22 / 06 23 54 80 
25; mechteld.vandenbeld@revalidatiefonds.nl
Fonds verstandelijk gehandicapten 06 53 76 
22 55; tvloon@fondsverstandelijkgehandicap-
ten.nl

pen op, stimuleerde andere doven, zowel 
jongere als oudere. Hij werkte ook mee 
aan de totstandkoming van het toneelstuk 
Kinderen van een Mindere God met Wil-
lem Nijholt en Rick Nicolet in de hoofd-
rollen. In Amsterdam richtte hij in 1990 
de doventheatergroep Het Handtheater op 
met een eigen opleidingsinstituut Cultu-
reel Centrum ’t Oog, bekend als CC ’t Oog. 
Doel van het Centrum is: educatieve acti-
viteiten te brengen op het gebied van de 
podiumkunsten voor dove, slechthorende 
en horende gebarentaalgebruikers. Ook in 
het buitenland zette hij het doventheater 
op de kaart. 

Onderscheiden
In 1979 won hij samen met Wim Emmerik 
het International Mime Festival in Brno/
Tsjechië. Een zeer prestigieuze prijs, ge-
wonnen na acht voorrondes. Hij haalde 
diverse theatergezelschappen uit het bui-
tenland naar Nederland en speelde zelf 
in buitenlandse gezelschappen. Daarbij 
werkte hij nauw samen met Joel Salude, 
een dove Franse acteur. Met hem organi-
seerde hij onder andere een dovenwork-
shop in Bordeaux. Steeds bereid om erva-
ringen op te doen en verbeteringen door te 
voeren in het Handtheater.
Op 25 april jongstleden werd hij - inmid-
dels vijfenzestig jaar - na een gastoptreden 
ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubi-
leum in het theater Gooiland te Hilversum 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Een terechte onderscheiding!
Jean Couprie heeft naast zijn onderschei-
ding ook nog een stichting gekregen: het 
Jean Couprie Theaterfonds dat zijn werk 
gaat voortzetten. De stichting Jean Couprie 
Theaterfonds - met Pamela Tollenaar-Cou-
prie als voorzitter - is gevestigd in de Peli-
kaanstraat 8, 1221 KN Hilversum. Een bij-
drage voor het fonds is altijd zeer welkom!

Dovenacteur geridderd

Wat doe je, als je al heel jong geboeid 
raakt door het toneel en je bent doof! 
Wat kun je dan? Niets of toch …! Met die 
vraag zat al heel vroeg Jean Couprie. 
Als driejarige kreeg Jean Couprie hersen-
vliesontsteking met doofheid als gevolg. 
Gewoon toneelspelen net als zijn vader 
zat er niet meer in. Tot hij een prachtige 
mimevoorstelling zag van een beroemde 
Fransman. Toen wist hij het meteen. Dat 
ga ik ook doen!

Moeilijke start
Veel hobbels heeft hij moeten nemen. 
Eerst werd hij niet toegelaten op de 
Utrechtse Hogeschool voor theateroplei-
ding afdeling drama, omdat hij geen Havo 
had. Daarna wilde men hem weigeren on-
danks zijn staatsdiploma Havo, omdat hij 
doof was. Al zijn overredingskracht heeft 
hij moeten aanwenden om het een maand 
te mogen uitproberen. Het werden vijf-
maal twaalf maanden! Met succes. Dank-
zij heel wat tolken. 

Vol in actie
Ondertussen gaf hij in zijn spaarzame 
vrije tijd al solovoorstellingen. Daar bleef 
het niet bij. Met Wim Emmerik gebaren-
taaldichter, die poëzie schrijft in gedich-
ten - zijn dvd Bewogen - gaf hij in bin-
nen- en buitenland mimevoorstellingen 
en workshops, richtte doventoneelgroe-

Jean Couprie geridderd, 25 april 2009

Wim Emmerik Bewogen. Uitg. Rubenstein; ISBN 
978 90 5444 896 9



6 DE ROEROM n JAARGANG 23 n NUMMER 9 n MEI 2009

Ga uit je dak!
Huub Schumacher

De woorden van het weesgegroet zijn zo-
wat de mooiste woorden die je over en te-
gen een mens kunt zeggen. Wat over Ma-
ria gezegd wordt, wil ook over ons gezegd 
zijn. Maria wordt op handen gedragen 
vanwege haar biddende houding en waar 
gaat het in óns leven anders om? 

Als Maria
De theoloog Ernest Henau zegt in zijn 
boek God is groter dat mensen die samen 
kerk zijn zich al vanaf het eerste begin 
heel uitdrukkelijk met Maria verbonden 
weten. Aan Maria namelijk kan de ge-
loofsgemeenschap zien wat ze als geloofs-
gemeenschap is en worden kan. Henau 
spreekt hier van een typologische relatie, 
wat wil zeggen: Maria is prototype voor 
de geloofsgemeenschap; zij is, enigszins 
oneerbiedig gezegd, het eerste werkstuk 
van een serie. Maria is het model voor alle 
exemplaren die volgen. Uit die bewonde-
ring is ons weesgegroet geboren. 

Wees gegroet Maria
Wees gegroet ... een uiterst slappe verta-
ling van het Griekse woord ‘chaire’, dat 
‘verheug je’ nog beter ‘ga uit je dak’ bete-
kent. Met andere woorden: Jij hebt alle re-
den om blij te zijn. Verheug je, weet dat ik 
jou van harte wil groeten, voor jou pak ik 
mijn hoed af; wat ben jij bijzonder! Ma-
ria, Mirjam, betekent godsgeschenk. Alle 
Theo’s, alle Theodoortjes en Dorotheetjes 
moeten het weten en nooit meer vergeten 
dat ze letterlijk een godsgeschenk zijn. In 
zijn fantasie laat Lucas de engel dit al te-
gen haar zeggen: Mirjam, godsgeschenk, 
jij bent er een van God!

Vol van genade
Onmiddellijk volgt de eerste reden waar-

om ze uit haar dak mag gaan van vreug-
de. Aan Maria is zomaar, gratis de moge-
lijkheid gegeven om in haar leven hele-
maal open te komen voor goede en lief-
devolle dingen. Genade is een moeilijk, 
maar ook een heel mooi begrip. Genade 
is de gratis gekregen potentie om goed te 
doen. ‘Het enige wat er nog bij nodig is’, 
zei mijn oma, ‘is dat je eraan meewerkt, 
meer niet.’ Van Maria mag gezegd worden 
dat ze met genade overgoten is. De Heer 
is met u. Met ‘Heer’ wordt hier natuurlijk 
niet Jezus bedoeld maar Adonai, God zelf, 
dé Barmhartigheid dé Gerechtigheid dé 
Goedertierenheid. En God is niet zomaar 
op een afstand met haar. Hij is tot in alle 
vezels met haar vergroeid. Wat heeft een 
mens nog meer te wensen? Van Maria kan 
dit alvast volmondig gezegd worden. Zij 
hoorde en deed Gods woord. Ze heeft het 
ernaar gemaakt dat op haar zo de loftrom-
pet gestoken wordt. 

De gezegende 
Zegenen komt van ‘bene-dicere’ wat ‘op 
een waarachtige wijze spreken’ betekent. 
Voor Maria klinkt het in dit stukje Wees-
gegroet als: Mirjam, jij bent degene over 
wie op de meest voortreffelijke wijze ge-
sproken is. Niet omdat zij dit of dat zo 
goed kon, maar omdat zij het in haar le-
ven wist op te brengen zich radicaal ter 
beschikking te stellen voor wat in Gods 
ogen belangrijk is, namelijk gerechtig, 
barmhartig en goedertieren zijn. En geze-
gend is Jezus... Omdat over Maria de beste 
dingen gezegd kunnen worden, kunnen 
in het verlengde dáárvan ook de beste 
dingen gezegd worden over de vrucht van 
haar ingewand. Omdat zij zich voor God 
geopend heeft kon haar kind zich óók 
voor God openstellen. Een goede boom 
brengt goede vruchten voort, wordt elders 
in het evangelie gezegd.

Heilige Maria
Heilig betekent apart gezet. Apart gezet 
opdat iedereen kan zien waar het óók in 
haar of zijn leven om zou moeten gaan. 
Namelijk een vasthouder, een doener van 
Gods woord zijn. Moeder van God ... Ma-
ria houdt het menszijn van Jezus met bei-
de benen op de grond. En bovendien laat 
deze titel zien dat wat door haar tot stand 
kwam van universele betekenis is. Als wij 
Jezus ook eens bij de dag van vandaag 
konden houden ... als ook wij eens een 
akker konden zijn waar iets liefdevols op-
groeien kan ... als wij ook eens ‘moeders 
van God’ waren … de hele wereld zou er 
wel bij varen!

Bid voor ons zondaars
We vragen hier niet dat Maria weesge-
groetjes voor ons bidt, maar dat ze op 
ons, vaak zo ondermaatse betweters, be-
trokken blijft. Dit bid doelt op bidden als 
houding, op beschikbaar zijn. Nu dus. Als 
Maria nu niet helpt, wanneer dan wel? 
Ons leven is immers nog niet rond, we 
staan er nog middenin. Nú sta ik nog mid-
denin mijn verantwoordelijkheden. En in 
het uur van onze dood ... Dood moet in 
eerste instantie bijbels opgevat worden. 
Maria, blijf op ons betrokken, wanneer 
we hachelijke momenten, een doodse si-
tuatie beleven; wanneer we het niet meer 
zien zitten en het bijltje er bij neergegooid 
hebben. Verlies ons dan niet uit het oog. 
En als we hier moeten vertrekken en zien 
hoe weinig we er misschien van gemaakt 
hebben, blijf dan met ons bezig; kom bin-
nen in onze worsteling om met ons be-
staan in het reine te komen.
Amen ... Daar sta ik achter. Dit meen ik. 
Wat hier gezegd wordt, daar gaat het om. 
Daar ben ik het mee eens. Zo moge het 
zijn! 

‘De herhaling van de weesgegroeten vormt de ketting waarlangs zich de over-
weging van de geheimen ontvouwt. Zonder deze overweging is de rozenkrans 
een lichaam zonder ziel en het herhalingsgebed loopt het gevaar uit te mon-
den in een mechanisch gebruik van woorden ...’ Dit zei paus Paulus VI (1963-
1978) en hij heeft gelijk. Toch richt dit artikel de schijnwerpers juist op de 
woorden van het weesgegroet. 

Piet Werker Wees gegroet, glas-in-lood, Mariakapel 
Gennep (L)
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WeddenschapRob van der Zwan

Verontwaardiging

Wat het BNP betreft staat Nederland in de top 
twintig van de wereld; met het BHNV nemen 
we in de mondiale top drie een comfortabele 
positie in. 

Op hoge toon
Dat ‘brutohoeveelheid nationale verontwaardi-
ging’ is natuurlijk een grapje, zij het met een 
serieuze ondertoon. Het is zo dat publieke dis-
cussies - in de politiek, op televisie, in de ge-
schreven media - de laatste tien jaar al snel op 
hoge toon worden gevoerd. De kwalificaties 
die daarin gebruikt worden, kent intussen ie-
dereen: ‘misstanden’, ‘onaanvaardbaar’, ‘on-
houdbare situaties’ of ‘knettergek’. Sinds 2001 
is de islam het repeterende thema dat in talloze 
opgewonden discussies komt bovendrijven. Nu 
vorig najaar de effecten van het Amerikaan-
se hypothecaire gerommel zijn aangespoeld 
in Europa en dus ook in Nederland is er een 
tweede thema: de ‘crisis’. 

Misbruik van publiek geld
Bij crisis gaat het al snel over geld. De bonus-
sen van de bankmanagers zijn een steen des 
aanstoots. Hetzelfde geldt voor de royale sala-
rissen van de toplieden van publieke instellin-
gen, zoals woningcorporaties. Een ander ‘hot’ 
onderwerp is de verspilling van overheidsgeld. 
Het rechts-liberale blad Elsevier kwam medio 
april onder de titel ‘Tien jaar misbruik van pu-
bliek geld door corporaties, welzijn, onderwijs 
en zorg’ met een inventarisatie. De semi-pu-
blieke sector telt ongeveer 40 hogescholen, 70 
ROC’s, 94 ziekenhuizen, 494 woningcorpora-
ties en 500 thuisorganisaties. Deze instellingen 
worden door 7500 commissarissen en toezicht-
houders gecontroleerd. Niettemin zijn wanbe-

stuur en wanbeleid geen uitzondering, aldus 
Elsevier. De meest krasse staaltjes worden on-
der de loep genomen. Vers in het geheugen ligt 
woningcorporatie Woonbron in Rotterdam die 
het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ver-
wierf om op te knappen voor zes miljoen en de 
kosten liet oplopen tot tweehonderd miljoen; 
een overschrijding van zo’n slordige 3000%. 
Alleen al het laatste voorbeeld geeft een krach-
tige impuls aan het BHNV. 

Ondernemertje 
De kritiek op dit soort uitwassen is terecht. 
Toch bekruipt mij het gevoel dat de Nederland-
se mentaliteit er hier een wat dubbele moraal 
op nahoudt. Jarenlang geven we politici man-
daat om overal de zogenaamde ‘marktwerking’ 
in te voeren. Anno 2009 zijn we met z’n allen 
zo’n beetje in elk levensdomein ‘ondernemer-
tje’ geworden. Sommige instellingen en indi-
viduen gaat dat goed af, anderen veel minder 
of ontsporen. Hoe terecht is het nu dat we de 
‘succesvollen’ overladen met morele veront-
waardiging terwijl we zelf als samenleving 
door ons stemgedrag hen die ruimte hebben 
gegeven? Vaak raken discussies via televisie-
programma’s in een stroomversnelling. Hier 
‘vatten’ ze ook die opgewonden toon. Maar 
hoe zit het met de geloofwaardigheid als in 
een talkshow van de publieke omroep de pre-
sentatoren de topman van Shell kritisch onder-
vragen over zijn hoge salaris, terwijl bekend is 
dat zijzelf ook enorme bedragen incasseren? 

Het gat tussen de brutohoeveelheid nationale 
verontwaardiging’ en de nettohoeveelheid te-
rechte verontwaardiging wordt opgevuld door 
een flinke portie hypocrisie. 

Het bruto nationaal product (BNP) is de som van alles wat een land in een jaar produ-
ceert. De brutohoeveelheid nationale verontwaardiging (BHNV) is de som van alles 
waarover we in Nederland verontwaardigd zijn. 

Ik wil de Bossche bisschop 
een voorstel doen. Nee, ik 
wil hem uitdagen een wed-
denschap met me aan te 
gaan. Dat de plannen binnen 
het Bossche bisdom niet op 
de eerste plaats organisato-
risch bedoeld zijn, geloof ik 
niet. Sorry. Dat er iets moet 
gebeuren met de leeglopende 
en –staande kerken, dat ge-
loof ik wel. Maar een ouder 
moet zijn kind durven losla-
ten om het te leren lopen.

