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Door de plannen van de Nederlandse bisdom-
men om alleen in de hoofdkerk van de gefu-
seerde parochies de Eucharistie te laten vieren, 
zal het duidelijk zijn dat deze geïsoleerd wordt 
van de verschillende geloofsgemeenschappen 
die tot een bepaalde fusie behoren. De Eucha-
ristieviering wordt in het nauw gebracht, terwijl 
deze juist bedoeld is om wereldwijd onder men-
sen gemeenschap te stichten. Door de weige-
ring van het Vaticaan om de eigenlijke proble-
matiek van het ambt - de verplichte keuze voor 
het celibaat - aan de orde te stellen, worden er 
oplossingen gekozen die in feite niets oplossen, 
maar de hiërarchische structuur van de kerk, 
waarvan de top uit gewijde ambtsdragers be-
staat, bevestigen. Het 2e Vaticaans Concilie heeft 
echter met deze opvatting gebroken en de kerk 
teruggebracht naar de basis waar zij thuishoort. 
Bij het Volk Gods door de woestijn van het le-
ven op weg naar het Beloofde Land, waar het 
nieuwe Jeruzalem de beloofde Stad van de Toe-
komst is. 

Deze problematiek speelt in de hele westerse 
wereld, waar steeds minder jonge mannen zich 
aanmelden voor een celibatair leven. Tegelijk 
worden er duizenden priesters ontslagen, om-
dat zij willen trouwen. Daardoor slinkt hun 
aantal wereldwijd drastisch; behalve in Afrika. 
Daar hebben de autochtone Afrikaanse priesters 
meestal vrouw en kinderen. Voor de Afrikaan 
is het celibaat immers een dermate Europees 
of westers cultuurverschijnsel, dat men daar-
aan niet wenst te beginnen. Voor het oog van 
de buitenstaander, met name het Vaticaan, zegt 

men het celibaat hogelijk te waarderen, maar 
in feite legt men deze wet naast zich neer. Zo is 
het bijvoorbeeld algemeen bekend, dat zich bij 
de begrafenis van kardinaal Joseph Malula van 
Kinshasa in 1989 onder de treurende aanwezi-
gen ook zijn vrouw en kinderen bevonden.

Het Vaticaan weet dit natuurlijk ook, maar 
zwijgt tegen beter weten in. Kardinaal Malula 
was een voorvechter van de inculturatie van het 
christendom in de Afrikaanse cultuur. Voor hem 
was de tijd van een arrogant westers christen-
dom dat zich superieur waant aan andere cul-
turen voorbij. Dit blijkt ook uit het feit dat Jean 
Marc Ela, Afrikaans bevrijdingstheoloog, zich 
de vraag stelde of theologisch gezien in Afrika 
brood en wijn in de Eucharistie niet vervangen 
kunnen worden door maniok, een zeer meel-
rijke wortel, en palmwijn. Dit standpunt moest 
hij bekopen met een verbanning naar Canada. 
Brood en wijn zijn immers Europees. Grond en 
klimaat in Afrika zijn over het algemeen onge-
schikt voor de teelt van tarwe en druiven. Hoe 
kun je op Romeinse wijze Eucharistie vieren, 
vroeg hij zich af, wanneer elk jaar miljoenen 
mensen in Afrika sterven door een tekort aan 
voedsel, terwijl een minderheid niets tekort-
komt.
De Eucharistieviering dreigt bijgevolg in de wes-
terse wereld in de knel te raken door het hand-
haven van de hiërarchische kerkstructuur en in 
de Afrikaanse wereld door het negeren van de 
eigen culturele context.

T.B.

Versluierde woorden

Heengaan ...
wil toch zeggen
ergens weg en
ergens naar toe gaan.

Ontslapen ...
wil toch zeggen
uit de slaap wakker
worden, ontwaken.

Overlijden ...
wil toch zeggen
zoals in verleden: 
passeren oversteken.

Peer Verhoeven

Wie opmerkt dat deze Roer-
om nogal vol staat krijgt 
bij voorbaat gelijk. Het was 
passen en meten om wat 
voorhanden is op te ne-
men. Een en ander blijft he-
laas - weer - liggen tot een 
volgende maand. In deze 
Roerom een bijzondere Sa-
men op pad (5), RKK ge-
motoriseerd (8), geiten zijn 
ook ergens goed voor (10), 
over vluchtelingenwerk 
(12), vanuit Paulus (14). 
Tweemaal een In Memo-
riam (9.17), afscheid zon-
der kerk (16), onder- en 
bovengronds in China (18). 
Verder de bijdragen van 
onze vaste kern (1-4.6.8.22-
24) en niet te vergeten de 
columns (13.15). Suzanne 
van der Schot heeft van 
elders een aanbieding ge-
kregen en schrijft volgende 
maand haar laatste column 
voor De Roerom. Ad Wage-
makers levert aanstaande 
december zijn eerste bij-
drage als nieuw lid van de 
redactie. Het is komen en 
gaan. Wat abonnees betreft, 
graag komen! 

De redactie
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Brieven
Redactie

Herindeling!

Toen enige jaren terug de gemeentelijke herin-
deling te gebeuren stond waren de voors en te-
gens niet van de lucht. Er waren protesten van 
allerlei aard. Deze protesten hebben niet veel 
afgedaan maar maakten wel duidelijk dat de 
mensen zich erg betrokken voelden bij het hele 
gebeuren. Wat bij het besluit van bisdom Den 
Bosch tot herindeling van de parochies opvalt is 
dat je praktisch geen commentaar vanuit de pa-
rochies hoort. Of slaat het volgende ingezonden 
stukje in het Brabants Dagblad de spijker op de 
kop?

Cees Verhoeven, Haaren

Ik ben geen bisschop

Als politicus ben ik waarschijnlijk 
niet de juiste persoon 
om te reageren 
op de nog komende reorganisaties 
in het bisdom Den Bosch.
Als ik een goed beeld heb 
van wat er staat te gebeuren
dan is dat heel ingrijpend. 
Ik snap dan ook de gelatenheid 
vanuit de geloofsgemeenschap
niet zo goed of het moet zijn
dat men het wel gelooft met al die 
opgelegde maatregelen van bovenaf.
(Brabants Dagblad, 25/04/09)

Peer

Compliment voor je artikel Je bezinnen en ge-
woon beginnen in De Roerom oktober 2009, gis-
teren ontvangen. Je verwoordt daarin voortref-
felijk de oude verticale kerk en de opgave voor 
een kerk als Gods volk onderweg of kennelijk 
jouw voorkeur Gods volk in Jezus naam onder-
weg. Je typeringen op p.13 onder het tussenkop-
je Herindeling zijn zeer treffend. Groet. 

Arie Kramer, ’s-Hertogenbosch

De kracht van het licht

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat we tegen-
woordig zo zelden sterren zien? Onlangs waren 
we in de Dordogne, waar we op sommige plaat-
sen enorm genoten hebben van een hemel vol 
sterren. Het klimaat is in dat landelijke gebied 
nog schoon. Er straalt ook niet allerlei licht van-
af sportvelden, kassen en snelwegen omhoog. 
Maar we zijn ook híer zo graag op zoek naar 
licht. Daarvan getuigt onze betrokkenheid bij 
Kerstmis.
Dezer dagen moest ik denken aan het laatste 
verhaal dat Godfried Bomans vier dagen voor 
zijn plotselinge overlijden in zijn huis hier vlak-
bij in Bloemendaal heeft geschreven. In Kinder-
herinneringen aan Kerstmis vraagt hij uiteraard 
ook aandacht voor de kerstboom. ‘Ik heb een 
kerstboom altijd iets prachtigs gevonden. Wij 

tuigden die zelf op. Mijn moeder deed dat in 
het geheim achter gesloten deuren. Als ze dan 
ja riep en je mocht binnenkomen dan zag je 
meteen de boom in zijn volle glorie. Een schit-
tering van zilveren versiersels in de donkere 
kamer was het.’ Mij valt op dat Bomans hele-
maal niet van kaarsjes rept. Die horen toch in 
de kerstboom!
Het lijkt me goed dezer dagen hierbij stil te 
staan. Licht dat voorkómt dat we voortdurend 
tobben over wat moeilijk is geweest. Laten we 
toch kaarslicht verspreiden en aan elkaar door-
geven! Om zo nadrukkelijk aandacht te beste-
den aan het vele goede en mooie uit ons ver-
leden en heden. Met het licht van Kerstmis in 
de hand kunnen we warmte en blijheid laten 
glanzen. Het helpt ons de goede weg te vinden, 
de weg waarop we elkaar ontmoeten en inspire-
ren tot iets goeds. Kerstmis op komst! We heb-
ben volop gelegenheid om het symbool van het 
Licht in onze omgeving uit te dragen en ons 
door de kracht ervan te laten sterken. Een lich-
tend kerstfeest toegewenst!

Joke Forceville-van Rossum

Verkeerde Lieve Heer

Uitgave oktober 2009 van De Roerom zoals ge-
woonlijk meteen uitgelezen. Een opmerking: 
Bij het verhaal van Jeanne van Leijsen stond 
de verkeerde ‘Verkeerde Lieve Heer’ (abdij Pos-
tel). Bijgaand een foto van de goede ‘Verkeerde 
Lieve Heer’. Niet alleen neigt het hoofd van Je-
zus naar links, maar ook achterover. Hartelijke 
groeten.
 
H. van Kampen, Bergeijk

Aan de grens bij Lommel (© Foto: Jac van Leijsen)
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Peer Verhoeven

Het laatste woord blijft zoek

Alles smaakt naar méér
en het zijn sterke benen
die de weelde kunnen dragen. -

Voldoende is vaak niet genoeg
en veel-hebben zet aan
tot nog veel meer halen. -

Mammon en macht kunnen 
doel van alles worden, al moeten
anderen ’t nog zo besnieten. - 

‘Zo mag het onder u niet zijn’
heeft Jezus van Nazaret
zijn volgelingen ingeprent.

Gebeden

Bid voor mensen die 
stil kampen met een handicap;
onverhoeds aangeslagen
plotseling niet meer kunnen;
door ’n slechte tijding worden overvallen.

Bid voor mensen die door
macht en gezag worden gekleineerd,
monddood gemaakt, doodgezwegen;
niet meer worden gevraagd,
in het harde spel tenonder gaan.
 
Bid om mensen die
het voortouw durven nemen,
hoop en vertrouwen geven; 
hartelijke mensen die belangeloos
groot en klein talent inzetten.
 
Bezinning

Een verzoek vriendelijk gedaan 
brengt vaak meer teweeg 
dan een opdracht zakelijk gesteld.

Wijze raad bescheiden gegeven
is minder beknellend 
dan een teugel aangelegd.
 
Naar een haan 
die te hard kraait 
luistert geen kip meer.

Stil alleen

De momenten waarop mensen 
een indringend en verhoogd 
besef van het leven - ook van 
het eigen leven - hebben, 
zijn bijna altijd de ogenblikken 
dat ze alleen zijn en stilte kennen. 
Een cultuur van lawaai 
maakt ons doof voor 

de wezenlijke dimensie 
van de werkelijkheid. 
Ton Lemaire

maatschappij dat ons democratisch 
zelfbegrip vreemd is geworden.
(Willigris Jäger osb in Elke golf is de zee, 2003)

Onze liturgische gebeden zijn zeer ver-
ouderd. Een groot gedeelte van de officiële 
gebeden drukt niet ónze godservaring uit, 
maar de ervaring van een verre en ver-
gane wereld. Vele gebeden, aan de bijbel 

Het is vaak moeilijk om voor een viering de tijd en de rust te vinden om wat je 
denkt en voelt zó op schrift te verwoorden, dat wat je wilt zeggen ook door an-
deren begrepen en beleefd kan worden. Daarom toch maar weer ‘verslag’ van 
gedane pogingen. 

Even

Even bijeenkomen
in vaste regelmaat
rond wat ons samenbindt
wij met elkaar gemeen hebben.

Even de hoogte ingaan
in de diepte afdalen
om onze alledag te wijden
ons daagse doen te bezielen.
 
Even drukte en rumoer ontlopen
om in rust onszelf te ontmoeten
onze weg te zien en elkaar
bij de hand te nemen. 

Nieuw broodnodig

Ik ontmoet steeds weer mensen, met 
name vrouwen die met de spiritualiteit 
van de verlossing niets meer kunnen 
beginnen, die hun best doen de oude 
offertheologie te volgen die vooral nadruk 
legt op verzoening van zonden. 
Deze vrouwen vinden in de scheppings-
spiritualiteit een nieuwe toegang 
tot het christendom. 
(Anselm Grün in Een jaar met Anselm Grün, 
2002)

Of het nu ‘de koning’, ‘de heer der heer-
scharen’ of de ‘herder’ is, al deze beelden 
stammen uit een agrarische standen-

ontleend, stammen uit een tijd en een 
cultuur, uit een geestes- en gevoelswereld 
die ons totaal vreemd is. 
(Leonardo Boff in Leonard Broux
Verouderde offertheologie)

Kan de interpretatie van het christelijk 
heilsmysterie nog langer hoofdzakelijk 
en bij voorkeur geschieden via de 
juridische en cultische modellen 
van loskoop, verzoening, offer, plaats-
vervanging, genoegdoening, verdienste, 
gerechtigheid, zondestraf enz.? 
In onze geseculariseerde cultuur met haar 
sterke sociale bewogenheid blijkt de voor-
keur te gaan naar andere bijbelse termen 
zoals bevrijding, vrede, liefde... 
(Herman-Emiel Mertens in Leonard Broux 
Verouderde offertheologie)

Gebeden

Bid om mensen die
van goed doen bezield
gave en goed veil hebben.

Bid om mensen die
de aarde willen helen
mens en samenleving heiligen.

Bid voor de mensen
die zelf niet kunnen en
op anderen zijn aangewezen.

Van nature voorzien van ‘twijfelaar’ met ruche (© Foto: Berna Verhoeven)
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Gérard van Tillo

Latijn

In de middeleeuwen gebruikte men gan-
zenveren om te schrijven. Af en toe moest 
je daar een nieuw puntje aan slijpen, net 
als bij onze potloden. Daarna moest je uit-
proberen of de ‘pen’ goed schreef door er 
even mee te krassen of er zomaar wat mee 
te schrijven. Een Vlaamse monnik die 
rond 1100 in een Engels klooster verbleef 
en daar Latijnse en Oud-Engelse teksten 
overschreef, kraste als pennenproef een 
zinnetje op de laatste bladzijde van het 
boek dat hij aan het schrijven was. Moge-
lijk dacht hij op dat moment behalve aan 
zijn ganzenveer ook aan een jeugdliefde, 
want hij schreef: Hebban olla vogala nes-
tas hagunnan hinase anda thu; wat unbi-
dan we nu? Dit is een van de alleroudste 
zinnen in het Nederlands en zou nu lui-
den: Alle vogels zijn al aan het nestelen, 
behalve jij en ik; waar wachten we nog 
op?

Ontwikkeling
Het Latijn is de taal van de Latijnen, een 
volk dat vanaf het eerste millennium vóór 
Christus op het Italiaanse schiereiland 
woonde in de streek Latium, het huidige 
Lazio. Door de machtspositie van Rome 
werd het de dominante taal die de andere 
talen geleidelijk begon te verdringen en 
de voertaal van het westelijk deel van het 

Het Latijn is bezig aan een comeback. Wat zit daar achter? Hoe staat het in ons 
land met de cognitio linguae latinae, de kennis van het Latijn?

die het klassieke genre bleven volgen. Tot 
de achttiende eeuw bleef het Latijn de taal 
voor veel wetenschappen.

