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Europese verkiezingen Juni 2009

Jaargang 23 - nr. 10 - juni 2009

Van 4 tot en met 7 juni werden in de zevenen-
twintig lidstaten van de Europese Unie (EU) 
verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) 
gehouden. Voor het eerst deden landen als Bul-
garije en Roemenië aan deze verkiezingen mee. 
De EP verkiezingen staan veelal in het teken van 
nationale onderwerpen en gelden vaak als po-
pulariteitstest voor de zittende regering. Omdat 
de opkomst als regel laag is - er is in Nederland 
geen opkomstplicht - is de politieke betekenis 
daarvan voor de landelijke regeringen gering. 
Opnieuw zijn veiligheid en economie, steeds ge-
noemd bij de aanloop naar de verkiezingen, de 
belangrijke onderwerpen. 

Vanaf het ontstaan van de EU is het duidelijk dat 
de christelijke spiritualiteit een drijvende kracht 
is geweest achter de Europese integratie. Voor-
mannen als Konrad Adenauer en Robert Schu-
man waren katholiek. Via allerlei deelgemeen-
schappen zoals die voor Kolen en Staal (1952), 
de Economische Gemeenschap (1957) en de 
Euratom (1957) ontstond via een fusieverdrag in 
1967 de Europese Gemeenschap. In 1993 kwam 
via het verdrag van Maastricht de Europese Unie 
tot stand als overkoepelende organisatie van al-
lerlei Europese Gemeenschappen.
De oorspronkelijk vanuit christelijke spirituali-
teit ontstane organisatie van de EU werd op den 
duur beïnvloed door sociale stromingen zoals 
het liberalisme en socialisme. Liberalen zijn ge-
neigd de nadruk te leggen op het economisch be-
leid. Socialisten staan voor sociale verantwoorde-
lijkheden, terwijl de christendemocraten beklem-
tonen dat een politieke integratie nodig is om 

economische en sociale maatregelen te kunnen 
uitwerken. De christelijke spiritualiteit eist in ie-
der geval een sterke solidariteit tussen mensen, 
die niet gehinderd wordt door politieke grenzen. 
Het ‘Alle mensen worden broeders’ uit Beetho-
vens negende symfonie werd niet voor niets in 
de Europese Hymne opgenomen. 

De vraag is echter of religieuze grenzen en con-
flicten, zeker wanneer Turkije tot de EU toe-
treedt, deze solidariteit niet gaan doorkruisen. 
De dialoog tussen religies in de EU mag dan ver-
gevorderd zijn - althans onder katholieken, an-
glicanen en vele protestanten - de toenadering tot 
sommige orthodoxe kerken in Oekraïne en Rus-
land verloopt nog steeds stroef, om maar niet te 
spreken over de islam in Turkije. Moslims formu-
leren de eis van godsdienstvrijheid liever niet op 
basis van wederkerigheid, maar eerder met een 
beroep op de mensenrechten, die echter minder 
afdwingbaar zijn. Het feit dat de vastlegging van 
de christelijke identiteit in de oorsprong van de 
EU niet haalbaar was, getuigt van de spanning 
tussen religie en politiek.
Religieuze integratie staat voorlopig nog naast de 
politieke integratie. Moeten religieuze grenzen 
dan bepalend zijn voor politieke grenzen? Nee, 
maar het is wel een element dat overwogen dient 
te worden. Politieke integratie kan eigenlijk niet 
zonder een zekere vorm van religieuze integratie, 
hoe moeilijk dit ook is. Als de EU met haar buur-
landen een beleid van goede nabuurschap voert, 
komen we al een heel eind.

T.B.

Vragen

Mijn oud antwoord

werd stuk geslagen.

Toch leeft U voort

in duizend vragen.

Mijn twijfel

laat mij dwalen

tussen rotsen en ravijn.

Tot Uw zonlicht

in mijn dalen

vraag en antwoord

zal doen zijn.

Theo van Reen in
Hij preekte in
een paar gehuchten
Uitgeverij Skandalon, 2009

De laatste aflevering van 
De Roerom jaargang 23. 
Hierin een meditatie van 
Franck Ploum over de reis 
van de mens naar binnen 
(10) en een verslag van 
Geertje van de Wal over 
haar verblijf in Kenia (12). 
Joost Koopmans is terug en 
praat met de nieuwe deken 
van Nijmegen (14). Er is 
onderzoek gaande naar 
Europese waarden (16) 
en weer wordt aandacht 
gevraagd voor een zeer 
te respecteren Afrikaanse 
(17). Bart Verreijt vraagt 
aandacht voor de website 
van De Roerom (18) en een 
bijdrage over Paulus vanuit 
het veld (19). 

Dit keer geen langere be-
richten maar wel twee 
reeksen kolomberichten 
(12.18). We hopen dat de 
laatste Roerom van deze 
jaargang met de bijdragen 
van onze (overige) vaste 
medewerkers u aanspreekt. 
En wederom: maak eens 
een nieuwe abonnee! Pret-
tige vakantie.

De redactie
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Brieven
Redactie

Ook fout!

Op pagina 16 van De Roerom 
nummer 9 van mei 2009 pro-
beert Peer Verhoeven min of 
meer aan te geven dat er taal-
veranderingen plaatsvinden. 
Ook hij maakt in het artikel 
een foutje, dat niet afhanke-
lijk is van die veranderingen. 
Hij schrijft: ‘Niemand lijkt er 
nog over te vallen dat na de 
overtreffende trap als gebezigd 
wordt in plaats van dan.’ Maar 
hij heeft het bij de voorbeel-
den over de ‘vergrotende trap’ 
en na de overtreffende trap 
kan slechts het woord van hel-
pen om de groep of categorie 
af te bakenen, zoals ‘Hij is het 
kleinst van al mijn leerlingen’ 
Taalkundig voorbeeld: klein 
heet stellende trap; kleiner heet 
vergrotende trap en het kleinst 
heet overtreffende trap. Inder-
daad heb ik ook op de lagere 
school geleerd dat er na de ver-
grotende trap dan volgt. De re-
clamemensen weten dat niet of 
maken er bewust geen gebruik 
van. Bijvoorbeeld: ‘Dit product 
bevat 30% minder suiker.’ Dit 
is een m.i. zinloze mededeling 
omdat het geen relatie met een 
andere situatie aangeeft. Het 
gebruik van als is tenminste 
nog begrijpelijk en de jeugd be-
zigt dat volop compleet met de 
verkeerde voornaamwoorden. 
Het zij zo. Hartelijke groet.
 
Joop Berger

P.S. Dank voor uw reactie. Ik had 
mijn twijfels wat betreft ‘overtref-
fende trap’, heb daarom navraag 
gedaan maar ben - blijkbaar - in 
mijn fout bevestigd. 

Peer Verhoeven

Zelfstandig denken

De verrijkende Roerom van 
mei jl. gaf zeker reden tot over-
denking. Vooral het Startsein 
van Ton Baeten. 
Met de samenvoeging van pa-
rochies in zicht zullen we meer 
toekomstgericht moeten zijn 
en niet teveel vasthouden aan 
oude tradities, al zal dat wen-
nen zijn. Bij het tegenwoordige 
priestertekort lijkt inschakelen 
van religieus gevormde leken 
onvermijdelijk, hoewel het bis-
dom hieromtrent nog steeds 

de boot afhoudt. Uit ervaring 
weet ik, hoe zinvol een door 
leken verzorgde Woord- en 
Communiedienst kan zijn en 
bevrediging geven. Hoewel het 
een oplossing uit nood geboren 
blijft. Maar laat christenen zelf-
standig denken en oplossingen 
zoeken die in deze tijd passen, 
zodat de kerk nog steeds een 
thuishaven kan zijn waar die 
elders niet zo gauw meer te 
vinden is. Zo kan er misschien 
toch weer terugkeer zijn van 
religie. 

Ria Lemmers-Dekkers

Paard achter de wagen 

Ik heb mijn gedachten eens 
laten gaan over de ontwikke-
lingen in het bisdom. Hier wil 
ik de redactie van De Roerom 
en mogelijk de lezers ervan in 
laten delen. Met vriendelijke 
groet. 

Binnen het bisdom Den Bosch 
moeten de komende jaren tien-
tallen parochies verdwijnen 
wegens een tekort aan pries-
ters. De nieuwe parochies gaan 
zich concentreren rond een 
hoofdkerk waar dagelijks eu-
charistie gevierd kan worden, 
alle vergaderfaciliteiten voor 
vrijwilligers zijn en in feite dus 
het hart van de parochie wordt. 
Bestaande parochiekerken wor-
den tegen het licht gehouden 
in hoeverre ze nog open kun-
nen blijven voor weekendvie-
ringen en bijeenkomsten van 
rouw en trouw. 

Dit is kort samengevat de 
boodschap die het bisdom 
heeft doen verschijnen. Uiter-
aard weet ik ook dat er min-
der priesters komen en dat er 
oplossingen gezocht dienen 
te worden. Echter door enkel 
te werken aan een nieuwe be-
stuursstructuur creëer je geen 
duurzame oplossingen. Je 
brengt de kerk nog verder van 
de mensen en in feite steven je 
af op een situatie dat over pak-
weg 100 jaar het bisdom uit 
nog maar één parochie bestaat. 
Is er een alternatief, kunnen 
we die ontkerkelijking stop-
pen? Ik hoop van wel. De dia-
conie is midden vorige eeuw 
uit de kerk verdwenen. De 

overheid nam de zieken- en 
bejaardenzorg over van de 
kloosterordes. Hierdoor is de 
kerk minder herkenbaar in de 
samenleving. De zorg is hier-
door professioneler geworden 
en dat is goed. Maar het is voor 
betrokkenen niet meer duide-
lijk waar de bezieling van de 
verzorgers is. Uiteraard zal be-
langstelling voor de medemens 
een belangrijkere drijfveer zijn 
dan het loonzakje. Voor de 
buitenwacht is het niet meer 
herkenbaar als een christelijke 
taak. Ook is in de loop der ja-
ren de catechese in het onder-
wijs weggevallen. Verzorgde 
in de tijd van mijn ouders de 
kapelaan de lessen in het basis-
onderwijs, nu is godsdienston-
derwijs door gebrek aan pries-
ters slechts een deel van het 
vak maatschappijleer en heb-
ben docenten vaak te weinig 
kennis van de gedachten ach-
ter de lesstof. Catechese is een 
‘technisch’ vak geworden zoals 
taal en rekenen. De docenten 
zijn zelf niet gelovig of hebben 
niet de kennis van het waarom. 
Waar ik dus voor pleit is de 
aanstelling van pastorale wer-
kers en diakens in de ‘lege’ 
kerken die onder verantwoor-
delijkheid van de priester in 
de ‘centrale’ kerk en mét de 
priester in de centrale kerk de 
mensen bij de hand nemen en 
de weg wijzen. Dat zijn men-
sen die gaten kunnen opvullen 
die de priesters helaas moeten 
laten vallen. Dat zijn men-
sen die binnen het katholieke 
onderwijs de catechese kun-
nen oppakken en de kinderen 
wegwijs maken in de bijbel en 
kinderen met hun ouders voor-
bereiden op sacramenten zoals 
het Vormsel. Dat zijn mensen 
die bestaande diaconiegroepen 
zoals de ziekenbezoekgroep 
kunnen scholen en begeleiden 
en die samen met de parochia-
nen in de weekenden waarin 
er geen priester beschikbaar 
is kunnen bidden in de eigen 
kerk. Want samen carpoolen 
naar een kerk in een andere 
gemeente - waar de bisschop 
op hoopt - zal niet gebeuren 
ben ik bang. In weekenden dat 
er geen viering is kijkt men 
hooguit KRO of slaapt men uit. 

Gerrit Coppens, Veldhoven
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Peer Verhoeven

Staan als een boom

Ik zag een boom
met een bladerendeken
fris groen getooid,
met jonge twijgen
aan zijn sterke takken -
dicht bij een oude veldkapel.

Zo zou ik
in het leven willen staan;
vast geworteld
wuivend naar de hemel
met stil vertrouwen
in alwat is en alwat komt.

Zo zou ik
vast en zeker met de mensen
mee willen gaan
en U, mijn God, verwachten
in tijd en eeuwigheid.

Soms

Dag aan dag druk in de weer
zoeken wij soms naar
het hart van ons bestaan
en fluisteren een naam. -

Dag aan dag hevig bezig
vragen wij soms naar
de zin van het leven
en stotteren een naam. -

Dag aan dag verrukt geschokt,
gekwetst gevierd, tasten wij soms 
naar een hand, een houvast
en stamelen Uw naam -

stem van ons Hart
Hoop die doet leven;
als een herder zo trouw
in tijd en eeuwigheid.
 
Amen.

Alleen samen

Al roept men nog zo hard
dat geloof en geluk
ieders persoonlijke zaak is,
toch blijft staan dat beide
net zoals stilte en rust
alleen maar gezamenlijk
waargemaakt kunnen worden.

Een mens is zichzelf
maar wordt alleen zichzelf
aan de hand van anderen en
in samenspel met medemensen.
Daarom zijn parochie en kerk,
partijen en clubs nodig.

Voor hen

Die het zwaar hebben,
naar lichaam of ziel tobben, 
in het ongewisse verkeren -
dat ze vertrouwen houden. 

Die met inzet van alles
werken aan een betere wereld,
aan veiligheid en vrede -
dat ze goede moed houden.

Die het voortouw nemen,
op de voorplecht staan en
het spoor moeten uitzetten -
dat ze goed zicht hebben.

Het leven en jij

Als het leven je iets zegt
dan kom je vanzelf tot
een spannend eigen verhaal.

Als het leven je ontroert 
dan kom je vast en zeker 
tot lach en traan.

Als je het leven ziet spelen
dan kom je, stram of kwiek,
zelf tot spel en dans.

Dan nog

Al heb je de zee nooit gezien -
toch staat zee voor eindeloos,
menselijk besef van oneindigheid.
   
Al heb je nooit een woestijn gezien -
toch staat woestijn voor onherbergzaam,
de mens op zichzelf aangewezen.
 
Al heb je nooit een herder gezien -
toch staat de herder voor trouw,
voor zorgzame waakzame medemens.

Vroeg of laat

Bij al het ongewisse 
zoekt een mens vroeg of laat 
een bron om uit te putten
en vaste grond onder de voet. 
Drink uit die bron, betreed die grond.

Tastend in schemer en duister
zoekt een mens vroeg of laat 
een spoor om te volgen
en een weg om te gaan.
Volg dat spoor, ga die weg.

Ontheemd en van heimwee
zoekt een mens vroeg of laat 

een huis om thuis te komen en 
een vaste plek van rust en vrede. 
Ga naar huis, voel je thuis.

God

Naar God kunnen wij
tasten en reiken;
te vatten is Hij niet.
  
God heeft alles weg
van wat liefde is:
intens op elkaar betrokken zijn.

God - wie ook wat ook - is
de hoop die mij draagt; 
mijn rotsvast vertrouwen.

Dit bovenal

Zie niet slapjes toe
hoe alles reilt en zeilt,
hoe gods water over
gods akker loopt.
Steek de handen uit de mouwen 
en hou bovenal elkaar bij de hand.
 
Blijf bij de tijd
vorm je geweten
voed je hart
vertrouw op wat komt
wat je ook je te wachten staat
en blijf bovenal elkaar nabij.

Geloof in de nieuwe geest
die zich meldt
voor je haar bespeurt;
in de toekomst
die zich aandient
voor je haar contouren kent 
en blijf steeds elkaars reisgezel.

Wellicht bevinden zich tussen de teksten die de laatste tijd voor Open Kerk 
Helvoirt geschreven of herschreven zijn er enkele waarvan sommigen in de 
komende komkommertijd graag gebruik maken. 

‘Al wat ik ben is dorst naar u ...’ mezen in de brie-
venbus (© Foto: Ardy van Elsdingen-v.d.Ven)
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Gérard van Tillo

Lekenkerk

Bisdom Den Bosch gaat 173 van de 230 parochies schrappen, zodat er nog 
slechts 57 over blijven. Wat zit hier achter? Is het noodzakelijk of kan het ook 
anders?

Sint Jan, ’s-Hertogenbosch

Mensen die weinig weten over de kerk 
zullen denken dat de kredietcrisis ook in 
de kerk heeft toegeslagen en er een aantal 
filialen dicht moet. Maar insiders weten 
dat het hierbij om heel andere zaken gaat. 
Wat speelt zich af achter de coulissen van 
het kerkelijk beleid?

Schaalvergroting
Het is niet zo, dat er 173 parochies van 
de kaart worden geveegd en dat er 57 van 
de nu bestaande parochies verder mogen. 
In feite gaat het over een nieuwe inde-
ling van het bisdom, waarbij de 230 pa-
rochies verdeeld worden over 57 regio’s, 
die dan de status van parochie krijgen. 
Als de oude parochies gelijk over de nieu-
we verdeeld worden bestaat elke nieuwe 
parochie straks uit vier van de vroegere 
kerkgemeenschappen. Aanleiding voor de 
maatregel is de sterke daling van het aan-
tal gelovigen en van het aantal priesters. 
In de huidige situatie is er nog ruim één 
priester per parochie beschikbaar. Bij de 
nieuwe indeling worden dat er, uitgaande 
van het aantal beschikbare priesters in 
2007, zes voor elke regioparochie. Verge-
leken met de meeste andere bisdommen 
is het aantal priesters in het bisdom Den 
Bosch relatief hoog en is het gemiddelde 
aantal samen te voegen parochies per re-
gio relatief laag gehouden, zodat het aan-
tal gewijde bedienaren dat straks per regio 
beschikbaar zal zijn, nog meevalt. Het is 
daarom niet zo, dat er gegeven de omstan-
digheden geen goede indeling is gemaakt. 