Geef de kerken terug aan de 
mensen. Asjeblieft. Zij zijn 
het die op allerlei plekken 
en in allerlei wijken deze 
kerken indertijd hebben 
opgebouwd. En het mooie 
daarvan is, dat het heeft ge-
leid tot een bonte waaier 
aan lokale gewoonten en 
gebruiken. Dat is één van 
de meest mooie en krach-
tige kenmerken van ‘mijn, 
onze’ christelijke kerk. Men-
sen hoefden zich niet naar 
de kerk te voegen, de kerk 
voegt zich namelijk naar 
de mensen zonder daarbij 
haar gezicht te verliezen. In 
haar verschillende verschij-
ningsvormen is – zoals in de 
schepping – de oercel van 
het begin aanwezig én zelfs 
terug te zien. Het moet God 
deugd doen.
Heren van het beleid: trek 
u terug en laat de kerken 
aan de mensen. Dit is het 
voorstel dat ik u wil doen. 
Probeer het, wat hebben we 
te verliezen? Leg alle, maar 
dan ook álle zorg en verant-
woordelijkheid vanaf nu in 
de handen van de mensen 
die het aangaat. Als hun 
kerk hen een zorg is – en 
ik geloof dat dit zo is – dan 
zullen zij in beweging ko-
men. Reken maar! Waarom 
is het misgegaan? Omdat zij 
het niet meer voelden als 
hun kerk!
Wedden dat in 2020 overal 
en vooral dichtbij de mensen 
veel kerken in bloei zullen 
staan? Mocht dat niet zo zijn 
dan beloof ik dat ik mijn co-
lumns stop en mij zal voe-
gen naar de ene leer. Is dat 
geen weddenschap waard?

Het omstreden Woonbron-schip de SS-Rotterdam
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Gedicht Gedacht
Keuze van de redactie

Ondanks alles

Het is soms 
nauwelijks te verwerken 
en te bevatten, God, 
wat jouw evenbeelden 
op deze aarde 
elkaar allemaal aandoen 
in deze losgebroken tijden.

Maar daarvoor 
sluit ik me niet op 
in m'n kamer, God, 
ik blijf alles onder ogen zien 
en wil voor niets weglopen; 
van de ergste misdaden 
tracht ik iets te begrijpen 
en te doorgronden.

Ik tracht altijd weer 
de naakte, kleine mens 
op te sporen, die dikwijls 
niet terug te vinden is. 
Midden in de monstrueuze ruïnes 
van zijn zinloze daden.

Ik zit oog in oog 
met jouw wereld, God 
en ontvlucht de realiteit niet 
in schone dromen 
- ik meen dat er plaats is 
voor schone dromen 
naast de wreedste realiteit -

Ik blijf je schepping prijzen, God, 
ondanks alles.

Etty Hillesum, 26 mei 1942

Toen bad ik mee

Ik ben uit wandelen gegaan,
het was vroeg in de morgen;
een engel van de hoogste rang
schreed minzaam voor me uit.

Ze wees me op de bloesempracht,
de dauwdruppels, de varens, en
op de kevertorretjes op blad en
boterbloem; ze zegende het dorre
loof dat eerder was gestorven, ze had 
zijn oude nerven lief en liet het waar 
het was; het krentenboompje droeg 
zijn kroon in witte bloempjes 
voort tot vrucht; de rododendron 
werd gebaad in zilver uit de hemel, 
zijn purpertint neeg stralend in gebed.

Toen bad ik mee en loofde alles wat 
daar leefde: om niet gezien, om niet
geschonken aan mijn hart – dat bang
was iets te breken van wat er langs dat 
wandelpad aan mooiheid was gegroeid.

Toen ging de engel heen, terug naar 
het huis van God wellicht, haar opdracht 
was volbracht; en ik, ik ging met blij gemoed 
de vroege mensenwereld in, vandaag mocht 
ik het leven weer met nieuwe ogen zien.
Amen. Amen.

Ine Verhoeven, 2009

vrijheid

het net is gescheurd en wij zijn gevlogen
ontvouwen de vleugels gedreven en vrij
en kiezen de ruimte naar eigen vermogen
ontketend uit kerker en dwingelandij

wij vullen ons leven met scheppende handen
en schrijven ons spoor in de luchten zo wijd
en banen ons wegen door ruimte van landen
en varen met wind in de zeilen door zeeën van tijd

als vogels zo vrij tussen hemel en aarde
de banden ontbonden ontworsteld aan dwang
geleid door de wijsheid die eeuwen bewaarden
in vrede vergaderd weerstaan wij de slang

geen slaven niet horig maar vrij en behulpzaam
voor naasten de naaste te worden getrouw en ter stond
en onvervaard God te vereren van harte gemeenzaam
de dwingelandij te verdrijven die mij mijn hart doorwondt

Nico Tromp msc, 2009

De Heilige Eik ...

Wat is het hier heilig 
en ook nog heel veilig 
denk ik als ik daar sta. 
En Maria is mijn grote ma. 
Zij verricht wonderen; 
ook heel bijzondere ...

Lotte Rockx, 2006

Etty Hillesum

Bevrijdend woord

Een heel klassiek gedicht dat kan bevrijden,
met beelden die de lucht weer blauw doen zijn,
wat zou ik graag daaraan mijn woorden wijden,
hoe vreugdevol zou zo’n gedicht de pijn

van velen toch een beetje ooit verzachten,
wat zou de wereld blinken in het licht!
Maar ik droom zwart soms in doorwaakte nachten
en vind geen woorden voor een blij gedicht.

Toch niet getreurd, de woorden niet gevonden,
maar er blijft zin en zoeken altijd voort,
en er is balsem voor de diepste wonden.

Al wordt mijn lied ook niet zo graag gehoord,
misschien reikt het toch verder dan mijn zonden
en heeft het ook nog wel jouw hart bekoord.

Adeleyd
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Jeanne van Leijsen

Osse Trotse

Als liefhebber van mooie woorden en als een 
nog grotere liefhebber van chocola, kom ik 
die zomaar tegen afgelopen maand. Na een 
intensieve training met en voor bezoekvrijwil-
ligers ontvang ik van de contactpersoon een 
mooie hard kartonnen doos in de kleuren don-
kerblauw met in goudgele letters Osse Trotse. 
Bij zorgvuldige opening kijken zes supergrote 
bonbons - bouchees vermeldt de bijsluiter - mij 
verleidelijk aan. Maar ik mag van mezelf thuis 
pas echt gaan proeven van deze ambachte-
lijke lekkernij uit Oss. Waarschijnlijk niet het 
eerste waar je aan denkt als je van Oss hoort, 
aan chocoladebonbons. Ik kan het niet helpen 
maar Oss is en blijft voor mij de stad van pil-
len, rookworsten, transport en tapijt. En van 
de SP. Allemaal ambachtelijke producten waar 
al decennialang trotse mensen aan werken en 
eveneens trotse mensen deze gebruiken. 

(© Foto: Jac van Leijsen)

Zondagochtend. Ik sta tijdens 
de eucharistieviering in mijn 
parochiekerk op het priester-
koor omdat ik zo dadelijk zal 
helpen met het uitdelen van 
brood en wijn. Onze pastoor 
heeft zojuist de gaven gecon-
sacreerd. Vanuit mijn ooghoek 
zie ik een man losjes tegen 
een van de voorste pilaren ge-
leund staan. Hij staat er al een 
tijdje. Dan loopt hij het pries-
terkoor op. Ik heb mijn con-
clusie direct getrokken: het 
is vast weer zo’n mafkees die 
hardop wil verkondigen dat hij 
God is of dat God juist niet be-
staat. Dat gebeurt wel vaker. 
De kerk staat aan de rand van 
de rosse buurt en daar lopen 
nogal wat verwarde figuren 
rond. De man roept inderdaad 
wat. Maar dan gebeurt er iets 
wat we nog nooit meegemaakt 
hebben. Hij draait zich plotse-
ling om en slaat in één mach-
tige beweging alle vier de kel-
ken wijn van het altaar af. De 
man wordt haastig afgevoerd. 
Dan wordt het stil in de kerk, 
heel stil. Iedereen is geschokt. 
Ik ook. Wat hier gebeurt is 
heel erg. 
In de dagen daarna gaat de 
gebeurtenis van zondag nog 
steeds rond in mijn hoofd. Ik 
sta versteld van mezelf; zo veel 
heeft het mij gedaan. Hoe vaak 
woon ik de eucharistieviering 
tamelijk onbewogen bij. Het is 
mooi, het is goed om te doen. 
Fijn om erbij te zijn, maar het 
raakt me niet wezenlijk. Als ik 
de kerk uitloop, ben ik het al-
weer vergeten. Maar nu, nu is 
het anders. Je realiseert je pas 
hoeveel je van iemand houdt 
als je hem of haar kwijt bent. 
Kennelijk ben ik vromer dan 
ik had gedacht; anders zou 
ik niet zo aangeslagen zijn. 
Ik zou nooit beweren dat de 
wijn tijdens de mis iets anders 
wordt dan wijn; maar nu moet 
ik toch over mijn eigen stand-
punt gaan nadenken. Wat be-
tekent eucharistie nu eigenlijk 
voor me? Misschien is het voor 
het eerst dat ik werkelijk se-
rieus stilsta bij deze vraag en 
dat voelt goed. Zo was het op 
een zondag ineens Goede Vrij-
dag, maar daarna wordt het 
toch altijd weer Pasen.

Suzanne van der Schot

Schokeffect

letterlijk vruchtbare voedingsbodem, door-
dat de Maas regelmatig het boerenland over-
strooomde, zo meldt de historie.
Maar niet alles ging van een leien dak. Fabrie-
ken hebben mensen nodig. En die zijn en ko-
men er veel in Oss. Door de bank genomen 
laag opgeleid of juist heel erg specialistisch. 
Deze snelgroeiende plaats in het Maasdal 
wordt met elke vernieuwingsgolf ook over-
spoeld door een werkloosheidsgolf. Terwijl 
mensen toch graag trots willen zijn op hun 
werk, hun product, hun gezin en op zichzelf. 
Jan en Alleman lijdt. Ligt hier de voedings-
bodem voor de Socialistische Partij? Eén van 
mijn cursisten besluit om niet in te tekenen als 
vrijwilliger voor huisbezoek. Hij is meer van 
het doenerige type en denkt nu na over een 
f(OTO)project over en met ‘Osse Trotse Oude-
ren’ (OTO).

Ik denk aan de tijd dat er tijdens mijn zwan-
gerschappen grote gele bussen met rode dek-
sels in mijn toilet stonden. Trots was ik op 
mijn kinderen. Trots ook dat ik andere moe-
ders kon helpen met mijn ‘bijproduct’. 

Oss is groot geworden van de bijproducten, 
want al lang draait Organon pillen en Unox 
worsten. Ik denk ook aan al die sporters en 
supporters met die overbekende ijsmutsen op 
hun kop. De enige reclame-uiting die tijdens 
een Elfstedentocht getolereerd wordt. Oud hè? 
Daar mag je toch trots op zijn? Ook de marga-
rine vindt hier haar bakermat en aan de wieg 
van het Unileverconcern hebben elkaar becon-
currerende Osse bedrijven gestaan. Vruchtbare 
voedingsbodem voor het marktmechanisme, 
zoals het echt bedoeld is. Vanuit en vanaf een 

De leerspreuk zegt:
het geld is louter slijk;
maar de praktijk:
’t zet zoden aan de dijk.

De leerspreuk zegt:
de wijze alleen is rijk;
de rijke alleen is wijs,
zegt de praktijk.

Wie heeft gelijk ?

B. van Meurs in Pepermuntjes, 1888
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Jeroen Stam

Dialoog van het leven

Ieder jaar houden honderden Nederlandse 
parochies in het Pinksterweekend collec-
tes tijdens de vieringen in hun kerk. De 
opbrengst daarvan komt ten goede aan 
de Week Nederlandse Missionaris. Ook 
brengt de Week Nederlandse Missionaris 
een boekje uit in de reeks Mensen met een 
Missie, die het werk van Nederlandse mis-
sionarissen, missionaire werkers of missi-
onaire bewegingen uitgebreid belicht. De 
Week verkoopt jaarlijks enkele duizenden 
boekjes in deze reeks. In tal van artike-
len in bladen over spiritualiteit en religie 
verschijnen voorts verhalen over missi-
onarissen, portretten van religieuzen en 
berichten over missionaire initiatieven. 
Op de website www.weeknederlandsemis-
sionaris.nl is te lezen over het boekje en 
over de doelstellingen van de Week Ne-
derlandse Missionaris. Geïnteresseerden 
kunnen zich er abonneren op de digitale 
nieuwsbrief. 

Ruggensteuntje
De Week Nederlandse Missionaris werft 
sinds jaar en dag fondsen om door middel 
van cursussen, opleidingen en lectuur het 
werk van Nederlandse missionarissen te 
ondersteunen. Ook krijgen missionarissen 

De Week Nederlandse Missionaris, jaarlijks in het Pinksterweekend gelan-
ceerd, wordt dit jaar van 21 mei tot 1 juni gehouden. Deze landelijke campag-
ne is gericht op het werven van fondsen voor de ondersteuning van het werk 
van Nederlandse missionarissen en de uitzending van hun opvolgers, missi-
onaire lekenwerkers. Daarnaast ziet de Week Nederlandse Missionaris het als 
een belangrijke taak in Nederland bekendheid te geven aan de spiritualiteit 
en ervaringen van Nederlandse missionarissen en missionaire lekenwerkers, 
maar vooral ook de verhalen van de mensen met wie zij werken, de volken uit 
het zuiden. Het thema dit jaar: Dialoog van het leven.

die eens in de paar jaar op verlof komen 
naar Nederland een - zeer bescheiden - 
vakantietoelage. Missionarissen hebben 
namelijk geen eigen inkomsten en zon-
der deze kleine vakantietoelage zouden 
zij voor reis- en verblijfkosten tijdens hun 
verlofperiode een beroep moeten doen op 
hun familie. Door deze kleine bijdrage 
hoeven zij zich niet bezwaard te voelen.

Missionaire lekenwerkers
Maar de tijden zijn flink veranderd en tra-
ditionele missionarissen maken ruimte 
voor hun opvolgers, de missionaire le-
kenwerkers. Zij werken vanuit eenzelfde 
inspiratie als de missionarissen - veelal 
vanuit hun katholieke geloof - aan een 
wereld die gebaseerd is op gerechtigheid, 
vrede, welvaart en welzijn juist voor hen 
voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Zij 
doen dit alleen niet vanuit een religieuze 
congregatie of orde, maar op eigen initia-
tief. Er worden nog steeds kleine vakan-
tietoelagen aan missionarissen op verlof 
uitgekeerd, maar het zwaartepunt van de 
bestedingen van de Week Nederlandse 
Missionaris ligt nu op de uitzending van 
deze lekenwerkers. Tientallen missionaire 
werkers werken over de hele wereld op 

thema’s als onderwijs, mensenrechten, de 
positie van inheemse volken, vrouwen of 
gezondheidszorg. Wat zij gemeen hebben 
met hun voorgangers, de traditionele Ne-
derlandse missionarissen, is dat zij zich 
net zo geroepen voelen een bijdrage te le-
veren aan een betere wereld. Een wereld 
die beantwoordt aan Gods bedoelingen. 
Daarvoor nemen zij genoegen met een 
bescheiden salaris dat zich verhoudt tot 
lokale salarissen. En zij laten zich voor ja-
ren uitzenden en vertrekken dus niet na 
enkele maanden als ‘de klus geklaard is’. 
Zij verbinden hun leven voor jaren aan 
dat van mensen die leven in armoede, on-
recht, oorlog, uitsluiting, uitbuiting of on-
derdrukking. Hieruit spreekt dezelfde soli-
dariteit die zo kenmerkend was en is voor 
de Nederlandse missionarissen. 