Pseudo-Latijn
In de meer exacte wetenschappen zoals 
medicijnen en biologie, bestaat nog steeds 
de gewoonte Latijnse begrippen te gebrui-
ken om de boel uit elkaar te houden. 
Denk maar aan de officiële internationale 
namen van plant- en diersoorten en in de 
medische wetenschap aan de aanduidin-
gen van onderdelen van het lichaam en 
van soorten medicijnen. Het gaat dan in 
veel gevallen wel om verlatijnste Griekse 
termen. Op den duur ging men in het ka-
der van de geneeskunde ook woorden uit 
de volkstaal in het Latijn vertalen. Zo ont-
stond het potjeslatijn, wat niet wil zeggen 
dat men er een potje van maakte, maar 
dat de Latijnse termen voorkwamen op 
etiketten van de flessen en potjes van apo-
thekers en drogisterijen. Momenteel treft 
men zowel Latijnse als Griekse benamin-
gen aan op veel andere terreinen zoals op 
het gymnasium en op universiteiten, waar 
deze talen onderwezen worden. Maar ook 
in de schrijverswereld, de media en in op-
schriften en namen van gebouwen, stra-
ten en pleinen. Verder genieten Latijnse 
spreuken en gezegdes, die om hun taal 

en betekenis bijzonder humoristisch kun-
nen zijn, een grote populariteit. Er bestaat 
zelfs Limburgs Latijn, getuige de vroom 
aandoende spreuk die misschien ook wel 
wat zegt over de Limburgse volksaard: 
Este Nix Pax Christe Nix, als je niets pakt 
krijg je niets.

Christelijk Latijn
Voor het christendom en met name voor 
de rooms-katholieke Kerk is het Latijn 
een belangrijke taal. De basis daarvoor 
werd gelegd door de Vulgaat, de belang-
rijkste bijbelvertaling in het Latijn die in 
opdracht van paus Damasus werd vervaar-
digd door Hiëronymus en tot stand kwam 
tussen 390 en 405 na Christus. Het ging 
hierbij om een versio vulgata (volks La-
tijn), die in tegenstelling tot het klassiek-
Latijn geschreven was in sermo humilis, 
eenvoudig taalgebruik. Er bestonden wel 
Oud-Latijnse vertalingen, maar die wa-
ren niet accuraat, vertaald uit de Griekse 
Septuagint en niet uit het oorspronkelijk 
Hebreeuws zoals dat met de Vulgaat wel 
het geval was. Van de Vulgaat is later een 
aantal nieuwe versies tot stand gekomen; 
eerst geschreven en later ook in druk. In 
de westerse wereld heeft de Vulgaat een 
grote invloed gehad, niet alleen op gods-
dienstig gebied maar ook in de wereld van 
kunst en muziek. Het Latijn werd ook de 
taal van de kerkelijke traditie. Veel docu-
menten worden nog steeds in het Latijn 
geschreven en in het Vaticaan is het La-

Vlaamse monnik

Romeinse Rijk werd. In de loop 
van de tweede eeuw kreeg het La-
tijn meer structuur en werd deze 
klassieke vorm van het Latijn de 
literaire taal, waardoor de afstand 
ervan tot de omgangstaal, het 
volks- of vulgair Latijn, sterk toe-
nam. Grote namen van het klas-
siek Latijn zijn Caesar en Cicero. 
Het Latijn van de eerste eeuw na 
Christus wordt ook wel Gouden 
Latijn genoemd. In de tweede 
eeuw na Christus ontwikkelde 
zich daaruit het zogenoemde Zil-
veren Latijn van onder meer Ta-
citus, dat nog grotendeels klas-
siek is, maar eigen stijlkenmerken 
heeft. Daaruit ontwikkelde zich 
weer het Laat- en het christelijk 
Latijn. In de middeleeuwen be-
gon het Latijn verder van de oor-
spronkelijke klassieke vorm af te 
wijken en werd meer divers door 
aanpassingen aan plaatselijke om-
gangstalen. Zo ontstonden nieuwe 
talen die wij nu kennen als de 
Romaanse talen. Maar er waren 
ook auteurs zoals Einhard, de bi-
ograaf van Karel de Grote en ge-
leerden zoals Petrus Abelardus, 
Thomas van Aquino en anderen, 

tijn officieel de taal voor de on-
derlinge communicatie. Maar als 
spreektaal was het Latijn daar al 
eerder verdrongen door het Itali-
aans. Dat dreigt nu ook met het 
Latijn als schrijftaal te gebeuren. 
Benedictus XVI pleit voor aan-
dacht voor het Latijn en probeert 
het dagelijks te spreken. Daar-
naast is het Latijn de taal van de 
liturgie. Vroeger werden eucharis-
tievieringen in het Latijn gelezen. 
Deze gewoonte werd bekrachtigd 
door het Concilie van Trente, zo-
dat men spreekt van de Triden-
tijnse ritus. Op het Tweede Vati-
caans Concilie werd toestemming 
verleend de volkstaal te gebrui-
ken, maar de mogelijkheid van 
de Tridentijnse mis bleef bestaan. 
Johannes Paulus II gaf bepaalde 
groeperingen toestemming de 
oude ritus weer te gebruiken. In 
2007 publiceerde de huidige paus 
het motu-proprio Summorum Pon-
tificum, waarin het aan priesters 
werd toegestaan om tijdens privé-
missen de eucharistie volgens de 
Tridentijnse ritus te celebreren. 
Sindsdien zijn de mogelijkheden 
daartoe nog verder verruimd.
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Samen op pad
Redactie

wisseld met liederen uit de mond van een 
jonge vrouw, begeleid door een pianist. 

Het intrieste verhaal van een man - kind 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog - 
waarvan je beseft dat er mensen zijn die 
dat intrieste minstens anders beleven. 

Het verhaal over een vader die verliefd 
werd op een vrouw van NSB-ouders. Een 
vader die de oorlog niet overleeft. Het ver-
haal over slecht afgehaalde snijbonen in 
het heropvoedingskamp voor NSB-kinde-
ren. Over een herenigd maar blijvend ont-
wricht gezin dat poogde verder te gaan. 
Een moeder die niet durfde omzien naar 
zoveel teweeggebrachte, immense pijn. 
Pijn van onwaarschijnlijk veel slachtoffers 
van de oorlog en pijn van haar kinderen. 
Pijn van een schuldig geweten waarvoor 
geen vergeving te vinden was. Een vrouw 
die haar onmacht met kilte en zwijgen 
omkleedde. 
Een verhaal van kinderen die niet begre-
pen. Over een jongetje dat de schuld op 
zijn schouders nam toen zijn kleine half-
broertje overleed. Over een jonge man 
die niet verder wilde leven. Totdat hij in 
een psychiatrische inrichting besloot dat 
niemand hem eronder ging krijgen; nooit 
meer.
Kamp Vught. Er worden neuzen gesno-

Onder de titel Samen op pad wil De Roerom iedere maand aandacht besteden 
aan mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord, mensen die 
blijvend of voor lange tijd onder druk leven of door anderen een last krijgen 
opgelegd. Aandacht voor wat er voor en met hen gedaan wordt en ruimte voor 
wat zijzelf te berde brengen. Een bijdrage van Henny Verhoeven.

Theaterhuis Zuid bracht zondag 18 okto-
ber in Nationaal Monument Kamp Vught 
de monoloog Waarom heb je mijn schou-
der niet gezocht? over een kind van ‘foute 
ouders’. Het waar gebeurde, wrange le-
vensverhaal van Martin Reuser uit Bre-
da. De monoloog werd door hemzelf ge-
speeld. De regie was in handen van Jan 
Smeets, die ook de tekst schreef. Het ver-
haal werd doorsneden met liedjes gezon-
gen door Yvonne Frijters en op piano be-
geleid door Theo Wouters, die de muziek 
schreef. Het intrieste verhaal van een man 
die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
nog een kind was. Henny Verhoeven was 
getuige van Mono in Vught. 

Zondagmiddag. Kamp Vught. Koffie met 
appeltaart en mensen die elkaar enthousi-
ast begroeten. Hier en daar een stille, be-
dachtzame blik en een enkeling, blikken 
negerend, met enigszins gebogen schou-
ders. 

Het auditorium stroomt vol tot propvol. 
Rode en zwarte stoelen met daarop groene 
kussens. Mensen van alle leeftijden ne-
men er op plaats. Op het toneel een stoel 
en aan de zijkant van het toneel een pia-
no. Geen decor. Wel spots met blauw fo-
lie. Een monoloog, traag en bedachtzaam 
uitgesproken, door een grijze man. Afge-

ten in het zaaltje, lang al voor het laatste 
lied wordt ingezet. De monoloog draait 
om de zoektocht naar wie de vader was 
van de hoofdrolspeler. Hij heeft hem nooit 
gekend. Gedurende de voorstellingen in 
het land krijgt zijn verhaal een andere la-
ding. Anders dan in de monoloog wordt 
beschreven. Ooggetuigen die naar de voor-
stelling komen, vertellen en vullen zijn 
verhaal aan. Zalf op de wonden. Bijna 
vijfenzestig jaar later zijn de verhalen en 
alle aanpassingen, elke kleuring van nu-
ance van levensbelang in de daagse rea-
liteit van een levend en onverwoestbaar 
verleden.

Kamp Vught. Een plaats waar zonder 
schroom over ‘foute ouders’ wordt gespro-
ken. Mensen die hier (vrijwillig) werken 
hebben weet van de verhalen van die an-
dere ouders. En nu dan, lopen op deze 
grijze najaarszondag kinderen van alle 
soorten ouders door elkaar. Geen kaal ge-
schoren hoofd dat wijst op welk verleden 
dan ook. En toch...

Zondagmiddag. Kamp Vught. Weer kof-
fie en mensen die hun verhaal willen ver-
tellen. Hier en daar rood omrande ogen 
en een enkeling, blikken negerend, met 
enigszins gebogen schouders. 

Theaterhuis Zuid 
Waarom heb je mijn schouder niet gezocht

Schrijver en regisseur: Jan Smeets
Monoloog: Martin Reuser 

Zang: Yvonne Frijters
Piano: Theo Wouters

Voor info: maseur2007@casema.nlMartin Reuser in Monoloog

Martin Reuser in de oorlogsjaren
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God... geboren uit onze verbeelding
Huub Schumacher

God … van kijk?
Al vanaf het begin dromen mensen van 
God; ze voelen met hun hart dat er ie-
mand, iets oneindig goeds moet zijn. Toen 
aan het begin van de gewone jaartelling 
een timmermanszoon uit Nazareth door 
zijn pure goedheid de harten van men-
sen veroverde, waren er omstanders die 
in hem een beeld zagen van dat oneindig 
Goede dat ze God noemden. Ze konden 
het niet laten om - in hun verbeelding - 
Jezus een kroon op het hoofd te zetten: 
Zoon van God! Niet letterlijk zoon; dat is 
onzin! Ze hadden nog andere kronen in 
hun fantasie: Mensenzoon, Redder, Ver-
losser ...

Het grote vergeten
Wij zijn niet groot gebracht met God ‘als 
beeld’, maar met God letterlijk daarbo-
ven in de hemel, met rechts van Hem zijn 
zoon Jezus Christus. Zij zaten daarboven 
letterlijk te zitten zoals mijn vader en ik 
in onze tuinstoelen zaten. Onze ouders, 
de pastoor, de paus en al die mensen ver-
der terug die ons dit bijbrachten waren 
vergeten dat God en zijn Zoon uit mense-
lijke verbeelding geboren zijn. En ditzelf-
de grote vergeten betrof de goddelijke zen-
ding van de plaatsbekleder van Christus 
hier op aarde - de paus - en de hele zen-
dingsmacht van de kerk. Die zendings-
macht is precies zo letterlijk genomen als 
de aanstellingsbrief die Lubbers van het 
VN-bestuur kreeg bij zijn aanstelling tot 
hoge commissaris voor de vluchtelingen. 

Gevolgen 
Hoe is dit grote vergeten in de wereld ge-
komen? Daarvoor moet je terug naar de 
tweede, derde, vierde eeuw na Christus. 
Die tijd hield niet ‘van kijk’. Achter al die 
bijbelse beelden ging er volgens hen een 
bestaande Hogere Goddelijke Werkelijk-
heid schuil, God zelf. En die God heeft op 
zekere dag zijn Zoon naar de aarde gezon-
den, net zo feitelijk als je kind na school 
om een boodschap sturen. Na zijn leven 
en sterven is hij op paasmorgen uit zijn 
graf opgestaan. Maar vlak vóór zijn te-
rugreis naar zijn Vader, het Hoogste Zijn-
de, had Jezus nog gauw hier beneden op 
aarde een plaatsbekleder aangesteld. Die 
plaatsbekleder stelde op zijn beurt - na-
tuurlijk in afnemende graad van belang-
rijkheid - weer kardinalen, bisschoppen 
en priesters aan. Op die manier bleef er 
godzijdank een rechtstreekse verbinding 
tussen de bovennatuurlijke wereld waarin 
het Hoogste Zijnde woont en de natuurlij-

ke wereld van mensen en dingen. Vanzelf-
sprekend dan ook dat de kerkelijke hië-
rarchie nog immer precies weet wat God-
daarboven wil. 

Kink in de kabel 
Zó’n kijk op de werkelijkheid liep in de 
loop van de geschiedenis natuurlijk wel 
deuken op. Voor die deuken moet je bij 
de Verlichting in de 15e, 16e eeuw zijn. De 
natuurwetenschappen namen toen een 
hoge vlucht. Men ging tellen, meten, we-

den van de kerk werd in de eeuwen daar-
na nog eens versterkt door de opkomst 
van het Humanisme. De humanisten wil-
den niet langer doorgaan voor harlekijnen 
aan kerktouwtjes in de hand van een Su-
perman-boven. Zij kenden maar één wer-
kelijkheid: deze ene die ze om zich heen 
zagen. 

Nog plaats voor God? 
De tijd is doorgegaan. Hoe is het met óns 
als het over God gaat? Hebben wij nog een 
plaatsje voor Hem? Ja en wel een grote 
plaats! Maar een andere plaats dan in de 
derde of vijfde eeuw en ook een andere 
dan in de vijftiende en zestiende eeuw. 
Zoals de mensen van de Verlichting kun-
nen ook wij niet overweg met een feitelijk 

Autobanen zijn begonnen tussen de oren van mensen, in hun verbeelding; ze 
zijn van kijk. De mensen zagen aanvankelijk alleen maar zand en kwamen op 
het idee er autobanen doorheen te leggen. Alles begint binnen de verbeelding. 
Zo is ook God geboren ‘uit verbeelding’. 

gen. Wetenschappers kregen door dat de 
kerk met haar geloofswaarheden het kerk-
volk heel veel voorhield wat volledig on-
bewijsbaar was. Toen die wetenschappers 
uit de tijd van de Verlichting eenmaal wis-
ten dat de bliksem geen felle hemelse uit-
haal naar de mensen daar beneden was, 
maar een elektrische ontlading waartegen 
je jezelf met behulp van een bliksemaflei-
der en de kooi van Faraday kon bescher-
men, verloren voor hen wijwater, palmtak 
en boetepsalm aan betekenis als afweer-
middelen tegen blikseminslag. De kritiek 
van de natuurwetenschap op de waarhe-

bestaande God hoog 
boven deze wereld 
in een bovennatuur-
lijk hemels domein. 
Niks te na gesproken 
over die oude tijden 
van toen, maar wij 
hebben nu een an-
dere kijk. Wij kun-
nen ook niet uit de 
voeten met het gods-
beeld - beeld! - van 
de Verlichting. Daar 
werd God eenvoudig-
weg doorgestreept. 
Voor óns aanvoelen 
is het veeleer zo dat 
we Gods aanwezig-
heid vermoeden in 
en om ons; en wel in 
deze ene werkelijk-
heid die wij kennen. 
Gods plaats - zo is 
onze ‘kijk’ - is die 
van de diepste Grond 
van onszelf en van 
de gehele kosmos. 
God komen wij op 
het spoor als we luis-
teren naar de stem 
van ons geweten, 
goed kijken naar 
de twinkeling in de 
ogen van onze ge-

liefden. Daarin klopt een Mysterie dat ons 
verre overstijgt en ons, voor ons uitgaand, 
wenkt en lokt tot steeds verdere vormen 
van heelwording, harmonie. Maar alles 
wel binnen deze ene, onze werkelijkheid. 
Voorlopig volstaan we met deze aandui-
ding van Gods plaats nu. Hier zij nog ge-
zegd dat er voor ons en de kerk van nu 
een enorm werkterrein ligt om haar ver-
woording van God te hertalen naar deze 
eigentijdse kijk. Neem alleen maar onze 
bekende geloofsbelijdenis ... Onze kinde-
ren weten totaal niet meer waarover het 
gaat!