De bezwaren die tegen de nieuwe opzet te 
maken zijn, zijn van meer fundamentele 
aard en hebben betrekking op de vragen 
naar de verantwoordelijkheid en de rol 
van de leek in de Kerk en naar de plaats 
van de locale kerkgemeenschap in de 
Kerk van de toekomst.

Parochie
De Latijnse woorden parochia en het 
daarvan afgeleide paroecia komen van 
het Griekse paroikeo, dat erbij of ernaast 
wonen, in den vreemde wonen betekent. 
Paroikos betekent buur en meer speciaal 
niet-burger, vreemdeling. In het oude tes-
tament komt paroikia voor in de genoem-
de betekenis van wonen in den vreemde. 
Daar worden deze en soortgelijke termen 
ook gebruikt om het leven te karakterise-
ren als een pelgrimstocht naar het onbe-
kende. Het nieuwe testament sluit aan bij 
dit spraakgebruik. Daarin wordt gespro-
ken van de ekklesia paroikoesa: de plaat-
selijke gemeente die op doortocht is en 
het is nog maar een kleine stap om paroi-
kia als synoniem voor ekklesia te gebrui-
ken. Met dit woord wordt in het nieuwe 
testament vooral de plaatselijke christe-
lijke gemeenten aangeduid, die worden 
aangespoord tot saamhorigheid, eenheid 
en onderlinge solidariteit. Vanaf de vierde 
eeuw wordt het woord paroecia in ker-
kelijke documenten gebruikt voor afzon-
derlijke christengemeenten of een groter 
verband dat meerdere gemeenten omvat. 
Maar vanaf de negende eeuw wordt het 

woord gereserveerd voor de 
zielzorgcentra binnen een 
bisdom. De oprichting van 
een parochie komt toe aan 
de bisschop. Er zijn gelo-
vigen voor nodig en verder 
een eigen kerk, een daar-
voor aangestelde priester 
en een - meestal begrensd 
- gebied dat deel uitmaakt 
van een bisdom. Bij de op-
richting moet de bisschop 
ervoor zorgen, dat de paro-
chie voldoende levenskan-
sen heeft.

Gemeenschap
De vraag is of dit bij de op-
richting van grote regiopa-
rochies het geval is. Want 
daarin worden de leefge-
meenschappen van de vroe-
gere parochies opgebroken 
en groepen mensen bij el-
kaar gebracht die elkaar 

niet kennen en dikwijls op profaan gebied 
niets met elkaar hebben. Denk bijvoor-
beeld aan het samenbrengen van een aan-
tal dorpen die ver van elkaar liggen en elk 
weer een andere sfeer ademen; of het toe-
voegen van dorpen aan steden waar een 
heel andere mentaliteit heerst. Voor de 
regioparochies komen alle voordelen van 
de vroegere volkskerkelijke gemeenschap 
te vervallen zoals de onderlinge verbon-
denheid en de eigen kerk in de nabijheid. 
Mensen hebben vaak een sterke band 
met de eigen kerk, waar hun ouders en 
voorouders soms generaties lang gevierd 
hebben en die voor de parochianen nog 
steeds dient als ontmoetingsplek. Bij de 
regioformule wordt er één kerkgebouw als 
hoofdkerk aangewezen. De andere kun-
nen alleen een bijfunctie vervullen, bij-
voorbeeld voor huwelijken, uitvaarten e.d. 
of moeten worden verkocht of afgebroken. 
In de hoofdkerk moeten de vroegere plaat-
selijke kerken dan gemeenschap vieren, 
terwijl die gemeenschap er helemaal niet 
is en niet gemakkelijk zal ontstaan.

Alternatief
Het is niet zo dat er geen alternatieven 
zijn. Het grondpatroon daarvan is in en-
kele punten te formuleren. Op de eerste 
plaats zou men de plaatselijke geloofsge-
meenschappen intact kunnen laten en in 
staat stellen om volledig als plaatselijke 
kerk te functioneren. Daarvoor is nodig 
om - voor zover die er nog niet voldoende 
zijn - te voorzien in goede opleidingscen-
tra waar leken geschoold kunnen wor-
den in kerkelijke taken. Na het afleggen 
van een proeve van bekwaamheid zouden 
geschoolde leken dan ook de kerkelijke 
bevoegdheid moeten krijgen door daar-
voor geschikte mannen en vrouwen tot de 
wijdingen toe te laten, zoals onlangs nog 
door een groep Nederlandse dominicanen 
bepleit is. Het blokkeren van deze moge-
lijkheid door de kerkelijke overheid zou 
echter geen belemmering hoeven te zijn 
voor de zelfstandigheid van de plaatselijke 
kerken, mede omdat intussen duidelijk 
gebleken is dat die zeer wel in staat zijn 
om priesters, die daartoe bevoegd zijn, 
aan hun gemeenschap te verbinden voor 
het bedienen van de sacramenten. Ook 
bij een verzelfstandiging van de plaatse-
lijke kerken blijft het een goed idee om 
een beperkt aantal regio’s te vormen die 
kunnen functioneren als pastorale verzor-
gingsgebieden. In deze regio’s zou men 
dependances kunnen vestigen van het 
Diocesaan Pastoraal Centrum waarop de 
plaatselijke kerken binnen die regio’s een 
beroep kunnen doen voor bijstand en ad-
vies. De service is dan grootschaliger dan 
de vroegere dekenaten, maar het kerkge-
beuren is dan weer terug bij de plaatselij-
ke gemeenschap.
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Samen op pad
Redactie

De BOSK is al meer dan vijfenvijftig 
jaar dé landelijke vereniging van mo-
torisch gehandicapten en hun ouders. 
Mensen met een aangeboren motori-
sche handicap, een spraak-/taalstoor-
nis of een schisis en hun ouders kun-
nen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft 
informatie en advies, organiseert lotge-
notencontacten en behartigt belangen 
van mensen met een handicap.

en mode. Op de website van de BOSK is 
een deel gereserveerd voor informatie 
alleen voor jongeren met een beper-
king. Tijdens de zomermaanden orga-
niseert de BOSK een jongeren vakan-
tieweek die door de deelnemers zelf 
wordt ingevuld.

Lid worden
Leden van de BOSK ontvangen gratis 
vijf keer per jaar het BOSK Magazine en 
zij worden uitgenodigd voor regionale 
en landelijke bijeenkomsten. De publi-
caties van de BOSK worden aan de le-
den met korting aangeboden. Lidmaat-
schap € 35,- per kalenderjaar; jongeren 
€ 33,50.

Landelijk Bureau BOSK, Postbus 3359, 
3502 GJ Utrecht; (030) 245 90 90; 
e-mail info@bosk.nl; website www.bosk.nl

Voor alle kinderen
15 april jl hebben BOSK en de Neder-
landse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind (NSGK) een nieuwe reeks kinder-
boekjes gepresenteerd. Kinderen met 
een handicap spelen hierin een hoofd-
rol. Omdat kinderboeken zeer geschikt 
zijn om op een speelse manier infor-
matie te geven over een lichamelijke 
beperking. De belevenissen van Oscar 
en zijn ernstig meervoudig gehandi-
capt broertje Taco in Spreekbeurt, van 
Bregje met een spraak- en taalstoornis 
in Verliefd en van Roelie, van wie het 
ene been korter is dan het andere in 
Sponsorloop zijn herkenbaar voor alle 
kinderen. Ook aanraders voor kinderen 
zonder handicap. Schrijfster: Annemies 
Gort en voor de illustraties zorgde José 
Vingerling. 

De eindbestemming

de roes van de reis verkeerde in stilte 
een zielloze kamer die grijnst mij nu aan 
ik huiver en ril in de sluipende kilte 
nu verwanten en vrienden heen zijn gegaan

die reis was de laatste en zet zich niet voort 
het eind is bereikt de vracht uitgeladen 
door spoken en schimmen aanhoudend gestoord 
gevangen geketend ervaar ik mijn schade

en anderen nemen mij bij de hand 
en voeren mij voort naar hun grillen 
men schakelt mij uit verstoot mijn verstand 
verzorgd heb ik niets meer te willen

ze laten mij eenzame nimmer met rust 
en storen mijn stilte in naam van de zorgen 
onmondig en willoos zo word ik gesust 
mijn waardigheid wie zal daarvoor borgen?

betutteld vernederd onkundig geknecht 
bekroon ik mijn loopbaan gebonden en eenzaam 
is dit nu de kroon voor mij weggelegd 
en ben ik tot vrijheid nu niet meer bekwaam?

’s nachts lig ik te woelen verstikt en rebels 
de lompheid die kwetst mij zo dom en gedurig 
een worm in het stof ben ik nijdig en hels 
wie maakt er een eind aan ik wens het zo vurig 

Nils Trecht, 2001

In deze jaargang van De Roerom wordt iedere maand ruimte gemaakt 
voor en aandacht besteed aan mensen met een beperking, van welke 
aard dan ook. In deze laatste aflevering van het jaar iets informatiefs en 
iets ‘meditatiefs’. 

Spreekbeurt 
Annem

ies G
ort

Spreekbeurt

Oscar en Taco zijn broers.  Dat kun je goed zien: ze hebben
allebei rode krullen. Toch kijken de kinderen op het school-
plein alleen naar Taco. Wat heeft hij? vragen ze aan Oscar. 
Waarom gilt hij zo? Oscar wordt er gek van. 
Gelukkig heeft hij een oplossing. 

isbn/ean: 978-90-79604-03-6

Annemies Gort

Spreekbeurt
Illustraties

José Vingerling

Alleen verkrijgbaar bij de BOSK. Leden be-
talen € 8,–, niet leden € 10,–. Exclusief ver-
zendkosten. Bestellen kan in de Webshop, 
met een e-mail: info@bosk.nl of via (030) 
245 90 90.

Uit Verliefd (© illustratie: José Vingerling)

Informatie en advies
De BOSK geeft informatie op landelijk 
en regionaal niveau. Via BOSK Magazi-
ne, handicap-specifieke nieuwsbrieven 
en persoonlijk contact worden kennis 
en ervaring uitgewisseld. In het twee-
maandelijkse BOSK Magazine staan ar-
tikelen over verschillende handicaps, 
mededelingen over de activiteiten van
de BOSK, verslagen van wetenschappe-
lijk onderzoek en informatie over re-
gelingen en wetgeving. 
De BOSK geeft ook folders en brochu-
res uit over handicap-specifieke onder-
werpen en heeft een zeer informatieve 
en aantrekkelijk vormgegeven web-
site www.bosk.nl. De medewerkers 
op het Landelijk Bureau staan elke 
werkdag klaar om vragen te beant-
woorden: telefonisch, per e-mail of na 
een afspraak op het landelijk bureau. 
Dit bureau ondersteunt ook de ouder-
raden van de mytyl/tyltylscholen, de 
BOSK afdelingen en de BOSK werkgroe-
pen.

Belangenbehartiging 
De BOSK behartigt de belangen van 
zijn leden. Politieke beslissingen heb-
ben vaak vèrgaande gevolgen voor 
mensen met een handicap. De BOSK 
laat de stem van haar leden horen bij 
overheid en politiek. Waar mogelijk 
werkt de BOSK samen met andere be-
langenorganisaties. 

Jongeren 
Jongeren met een handicap hebben 
een streepje voor bij de BOSK. Speci-
aal voor jongeren verschijnt tweemaal 
per jaar een magazine voor jongeren: 
BOSK Magazine, voor jou! met daarin 
aandacht voor onder meer vrije tijd, 
relaties & seksualiteit, school, uitgaan 
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Bidden heel ons leven
Huub Schumacher

Hulpmiddeltjes
Om die houding op peil te houden zijn 
er hulpmiddeltjes. Een cd, een psalm, 
gedicht, onzevader, kerkdienst; een ont-
roerende film, je rozenkrans, een gebed 
aan tafel, je schietgebedje, een klooster-
weekendje ... De kerk uit je jeugd heeft 
het nodige bijgedragen; ook vooral je ou-
ders en wellicht bepaalde gebeurtenissen. 
Regelmatig is er het nodige uitgegooid, 
waarvoor hopelijk nieuwe in de plaats 
kwamen. Het zijn en blijven hulpmiddel-
tjes. Al bid je onzelieveheer van het kruis 
af maar na je gebed lap je willens en we-
tens een medemens pootje, dan is dat 
gebed gewoon een godslastering. Jezus 
is in deze heel nuchter. ‘Niet degenen 
die enkel roepen ‘Heer, Heer’ zijn in de 
buurt van mijn Vader, maar zij die ook 
nog zijn wil doen.’

Misverstand over bidden 
Het is jammer dat voor veel mensen bid-
den gelijk staat met vragen en smeken. 
Het heeft weinig of niets meer te maken 
met die houding waar we het hier over 
hebben. Dit heeft tot gevolg dat bij te-
leurstelling God problematisch wordt en 
op den duur een fictie die je de rug toe-
keert. Mogelijk is ook dat je het maar 
slikt ‘omdat God het nu eenmaal zo ge-
wild heeft’. Dit kan een schitterend blijk 
van overgave zijn aan het leven dat je 
nooit naar je hand kunt zetten. Vaak ech-
ter heeft het een fatalistische en zelfs luie 
opstelling tot gevolg.

Van een ander horen
De jezuïet Roger Lenaers schreef voor 
Tijdschrift voor Geestelijk leven de mo-
derne en theologisch zeer interessante 
aflevering Uittocht uit de oudchristelijke 
mythen. Over de oervorm van bidden 
zegt hij: ‘Toch is de oervorm van bidden 
niet smeking, maar aanbidding. Aanbid-
ding is het superlatief van bewonderende 
verering en nog meer is ze totale over-
gave, bereidheid het Mysterie het abso-
lute recht toe te kennen om aan ons al-
les te laten gebeuren, alle goeds en alle 
kwaads. De tweede oervorm is dank-
baarheid, uitbloei van het besef dat we 
van het Mysterie alles tot en met onszelf 
ontvangen. Vragen komt pas hierna. Het 
ontspringt aan de ervaring van onze on-
vervuldheid, signaal dat we nog niet tot 
volledige overgave gekomen zijn. Het au-
thentieke vraaggebed vertaalt die behoef-
te aan vervulling.’ (blz. 47) 
Dit zegt de theologisch publicist Harrie 
Nouwen over bidden. ‘Ons innerlijk le-

ven lijkt soms wel een bananenboom vol 
met omhoog en omlaag springende apen! 
Maar als we de moed hebben niet weg te 
lopen en aandachtig te blijven luisteren, 
ruimen de apen geleidelijk aan het veld 
bij gebrek aan belangstelling en de zach-
te stem, die ons ‘mijn geliefde’ noemt, 
kan zich langzamerhand meer laten ho-
ren.’ Mooi hoe hij hier het bidden als 
houding typeert! Bidden heeft eerst en 
vooral iets met volgehouden eerbiedige 
aandacht te maken. 

Concentratie
In dit verband is ‘concentratie’ een veel-
zeggend woord. Alles in en om je heen 
naar je centrum toe buigen, het daarmee 
in verband brengen waardoor alles min 
of meer van dat centrum uit doorgloeid 
wordt. Dit roept weer het beeld op van die 
metselaar die bezig is een koepel te bou-
wen. Het denkbeeldige Middelpunt dat hij 
zich gesteld heeft mag richtinggevend en 
plaatsbepalend worden voor elke steen die 
hij aan de reeds gelegde stenen aansluit. 
Door dit toegewijd te doen, openbaart 
zich dat Middelpunt gaandeweg meer en 
meer en steeds indirect. Zo kunnen wij 
in een biddende mens God zien, niet van 
aangezicht tot aangezicht maar in zijn af-
glans. Het bijbelboek Wijsheid ziet in een 
mens, die de wijsheid weet op te brengen 
God in zijn leven mee te laten doen ‘de 
afglans van het eeuwige licht, de onbesla-
gen spiegel van Gods werkzaamheid en 
het beeld van Zijn goedheid’. 

Soefisme
In andere godsdiensten dan het chris-
tendom is er dezelfde openheid voor die 
Open Ruimte die wij God noemen. Zo 
neemt in het soefisme - mystieke tak van 
de islam - het mystieke gebed een emi-
nente plaats in. Google geeft 99 namen 
voor Allah. Om er enkele te noemen: 
de Meest Barmhartige, de Onweerstaan-
bare, de Gever, de Samentrekker, de Ver-
ruimer, de Liefhebbende, de Luisterrijke, 
de Standvastige, de Levengevende, de 
Beschermende Vriend, de Gids, de Ge-
duldige ... Allemaal pogingen om de On-
noembare te noemen. Nooit opgeven om 
nog weer andere, betere namen te vinden 
voor het Gezicht dat in de kosmos en in 
jezelf schuilgaat en dat zich daarin on-
eindig gevarieerd manifesteert.

Chassidisme
Binnen het jodendom is het chassidisme 
hier zeer sterk in. Daarbij is devekoet een 
kernwoord. Het betekent zoiets als jezelf 
verkleven met God. In zijn studie over het 
chassidisme schrijft Newman: ‘Van Rabbi 
Nesjitch werd verteld dat voor hem leer 
en gebed, eten en drinken en slapen alle-
maal onderdelen waren van de studie van 
God. Een stuk van de Oneindige is verbor-
gen in alle vermogens van de mens en in 
al zijn handelingen, in spreken, kijken, 
lopen, stilstaan, liggen.’ (New York, 1975) 
Dit verkleven komt ook in het Nieuwe Tes-
tament voor. In Handelingen (8,29) voelt 
Filippus de opdracht om zich te verkle-
ven aan de koets waarmee de Ethiopische 
minister van Financiën, lezend in Jesaja, 
via Gaza op weg is naar huis. In de Groot 
Nieuws bijbelvertaling staat er heel onge-
lukkig Ga vlak langs de wagen lopen. Dit 
is fout. Hij moet zich eraan verkleven; de 
mens die erin zit heeft hulp nodig. Het is 
een kwestie van leven of dood. 