Dialoog van het leven 
Missionarissen en missionaire ontwikke-
lingswerkers werken vanuit een - al dan 
niet christelijke - inspiratie in alle wereld-
delen aan vrede, gerechtigheid en verzoe-
ning. Ze werken altijd onder de armste 
en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. 
Daarbij werken ze samen met vertegen-
woordigers van andere godsdiensten of 
religies. Ze gaan met hen langdurige ver-
bintenissen aan en slaan bruggen tussen 
bevolkingsgroepen om zo tegenstellingen, 
(gewelddadige) conflicten, onrecht, uit-
buiting en uitsluiting te overwinnen. Zij 
ervaren als geen ander hoe belangrijk het 
is om te allen tijde de dialoog te blijven 
aangaan, ook al gaan geweld en onder-
drukking gewoon door. In navolging van 
Jezus pleiten ook zij voor geweldloos-
heid en dialoog in plaats van vergelding 
en geweld. De dialoog die zij voeren is de 
dialoog van het leven. Hun ervaringen en 
verhalen laten ons zien dat de dialoog van 
het leven, de interreligieuze en intercultu-
rele dialoog, een onmisbaar instrument is 
om die tegenstellingen te overbruggen. 

Van hen leren
Onderlinge strijd ontwricht groepen men-
sen en complete samenlevingen langdu-
rig. Helaas raken conflicten met name 
de allerarmste en minst weerbare bevol-
kingsgroepen. Hoewel de conflicten in ons 
eigen land lijken mee te vallen, merken 
we ook in Nederland dat religie - naast 
de bindende werking die het onder men-
sen heeft - voor tegenstellingen, onbegrip 
en soms zelfs gewelddadige confrontaties 
kan zorgen. Door te luisteren naar Neder-
landse missionarissen en missionaire ont-
wikkelingswerkers kunnen we van hun 
verhalen en ervaringen leren. Door te zien 
waar zij dagelijks mee te maken hebben 
en ons open te stellen voor hun ideeën 
over vreedzaam samenleven, raken we 
geïnspireerd onze eigen samenleving ten (© Foto’s: CMC Mensen met een Missie)
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goede te veranderen. De dialoog van het 
leven vindt plaats tussen individuen, groe-
pen mensen, landen, religies en zelfs tus-
sen complete continenten. De dialoog van 
het leven is een onmisbaar instrument bij 
het werken aan een wereld die recht doet 
aan iedereen, waar niemand wordt uitge-
sloten en ieders rechten worden gerespec-
teerd. 

Filipijnen
De campagne Dialoog van het leven van 
de Week Nederlandse Missionaris zoomt 
in 2009 in op missionaire initiatieven in 
Azië en in het bijzonder op de Filipijnen. 
De Filipijnse archipel bestaat uit ruim 
7107 eilanden, waarop ruim 87 miljoen 
mensen leven. Door eeuwenlange Spaan-
se aanwezigheid is het grootste deel van 
de bevolking - zo’n drieëntachtig procent 
- rooms-katholiek. Het islamitische deel 
van de bevolking - 5 procent - woont voor 
het overgrote deel op het zuidelijke eiland 
Mindanao en op de Sulu-eilanden. Hier 
komt het regelmatig tot gewelddadighe-
den tussen het Filipijnse leger en moslim-
separatisten. Hoewel de Filipijnen tot ‘s 
werelds opkomende economieën wordt 
gerekend, leeft ruim eenderde van de be-
volking onder de officiële armoedegrens. 
Die grens is vastgesteld op een persoonlijk 
inkomen van $ 1,- per dag (€ 0,75). 

Alfons van Zijl
De Week Nederlandse Missionaris onder-
steunt op de Filipijnen meerdere missi-
onarissen, missionaire lekenwerkers en 
initiatieven die gericht zijn op het onder-
steunen en versterken van basisgroepen 
en het aanhangig maken van mensen-
rechtenschendingen bij de Filipijnse over-
heid en de internationale gemeenschap. 
Alfons van Zijl is een Permanente Ont-
wikkelingswerker, wiens uitzending naar 
de Filipijnen door de Week Nederlandse 
Missionaris mogelijk wordt gemaakt. Al-

fons van Zijl woont al ruim twintig jaar 
op het eiland Luzon. Hij werkt bij de lo-
kale Justice and Peace-commissie JPAG en 
bij het vormingscentrum Bataris. In zijn 
werk komt hij op voor de burgerrechten 
van de inwoners van de Luzon-provincie 
Aurora. Hij wordt in zijn werk behoorlijk 
tegengewerkt door de autoriteiten. Intimi-
datie, geweld en zelfs verdwijningen van 
zijn medewerkers behoren tot de reali-
teit. ‘Aurora behoort tot de twintig armste 
provincies in de Filipijnen. De overheid 
zet zwaar in op economische ontwikke-
ling om de armoede te bestrijden. Dit is 
op zichzelf een goed gegeven, ware het 
niet dat de bevolking of lokale overheden 
daarbij nauwelijks inspraak hebben. Klei-
ne boerengezinnen worden voor deze pro-
jecten zonder pardon van hun land gezet, 
waardoor zij landloos worden gemaakt en 
vervallen tot armoede. Hiermee worden 
basale mensenrechten geschonden, maar 
uit vrees voor represailles doet nauwelijks 
iemand aangifte. Want wie protesteert kan 
verwachten dat de overheid geweld tegen 
hem gebruikt. Er zijn al meerdere men-
senrechtenwaarnemers geïntimideerd en 
enkele zijn zelfs verdwenen. De Justice 
and Peace-commissie maakt deze mensen-
rechtenschendingen zichtbaar voor de in-
ternationale gemeenschap om zo een halt 
toe te roepen aan het geweld!’ 

Silsilah
Silsilah is de naam van een beweging ter 
bevordering van dialoog, samenwerking 
en wederzijds begrip tussen christenen 
en moslims in Mindanao. Silsilah is het 
Arabische woord voor schakel. Silsilah 
wil dan ook een schakel vormen tussen 
moslims enerzijds en christenen ander-
zijds. Bij Silsilah werken zo’n zestig mos-
lims én christenen. Silsilah organiseert 
verdiepingsbijeenkomsten tussen mos-
lims en christenen, faciliteert de vorming 
van religieuzen die zich in werk en leven 

ten dienste stellen van de interreligieuze 
dialoog en de vorming van zowel isla-
mitische als christelijke leken die willen 
werken aan de interreligieuze dialoog en 
vreedzame samenwerking. Silsilah wil zo 
een duurzame basis leggen voor vrede in 
Mindanao. 

Mensen met een missie
Uitgebreide portretten van Alfons van Zijl, 
van Silsilah en andere missionarissen, 
missionaire lekenwerkers en projecten, 
die door de Week Nederlandse Missiona-
ris op de Filipijnen worden ondersteund 
zijn opgenomen in het jaarlijkse boekje 
in de reeks Mensen met een missie, die de 
Week Nederlandse Missionaris jaarlijks 
bij gelegenheid van haar Pinkstercampag-
ne uitgeeft. Het boekje is te bestellen via 
de afdeling Campagnes van Mensen met 
een Missie in Den Haag, door de WNM te 
steunen met een gift van minimaal € 10,-. 
Op de website www.weeknederlandsemis-
sionaris.nl leest u hoe u het boekje kunt 
bestellen. Daar kunt u zich tevens abon-
neren op de digitale nieuwsbrief, zodat u 
automatisch op de hoogte wordt gehouden 
van alle activiteiten in de Pinkstercampag-
ne van de Week Nederlandse Missionaris. 

WNM en Mensen met een Missie
De uitvoering van de campagne rond de 
Week Nederlandse Missionaris is toever-
trouwd aan Mensen met een Missie, de 
katholieke missionaire ontwikkelingsor-
ganisatie. Al meer dan vijfenzeventig jaar 
kiest Mensen met een Missie partij voor 
mensen die blijven geloven in een betere 
wereld en is partner van mensen die zich 
inzetten voor gerechtigheid en vrede, voor 
een wereld die beter beantwoordt aan 
Gods bedoelingen. 

(070) 313 67 00; www.mensenmeteenmissie.nl 
campagnes@mensenmeteenmissie.nl
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Carla Heisteeg

Sprekende stilte

In onze steeds hectischer wordende maatschappij kun je een groeiende be-
hoefte aan Stilte ontdekken. Niet verwonderlijk wanneer je ziet hoe we, dag 
na dag, een bombardement aan informatie over ons heen uitgestort krijgen. 
Informatie die ons vertelt hoe we nog beter, nog sneller, nog mooier, nog rij-
ker, nog slimmer, nog lekkerder, nog preciezer enz. kunnen doen en zijn. 

Werden de vensters 
van onze waarneming

schoon gemaakt dan zou alles
wat bestaat weer verschijnen

zoals het werkelijk is: oneindig.

De aarde schuilt in een korrel zand
het heelal in een bloemblad puur;

de oneindigheid in de palm 
van je hand en de eeuwigheid 

in een uur.
William Blake, 1800

Het is natuurlijk geweldig te zien hoeveel 
keuzes je hebt. Dit is toch een bevestiging 
van onze vrijheid. Maar al rennend om 
ook maar niets van die vrijheden te mis-
sen kan plotseling de twijfel komen of je 
het allemaal nog wel zo leuk vindt! 

Evenzeer nodig als
Had je al rennend alles onder controle of 
werd jij gecontroleerd? En terwijl overal 
om je heen het rennen gewoon doorgaat, 
voel je dat jij vanaf de zijlijn even gewoon 
wilt toekijken. Kijken naar waar het heen 
gaat of naar je zelf, waarom je het doet? 
Een moment van bezinning. Het liefste 
zou je even niets hoeven, alleen maar 
zijn, zijn in Stilte. Stilte is een levens-
kwaliteit die we evenzeer nodig hebben 
als schoon water, schone lucht en goede 
voeding. De Belgen onderkennen dit en 
hebben er een studiecentrum aan gewijd: 
Centrum Waerbeke. Van hieruit worden 
tal van projecten opgestart om te zorgen 
dat deze noodzakelijke levenskwaliteit be-
houden blijft voor Vlaanderen.

In- en uitkeren
‘Inkerend’ in de stilte in onszelf - tijdens 
meditatie of gebed bijvoorbeeld - kun-
nen we de waan van de dag relativeren en 
de band weer voelen met het altijd maar 
doorstromende heilige leven in ons. Maar 
je kunt ook zo gezegd ‘uitkeren’. Uitkeren 
naar de natuur tijdens een wandel-medi-
tatie in de, jammer genoeg zeldzaam wor-
dende, wilde natuur en daar het contact 
weer beleven met deze oerbron. Tijdens 
deze vorm van meditatie kunnen we door 
daadwerkelijk contact met de natuur onze 
bijna steeds malende stroom gedachten tot 
rust laten komen. 

Met het hart
In deze meditatieve staat van bewustzijn 
leren wij met ons hart naar de natuur kij-
ken. In onze cultuur wordt ‘hart’ meestal 
direct geassocieerd met (hart)ziektes of 
romantiek. Maar met het hart naar de na-
tuur kijken is ook een directe manier van 
kennis verwerven die biognosis - kennis 
vanuit het leven - genoemd wordt. Deze 
manier van kennisverwerving heeft de 
mens door de evolutie heen meegekregen 
en is nog steeds normaal voor oude in-
heemse volken. Maar ook beroemde men-
sen zoals Goethe, Luther Burbank, Henri 
David Thoreau, Barbara McClintock en 
Vicktor Schauberger gebruikten deze me-
thode om tot inzicht te komen. Het is een 

manier van zijn, waarnemen en denken 
die het evenwicht in onszelf en de wereld 
om ons heen niet schaadt. Voor meer in-
formatie over StilteNatuurweken en Na-
tuurweken zie www.tigouleix.nl 

Natuurmeditatie
Sinds enkele jaren loop ik ’s morgens bij 
zonsopgang mijn pad. Van dit soort paden 
zijn er hier in deze omgeving duizenden, 
maar deze begint voor mijn deur wat het 
letterlijk tot mijn pad maakt. Een sportie-
ve wandelaar zou, genietend, deze route 
waarschijnlijk in een half uur afleggen, 
maar ik doe er heel wat langer over. Voor 
mij is deze wandeling wat ik een natuur-
meditatiewandeling noem. Daar waar je 
bij meditatie vaak je gedachten observeert 
om ze vervolgens los te laten, gebruik ik 
bijvoorbeeld het waarnemen van planten, 

luisteren naar vogels, ruiken van de geur-
vlaggen om te mediteren.

Zalige moment
Ik vertrek ’s morgens in het halfdonker en 
begin aan mijn pad. Ik loop stil en lang-
zaam en word echt wakker. De impulsen 
volgend die mijn zintuigen me ingeven 
loop ik van grasspriet naar blaadje, van 
vlinder naar steen en zo verder. Bij elke 
stop observeer ik de details van wat mijn 
aandacht getrokken heeft en geniet zou 
je kunnen zeggen. Ik weet dat dit zalige 
moment benoemen en analyseren het kan 
verstoren. Daarom stel ik dit zolang ik 
kan uit en blijf aandachtig observeren. In 
dit ‘aandachtig’ zit ’m nu ‘de truc’, waar-
door deze beschrijving net iets anders 
wordt dan van een natuurwandeling. De 
aandacht voor wat je ziet, samen met we-
ten dat je het ziet en dit bewust blijven, 
maken het tot een bijzondere ervaring. 
Proberen jezelf bewust te blijven terwijl 
je waarneemt, brengt je in een soort me-
ditatieve staat. En telkens wanneer ik er 
uitschiet en in gedachten verzonken mijn 
boodschappenbriefje voor morgen aan het 
maken ben, laat ik de gedachte los om me 
weer bewust te worden van mijzelf en van 
dat waar ik naar luister of kijk. Of wan-
neer ik merk dat ik eruit ben doordat mijn 
pas zich versnelt en ik opeens weer doel-
gericht meegenomen wordt, breng ik me-
zelf weer terug naar ont-moeten.

Heel nabij
Observeren in zo’n meditatieve sfeer 
maakt elke observatie tot een bijzondere 
gebeurtenis. Meevoelen met een tak over 
het pad gebogen, slakken die in cirkeltjes 
liggen om hun materiaal uit te wisselen, 
de zachte dragende aarde onder je afrol-
lende voet, de figuren die de stroom in 
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Draag uw kleine levenszegen 
naar het dromenloze land, 
lijk de golv’ heur oogst bewegen 
tot zij zachtjes breken 
tegen het doodstille strand. 

Zie de boom de paden tooien 
rondom zijne stille voet, 
laat uw ziel zich zo ontplooien 
en haar bloem om zich strooien 
uit een vroom gemoed. 

Leer u aan de stilte laven: 
waar het leven u geleidt. 
Zij is uwe veil’ ge haven 
want zij is de grote gave 
van de eeuwigheid.

Sluit de stilte in uw gaarde, 
wees in haar gelukkig kind: 
al wie z’aan haar schoot vergaarde 
alle zaligen op aarde 
hebben haar bemind.

De Stilte

2. 

3.

4.