John Hacking Kosmos, 2006
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Onze dode

die kort geleden levend bij ons was
die lieve mens is nu niet meer
bedekt met aarde, grint en gras
een waardig graf een steen niet meer

in onze woorden kwam ze nog tot leven
die schrale woorden weinig meer
de laatste dienst door ons gegeven
volbracht de riten weinig meer

en zwijgend is zij uitgedragen 
de aarde toevertrouwd niet meer 
wij gingen heen met onze vragen 
die dierbaar was is die niet meer

wij weten niet wat onze woorden zeggen
de oude zekerheid bestaat niet meer
hoe wij verward ook overleggen
de dood sloeg toe die leefde is niet meer

wij weten niet wat wij nog voelen
een vast geloof is ons niet meer
wat woorden en gebaren ook bedoelen
wij weten slechts zij is niet meer

een vonk van haar is er gebleven
zij zelf is er niet meer
gestorven blijft zij in ons leven
de doden zijn zichzelf niet meer

zij is niet meer aan stof gebonden
haar lijf en leden zijn niet meer
de vlam die in haar werd gevonden
dooft God niet uit nooit meer

en die in ons zijn adem heeft gezonden
houdt die in stand hij is de heer

Ter gedachtenis aan
de moeder van een vriend
Nico Tromp msc

Bladerige gedachten

Herfstgetijde van vallende gedachte
ieder jaar weer, keer op keer
dagen van stormachtig weer

wetende dit gaat voorbij
vernieuwende groei als
kleurende gedachten
horen bij dit getijde
weer een levensjaar

vol geestkracht in het 
achterlaten van het oude

voedsel dwarrelt neer in een
aanloop naar winterse rust

om in het voorjaar weer
opnieuw vol vernieuwde
levenskracht te groeien

herfstachtig getijde
zo kan ik je omarmen
de chaos van je kracht 

als natuurlijk te ervaren
even die kalende boom
in vernieuwing te zijn
kwetsbaar en vol groei
geeft hij geborgenheid
tekent het landschap
met zwijgende kracht
de stroom van leven
in een herfstig blad
kleurend het leven
in zijn wervelende
gang van kruin tot
aan de wortelstam

bladerige gedachten
vullen het levensboek
met doorleeft voedsel

in de voltooiende kracht
zo vertellen de bladeren

dubbelzijdig de jaren
van herfstig verval
totdat het gevuld 

IS
compleet 

Henny van Herck, Herfst 2009

De allesdrager

Soms zijn mensen als een lastdier,
opgezadeld als ze zijn met de zorgen 
van hun medemens die onbeschroomd
zijn lasten neerlegt op de schouders 
van die ene mens die luisteren kan.

Soms zijn mensen parasieten, 
uitgekookt als ze zijn in het 
benutten van de ander die hen
verderdraagt in de maatschappij,
hen groter maakt dan ze kunnen zijn.

Soms zijn mensen als de dienaar,
de ander tot troost en heelwording;
men heeft het recht elkaar te dragen,
elkaar te spreken, elkaar te manen
om beter in het boze leven te staan.

Soms begrijpen mensen elkaar goed
en zien ze wat nodig is om te bestaan
in harmonie en vredigheid, ze gunnen
elkaar de vrijheid, de vrede en de rust
zonder te profiteren op ‘n foute manier. 

Mensen zullen goed zijn voor elkaar 
in het besef van de wet van mijn en dijn;
ze zullen elkaar bemoedigen te groeien 
aan het leven, maar nooit elkaar groter 
praten dan ze kunnen zijn. Dat is liefde. 

Ine Verhoeven 23 oktober 2009

Gods-eenheid

Stilte
uitingsvolle emotie
stromend leven
tussen pen en papier

fijngevoelig

Stilte
roerige emotie
tussen hemel en aarde
waarin God zich bevindt

vloeiende eenheid
die alles verbindt

Henny van Herck

Ook zij

Ook van hen die Uw naam
misbruiken in hun leven
hebt Gij toch de naam
in de palm van Uw hand geschreven

Zuster Virginie J. Meesters

Verre horizon

Laat je niet verblinden door
dwaallicht, schone schijn;
niet overschreeuwen door
holle frazen, halve waarheid.
Laat je niet vullen met
baksels van eigen makelij;
niet verlammen door
wat je hebt, wat je mist.
Want oneindig veel hoger
reikt je heimwee;
oneindig veel verder
ligt je horizon.

Peer Verhoeven
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Rob van der Zwan

Januskop van de participatie

WMO
Het begrip participatie geldt als oriëntatiepunt en 
norm waaraan veel zaken worden getoetst. Wie 
de moeite neemt om de website van de gemeente 
waar hij of zij woont eens door te snuffelen stuit 
al snel op ‘participatie’ of equivalenten daarvan. 
Hij of zij ontdekt dat er sinds januari 2009 een 
‘participatiebudget’ bestaat. Een belangrijke mijl-
paal in het proces van denken in termen van par-
ticipatie is de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) die sinds enkele jaren van kracht is 
met als een belangrijk doel te stimuleren dat we 
actieve burgers worden en blijven. 

Verschillende bronnen
Het participatiedenken is een rivier die in de 
loop van de laatste twintig jaar is ontstaan uit 
het samenvloeien van verschillende stroompjes. 
Emancipatorische bewegingen hebben een rol 
gespeeld, zoals de opkomst van ‘de vermaat-
schappelijking’ in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Geen grote instellings-
terreinen meer! Mensen moeten gewoon werken 
en leven te midden van andere burgers.
Financiële motieven spelen ook een rol bij het 
stimuleren van het participatiedenken. De dis-
cussie rondom de betaalbaarheid van de verzor-
gingsstaat speelt al jaren en inmiddels zien we 
ook hoe er afscheid is genomen van de verzor-
gingstaat. Verzorging van de wieg tot het graf is 
niet meer aan de orde. Een uitkering ontvangen - 
van welke aard dan ook - is niet langer een recht 
dat zondermeer geclaimd kan worden. Daarnaast 
is het verscherpte debat over multi culturaliteit 
en multireligiositeit aanjager geweest van het 
denken over participatie. We spreken dan over 
‘inburgering’, wat wil zeggen dat je kunt parti-
ciperen in de Nederlandse samenleving op voor-

waarde dat je het Nederlands beheerst, kennis 
hebt van de Nederlandse samenleving en haar 
geschiedenis en je ook aanpast aan de Neder-
landse waarden en normen.

Januskop
Aan het einde van het eerste decennium van de 
21e eeuw lijkt het participatie-thema de staatsfi-
losofie geworden in Nederland. Maar het parti-
cipatiebegrip ontbeert eenduidige betekenis en 
heeft ook nog eens een januskop. Enerzijds is er 
de stimulerende en uitnodigende kant: doe mee; 
jij hoort er ook bij! Anderzijds is er een donke-
re, uitsluitende kant: Je mag alleen meedoen op 
voorwaarde dat...! Een grillige omgang met nor-
men lijkt hier soms vrij spel te hebben. De roep 
om striktheid en strengheid klinkt steeds vaker 
als het gaat om maatschappelijke problemen op-
lossen, of het nu Marokkaanse jongeren, moei-
lijke gezinnen, tbs-ers, arbeidsimmigranten of 
vluchtelingen betreft. In een veel gehoord refrein 
draait het om strenger straffen, harder ingrijpen, 
korten op uitkeringen, ontslaan, opsluiten en uit-
zetten. 

Onzeker
Toen we nog onbekommerd mochten spreken 
over de verzorgingsstaat waren gastvrijheid, so-
lidariteit en lankmoedigheid waarden met een 
zekere vanzelfsprekendheid. Met het wegvallen 
van die vanzelfsprekendheid zijn we terechtge-
komen in een ‘je-mag-meedoen-op-voorwaarde-
dat-staat’, waarin een zekere verzuring heeft 
plaatsgevonden. Wantrouwen in plaats van gast-
vrijheid, egoïsme in plaats van solidariteit, re-
pressie in plaats van lankmoedigheid. Nederland 
lijkt onzeker geworden te zijn en daar moet iets 
aan gebeuren.

Door de jaren heen ontstaan er begrippen waarmee de samenleving wordt gekarakteri-
seerd. De jaren van opbouw werden afgelost door de welvaartsstaat, de verzorgingsstaat 
of de consumptiemaatschappij en nu horen we steeds vaker spreken over ‘participatie’. 
Iedereen wordt geacht mee te doen in de samenleving. 

Hella en Leo
Nieuwsgierig op weg?

Jan en Antoine
Op herhaling?

Antoon en Everard
Op visite of ’t matje?

© Foto: 
Mebius Brandsma

KDC 40
2231 bisschoppelijke brie-
ven (1853-2003) op dvd. De 
brieven zijn met behulp van 
het bekende gratis (meege-
leverde) programma Acrobat 
Reader woord voor woord te 
doorzoeken; € 75,- .
Katholiek Documentatie 
Centrum Nijmegen; info@
kdc.ru.nl; (024) 361 24 57.

Salesianum
12 dec. 10.00-16.30 u. De 
plaats waar je geplant bent: 
hier en nu. € 15,-. 
Schijndel; (073) 549 56 71; 
osfs@hetnet.nl 

Barmhartigheid
21 nov. 9.30-16.30 u.: Barm-
hartigheid Dichtbij; € 25,-.
Vught; (073) 657 70 44; 
secretariaat@barmhartig-
heid.nl 

Missiehuis St. Michael
17 dec. 10.00-16.00 u. Ad-
vent en verlangen.
Steyl-Venlo; (077) 326 13 12; 
judithdumont@steyl.eu

De Achelse Kluis
30 nov. 20.00 u. Laurentius-
kerk: Francisco, het verhaal 
over een middeleeuwer; 
€ 8,-. 
(040) 206 99 55; abdij@
achelsekluis.org 

Begijnenhofgesprekken
13 dec. 10.30-12.30 u. De 
Herberg Eindhoven: prof. E. 
Brugmans De grenzen van 
de ethiek. 
Eindhoven; (040) 242 12 63.

Kerk en Samenleving
19 dec. 10.00-16.30 u. 
Klooster Eikenburg Eindho-
ven: ‘Oecumene veelkleurig 
boeket in één vaas’.
(0499) 39 87 41.

Het Ronde Tafelhuis
25 nov. 19.30u. Meisjesbe-
snijdenis, probleem van de 
islam? Kosten € 3,50.
reserveringen@rondetafel-
huis.nl; (013) 455 37 98 of 
06 19 63 22 66

De Poort 
9 dec. 20.00 u.: Depressie 
taal van de ziel.
Groningen; (050) 571 26 24. 
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Die man uit het evangelie, die man met 
de grote gebaren, die man met het hoge 
voorname voorhoofd, met twee ogen voor 
en twee achter, die de hele dag gebaart 
en wijst hoe het moet, nee niet zus maar 
zo, de knecht die niet voortdurend denkt 
wat de baas wil maar wat hij met eigen 
verantwoordelijkheid zelf moet doen, zelf 
doen zelf doen en nog eens zelf doen, die 
man uit het evangelie over wie Jezus het 
had dat moet Jack Snackers zijn geweest. 
Ik zie hem nog voor me, hoog op de fiets 
boven op de dijk langs de Wielen van Or-
then. Hij had al een ziekenbezoekgroep 
opgericht, misschien wel de eerste in ons 
land, maar ging nu zelf naar een doodzie-
ke mens aan het einde van de dijk, om die 
tot en met de laatste snik in het sterven te 
begeleiden. Jack wás er zoals zijn God die 
heet ‘Ik bén er, ik zal er zíjn’. Om daarna 
in een puntige tekst de overledene te be-
schrijven voor op het bidprentje. Geen 
woord teveel of te weinig. Zo compact als 
een plavuis in de San Salvator. Zo’n tekst 
las hij daags voor de uitvaart ons voor. 
‘Ga ‘ns zitten, ik moet jullie iets laten ho-
ren.’ Hij las het voor en je zag hem glim-
men van gepaste trots. Jack had zijn werk 
gedaan zoals zijn van afkomst Limburgse 
vader het hem had aangeraden: ‘Ut mot 
goat gedaon wère’. Jack had het goed ge-
daan. Hij was een vakman. God die zijn 
baas was had geen betere knecht, zo tot in 
de puntjes, kunnen hebben.

Ja, God was er dus ook nog voor Jack, 
de reddende God van de eerste lezing. 
Jack was een godzoeker. Niet als een the-
oloog of kerkelijk functionaris, maar als 
een vogel zo vrij. Zo vrij als de vogels op 
het wandkleed dat hij van zijn zussen 
kreeg toen hij vijfentwintig jaar priester 
was. Hij vloog rond en zocht God in er-
varingen en woorden van mensen. Zijn 
executeurs, neef Marc en nicht Annelies, 
lieten mij hele mappen zien met stukjes 
en gedichten die hij verzameld had uit de 
Schrift, uit de literatuur van eeuwen, uit 
teksten van vandaag. Geen hoogdravende 
redeneringen maar woorden recht uit het 
hart op grond van wat mensen hadden be-
leefd. Denk maar aan het gedichtje op zijn 
priesterprentje en nu op de rouwkaart.
Wij moeten iets melden 
van deur tot deur,
wij moeten iets brengen 

van wierookgeur,
wat licht in de nacht en 
wat vreugd waar men schreit,
zo’n beetje geluk en wat innigheid.

In dit gedichtje staat nog steeds de belang-
rijkste bron van godzoeker Jack. Hij zocht 
Hem van deur tot deur. Hij zocht hem 
op huisbezoeken in Orthen in Den Bosch 
Noord. In huizen waar gerouwd werd. In 
huizen van vrome mensen. Ook in hui-
zen waar ze zeiden dat God niet meer 
bestond. Maar Jack was niet zomaar uit 
het geloofsveld te slaan. Altijd vond deze 
charmante knecht van de Enige wel een 
spoor. En toch had hij niets van een kwe-
zel. Hij kon ook ontzettend lachen om de 
Bossche volksvrouw die, gevraagd naar 
haar mening over leven na de dood, tegen 
hem zei: ‘Bende gij gek pastoor, dôôd is 
dôôd’.