Zo oud zo jong
Aan het begin van deze artikelenreeks 
speelden de woestijnmonniken een rol. 
De versregel die hen overeind hield en 
die nu nog steeds in alle kloosters bij elk 
getijdengebed te horen is luidt: God, kom 
mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen 
(Psalm 69,2). ‘Houdt niet op deze psalm-
woorden te zeggen bij ieder werk, bij ie-
dere taak of ook op reis. Bezin je ermee 
bij het slapen, bij het eten, bij het vol-
doen van alle behoeften van de natuur. 
Op deze wijze zul je zonder onderbre-
king bidden, wanneer je je bidden niet 
tot woorden beperkt, maar jezelf in je 
levenswandel met God verenigt, zodat je 
leven een aanhoudend, ononderbroken 
gebed is’. Dit drukt Basilius de Grote de 
monniken op het hart. Dat woorden van 
zo lang geleden ons zoveel later voor-
gaan de toekomst in! 

Bidden is ten diepste een houding van jezelf aan God aanbieden, je gedreven 
weten door een mysterievolle Goedheid om bij alles wat je doet je hart te laten 
meedoen. 
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Rob van der Zwan

Hier wacht ik

Hij zit parmantig aandachtig rechtop de weg 
voor hem te bekijken. Hij weet kennelijk 
waarheen de rit gaat. Is het een heen- of een 
terugreis? Het is een koddig gezicht, goed 
voor een leuke foto of filmfragment.

Tussenmoment 
Het tafereel van mensen op weg met hond 
heeft iets archetypisch, iets ‘oers’. Het is een 
voorbeeld van een ‘tussen-moment’. Reistijd. 
Je bevind je tussen twee gebeurtenissen, tus-
sen vertrek en aankomst. We beschouwen 
‘tussen-momenten’ vaak als verloren tijd. We 
zijn nog niet op onze bestemming en het ver-
trekpunt ligt inmiddels achter ons. Wachttijd 
is ook een vorm van een ‘tussen-moment’. 
We ondergaan ze in de wachtkamer van dok-
ter of tandarts, in de wachtstand aan de tele-
foon, tijdens het wachten op het perron, bij de 
halte van bus of tram. Mensen die met elkaar 
vertrouwd zijn beleven samen ‘tussen-mo-
menten’. Het zwijgend communiceren dat af 
en toe wordt verbroken door een toelichtend 
woord.

Verkorte reis
Aan het ziekbed van een goede vriend, kort 
geleden, gaat het gesprek over zijn weerstand, 
de verzorging en het ziekenhuiseten. Ik praat, 
maar ik zeg niet wat me overvalt als ik hem 
in de kussens zie liggen. ‘Hij gaat het niet 
halen, verdomme’. Hij zal het beseft hebben. 

Ziekte als een ’tussen-moment’, de verkorte 
reis van het leven naar de dood. Met een mok 
koffie in de hand even iets opsnuiven van ko-
ninginnendag. Ook ik zie de zwarte auto het 
televisiescherm doorkruisen, zonder te be-
grijpen wat er gebeurt. Karst T. neemt rauw 
afscheid van datgene wat ik mijn vriend zo 
graag gegund had.

Bewustzijn pur sang
In ‘tussen-momenten’ zijn we alleen met ons-
zelf. Alsof het geheel van indrukken, gedach-
ten en humeur even de kans krijgt zich open 
te vouwen als een bloem. Intens. Verdriet 
steekt, somberheid donkert, vrolijkheid krie-
belt extra. We dwalen door het landschap van 
onze ziel waarin onze stemmingen huizen; ze 
worden gekleurd door voormalige vreugden 
en oud verdriet, beeld- en gevoelsherinnerin-
gen, passies en rancunes. ‘Tussen-momenten’ 
zijn momenten van bewustzijn pur sang. Mid-
den in het leven tegenover het leven staan. 
Daar wordt de balans opgemaakt en biedt het 
leven zich aan geënterd te worden door het 
schip van de religiositeit. Waarbij ik vermoed 
dat vanuit de ontroering, onze meest intrige-
rende emotie - liefde, aanvaarding en ontvan-
kelijkheid vloeien erin samen - lijnen lopen 
die op verwonderlijke wijze een perspectief la-
ten verschijnen met God - die versleten naam 
- als horizon. Dit naar aanleiding van het zien 
een hond.

Het is laat in de middag, vroeg in de avond. Op de snelweg word ik ingehaald door 
een andere auto. Eenmaal gepasseerd zie ik door de achterruit de hoofden van de twee 
inzittenden. Daartussen op de achterbank, de hond. 

‘Hij weet kennelijk waarheen de rit gaat’.

Ik zal ze missen

Ik houd niet van veranderin-
gen, en dat is een probleem als 
je op een middelbare school 
werkt. Het liefst zou ik de leer-
lingen die ik nu heb voor al-
tijd houden. Ook de boefjes. 
Maar zo werkt het natuurlijk 
niet. Zoals ieder jaar heb ik 
met sommige leerlingen strijd 
gehad, zijn ze het hartgrondig 
oneens met me geweest, zijn er 
gesprekken met ouders geweest 
over slechte cijfers of gedrag. 
Maar zodra de eindexamens 
voor de deur staan en het wer-
kelijk menens wordt voor ze, 
dan wordt de strijdbijl begra-
ven, wordt de klas een hechte 
groep en zitten ze tot laat op 
school om zich voor te berei-
den op het examen. Als de dag 
daar is, ben ik minstens zo 
zenuwachtig als zij en geza-
menlijk betreden we de gym-
zaal waar de tafels en stoelen 
in lange rijen opgesteld staan. 
Nu moeten ze het helemaal zelf 
gaan doen. Heb ik ze goed ge-
noeg voorbereid? Hadden we 
niet nog een schrijfopdracht 
moeten oefenen? Het zijn vra-
gen die nu niet meer ter zake 
doen. Twee weken lang zwoe-
gen ze op Nederlands, Frans, 
economie, biologie en al die 
andere vakken. En natuurlijk 
slagen de meesten. Het mooi-
ste moment in het leven van 
een leraar is wanneer je ze mag 
bellen om ze te vertellen dat ze 
geslaagd zijn. Het examenfeest 
volgt en de diploma-uitreiking. 
Je weet dat ze deze momenten 
nooit meer zullen vergeten, zo-
als ik mijn eigen schooltijd niet 
vergeten ben. Ik ben trots dat ik 
er op deze momenten bij mag 
zijn. En dan gaan ze. Nog een 
laatste keer een hartgrondig 
‘dag juf!’, een zoen, een omhel-
zing en soms tranen. Ik moet 
ze laten gaan, de wijde wereld 
in. Ook al komen ze me nog 
wel ’s opzoeken, het zal niet 
meer zijn zoals het geweest 
is. Ik krijg volgend schooljaar 
weer een nieuwe klas waar on-
getwijfeld weer leuke, lieve, 
gekke kinderen in zitten. Maar 
voorlopig wil ik daar nog niets 
van weten; ik mis mijn oude, 
vertrouwde groep nu al en heb 
even helemaal geen zin in de 
zomervakantie.

Suzanne van der Schot
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Veel mensen weten - als ’t om geloven gaat - 
‘bij god niet meer waaraan en waaraf’ . Allerlei 
vastigheden van vroeger verdwijnen en heilige 
huisjes vallen als een kaartenhuis in elkaar. 
Vanuit moderne wetenschappen komen er to-
taal andere dingen op mensen af dan ze van 
hun kerk moesten geloven. Waar vroeger je 
eeuwig leven van afhing, wordt het nu zo nauw 
niet meer genomen. Personen en instituties, 
waarvoor mensen eertijds hun hoed afnamen, 
zien ze ineens grove uitglijders maken waar de 
samenleving van nu eerder mee lacht of kwaad 
over wordt dan iets anders. Geloofscrisis alom 
en daar kunnen mensen maar moeilijk tegen. 
Er gaan eraan ten onder; erg is dat. Het voelt 
als een amputatie. Elke crisis en zeker een ge-
loofscrisis doet zeer, flink zeer. Een geloofscrisis 
kan echter ook veel goed doen. Velen komen 
of zullen er als vernieuwd uit tevoorschijn ko-
men. Bevrijd van nodeloze ballast kan er plots 
iets verrassends nieuws groeien, waardoor ze er 
juist in deze spannende tijd weer volop tegen-
aan kunnen; een inspiratie van jewelste om ge-
zond en modern mens te zijn. Het onderwerp 
wordt over drie studiedagen verdeeld.
 
In de hand gewerkt 26/09/09
Terwijl er in de eerste helft van de twintigste 
eeuw - zeker ook onder invloed van twee gru-
welijke wereldoorlogen - in filosofie en theo-
logie ‘modern’ gedacht werd over bijbel, God 
en Jezus, vond de leiding van de rooms ka-
tholieke en ook van menige protestantse kerk 
het van groot belang om dit ‘moderne’ ver 
van hun gedweeë gelovigen weg te houden. 
Dit wellicht goed bedoelde afschermen tegen 
slechte invloeden van buiten was feitelijk na-
tuurlijk het opladen van een bom die vroeg 
of laat moest barsten; tijdgeest kun je nu een-
maal niet buiten de deur houden. Zo maakte 
de kerk zelf de geloofscrisis onafwendbaar.

Pardoes overvallen 19/12/09 
Sinds de jaren zestig lukt het de kerkelijke hië r-
archie niet meer de deuren van de schaapskooi 
gesloten te houden. Die vlogen open en blijven 
open. Gevolg? Alles wat er tot dan toe bewust 
buiten het kerkelijk gezichtsveld gehouden 
was, komt plotseling pardoes en zonder kerke-
lijke filter over de gelovigen heen. Vanzelfspre-
kend dat veel mensen zich ineens geen raad 
meer weten. Weg alle houvast; volop geloofs-
twijfels van buitenaf en ook geloofstwijfels van 
binnenuit! We zien het op de dag van vandaag 
in volle breedte om ons heen.

Er gezond doorheen 06/03/10
Het is heerlijk om met elkaar te ontdekken 

Geloofscrisis
Huub Schumacher

De Studiedagen in Kasteel Gemert trekken steeds meer belangstellenden; op de laatste 
over Geloven in een kerk die niet bestaat waren er 240. Velen vinden deze dagen ‘een 
echte belevenis’. Reden te meer om de komende drie studiedagen op 26 september, 19 de-
cember en 6 maart - van 9.00 tot 14.30 u. - onder de aandacht te brengen. Het thema luidt 
Geloofscrisis…? Met twee inleidingen wordt elke dag een aspect ervan belicht. Er wordt 
ook gezongen, vragen besproken en er is een liturgisch moment.  

op welke manier je anno 2010 op een verant-
woorde en gezonde manier over bijbel, God en 
Jezus kunt denken, zodat het ook voor de tijd 
daarna een inspiratie kan zijn die je voor geen 
goud zou willen missen. Daar gaan we deze 
dag heel intens mee bezig. 
Doorheen het ‘grote verhaal’ van genoemde 
dagen komt een keur aan theologen ter sprake 
en groeit spelenderwijze het inzicht in denk-
richtingen zoals creationisme, pantheïsme, 
pan entheïsme, intelligent design enz., en valt 
er te genieten van de verrassende hoogstandjes 
van de kerkleiding.

Kosten
De kosten bedragen € 10,-. Belangstellenden 
kunnen zich voor de eerste studiedag opgeven 
door uiterlijk vóór half augustus een briefje te 
sturen met vermelding van adres, telefoon en 
- als het kan - e-mail naar H. Schumacher, Zee-
dijk 5, 5154 PA Elshout. Per omgaande komt 
de nodige informatie.

Kasteel Gemert

Ecocratie

Ik ben bereid om in toeval 
te geloven. Ik ben bereid te 
geloven dat er geen bedoe-
ling ten grondslag ligt aan 
het leven. Dat jij en ik er 
zijn, is een kwestie van toe-
val: we hadden er evengoed 
niet kunnen zijn. Er is geen 
schepper die ons bedacht 
heeft of die ons de adem in 
de neus heeft geblazen. En 
als blijkt dat in de loop der 
eeuwen de meest aangepas-
te levensvormen de meeste 
overlevingskansen hebben 
gekregen, dan is dat ook toe-
val. Het had evengoed an-
ders kunnen zijn.
Het is een verontrustend 
idee. Want wat heeft het le-
ven nog voor zin als er geen 
‘ervoor’ en geen ‘erna’ meer 
is? Dan is toch alles toege-
staan en kunnen we er vro-
lijk op los leven? Geen naas-
tenliefde, geen solidariteit, 
geen zorg om de natuur ...
Volgens mij ligt het toch 
even iets anders. De ethiek 
van het toeval leert mij na-
melijk dat ik ook toeval ben 
en dat ik daarom geen enkel 
recht heb om voor en over 
anderen te oordelen. Als alle 
leven toevallig is - de theo-
loog zou zeggen ‘contingent’ 
- dan is er geen vooruitgang 
en zijn er ook geen achter-
standen. Er is geen enkel 
leidend principe dat stuurt 
of dat het doel van ontwik-
keling is. Niemand kan een 
beroep doen op een of an-
dere hogere macht of wet; 
niemand kan meer beweren 
namens Iets of Iemand an-
ders te spreken. Het zou re-
sulteren in een wereldwijde 
democratie: alle ‘toevallige’ 
mensen zouden moeten in-
stemmen met bepaalde ver-
anderingen. Het moet zelfs 
tot een wereldwijde ‘ecocra-
tie’ leiden: omdat iedereen 
en alles even ‘toevallig’ is, 
dienen alle levende wezens 
te worden gehoord.
Misschien is het in deze tijd 
wel christelijker om in het 
toeval te geloven dan in een 
schepping. In een ‘ecocratie’ 
kan ik meer recht doen aan 
alles wat bestaat - toevallig 
of niet.
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Gedicht Gedacht
Keuze van de redactie

De redactie van De Roerom krijgt aanhoudend teksten en gedichten toege-
stuurd en hier is ze blij mee. Zij maakt er een keuze uit zonder de preten-
tie te hebben deze voor de schrijvers zeer dierbare woorden op hun juiste 
waarde te kunnen beoordelen en steeds de beste te kiezen en te publiceren.

Vergeving, zeven keer

De kleine, blauwe anemonen, die 
we kochten in de bloemenzaak van 
die twee curieuze mannetjes, zijn 
prachtig; ze pronken naast de witte 
rozen in een smalle vaas van glas. 

Zo’n bloemenfeestje op je tafel is 
een lust voor het oog en tegelijkertijd 
een troost als je je verdrietig voelt; 
ik heb er een beetje last van, ik kan 
niet goed tegen narigheid; wie wel? 

Ik denk aan de vergeving, zeven keer;
de anemonen en de rozen staan daar 
lief en teer, zich nergens van bewust; 
maar zo is het leven: iemand viert de 
lente en iemand raapt zijn ziel bijeen.

Ine Verhoeven

Een gepassioneerde gelovige

Ze is actief belijdend protestant 
houdt van katholieken en hun ritus
heeft een groot Mariabeeld in huis
en gaat vooral graag te Communie.

Maar de nieuwe pastoor zegt haar 
dat ze niét te Communie mag gaan, 
want dat is juist het onderscheid tussen 
ons katholieken en jullie protestanten.

Ze legt zich daarbij neer, maar als ze de
pastoor na lange tijd weer ontmoet zegt ze
ik verlang zo naar de Communie, heel mijn
lichaam hunkert ernaar van hoofd tot tenen

De priester is rijper en milder geworden:
een mens moet altijd zijn geweten volgen 
en innig gelukkig neemt zij weer deel aan de
eucharistie en bemint het lichaam van Christus.

Frans Boddeke CSsR

Evolutie

Ik geloof 
dat de evolutie 
van de geest 
doorgaat tot in 
het oneindige.

Het is de zichzelf 
barende openbarende 
heerlijkheid van God 
die doorgaat 
zonder einde.

Ik geloof 
in de evolutie 
van de mens 
in de hemel zoals op aarde.

O God, hoe verblijdt 
U mij met de gedachte 
dat ik in de hemel 
met U mee mag blijven 
groeien in U.

Threes van Dijck

Quasi folium, Als een blad

voorzichtig win ik weer aan krachten
schoorvoetend ga ik weer op weg
voortaan zal ik wat mij bedrukt verachten
behoed mijn tong dat ik in niets miszeg

ik heb zo denk ik `t diepe dal verlaten
mijn voeten gaan geleidelijk omhoog
en over morgen valt er niet te praten
de wind is stevig en het weer is droog

te vroeg gejuicht te vlug gezongen
‘t verval omkeren kan ik niet
mijn tong is stram en traag mijn longen
ik voel me weer een denkend riet

en het seizoen zal herfstig blijven
het afgevallen blad groeit nooit meer aan
het zal in 't water even drijven
om weerloos zinkend te vergaan

Nico Tromp msc, 2007

Franciscus en de Vlaamse gaai

Eens tussen karekiet en kraai
streek er een felle Vlaamse gaai
op Sint Franciscus’ schouder neer
en schonk hem fier zijn schoonste veer.

Franciscus blijkbaar erg vereerd
had daags voordien wat Vlaams geleerd
en zei: “Ik dank u goede gaai!
Ik vind uw veer bijzonder fraai!”

Daarop werd urenlang verteld
hoe het in Vlaanderen was gesteld …
een hemel blauw of parelgrijs
gans Vlaanderen een paradijs!

Noch lucht noch water leek verpest
de vogels bouwden er hun nest
in geurig groen, bij riet en lis
nog nooit dreef er een dode vis!

Acht eeuwen gleden sinds voorbij; 
het water werd een grauwe brij,
de wolken drijven zwart als roet,
geen vogel die nog rustig broedt... 

Alleen de Vlaamse gaai hield stand.
Geen stond door wanhoop overmand,
blijft hij met Bredero beweren:
‘Hoe zwaar het lot, het kan verkeren!’