5.

t.: C.S. Adema van Scheltema
m.: Willem Vogel, 2008

het water van de beek tekent ... stuk voor 
stuk observaties, hoe simpel ook, die je 
kunnen raken en ontroeren. Het voelt heel 
nabij; het is werkelijk ontmoeten. 

Mijn pad
Op deze wijze al zo lang rondlopend be-
ginnen het bos en zijn bewoners steeds 
meer als mijn nieuwe buren aan te voe-
len die mij als ik ‘s morgens kom begroe-
ten. De kraaien als boswachters voorop 
schreeuwen dat ik er aan kom. Maar ook 
die marter, net wakker geworden en uit 
zijn slaapkamertje gekomen, - dat ree-
tje, die vossen en eekhoorns die allemaal 
nieuwsgierig dichterbij komen en mij 
blijkbaar niet ervaren als verstorend of 
angstaanjagend. Zo loop ik rond en ben 
niet anders dan zij: deel van de natuur.
Meer en meer begin ik mijn pad te zien 
als Mijn Pad, waar ik leer mijzelf af te 
stemmen op en dankbaar te voegen in het 
grote leven dat alles doordringt. Wat een 
genot!

In stilte aanschouwen
Naast de analyserende observerende me-
thode om de wereld om je heen te be-
grijpen bestaan er ook andere manieren 
en een daarvan is wat men ‘schouwen’ 
noemt. Bij de schouwende mens ontbre-
ken bedoelingen en verwachtingen als 
hij om zich heen kijkt. Hij is open om te 
ontvangen wat de wereld hem te vertel-
len heeft. Wie schouwt staat eenvoudig-
weg ontvangend, afwachtend en zonder 
bewuste bedoeling in de wereld. Deze 
manier van waarnemen gaat niet uit van 
persoonlijke verwachtingen, noden en ge-
voelens. Eerder is het een deelnemende 

waarneming, waarbij de mens de werke-
lijkheid die zich aan hem ‘voordoet’ geen 
betekenissen oplegt maar deze van haar 
ontvangt.
 
Tot het zich prijsgeeft
Stilte vraagt om stilstand. Stilstaan bij 
wat zich nu aandient, in mezelf en om 
mij heen. Het is ‘open waarnemer’ zijn, 
met aandacht betrokken geraken, met je 
hele wezen aanwezig zijn en invoelend 
luisteren. Stil zijn wordt zo ook medite-
ren. Mediteren op deze wijze is je sterk 
bewust worden van je omgeving. Het is 
verwonderd naderbij komen. Door stilte 
leggen we de dingen niet onze eigen in-
terpretaties op, maar maken we ruimte in 
onszelf opdat hetgeen we zien kan spre-
ken in ons. Wanneer we zo onze vensters 
(zintuigen) hebben schoon geveegd kan 
de werkelijkheid ons heel anders toeschij-
nen. Zo mediterend kunnen we door elk 
voorwerp, dier, plant of mens de oneindig-
heid ontmoeten, het mysterieuze van het 
leven zien achter de sluier van het zicht-
bare. Schouwen is een vorm van vermoe-
den dat de werkelijkheid een geheim be-
vat en je wacht in stilte tot het zich aan je 
openbaart, zich prijsgeeft.

(© Foto’s: Carla Heisteeg)

La Verna
6 juni 9.30 u. - 16.30 u. Voettocht 
rond Eilandspolder.
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ 
Amsterdam; (020) 346 75 30; 
info@laverna.nl
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Marjoleine de Vos (1957) is dichter, redacteur 
en columnist van NRC Handelsblad. Daarnaast 
zijn er ook columns van haar te lezen in opi-
nieblad VolZin en Happinez. Ze groeide niet 
met religie op, maar het thema speelt wel een 
belangrijke rol in haar werk. ‘Het heeft me al-
tijd geïntrigeerd als een manier om binnen een 
traditie zin te geven aan het leven of beter ge-
zegd zin te vinden. Zingeven klinkt alsof je het 
van buitenaf naar binnen haalt, maar het gaat 
natuurlijk om iets dat in je eigen leven te vin-
den is. Religie is een manier om uit te drukken 
of vorm te geven aan wat anders geen uitdruk-
kingsvorm heeft. Denk aan belangrijke gebeur-
tenissen en feestdagen.’

Ik geloof
Hoewel religie haar interesse heeft, wil ze zich 
niet direct een religieus mens noemen. ‘Lange 
tijd heb ik het verlangen gehad om te geloven. 
Ik wilde er graag bij horen, maar om de een 
of andere reden is het me nooit gelukt. Nooit 
kwam het moment waarop ik kon zeggen ik 
geloof. Misschien was het ook wel de verkeerde 
vraag. Er was een grote behoefte om me thuis 
te voelen en wellicht heb ik mezelf daarmee 
overvraagd. Nu merk ik dat ik een andere rich-
ting ingeslagen ben. De behoefte om ergens bij 
te horen is minder. Misschien heb ik me neer-
gelegd bij het feit dat het toch niet zal gaan.’

Kerkelijke dwingelandij
Wanneer Marjoleine de Vos spreekt over ergens 
bijhoren doelt ze op de aantrekkingskracht die 
de katholieke kerk op haar had. ‘Het bijwonen 
van de mis vond en vind ik prettig, maar op 
het moment dat ik erbij wil horen moet ik de 
hele kerk omhelzen en dat gaat me echt een 
stap te ver. Die hele institutionele kant en al 
die kerkpolitiek, ik moet er niet aan denken. 
En wat dat betreft is de kerk er de laatste ja-
ren niet leuker op geworden.’ Het probleem zit 
voor haar vooral in een vervelend soort dwin-
gelandij van de kerk. ‘In principe is er natuur-
lijk heel veel ruimte. Ik kan met een hele groep 
mensen in de kerk zitten, naar dezelfde dingen 
kijken en luisteren, maar iedereen interpreteert 
het vervolgens op een eigen manier. Iedereen 
kan een verhaal op een andere wijze opvat-
ten. Maar de kerk propageert dat er maar één 
antwoord is, waarmee ze dictatoriaal wordt en 
daar wil ik dan weer niet bijhoren.’

Woordeloos
In haar columns en artikelen komen regelmatig 
religieuze thema’s aan de orde. Het lijkt alsof 
het schrijven voor haar een manier is gewor-
den om met religie om te gaan. ‘Voor een deel 
is dat zo. Maar het probleem van een column 

is natuurlijk dat het heel erg talig is. Je hebt 
alleen maar woorden. Als het over religie en 
spiritualiteit gaat dan is de kern daarvan juist 
woordeloos. In die zin werkt een gedicht beter, 
bij een gedicht zit er ruimte tussen de woor-
den, in een column is dat niet het geval.’ 

Niet alleen persoonlijk
Religie en religieuze thema’s zijn in de litera-
tuur terug van weggeweest. Waren ze in de ja-
ren tachtig en negentig verbannen tot het pri-
védomein, ineens mag het weer, ook in de lite-
ratuur. ‘Er is in de loop van de jaren negentig 
iets opengebroken. In die periode kreeg ik zelf 
belangstelling voor religie. Maar ik natuurlijk 
niet alleen; mijn zoektocht is nooit alleen een 
persoonlijk en individueel zoeken. Met mij zag 
ik veel andere mensen ook op zoek en met het-
zelfde in de weer. Het werd in de breedte weer 
tijd om te gaan kijken naar zingeving en zin-
gevingsvragen. In de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw is veel weggehaald maar er 
is niets voor in de plaats gekomen. De honger 
is echter gebleven. Daardoor groeide er belang-
stelling voor New Age en spiritualiteit in het 
algemeen.’ 
Of de literatuur door de herontdekking van re-
ligie en zingevingsvragen wezenlijk veranderd 
is weet Marjoleine de Vos niet. ‘Het is natuur-
lijk wel zo dat het nu makkelijker is om over 
levensbeschouwelijke thema’s te schrijven en 
te spreken. De een maakt daar gebruik van en 
de ander doet dat niet. Ik denk niet dat het de 
literatuur echt heeft veranderd, wel is er meer 
openheid gekomen in de literatuur.’

Behoefte aan identiteit
Volgens Marjoleine de Vos speelt hierin ook het 
verschil tussen de generaties mee. ‘Mensen van 
mijn generatie en jonger kijken onbelast naar 
het christendom. We kijken naar wat het aan 
waardevols te bieden heeft. De vorige generatie 
heeft er de kriebels van gekregen en heeft zich 
er van bevrijd. Dit maakt dat juist jongeren in-
teresse hebben en nieuwsgierig zijn.’ De komst 
van de islam heeft hierin ook een belangrijke 
rol gespeeld. ‘De laatste jaren zijn we door 
de komst van de islam ineens geconfronteerd 
met mensen die iets geloven. Dat roept vragen 
op over de eigen traditie. Ineens gaan mensen 
zeggen dat ze eigenlijk katholiek of eigenlijk 
protestant zijn.’ Maar gaan ze zich dan tegen 
de islam afzetten of gaan ze hun eigen traditie 
herontdekken? ‘Er ontstaat een behoefte om je-
zelf aan jezelf duidelijk te maken. Ineens ont-
dekken mensen dat zij ook ergens bij willen 
horen, ze willen ook iets over zichzelf zeggen. 
Er groeit de behoefte aan een eigen identiteit 
tegenover de identiteit van de ander.’

Franck Ploum

Als een kind

Haar columns zijn in diverse en vooral inhoudelijk verschillende bladen en kranten 
te vinden. Zo schrijft ze voor NRC en tegelijk ook voor Happinez. Haar dichtbundels 
vinden hun weg naar menig boekenkast en zingeving is een belangrijk thema in haar 
werk. Een gesprek met Marjoleine de Vos over de plaats van religie en zingeving in de 
literatuur.

Geloof belijden

Ik geloof 
in God, de Oneindige, 
de Levende, de Zorgende 
die alles in leven heeft geroepen 
die mij gewild heeft als mijzelf 
en als deel van het geheel.
Ik geloof 
in Jezus Christus, 
liefste geschenk van God, 
Maria's zoon en mijn broeder, 
die mij de weg wijst 
naar een leven van mededogen, 
vreugde en hoop.
Ik geloof 
in de Geest, adem van God,
 woord van Jezus die in mij 
leeft en mij drijft 
op zoek naar gerechtigheid, 
waarheid en eenheid.
Ik geloof 
in de gemeenschap van mensen, 
lief en leed delend, 
in vrede levend, 
als God elkaar 
op handen dragend,
als Jezus elkaar 
in liefde vergevend, 
elkaar bemoedigend en 
troostend als de Geest. 
Zo zal het eindelijk worden!

Helmi van Straten-van Beeck

Illustraties: Piet Peeters CSSp 
(© Foto’s: Huub Sanders)
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Eigen spiritualiteit
De terugkeer van de religie zal niet tot ge-
volg hebben dat de oude vormen weer 
opgepakt worden en mensen weer verlan-
gen naar vroegere tijden. ‘Het wordt nooit 
meer zoals het was, dat geldt zowel voor 
de katholieke kerk als voor de protestantse 
kerken. Nu worden voor een groot deel de-
zelfde vragen gesteld als vroeger, maar de 
antwoorden worden niet meer gevonden 
in de bestaande kerkelijke instituten. Eer-
der ontwikkelt zich bij mensen een eigen 
spiritualiteit, terwijl er vroeger veel meer 
gemeenschappelijkheid was. In wat we 

dan is alles niets. Tenzij er iets diepers zou 
zijn wat wél blijft. Wat blijft moet dan bui-
ten onszelf staan. Maar als het niet aan 
verandering onderhevig is, kan het dan 
nog wel bestáán? Ze zoekt de ruimte tus-
sen iets en niets. Deze thematiek raakt aan 
waarmee ikzelf, maar naast mij nog heel 
veel andere mensen, bezig ben. Ik heb het 
boek nu twee keer gelezen. Erbij en er-
naast lees ik dan Rilke, die met dezelfde 
vragen bezig is, maar op een andere ma-
nier. Dat vind ik dus erg interessant.’ 

Openstaan
Maar interessant is iets anders dan dat het 
je ook raakt. ‘Nee, het raakt echt, omdat 
het me helpt een manier te vinden om in 
het leven te staan.’ Wat is die manier dan 
die je gevonden hebt? ‘Het gaat om ele-
menten. Vooral dat ik me niet naar binnen 
moet keren. Dat ik niet bezig moet zijn 
met wat mijn belang is, met hoe de wereld 
op mij reageert, maar wel met mijn relatie 
tot de wereld en mijn omgeving. Ik moet 
het loslaten. Ik moet meegaan met de we-
reld zoals die is. Niet in verzet komen te-
gen het leven, maar het nemen zoals het 
zich voordoet.’ Hoe doe je dat? ‘Door te le-
ven als een kind of als een dier. Met de na-
druk op als, want ik ben geen kind en ook 
geen dier. Maar het gaat om de houding 
van niet steeds willen begrijpen en door-
gronden, maar gewoon openstaan voor het 
leven zoals het zich aandient.’

Het woord ‘design’ - ‘ontwerp, plan, pa-
troon, model, opzet’ - is in. Henk Ooster-
ling filosofeert er in Trouw (14/09/08) 
over en is ervan overtuigd, dat we uit de 
hyperconsumptie kunnen terugkeren en 
meewerken aan een duurzamere wereld. 
In alles speelt design een rol ... welke de-
signs we dagelijks moeten oppakken en 
hoe we er gebruik van dienen te maken ... 
consumeren moet, elke dag weer. Soms 
word ik moe van alles wat me wordt op-
gedrongen. Het journaal moet wachten 
tot de reclame zijn gebruiksraad gegeven 
heeft voor gezond zijn en vooral ‘erbij ho-
ren’. 
We moeten zuiniger worden met aan-
schaffen en gebruiken. Elders in de we-
reld komen mensen oneindig veel tekort. 
Privé kunnen we daaraan nauwelijks iets 

Joke Forceville-van Rossum

Verbeter de wereld

Herhaaldelijk kom je het woord ‘design’ tegen, te vertalen met ontwerp, plan, 
dessin, patroon, model, vormgeving, opzet. 

verbeteren; ook niet met donaties. Toch 
kan iedereen een begin maken met oplos-
singen in deze. Niet naar de show van het 
modehuis gaan, om verleid te worden tot 
weer nieuwe aankopen. Niet elke morgen 
uitgebreid douchen om fris te zijn. Dit be-
spaart veel water en elektriciteit. Zuiniger 
met etensresten omgaan. Kliekjes bewa-
ren, waarvan nog iets smakelijks te ma-
ken valt. Oud brood roosteren! Wanneer 
ik uit ga eten, schaam ik me voor wat er 
na dat etentje allemaal wordt teruggeno-
men en weggegooid.
Er is ook een duurzaam design, zegt Henk 
Oosterling. Kleding van cassettebandjes, 
die anders in de vuilnisbak verdwijnen; 
een kinderstoeltje van duurzaam plastic. 
Veel steden willen gebruikt plastic gaan 
inzamelen en daarmee met een nieuw 

soort design komen. Ons kleine landje 
kan het water- en voedseltekort elders in 
de wereld niet even verhelpen. Maar: Ver-
beter de wereld, begin bij jezelf! Als we 
hieraan gehoor geven, verandert er iets op 
aarde! Als in gezin en op school het goede 
voorbeeld wordt gegeven, gaat de design-
visie de goede kant op. We kunnen daar-
mee nú beginnen!

nieuwe spiritualiteit noemen ligt niet zo-
veel nadruk op het gemeenschappelijke.’ 
Vind je dat erg? ‘Nee dat vind ik niet erg. 
Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik dit kan 
zeggen omdat de oude gemeenschappen er 
nog zijn. Maar wanneer niemand ze meer 
opzoekt zijn ze natuurlijk ten dode opge-
schreven.’ Maar is het niet zo dat juist de 
jonge mensen die de kerk weer opzoeken 
toch het oude willen ervaren? ‘Ja, de be-
keerlingen zijn zelden progressief. Ze zoe-
ken vastigheid en hopen die te vinden of 
terug te vinden. Mensen die trouw geble-
ven zijn aan de bestaande gemeenschap-
pen zijn met veranderingen meegegroeid, 
maar nieuwkomers willen dat het oude 
vertrouwde geboden wordt en dat juist niet 
alles nieuw is.’