Jack zocht gewoon door. En hij vond en 
hij wees het aan. Neef Mark, zoon van 
Jack zijn zus Greet, hoorde zijn moeder 
die ging sterven in zijn droom zeggen: 
‘Ik ben heel gelukkig, want ik ben in God 
opgegaan’. Hij vertelde het tegen Jack en 
die zei: ‘Dat is het, dat is het precies.’ Hij 
wees het aan. Soms gebeurde het dat hij 
God niet meer hoefde te zoeken en aan 
te wijzen, omdat de Enige hem zo maar 
overkwam. In het weekend of bij vierin-
gen van rouw en trouw als hij voorging 
in de liturgie, als hij geraakt werd en zijn 
stem plotseling oversloeg en hij een snik 
nauwelijks kon onderdrukken. Dan zag 
je dat God niet in zijn hoofd zat, maar 
in heel zijn warme, menselijke lijf. Veel 
mensen werden door Jack begeesterd en 
raakten in vuur en vlam. De San Salvator 
groeide en gloeide. Maar er waren er ook 
die oprecht meenden dat hij te veel van de 
menselijke ervaring uitging en te weinig 
van de goddelijke openbaring. Dat kon 
Jack, zo ontwapenend en bijna argeloos 
als hij was, telkens weer verrassen. God 
openbaarde zich toch altijd al in ménsen, 
dan moest hij Hem toch daar ook zoeken! 
Hij meed zijn critici niet. Hij luisterde 
naar iedereen, dus ook naar hen. Hij heeft 
ze vast tegengesproken, maar hij verstond 
hun oproep om naast betrokkenheid met 
de wereld ook oog te hebben voor bezin-
ning, inkeer en stilte. Jack mediteerde, 
hij zocht in zijn eigen binnenkant. Of hij 

keek naar de vogels, in stilte. En hij boet-
seerde met zijn mooie handen, schiep 
zonder woorden God de Schepper achter-
na. De godzoeker werd stiller en milder, 
maar altijd met de warmte en betrokken-
heid die hem eigen waren. Zo blééf hij, 
zo oud en breekbaar als hij werd. Geen 
klacht over de oude dag, geen onvertogen 
woord over de teloorgang van zijn leven.

Hij schreef over deze komende uitvaart 
onder andere dit: ‘Liefst vanuit de San Sal-
vator, maar alleen als daar nog de geest 
van vroeger heerst en door mensen die 
deze geest mee uitdroegen.’ Die geest wás 
er al in mensen die de laatste tijd voor 
Jack hebben gezorgd en van al die trouwe 
mantelzorgers wil ik er op verzoek van de 
familie twee in het bijzonder noemen: Nel 
Baltussen en Josephine Heymeijer. Die 
geest ís er in dit uur, met jullie, trouwe 
mensen van onze San Salvator rondom 
Jack, rondom jullie herder van deur tot 
deur. Die geest zal er zíjn, want niet uit 
te roeien is de geest die is te vinden bin-
nen in de eigen ziel en buiten in de ziel 
van de massa. Die geest is onsterfelijk. 
Luister naar de laatste woorden van de 
heilige Franciscus die ik vond in Jack zijn 
paperassen: ‘In de schaduw van de dood 
groet ik jou en iedereen die mij lief was in 
dit leven. Ik keer terug naar waar ik van-
daan kom, naar moedertje aarde en naar 
de schoot van ontferming, jouw en mijn 
God.’ Het hadden Jack zijn eigen woorden 
kunnen zijn. Woorden die blijven hangen 
in ons geheugen en in ons hart, woorden 
die zeggen: ‘Wat er ook kan gebeuren, 
nooit, nooit vallen wij uit de ontferming 
van God, nooit wordt uitgewist het levens-
verhaal van een oprechte mens. Jack, jij 
was zo’n mens.’ 

Amen.

Onder het motto Wees niet bang vierde de Bossche San Salvator gemeenschap 
het afscheid van haar oud-pastor Jack Snackers die op 28 oktober in alle rust 
is overleden. Hij is vijfentachtig jaar geworden. Zijn uitvaart dinsdag 3 no-
vember in de San Salvator was druk, indrukwekkend en hartverwarmend. 
Zijn teamleden van toen en nu stonden rondom de tafel van hun ene Heer, die 
ook altijd de tafel was van die ene unieke Jack. Na de evangelielezing over de 
knecht die al het nodige doet in dienst van zijn heer, herdacht oud-pastor Adri 
Bosch hem aldus.

Adri Bosch

Wees niet bang

Jack Snackers ‘Op zoek onder de mensen’.



10 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 3 n NOVEMBER 2009 www.deroerom.nl

Het goede doen…
Franck Ploum

Leo Annyas was tot zijn vervroegd pen-
sioen in 2006 als directeur verbonden aan 
een basisschool op Texel. Sinds die tijd 
noemt hij zichzelf ‘iemand die grote va-
kantie heeft’. De geboren Groninger werk-
te zijn hele leven in het onderwijs en is 
nu woonachtig in Limburg. ‘Toen ik nog 
werkte ben ik een aantal keren in Azië op 
vakantie geweest. Dat waren telkens ge-
weldige ervaringen. Toen heb ik me voor-
genomen, om na mijn werkzaam leven te 
gaan reizen en ontwikkelingswerk doen.’

Waarde van kinderen
Leo Annyas liet er geen gras over groeien. 
Na de verschrikkelijke tsunami reisde hij 
samen met zijn vrouw af naar Sri Lanka 
om in een weeshuis te gaan werken. In 
2006 en 2007 deed hij verschillende pro-
jecten in diverse landen. In 2008 reisden 
ze samen naar Nieuw Zeeland om een 
schoonzus te bezoeken en in 2009 kwam 
het echtpaar in Oeganda terecht. ‘Onze 
dochter was daar voor een stage van een 
halfjaar via de stichting Plan. We dachten: 
dat is leuk; dan komen we op bezoek en 
kijken we of we wat nuttigs kunnen doen. 

Oeganda
In Centraal-Afrika ligt Oeganda, de parel 
van Afrika genoemd. Groen, veel land-
bouw, maar allemaal kleinschalig. Tege-
lijk is het land ook arm en heeft het een 
groot waterprobleem. ‘Mensen moeten 
zoeken om steeds weer voldoende water 
te vinden’, vertelt Leo Annyas ‘de stroom 
valt vaak uit en ook hebben ze moeite om 
één keer per dag eten op tafel te krijgen. 
Desondanks zijn de mensen heel vrien-

delijk, heel erg gelovig ook. Hun geloof is 
te vergelijken met dat van ons vijftig jaar 
terug. Er zijn ook positieve tekenen. Zo 
doet de regering veel op gebied van on-
derwijs. Het onderwijs is gratis gemaakt. 
Dit is wel betrekkelijk, want schooluni-
formen moeten weer wel betaald worden. 
Oeganda is ook een land dat aids aanpakt 
en bespreekbaar maakt.’ De projecten spe-
len zich af in een regio op het platteland. 
Moekono is de hoofdstad van deze regio 
en zo heet ook het hele district. Het is qua 
afmeting vergelijkbaar met een paar Ne-
derlandse provincies. 

Vrijwilligerswerk 
Eenmaal in Oeganda kwamen we via 
speurwerk terecht bij Counter Part Travels 
(CPT), die bemiddelden in vrijwilligers-
werk vanuit jouw vaardigheden. Zo kwa-
men we op een school met een afdeling 
voor dove kinderen. Ze hadden op die 
school een handvaardigheidsprogramma 
ontwikkeld. Ze maakten werkstukken die 
verkocht werden en zo kon er wat geld 
verdiend worden. Op deze manier konden 
ze tevens aan ouders laten zien dat ook 
deze kinderen waarde hebben.’ 

Bedreigend
Leo vond het een aansprekend project, 
dat ook hard nodig was omdat in Oegan-
da kinderen met een handicap maar al te 
vaak verstopt worden voor de buitenwe-
reld. Omdat het project noodlijdend was 
vroegen ze hen erop af te stappen en dat 
gebeurde. ‘Eenmaal aangekomen ontdek-
ten we al snel dat het niet mogelijk was 
dit project winstgevend te maken. Wij za-
gen dit niet zitten, maar het riep wel de 
vraag op naar wat dan wel? We ontwik-
kelden een alternatief plan rond tuinie-
ren en het houden van dieren. Maar de 
schooldirecteur was helemaal niet enthou-
siast en zo ging het allemaal niet door. 
Datzelfde plan legden we op andere scho-
len voor en ook daar werd het afgewezen. 
In een gesprek met CPT werd ons verteld 
dat onze plannen vastliepen op enerzijds 
een slechte organisatie van de scholen en 
anderzijds op leerkrachten met eigen tuin-
tjes die zich bedreigd voelden.’

Enthousiast
Ze lieten het er niet bij zitten. Omdat ze 
zagen dat dove kinderen buiten school-
tijd maar wat rondhingen, besloten ze een 

vrijetijdsprogramma op te zetten. ‘We zijn 
spellen en spelen gaan verzamelen die je 
met kinderen kunt doen en die hebben we 
op papier gezet en uitgewerkt in een soort 
handboek. Er zijn schommels en andere 
toestellen gekomen en nog meer materia-
len verzameld. Over dit project was er 
groot enthousiasme. We hielpen volwas-
senen ermee aan de slag te gaan en het 
project is op verschillende plaatsen voort-
gezet.’ 

Lejofonds
Omdat het spellenproject op den duur niet 
zo veel tijd meer vroeg, werd er nagedacht 
over andere mogelijkheden. Zo kwamen 
geiten in beeld. Daar zit een verhaal ach-
ter. ‘Toen ik in 2006 met vervroegd pen-
sioen ging liet ik weten dat ik geen af-
scheid en geen cadeau wilde; ik had im-
mers niets nodig. Toen hebben collega’s 
als afscheid de Stichting Leo Fonds cadeau 
gedaan. Ikzelf heb er vervolgens Lejofonds 
- een samenvoeging van Leo en Jozef-
school - van gemaakt. De school gaf de 
Stichting een startkapitaal en afgesproken 
werd dat elk jaar tijdens de Vastenaktie 
gevoerd werd voor het Lejofonds. En dat 
doen ze nog steeds. De school wist dat wij 
naar Oeganda gingen en collega’s vroegen 
wat we daar gingen doen. Ik had op in-
ternet iets gezien over een school met een 
geitenproject en dat vertelde ik en de leer-
krachten vertelden het aan de kinderen.’ 
 
Geitenproject
Via het CPT kwamen ze uiteindelijk in 
contact met het geitenproject. Het was op-
gezet door een Belg in een plaatsje dat een 
uur van het Victoriameer af ligt. Eenmaal 
daar aangekomen troffen ze in een school-

Dit jaar bestaat de rode draad uit artikelen en gesprekken met mensen die 
zich inzetten voor hun medemens. Ze zijn uitgezonden naar een ontwikke-
lingsland en staan daar letterlijk in het leven van alledag. Anderen werken 
vanuit een project in Nederland en pendelen op en neer. Weer een ander ge-
bruikt de vakantietijd om elders in de wereld door te werken. In dit nummer 
een gesprek met Leo Annyas. Sinds dit jaar is hij actief in Oeganda, waar hij 
een geitenproject startte. 

Leo Annyas

Geit Josha
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tje een paar gehandicapte volwassenen 
aan. ‘Met deze mensen zijn we uitvoerig 
in gesprek gegaan en discussieerden we 
over wat er nog meer gedaan kon worden. 
Daaruit is het geitenproject voortgekomen 
met als doelstelling gezinnen met een ge-
handicapt kind of een opgenomen wees-
kind en geen geld, een geit te schenken. 
Voorwaarde is dat ze een training volgen 
om met het dier te kunnen omgaan. Ze 
leren over voeding, ziekteherkenning en 
moeten zelf een stal bouwen voor de geit. 
Naast geiten wordt er ook een bok aange-
schaft. De belangrijkste voorwaarde is dat 
de families die een geit krijgen verplicht 
zijn het eerstgeboren geitje door te ge-
ven aan een andere familie. Zo wordt een 
sneeuwbaleffect tot stand gebracht. 

Rapportage
Leo Annyas: ‘In totaal hebben we nu vijf-
tien geiten aangeschaft en één bok. Deze 
geiten en bok zijn van een Zuid-Afrikaans 
ras, dat een stuk sterker is dan de in-
landse rassen. Inmiddels hebben we met 
een veearts afgesproken om de lokale geit 
te dekken met een Zuid-Afrikaanse bok, 
zodat ook de inlandse geit meer waard 
wordt.’ Het project loopt in principe twee 

er tijdens de looptijd allerlei kosten die 
niet voorzien waren. Het terrein blijkt 
omheind te moeten worden vanwege de 
jonge geitjes. Daarvoor hebben we nu 
middelen uit het Lejofonds ter beschik-
king gesteld. Er kon niet voldoende gras 
aangesleept worden. Nu halen ze met ge-
huurde brommers bij restaurants bana-
nenschillen op. Het idee bestaat nu om 
een fiets te kopen. Die kost € 45,- wat 
voor daar een enorm kapitaal is.’

Kinderen naar school!
Leo Annyas ziet zijn bijdrage niet als een 
druppel op een gloeiende plaat. Ook al is 
het plaatselijk en beperkt, de impact is 
groot. ‘In een van de laatste voortgangs-
rapportages stond geschreven dat één van 
de effecten was dat er steeds meer men-
sen met dove kinderen tevoorschijn ko-
men! Dit vind ik een groot compliment 
voor het project. Zelf heb ik meegemaakt 
dat twee dove kinderen vanuit het project 
naar school konden en één zeer pienter 
maar doof meisje door geldgebrek thuis 
moest blijven. Zij was aidswees en on-
dergebracht bij een tante met zeven kin-
deren en een alcoholprobleem. Inmiddels 
kan ook zij via het project naar school 
en bloeit het kind helemaal op. Kinderen 
naar school sturen geeft kansen op toe-
komst. Het sneeuwbaleffect dat we be-
reiken via het doorgeven van geiten is 
het belangrijkste. Als het helemaal draait 
hebben we vanuit het project vijftig gei-
ten gekocht en gaan vijftig kinderen naar 
school. Dit betekent dat al deze kinderen 
weer een kans op toekomst krijgen. Na-
tuurlijk is het kleinschalig, maar op jaar-
basis vijftig kinderen naar school, dat is 
toch heel erg zinvol.’

Bestendig
Voor Leo Annyas is het belangrijk dat het 
een bestendig project is dat plaatselijk kan 

worden overgenomen. ‘Van belang is dat 
als we iets opzetten, het voortgaat als wij 
weggaan. Inmiddels zit er een plaatselijke 
stichting achter en hebben we te maken 
met zeer enthousiaste mensen uit de eigen 
gemeenschappen. Nu we weer in Neder-
land zijn en het moeten hebben van rap-
portages, wordt onze hoop bevestigd dat 
het doorgaat zoals we graag zien. Uitein-
delijk zal het project zichzelf ook finan-
cieel moeten redden.’

Grotere plannen
De stichting die het project uitvoert en de 
school beheert wil uitgroeien tot een ken-
niscentrum voor de regio op gebied van 
geitenteelt. Inmiddels hebben ze ook al 
kippen en zijn er plannen om wat te gaan 
doen in de fruitteelt. De ervaringen die ze 
opdoen willen ze delen met de mensen in 
de regio. ‘Als dit project loopt’, zegt Leo 
‘en ik er wat minder bemoeienis mee heb, 
wil ik gaan meedenken in het ontwikke-
len van het kenniscentrum.’