Bert Peleman, 1982

16 april 2009 was het 800 jaar geleden, 
dat paus Innocentius III de eerste versie van de 
‘Regel der Minderbroeders’ 
van Franciscus van Assisi goedkeurde.

Vlaamse gaai (© Foto: W. Kok)
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Steeds meer mensen hebben behoefte aan 
rust en stilte. De gastenverblijven van 
kloosters en abdijen zijn vaak maanden 
vooruit volgeboekt. Bij sommige abdijen 

sen te trotseren en te overwinnen hebt. Je 
komt jezelf immers tegen met je goed en 
je kwaad, je kracht en je zwakte.

Alles in mijzelf?
Behalve een eenzame reis is het ook een 
inspirerende zoektocht. Gaan-de-weg krijg 
je immers steeds meer inzicht in wie je 
bent en waarom je de dingen doet zoals je 
ze doet. Hoe verder je gaat hoe dieper het 
besef binnendringt dat je inspiratie kunt 
opdoen uit de dingen, mensen en gebeur-
tenissen om je heen, maar dat de uiteinde-
lijke bron van leven te vinden is in jezelf. 
Dat roept de vraag op of die innerlijke reis 
niet vooral een afspiegeling en behoefte is 
van de hedendaagse en geïndividualiseer-
de mens. Sluit de mens die de weg naar 
binnen gaat zich niet te zeer af van de 
wereld om zich heen? Wanneer ik alles in 
mijzelf kan vinden, hebben anderen me 
dan niets meer te vertellen? Spreekt het 
evangelie niet over een God van gerechtig-
heid en over betrokkenheid op de wereld 
en de mens in nood? Natuurlijk dat is al-
lemaal waar en ook allemaal van belang. 
Maar je kunt dit alleen volhouden door te 
leven van binnenuit. Alleen wanneer je in 
staat bent om steeds weer terug te keren 
naar je diepste beweegredenen en je diep-
ste levensbron, blijf je de energie en be-
zieling houden om anderen nabij en van 
dienst te zijn. 

Tegenstelling?
De aloude tegenstelling tussen Martha 
en Maria is in die zin geen tegenstel-
ling, maar het beeld van de twee polen in 
onszelf, die in evenwicht gebracht moe-
ten worden. Zoals ook Jezus zich na een 
drukke en enerverende dag steeds weer 
terugtrok in de eenzaamheid, om te bid-
den. Ook voor Jezus vonden de twee 
meest intense momenten van herbron-
ning en keuzes maken plaats in eenzaam-
heid: in de eenzaamheid van de woestijn 
besloot hij na zijn doop de weg te gaan 
van gerechtigheid en in de eenzaamheid 
van Getsemane besloot hij om deze weg 
te voleinden tot het uiterste toe. De lange 
reis naar binnen is noodzakelijk om op 
het spoor te komen van Wie of Wat je 
voortdrijft, om in jezelf ‘iets’ te vinden dat 
groter is dan jijzelf.

Inspiratie
Wie zich op de reis naar binnen wil laten 
inspireren door anderen kan naast vrien-
den en bekenden ook terecht bij een breed 

scala aan schrijvers. Een aantal van hen 
valt op doordat ze meer dan anderen erin 
zijn geslaagd om op hun reis sporen van 
God te ontdekken, vaak te midden van 
moeilijke omstandigheden. Denk aan Etty 
Hillesum of Dietrich Bonhoeffer. Maar ze-
ker ook Dag Hammarskjöld, de voormalig 
secretaris generaal van de Verenigde Na-
ties, die in 1961 op 56-jarige leeftijd om-

Franck Ploum

De lange reis naar binnen

Sinds mensenheugenis spreekt reizen tot de verbeelding. Van georganiseerde 
groepsreizen naar verre oorden tot eenzame trektochten door de continenten. 
Culturen leren kennen, indrukken opdoen, de mooiste plekken op aarde wil-
len zien: mensen ervaren het als een verrijking van hun leven. Maar wat als je 
alles gezien hebt? Wordt het dan wellicht tijd voor een andere reis?

Verder word ik gedreven,
een onbekend land in.
De grond wordt harder, 
de lucht prikkelender, kouder.

Innerlijke reis
Onze vakanties en uitstapjes zijn vaak 
vooral naar buiten gericht. Je wilt dingen 
zien, mensen ontmoeten, culturen leren 
kennen. De reis naar jezelf is echter een 
weg naar binnen, een innerlijke reis. Het 
is een inspirerende zoektocht naar je diep-
ste drijfveren, je meest intieme emoties 
en verlangens. Deze reis maak je niet met 
een gezelschap, die maak je alleen. Dat 
maakt het ook tot een eenzame reis, waar-
op je heel wat stenen, woestijnen en rot-

Aangeraakt door de wind
vanuit mijn onbekende einder
trillen de snaren
in afwachting.

kwam bij een vliegtuigongeval. Na zijn 
dood vond men een mystiek dagboek met 
als titel Merkstenen. Hierin beschrijft hij 
zijn innerlijke reis. Hij noemde het zelf de 
neerslag van mijn onderhandelingen met 
mezelf en met God. 

moet je zelfs meer dan een jaar van te vo-
ren reserveren, wil je nog een plekje vin-
den. Mensen zoeken de rust op om stil 
te staan bij hun leven of om belangrijke 
keuzes te overwegen en te maken. Maar 
steeds meer mensen gaan vooral ook op 
zoek naar zichzelf: wie ben ik nu eigen-
lijk? Ben ik de mens die ik wil of moet of 
kan zijn? Het antwoord op die vraag is 
niet eenvoudig te geven. Het vraagt rust 
en bezinning, omdat de zoektocht naar 
jezelf, de reis naar binnen, misschien wel 
de langste reis is die je kunt maken.

Dag Hammarskjöld (© Foto: UN Press Office)

Verdiepende zomer
Misschien is het een idee om tijdens de 
komende vakantie of gewoon in de zo-
mermaanden thuis een boek van één van 

Aldoor vragend
zal ik aankomen
daar waar het leven wegklinkt 
– 
een klare zuivere toon
in de stilte

genoemde mensen ter hand te nemen. 
Dan kun je naast een reis of tijd die je in-
spireert en oplaadt van buitenaf, ook de 
rust nemen om in jezelf te keren en te 
beginnen aan een lange, soms moeilijke, 
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Tulpen in Tulbandstad 
Jeanne van Leijsen

In april beleefden wij als nieuwbakken lid van de club van oudge-
dienden van onze voormalige broodheer een prachtige vijfdaagse 
cultuurtrip naar Istanbul. Samen met vierentwintig oud-collega’s en 
een begeleider reisden we met KRAS kriskras door deze kosmopoli-
tische, islamitische, maar vooral historische stad. Onder leiding van 
de Nederlands sprekende lokale gids Hanifé hebben we Istanbul op 
een geweldige manier kunnen bekijken, beluisteren, ruiken, voe-
len en proeven. Als kijk- en schrijfgraag koppel begon dat al in het 
vliegtuig, dat vlak voor de landing een heel mooie bocht over Groot 
Istanbul maakte. Zo ver het oog reikte zag je rode daken, moskee-
koepels en minaretten als een tapijt gedrapeerd over een golvend 
landschap van wat ooit zeven heuvelen waren. Ooit het ‘Rome’ van 
het Oostromeinse Rijk, Constantinopel en daarvoor Byzantium. 
Al eeuwen strategisch gelegen aan de Bosporus, die de stad in een 
westelijk Europees en een oostelijk Aziatisch deel splitst. Met de 
Gouden Hoorn, die het feitelijke centrum in noord en zuid opdeelt. 
Tijdens de busritten van A naar B, krijgen we informatie over de 
hoogtepunten die we bezoeken. Terugkijkend is dat de heuse Top-
Tien, te beginnen bij een ondergrondse wateropslagplaats; de Blau-
we Moskee; het Topkapipaleis; de Bazaar; het Hippodroomplein; de 
Aya Sofia; het Dolmabachepaleis; de Bosporusbrug; de Galatabrug 
en de Chorakerk. En als extra tintje was het werkelijk genieten van 
de talrijke tulpen, die alle wegen, straten en pleinen van Istanbul 
sieren. Of het nu wel of niet een van oorsprong Turkse bloem is, de 
tulp zie je overal terug in kunst, architectuur, handelswaar en de-
coraties. Zelfs de tulband uit het eeuwenlange sultanaat heeft dit 
symbool. En nu weet ik ook waarom de bakvorm voor kerstcake 
van wijlen mijn moeder ‘tulband’ heet. Over eten gesproken: een 
heuse Turkse maaltijd waarbij er potten gebroken moesten worden, 
vormde een culinair hoogstandje. Als geschiedenisvreter vond ik 
het verhaal over en rond de Süleymaniye-moskee ook een heerlijk 
gerecht. Dat er ook sultans zijn geweest met een groot sociaal hart 
voor arbeiders, kinderen, ouderen en zieken. Naast de verhalen die 
we denken te kennen over harem, harim en haram. Ook dat was 
een hoogtepunt: het harem van het Topkapipaleis, waar onze Turk-
se gids Hanifé haar ware ondeugende aard toonde. Genoten hebben 
we van haar. Met haar ‘Dames heren Rustebank’ heeft zij ons pri-
ma geloodst door deze wirwarstad Istanbul. Graag kopen wij van 
haar nog ‘turks fruit’ en sommigen stappen met een leren jas en/
of met Turks keramiek weer op het vliegtuig. Istanbul, een boel te 
zien en te beleven. Graag tot nog eens. (© Foto: Jac van Leijsen)

maar vooral mooie en verrijkende reis naar 
binnen. Voor wie zich deze zomer liever wil 
laven aan de eeuwenoude traditie zonder te 
belanden in eindeloze en vaak onleesbare 
teksten en boeken, kan overigens terecht bij 
de onlangs overleden Ton van der Stap. In 
zijn vorig jaar verschenen juweeltje De ver-
borgen schat in de akker geeft hij op prachtige 
wijze een bloemlezing van teksten van my-
stici uit onze eigen traditie. Zo kun je je lange 
reis verdiepen met een dagelijks moment van 
Lectio Divina. 

Maria en Martha. Bijbelverhalen uit Kameroen. Afbeel-
ding uit de serie Het leven van Jesus Mafa.
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Geertje van de Wal

Niemand neemt me dit af

In de korte tijd dat ik terug ben uit Kenia heb-
ben al vele mensen nieuwsgierig aan me ge-
vraagd hoe het was in het verre Afrika. Wat 
zeg je dan? Het was leuk, heerlijk. Geweldig 
zelfs. Alles van dat. En als ze dan vervolgens 
vragen wat ik allemaal heb gedaan, loop ik 
vast. Het is - voor mij in ieder geval - onmo-
gelijk om op straat of in de kroeg even snel te 
vertellen wat ik waar, wanneer en met wie heb 
meegemaakt. Het was zó veel. Mij persoonlijk 
leek het erg weinig. Ik heb vaak het gevoel ge-
had niet alles uit mijn vakantie te hebben ge-
haald. Maar nu ik eraan terugdenk weet ik dat 
ik onwijs veel heb meegemaakt. Dingen waar 
massa’s mensen nooit de gelegenheid voor 
krijgen en momenten die niemand van me kan 
afpakken. 

Een mooie samenvatting
Ik heb nu iets langer de tijd dan een vijftien 
minuten durend kroeggesprek. Mijn verhaal 
kan dus een klein beetje uitgebreid worden. 
Toen ik in Kenia zat heb ik, zodra ik er de ge-
legenheid voor kreeg, alles wat ik meemaakte 
in paginalange brieven naar thuis geschreven. 
De verhalen op mijn site waren slechts een 
kwart van de teksten die mijn ouders en zus 
onder ogen kregen. Ik heb zoals gewoonlijk 
geschreven als een gek en ik hield pas op wan-
neer alles verteld was. Dit krijg ik nu niet voor 
elkaar. Ik hoop wel dat er een mooie samenvat-
ting uit voortkomt.

Kiezen
Kenia dus. Na één jaar culturele en maatschap-
pelijke vorming besloot ik ermee te stoppen. 
Het was niet helemaal wat ik zocht. Ook had 
ik tijd voor mezelf nodig en ik wou heel graag 
even weg van alles en iedereen in dit koude 
landje, waar op dit moment tot mijn vreugde 
een fijn warm zonnetje tevoorschijn komt. Ik 
wilde naar het buitenland. Dit was zeker, maar 
ik wist niet precies welk schitterend land ik als 
bestemming zou gaan kiezen. Kenia was een 
optie. Ik was er al vijf keer vier weken geweest 
en kende ondertussen op vele plaatsen behoor-
lijk wat mensen. Maar Israël, wauw! Dat lijkt 
me zo’n prachtig land. Er is lang getwijfeld 
tussen deze twee landen. Uiteindelijk besloot 
ik - voor de eerste keer alleen op vakantie - 
toch maar een mij vertrouwd en bekend land 
te kiezen. Dit leek me toch net iets verstandi-
ger.

Op hoop van zegen
Mailtjes gingen over en weer. Met vragen of ik 
überhaupt wel mocht komen en of ik enkele 
dagen mee mocht doen met de verschillende 
projecten van de Brothers CMM. Deze brothers - 
fraters - hebben zich jaren geleden ook in Kenia 
gevestigd. Toen ik uiteindelijk richting dat heer-

Ze was al meerdere keren samen met haar ouders en zus naar Kenia geweest. Nu stond 
ze voor de keuze naar ergens in het buitenland te gaan. En wel helemaal alleen. Het werd 
toch weer twee maanden Kenia. Geertje (18) doet verslag van haar verblijf daar.

lijke land vertrok was alles bepaald nog niet 
overduidelijk. De internetverbinding was daar 
niet altijd even snel, maar ik ging er van uit 
dat alles perfect zou gaan verlopen. En dat ge-
beurde ook. De eerste paar dagen heb ik op de 
middelbare school St. Justino in Nairobi doorge-
bracht. Deze school bevindt zich midden in een 
van de sloppenwijken in de hoofdstad en valt 
door zijn grootte erg op tussen de kleine, grau-
we, aluminium huisjes en de enorme hopen af-
val in hetzelfde gebied. 

Stukgelachen
Wat ik precies op deze school zou gaan doen 
was vooraf niet duidelijk, maar uiteindelijk heb 
ik me ongelooflijk vermaakt. Ik was enkele we-
ken getransformeerd tot student. Ik volgde les-
sen, maakte opdrachten, at met de studenten 
in plaats van met de leraren - die veel chiquer 
voedsel kregen - en ik ging zelfs mee op een 
schoolreisje! Het was heerlijk verblijven tus-
sen al die leeftijdsgenoten, die in karakter en 
handelingen zo ontzettend van mij verschillen 
maar in humor precies hetzelfde zijn. Ik heb 
me iedere dag opnieuw stukgelachen. Er waren 
op die school helaas maar vier meisjes met wie 
ik echt contact had; de anderen durfden niet op 
me af te stappen. Ook als ik een gesprek begon 
kreeg ik weinig respons. Hoe het komt weet ik 
niet, maar ik vond het heel apart dat een van 
die vier meisjes tijdens een erg leuk gesprek 
verbaasd opmerkte: ‘Oh, ik wist helemaal niet 

Klooster St. Michael
25 juni 19.30 u.-28 juni 
15.00 u. Stilte voor lichaam 
en ziel, speciaal voor vrou-
wen met jonge kinderen.
info@mamre-wvb.nl of 
www.mamre-wvb.nl 

Zwanenhof
21-27 juni Schilderen als 
ontdekkingstocht; 29 juni-3 
juli (ZO0902)en 29 aug.-2 
sept. (ZO0911): Vakanties 
met een kleine beurs; 18-25 
juli (ZO0907) en 22-29 aug. 
(ZO0910) Op de fiets door 
Twente.
Retraitehuisweg 6, 7625 SL 
Zenderen; (074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl 

Ignatiushuis
22 juni 10.00 u.-25 juni In 
gemeenschap de Hooge 
Berkt, Hooge Berkt 16, Ber-
geijk; Zomerse Stiltedagen 
met Miek Pot; 2 aug.-9 aug.  
Retraite te voet in de Arden-
nen met Wil Noordik en Win-
fried Timmers.
Voor Bergeijk: (0497) 55 17 
20; voor Ardennen: ( 020) 
679 82 07

DAC
29 juni 14.00 u.- 4 juli 14.00 
u. Ikonen schilderen; 6 juli 
14.00 u.- 10 juli 14.00 u. 
Zomerzangweek; 25 aug. 
16.00 u.- 30 aug. 14.00 u. 
Meditatieve zomerweek met 
teksten uit ‘De Kleine Prins’.
Stadsdam 1, 6851 AH Huis-
sen; (026) 326 44 22; info@
dominicaanscentrum.nl 

Stille retraite
21-22 sept. bij de minder-
broeders Megen.
(0412) 40 38 85; www.stille 
retraites.nl

Zij draagt dit kind iedere dag overal en door alles heen 
(© Foto: Geertje van de Wal)

Abonnement 
2009/2010

In deze laatste afleve-
ring van de drieëntwin-
tigste jaargang van De 
Roerom treft u dit jaar 
geen acceptgiro aan. 
Die wordt u separaat 
toegestuurd. Spoedige 
betaling stellen wij 
heel erg op prijs.
Met dank, een goede 
zomer en een fijne 
vakantie!

De Roerom
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dat jij zo aardig en leuk was!’ Het was 
wel even wennen dus. Ik heb mijn tijd 
voornamelijk met de mannelijke studen-
ten doorgebracht; en dat was méér dan 
geweldig.