Tussen iets en niets
Kun jij je eigen houvast vinden in de litera-
tuur? ‘Ik wel, alhoewel ik me realiseer dat 
dit net als de vrije spiritualiteit een zeer 
individuele weg is. Er is dus altijd meer en 
de literatuur kan het niet alleen zijn. Maar 
alle grote vragen komen erin aan de orde. 
Een boek dat me in de afgelopen periode 
erg geraakt heeft is Wat blijft van Patricia 
de Martelaere. Zij stelt in dit essay de vraag 
naar wat ons draagt als uiteindelijk alles 
vervliegt. Wat vandaag een druppel is, is 
morgen een rivier. Wat ooit een vis was, 
wordt een zoogdier. De mens is ontstaan 
uit het dier en zal terugkeren tot stof. Dus 

Marjoleine de Vos
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Er verandert de laatste tijd nogal wat in 
het gebruik van de Nederlandse taal. Zo 
zijn er mensen die in woorden en zinnen 
de klemtoon verkeerd leggen. De pápoea’s 
zijn al lang geleden papóéa’s geworden 
en Rósmalen heet sinds er een groot ten-
nistournooi gehouden wordt Rosmálen. 
Het lijkt een trend, een iet of wat modi-

samengesteld door Taalclub. Bij Taalclub 
denk je aan een meerkoppige studiegroep 
of literaire actiegroep. Bij navraag blijkt 
Taalclub echter niet te staan voor een stu-
diegroep of literair gezelschap maar voor 
een bekende en populaire neerlandicus 
uit het zuiden van het land. Aan het einde 
van de inleiding zegt de auteur dat ‘De 

verhoudingen tussen taal en taalgebruiker 
beter in evenwicht te brengen. Maar het is 
daarbij dus beslist niet zo, dat de Taalclub 
alle taalregels overboord gooit. De Taal-
club is juist voorstander van verzorgd en 
correct taalgebruik, maar dan wel op basis 
van een taalregelsysteem dat past bij de 
gebruikers van de taal.’ Overigens is Gro-
ter als een prettig leesbaar boekje. 

Hele heel
Een van de besproken fouten in genoemd 
boekje van Taalclub is het algemeen inge-
burgerde bijvoeglijk gebruik van het bij-
woord ‘heel’ in uitspraken zoals ‘Het is 
een hele mooie fiets’, terwijl het volgens 
de regels een ‘heel mooie fiets’ moet zijn. 
‘Sommige mensen reageren op zo’n zin 
steevast met de flauwe opmerking: Ja, stel 
je voor dat je een halve mooie fiets had ge-
kocht.’ Aldus het oordeel van Taalclub die 
beide zegswijzen goedkeurt: zowel heel 
mooie als hele mooie is vanaf heden cor-
rect Nederlands. Maar hoe leg je kinderen 
en buitenlanders die Nederlandse taalles 
volgen nu uit dat zere mooie dag wel fout 
is? Of is dit niet of binnenkort niet meer 
fout? Er is nog een tv-journaalpresentator 
die de kijkers ’s avonds ‘een heel prettige 
avond’ toewenst. Dit doet me toch goed zo 
vlak voor het slapen gaan! 

Als een olievlek
Het verbuigen van bijwoordelijk gebruikte 
woorden als waren het bijvoeglijke naam-
woorden neemt hand over hand toe. En 
dit niet alleen bij kinderen, mensen met 
een taalachterstand of lieden die minder 

Peer Verhoeven

Hetzelfde dan groter als

Onlangs meldde het Journaal dat in het onderwijs meer aandacht besteed 
moet worden aan de Engelse en Nederlandse taal. De samenleving is blijkbaar 
niet tevreden over het peil dat de jeugd in deze op school bereikt. Maar zou 
het kunnen zijn dat deze samenleving ook eens de hand in eigen boezem moet 
steken? Met de vinger naar de school wijzen lijkt op jezelf schoonpraten en 
het takenpakket bij anderen neerleggen is o zo gemakkelijk.

Vogels ken je aan hun lied, mensen aan hun spraak. (© Foto: Elly van Doorn)

eus aandoend verschijnsel. Ook wordt 
in zinnen de klemtoon verkeerd gelegd 
waardoor bijzaken in vergelijking met de 
hoofdzaken onlogisch veel nadruk krij-
gen. Zo is er een presentatrice van het 
weerbericht die lange tijd de wind úít het 
westen in plaats van uit het wésten zag 
komen en meedeelde dat het weer morgen 
beter wórdt i.p.v. dat het mórgen beter 
wordt. Het klinkt niet al te intelligent. 

Helemaal ingeburgerd
Sommige nieuwere spreekwijzen lijken 
al lang ingeburgerd en aanvaard. Dat ‘zij 
slimmer is dan hem’ is al bijna algemeen 
spraakgebruik. Ook dat ‘zij slimmer is als 
hem. Niemand lijkt er nog over te vallen 
dat na de overtreffende trap als gebezigd 
wordt in plaats van dan. Ook het omge-
keerde schijnt ingang te gaan vinden. Het 
Brabants Dagblad meldde onlangs dat de 
bibliotheek in Helvoirt in hetzelfde ge-
bouw ondergebracht wordt dan eerst. Op 
een gedachtenisprentje van oktober 2008 
staat de op zich fijnzinnige uitspraak Een 
kus klinkt langer na, als een schot van 
een kanon. In deze context zal iedereen 
van goede wil wel aanvoelen hoe en wat 
er bedoeld is, maar de komma is over-
bodig, wekt zelfs misverstand en het als 
verpest de sprekende tegenstelling tussen 
een kus en een kanonsschot. Komma’s en 
puntkomma’s worden trouwens vrolijk 
door elkaar gebruikt. Daarbij is de komma 
sterk favoriet en wordt dikwijls gebruikt 
terwijl er een punt of minstens een punt-
komma had moeten staan. Het hoort alle-
maal bij een taal die zich ontwikkelt, hoor 
je zeggen. 

De Taalclub stelt
Onlangs verscheen het boekje Groter als 

voorstellen die in dit boek staan worden 
gesteund door een groot aantal mensen. 
Zij vormen samen de Taalclub’. In het 
boekje worden tachtig min of meer neteli-
ge taalkwesties kort en bondig besproken. 
Voor alle gevallen wordt een oplossend 
voorstel gedaan. De Taalclub blijkt nogal 
toeschietelijk al zegt hij van zichzelf echt 
niet alles goed te keuren. ‘De Oostenrijkse 
schrijver en journalist Karl Kraus (1874-
1936) stelde terecht dat de taal niet de 
dienstmeid moet zijn van de taalgebrui-
ker. Het omgekeerde echter is nog on-
wenselijker. Met dit boek proberen we de 

Brabants Dagblad 19/08/08
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met het Nederlands vertrouwd zijn en ook 
niet alleen in bakerpraatjes en bij keuve-
lende buren. De schrijvende en de spre-
kende pers doen dapper mee. Onlangs had 
een radioreporter het over een bijzondere 
school voor ‘hoge begaafde’ kinderen. 
In dit geval snap je nog wel dat het over 
hoogbegaafden gaat. In die dagen meldde 
een stem in de ether dat ‘oude militairen’ 
naar hun vroegere gevechtsterrein terug-
gingen. In dit geval wordt het al gissen. 
Gaat het nu over oude heren die lang ge-
leden de militaire dienst verlaten hebben, 
ooit ergens vochten en daar nu nog eens 
een kijkje willen gaan nemen? Of gaat het 
over ‘oud-militairen’ - mannen en vrou-
wen die na verloop van tijd het dienstver-
band vaarwel hebben gezegd, inmiddels 
een ander beroep uitoefenen en nu nog 
eens terug willen naar een land waarnaar 
ze kort geleden werden uitgezonden ? Het 
Brabants Dagblad meldde een tijdje gele-
den ook, dat ‘Een ernstige zieke man over-
vallen’ was. En dik gedrukt kopte deze 
krant dat ‘de VVD meer ziekenhuizen en 
betere bereikbare artsen wil’. Zo te lezen 
vindt de VVD dat de momenteel bereik-
bare artsen niet goed genoeg zijn. Onder 
een foto in deze krant stond onlangs dat 
het nieuwe restaurant door ‘verstandelijke 
beperkte mensen’ gerund wordt. Zo breidt 
de olievlek zich uit. Mede in de taal krijgt 
een cultuur vorm. Of is dit te zwaar ge-
tild?

Zaken zijn zaken
Er heeft een regel bestaan die zegt dat het 
voornaamwoord dat betrekking heeft op 
mensen een ander is dan het betrekke-
lijke voornaamwoord bij dingen, planten 
en dieren. Het kind, van wie het speelgoed 

was afgenomen ... De planken waarvan 
sommige gescheurd waren ... Het was fout 
om te zeggen of te schrijven: de mensen 
of het kind waarvan. Momenteel lijkt het 
menselijke betrekkelijke voornaamwoord 
vergeten en uit de taal verdwenen. Ook 
als het mensen betreft gaat het steeds over 
‘waarvan, waaraan, waarmee’ in plaats 
van ‘van wie, aan wie, met wie’... Getuigt 
dit fenomeen toch van verzakelijking van 
mens en samenleving? 

Hier en daar
Wie erop let moet het opgevallen zijn 
dat het bijwoord ‘hier’ in samenstellin-
gen zoals hierin, hiermee, hierover ook in 
onbruik is geraakt. Je komt het nog zel-
den tegen. Het is altijd ‘daarin, daarmee, 
daarover’. ‘Ik hoop dat je daarmee tevre-
den bent’ zei de man die hem een cheque 
overhandigde. Het had hier duidelijk hier-
mee moeten zijn. Er is een groot verschil 
tussen hier en daar. ‘Hier’ wordt van na-
bije zaken gezegd; ‘daar’ van mensen, 
dieren en dingen op afstand. Verraadt de 
overwoekering van ‘hier’ door ‘daar’ dat 
afstandelijkheid het gewonnen heeft van 
nabijheid en zegt dit iets over de sfeer in 
de samenleving en de sfeer van leven in 
het algemeen? 
Het is duidelijk dat de aanwijzende voor-
naamwoorden ‘dit’ en ‘deze’ ook het 
veld hebben moeten ruimen. Misschien 
valt het alleen eindredacteuren en cor-
rectors op, dat deze nog maar nauwelijks 
in kranten en artikelen gebruikt worden. 
Het is d’r in en d’r uit ‘dat’ en ‘die’. Dit 
leidt soms tot een hakkeltaaltje zoals in 
‘Je snapt toch wel dat dat niet kan’. Maar 
het verdwijnen van ‘dit’ en ‘deze’ lijkt me 
ernstiger. Deze aanwijzende voornaam-
woorden worden gebruikt voor nabije 

uit haast; meer niet. Alles moet snel; ook 
spreken en schrijven. En het is inderdaad 
een feit dat met name door presentatoren 
op radio en tv en door cabaretiers ontzet-
tend snel gesproken wordt. Waarschijn-
lijk is dit vele ouderen en mensen die wat 
langzamer van begrip zijn te machtig. Ze 
kunnen het niet volgen, maar wie heeft 
daar boodschap aan? We leggen plankiers 
aan en nemen bij nieuwbouw de nodige 
maatregelen zodat ook gehandicapten 
en ouderen ruimtes kunnen binnengaan. 
Maar van ons spreken maken we een ka-
kofonie waarmee minder flitsende geesten 
geen weg weten. Er zijn ook mensen die 
het allemaal gewoon als ontwikkeling van 
de taal zien. Ik denk er - op dit moment 
in ieder geval - anders over en zie som-
mige taalvervormingen als tekenen van 
groeiende afstandelijkheid, verzakelijking, 
vervreemding en dus uiteindelijk vereen-
zaming. 

zaken en hebben danook een andere ge-
voelswaarde dan ‘dat’ en ‘die’ welke voor 
mensen en dingen op afstand in de mond 
genomen worden. Dit en deze klinken 
warmer; dat en die wijzen op en maken 
afstand. Mag achter en onder deze ont-
wikkeling van de taal verzakelijking, ver-
harding, afstandelijkheid vermoed wor-
den? 

Andere meningen
De meeste mensen lijken niet zo zwaar te 
tillen aan wat in de ogen van sommigen 
de taal vervuilt, mogelijk op cultuurver-
val wijst en een fenomeen van toenemen-
de verzakelijking en afstandelijkheid is. 
Er zijn er die zeggen dat het allemaal te 
maken heeft met slordigheid die ontstaat 

Brabants Dagblad 17/09/08

 

Ron Magnée De Rode Rik ... Brabants Dagblad 
28/02/09

 

Tekst op een gedachtenisprentje, oktober 2008

De Taalclub Groter als. Nieuwe regels voor het 
Nederlands van nu. Adr. Heinen Uitgevers, 
2008; ISBN 978 90 8680 098 8.
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Beeldend kunstenaar Jan Tregot (Tholen 
1970) maakte dit monument van ruim 
tweeënhalve meter hoog, opgebouwd uit 
een loden voet, boeken van een katholieke 
encyclopedie en een kerk van keramiek. 
Of het leek? Daarover hoefde Edward 
Schillebeeckx zich niet zelf uit te spreken. 
Professor Erik Borgman, door Vrij Neder-
land gerekend tot de twaalf scherpzinnig-
ste denkers van ons land, liet zijn licht 
erover schijnen. Even leek het alsof Borg-
man zich er gemakkelijk vanaf zou ma-
ken. ‘Naast het monument kunt u op dit 
moment het origineel zien zitten. Het lijkt 
me een mooie opgave voor u als publiek 
om u af te vragen of u er een gelijkenis in-
ziet.’ Gelukkig ging de Schillebeeckx-ken-
ner-bij-uitstek zelf zijn opgave aan.

Encyclopedie
Monumentaal, stevig en geordend. Dat is 
wat Borgman direct opviel aan het door 
Tregot gemaakte monument. ‘Dit is Ed-
ward niet!’ was Borgmans’ eerste reactie. 
Schillebeeckx’ werkkamer stond altijd vol 
boeken, maar deze waren nooit orden-
telijk gestapeld. ‘Edward bouwde vanuit 
de chaos.’ Maar een scherpzinnig denker 
blijft niet hangen bij zijn eerste interpre-
tatie. ‘Schillebeeckx is oeverloos. Hij las 
ontelbaar vele boeken, want er valt al-
tijd meer te weten. Ook de teksten die hij 
schreef konden altijd langer, uitvoeriger. 
Zijn boek Gerechtigheid en liefde telt bijna 
duizend bladzijden. Het is dat de uitge-
ver het genoeg vond, anders had hij er 
nog vijfhonderd aan toegevoegd.’ Volgens 
Borgman dragen Schillebeeckx’ teksten 
bij aan het fundament van wat we moeten 
weten. ‘Niet voor niets heeft Jan Tregot 
een encyclopedie gebruikt: de wereld in 
een notendop.’