Motivatie
Leo Annyas hoeft voor zijn inzet en werk 
niet erg gemotiveerd te worden door men-
sen van buiten. Hij wordt eigenlijk als 
vanzelf geraakt door wat hij ziet. ‘Wan-
neer je in Oeganda bent en ziet hoe de 
mensen het hebben en je kijkt dan naar 
jezelf, dan gaan de handen vanzelf uit de 
mouwen. Mensen voelen zich rijk wan-
neer ze voldoende te eten hebben. Het 
contrast tussen daar en hier is enorm. 
Voordat wíj eens tevreden zijn! Daarnaast 
speelt ook mijn geloof een belangrijke rol 
in mijn motivatie. Heb je naaste lief, de 
Barmhartige Samaritaan ... Deze verhalen 
inspireren me om niet alleen voor mezelf 
te zorgen. Jezus van Nazaret geeft mij be-
langrijke waarden mee die ik wil nastre-
ven. Maar ja, bereiken zal ik ze nooit he-
lemaal.’

Geit Jannie (© Foto’s: Leo Annyas) 

Het Lejofonds is momenteel actief in 
Oeganda. Samen met de plaatselijke 
stichting Fdedepo (Foundation of 
Disabled Employees Development 
and Employment Promotion Orga-
nization ) wordt het project ‘From 
goat to goat’ gerealiseerd. Het Le-
jofonds staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder num-
mer 37124589. De belastingdienst 
heeft het Lejofonds als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) aan-
gemerkt. Met deze erkenning zijn 
giften aan het Lejofonds aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen. Het 
Lejo fonds is opgenomen in de lijst 
van alle goede doelen.  

Meer informatie en videobeelden 
over Oeganda: www.lejofonds.nl 
rekeningnummer Lejofonds 
12.01.85.709.

jaar. Hoewel Leo en zijn vrouw intussen 
terug zijn in Nederland hebben ze hun 
handen er niet van afgetrokken. ‘Elke drie 
maanden komt er een voortgangsrapporta-
ge van de plaatselijke stichting. In januari 
gaan we zelf weer naar Oeganda.’

Altijd kosten
Tot nu is toe is het een succesvol project. 
Wel blijken de kosten niet altijd goed 
in te schatten. ‘Je start en dan komen 
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Stichting Vluchtelingen in de Knel geves-
tigd aan Hoogstraat 301b te Eindhoven 
komt op voor de belangen van vluchte-
lingen die geen recht op overheidsonder-
steuning meer hebben. Het gaat meestal 
om uitgeprocedeerde asielzoekers die op 
straat gezet of daar terecht gekomen zijn. 
Vluchtelingen in de knel komt direct voort 
uit wat iedere dag aan menselijk leed te 
zien is en ondergaan wordt.
 
Als waarborg
Zo is Vluchtelingen in de Knel ook ont-
staan. In het begin van de jaren negentig 
van de vorige eeuw werden steeds meer 
mensen vanuit de asielzoekerscentra op 
straat gezet. Dit was en is meestal nog 
het feitelijke uitzetbeleid. Zij kwamen on-
der andere bij de Zusters van Liefde in 
Eindhoven aankloppen voor hulp. In de 
daaropvolgende jaren werden de proble-
men groter en ingewikkelder. Om de con-
tinuïteit van de hulp te waarborgen werd 
Vluchtelingen in de Knel als onafhankelij-
ke organisatie opgericht. 

Nog steeds
Na alle commotie van de afgelopen jaren 
rondom het generaal pardon, is het in de 
media relatief rustig geworden rondom 
vluchtelingen. Velen denken dat het pro-
bleem opgelost is. Helaas is dit niet zo. 
In de afgelopen jaren zijn er vele men-
sen naar Nederland gekomen die moesten 

vluchten voor geweld of vervolging van-
wege hun mening, afkomst of geloof. Nog 
steeds komen mensen veiligheid zoeken. 
In tegenstelling tot wat sommigen denken 
en beweren blijkt een strengere wetgeving 
in deze geen of nauwelijks invloed te heb-
ben. Op grond van eigen onderzoek con-
stateert dit ook de overheid. Toch worden 
mensen nog steeds op straat of in de ge-
vangenis gezet, alleen omdat ze er zijn.

Ondersteuning
Vluchtelingen in de Knel ondersteunt 
vluchtelingen die de uitslag van hun pro-
cedure op straat moeten afwachten. Het 
klinkt vreemd, maar mensen die in be-
paalde procedures zitten zijn rechtmatig 
in Nederland maar hebben geen recht op 
overheidsvoorzieningen. Zij moeten de 
beslissing op hun aanvraag afwachten 
zonder opvang, inkomen, ziektekosten-
verzekering en begeleiding. Onder hen 
zijn ook gezinnen, alleenstaande moeders 
met kinderen, ouderen en zieke mensen. 
Daarnaast worden ook vluchtelingen on-
dersteund die zijn uitgeprocedeerd maar 
naar hun eigen land niet terug kunnen 
of durven. Na jarenlang rechtmatig of le-
gaal in Nederland te hebben verbleven, is 
er voor hen in eigen land niets meer om 
naar terug te gaan. Sommigen prefereren 
een situatie in de illegaliteit boven de situ-
atie waarin ze bij terugkeer terecht zou-
den komen. 

Traumatisch
Hoe moeilijk het hier ook is, teruggaan is 
voor hen emotioneel onmogelijk, mede 
door de traumatische ervaringen die ze 
hebben opgedaan. Vaak zijn vluchtelin-
gen getraumatiseerd door ervaringen in 
het land van herkomst, maar ook door er-
varingen in Nederland. Lange procedures, 
regelmatig verhuizen, onzekerheid en on-
duidelijkheid over hun situatie, intrekken 
van status na volledig geïntegreerd te zijn, 
noodzakelijke medische zorg niet altijd op 
tijd krijgen en vreemdelingendetentie als 
de grootste boosdoener. Het maakt men-
sen langzaam kapot. Wij zijn ervan over-
tuigd dat juist zij, illegaal of rechtmatig 
hier, niet aan hun lot mogen worden over-
gelaten. Het gaat immers om mensen.

Hulpverlening
De hulpvragen die binnenkomen lopen 
zeer uiteen. Vluchtelingen in de Knel be-
kijkt per geval op welk vlak hulp gebo-
den kan worden. Eén van de middelen om 
mensen te helpen is opvang verlenen. Een 
veilige en rustige plek geven om weer aan 
een toekomst te kunnen gaan bouwen is 
een primaire activiteit van de stichting. 
Iemand in de opvang krijgt in eerste in-
stantie de tijd om bij te komen van wat hij 
of zij heeft meegemaakt. Daarna samen 
aan tafel om mogelijkheden en onmoge-
lijkheden onder de loep te nemen. 
Sommige uitgeprocedeerden lukt het om 
zelf een plek bij familie of vrienden te 
vinden. Zowel zij die bij Vluchtelingen 
in de Knel in de opvang zitten als zij die 
zelf een opvangplek in Eindhoven of om-
geving hebben geregeld kunnen bij de 
stichting terecht voor sociale en juridische 
begeleiding, bemiddeling voor medische 
hulp of eventueel financiële steun. De so-
ciale begeleiding die Vluchtelingen in de 
Knel biedt, is erg breed. Het kan gaan om 
het regelen van school, schuldhulpverle-
ning, sport voor kinderen of gewoonweg 
een luisterend oor bieden.

Juridisch bijstaan
Op het juridische vlak wordt het dossier 
van een vluchteling geheel opnieuw be-
keken en hulp geboden bij het eventueel 
starten van een nieuwe procedure als het 
reëel is. Dit kan een nieuwe asielaanvraag 
zijn, maar ook een reguliere aanvraag op 
bijvoorbeeld medische gronden. Soms blij-
ken er schokkende fouten te zijn gemaakt 
in een zaak, die meestal niet meer te her-
stellen zijn of staan er zeer vreemde rede-
naties in uitspraken. Er is een cliënte die 
bij ontbreken van medicatie tegen psycho-
ses in een medische noodsituatie terecht 
komt. In haar land van herkomst, Sierra 
Leone, is deze niet te krijgen. Maar omdat 
ze een tijdje zonder medicijnen in Neder-
land op straat heeft gezworven wordt ge-

Vluchtelingen in de knel
Willem-Jan van Wijk

Fidèle kwam laatst op het spreekuur met het probleem dat ze geen geld meer 
had om haar huur te betalen. Het bleek dat haar status was ingetrokken. Niet 
omdat ze iets verkeerd had gedaan, maar alleen omdat het weer veilig voor 
haar zou zijn in Burundi, waaruit ze was gevlucht. En dus stopte automatisch 
haar studiefinanciering, terwijl ze nog maar een jaar te gaan had om af te stu-
deren. Ze was er al drie jaar mee bezig en nu stopte alles ineens en kwam ze 
op straat terecht.



13DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 3 n NOVEMBER 2009www.deroerom.nl

steld dat ze dit ook in Sierra Leone wel kan, 
terwijl de psychoses juist hun oorzaak vinden 
in de traumatische ervaringen uit dat land. In 
een dergelijk geval lijkt de beslissing gericht 
op mogelijkheden zoeken om iemand af te 
wijzen en zeker niet op nader bezien van de 
mens of de menselijke situatie. 

Terugkeer
Vluchtelingen in de Knel is eerlijk tegen de 
mensen. Is er geen reële kans om in Neder-
land te verblijven, dan wordt dit ook gezegd. 
Met valse hoop wekken wordt vluchtelingen 
immers tekortgedaan. Als de verwachting van 
verblijf in Nederland niet reëel is, worden ook 
mogelijkheden tot terugkeer besproken. De 
stichting tracht eventuele problemen daarbij 
zoveel mogelijk op te lossen en te helpen met 
een goede start in het land van herkomst. Zo 
is onlangs iemand naar Mongolië terugge-
keerd en heeft daar een eigen bedrijfje kun-
nen starten. Er is alleen van vrijwillige terug-
keer zonder dwang sprake. Dit in tegenstel-
ling tot de overheid die veelal met de dreiging 
van ondermeer vreemdelingenbewaring men-
sen probeert te laten meewerken aan ‘vrijwil-
lige’ terugkeer. Als de vluchteling niet naar 
het land van herkomst terug wil of kan, dan 
zal deze zijn of haar eigen weg moeten vin-
den. Dit betekent niet dat we ze zomaar aan 
hun lot overlaten. Vluchtelingen in de knel 
probeert te allen tijde mensonterende situa-
ties te voorkomen. 
En Fidèle? Zij is helaas opgepakt en gevangen 
gezet in de vreemdelingenbewaring te Zeist. 
De overheid probeert haar nu gedwongen uit 
te zetten, maar de ervaring leert dat de mees-
te mensen na een half jaar weer op straat ge-
zet worden, omdat dit niet lukt of kan. Voor 

de overheid is ze dan ‘Met Onbekende Be-
stemming’ en bestaat ze officieel niet meer.

Kunnen kiezen

Heeft u ook soms het gevoel in 
meer werelden te leven? Nee, 
ik bedoel niet als je met vakan-
tie bent geweest maar gewoon 
thuis in de vertrouwde omge-
ving, in het dagelijkse bestaan. 
Ik geef les op een school die be-
volkt wordt door kinderen die 
het thuis vaak niet breed heb-
ben. Wie denkt dat de jeugd en 
masse verwend wordt tegen-
woordig moet maar ’s bij ons 
langskomen. Bij mij in de klas 
geen kinderen die iedere maand 
nieuwe Nike’s hebben of de laat-
ste digitale snufjes. Ik weet dat 
voor een deel van hen geldt, dat 
wat ze verdienen met hun kran-
tenwijk rechtstreeks de huis-
houdpot in gaat. Ze zijn er niet 
minder vrolijk om. Ik houd van 
die sfeer waar het niet gaat om 
bezit of uiterlijk vertoon. Ik voel 
me er thuis; de wereld van mijn 
leerlingen is ook mijn wereld.
In het weekend bezoek ik een 
museum, lunch met een vrien-
din in een Grand Café of ga 
op zoek naar een nieuwe win-
terjas. Op de plaatsen waar ik 
kom, hoef ik geen leerlingen te 
verwachten. We wonen in de-
zelfde stad, maar zodra we de 
school verlaten hebben op een 
andere planeet. Ook in deze we-
reld waar cultuur en literatuur, 
mooie spullen en een correct 
woordgebruik ertoe doen voel 
ik me thuis. Ik laveer tussen 
verschillende werelden. Ik kan 
kiezen waar ik op welk moment 
bij wil horen; mijn leerlingen 
hebben die keuze niet. Zouden 
zij zich ervan bewust zijn? En 
zouden de mensen die nooit 
in hún wereld binnenstappen 
zich realiseren dat binnen het 
kleine oppervlak van de stad 
zulke grote verschillen bestaan? 
Ik kan me ergeren aan mijn 
leerlingen; aan de soms harde 
manier waarop ze met elkaar 
omgaan, scheldwoorden, emo-
ties als een uitslaande brand. 
Net zo goed kan ik me ergeren 
aan het gepolijste leven van de 
zogenaamd beschaafde men-
sen. Gelukkig kan ik altijd als 
ik van de ene wereld genoeg 
heb, vluchten in de andere. 
Keuzes maken is vaak van le-
vensbelang, maar soms is het 
ook heerlijk om níet te hoeven 
kiezen.

Suzanne van der Schot

Sociaal-Juridisch Begeleider 

Vluchtelingen in de Knel roept sollicitan-
ten op voor de functie van Sociaal-Juri-
disch Begeleider (m/v) voor 24 uur per 
week per 1 januari 2010. Vluchtelingen 
in de Knel is een onafhankelijke organi-
satie die zich inzet voor asielzoekers die 
geen recht meer hebben op overheids-
voorzieningen. Wij begeleiden continu 
zo’n 250 mensen in en om Eindhoven. 
Bovendien zoeken we samen met hen 
naar een realistisch toekomstperspectief. 
De Sociaal-Juridisch Begeleider zorgt 
ervoor dat de deelnemers opvang en de 
juiste begeleiding krijgen op sociaal, 
juridisch en medisch vlak. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor het algehele wel-
zijn en de begeleiding van de betrokken 
persoon. De aanstelling is tijdelijk tot en 
met 31 december 2010. Salariëring is op 
basis van de CAO Welzijn.

Meer informatie over de stichting op 
www.vluchtelingenindeknel.nl 
Voor meer informatie over de functie: 
Willem-Jan van Wijk 040-256 95 17.



14 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 3 n NOVEMBER 2009 www.deroerom.nl

Als uw vijand honger heeft, geef hem dan 
te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan 
te drinken. Zo immers stapelt u vurige ko-
len op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen 
door het kwade, maar overwin het kwade 
door het goede. (Romeinen 12,20-21)

ter nog veel werk te doen voor de kerk. 
‘Jouw moederkerk, de kerk waar jij van-
daan kwam, is ook missiegebied gewor-
den’, schrijft hij.

Ik stel me zo voor dat de brief die de al-
lereerste bekeerde christenen bijna twee-
duizend jaar geleden in Rome ontvingen 
ook een ongewone brief was. Paulus was 
geen echte bekende van dat groepje apar-
te mensen in Rome. Hij stuurde zomaar 
een ellenlange brief, waarin hij zegt op 
bezoek te komen en daarbij ook nog on-
gevraagde adviezen geeft over hoe een 
christengemeente dient te leven. De brief 
kwam van ver, uit Korinte en werd door 
zuster Febe, diaken, persoonlijk overhan-
digd. Hoe zo iets voor te stellen hier in 
Den Bosch twintig eeuwen na de geboorte 
van die eerste missionaris? 
Nou stel, er komt vandaag een elektro-
nisch bericht binnen op het bisdom aan 
de Parade. De mail komt uit Indonesië 
met instructies van een missionaris. Deze 
relatief jonge monseigneur komt binnen 
afzienbare tijd voor het eerst naar Neder-
land waar hij de nieuwe leider van de 
lokale kerk, zeg maar bisschop van Den 
Bosch wordt. Levend in de tropen te mid-
den van honderden miljoenen moslims, 
zet hij in de ‘message’ uitvoerig uiteen 
hoe hij denkt over kerk-zijn. Bovendien 
wijst hij op de evangelische plicht om dit 
project financieel te ondersteunen. Zou 
een dergelijk bericht niet een groot verras-
singseffect hebben?! Geloof me, zelfs gelo-
vigen zouden met hun oren klapperen van 
ongeloof. Zo moet ook destijds de brief 
van Paulus ingeslagen zijn als een bom bij 
de christenen in Rome.