Gevangenen
Tijdens mijn twee maanden in Kenia zou 
ik het liefst gevangenissen bezoeken. Van 
dichtbij beleven hoe het gevangenschap 
daar in elkaar zit. Ik had het enorme ge-
luk een Frater te kennen die namens het 
Grol’s Welfare Project dagelijks in het 
hele land gevangenissen bezoekt en van 
(school)spullen voorziet.
Het was zo anders dan verwacht. Ik zag 
gruwelijke, schokkende dingen, maar heb 
ook zeer fascinerende en prachtige mo-
menten meegemaakt. Ik zag halfnaakte 
mannen in een stikhete zon op de grond 
liggen, tussen de stenen. Piepkleine ka-
mers waar zo’n vijfentwintig man moes-
ten slapen. Maar ook heren die hun werk 
in de naai- of houtsector perfect deden, 
vervolgens enthousiast lieten zien wat ze 
gemaakt hadden en geïnteresseerd met me 
begonnen te praten. Ik zag jonge meisjes 
van hoogstens zestien jaar in gevangenis-
sen en vele kleine kinderen die in deze 
gevangenissen zijn geboren en er tot hun 
vijfde levensjaar moeten blijven. Maar 
ook dames die me overweldigden met 
knuffels en zoenen toen ik hun gezamen-
lijke kamer binnenliep, met me gingen 
dansen, optreden en een modeshow hou-
den. Het was werkelijk prachtig!

Aangestaard
Ook heb ik na wat overleg de grootste ge-
vangenis van het land mogen bezoeken, 

waarin de grote criminelen te vinden zijn. 
Hier bevonden zich ongeveer drieduizend 
mannen en vijfhonderd bewakers. Hier 
was nog bijna nooit een vrouw binnen 
geweest. Ik voelde me dus een geweldige 
uitzondering. Het is echt even wennen als 
je omringd door zes bewakers - twee voor, 
twee naast en twee achter me - een enorm 
terrein op stapt, waar al die duizenden 
mannen gewoon op de grond zitten, wer-
ken of rondlopen. En aangezien ik ook 
nog eens zo jong en blank ben werd ik 
ongelooflijk aangestaard. Zowel door de 
gevangenen als door de bewakers. Een 
beetje aandacht op z’n tijd vind ik heer-
lijk, maar vijfendertighonderd paar ogen 
die bijna iedere beweging van je volg-
den is toch wel een beetje teveel van het 
goede! De gevangenen die ik van dichtbij 
gezien en gesproken heb hadden wel bij-
zondere dingen te zeggen. Een van hen 
had in zijn tijd daar al drie dikke boeken 
geschreven, die hij maar al te graag wil 
publiceren. Maar dit lukt natuurlijk niet 
zolang hij vast zit. Een ander had bij een 
staatsexamen een 9 gehaald! Ik weet niet 
precies wat dit examen inhoudt, maar het 
heeft ermee te maken dat ze hiermee aan-
tonen een studie te kunnen volgen en na 
hun vrijlating een goede toekomst op te 
kunnen bouwen.

Aids-project
Na een volle maand studenten en gevan-
genen ontmoeten vertrok ik tenslotte naar 
het dorpje Oyugis, waar we om het jaar 
met ons hele gezin naartoe gaan. In dit 
dorp bevindt zich het Oyugis Intergrated 
Project, dat mijn ouders vanuit Nederland 
ondersteunen. Ik kwam hier voornamelijk 

om vrienden en bekenden op te zoeken, 
maar ik heb tussendoor ook enkele da-
gen meegelopen met dit anti-aidsproject. 
Ik bezocht samen met een zuster en vele 
vrijwilligers ernstig zieke mensen thuis, 
die de kracht niet meer hadden om naar 
de dokterspost te komen. Dit was niet ge-
makkelijk. Ik zie niet iedere dag dood-
zieke en extreem magere mensen buiten 
op een dekentje liggen, op zoek naar het 
kleine beetje schaduw dat op hun terrein 
te vinden is. Ze zijn te zwak om te lopen, 
eten gaat er niet in en drinken is er vaak 
bijna niet. Dit was geen pretje. Maar wel 
ongelooflijk leerzaam en vooral ook heel 
erg speciaal. Niet iedereen krijgt de kans 
dit met eigen ogen te aanschouwen. En 
zeker niet van zo dichtbij! 

Met bekenden
In deze tweede maand van mijn verblijf 
in Kenia heb ik voornamelijk gerust en 
plezier gemaakt. Omdat ik al vijf keer 
eerder in dit dorp was geweest ken ik er 
vele mensen. Ik heb me geweldig met hen 
kunnen vermaken. Het is heerlijk om een 
tijdje in een totaal andere omgeving te 
zijn, ver weg van thuis en toch met heel 
goede vrienden om je heen. Intussen zit 
mijn avontuur er alweer een paar weken 
op. Ik heb een geweldige tijd gehad, met 
prachtige en onvergetelijke ervaringen, 
schokkende en ongeloofwaardige gebeur-
tenissen en vele momenten die niemand 
me ooit zal kunnen afpakken. Ik heb het 
voorrecht gehad om als achttienjarige 
moederziel alleen naar Afrika te kunnen 
vertrekken, bijzonder goed behandeld te 
worden en daarbij ook nog onnoemelijk 
wonderbaarlijke dingen te mogen bele-
ven. Het was een reis om nooit meer te 
vergeten!

Met studenten van St. Justino Nairobi Kenia 
(© Foto: Geertje van de Wal)

Dolenthousiast om een paar rondjes in de pick-up (© Foto: Geertje van de Wal)
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Jan Stuyt werd op 29 augustus 1950 in 
Muiden geboren. Na drie verschillende 
middelbare scholen deed hij eindexamen 
in Zeist en studeerde rechten in Leiden. 
‘Ik wist eigenlijk niet goed wat ik wilde 
studeren en met Nederlands Recht kon 
ik me geen buil vallen. Gaandeweg reali-
seerde ik me dat dit het toch niet was. Ik 
zag mezelf niet de rest van leven huwelij-
ken ontbinden en contracten afsluiten. Na 
mijn afstuderen heb ik nog een jaar filo-
sofie gedaan. Toen moest er geld verdiend 
worden. Daarom heb ik nog een tijdje 
les gegeven aan de Universiteit als we-
tenschappelijk medewerker Inleiding op 
Rechtswetenschap.’

Wat wil ik?
‘Ik was al actief in gespreksgroepen en 
ontdekte dat vrijwilligerswerk in de kerk 
toch anders is dan actief zijn in bijvoor-
beeld een sportclub. Met een goede vriend 
kwam ik bij een jezuïet in Woerden te-
recht. Jongens die niet goed wisten wat 
ze met hun leven wilden, maar ergens 
wel vermoedden dat het iets met de kerk 
zou worden, voelden zich daar thuisko-
men. Langzaamaan kwam het besef dat 
het geestelijk leven iets voor mij was. Ik 
heb toen retraite gedaan en dat heeft me 
enorm geholpen. Je zit alleen op je kamer 
met het Nieuwe Testament. Je leert er bid-
den én je leert om te kiezen. Ik kwam de 
persoon van Jezus Christus op het spoor 
en die liet me niet meer los. Ik dacht: als 
ik nu niet de weg van de jezuïeten opga, 
krijg ik er later spijt van dat ik het niet ge-
probeerd heb.’

Jezuïet
Waarom jezuïet? ‘Ik kende de orde een 
beetje van school en ook mijn vader was 
bij hen op school. Met andere ordes had 
ik weinig affiniteit. Ik heb niks met de 
gedachte dat wij elitair zouden zijn. Je-
zuïeten benadrukken juist dat God zich 
vinden laat in het gewone leven. Onze 
stichter Ignatius zag het belang van zie-
kenbezoek en van contacten met armen, 
daklozen en wezen. Een ander kenmerk 
is dat de wereld waarin wij leven in be-
ginsel goed is. Jezuïeten zijn wel men-
sen met kwaliteit. Dat ondervond ik al in 
mijn noviciaat in Brussel onder leiding 
van Piet van Bremen. Samen met nog een 
Nederlander en twee Belgen beleefde ik 
daar een heerlijke tijd. We zaten niet op 
een eiland en hielden ook meerdaagse 
bijeenkomsten met fraters van andere or-

des en congregaties. Terug in Nederland 
studeerde ik theologie aan de Katholieke 
Theologische Hogeschool Amsterdam en 
in Rome aan de Pauselijke Universiteit 
Gregoriana. Mijn pastorale stage deed ik 
in de Bijlmerbajes. Daar leerde ik dat je 
bij een moeilijk bezoek niet zoveel hoeft 
te zeggen. De gedetineerde praat wel. Er-
ger dan dit kan het niet worden, dacht ik 
dan vaak. Dat is ontnuchterend en tegelijk 
bevrijdend.’

Ignatiushuis
‘Na mijn priesterwijding zijn we in 1984 
met vier jezuïeten het Ignatiushuis ge-
start, een centrum voor geloofsverdieping 
in Amsterdam. We hadden geen gemak-
kelijke start. Het was het anti-paus tijd-
perk en met de parochies ging het niet 
briljant. De vanzelfsprekendheden van de 
jaren vijftig waren weggevallen, terwijl 
onze kerk niet echt een antwoord had op 
de mondigheid van de jaren zestig en de 
nasleep van het Vaticaans Concilie. In het 
Ignatiushuis wilden we leken vormen, on-
der meer door over het geloof te commu-
niceren. Dat deden we niet vanuit theorie, 
dogmatiek of bijbelkennis, maar aanslui-
tend bij wat mensen zelf daarover mee-
brachten. We lieten dan zien hoe het ei-
gen levensverhaal vaak rijmt met het bij-
belverhaal. Dat kon spannend zijn omdat 

je vooraf niet wist wat ze gingen vertellen. 
In wat ze laten zien verschillen mensen 
van elkaar, maar in wat ze in hun hart 
bewaren lijken ze op elkaar. Zo kwamen 
we meer dan eens uit bij dezelfde oerver-
halen, bijvoorbeeld van de Verloren Zoon, 
het Brandende Braambos en de Barmhar-
tige Samaritaan.’

Vluchtelingenwerk
Dan volgen, zoals Stuyt zelf zegt, zijn 
beste jaren waarin hij werkt met en voor 
vluchtelingen. ‘Ik vind het fijn dat wij als 
internationale orde Jesuit Refugee Service 
hebben opgezet. Zo werkte ik van 1989 
tot 1993 in Zuid Oost Azië voor Vietna-
mese bootvluchtelingen, de meeste tijd 
in kampen in de Filipijnen en Maleisië. 
Later heb ik nog een jaar in Kroatië ge-
werkt.’ Als je gelukkigste jaren in kampen 
en brandhaarden liggen, moet er toch wel 
een stuk avontuur in je zitten. ‘Jazeker. 
Soms was het ook best eng om op je een-
tje op zoek te gaan naar een vluchtelin-
genkamp. Maar gelukkig heb ik een ro-
buuste gezondheid en kan ik goed tegen 
warmte en gepeperd eten. Maar wat me 
vooral gelukkig stemde was het gevoel no-
dig te zijn. Dat ik met inzet van al mijn 
krachten kon werken aan een zaak die 
de moeite waard is. Ik werd daar aange-
sproken op mijn vaardigheden, waaron-
der talenkennis en inlevingsvermogen, 
alsmede het feit dat ik toegang had tot de 
buitenwereld. Een probleem is wel dat je 
daar altijd te gast bent. Het blijven Azia-
ten en er blijft een afstand bestaan tussen 
mijn cultuur en hun cultuur. Wij zijn gas-
ten en zij zijn thuis. Waar ik verder nooit 
aan heb kunnen wennen was het lawaai. 
De mensen zijn heerlijk, het klimaat en 
het eten ook, maar aan het lawaai ben ik 
nooit gewend: transistorradio’s, knetteren-
de motoren, altijd die enorme herrie.’

De Krijtberg
Vervolgens wordt Jan Stuyt benoemd tot 
pastoor van dé kerk van Amsterdam: de 
Krijtberg. ‘Ik vind het een voorrecht dat ik 
zeven jaar mocht werken in de drukst be-
klante kerk van Amsterdam. Jezuïeten le-
ven daar al vierhonderd jaar samen, maar 
het is niet onze kerk. Het is echt de kerk 
van de mensen. Er zijn parochianen die al 
veertig jaar in de Krijtberg komen. Ze ko-
men zelfs uit Amstelveen of van nog ver-
der weg. Er is een gevoel van dit is onze 
kerk. De koren hebben geen vakantie, die 
zingen alle zondagen door; daar wordt 
voor gezorgd. Dat vind ik tekenend, zo 
ontstaat gemeenschap. Net zoals de koffie-
ploeg iedere zondag weer de koffiekamer 
openstelt en ook voor een aantal daklo-
zen zorgt. Er werd niet alleen een beroep 
gedaan op mijn priesterschap maar ook 
op mijn organisatievermogen, want af en 

Joost Koopmans

De avonturen van Jan Stuyt

Nadat ik enkele maanden verstek moest laten gaan vanwege verhuisperikelen, 
neem ik de draad van gesprekken met bijzondere mensen weer op en kom dit 
keer aan bij de pas benoemde deken van Nijmegen, Jan Stuyt. ‘Jullie hebben 
geluk met hem’, hoorde ik van verschillende kanten. ‘Hij heeft een open mind’. 
Wie is Jan Stuyt dan wel en waar heeft hij zijn goede naam aan te danken? 

Jan Stuyt (© Foto: Van Lierop)
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toe is het best lastig werken met Amster-
dammers die altijd heel bereidwillig zijn 
om actief mee te denken met degene die 
leiding geeft. Door een aantal zaken te de-
clericaliseren heb ik de ramen wat open-
gezet. Want het is toch niet nodig dat de 
paters ook voorgaan in het rozenkransge-
bed en de kruisweg?’

Nijmegen
Na ook nog vier jaar coördinator te zijn 
geweest van het vluchtelingenwerk van 
de jezuïeten in Europa, waarbij hij van-
uit Brussel de zaak van vluchtelingen en 
migranten bij de Europese Unie bepleitte, 
vroeg de provinciaal hem in 2008 om pas-
toor te worden van de Molenstraatskerk 
in Nijmegen. Deze kerk, toegewijd aan 
Petrus Canisius, ligt midden in het drukke 
winkelcentrum van de stad en houdt de 
hele dag haar deuren open. De Mariakapel 
baadt in het kaarslicht en vrijwilligers be-
mensen de ontvangstkamer. ‘Na vier jaar 
bestuurswerk en juridische uitzoekerij 
in Brussel was ik hier wel weer aan toe. 
Ik hou meer van het pastorale handwerk 
dan van het politieke gelobby. Ofschoon 
ik er pas vijf maanden werk, voel ik me 
al thuis. Ik zit hier op een toplocatie mid-
den in de stad, omgeven door een grote 
groep competente vrijwilligers. Ik heb een 
jonge medebroeder als collega met wie ik 
het goed kan vinden. Een graadmeter was 
de Goede Week met al zijn vieringen. Die 
zijn prima verlopen. Bij de kennismaking 
met de bisschop heeft hij het wel over de 
herstructurering van de parochies gehad, 
maar niet of ik daaraan een aandeel zou 
willen leveren als deken.’

Deken
‘Omdat de bisschop gehoord had van mijn 
bestuurlijke ervaringen en omdat mijn 
pastorale taak geen full-time baan is, heeft 
hij mij gevraagd om deken te worden in 
het nieuw te vormen dekenaat Nijmegen. 
Je kunt denken wat je wilt over de nieuwe 
parochie-opzet, maar ik vind het moedig 
dat de bisschop de problemen aanpakt, 
die veroorzaakt zijn door de teruggang 
van kerkbezoek en roepingen, vergrijzing 
en overcapaciteit aan kerken. Er zijn lij-
nen op de bisdomkaart getrokken waar-
door parochies nu eindelijk weten bij 
welk centrum ze komen te horen. Fuseren 
is altijd een pijnlijk proces, maar mensen 
wisten ook dat het zo niet langer ging. Sa-
menwerken is gewoon bittere noodzaak. 
De bisschop was niet bang voor feed-
back, waardoor er nog wat aan de plan-
nen gewijzigd is. Na de vakantie worden 
de nieuwe pastorale teams benoemd en ik 
ben van plan om die te ondersteunen bij 
de vorming van de nieuwe parochies. Dat 
zullen er in Nijmegen drie zijn.’

Geen stoomwals
‘Ik ken de problemen die zich voordoen 
bij deze samenvoegingen. De Jacobuspa-
rochie van Dukenburg bijvoorbeeld is al 
zo groot. Kan die nog fuseren met andere 
parochies? Misschien moeten we dan wel 
subregio’s maken. Zo zal er nog gesleu-
teld moeten worden aan de plannen. De 
uitwerking is nog niet op alle gebieden zo 
evident. Je krijgt natuurlijk ook te maken 
met parochies die niet bij elkaar passen. 
En dan heb je in een grote stad als deze 
ook het verschijnsel van de keuzekerken. 
Wij kunnen wel fuseren, maar mensen 
gaan naar de kerk waar ze zich thuis voe-
len. Samen met de teams ga ik er in ieder 
geval aan werken om de nieuwe parochies 
zo veel mogelijk haalbaar te maken. Maar 
ik ga het draaiboek niet als een stoomwals 
hanteren. Bovendien werk ik als deken 
maar één dag per week zonder staf. Daar-
om was ik blij met de tip die een augus-
tijn mij gaf: richt een stuurgroepje op. Dat 
heb ik gedaan door twee pastors te vragen 
vanuit twee richtingen binnen de kerk. 
De een is pastoor in een parochie van de 
Emmanuëlgemeenschap en de ander is 
ziekenhuispastor zonder bisschoppelijke 
zending.’ Nijmegen mag blij zijn met een 
deken die avonturen aandurft!