Vuurtoren
‘Dit monument is een rots,’ vervolgt Borg-
man. ‘Geen letterlijke rots, zoals Tregot 
in veel van zijn andere beelden gebruikt, 
maar een figuurlijke. De rots van het we-
ten, de kennis en de waarheid. De kennis 
die Schillebeeckx verzamelde en beschreef 
reikt naar God, verlossing, bevrijding. Als 
je het zo bekijkt, verbeeldt die torenhoge 
boekenstapel met de kerk erboven Schil-
lebeeckx’ werk erg goed.’ Het rood en wit 
van het monument doet Borgman aan een 
vuurtoren denken. ‘Het evangelie verge-
lijkt het Woord van God met een lamp. 
We kunnen ergens naar opkijken en het 
Woord doet een licht schijnen op waar we 
zijn. Ondanks zijn openheid en voorzich-
tigheid wilde Schillebeeckx iets verkondi-

gen. Niet met schetterende trompet. Hij is 
bescheiden, maar zijn werk moet wel hoog 
op een standaard gezet worden. Dat is ook 
een belangrijke taak van de theologie.’

Aanlegsteiger
In de loden voet van het monument ziet 
Borgman een aanlegsteiger: ‘Het is een 
plek om aan te meren, maar je hoeft er 
niet te blijven. Schillebeeckx vindt dat de 
kerk het leven niet hoeft over te nemen. 
Het leven is goed zoals het is. Bij de kerk 
of de theologie kun je aanleggen als je er 
behoefte aan hebt en er vervolgens, wel-
licht iets beter toegerust, weer van weg-
varen.’ De stevigheid van het monument 
staat in schril contrast met de breekbare 
bejaarde aan wie het is opgedragen. ‘Het 
leven van Edward Schillebeeckx nadert 
zijn einde, maar Schillebeeckx’ werk én 
het monument van Jan Tregot, hebben de 
kracht om hem ook na diens leven tast-
baar te houden.’

Linda Vogelesang

Als een rots

Oog in oog met je eigen monument. Het overkwam zondag 26 april de vierenne-
gentigjarige theoloog prof. mag. dr. Edward C.F.A Schillebeeckx bij galerie Inter-
medi-Art in Nijmegen.

Je loopt er vast toevallig langs 
vandaag of morgen: 
als je je fiets daar wegzet 
kom je er voorbij. 
Daar staat ’t midden in de stad, 
bijna verborgen,
verstopt achter ’n winkelgalerij. 
Je komt er vast wel eens 
toevallig langs gelopen. 
Als je in mei geniet 
van ’t jonge frisse groen. 
Ga dan eens binnen, 
want de deur staat altijd open, 
dat zou je nou een keer 
echt moeten doen! 

Kom hier dan maar eens zitten, 
zomaar even ’n moment. 
Kom hier maar even zitten 
als je uitgewinkeld bent. 
Kom hier maar even schuilen, 
als het regent is het droog. 
Je zit hier even met Maria 
oog in oog. 
Je mag hier komen zitten 
als je even hier wilt zijn. 
Gewoon een beetje mijmeren 
is soms wel even fijn.
Kom even tot jezelf 
of brand ’n kaarsje, heel devoot 
In ’t kapelleke van 
Ons Lieve Vrouw ter Nood.

Vlak om de hoek daar 
is het vol op de terrassen
een stukje verder gaat 
een flatscreen van de hand.
Er lopen mensen 
langs met volle plastic tassen 
dit is het jachtig rijk 
van koning klant. 
Daar middenin is de kapel 
als ’n oase 
voor wie het even 
met de drukte heeft gehad. 
Het is een plekje waar je 
rustig uit kunt blazen van 
alle stress en drukte in de stad.

Kom hier dan maar eens zitten, 
zomaar even ’n moment ... 
 
Ons Lieve Vrouwke zit in Tilburg 
bij de mensen in het bloed, 
dat hebben we hier altijd al gehad. 
We stappen op de fiets en gaan 
naar Kevelaer toe als ’t moet, 
of hier naar dit kapelleke 
in de stad!

Dus kom hier maar eens zitten ... 

Ons lieve Vrouw ter Nood
Tekst & muziek: Wim Glorius

Ons Lieve Vrouw 

Bij illustratie: Erik Borgman (l) en Edward Schille-
beeckx bij Monument voor Edward Schillebeeckx van 
beeldend kunstenaar Jan Tregot; Foto: Truus Stevens

Geestelijk leven
Mei/juni 2009 Jezus ervaren; anders of 
uniek.
(024) 322 82 85; anna.metz@planet.nl 
of www.tgl.be
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Nel Beex-Roos

Levensboom en struikelstenen

Levensboom
Het monument is geplaatst omwille van 
de 1,1 miljoen mensen, joden en niet-jo-
den, die in de concentratiekampen maar 
niet in een gaskamer zijn omgekomen. 
Voor hen was er nog geen monument. 

Een eerbetoon 
Dat moest veranderen vond de zesentach-
tigjarige J. van Putten, die van oktober 
1943 tot april 1945 in kamp Buchenwald 
zat. Hij stichtte een fonds, legde de ge-
meente een plannetje voor en vroeg een 
vergunning aan. Zaterdag 11 april 2009 
is het monument door burgemeester Van 
Gijzel onthuld. ‘Dit monument is een eer-
betoon aan al die 1,1 miljoen concentra-
tiekamp-doden. Van de 1,6 miljoen men-
sen keerden er slechts 500.000 terug. Eén 
op de drie. Ik ben een van hen. Daarom 
moet het monument voor alles een beeld 
zijn, dat mijn vreugde en dankbaarheid 
uitstraalt’ aldus de heer Van Puitten. 

Buchenwald
Om aan tewerkstelling in Duitsland te ont-
komen dook Van Putten samen met twee 
vrienden onder in de Noordoostpolder. Op 
zeker moment probeerden ze elders hun 
geluk te zoeken. ‘Het ging goed tot vlak 

voor Parijs. Toen werden we aangehouden 
door de Grüne Polizei en moest ik naar 
Buchenwald.’ In het kamp heeft hij veel 
leed gezien en meegemaakt. ‘Overal stuit-
te je op doden. In de laatste weken verble-
ven er vijftigduizend mensen, terwijl het 
kamp op zeventienduizend berekend was. 
Ik was ernstig ziek, had tbc en zat in de 
dodenbarak. Toch was het geen opeensta-
peling van ellende. Ik heb ook goede her-
inneringen. Er werd gelachen en geleefd.’ 
De bevrijding van het kamp, geleid door 
de vermaarde Amerikaanse generaal Ge-
orge Patton, voelde als een milde ervaring. 
‘Geen feestelijk gevoel, meer een stil, blij 
besef: Nu is het over!’ 

Het leven gaat door
Met dit monument wil Van Putten aange-
ven, dat het leven hoe dan ook doorgaat. 
Je vindt er geen uitgesproken heldhaftig-
heid in terug. Daarom laat hij ook niets 
los over de kosten. Hij woonde destijds op 
het Mignot & De Blockplein. Daarom leek 
hem de stadstuin tussen de Vestedatoren 
en Smalle Haven een goede plek. Jo Coe-
nen, architect van de Vestedatoren, legde 
contact met de Limburgse kunstenaar Han 
van Wetering, die bekend staat om zijn 
kleurrijk beschilderde bronzen kunstwer-
ken. En dit is het ook geworden!

In de stadstuin van Eindhoven tussen de Vestedatoren en Smalle Haven staat 
een nieuw monument van kunstenaar Han van Wetering. En op het terrein 
van psychiatrische inrichting De Grote Beek in deze stad is een pad van strui-
kelstenen aangelegd. Nel Beex was bij de onthulling van beide gedenktekenen.

Razzia vereeuwigd
Begin mei heeft de Keulse kunstenaar 
Gunter Demnig (1947) vierentwintig strui-
kelstenen gelegd in een nieuw pad op het 
terrein van psychiatrisch ziekenhuis De 
Grote Beek Eindhoven. Ter nagedachtenis 
aan de vierentwintig joodse patiënten die 
in maart 1944 door de Duitsers werden 
weggehaald uit het ‘Rijkskrankzinnigen-
instituut’. Dit monument is te danken aan 
Bert Jans, seksuoloog op De Grote Beek en 
kenner van de geschiedenis van het insti-
tuut. Al jaren was hij van mening, dat die 
razzia ergens vereeuwigd diende te wor-
den. Voor een maquette voelde niemand 
iets. Toen las hij over de Stolpersteine. 
Die kregen meteen ieders goedkeuring en 
de financiën van de directie. 

Niets meer vernomen
In De komst van Joseph Alexis K. be-
schrijft Jans hoe de Rijks Psychiatrische 
Inrichting 13 maart 1944 bezoek kreeg 
van de Deutsche Sicherheitsdienst (SD). 
Ze kwamen vier joodse patiënten opha-
len. ‘Ik heb geen joden, alleen maar pa-
tiënten’, antwoordde geneesheer-directeur 
Mooij en beriep zich op zijn ambtseed en 
geheimhouding. Hij werd daarna gearres-
teerd en afgevoerd. De volgende ochtend 
kwam de SD met groot vertoon van macht 
terug. Nu wilden ze alle joden meenemen. 
Het personeel weigerde echter iedere me-
dewerking. De Duisters gingen vervolgens 
zelf in de bakken op zoek naar met een J 
gemerkte registratiekaarten. Vierentwintig 
joodse mensen werden bijeen gedreven en 
overgebracht naar Westerbork. 

De heer De Hond en de drieëntwintig an-
deren hebben ieder een monumentje ge-
kregen in het nieuwe pad tussen het ke-
telhuis en de oude begraafplaats. Het pad 
is Joseph Alexis Kerff-pad genoemd naar 
de eerste bewoner van het Rijkskrankzin-
nigeninstituut in 1918. Om steeds aan hen 
herinnerd te worden of om het met Gunter 
Demnig te zeggen: ‘Een mens is pas verge-
ten, wanneer zijn naam vergeten is.’

Spraakmakend
Een levensboom van twee uitgezaag-
de schijven. De bovenste ligt maar 
voor de helft op de onderste. Aan de 
boom drie takken, die ieder een tulp 
dragen. Op de bovenste schijf een 
leeuw. Op de stam een kil rekensom-
metje met als uitkomst 1.100.000 
concentratiekamp (KZ)-doden. Een 
zeer kleurrijk geheel, maar geen 
harde kleuren; zachtblauw, rose, 
geel en oranje. Van Putten, oud-
Philipsman, is tevreden. ‘Het moest 
een spraakmakend beeld worden en 
dat is het ook. De kleuren tasten de 
ernst van het onderwerp niet aan.’

Struikelstenen
Stolpersteine heten ze in het Duits, 
struikelstenen in het Nederlands. 
Subtiele monumentjes: keien van 
10x10x10 cm. met een bronskleurig 
metalen plaatje, waarin naam, ge-
boortedatum, datum en plaats van 
deportatie en indien mogelijk over-
lijdensgegevens. Nieuw concentratiekamp-monument (© Foto: Nel Beex-Roos)

Struikelstenen (© Foto: Nel Beex-Roos)
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Berichten
Redactie

Extra leerhuis

Naar aanleiding van de totstandkoming 
van de Paulusicoon en de ingebruikname 
van onze vernieuwde parochiezaal heeft 
de werkgroep van het Paulusjaar een ex-
tra leerhuisavond georganiseerd. Donder-
dag 28 mei om 20.00 uur spreekt dr. Filip 
Noël, norbertijn van Averbode, over een 
belangrijk moment tijdens het leven van 
Paulus: Paulus op de Areopaag. Waarom 
de Grieken hem niet begrepen en wij 
soms ook niet.
Entree € 3,- incl. koffie en thee. Graag 
vooraf aanmelden bij het parochiecentrum
e-mail: info@parochie-petrusenpaulus.nl

Parochie H.H. Petrus en Paulus, Vierwinden-
laan 9-11, 5037 MN  Tilburg; (013) 467 05 80.

Foto-expositie

Vier families - vijftien gezinnen - uit het 
netwerk van ATD Vierde Wereld, die ar-
moede met zich meedragen werkten een 
jaar samen met fotografe Mona van den 
Berg aan hun portretten, reportages en 
commentaar daarbij. Kinderen, jongeren, 
ouders, grootouders ... Een beeld van hun 
dagelijkse werkelijkheid en bijzondere 
levensmomenten; verhalen over waardig-
heid, trots, kracht, liefde en een bijdrage 
aan onze samenleving, een uitnodiging 
tot kennismaking. In 2009 reist deze foto-
expositie Doordouwers, generatiearme ge-
zinnen in beeld rond met een aanvullend 
aanbod van lezingen en informatieacti-
viteiten van ATD Vierde Wereld. Op die 
manier werkt ATD Vierde Wereld aan uit-
breiding van haar netwerk van vrienden 
en donateurs en aan een ruimere bewust-
wording voor een begripvolle en solidaire 
samenleving. 

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Re-
gentesseplein 13, 2562 EV Den Haag; (070) 
361 57 87; informatie@atd-vierdewereld.nl 

Rouwontmoeting

Donderdag 17 september 2009 start in 
Veldhoven een rouwontmoetingsgroep. 
Deze is bedoeld voor mensen die een 
dierbare verloren hebben en daarover 
met lotgenoten willen praten; dit alles in 
een veilige omgeving en begeleid door 
twee ervaren vrijwilligers. De rouwont-
moetingsgroep is geen therapiegroep. De 
groep zal bestaan uit 6 tot 8 personen en 
komt tien keer op donderdagmiddag bij 
elkaar. Er zijn geringe kosten aan verbon-
den. Data en locatie worden nog bekend 
gemaakt.

Informatie: Jeanneke de Bot, tel. (040) 253 
1476 of jeannekedebot@planet.nl

Bijbel 10daagse 2009

De Bijbel10daagse 2009 vindt plaats van 
vrijdag 23 oktober tot en met zondag 1 
november. Het thema is Verhalenkara-
vaan. Tijdens de komende Bijbel10daagse 
staan bijbelverhalen centraal. In verhalen 
van de Bijbel kom je mensen tegen die, 
hoe verschillend ook, dezelfde eigenaar-
digheden, kwaliteiten, zwakten, twijfels 
en emoties hebben als wij. Verhalen dóen 
iets met je. Alles over de Bijbel10daagse 
is te vinden via de website www.bijbel-
10daagse.nl. Het winnende verhaal van 
de schrijfwedstrijd wordt gepubliceerd in 
een verhalenbundel die in oktober 2009 
bij Uitgeverij Podium verschijnt. In deze 
bundel, genaamd De Karavaan, staan on-
dermeer hervertellingen van Abdelkader 
Benali en Désanne van Brederode.
Tijdens de Bijbel10daagse gaat er een 
echte verhalenkaravaan door het land rei-
zen. Een dubbeldekker ingericht door het 
NBG met aan boord een verhalenvertel-
ler. De start van de karavaan vindt plaats 
in boekhandel Selexyz Dominicanen in 
Maastricht. De route eindigt tien dagen la-
ter in het noorden van Nederland en zal 
onderweg dorps-, kerk- en schoolpleinen 
aandoen.