Paulus, apostel van de volkeren, wilde zo-
veel mogelijk mensen bereiken. Hij deed 
dat met de middelen van zijn tijd. Met 
brieven, bezoeken en veel retoriek. Meer 
nog dan de dorpse Jezus was de stadse 
Paulus een echte woordkunstenaar. Bij 
Jezus geen filosofische of belerende be-
schouwingen, maar verhalen van ontmoe-
tingen op het land. Jezus wikkelde zijn 
boodschap in beeldende parabels, die nu 
nog kracht hebben.
Neem het verhaal van de rijke man en de 
arme Lazarus. De parabel is een oproep 
om je nog tijdens dit leven te bekeren en 
goed te doen. De boodschap van de Ro-
meinenbrief is in wezen hetzelfde. Al-
leen de verpakking is anders. Ook Paulus 
gelooft dat het de hoogste tijd is om als 

christenen in vrede te leven, onder elkaar 
en met je vijanden. Zo komt hij tot zijn 
stichtelijke verzen. Het idee erachter is: 
verbeter je leven, nu kan het nog! 

Het lijkt een onmogelijke opdracht, een 
utopie, maar het moet wel gezegd wor-
den. Ja, hoe krijg je mensen zo ver dat ze 
hun leven beteren en zich bekeren? Hoe 
krijg je mensen zo ver dat ze luisteren 
naar de waarschuwingen van profeten en 
predikheren? Juist in tijden van crises, 
zoals we die nu beleven, staat ons als ge-
lovige katholieken wat te doen. Alleen 
het aanhoren van een opsomming van 
een vijftiental vredesgeboden brengt nog 
geen hemel op aarde. Hoe mooi en krach-
tig preker Paulus ze ook formuleert. Het 
mag niet bij mooie woorden blijven. Lief-
de, zorg, gastvrijheid en vrede zijn werk-
woorden, woorden om te leven. Liefde, 
geloof en vrede vragen om geuit te wor-
den. Ze gaan pas leven als ze handen en 
voeten krijgen. Als je liefde geeft, ontvang 
je liefde. Zo simpel is het. 

Nu maar wachten op die verrassende 
brief, misschien een e-mail, waarin staat 
dat alles anders zal zijn. Een brief die 
ons vraagt om nu al te beginnen met lief-
hebben, zegenen, groeten en vrede wen-
sen. Daarmee zetten we een goede tradi-
tie voort, die tweeduizend jaar geleden 
begon, met Paulus. 

Paulus
Paul ten Hacken

In het kader van het Paulusjaar organiseerde het bisdom Den Bosch een preek-
wedstrijd. Iedere deelnemer mocht kiezen uit een drietal fragmenten uit de 
Romeinenbrief. Vanwege te weinig deelname werd de wedstrijd afgelast. Paul 
ten Hacken stuurde ons zijn preek toe, geschreven rond Romeinen 12, 9-21. 
Hier vindt u een verkorte versie. 

Niet lang geleden kreeg ik een eigenaar-
dige brief in handen. Een verrassende 
schokkende brief van vier kantjes, grote 
letters, niet eens aan mij persoonlijk ge-
richt. Die krijg je niet vaak meer tegen-
woordig, handgeschreven brieven. Nu 
kijk ik een paar keer per dag in mijn ‘in-
box’ om te zien of ik nieuwe digitale post 
heb ontvangen. Tot tien jaar geleden was 
ik zelf een fanatieke brievenschrijver. Ik 
schreef talloze rondzendbrieven vanuit 
Brazilië. Daarmee stond ik in een traditie. 
Vele generaties missionarissen en migran-
ten vóór mij schreven schoenendozen vol. 
Terug naar de rare brief die ik een dezer 
dagen ontving. Zoals de missie omgekeerd 
is - in het bisdom Den Bosch werken nu 
priesters uit Brazilië, India en Indonesië 
- was dit een ‘omgekeerde’ brief, van een 
‘bekeerde’ Afrikaan, gericht aan Europese 
oud-missionarissen, die na vele jaren mis-
siewerk teruggekeerd zijn. De jonge Afri-
kaan Faustin is naar Nederland gekomen. 
In de brief schrijft hij dat hij dankbaar is 
voor wat de paters en zusters voor hem 
hebben betekend. Ook dankt hij de men-
sen in Nederland die deze missionarissen 
met geld en gebed ondersteunden. Faustin 
nu is verbaasd en teleurgesteld over alles 
wat hij hier tegenkomt. Hij had gehoopt 
hier een paradijs te vinden. Hier is ech-

De hele tekst is te vinden op www.deroerom.nl

Illustraties uit: Geert Hüsstege en Cor Sinnema 
Was getekend Paulus een uitgave van 

Uitgeverij Abdij van Berne 
ISBN 978 90 8972 014 6; € 15,50
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Jeanne van Leijsen 

Van Huis

Het was me de maand wel. Het kwam allemaal 
weer langs. Urenlang in trein en tram vanwege 
vertraging en versperring. Urenlang in mijn ei-
gen Nissan Note vanwege ongeluk en ongemak, 
oponthoud en onderhoud, drukte en druilerige 
regen. File, file, file. Daar helpt geen TomTom of 
moedertjelief aan. En ook Erwin Krol kan ik de 
schuld niet geven, want die voorspelt het weer 
voor de Randstad, als ik in Limburg moet we-
zen en wijst naar Noord-Nederland als ik naar 
Zeeland moet. Nou ja, moeten is het woord niet 
precies maar het zijn wel drukke trainingswe-
ken met ook uitval van collega’s, voor wie ik 
dan graag inval. Ik heb voor de grap de reiskilo-
meters van week 41 eens opgeteld en dat waren 
er 1500. Ik had al voor de poorten van Rome 
kunnen staan! Om nog maar niet te spreken 
over de tijd, die daarmee gemoeid is. Als men-
sen vragen wat ik zo al doe door de week, zeg 
ik: ‘Ik reis hele dagen van A naar B’.

Eén reis sprong er de afgelopen maand uit. Ons 
onlangs tot master gecertificeerd kind verdient 
nu nog haar brood met juf spelen. Tot volle te-
vredenheid van iedereen, maar dochterlief wil 
toch haar marktwaarde eens toetsen. Zij schrijft, 
anders gezegd, e-mailt naar aanleiding van een 
vacature op ‘Monsterboard’ naar een grote leer-
middelenleverancier in het verre oosten van 
ons land. En zowaar volgt al snel een eerste en 
volgende week ook nog een tweede gesprek. 
Vroeg van huis, omdat het zo ver van huis is. 
Ik word ingehuurd als chauffeur, maar feitelijk 
als moedertjelief natuurlijk. Het wordt een mon-
stertocht met veel onverwacht oponthoud rond 
Utrecht. Als we bij Hoevelaken rechtsaf gaan, 
prijken er nog 100 km op de borden en we heb-
ben nog maar drie kwartier. Dochterlief belt en 

de kandidaat achter haar gaat nu voor. Leve het 
mobieltje. Leve de TomTom …

Alleen vertelt die niet over actuele infrastructu-
rele aanpassingen naar en op Hengelo’s indu-
strieterrein. Goede raad is duur en dochterlief 
springt kordaat uit de auto, steekt een opgebro-
ken straat over en stampt even later de modder 
van haar laarzen op de roosters van het bestem-
mingspand. Ik manoeuvreer de auto langs een 
wegversperring naar de laatste parkeerplek van 
een pompstation. En dan is er koffie! Ik beleef 
een merkwaardig uurtje. Kan op de display van 
de koffie-automaat niet eens gewone koffie vin-
den en word dan geholpen door een allervrien-
delijkste broodversierder met een Achterhoeks 
accent. En dat deze hoek grensregio is ervaar ik 
pas goed als ik vanuit de auto op de zeildoeken 
van het voorbijrazende vrachtverkeer in Duitse 
slogans over het Goede Leven lees. 

Dan ontwaar ik midden op de grote rotonde 
voor mij een groot grijsgekleurd op zijn kant 
gevallen huis. Banken vallen om en nu dus ook 
al huizen. Architectonische kunst, lees ik op 
het infopaneel. Bedenk meteen dat Tilburg ook 
zoiets heeft. Iets met een rotonde en een huis. 
Een ronddraaiend huis van kunstenaar John 
Körmeling op de Hasselt-rotonde. Tilburg en 
Hengelo. Industriesteden. Uitbreidingssteden 
met huizenkunst op de rotonde. Als dochterlief 
wordt aangenomen krijgt ze het nog leuk voor 
de kiezen. Met het kiezen van een huis, bedoel 
ik dan natuurlijk. 

Huis op de Hasselt-rotonde Tilburg (© Foto: Jac van Leijsen)

Meer mens

Als je houvast en zekerheid 
hebt gevonden, blijf niet te 
lang vasthouden maar laat 
zo snel mogelijk de kant 
van de oever weer los. Gun 
anderen die vermoeid kopje 
ondergaan jouw plaatsje 
om bij te komen en laat je-
zelf opnieuw meedrijven en 
meesleuren in de onzekere 
stroom van nog zinloze ge-
beurtenissen. Het is beter 
voor je - zo kom je verder.

Als je eenmaal je vragen 
over zin van leven en lijden 
hebt uitgesproken, stop dan 
met het zoeken naar pas-
sende of sluitende antwoor-
den. Ga desnoods struike-
lend verder op weg met je 
leven en vergeet zelfs dat je 
ooit deze vragen hebt be-
dacht. Dat is beter - zo leer 
je meer.

Als je goed kunt zingen, 
hou je stil en ga zolang 
luisteren naar anderen dat 
je van hun liederen geniet. 
Als je goed kunt schrijven, 
geef je pen en papier aan je 
lezers en lees wat zij je ver-
tellen willen. Het is beter 
voor je - zo hoor je meer.

Als je verschil van mening 
hebt, verlaat dan zo snel 
mogelijk je eigen standpunt 
om het standpunt van de 
ander over te nemen. Keer 
pas terug naar je eigen po-
sitie, wanneer je je het per-
spectief van de ander volle-
dig hebt eigengemaakt - als 
je tenminste dan nog terug 
wilt keren. Het is beter voor 
je - zo word je meer jezelf.

Als je niet gelooft in God en 
schepping, ga dan met volle 
overtuiging bidden voor de 
noden in de wereld. Als je 
wel gelooft, verlaat je kerk 
nu nog en stop met bidden 
en getuigen, leef zonder 
God. Het is beter voor je - 
zo word je meer mens.

Want je bent ook wat je 
niet bent en je weet niet 
wat je weet. Onzekerheid is 
de grootste zekerheid waar-
voor je kunt gaan.
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Daarom ben ik twintig jaar geleden seri-
eus werk gaan maken van het opzetten 
van alternatieve uitvaarten. Hoe geef je 
gestalte aan een uitvaart waarin de re-
ligieuze dimensie rond de dood tot uit-
drukking wordt gebracht zonder dat deze 
wordt ingevuld met geijkte of platte beel-
den? Want zoveel was mij wel duidelijk: 
niet-kerkelijk is nog niet on-gelovig of a-
religieus. 

Alternatief
Terwijl de kerkelijkheid afnam, groeide 
de interesse naar zingeving. Mensen ver-
langden naar méér dan een praatje en een 
plaatje, méér dan een afscheid dat zich al-
leen maar concentreert op de dode en ge-
voelens van verdriet. Ik vond en vind het 
een uitdaging om samen met nabestaan-
den te zoeken naar taal en teken, naar 
klank en kleur waardoor de religieuze di-
mensie op een nieuwe manier tot uitdruk-
king wordt gebracht. Te meer omdat ook 
steeds meer kerkbetrokken mensen gin-
gen vragen om een alternatief voor de ge-
ijkte viering. 

Kerend getij
Zo heb ik jarenlang uitvaarten gedaan 
voor niet-kerkelijke mensen die toch op 
zinvolle wijze de laatste eer willen bren-
gen aan hun dierbare doden. Maar de laat-
ste paar jaar neemt het verzoek voor dit 
soort uitvaarten af. Hoe zou dit komen? 
Spelen de starre richtlijnen die het bisdom 
in 2003 uitgaf voor een kerkelijke uitvaart 
een rol en zien mensen daarom niet meer 
de nuances die her en der toch mogelijk 
zijn? Als ik voorga in een uitvaart zoek 
ik met mensen naar taal en muziek die 
een ‘meer’ oproepen. Ik sta open voor een 
goede tussenvorm die recht doet aan de 
overleden persoon én aan het oerverlan-
gen van ieder mens naar licht aan de ein-
der. Sommige mensen willen echter niets 
te maken hebben met een religieuze of 
liturgische context. Ik zou wel als ceremo-
niemeester mogen optreden, maar trouw 
aan mezelf doe ik dit niet. Lopen mensen 
in deze wetenschap daarom aan pastor en 
kerk voorbij? Twintig jaar geleden hadden 
veel onkerkelijke mensen nog wel een 
christelijke achtergrond. Is deze generatie 
zo langzaam maar zeker verdwenen? Om 
antwoord te krijgen op deze vragen ben 
ik naar de gerenommeerde begrafenison-

derneming Klopper en Kramer gestapt. Bij 
een overlijden is de uitvaartverzorger toch 
meestal de eerste die met de nabestaanden 
over de afscheidsdienst spreekt. Welke 
ervaringen doet hij op; welke tendenzen 
neemt hij waar? 

Klopper en Kramer
De man met wie ik praat is Coen Kramer, 
kleinzoon van de oprichter van de firma 
Klopper en Kramer. ‘Mijn opa was in de 
jaren twintig koster van de parochie Brak-
kenstein. En zoals toen gebruikelijk re-
gelde de koster ook de uitvaart. Blijkbaar 
kreeg hij daar zoveel werk mee dat zijn 
kosterschap bijzaak werd en hij als één 
van de eersten in Nijmegen een uitvaart-
onderneming ging opzetten. Hij maakte 
reclame voor zijn nieuwe zaak en omdat 
veel mensen, inclusief pastoors, uit Nij-
megen-Oost hem kenden, werd hij bij een 
overlijden vaak opgebeld. In Nijmegen-
West was vooral beginnend uitvaartonder-
nemer Klopper bekend. De concurrentie 
tussen beiden vond de deken van de stad 
niet zo kies en daarom bepaalde hij dat 
beide ondernemingen maar moesten fu-
seren. En ook al was het een verstands-
huwelijk, we werden zo wel één grote, 
stevige begrafenisonderneming. En toen 
men in Den Bosch, waar het niet zo goed 
liep in de uitvaartbranche, van ons succes 

hoorde, kwamen we ook daar terecht.’ 