Piet Peeters

Piet Peeters, in 1919 geboren, is lid van 
de congregatie van de paters van de H. 
Geest en woonachtig in Gemert. Van 
1947 tot 1953 werkte hij als missionaris 
in de binnenlanden van Gabon. Daarna 
was hij van 1954 tot 1998 werkzaam 
in Libreville, de hoofdstad van Gabon. 
Piet is bijzonder muzikaal en begeleidt 
dan ook de zang in de huiskapel van 
Kasteel Gemert. Hij repareert en bouwt 
orgels, heeft kasten vol houten fluiten 
die hij eigenhandig van bamboestokken 
maakt. Van veelkleurige boontjes en 
kraaltjes weet hij prachtige schilderijtjes 
te maken en uit eigen fantasie tovert hij 
abstracte kunst op plankjes. Hij heeft er 
ook liefhebberij in om het wapen - als 
het niet al te fantasieloos is - van een 
nieuwe bisschop te schilderen. Piet Pee-
ters kan minuten lang naar een ontlui-
kende bloempje staan kijken. Een rijke, 
gedreven en bedreven mens over wie 
ongetwijfeld een boek te schrijven is! 
Dit als kort antwoord op de ons gestelde 
vraag: wie is de schilder van de laatste 
illustraties bij ‘Geloof belijden’. 

Peer Verhoeven

Geloof belijden 

Ik geloof in God 
die de Vader is van alle mensen 
die de aarde 
aan de mensen gegeven heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons 
te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van de machten, 
om Gods vrede met de mensen 
te verkondigen. 

Hij heeft zich gegeven 
voor de wereld. 
Hij is in ons midden 
de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest 
die werkzaam is 
in alle mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk 
die gesteld is tot een teken 
voor alle volken, 
uitgerust met de kracht 
van de Geest en gezonden 
om de mensen te dienen.

Ik geloof dat God ten laatste 
de macht van de zonde zal breken 
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven 
van Gods leven voor altijd.

F. Cromphout

Illustratie: Piet Peeters CSSp 
(© Foto: Huub Sanders)
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De Europese Waardenstudie van de Uni-
versiteit van Tilburg ligt ten grondslag aan 
deze tentoonstelling. Deze studie is een 
uniek grootschalig, grensoverschrijdend 
Europees onderzoeksproject dat probeert 
inzicht te geven in de ideeën, het geloof, 
de voorkeuren, houdingen, waarden en 
meningen van de Europese burgers. Elke 
tien jaar vindt er een onderzoek plaats in 
alle Europese staten; ook in landen die 
geen lid zijn van de Europese Unie.

Een waardengemeenschap
Tijdens de debatavond van het CDA-Til-
burg op 12 februari jl. is al melding ge-
maakt van deze bijzondere prestatie. In 
het paasnummer van het ledenblad van 
CDA Tilburg werd deze topprestatie toege-
licht. Als CDA-europarlementariër steun ik 
deze studies van harte. Uitbreiding van de 

Europese Unie moet ook samengaan met 
verdieping. Daarvoor is het nodig te weten 
wat Europese burgers beweegt.
De Europese Unie is niet alleen een po-
litieke en economische realiteit, maar is 
ook een waardengemeenschap. We delen 
met z'n allen in Europa basiswaarden zo-
als democratie, tolerantie en solidariteit 
met de zwakkeren in de maatschappij. 
Deze waarden zijn gesmeed in het vuur 
van de joods-christelijke geschiedenis en 
hebben een heel reële invloed op ons den-
ken. Zo zijn onze sociaal-economische 
prestaties natuurlijk ook beïnvloed door 
ons waarde-denken.

Goed contact
Als Europarlementariër onderhoud ik 
hierover goede contacten het de universi-
teiten en hogescholen in Brabant. Om de 

Lambert van Nistelrooij

Onderzoek Europese waarden

Volgend jaar richt de Universiteit van Tilburg in de gebouwen van het Euro-
pees Parlement een permanente ruimte in voor een tentoonstelling over de Eu-
ropese waarden. Het is een eer dat aan de Europese waarden en de opvatting 
van burgers uit geheel Europa een speciale tentoonstelling in het Parlement 
wordt gewijd. Dit is goed voor de uitstraling van het wetenschappelijk onder-
zoek dat in Brabant gedaan wordt.

paar maanden heeft er overleg plaats met 
de Universiteit van Tilburg over hun on-
derzoeksprogramma's en de actieve on-
dersteuning die Europa kan bieden. Op 
veel terreinen doet het Brabantse Univer-
sitair onderwijs het goed in Europa. Dit 
geldt in het bijzonder voor haar Europese 
Waardenstudie.

Europese Waardenatlas
Op 11 december 2008 is in het EP een druk 
bezocht symposium gehouden over Euro-
pese waarden. Tijdens deze bijeenkomst 
zijn de eerste resultaten van het onderzoek 
in 2008 aangegeven. Wetenschappers uit 
Luxemburg, Duitsland en Roemenië stel-
den, samen met projectleider Paul de Graaf 
van de Universiteit van Tilburg, hun on-
derzoek voor. Ook Onno Ruding, voorheen 
Minister van Financiën en nu voorzitter 
van het Europees Beleidscentrum, mocht 
welkom geheten worden. Uit de huidige 
studie blijkt bijvoorbeeld dat bij Nederlan-
ders het vertrouwen in de medemens de 
laatste jaren niet is afgenomen. Een ander 
resultaat is dat de toegenomen vrijheid, 
die Roemenen sinds enige tijd genieten, er-
toe heeft geleid dat zij godsdienstiger zijn 
geworden; in Nederland zien we juist een 
ontwikkeling in tegengestelde richting. 
Binnenkort zal een complete rapportage 
beschikbaar komen. Daarna wordt het ge-
heel gepresenteerd in een nieuwe versie 
van de Europese Waardenatlas. Inmiddels 
heeft Fontys een onderwijsproject over dit 
onderwerp opgesteld dat in het hoger on-
derwijs wordt gebruikt.

Meer informatie: 
www.europeanvaluesstudy.eu
www.lambertvannistelrooij.eu

Lambert van Nistelrooij

Is religie belangrijk in het leven? Een van de kaarten die inzicht geeft in de beleving van de Europeaan. 
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Aminata Traoré in 2008 bij het Libération forum in Grenoble (©Foto: David Monniaux)

Mevrouw Aminata Traore is een van de meest uitgesproken en gerespecteer-
de stemmen uit het Afrikaanse middenveld. Zij heeft sociale psychologie en 
psychopathologie gestudeerd, is universiteitsprofessor geweest in Ivoorkust 
en van 1997 tot 2000 minister van Cultuur en Toerisme in haar geboorteland 
Mali. Zij analyseert scherp met het gezag van een wijze vrouw die de zestig 
gepasseerd is. Gie Goris, hoofdredacteur van het Vlaamse Derdewereld Maand-
blad MO-Mondiaal nieuws sprak met haar. Een greep uit zijn verslag.

Uit AEN 1 april 2009

Afrikanen niet arm maar beroofd

De financiële wereldcrisis
‘De financiële heersers van de wereld heb-
ben ons, Afrikanen, altijd afgedaan als 
dromers, terwijl zij zelf zogezegd met 
twee voeten op de grond stonden. Intussen 
is duidelijk dat deze ‘realisten’ de wereld 
aan de rand van de afgrond gebracht heb-
ben. Hun zelfingenomenheid en arrogantie 
zijn nog steeds niet verdwenen. Vandaag 
zijn het opnieuw de meest kwetsbare en 
arme mensen die de mislukkingen van 
hun neoliberale beleid betalen.’

De vergadering van de G20
‘Ik zie niet in waarom ik optimistisch zou 
moeten zijn wanneer dezelfde mondiale 
beslissers aan zet blijven, beslissers die 
in het verleden nooit enige verantwoorde-
lijkheidszin tegenover arbeiders of armen 
in hun eigen landen getoond hebben, laat 
staan tegenover migranten of landen in 
het Zuiden. Zij willen op de eerste plaats 
hun huid redden, al is dat niet gemak-
kelijk op het ogenblik dat de maatschap-
pelijke positie van geld ‘im Frage’ gesteld 
wordt - geld was de enige basis waarop 
hun macht steunde om de wereld te re-
geren. Om opnieuw met volle koffers te 
kunnen besturen, zullen zij doorgaan rijk-
dommen te plunderen in het Zuiden. Dit 
betekent, dat vooral Afrika weer in het vi-
zier komt, want nergens worden natuur-
lijke rijkdommen slechter beschermd dan 
daar.’ Onder G20 worden de twintig indu-
strielanden en grote ontwikkelingslanden 
verstaan die op 2 april in Londen samen 
spraken over de wereldwijde financiële 
crisis.

Europa 
‘De Europese Unie geeft veel geld uit in 
Afrika, maar ze doet dat aan de hand van 
haar eigen studies die geschreven worden 
door Europese studiebureaus en experts 
en uitgevoerd worden door ngo’s uit Eu-
ropa. Afrika heeft tientallen briljante gees-
ten, mannen en vrouwen met alle nodige 
ervaring die perfect in staat zijn creatief te 
denken en Afrika te herdefiniëren. Maar 
niemand vraagt hun advies. Europa zou 
ons ongelooflijk helpen als het een beet-
je bescheidener zou worden en ons een 
klein beetje ruimte zou laten om zelf na te 
denken, zodat we zelf de balans kunnen 
opmaken van al die jaren ‘ontwikkeling’. 
Europa zou de eerlijkheid moeten opbren-
gen om te erkennen dat de ontwikkelings-

hulp van de voorbije tientallen jaren meer 
opgebracht heeft voor zichzelf dan voor 
de landen die zogezegd bezig waren zich 
te ontwikkelen… De mensen in Afrika 

zijn niet arm, maar beroofd van de zorgen 
en diensten waarop ze recht hebben. Er 
zou veel minder honger zijn in Afrika als 
men ons niet gedwongen had katoen te 
verbouwen en daarna om rijst te importe-
ren. De problemen ontstonden door toe te 
treden tot die dodelijke dwaasheid van de 
internationale markt. Ik beweer niet dat er 
geen tekorten zijn, wel dat het tekort ge-
produceerd wordt door een leugenachtig 
systeem dat ons aan het lijntje houdt met 
allerlei beloften, zelfs nu het vastloopt en 
ten onder gaat. Dat zijn de economische 
misdaden die begaan worden tegenover 
het Afrikaanse volk.’

De Afrikanen zelf 
‘We hebben behoefte aan zelfrespect en 
geloof in eigen kunnen. Elke ontwikkeling 
moet gebaseerd zijn op een cultuur die in 
evenwicht is met het milieu dat haar om-
ringt. Want elke cultuur is altijd op de eer-
ste plaats een transformatie van de aarde, 
de bossen, de ondergrond. Economie, mi-
lieu en cultuur zijn de drie poten waarop 
een maatschappelijke ketel steunt. Als 
deze driehoek goed zit, kunnen we een 
maatschappij opbouwen die mensen niet 

langer berooft van hun eigen waardigheid, 
kennis en dromen. Dan kunnen we een 
toekomst maken voor onze eigen mensen. 
Als we zelf hadden kunnen formuleren 
wat democratie is, bijvoorbeeld, dan zou-
den we manieren gevonden hebben om 
onze leiders te bevragen en te beoordelen. 
Want als morele bakens gedeeld worden, 
moeten de machtigen wel luisteren wan-
neer de machtelozen spreken.’

Bron: Gie Goris Afrika-boegbeeld Aminata 
Traore, 25 maart 2009

Gods droom

‘In de armen en uitgeslotenen wor-
den de ethiek en het menswaardige 
bestaan van alle volkeren miskend. 
Velen beweren dat de hegemonie 
van de vrije markt de mensheid 
kan redden. Wij zien echter el-
lende en lijden over alle continen-
ten, de zondige verafgoding van 
het neoliberale systeem. In Gods 
droom neemt de menselijke waar-
digheid een centrale plaats in. Dat 
eist trouw aan heilige waarden zo-
als eerlijkheid, solidariteit, recht-
vaardigheid en vrede die voorrang 
moeten krijgen in het politieke en 
kerkelijke leven.’

Kardinaal Evaristo Arns, Brazilië, 1996
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Van zoiets staat niemand meer te kijken. Snelle 
communicatie maakt onze wereld klein, ver-
sterkt onze contacten en helpt ons tot meer in-
zicht. Goed gebruikte communicatiemogelijkhe-
den voegen een dimensie toe aan ons leven. We 
kunnen ver buiten onze eigen vertrouwde kring 
gaan; met alle uitdagingen die daarbij horen. 

De Roerom
De redactie van De Roerom doet haar best u ie-
dere maand opnieuw te voorzien van artike-
len en nieuws dat interessant is voor iemand 
als u, betrokken bij samenleving en kerk. De 
Roerom biedt veel dat uitnodigt tot nadenken. 
De Roerom helpt bekende zaken eens in een an-
der perspectief te plaatsen en schuwt daarbij de 
knipoog niet. Alles bij elkaar een formule die u 
bevalt, zo kunnen we vaststellen uit het regel-
matige lezersonderzoek.

Betrokken
De Roerom deelt al drieentwintig jaar met u 
een betrokkenheid op samenleving en kerk, op 
geloof en maatschappij en staat voor geloof en 
kerk die in de samenleving van onze tijd hun 
rol willen spelen. Het platform waarop deze 
communicatie met u gestalte krijgt is ons maan-
delijkse blad. We hebben Roeromavonden ge-
kend en De Roerom zoekt ook actief naar sa-
menwerking met geestverwanten. Door deze 
vormen van communicatie verspreiden ‘Roer-
ommers’ een kijk op samenleving en christe-
lijk geloven waarin begrippen als ‘engagement, 
openheid, gastvrijheid, spiritualiteit, betrokken 
op mensen, evangelische kritiek, kerk zijn we 

Website
We hadden al een website, die een selectie gaf 
van de belangrijkste artikelen van het blad. 
Deze website is grondig vernieuwd en maakt 
gebruik van de mogelijkheden die internet 
biedt. Er is meer te melden dan de redactie in 
het blad kwijt kan. Een website kan veel actue-
ler zijn, sneller op het nieuws zitten. Reageren 
op artikelen van De Roerom of van anderen, uw 
mening geven over actuele kwesties, maar even-
goed dat mooie gedicht of die spirituele gedach-
te van lang geleden weer eens ophalen. Kortom 
er is behoefte aan meer en daarom is enkele 
maanden geleden de website in een nieuwe 
vormgeving van start gegaan: www.deroerom.nl 
Regelmatig bezoek bevelen wij u aan. Deze ver-
nieuwde site is een prima middel om het con-
tact met u tussen de nummers door te verstevi-
gen en u nog beter op de hoogte te houden. Na-
tuurlijk hopen we ook meer mensen te bereiken 
die zich herkennen in De Roerombenadering. 

Een bijdrage?
U kijkt uit naar het eind van de maand wanneer 
De Roerom weer op de deurmat valt. Dit blijft 
wat ons betreft doorgaan maar u kunt nu meer-
dere keren in de week via de website www.
deroerom.nl meer Roerom binnenhalen en het 
kost u geen cent meer. U bent welkom op onze 
site, maak er gebruik van zoveel u wilt. En mis-
schien zijn er onder u wel die af en toe een bij-
drage op de site in woord en beeld zouden wil-
len leveren. 
Meldt u bij de redactie via:
redactie@deroerom.nl 

Vernieuwde website
Bart Verreijt

Elisabeth is een Afrikaanse religieuze uit Malawi. Zij was op bezoek bij haar Nederlandse 
medezusters, wat ze mooi kon combineren met een cursus die ze hier in Nederland wilde 
volgen. Van die ontmoeting maakte ik enkele foto’s die ik beloofde haar per e-mail toe te 
sturen. De foto’s waren eerder in Malawi dan de zuster zelf. Toen ze weer thuis was, stuur-
de ze me een bedankje en een korte impressie van het werk dat haar nu te wachten staat. 

Weekend
11 juli 10.00-17.00 u. Abdij 
Koningshoeve: Kennismaken 
met christelijke meditatie.
11 sept. 15.00-13 sept. 
14.00 u. Wat is je passie?
M.J.A. v.d. Akker, Elshof 5, 
6651 BJ Druten; (0487) 
51 43 95.

Thomashuis
25, 26, 27 en 28 juni Zomer-
kunstenfestival ZwArt.
Assendorperstraat 29, 8012 
DE Zwolle; (038) 425 44 12; 
thomas@kloosterzwolle.nl 

Hof van Lof
2, 11, 17, 25, 30 juli, 6, 15, 
20, 29 aug. 14.00-16.00 u. 
Rondleiding; 17 sept. Cursus 
Liturgisch Bloemschikken.
(073) 642 10 56 (di t/m zat 
9.00-12.00 u.) Hacken.TH@
inter.nl.net ; Kloosterstraat 
6, 5366 BH Megen.

Priorij Emmaus
Vrouwelijke gasten op zoek 
zijn naar stilte en bezinning 
en naar deelnemen aan het 
getijdengebed van de com-
muniteit zijn - in overleg - 
welkom. 
(0346) 56 21 46; Per et-
maal: € 35,-. Diependaalse-
dijk 17, 3601 GH Maarssen. 

Abdij van Berne
12-19 juli: Abdijweek; 11-13 
sept. Abdijweekends; 31 
aug. 17.00 u.- 5 sept. 15.00 
u. Retraitedagen voor reli-
gieuze mensen. 
Abdijstraat 49, 5473 AD 
Heeswijk; (0413) 29 92 84; 
gastensecretariaat@abdij-
vanberne.nl 

Barmhartigheid
12 sept. Aandacht; 2 okt. 
Tijd; 14 nov. Ruimte en 12 
dec. Betekenis. Van 10.00-
16.30 u. Gasthuisring 54; 
5041 DT Tilburg; 5 sept. 10, 
31 okt. 12 dec. 30, 31 jan. 
10.00-17.00 u. Boxtelseweg 
58, Vught: Barmhartigheid 
handen en voeten geven. 
Boxtelseweg 60, 5261 NE 
Vught; (073) 657 70 44; se-
cretariaat@barmhartigheid.
nl ; (030) 273 11 02 of 06- 
51388629.

samen, Godsvolk’ een belangrijke 
rol spelen.