Miniconcert ‘Pinkstervisite’

Het spirituele thema van dit project staat 
in het teken van de ontvankelijkheid van 
Maria voor de Heilige Geest en de ‘Weg 
van Maria’, een weg van verlangen die tot 
vervulling komt in de liefde van God. 
Het is een weg die ook wij kunnen gaan, 
de weg van de ‘Inwoning Gods’, waarin 
wij worden omgevormd tot kinderen van 
God, bemiddeld door Jezus Christus, de 
gestalte van God. 
Dit jaar vallen het hoogfeest van Pink-
steren en het feest van Maria Visitatie op 
dezelfde dag: zondag 31 mei. Zowel Pink-
steren als Maria Visitatie hebben te maken 
met het delen van religieuze ervaringen. 
Deze ervaringen kun je niet bewerkstel-
ligen of organiseren, maar je kunt er wel 
ontvankelijk voor worden, en Maria is de 
spirituele gestalte bij uitstek om ons daar-
bij te helpen. De Cantorij Brakkenstein 
gaat deze feesten daarom zingend vieren 
met een Pinkstervisite op Tweede Pinkster-
dag 1 juni om 13.00 uur bij de Lutherse 
Kerk aan de Daalseweg en om 16.00 uur 
bij de Jacobskapel in de benedenstad. 
Cantorij Brakkenstein nodigt iedereen uit 
om te komen luisteren naar dit minicon-
cert.

Inlichtingen: Frans Pernot; f.pernot@chello.nl; 
Cantorij Brakkenstein; www.cantorij.nl 

Lauryn Hill op Festival Mundial

Vandaag maakt Mundial opnieuw een 
groot aantal artiesten bekend die op Fes-
tival Mundial staan. Lauryn Hill, Oi Va 
Voi, Figli di Madre Ignota, Kyteman, Se-
lah Sue, Oscar D’León, Blick Bassy, Ko-
nono Nº1, Madera Limpia, El Tio Carlos, 
Roy Paci en Three Ality zijn toegevoegd 
aan het programma. Tevens kondigt Mun-
dial een samenwerking aan met Next Best 
Band. Festival Mundial vindt plaats op 20 
en 21 juni 2009 in het Leijpark te Tilburg.
Queen of hip-hop

(013) 464 76 23; 06-10983265; maaike@mun-
dialproductions.nl

Wandelen

Op Pinkstermaandag 1 juni a.s. organi-
seert de Stichting Pelgrimswegen & Voet-
paden een 17 km lange pelgrimswande-
ling vanaf de basiliek van Susteren naar 
het geboortehuis van de Limburgse hei-
lige pater Karel Houben (1821-1893) uit 
Munstergeleen die 3 juni 2007 is heilig 
verklaard. Startpunt van de tocht is de 
Amelbergakerk van Susteren, genoemd 
naar de eerste abdis van de abdij die hier 
in 714 werd gesticht. Deze kerk ligt ruim 
1 km westelijk van het NS-station, aan de 
Relindisstraat. Daar wordt de pelgrimage 
om 10.30 uur geopend met het pelgrims-
reisgebed. Onderweg worden nog het tien 
eeuwen oude zaalkerkje van het grens-
stadje Millen (D) en de Rosakapel op de 
Kollenberg aan de rand van Sittard be-
zocht. De pelgrims worden tegen 16.00 
uur ontvangen in de boerderij, nu kapel, 
in Munstergeleen, waar de tocht besloten 
wordt met een korte gebedsdienst. Na af-
loop kan men via een mooie, 1 km lange 
wandeling langs de Geleenbeek doorlopen 
naar NS-station Geleen-Oost. Van daaruit 
is - met een overstap in Sittard - terugkeer 
naar Susteren mogelijk.

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem; (046) 
4514797; www.spvlimburg.nl

Lauryn Hill
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Boeken
Redactie

Willem Hofhuizen

Donderdag 21 mei 2009 verschijnt bij 
Walburg Pers Willem Hofhuizen. Schil-
der tekenaar beeldhouwer glazenier. Het 
boek, waarvan tevens een gelimiteerde 
luxe editie verschijnt, is geschreven door 
de bekende Maastrichtse kunsthistoricus 
Servé Minis met medewerking van Do-
mien Hofhuizen en vormgegeven door 
Stefan Graatsma. Het palet van de naoor-
logse generatie Limburgse kunstenaars 
zou zonder Willem Hofhuizen (1915–
1986) niet volledig zijn. Zijn oeuvre is 
even omvangrijk als veelzijdig. Hij schil-
derde, tekende, illustreerde, maakte mo-
numentaal werk, glas-in-loodramen, por-
tretten en sculpturen in brons. Daarnaast 
was hij kunstrecensent voor dagblad De 
Maasbode en docent aan de Pedagogische 
Academie te Veghel. Deze uitgave biedt 
voor het eerst een representatief over-
zicht van veertig jaar scheppend werk 
van deze unieke, eigenzinnige kunste-
naar.
Willem Hofhuizen werd tijdens en vlak 
na WOII opgeleid aan de Amsterdamse 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 
In tegenstelling tot zijn medestudenten 
Karel Appel en Corneille koos hij bewust 
voor de figuratieve kunst. Hofhuizen 
behoorde echter tot geen enkele kunst-
historische stroming en koesterde die 
artistieke eenzaamheid. Hij voerde ge-
brandschilderde ramen voor kerken in 
Asten en Houten uit en illustreerde hij 
Pierre Kemps gedichten Les folies Maes-
trichtoises. Hij vervaardigde de Maas-
trichtse standbeelden Olterdissen en Le-
vensvreugde en maakte de zeven meter 
lange muurschildering Levensweg voor 
het stadskantoor. Willem Hofhuizen te-
kende als een dichter en schilderde als 
een schrijver. Zijn oeuvre, dat diep door-
leefde bijbelse voorstellingen, maar ook 
extatisch erotische scenes kent is gericht 
op de essentie van het leven, de natuur 
en de liefde.

Servé Minis Willem Hofhuizen. Schilder te-
kenaar beeldhouwer glazenier. Walburg Pers 
2009, ISBN 978 90 5730 582 5; € 19,50; 
luxe editie ISBN 978 90 5730 583 2; € 69,50.

Stilte en Eenvoud

Ds. Wim Lamfers is theoloog en predikant 
van de Protestantse Kerk in Nederland te 
Weesp. Op velerlei wijze is hij verbon-
den met Roemenië, waarvan hij de taal 
spreekt, waar hij heeft gewoond en ge-
studeerd. Door jarenlange studie en vele 
reizen is hij een groot kenner van de Roe-
meense Orthodoxe Kerk. Hij schreef een 
boeiend boek over de kloosters van deze 
kerk, met veel informatie over hun spiri-

tualiteit, het dagelijks leven en de plaats 
in de hedendaagse samenleving. Donder-
dagmiddag 28 mei geeft ds. Lamfers in de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene, 
Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch 
van 14.00 tot 16.30 u. een lezing met po-
werpoint-presentatie over het onderwerp 
van zijn boek. Toegang gratis; opgave 
graag vooraf. Aanmelden via (073) 613 64 
71 of secretariaat@oecumene.nl 

W. Lamfers, Stilte en eenvoud. Orthodox kloos-
terleven in Roemenië. Uitgeverij Eburon 2009, 
ISBN 978 90 2595 969 2.

Van Rossum

De Utrechtse Boekhandel Wed. J.R. van 
Rossum is bijna anderhalve eeuw lang een 
begrip geweest in katholiek Nederland. 
Van een winkeltje waar men niet alleen 
terecht kon voor kantoorartikelen als pa-
pier, inkt, potloden, griffels en vier soor-
ten zand, maar ook visitekaartjes en bil-
jetten kon laten drukken en boeken laten 
binden ontwikkelde Van Rossum zich in 
die anderhalve eeuw tot een landelijk be-
kende onderneming die generaties lang op 
de markt van katholiek georiënteerde boe-
ken en gebedenboeken, kerkelijke beel-
dende kunst en kerkmuziek een vooraan-
staande plaats heeft ingenomen.
In Een weduwe van honderdeenenveertig 
jaar beschrijft Koen van Rossum, voorma-
lig uitgever en telg uit de tiende genera-
tie Van Rossum, de geschiedenis van dit 
familiebedrijf. Daarin komen o.a. de na-
men voor van dr. Herman Schaepman, de 
componisten Hendrik Andriessen en Her-
man Strategier en beeldende kunstenaars 
Charles Eyck en Wim Harzing. Een sym-
pathiek boekje dat voor de geschiedenis 
van kerkelijk Nederland van betekenis is. 
Oudere lezers zullen er vele details en een 
- voorbije - sfeer van leven in herkennen. 

Peer Verhoeven 

Koen van Rossum Een weduwe van honder-
deenenveertig jaar. Boekhandel Wed. J.R. van 
Rossum Utrecht 1830-1971. Valkhof Pers 2008; 
ISBN 978 90 5625 283 0.

Vincent van Gogh

Als inwoner van Helvoirt heb ik natuur-
lijk iets met Vincent van Gogh. Zijn vader 
is immers in Helvoirt dominee geweest en 
op het kleine protestantse kerkhof hier ligt 
admiraal Van Gogh begraven. In het ver-
leden wilde ik al eens op zoek gaan naar 
de spiritualiteit van Vincent van Gogh. Dit 
om hem ook van een andere kant dan zijn 
schilderwerken te laten spreken. Het is er 
niet helemaal van gekomen. Nu verschijnt 
Het evangelie volgens Vincent van Gogh 
van Anton Wessels. Hij heeft dit boek niet 

alleen geschreven, maar het ook voorzien 
van een brede documentatie en informa-
tie. Een ruim opgezette en mooi uitge-
voerde levensloop van Vincent, een bibli-
ografie, een index van kunstwerken in het 
boek (in de tekst en als afbeelding), index 

van personen en zaken, van bijbelteksten 
en bijbelse personen, een lijst van kunste-
naars en schrijvers. Mensen die meer wil-
len weten over het denken en geloven van 
Vincent vinden in dit boek wat ze zoeken. 
Het is helder geschreven en stevig en erg 
fraai uitgegeven.          Peer Verhoeven 
 
Anton Wessels Het evangelie volgens Vincent 
van Gogh. Uitgeverij Ten Have 2009; ISBN 978 
90 259 5969 2

Korte suggesties

Onder de titel Naar wie zouden wij gaan? 
geeft Serge Desouter korte overwegingen 
voor alle zondagen van het jaar. Het zijn 
dus geen uitgewerkte commentaren op de 
lezingen of uitgeschreven meditaties. De 
overwegingen zijn meestal nog geen klei-
ne bladzijde groot. Ze zullen niet iedereen 
steeds aanspreken, maar ook in dit geval 
het zijn suggesties die mogelijk tot een ei-
gen visie en uitwerking van de zondags-
lezingen stimuleren. Zo vergaat het mij 
vaak: wat me niet zint roept iets (eigen)
zinnigs in me op.         Peer Verhoeven
 
Serge Desouter Naar wie zouden wij gaan? 
Gedachten rond drie jaar zondags-evangeliën 
A/B/C Uitgeverij Relibris ISBN 978 90 5302 
014 2.
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Uw parochieblad

Ad van Bergen

Kleine parochies wachten even af

Met de kop Kleine parochies wachten even 
af opent het Brabants Dagblad van 20 
april een sfeerverhaal uit Moergestel over 
de Eerste Communie aldaar. In feite gaat 
het over de reorganisatieplannen van het 
bisdom en tussen de regels lezen we meer 
vrees dan hoop inzake de voortgang van 
een vitale geloofsgemeenschap die zelf-
standig wil overleven. Dit beeld krijg ik 
ook als ik de parochiebladen lees. Meer 
dan de helft van de zesentwintig perio-
dieken heeft het er over en de sfeer van 
de berichten in onderstaande bloemlezing 
zijn drieërlei: louter informatief, lichtbe-
schouwend en kritisch volgend.
 
Het parochieblad van de H. Jozef Cuijk 
citeert de bisschop.
Tijdens de viering in de kathedraal her-
nieuwden de twaalf nieuw benoemde de-
kens hun wijdingsgelofte. Bisschop Hurk-
mans zendt hen nu weer om er ‘twee 
aan twee’ op uit te trekken, zoals in het 
evangelie van de viering had geklonken. 
Zij moesten niets meenemen, geen romp-
slomp hebben en zich nergens druk over 
maken dan het evangelie te verkondigen’. 
En in een eerder nummer merkte het be-
stuur al op: De nieuwe dekens krijgen een 
belangrijke rol in het contact met de pa-
rochies in hun regio. Zij vormen de inter-
mediaire schakel naar de bisdomstaf. Ook 
zullen zij geconsulteerd worden bij benoe-
mingen.

Gaandeweg Emmaüsparochie Den Bosch:
In september 2009 worden de namen van 
de twaalf nieuwe parochies bekendge-
maakt. Het totale proces van de vorming 
van de 55 nieuwe parochies duurt van 
2009 tot 2020. Vrijdag 17 april ontvangen 
alle parochies per post de plannen van het 
bisdom, waarover de dekens hun advies 
hebben gegeven.

Montfort Onderweg Tilburg maakt mel-
ding van intensief briefverkeer:
Om de pastorale organisatie voor de ver-
kondiging van Christus zo goed mogelijk te 
maken en aan te passen aan de nood van 
deze tijd heeft de bisschop na lang beraad 
met allerlei instanties maatregelen geno-
men. Hiervan is in brieven van 5, 12, 26 
februari en 12 maart mededeling gedaan 
aan alle parochies. De tot 14 februari 2009 
nog bestaande dekenaten zijn ontbonden 
en er zijn 12 nieuwe dekenaten ingesteld. 
De ‘oude’ dekens zijn met gepaste luister 
en dank van hun functie ontheven en krij-
gen andere taken. Een enquête onder de 
236 huidige parochies van dit bisdom wees 
uit dat de meeste bereid zijn om mee te 
werken. Het merendeel maakt al deel uit 
van een of ander samenwerkingsverband 
en staat dus al niet helemaal meer op zich-
zelf.

In de Christoffel Pastorale Eenheid Veg-
hel een kleine inzage in het proces vooraf:
De bisschop riep een denktank in het le-
ven, waarvan de leden zeven volle dagen 
met elkaar in gesprek gingen en diverse 
plannen aandroegen voor een reorganisa-
tie. Vervolgens werd, na het horen van de 
meningen van de diverse raden, door mgr. 
Hurkmans een keuze gemaakt voor een 
van de plannen en werd dit plan in een 
nieuwe groep verder uitgewerkt. Omdat er 
een vrij strak omlijnd tijdsplan lag, kwam 
de communicatie met de achterban, bestu-
ren en pastores, ondanks alle goede bedoe-
lingen wel eens wat laat op gang.