Ontkerkelijking
Aan Coen Kramer leg ik mijn vragen voor. 
Welke oorzaken kan hij aanwijzen voor 
het afnemend aantal kerkelijke uitvaar-
ten, alternatief of niet? ‘Ja’ zegt hij, ‘door 
de ontzuiling in de jaren zestig nam de 
zondagse kerkgang af. Maar veel men-
sen wilden nog wel iets kerkelijks bij de 
grote levensmomenten zoals het afscheid 
van een dierbare. De opkomst van het cre-
matorium heeft ervoor gezorgd dat dit af-
scheid buiten de kerk ging plaatsvinden. 
Mensen die nooit meer in de parochiekerk 
kwamen, vonden het gemakkelijk dat al-
les nu op één plaats kon gebeuren. Al 
naargelang de behoefte zochten we er een 
pastor bij of iemand van het humanistisch 
verbond. De laatste jaren zijn we in een 
fase beland waarin veel mensen zich niet 
meer om de kerk bekommeren. Als je hen 
zou vragen of er iets kerkelijks bij de uit-
vaart moet gebeuren is het antwoord: ‘na-
tuurlijk niet!’.

Zonder pastor
Dan wijs ik Coen op het feit dat ik toch 
veel uitvaarten heb gedaan voor mensen 
die zich weliswaar onkerkelijk en zelfs 
niet (meer) gelovig noemden, maar toch 
meer van het afscheid wilden maken dan 
een crematie met een praatje en een plaat-
je. Vanuit deze praktijk werd mij steeds 
duidelijker dat er in mensen, ook al noe-
men ze zichzelf onkerkelijk of ongelovig, 
méér aanwezig is dan een louter platte 
beleving van de werkelijkheid. Melden 
deze mensen zich niet meer aan of krijg 
ik ze niet meer door? ‘Hoewel de kerk bij 
ons geen uitzondering is, is het aantal uit-
vaarten zonder pastor wel toegenomen. 
Een voorbeeld. Nog niet zo lang geleden 
hadden wij de uitvaart van een bekende 
Nijmegenaar. Hij was wel populair, maar 
subtiel was hij nooit geweest. En het ge-
zelschap om hem heen was vrij hard. En 
ook al was de uitvaart in de grote Stevens-
kerk en zong er een gospelkoor, hier paste 
geen pastor bij. Ik ging op zoek naar een 
rituelenbegeleider die het vrijgevochten 
gezelschap kon beteugelen en grip op de 
dienst hield.’ Het huren van de kerk zon-
der dat de pastor daarbij hoeft op te tre-
den zie ik ook in toenemende mate gebeu-
ren in de Boskapel. Er is blijkbaar wel be-
hoefte aan een plaats die waardig genoeg 
is voor het afscheid van deze dierbare 
dode, maar niet aan pastorale dienstver-
lening, aan iemand die met je zoekt naar 
een ‘meer’. Zo‘n uitvaart zonder pastor be-
staat meestal uit een aantal toespraken en 
muziekstukken, aan elkaar gepraat door 
een ceremoniemeester. Soms huurt men 
een rituelenbegeleider in en wordt er ook 
nog weleens iets gebeden.’

Ontkerkelijking van de uitvaart
Joost Koopmans

Er is de laatste decennia veel veranderd in de wereld van de uitvaart. Als pas-
tor kreeg je steeds meer te maken met mensen voor wie, hoewel van huis uit 
katholiek, de Kerk om verschillende redenen had afgedaan. Maar bij een in-
grijpende gebeurtenis zoals de dood van een dierbare vroegen ze wel om een 
aangepaste uitvaart. Als augustijns centrum de Boskapel zijn we daar altijd 
op ingegaan. Want vanuit het weidse perspectief dat Augustinus aan kerkzijn 
geeft is de pastor er niet alleen voor mensen binnen de muren, maar voor ie-
der die zoekt en aanklopt.

Coen Kramer
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Aftasten
‘Als we bij mensen op bezoek komen’, gaat 
Coen Kramer verder ‘tasten we nog steeds 
af wat er aan geloof leeft. Is er een kerke-
lijke of religieuze betrokkenheid? Soms zie 
je het al aan de inrichting van het huis. Op 
het moment dat je merkt dat er behoefte 
is aan spiritualiteit ga je op zoek naar een 
passende voorganger. Dat kan een pastor 
zijn. Maar het aantal beschikbare pastors 
is niet groot meer en lang niet ieder wil of 
kan voorgaan in een alternatieve dienst. 
Daarom hebben we een lijst van mensen 
die een passend ritueel kunnen verzorgen 

en een goed woord weten te spreken. Som-
migen zijn theoloog, anderen hebben zich 
bekwaamd tot rituelenbegeleider. We zijn 
dan blij als we voor zo‘n dienst gebruik 
kunnen maken van een ruimte als de Bos-
kapel. Het open karakter van het gebouw 
leent zich voor een alternatieve dienst. 
Mensen voelen aan dat ze hier toch op een 
persoonlijker en rustiger manier afscheid 
kunnen nemen dan in een crematorium.’

Niet meer in pakket
Tot slot wijst Coen er nog op dat de verze-
keringsmaatschappijen ook een rol spelen 

in de ontkerkelijking van de uitvaarten. 
De kerkdienst, die vroeger in het basispak-
ket zat, is nu een vrij te besteden bedrag, 
waarvan je bijvoorbeeld de koffietafel kunt 
betalen. En de grote uitvaartondernemin-
gen die met hen samenwerken houden de 
afscheidsdienst het liefst op één plek: het 
crematorium. Daar is een uitvaartspreker 
die gemakkelijk drie diensten per dag aan 
kan. Driemaal dezelfde gedichten, spreu-
ken en speeches, waarbij alleen de namen 
en de omstandigheden veranderd moeten 
worden. Zo clean en zo gemakkelijk mo-
gelijk ...

Die eigenschap was voor De Roerom aan-
leiding om eerder dit jaar met hem in ge-
sprek te gaan over de vraag of en hoe hij 
bijdragen zou kunnen leveren aan ons 
blad. Eerste stappen werden gezet in de 
rubriek Uw parochieblad, meer om de 
sfeer over en weer te proeven dan als de-
finitieve keuze. Het gesprek over hoe De 
Roerom en Ad elkaar echt zouden kunnen 
vinden was ingezet maar werd eind au-
gustus abrupt afgebroken door het nieuws 
van zijn ziekte. Als prioriteit diende zich 
nu aan: hoe leef ik naar het einde, welke 
keuzes te maken, wat moet nog afgewerkt 
worden? In de uitvaartdienst zijn we er 
getuige van geweest dat Ad erin is ge-
slaagd zijn laatste opdracht zeer aanspre-
kend te voltooien.

Ad was jarenlang een van de grote des-
kundigen in het Bossche bisdom op het 
vlak van onderwijs en catechese. Terecht 
heeft hij als eerste de Jan Niënhauspen-
ning daarvoor gekregen. Toen hij met pijn 
in het hart gedwongen was afscheid te ne-
men van het werk als bisschoppelijk gede-
legeerde voor het onderwijs, heeft hij met 
ontzettend veel plezier nog vijf jaar ge-
werkt aan de Pabo in Den Bosch.

Ad was een man met veel talenten. Hij 
was creatief in taal, hield van verhalen 
vertellen. Na zijn pensionering vooral 
heeft hij beeldhouwen als een nieuwe 
expressievorm ontdekt. In zijn tuin la-
gen nog de nodige stenen te wachten op 

Bart Verreijt

Ad van Bergen

Zaterdag 31 oktober jl. was de Johanneskerk in Veghel afgeladen vol met men-
sen die afscheid wilden nemen van Ad van Bergen. In een viering met een sterk 
persoonlijk karakter kwam de veelzijdigheid van Ad naar voren en vooral hoe 
hij iemand was die de kunst verstond om met veel mensen te communiceren en 
daardoor bij zovelen een plaatsje in hun hart heeft veroverd.

het moment waarop Ad aan het licht zou 
brengen wat ze in zich hadden aan vorm 
en schoonheid, - zo legde hij uit wat 
beeldhouwen voor hem betekende. In zijn 
laatste vakantie heeft hij zich gewijd aan 
het ‘schrijven’ van een icoon in Polen. 
Trots vertelde hij hoe deze op passende 
wijze gewijd was door een Poolse priester 
ter plaatse. Deze icoon van zijn patroon 
Johannes de Doper sierde ook de kist tij-
dens de afscheidsviering.

Het was een viering vol indrukwekkende 
momenten die juist met communiceren 
en verbondenheid te maken hadden. Twee 
belevenissen sprongen er voor mij uit: de 
voorganger nodigde ons uit om - zoals in 
huize van Bergen het gebruik is - elkaar 
de hand te geven bij het bidden van het 
Onze Vader. De verbondenheid werd voel-
baar. Een tweede moment was dat Ad zelf 
ons toesprak in een fragment van een do-
cumentaire die Omroep Brabant gaat uit-
zenden over het thema: hoe ga je om met 
ziekte, zorg en afhankelijkheid? Het is 
typerend voor Ad om mee te willen wer-
ken aan deze documentaire. Zo kon hij 
de laatste gelegenheid aangrijpen om met 
name jonge mensen te vertellen wat hem 
ten diepste bezig hield: de kansen grijpen 
die je geboden worden, zelfs in deze laat-
ste dagen en zo waarden uitdragen die 
mensen kunnen helpen om iets ten goede 
te veranderen in hun leven. De documen-
taire werd vooral gemaakt voor gebruik 
bij opleidingen.

Met mij waren alle jaargenoten van Ad, 
wijdingsjaar 1968, bij de uitvaart aan-
wezig. We missen in hem een collega en 
vriend die trouw aanwezig was bij onze 
samenkomsten, vol humor en vrolijkheid, 
maar ook ernstig en zorgzaam op z'n tijd, 
meelevend met ons aller wel en wee.

Alle mensen die bij De Roerom betrokken 
zijn betreuren het dat ons blad de inbreng 
van Ad zal moeten missen; wij en hij had-
den graag anders gewild. Wij betuigen 
zijn vrouw Hermien en zijn kinderen ons 
hartelijk meeleven. We dragen kostbare 
herinneringen aan Ad met ons mee.

Ad is op dinsdag 1 december om 18.15 uur te 
zien in aflevering 7 van de serie 

Take Care op Omroep Brabant. 
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De kerk in China is verdeeld in een bo-
vengrondse kerk, in 1957 door de regering 
opgezet als Patriottische Vereniging zon-
der formele band met Rome, en een on-
dergrondse niet door de regering erkende 
en dus illegale kerk. Zowel de boven- als 
ondergrondse kerk willen trouw zijn aan 
de paus, maar bewandelen daarbij verschil-
lende wegen. De ene kiest voor samenwer-
king met de regering en de andere niet. 
Beide behoren tot de ene katholieke kerk 
in China. De eensgezindheid bij de bis-
schoppen over de toekomst van de kerk in 
China is opvallend: groot optimisme! 

Opportunisme of realisme?
We staan voor de gigantische kathedraal 
van Xian Xian, een vroegere Franse Jezuï-
tenmissie. De twee hoge torens en de kerk 
in roodbruin gloriëren in de zon achter op 
een enorm groot plein, omgeven met arca-
den. Aan beide zijden van het terrein rij-
zen immense gebouwen op. Alles lijkt pas 
gebouwd, zo fraai en doet denken aan een 
miniVaticaan in China. Wat een indruk-
wekkende schoonheid in China; ongeloof-
lijk. Hier lijkt de katholieke kerk te glorië-
ren. Weer moeten we ons beeld over China 
bijstellen. We worden zeer vriendelijk ont-
vangen door de veertigjarige bisschop. Hij 
schildert een bloeiend bisdom: 110 priesters 
en 30 grootseminaristen; 260 zusters en 30 
novicen die werkzaam zijn in 16 gezond-
heidscentra, één bejaardenhuis, één tehuis 

voor gehandicapte kinderen en twee kin-
dercrèches. Het bisdom telt 150 kerken. In-
drukwekkende cijfers, waar menig bisdom 
jaloers op kan zijn. ‘Het grote probleem 
van dit bisdom is, dat alle priesters jong 
zijn. We hebben slechts 5 priesters die vóór 
1985 gewijd zijn’, zegt een priester me la-
ter. Het gebrek aan oudere, wijze priesters 
doet zich blijkbaar gelden. 

De paus overal
Niet te geloven! Ben ik wel in China? Ver-
baasd loop ik rond. De bisschop brengt ons 
naar een pre-grootseminarie, waar we luid 
worden toegezongen door de jongelui. De 
bisschop spreekt hen vurig toe. Onze tolk 
vertelt ons: ‘Hij hield de jongelui voor dat 
er maar één katholieke kerk bestaat.’ Hoe 
vaak moeten we dit nog horen! ‘Wij zijn 
allemaal één familie’, wordt eindeloos her-
haald. Blijkbaar wil men het Chinese ker-
kelijke isolement doorbreken en bij de uni-
versele katholieke kerk horen. Het portret 
van de paus, vooral van de laatste twee, 
valt overal op.

Geboden ruimte benutten
We bezoeken de bisschop van Jingxian. 
Zijn residentie staat in waar contrast met 
dat van zijn collega in Xian Xian, maar er-
vóór rijst een immens bouwwerk op: de 
nieuwe kathedraal in aanbouw. ‘De bur-
gemeester wil dat deze kathedraal samen 
met de eeuwenoude pagode dé toeristische 

attractie van de stad wordt’, vertelde de 
bisschop. De bisschop vertelt ons opnieuw 
een opbeurend verhaal. Duizenden cate-
chumenen per jaar dankzij evangelisatie-
campagnes. Vele activiteiten in het bisdom 
die van vitaliteit en expansie getuigen. 
Hartverwarmend om ook in een uithoek op 
het platteland zo welkom te zijn. Ook deze 
bisschop vertelt dat de kathedraal gebouwd 
wordt met steun van de Chinese overheid. 
Meteen schieten bij mij de stoplichten op 
oranje, maar ik hou mijn opmerkingen 
voor me en geef de bisschop ruimte. ‘Met 
Pasen werden 400 volwassenen gedoopt. In 
de nieuwe kathedraal is straks plaats voor 
1500 gelovigen.’ Dan spreekt hij wat zach-
ter over de beperkte vrijheid van de katho-
lieke kerk in China, ‘maar wij buiten de 
geboden ruimte ten volle uit’. Dit laatste is 
duidelijk. De katholieke kerk wil zich ma-
nifesteren in het nog niet zo lang geleden 
communistische China. Ook hier weer een 
zeer jeugdige bisschop, die door zijn sym-
pathieke uitstraling ieders hart verovert. 

Het is ook China
Naarmate we het doel van onze reis nade-
ren wordt onze reisgids meer gespannen. 
Er wordt veel over en weer gebeld en hij 
klinkt opgewonden. Waar gaat dit over? 
Met spanning zien we uit naar het bezoek 
aan het graf, de residentie en de plek waar 
mgr. Schraven, onze oudoom, in 1937 sa-
men met acht Europese missionarissen 
door Japanse soldaten is vermoord. We 
worden bij het binnenrijden van de stad 
geëscorteerd door drie grote geblindeerde 
auto’s. We bezoeken een kerk waar men-
sen ons hartelijk verwelkomen, maar je 
leest de spanning van hun gezicht. Tij-
dens een toespraak in de kerk zie ik keu-
rige heren staan met tasjes in de hand en 

Onze toekomst is rooskleurig
Vincent Hermans

Zestien dagen trok Vincent Hermans door China naar de graven van oud-mis-
sionarissen uit zijn eigen familie. Ze bezochten zeven bisdommen en spraken 
vele bisschoppen, die allemaal lid zijn van de officiële patriottische kerk maar 
tegelijk door Rome als bisschop erkend worden. 