Ontmoeting
Meer dan tot nu toe is De Roerom 
nu ook gebruik aan het maken van 
nieuwe communicatiemogelijkhe-
den. De tijd van alleen radio, tele-
visie en gedrukte media ligt achter 
ons. Een Roerom die alleen nog 
maar met u communiceert via een 
blad zal het steeds moeilijker krij-
gen. Gelukkig zijn er meer mensen 
en groeperingen in het land die ons 
gedachtegoed delen en met wie we 
samen kunnen optrekken. Zo zijn 
we begonnen om samen met de oe-
cumenische Stichting Leve de Kerk 
te werken aan de voorbereiding 
van een landelijke ontmoetingsdag 
rond een nader te kiezen thema dat 
ons allen aanspreekt. Die ontmoe-
ting zal waarschijnlijk in het najaar 
plaatsvinden.
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Toen na Vaticanum II (1962-1965) de 
geest door de katholiek kerk ging waai-
en verdween Paulus in de coulissen. De 
hoogste katholieke leiders in Rome gingen 
wereldwijd de dialoog aan met hun gelo-
vigen en hun protestante ‘familieleden’, 
maar er was nauwelijks aandacht voor 
Paulus. Opmerkelijk, omdat hij zich in 
zijn brieven steeds laat kennen als icoon 
van de dialoog. Ruim veertig jaar na het 
Concilie en tweeduizend jaar na zijn ge-
boorte heroverwegen christenen de rijke 
geloofsvrijheid die Paulus aan de christe-
nen heeft nagelaten. 28 juni 2008 opende 
paus Benedictus XVI het Paulusjaar. Kar-
dinalen, bisschoppen, gelovigen en ook 
de Oosters-orthodoxe patriarch van Con-
stantinopel namen deel aan de openings-
viering in Rome. Het Paulusjaar wordt 
maandag 29 juni, sterfdag van Petrus en 
Paulus, afgesloten. Beiden stierven onder 
Keizer Nero in Rome de marteldood.

Van Saulus tot Paulus
Paulus is tussen 7 en 10 jaar na Christus 
als Saulus geboren in het hellenistische 
Tarsus. Hij groeit op binnen een welge-
steld niet-praktiserend joods gezin. Zijn 
vader stuurt hem naar Jeruzalem, waar 
hij studeert bij de milde en wijze farizeese 
leraar, rabbijn Gamli’el. Zo verdraagzaam 
als zijn leraar is, zo fanatiek dringt Saulus 
de mensen op zijn reizen door Palestina 
en Klein-Azië de thora op en bestrijdt hij 
de joodse christenen, die als Jezusbewe-
ging in het hele Romeinse Rijk aanhang 
vinden. Saulus neemt actief deel aan de 
christenvervolging en is getuige van de 
marteldood van Stefanus. Vanuit Jeruza-
lem verzoekt de hogepriester hem om in 
het belang van de synagoge van Damas-
cus mee te werken aan de bestrijding van 
de joden die het christelijk geloof hadden 
aangenomen. Paulus zadelt zijn paard, 
scherpt zijn zwaard en vertrekt. Op weg 
naar Damascus valt hij als door een blik-
semschicht getroffen, van zijn paard en 
hoort een stem zeggen ‘Saul, Saul, waar-
om vervolg je mij?’ In het licht ervaart hij 
Christus als de Levende, zoals dertig jaar 
daarvoor Petrus en de andere apostelen 
Jezus hebben ervaren. Van deze Christus-
ontmoeting getuigt hij in zijn brieven. Dit 
overrompelende visioen geeft Paulus een 
nieuwe identiteit en nieuwe naam: Pau-
lus.

Nieuwe wet
Na dagen blind te zijn geweest gaat Pau-
lus met nieuwe ogen zien. Gedurende drie 
jaar in de woestijn voltrekt zich in hem 

een innerlijk proces-van-ommekeer. Daar 
legt hij de ‘Wet van het vlees’ die mensen 
verstikt af en wordt hij gegrepen door de 
Levende, die de Wet van Mozes naar de 
geest heeft voorgeleefd. De Nieuwe Wet, 
die staat voor nooit beknottende vrijheid 
waarin alle kinderen van de Vader mogen 
delen ongeacht godsdienst, status of ge-
slacht. De Nieuwe Wet die mensen samen-
brengt rond de ene Tafel van de Heer om 
Hem en elkaar daar te ontmoeten in liefde 
en respect. Tot dit nieuwe inzicht geko-
men, hervat Paulus zijn reizen door Klein-
Azië, Macedonië en Griekenland. Met ver-
ve verkondigt hij het geloof in de Messias 
dat zichtbaar wordt en gebeurt in de talrij-
ke nieuwe gemeenten die hij sticht. 

In discussie
De Jezusbeweging wortelt in het Romein-
se Rijk, maar binnen meer behoudende 
gemeenten ontstaan tegelijk nieuwe con-

flicten over tradities en liturgische voor-
schriften. Het meest bekend is de strijd 
over de besnijdenis. Joods-orthodoxe 
christenen rond de apostel Jacobus zijn 
van mening dat de heidenen volgens jood-
se traditie eerst besneden moeten worden 
vóórdat zij tot een christelijke gemeente 
mogen toetreden. Tijdens het Eerste Con-
cilie te Jeruzalem in 49 na Chr. gaat de 
vrijgevochten Paulus met hen in discussie 
en bereikt een compromis. Hij overtuigt 
zijn collega’s ervan de zogeheten heide-
nen in deze de vrijheid te gunnen, maar 
wel met respect voor het standpunt van de 
joden in diezelfde christelijke gemeenten. 
Dit is Paulus ten voeten uit: vrijheid van 
denken in een geloofsbeleving, die stoelt 
op bijbels vertrouwen en stroomt door de 
bedding van de joodse traditie. Met elkaar 
in dialoog gaan om tot een aanvaardbare 
oplossing te komen, tekent Paulus als lei-
der..

Manager
Naast apostel-van-de-dialoog blijkt Paulus 
ook een ‘zorgmanager’. Hij brengt struc-
tuur aan in de uitwaaierende Jezusbewe-
gingen door gemeenschappen te stichten 
die zelf hun leiders kiezen. Op zijn reizen 
bezoekt hij zo vaak mogelijk de jonge ge-
meenten om persoonlijk met hen in con-
tact te blijven, hetgeen nog altijd de beste 
methode van communiceren is. Kan hij de 
gemeenten niet bezoeken dan schrijft hij 
- zoals aan de Romeinen, Galaten en Efe-
ziërs - brieven, al dan niet als antwoord 
op vragen die leven in de christengemeen-
ten. 

Paulus voor onze tijd
Via zijn gemeenten in de eerste eeuw 
hoor ik Paulus getuigen van de Levende 
aan onze geloofsgemeenschappen - ka-
tholiek èn protestant. Soms droom ik, dat 
de Romeinse Curie met de Paus als eer-
ste evenals Paulus een langdurig oogver-
blindend visioen ervaart. In die ‘blinde’ 
periode grijpen ook zij de kans aan om 
alle benauwende institutionele regels en 
voorschriften op de vuilnisbelt te depo-
neren. Na dat letterlijke gezichtsverlies 
zien zij de actieve christelijke geloofsge-
meenschappen met nieuwe en onbevoor-
oordeelde ogen en krijgen zij zicht op een 
vernieuwde kerk van eigentijdse, oecume-
nische Jezusgemeenschappen, die vanuit 
de Geest niet te stuiten in beweging ko-
men. Deze hadden tijdens die bestuurlijke 
interimperiode de dominicaanse brochure 
Kerk & Ambt (2008) bestudeerd, die in 
alle tongen en talen werd begrepen en tot 
leven kwam. De oude kerkleiders zouden 
hun ogen niet geloven...

Met dank aan ds. Henk van het Oecumenisch 
City Pastoraat, Nijmegen

Paulus apostel van de dialoog
Josée van Blanckenburgh-Wijnen

Tijdens lezingen over Paulus ben ik min of meer door hem verrast; vooral 
méér. Mijn kennis van Paulus was slechts oppervlakkig. Aan de hand van ken-
ners van Paulus kon ik, niet vooringenomen, met hem meegaan.
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Boeken
Redactie

Verhalen van daklozen

Marijke Seuntiens en Yvonne Leeflang 
hebben samen Boekje, een bundeltje met 
verhalen van daklozen en bij elk verhaal 
kort hun commentaar. Meelevende be-
langstelling voor deze mensen hebben de 
twee vriendinnen ertoe aangezet daklo-
zen hun belevenissen te laten vertellen 
en deze ongecensureerd uit te geven. Op 
de achterflap van het boekje van dik ne-
gentig pagina’s staat: ‘Zo kun je zien dat 
je als kind een keer in al je onwetendheid 
een misstap maakt en dat dit je hele ver-
dere leven in één klap verwoesten kan. Ik 

Reen in de kerk staat en hoe hij schrijft. 
Niet moeilijk te lezen en goed te volgen. 
Zeer bruikbaar bij vele gelegenheden en 
als aanzetten voor eigen overweging. 

Peer Verhoeven

Zij bracht ons naar de kerk, 
meestal de vroegste mis, 
al vóór de school en vóór het werk, 
vaak door de kou en duisternis.

Zij hing een kruisbeeld aan de wand 
als teken van vertrouwen. 
Zo bleef Hij altijd bij de hand 
in blijdschap en in rouwen.

Zij zegende brood met een kruis, 
liet bidden voor het eten. 
Zij was een priester in ons huis 
al is dat nooit geweten. 

Theo van Reen Hij preekte in een paar gehuch-
ten; religieuze gedichten, gebeden en liederen. 
Uitgeverij Skandalon, Vught 2009; ISBN 978 90 
7656 475 3. 

Geloof en ethiek

Bij uitgeverij Damon verscheen onlangs 
Publieke gerechtigheid als deel 18 in de 
reeks Centrum voor Ethiek verzorgd door 
medewerkers binnen de Radboud Uni-
versiteit. Een uitermate boeiende bundel 
ter nagedachtenis aan Kees Klop (1947-
2007), bijzonder hoogleraar ethiek aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en on-
derzoeker bij het ministerie van justitie. 
Paul van Tongeren schetst in zijn inlei-
ding een helder beeld van Klop en onder 
zijn redactie ontvouwt zich een kleurige, 
ook voor geïnteresseerde leken zeer lees-
bare, studie over deze veelzijdige politieke 
wetenschapper. Fundamenteel was voor 
Klep de waardigheid van elke individuele 
mens. De hoogste politieke waarde vond 
hij gevat in de publieke gerechtigheid, te 
verstaan als de garantie van de staat voor 
veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid 
van de burgers.
Tussen bekende namen als Jan Peter Bal-
kenende en Hirsch Ballin één vrouw: 
Wilma Stein van het Joods Welzijns-
werk, die met haar omspeling van het 
Hebreeuwse begrip tsedaka naast en te-
genover begrippen als humaniteit en naas-
tenliefde een eigen geluid laat horen met 
soms treffende Chagall-tafereeltjes. Elke 
bijdrage in deze bundel getuigt van res-
pect voor de veelzijdige en enthousiaste 
mens en wetenschapper Kees Klop, maar 
vooral ook voor de zorg om dat rijke ge-
dachtegoed door te geven. Als afsluiting 
een selecte maar desondanks toch zeer rij-
ke bibliografie van Kees Klop opgenomen. 
Voor geïnteresseerden van uiteenlopende 
aard is deze bundel een rijke bron. Da-

mon voegde weer een prachtig verzorgd 
deel toe aan deze leerzame reeks. 

Louis Nabbe

P. van Tongeren (red.) Publieke gerechtigheid 
Centrum voor Ethiek nr. 18. Uitgeverij Damon 
2008; ISBN 978 90 5573 959 2; € 19,90. 

Tropenjaren

In Tropenjaren maakt Gijsbert van Schie 
cicm van plaatsen, gebeurtenissen en 
mensen in zijn geheugen met fantasie 
een smeuïg verhaal. Het speelt in Indone-
sië in de jaren vijftig vorige eeuw, in het 
binnenland van Zuid-Sulawesi, Toradja-
land. Sommige plaatsnamen zijn gehand-
haafd; andere fictief. Het eilandenrijk was 
een paar jaar bevrijd van koloniaal juk 
en Japanse bezetting. Nederland had het 
land net erkend als zelfstandige natie. De 
hoofdpersoon van het verhaal was met 
de Johan van Oldenbarnevelt op weg van 
Nederland naar Indonesië toen de sou-
vereiniteits-overdracht op 27 december 
1949 plaatsvond. Van Schie roept vooral 
de sfeer op waarin gewone mensen - in de 
buitengewesten - in het politieke klimaat 
van toen leefden en werkten. De schrijver 
vindt zijn boek goed wanneer mensen, 
die deze jaren meegemaakt en deze sfeer 
geproefd hebben, zeggen: Ja, zo was het! 
Feit en fictie zijn samengesmolten tot het 
verhaal van Gijsbert van Schie. Histori-
sche kernen maar ook tijden en plaatsen 
zijn samengevoegd en de auteur schept 
personen met eigenschappen van anderen. 
Het politieke klimaat echter is authen-
tiek. De pagina’s van Tropenjaren staan 
vol, maar lezen prettig. Zeker boeiend 
voor wie in geschiedenis geïnteresseerd 
zijn en het hebben meegemaakt. Gijsbert 
van Schie is in 1924 te Haarlem geboren. 
In 1949 vertrok hij als missionaris van 
Scheut naar Indonesië waar hij vooral 
als leraar in Makale en Makassar en als 
docent geschiedenis in Abepura (Papua) 
heeft gewerkt. Tijdens zijn emeritaat 
schreef hij enkele geschiedenisboeken in 
het Indonesisch. Een man die van wanten 
weet!        Peer Verhoeven

Gijsbert van Schie Tropenjaren Boekscout, 
2009; info@boekscout.nl

Ziel op de fiets

Dit boek vond ik zó de moeite waard dat 
ik het meegenomen heb op een reis naar 
Egypte. Het is een heerlijk boek voor op 
je nachtkastje. Elke avond enkele blad-
zijden en je gaat ook zelf op een andere 
manier kijken en zo meer zien. Pastoor 
Gerard Oostvogel breekt of rijdt regelma-
tig even zijn drukke pastoorsbaan uit. 
‘Hij laat zijn ziel uit op de fiets’. Velen 

Yvonne Leeflang en Marijke Seuntiens

noem het ook ‘de duivel in poedervorm’. 
Boekje, samengesteld door twee jonge 
vrouwen over mensen die in de marge 
verkeren of verkeerd hebben, is de moeite 
van het lezen waard. Je hebt er geen da-
gen voor nodig, maar wat je leest blijft je 
altijd bij.      Peer Verhoeven

Marijke Seuntiens & Yvonne Leeflang Boekje. 
Achter iedere dakloze schuilt een verhaal ... 
Drukkerij Gianotten 2009; voor € 10,- verkrijg-
baar bij de Primera Reusel, GG-office Bladel en 
via www.onsboekje.com

Gedichten gebeden liederen

Onder de titel Hij preekte in een paar ge-
huchten publiceert Theo van Reen in een 
boek van honderdenveertig bladzijden re-
ligieuze gedichten gebeden en liederen. 
Het zijn richtingwijzers op een zoektocht 
‘naar anders gelovig denken’. De teksten 
zijn onderverdeeld in de thema’s Tegen 
dwingelandij in godsdienst, Priester, Ma-
ria en Jozef, Jezus: Jejosjoea ben Josef, 
Bidden, Voorbeden, Grote en kleine over-
stijgende ervaringen, Toekomst bij God en 
Liederen. De liederen, waarvan alleen me-
lodie en tekst zijn afgedrukt, werden ge-
toonzet door Herman Dorssers en Ton van 
der Valk. Een gedicht uit de lange reeks 
waaraan te proeven is waar Theo van 
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kennen deze Dominicaan een beetje van 
de huwelijksviering van prins Maurits en 
Marilène v.d. Broek. Kerkelijk Nederland 
stond toen op zijn kop. Prinses Julia na
had de communie ontvangen. Gerard 
Oostvogel zal al deze commotie glimla-
chend ondergaan hebben. Van tijd tot tijd 
laadt deze Dominicaan fiets, schildersezel 
en een paar boeken in zijn auto en rijdt 
dan naar Toscane, Provence of Twente. 
Daar fiets hij, maar kijkt hij vooral rond. 
Hij schildert, leest en zet wat indrukken 
op papier. Hij ziet van alles en alles even 
anders. Zijn dagboekaantekeningen lijken 
luchtige overdenkingen. Een nieuwe kijk 
van een bevrijde geest. Hij is een ‘diep-
zinnige flierefluiter’. Ongemerkt graaft 
hij diep en met een kritische spirituali-
teit. Zo bevrijdt hij zichzelf en ook zijn 
lezers van veel ballast. Oostvogel is een 
echte vrije vogel. Zijn kijk is verfrissend 
en zijn manier van schrijven speels. Soms 
kan ik zijn associaties niet helemaal vol-
gen, maar ik zal daarvoor niet flitsend ge-
noeg zijn. Mooi van taal, verfrissend en 
verhelderend; ook zijn wijze van kijken. 
Ziel op de fiets is schitterend uitgegeven 
met mooie foto’s door hemzelf gemaakt. 
Jammer dat de uitgever zo’n kleine letter 
gekozen heeft. Maar verder een heerlijk 
boek om te lezen, te zien en te hebben. 
Dit boek is het eerste deel uit de Geert 
Grote Reeks voor Kritische Spiritualiteit.  