De Kerkvalk Pastorale Eenheid Valkens-
waard neemt met het kopje Inkrimping af-
scheid van het dekenaat Valkenswaard:
Kerken zijn niet langer een vanzelfspre-
kend onderdeel van de belevingswereld 
van de mensen. Zij zijn minderheidsge-
meenschappen geworden. Hier in Valkens-
waard en in het bisdom van ’s-Hertogen-
bosch is dat niet anders. De krimpende 
kerken zijn niet langer de enige aanbieders 
van zingeving en spiritualiteit. Logge be-
staande structuren aanpassen aan de re-
aliteit is geboden. De terugloop van kerk-
bezoekers, van betrokken parochianen, het 
nijpend tekort aan voorgangers en pasto-
raal werkenden en nog vele andere rede-
nen, hebben het bisdom doen besluiten tot 
o.a. opheffing van dekenaten en tot het 
samenvoegen van parochies. Het is een on-
vermijdelijke schaalvergroting en of dit een 
efficiënt besluit is zal in de nabije toekomst 
moeten blijken.

Een soortgelijk bericht in de Kerkdrielse 
Bode.
Ben (pastor van Bronkhorst) is nu deken  
af, want hij gaat met emeritaat en dus 
moest er een nieuwe komen. Met de schaar-
ste aan priesters zou je denken dat dit wel 
even zou kunnen duren. Laat onze bisschop 
in Den Bosch nu toevallig net met een grote 
reorganisatie bezig zijn en zijn parochies zo-
veel mogelijk in elkaar willen schuiven. Het 
aantal dekenaten is van 26 teruggebracht 
naar 12, wat betekent dat er meer paro-
chies dan voorheen in een nieuw dekenaat 
terechtkomen. Je kunt dus spreken van een 
herindeling. Het vroegere dekenaat Zalt-
bommel gaat straks samen met de deke-
naten Heusden en Waalwijk en de huidige 
pastoor van de parochie Drunen/Elshout 
wordt dan onze deken. Zijn naam is Corne-
lis van den Hout; hij werd op 5 juni 1993 
priester gewijd. Dat veel kerkgangers bang 
zijn dat door de herindeling kerken dicht-
gaan is volgens het bisdom niet de opzet.

In den Perck O.L.V. ten Hemelopneming 
in Helmond mijmert de pastor vanuit zijn 
ziekbed.

Niemand zal ontkennen dat er iets moet 
gebeuren, omdat de huidige structuur 
vastloopt. Essentiële vraag daarbij is voor 
mij: hoe voorkom je dat schaalvergroting 
ten koste gaat van pastorale nabijheid? 
We mogen geen roofbouw plegen op de en-
kele priesters die overblijven. Er zal veel 
meer plaats ingeruimd moeten worden 
voor capabele en toegewijde leken, die de 
ruimte krijgen om in verantwoordelijk-
heid deelgebieden van de totale pastorale 
zorg te behartigen. Geen hulpjes van de 
pastoor, maar mensen die mede verant-
woordelijkheid dragen. Zo wensen seri-
euze vrijwilligers benaderd te worden. En 
terecht. Maar de animo om deze weg op te 
gaan, lijkt bij de bisschoppen niet groot. 
Misschien moeten pastores wat vaker 
ziek worden om te ontdekken dat er wel 
degelijk veel talent aanwezig is in onze 
parochies, dat we heel hard nodig zullen 
hebben voor de nieuw te vormen megapa-
rochies. 

En tot slot een citaat uit een gesprek met 
de deken van het voormalige dekenaat 
Geldrop, geschreven in het Parochie-
nieuws van de Pastorale Eenheid Heilig 
Kruis Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
De grootschalige herindeling van het bis-
dom wordt ingegeven door het tekort aan 
priesters. Volgens mij zou het beter zijn om 
te streven naar zelfstandige gemeenschap-
pen, waarin een priester een taak vervult. 
Vergelijk het maar even met een zoge-
naamd missiegebied, waarin een priester 
vele geloofsgemeenschappen bedient als 
een inspirator. Iemand die de gelovigen 
toerust om binnen de eigen gemeenschap 
zorg te dragen voor dopen, huwelijken en 
uitvaarten. Helaas denkt het bisdom van-
uit het aantal beschikbare priesters. Het 
zou beter zijn wanneer we als kerk een ge-
meenschap vormen waarin mensen zich 
thuis voelen en die zich het geluk van 
mensen ten doel stelt. Met een minimum 
aan structuur naar een maximale vitali-
teit.
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In het Poolse stadje Rabka woonde de arme 
joodse kleermaker Rosenbaum met zijn vrouw 
en twee kinderen. Dicht bij dit stadje had de 
SS een politieschool opgericht, waar bij wijze 
van oefening en examen joden en Polen wer-
den doodgeschoten. De commandant van deze 
school was de SS-Untersturmführer Wilhelm 
Rosenbaum en zodra deze erachter kwam dat 
hij hier joodse naamgenoten had, stond hun 
vonnis vast. Op een vrijdagmorgen in juni 1942 
werd het echtpaar Rosenbaum en hun vijftien-
jarige dochter weggehaald uit hun huis, waar 
ze aan het ontbijt zaten. Ooggetuigen hebben 
gezien hoe de SS'er zijn joodse naamgenoot 
met een rijzweep afranselde en schreeuwde: 
‘Jij, smerige jood, ik zal je leren mijn Arische 
naam te dragen!’ Daarop werden zij doodge-
schoten.

De twaalfjarige Sammy Rosenbaum was in de 
grote steengroeve van Zakryty tewerkgesteld en 
de SS stuurde een ongewapende joodse politie-
man naar de groeve om Sammy te halen. Die 
joodse politieman vertelde later wat er precies 
gebeurd was. Hij was in een klein wagentje met 
paard naar Zakryty gereden. Hij had het paard 
halt laten houden en Sammy gewenkt. Iedereen 
in de steengroeve hield met zijn werk op en 
keek toe - de joodse werkers en de twee SS’ers 
die hen bewaakten. Sammy legde de steen die 
hij in zijn handen had op de truck en liep naar 
het wagentje. ‘Waar zijn ze?’ vroeg hij. ‘Vader, 
moeder en Paula? Waar?’ De politieman zei 
niets, hij schudde slechts zijn hoofd. Sammy 
begreep. ‘Ze zijn dood.’ Zijn stem was zacht. 
‘Ik wist immers allang dat het zou gebeuren. 
Omdat we Rosenbaum heten.’ De politieman 
slikte, maar Sammy scheen het niet te merken. 
‘En nu kom je voor mij.’ Hij sprak op zakelijke 
toon. Er klonk geen emotie in zijn stem. Hij 
klom in het wagentje en ging op de bok naast 
de joodse politieman zitten.
De politieman was niet in staat een woord te 
zeggen. Hij had verwacht dat de jongen zou 

te hij uit het wagentje en liep de voorkamer bin-
nen, de deur open latend. Hij keek over de tafel 
waar nog de halfvolle theekopjes van het ontbijt 
stonden. Hij keek naar de klok. Het was half 
vier. Vader, moeder en Paula waren al begraven 
en niemand had de kaarsen voor hen ontstoken. 
Langzaam, methodisch, ruimde Sammy de tafel 
af en zette er de kandelaars op.

‘Ik kon Sammy van buitenaf bezig zien,’ ver-
telde de joodse politieman later. ‘Hij zette zijn 
kalotje op en begon de kaarsen aan te steken. 
Twee voor zijn vader, twee voor zijn moeder, 
twee voor zijn zusje. En hij bad. Ik zag zijn lip-
pen bewegen. Hij zei de kaddisj voor hen.’ De 
kaddisj is het gebed voor de doden. Vader Ro-
senbaum had altijd de kaddisj gezegd voor zijn 
overleden ouders en Sammy had het gebed van 
vader geleerd. Nu was hij de enige man in zijn 
familie. Hij stond doodstil, naar de kaarsen kij-
kend. De joodse politieman buiten zag Sammy 
langzaam zijn hoofd schudden, alsof hij ineens 
ergens aan dacht. Toen zette Sammy nog twee 
kaarsen op de tafel, nam een lucifer, stak ze aan 
en bad. ‘De jongen wist dat hij al dood was,’ zei 
de politieman later. ‘Daarom stak hij de kaar-
sen aan en zei de kaddisj voor zichzelf.’ Toen 
kwam Sammy naar buiten, de deur open latend. 
Hij ging rustig op de bok naast de politieman 
zitten, die zat te huilen. De jongen huilde niet. 
De politieman veegde met de rug van zijn hand 
de tranen weg en pakte de teugels. Maar de tra-
nen bleven komen. De jongen zei geen woord. 
Zachtjes raakte hij de arm van de oudere man 
aan alsof hij hem wilde troosten - hem wilde 
vergeven dat hij hem wegbracht ...

Geen grafsteen draagt Sammy Rosenbaums 
naam. Maar elk jaar, op een dag in juni zal ik 
twee kaarsen voor hem ontsteken en de kaddisj 
zeggen.

Simon Wiesenthal Moordenaars onder ons. Elsevier, 
Amsterdam.

Simon Wiesenthal

Twee kaarsen

Boskapel
9 juni 20.00-22.00 u. Silence 
and the city.
Graafseweg 276, 6532 ZV 
Nijmegen; www.boskapel.nl 
info@boskapel 

Achelse Kluis
Wandeldagen 29 juli vóór 
11.00u. -1 aug. Abdij De 
Achelse Kluis. € 150,- over-
maken op 914 86 56 tnv 
Beweging van Barmhartig-
heid, Vught. Of € 25,- als 
aanbetaling; restant vóór 1 
juli 2009.
Secretariaat Beweging van 
Barmhartigheid, Boxtelse-
weg 60, 5261 NE Vught. 
secretariaat@barmhartig-
heid.nl 

Abdij van Berne
12 juni 19.30 u.-14 juni 
15.00 u. Yoga, kracht van 
eenvoud; 7 juni 19.30 u.-11 
juni 15.00 u. Retraitedagen 
voor religieuze mensen. 
Abdijstraat 49, 5473 AD 
Heeswijk; (0413) 29 92 99 
of 29 92 84; gastensecretari-
aat@abdijvanberne.nl 

Hof van Lof
5, 11, 20, 27 Juni Rond-
leiding; 6, 13, 18, 26 juni 
Scharrelmiddag.
(073) 642 10 56; (di t/m zat 
9.00-12.00 u. Hacken.TH@
inter.nl.net 

Thomashuis
2 juni 8.15-13.30 u (Mee-
leef)ochtend Dominicanen-
klooster; 25, 26, 27 28 juni 
Zomerkunstenfestival ZwArt.
Assendorperstraat 29, 8012 
DE Zwolle; (038) 425 44 12; 
thomashuis@kloosterzwolle.
nl 

DAC
25 mei 14.00 u.- 29 mei 
11.00 u. De grote stilte in-
gaan; 30 mei 10.00-17.00 
u. Naïef schilderen; 12 juni 
17.00 u.-14 juni 14.00 u. 
Weekend bezinning; 21 
juni 14.00 u.-26 juni 14.00 
u. Mandalatekenen vanuit 
liefde en licht.
Stadsdam 1, 6851 AH Huis-
sen; (026) 326 44 22; info@
dominicaanscentrum.nl 

huilen, misschien zou 
trachten weg te lopen.

Tijdens de hele rit naar 
Zakryty had de politie-
man zich zitten afvra-
gen hoe hij de jongen 
kon waarschuwen, 
hem kon laten verdwij-
nen in de bossen, waar 
de ondergrondse hem 
kon helpen. Nu was 
het te laat. De twee SS-
bewakers keken toe 
met hun geweren in 
aanslag. De politieman 
vertelde Sammy wat 
er die morgen gebeurd 
was. Sammy vroeg of 
ze eventjes konden stil-
houden bij hun huis. 
Daar aangekomen stap- Gerestaureerd monument aan het gebouw van de Stichting Levi Lassen, Den Haag
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’’
Aanhaling-
Steken’’
Cees Remmers

Toon van Beek

Straf

Je zit aan het ziekbed van een 
vriend. Zijn lot ligt in de han-
den van Onze Lieve Heer, me-
dische apparatuur en artsen. 
Wat kun je méér doen dan uit 
de grond van je hart zeggen: 
jongen, wat vind ik het erg; 
kon ik je maar helpen. Op zul-
ke momenten bieden heiligen 
een uitkomst. Je kunt aan hen 
vragen of ze bij Onze Lieve 
Heer een goed woordje wil-
len doen. Ook al helpt het niet 
één, twee drie, je dóét in ieder 
geval iets met dat gevoel van 
grote onmacht.

Zo heeft in het bijzonder Ma-
ria het in onze Maria-provin-
cie Brabant verschrikkelijk 
druk. Zij is immers de meest 
populaire heilige. De vele dui-
zenden kaarsjes in haar ka-
pelletjes spreken boekdelen. 
Ook Bernard Robben (1945) 
uit Goirle mag graag voor 
haar een kaarsje branden als 
er ‘malheur is in de familie’. 
De kaarsjes branden voor een 
mooi beeld dat in de huiska-
mer voor de vensterbank staat. 
Mocht na een paar dagen blij-
ken dat Maria nog geen tijd 

heeft gehad om zich het lot 
van een mens aan te trekken, 
dan krijgt ze straf. Van kwaad-
heid draait de Goirlenaar het 
beeld om. Hij bezigt zelfs min-
der vleiende woorden.

Daarmee handelt hij in een 
traditie die mijn uit de Kem-
pen afkomstige moeder deed 
besluiten het Antonius van Pa-
dua-beeld in de hoek te zetten 
als ze een verloren voorwerp 

niet vond. Op andere plaatsen 
in Brabant werd het beeld voor 
straf onder een druppende 
kraan gezet. Ik weet niet hoe 
lang mijn moeder het Anto-
nius-beeld straf gaf. Bernard 
Robben is wel zo wijs zijn Ma-
riabeeld na een paar dagen al-
weer terug te draaien want als 
ze niet ziet wat er in zijn Goir-
lese huis gebeurt kan ze ook 
geen eeuwigdurende bijstand 
verlenen.

* ‘Homoseksualiteit is na-
tuurlijker dan maagdelijke 
geboorte.’
J.J. Berger - Ergens gelezen.

* ‘In de tijd van de verzui-
ling was de kerk vooral 
een collectief gebeuren. 
De behoefte aan zekerheid 
en gehoorzaamheid was 
groot en verschillen wer-
den al snel als bedreiging 
ervaren. Het geloof was in 
veel opzichten een con-
fectiegeloof, slechts in één 
standaardmaat verkrijg-
baar. Wie daar niet in paste 
werd vaak veroordeeld of 
verketterd.’
J.J. Suurmond, predikant.

* ‘Ik ben bisschop voor jul-
lie maar christen ben ik 
met jullie.’
St. Augustinus.

* ‘Het probleem van onze 
kerken is niet luiheid of 
gebrek aan activiteiten en 
ook niet de onwil om op 
God te vertrouwen. Maar 
geëngageerde christenen 
hebben intussen geleerd 
zelfstandig te denken. Lei-
ders van onze kerk blijken 
vaak bang van zelfstandige 
mensen en dat is het pro-
bleem.’
Prof. H. Häring, theoloog.

* ‘Mensen schelden op 
hun schoenen, terwijl hun 
voeten de schuld zijn.’
Samuel Beckett

* ‘In de schaduw van een 
grote boom groeit weinig 
goeds.’
Brancusi.

* ‘Ik garandeer u’, zei de 
arts in Weesp, ‘dat mep-
pertijd uw spraakgebrek 
geneesp.’
Drs P.

* ‘Op alles rijmt wel iets, 
behalve op fiets; op fiets 
rijmt niets.’
Herman Finkers