Louis van Ierland

Gerard Oostvogel o.p., Ziel op de fiets, Wijs-
gerig Reisboek van een Kritische Dominicaan 
Universitaire Pers Deventer, 2008. ISBN 978 90 
7937 879 1

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

Met engelen te zingen

Ik heb de stilte aangetikt; 
ik vroeg haar met weinig woorden 
of ik binnen rusten mocht, want 
ik was zo moe van het lawaai van
alledag; en de stilte liet mij toe. 

En in de stilte heb ik water 
horen zingen in de beken; 
en langs de rotsen floot 
de wind haar melodie; 
en aan de bomen ruisten 
bladeren hun talen; 
en heel de wereld leefde op 
in biddend lied.

Ik heb het mogen horen 
toen ik daar te naasten zat 
in die genadetuin van God; 
want ik was zo moe 
van het lawaai van alledag, 
van het jachtige verkeer, 
de snelle tred; van de chaos, 
van de herrie, van de haast.

Maar dat is voorbijgegaan; 
verzaligd heb ik in Gods stilte 
Zijn stem beluisterd in het leven 
om me heen: zelfs de allerkleinste 
kelen trillen klanken naar de wereld; 
alle zielen, zelfs de bloemen 
zingen langzaamaan naar rust ...

Het is het wonder van de schepping, 
godgegeven; tonen van leven, 
geheiligd tot ’n lied, hemels gezang: 
ballades ...  voor de engelen.

Uit de weldaad van Gods stilte 
ben ik verkwikt teruggekeerd.

Ine Verhoeven, 2009

Min 
de 
stilte
Stilte beleven en bezinning zoeken wa-
ren ‘uit’, maar zijn weer helemaal ‘in’. 
Het artikel Sprekende Stilte van Clara 
Heisteeg in De Roerom van mei 2009 
getuigt hiervan. Jammer genoeg werd 
het lied Min de Stilte onvolledig afge-
drukt. We willen deze fout herstellen 
en voegen een ingezonden gedicht van 
Ine Verhoeven toe.
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Uw parochieblad

Ad van Bergen

Kleinschalig en nabij

Tussen alle berichten over de feestelijk-
heden rond 450 jaar bisdom ’s-Hertogen-
bosch, die inmiddels met een feestelijke 
tiendaagse op en rond de parade zijn af-
gesloten, bieden de parochiebladen op-
nieuw voldoende reacties uit de parochies 
en dekenaten op de lopende reorganisatie 
om deze bladzijde te vullen. Om te begin-
nen opnieuw een bericht uit de Brabantse 
pers. ‘Pastoor bekritiseert plannen van het 
bisdom.’

Pastoor F. Ouwens van de pastorale een-
heid H. Lambertus Nistelrode-Vorsten-
bosch was gastspreker op een thema-
avond, belegd door het CDA van de ge-
meente Bernheze.
De reorganisatie houdt o.a. in dat de pa-
rochies van Nistelrode en Vorstenbosch op 
termijn onderdeel gaan uitmaken van de 
grote Sint Petrus parochie van Uden. Ik 
zal de plannen niet kunnen veranderen, 
maar ik vind dat er te gemakkelijk wordt 
voorbijgegaan aan de vitaliteit van de 
plaatselijke parochies en vooral ook aan 
het geloof en de inzet van de mensen om 
ter plaatse in hun eigen parochie hun ge-
loof te kunnen beleven. Bovendien is voor 
de ouderen, voor de vele vrijwilligers en 
voor de pastorale zorg nabijheid heel be-
langrijk. Het ligt ook niet voor de hand 
om deze beide parochies samen te voe-
gen met Uden. Beter is het te kijken naar 
mogelijkheden tot samenwerking binnen 
de gemeente Bernheze. We moeten bereid 
zijn mee te denken over een alternatief. 
Samen met de andere parochies van Bern-
heze moeten we daar onze schouders on-
der zetten.

In de digitale versie van het Lambertus-
nieuws St. Lambertus Engelen een ander 
geluid.
Voor Engelen heeft de herindeling voorals-
nog geen gevolgen. De bisschop heeft aan-
gegeven dat de parochies die momenteel 
bediend worden door de Abdij van Berne 
kunnen blijven rekenen op die pastorale 
assistentie. In Engelen zal ik de pastorale 
zorg behartigen, met vreugde en plezier. 
Wij zijn zeer blij met deze voor Engelen 
gunstige ontwikkeling. Dit is echter maar 
één kant van de zaak. Engelen blijft ten-
slotte een kleine parochie waar veel werk 
verzet moet worden door vrijwilligers, om-
dat ik in de 12 uur per week veel maar 
lang niet alles kan doen. Maar onze vrij-
willigers worden ook steeds ouder. Van hen 
wordt soms het uiterste gevraagd in plaats 
dat ze het rustiger aan kunnen doen. We 
roepen daarom alle jonge (nog niet) vrij-
willigers op een stukje verantwoordelijk-
heid op zich te nemen om de parochie 
te laten groeien. Een zalig Pasen, met 
zicht op de toekomst. Pastor Fons Boom 
o.praem.

In Gaandeweg, Emmäusparochie ’s-Her-
togenbosch een eerste redactionele reac-
tie.
Het bisdom heeft gekozen voor grootscha-
ligheid met een sterk accent op een cen-
trale parochiekerk vanuit het tekort aan 
priesters en financiële middelen. Een nood-
gedwongen keuze wanneer je de kerk zo 
sterk ophangt aan de centrale plaats van 
de eucharistie en daarmee van de pries-
ter. Hoe wezensnoodzakelijk de eucharis-
tie voor ons christenen ook is - niemand 
betwijfelt dit! - toch is de vraag of met de 
daaruit geconcludeerde nieuwe structuur 
de kerk ook werkelijk het beste gediend is. 
Vanuit onze ervaringen met fusies weten 
wij dat veel mensen het er (nog) moeilijk 
mee hebben. De nieuwe opzet zal met de-
zelfde problemen te maken krijgen en de 
vraag is of het beoogde nieuwe elan uit-
eindelijk zal leiden tot vernieuwing van 
de kerk. En zullen daar katholieken van 
allerlei ‘pluimage’ in broeder- en zuster-
lijkheid deel van (willen) uitmaken? Zal 
de liturgie niet alleen startpunt, maar ook 
sluitstuk zijn van de activiteiten van de 
nieuwe parochie? Zullen de leken zich vol-
doende gewaardeerd voelen of zal het een 
priesterkerk worden? Vragen genoeg...
Wanneer het tot de nieuwe fusie (met 
Maaspoort en San Salvator) komt, zul-
len wij ons minstens moeten inzetten voor 
het handhaven van de herberggedachte bij 
onze vieringen.

Het Parochieblad Berlicum/Middelrode 
noemt een kerkvisie die ernaast of er te-
genover kan staan.
... een kerk die in de eerste plaats gedra-
gen wordt door de locale gemeenschap van 
mensen die op haar eigen en eigentijdse 
wijze samen geloofsgemeenschap probeert 
te zijn. In deze visie zal een veel grotere rol 
zijn weggelegd voor pastoraal werkenden 
en goed toegeruste mannen en vrouwen. 
Bij een afnemend aantal priesters zijn deze 
mensen broodnodig. Geen grotere structu-
ren, waar mensen elkaar nauwelijks ken-
nen en dus minder op elkaar betrokken 
zijn. Maar kleinschaligheid, nabijheid en 
menselijke maat moeten de sleutelwoorden 
zijn. Een kerkvisie die nauw aansluit bij 
die van Sint Augustinus, de regelvader van 
de Norbertijnen.

In Een van geest, een van hart geen 
woord over de gevolgen van de huidige 
herindelingplannen voor de Binnenstads-
parochie Eindhoven, maar we worden 
wel bijgepraat over de ontwikkelingen in 
het citycentrum, nu de paters Augustijnen 
zich uit het pastoraat van de paterskerk 
gaan terugtrekken.

Het Vijfsterrenblad Stratum Eindhoven 
verwijst zijn lezers naar de bron.

Indien u niet geabonneerd bent op het 
Bisdomblad is ook op de website van het 
bisdom www.bisdomdenbosch.nl allerlei 
nieuws uit ons bisdom op te zoeken; o.a. 
over de op handen zijnde reorganisatie in 
ons bisdom.

In de Petrusbode Hilvarenbeek een kor-
te kritische noot bij de plannen ‘Van 300 
naar 60 parochies’.
Herstructurering is inderdaad nodig en de 
doelstelling - vitale parochies overhouden 
of creëren - is helder. Maar de weg daar-
heen die in dezelfde nota wordt geschetst 
is veel minder duidelijk en roept bij alle 
betrokken mensen, die hun eigen vaak 
kleinere geloofsgemeenschap dierbaar is, 
heel veel vragen en wellicht ook begrijpe-
lijke weerstand op. Het beleidsplan laat 
zien dat Hilvarenbeek, Esbeek, Biest-Hout-
akker, Diessen en Haghorst één parochie 
moet gaan worden. Maar nog onduidelijk 
is - want dat lijkt de bisschop te bepalen - 
of dat op kortere of langere termijn moet 
en welke kerk in dit grotere verband dan 
de parochiekerk en het pastoraal centrum 
gaat worden ... Als er meer duidelijkheid 
komt zal er in de overlegorganen en met 
vele andere parochianen van gedachten 
gewisseld moeten gaan worden, want een 
en ander heeft heel veel consequenties en 
brengt vele vragen met zich mee.

In Veghel is de kennismaking al begon-
nen. Met een bijeenkomst in de H. Hart 
kerk hebben alle betrokkenen stilgestaan 
bij de opheffing van het oude dekenaat 
Veghel. 
Onder de titel Van einde(r) naar begin 
voerden drie dekens het woord. Oud deken 
Peter Konings blikte terug op de kracht en 
de uitstraling die het dekenaat Veghel had. 
Deken Joost Jansen constateerde als laatste 
deken in functie, dat de noodzaak tot her-
structurering leidt tot een grotere regio die 
niet per definitie slechter hoeft te zijn. En 
aankomend deken Vincent Blom, die Best 
en Son en Breugel meegebracht heeft naar 
het nieuwe dekenaat, kon meteen tot de 
vele medewerkers en vrijwilligers zeggen 
dat hij er zin in heeft en dat hij hoopte op 
grote bereidheid om samen de schouders 
onder de toekomst te zetten.
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Gedeputeerde van cultuur Brigitte van 
Haaften van de provincie Noord-Brabant 
nam het eerste exemplaar in ontvangst. 
Een eerste exemplaar was er ook voor de 
burgemeesters Hans Janssen en Mieke 

op een pastoor als hoofdpersoon. Hij 
is benoemd in een nieuwe parochie en 
stapt op zijn fiets om de omgeving te le-
ren kennen. Uiteindelijk blijkt dat de 
nieuwe parochie - uiteraard - al wel een 
patroonheilige heeft. Maar pastoor Hil-
vermans heeft ondertussen wel op een 
avontuurlijke manier de omgeving leren 
kennen. 
Voor het fietsstripboek bestaat veel be-
langstelling. Overal wordt gepoogd om 
het fietstoerisme aan te wakkeren. Nood-
gedwongen kiest men voor de promo-
tie in de regel voor de gebaande paden, 
zoals folders, websites, gps en derge-
lijke. Een fietsstripboek is daarin zeer 
onderscheidend. Het laat zich lezen als 
een stripboek voor jong en oud, maar 

Op zoek naar drie schijnheiligen 
Redactie

Pastoor Hilvermans is de hoofdpersoon in het gelijknamige stripboek Pastoor 
Hilvermans dat begin mei in Hilvarenbeek ten doop is gehouden. Het bijzonde-
re aan dit stripboek is dat het tevens een fietsroute is. Het is voor het eerst dat 
zo’n gecombineerd fietsstripboek is verschenen. ‘Pastoor’ Hilvermans gaat op 
zoek naar drie schijnheiligen St. Lazarus, St. Juttemis en de heilige Ajjacus. 
Zo maakt hij al fietsend kennis met het Land van de Hilver. Dit is een toeris-
tisch samenwerkingsverband voor de zes dorpen waaruit de gemeente Hilva-
renbeek bestaat en Moergestel. 

De makers van het stripboek ontmoeten ‘pastoor’ Hilvermans, v.l.n.r. Paul Spapens, Wout Paulussen, 'pastoor 
Hilvermans' en Jan Smeets

Hendrikx van respectievelijk de gemeen-
ten Oisterwijk en Hilvarenbeek. De tek-
sten zijn van de schrijvers Jan Smeets en 
Paul Spapens. Het is getekend door de 
professionele striptekenaar Wout Paulus-
sen. 

In het boek beleeft de hoofdpersoon drie 
avonturen. Zijn zoektocht naar de drie 
schijnheiligen brengt hem langs interes-
sante en mooie toeristische plekjes in 
het Land van de Hilver. Er is extra aan-
dacht voor het religieus erfgoed. In de 
verhalen is steeds tevens een fietsroute 
verwerkt. Dit betekent dat de hoofdper-
soon in het stripboek én de fietser samen 
als het ware de avonturen beleven in het 
Land van de Hilver. Daar waar de hoofd-
persoon is, is ook de fietser.

Het concept van een fietsstripboek is 
volstrekt nieuw. Toen het voor het Land 
van de Hilver werd uitgewerkt, hebben 
de samenstellers een analyse gemaakt 
van de belangrijkste en meest voorko-
mende toeristische onderwerpen in het 
gebied. Samen met de natuur was dat 
het religieus erfgoed. Zo viel de keuze 

Pastoor Hilvermans
stripboek 

tevens fietsroute
in de verhalen verwerkt

en in kaart gebracht.

het wijst de fietser ook letterlijk de weg 
langs allerlei bezienswaardigheden in 
een mooie streek in Noord-Brabant. Door 
middel van de goedmoedige humor krijgt 

Jan Smeets, Paul Spapens e.a. fietsstripboek 
Pastoor Hilvermans verkrijgbaar via website 
www.pix4profs.nl/uitgeverij; € 6,95.

de lezer/fietser nadrukkelijk ook iets 
mee van het karakter van de Brabander.
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Beeldtaal

Cees Remmers

‘Mam’, gebaart het meisje 
naar haar moeder, ‘kijk daar 
die pop.’ De moeder volgt het 
in de lucht gestoken handje 
en ziet een uit de kluiten ge-
wassen Jezuskindje zitten op 
de gigantische schouder van 
Christoffel. Het is de reus van 
Roermond, die de patroon van 
een veilige reis voorstelt. De 
bijna zes meter hoge pop werd 
17 mei in Tilburg meegevoerd 
tijdens een landelijke reuzen-
manifestatie. In deze optocht 
waren nog een paar meer reu-
zenheiligen te zien. ‘Mam’, 
vraagt het meisje, ‘hoe heet 
die pop?’ Op deze vraag moet 
moeder het antwoord schul-
dig blijven. Ze weet het niet. 
Ze heeft nooit het verhaal ge-
hoord van de reus Christof-
fel die op zoek ging naar de 
machtigste mens op aarde en 
zo Jezus ontmoette. Het ge-
brek aan kennis over - chris-
telijk - geloof en volksgeloof, 
over religieus erfgoed en re-
ligieuze verhalen is immens. 
De jonge generaties zijn op dat 
vlak volkomen ongeletterd. 
In feite is de situatie nu het-
zelfde als in de middeleeuwen. 

Om de ongeletterde mens van 
toen de verhalen uit het Oude 
en het Nieuwe Testament bij 
te brengen werden grote pop-
pen gebruikt. De hoofdper-
sonen staken ver boven de 
mensenmassa’s uit en waren 
voor iedereen zichtbaar. De 
reusachtige poppen speelden 
de hoofdrol in spektakelstuk-
ken waarin informatie over het 
geloof werd overgedragen. Zo 

is de Europese reuzencultuur 
ontstaan.
Moeder en kind krijgen toch 
nog de gewenste informatie als 
iemand met een microfoon in 
de hand tekst en uitleg geeft 
over Christoffel en het Kindje 
Jezus. Zijn verhaal schalt over 
een duizendkoppig publiek. 
Na eeuwen hebben de reuzen 
hun oorspronkelijke rol en be-
tekenis weer terug.

* ‘In de liturgie wordt de 
emotie door de stijl in toom 
gehouden en dat is een ze-
gen.’
G. Immink, theoloog.

* ‘Beter dat dekens de la-
kens uitdelen dan slopen…’
Anoniem.

* ‘Waar het bij de herover-
wegingen in deze crisistijd 
om moet gaan is de bezin-
ning op wat we verstaan 
onder kwaliteit van leven.’
M. Vonk, milieudeskundige.

* ‘Wat er ook speelt in de 
wereld…laat het de kinde-
ren zijn.’
Loesje.

* ‘Wanneer een parochie, 
oud of nieuw, niet gedragen 
wordt door de hele plaatse-
lijke gemeenschap, zal van 
‘groeien in geloof’ en ‘gelo-
ven in groei’ nooit sprake 
kunnen zijn.’
Jan Jacobs, kerkhistoricus.

* ‘Veel directeuren komen 
aandelen niet toe en niet 
aan delen toe.’
Onbekend.

* ‘Alles blijft
Alles gaat voorbij
Alles blijft voorbijgaan.’
Jules Deelder, dichter.

* ‘Een groot nadeel van het 
christendom is dat het nooit 
echt is uitgeprobeerd.’
G.B. Shaw

* ‘Hij woonde niet in Til-
burg, Tilburg woonde in 
hem.’
Uit ’n bidprentje.

* ‘Ik ben geen hulpverle-
ner. Ik help.’
Pater Poels.

* ‘Een kerk is niet bedoeld 
om zoveel mogelijk mensen 
te trekken. De kerk is ‘het 
onkruid van gerechtigheid. 
onkruid dat onopvallend de 
wereld verandert’.
C. Raschke, godsdienstwe-
tenschapper.