Pagode van Jingxian

Er rijzen immense gebouwen op ...
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zonnebrillen op. Er worden foto’s van ons 
gemaakt. Waarom gedragen ze zich zo op-
vallend? 

Controle-ogen
Men wil ons bezoek aan de pagode te ver-
hinderen, maar onze Chinese begeleider 
protesteert. ‘De pagode is een toeristische 
attractie!’ Ze gaan door de knieën, maar 
een bezoek aan het graf en de residentie 
waar het Japanse leger voor mgr. Schraven 
en gezellen een monument oprichtte wordt 
niet toegestaan. We beklimmen de pagode 
en na lang kijken ontdekken we de spitse 
punt van de vroegere kathedraal van mgr. 
Schraven, thans een karaokahal. Aan de 
voet van de pagode zingen en bidden we 
ter nagedachtenis aan de martelaren. Maar 
controlerende ogen schaden de intensiteit. 

Signaal aan Rome?
Bij ons bezoek aan een andere kerk vertel 
ik vooral de controlerende oren nadruk-
kelijk wie we zijn en wat we komen doen. 
Uitvoerig ga ik in op mgr. Schraven die 
duizenden vrouwen en meisjes bescherm-
de tegen de Japanse soldaten, maar het met 
de dood moest bekopen. Het haalt niet veel 
uit, want als ik even later met de pastoor 
praat krijgt die plots te horen: ‘Stop, dat 
hoef je niet te zeggen’. Verschrikt zwijgt 
de pastoor verder. We zijn allemaal aan-
geslagen door alle controle en bewaking. 
Toch is ons op landelijk niveau toestem-
ming gegeven voor deze reis en bezoek een 
deze plaatsen. Dit bisdom kent een groot 
spanningsveld. In vele bisdommen bestaat 
er een  ondergrondse kerk met een eigen 
bisschop. Een van de sterkste in deze stad. 
Toen de paus in 2007 een brief schreef aan 
de Chinese katholieke kerk en opriep tot 
verzoening hebben de bovengrondse en 
ondergrondse bisschop zich verzoend en 
de bovengrondse trad af ten gunste van de 
ondergrondse. Samen begonnen ze aan een 
pastoraal plan totdat de overheid ingreep. 
Niet de paus bepaalde wie bisschop werd, 
maar de overheid. De ondergrondse bis-
schop werd weer gearresteerd en wel op 
de dag dat afgelopen maart de China Com-
missie in Rome bijeenkwam. Een signaal 
aan Rome? Als we ’s avonds met de boven-
grondse bisschop dineren, stellen we maar 
geen moeilijke vragen.

Wat een tegenstelling
We bezoeken de kathedraal van een andere 
stad. De neogotische kerk is hersteld en is 
alweer diverse jaren in gebruik. Maar wat 
een tegenstelling. De kerkelijke gebouwen 
liggen er onderkomen, vervallen bij. Op 
het grote plein vóór de kathedraal is tijdens 
de communistische periode een winkel-
pand neergezet, zodat de kerk nauwelijks 
zichtbaar is. Aan de straatkant winkeltjes 
in voorheen kerkelijke gebouwen. De vica-

ris-generaal is weinig spraakzaam. Ik zie 
allerlei mensen ons begluren. Als we later 
alleen zijn, vertelt de vicaris wat meer. Het 
huidige bisdom is een samenvoeging door 
de overheid van drie vroegere door Rome 
opgerichte bisdommen. Elk bisdom heeft 
zijn eigen ondergrondse bisschop en on-
dergrondse katholieke gemeenschappen en 
zelfs seminaries die regelmatig van plaats 
wisselen. Dit bisdom is verlamd door de 
kerkelijke situatie. De bovengrondse kerk 
heeft twee seminaristen en de ondergrond-
se achttien, wordt verteld. Het typeert de 
situatie. Van de bovengrondse bisschop 
wordt verteld dat hij van ondergrondse 
hulpbisschop bovengronds werd en nu 
door ondergronds voor verrader wordt uit-
gemaakt. Dit is ook China. We hebben 
even ervaren wat geloofsgenoten moesten 
en moeten doorstaan.

Op zoek naar de grenzen.
We zijn uitgenodigd bij het 80-jarige be-
staansfeest van een zusterscongregatie in 
een kleinere stad in het binnenland. Vóór 
vertrek in Nederland heette het nog: ‘De 
zusters zien met vreugde uit naar jullie 
komst’.  Aangekomen in China is de toon 
anders: ‘De zusters zijn bang geworden’. 
De ochtend dat het feest begint zegt de 
overste: ‘Het is een wonder als wij en de 
Nederlandse gasten de dag goed doorko-
men’. Er is de hele dag spanning op het 
gezicht van de zusters en van moeder-over-
ste. Het verloopt allemaal naar wens on-
danks de vele controlerende figuren. De ge-
lovigen kijken hun ogen uit op deze ‘grote 
neuzen’ uit het westen en leggen gemak-
kelijk contact. ’s Avonds zegt de overste: 
‘Deze dag was voor ons een test hoe groot 
de speelruimte is’. Daarmee typeerde zij de 
huidige situatie van de katholieke kerk in 

China. ‘Wij zullen in China als bisschop-
pen onze eigen problemen moeten oplos-
sen’, zei een bisschop. Wees hij daarmee 
op de moeilijke relatie tussen het Vaticaan 
en China? 

Opportunisme of realisme?
Ondanks de grote verschillen en onderling 
spanning zoekt men naar de grenzen van 
de speelruimte en strijdbaar verlegt men 
deze. Dit mochten wij ervaren. De bis-
schop knipoogde toen hij vertelde over de 
bouw van zijn immense kathedraal met 
steun van de overheid: ‘De burgemeester is 
een klasgenoot van mij!’ Opportunisme of 
ook realisme? Is de huidige openheid een 
daadwerkelijke lente voor de kerk waarop 
een zomer volgt? Of wordt het weer win-
ter? De feitelijke politieke situatie in China 
inschatten maakt de positie van de onder-
grondse kerk zo moeilijk. Is de lente schijn 
en worden straks alle krokussen hardhan-
dig afgemaaid? De lente als lokmiddel om 
ondergrondse dissidenten op te sporen? 
Wat is realisme in deze situatie? De leden 
van de patriottische kerk hebben hun posi-
tie bepaald en spreken van realisme. Tegen 
die achtergrond heb ik hun uitspraak le-
ren verstaan: ‘Wij zien de toekomst van de 
katholieke kerk rooskleurig tegemoet.’  Ze 
zeiden er niet bij dat en hoe die toekomst 
bevochten moet worden. Of denken zij 
wat die Chinees zei: ‘Wij hebben in China 
ons eigen communistische systeem opge-
geten en de rest volgt nog!’ Eén bisschop 
was over het hóe heel duidelijk: ‘Wij moe-
ten de regering laten zien door daden van 
liefde dat wij het welzijn van het Chinese 
volk beogen.’ Ik ben diep geraakt door de 
lijdende, strijdende kerk van China, maar 
ook door de grote hoop binnen de gegeven 
speelruimte.

Kathedraal in aanbouw ...
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Berichten
Redactie

Afblazen

De Landelijke Dag van Leve 
de Kerk, De Roerom en Op 
Goed Gerucht van 21 novem-
ber aanstaande is dezer da-
gen in gezamenlijk overleg 
afgeblazen. Er zijn te weinig 
aanmeldingen van betalende 
bezoekers om het financiële 
risico verantwoord aan te 
gaan. Uiteraard zal De Roer-
om van zijn kant zich in DB 
en AB op de achtergrond en 
de betekenis van deze an-
nulering beraden. Het geza-
menlijke persbericht van de 
deelnemende organisaties 
is ondermeer te lezen op de 
site: www.deroerom.nl

Voorkomen beter dan

Bij gelegenheid van het hon-
derdvijftig-jarig bestaan van 

van vrijdag 11 t/m zondag 20 december 
2009. De openingstijden op zaterdagen 
van 9.30 tot 17.00 uur; op zondagen van 
12.30 tot 17.00 uur; overige dagen van 
9.30 tot 21.30 uur. Tijdens de avonduren 
en op zaterdag en zondag zullen circa der-
tig zangkoren uit de wijde omgeving van 
Amersfoort zorgen voor een gevarieerde 
vocale omlijsting van deze expositie. Het 
mannenkoor de Valleizangers uit Leusden 
geeft vrijdagavond 11 december om 19.30 
uur hun kerstconcert; entree € 10,-. Voor 
de kinderen is er een kerststallen-speel-
hoek en voor de inwendige mens het 
Petit restaurant De Herberg. Toegangsprij-
zen: volwassenen € 2,-, kinderen 4-12 jaar 
€ 0,50. De gehele opbrengst wordt ge-
bruikt om 22 Nederlandse oogartsen in 
Indonesië 1300 oogoperaties bij minver-
mogende kinderen te laten verrichten. Na-
dere informatie over ons project kunt u 
vinden op: www.sintansfridus.nl

Rob Bakker, Vicarishove 1, 3834 XG Leusden; 
(033) 494 77 08 of 06-53196016; e-mail: 
rob@reflex-systems.nl

Relaties en spiritualiteit

28 nov. 10.30-13.00 u. Universiteit Ant-
werpen, Stadscampus Rodestraat 14, Aula 
R001 een colloquium met de titel Duur-
zame relaties en spiritualiteit, aansluitend 
bij het laatste nummer van Tijdschrift 
voor Geestelijk Leven Veelzijdig verbon-
den. Duurzaamheid in relaties. Beloften 
voor het leven blijken vandaag steeds 
schaarser. Zelfontplooiing en welbevin-
den scoren hoger op de waardeschaal 
van duurzaamheid en kwaliteit. Zijn vol-
doening en geluk haalbaar in een relatie 

waarin mensen zich onvoorwaardelijk 
aan elkaar toevertrouwen? TGL-abonnees 
€ 15, niet-abonnees € 20,- te storten op 
voor België 435.0296831.91, voor Neder-
land: 63.30.88.099 o.v.v. Colloquium TGL, 
naam en aantal personen.

Open Kerk Helvoirt

Open Kerk Helvoirt verzorgt op hoogtijda-
gen en om de veertien dagen op zaterdag-
avond om half acht vieringen rond Brood 
en Beker. Hiermee is Open Kerk Helvoirt 
1 december 1990 begonnen en de serie is 
geen enkele maal onderbroken. Hierdoor 
heeft zij een groot archief opgebouwd 
waarvan ze anderen graag wil laten mee-
genieten. De vieringsboekjes van de litur-
gische cycli A, B en C staan op haar web-
site. Ook zijn de cd’s Jij leve lang - bij ge-
boorte en groei - en Een ster gezien - Ad-
vent en Kerstmis - van het Open Kerk koor 
te bestellen voor € 5,- per stuk (exclusief 
verzendkosten). 

Informatie op www.openkerkhelvoirt.nl

Een.nl

Een oproep van twee respectabele groepe-
ringen, ATD Vierde Wereld en Afrika Eu-
ropa Netwerk, om letterlijk en figuurlijk 
in opstand te komen tegen het onrecht dat 
wereldwijd meer dan 1 miljard mensen 
nu anno 2009 onder armoede lijden. Dit 
ondanks de plechtige verklaring in 2000 
van 189 staatshoofden van de Verenigde 
Staten zich in te zetten om de armoede in 
de wereld met de helft terug te dringen. 
En dit ook ondanks de enorme inzet van 

père Joseph Wresinski van ATD Vierde 
Wereld. Laat je horen! De specifieke actie-
dag was 17 oktober, maar beide oproepen 
kunnen nog onderschreven worden via 
www.oct17.org/Striving-together-to-end-
poverty en www.een.nl

de congregatie van de Salesianen van Don 
Bosco wordt 28 november 2009 een sym-
posium georganiseerd. De Nederlandse 
Salesianen zijn de initiatiefnemers van de 
jubileumbijeenkomst Voorkomen is beter 
dan genezen. Dit thema haakt aan bij Don 
Bosco’s ‘preventief pedagogisch systeem’ 
dat aan de basis ligt van al het door Don 
Bosco geïnspireerde jeugd- en jongeren-
werk. Het symposium vindt plaats in 
de middag van 28 november in Kapel 
Caesarea, Hoenderloseweg 110, 7339 GK 
Ugchelen. Drie sprekers zullen ieder van-
uit hun eigen vakgebied en werkterrein 
het thema van de dag toelichten: Jurja 
Steenmeijer, Andries Baart en Maria Mar-
tens. 

Aanmelden bij A. Maat, Heideweg 52, 3768 BC 
Soest; (035) 609 15 90; maat.a@donbosco.nl

Kerststallen in Wittem

Dit jaar weer een grote kerststallenten-
toonstelling in de Kloosterbibliotheek Wit-
tem. Er is een klein honderdtal kerstgroe-
pen uit de hele wereld te bewonderen. Het 
thema is dit jaar Kind in deze wereld. De 
tentoonstelling is te bezoeken op de zon-
dagen 6, 13, 20, 26 (2e kerstdag) en 27 
december van 12.00 tot 16.30 uur; op de 
zaterdagen 12 en 19 december van 14.00 
tot 16.30 uur. Entree volwassenen € 2,50; 
kinderen € 1,50 (incl. glas ranja).

Internationale Kerst

Voor de vijfentwintigste keer de Inter-
nationale Kerststallenexpositie in de 
St.Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan 
28 te Amersfoort. De tentoonstelling is 
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Dichter bij jou

Ik ben niet door de muze zo gedreven,
denk vaak wel na over de dingen van het leven. 
Soms droom ik overdag of bij het slapen 
en kan daarin zomaar een vers oprapen, 
of op ‘t gestadig ritme van de fiets 
trap ik wat verzen uit het niets. 
Maar meestal is het zwoegen met de zinnen 
en eindeloos een zin opnieuw beginnen, 
tot alles zich laat voegen tot gedicht, 
dan komt het einde stilaan in het zicht: 
nog schaven en wat strepen hier en daar, 
het geesteskind is voor de wereld klaar.

Dichter bij jou is een gedichtenbundel van 
een opmerkzame man, een meelevende 
warme mens voor wie gevoelens vertolken 
stoeien met woorden is. De gedichten van 
Jef De Schepper gaan over nabije mensen, 
de natuur, enkele feestdagen, rituelen, over 
wat hij meemaakt in het leven - zoals hoe 
mensen een kind verliezen - en hem be- 
en ontroert. Soms zou de lezer concreet 
moeten weten voor wie of over wie het ge-
dicht geschreven is. Dan zou het hem of 
haar nog duidelijker worden hoe bewust 
de schrijver het leven beleeft en hoe intens 
hij zijn medemensen meemaakt. Dichter bij 
jou is een mooie bundel, weliswaar nogal 
persoonlijk van déze mens, maar tegelijk 
invoelbaar voor anderen. De zwart/wit il-
lustraties zijn van de hand van Annelies 
Schoth.      Peer Verhoeven

Jef De Schepper Dichter bij jou 
Uitgave in eigen beheer ISBN 978 90 4840 829 0

Met eigen ogen

Een bundeltje van zo’n zeventig pagina’s 
met ‘verdichte’ bijbelpassages geschre-
ven door René Romijn, docent levensbe-
schouwing. Een bundel als Met eigen ogen 
is mijns inziens erg welkom bij ieder die 
nieuwe verwoordingen zoekt. De zwart/
wit illustraties zijn van Gé Albers. Als pre-
sentje van de Sint?     Peer Verhoeven

René Romijn Met eigen ogen 
Uitgeverij Narratio 2009

ISBN 978 90 5263 8263; € 9,-
 

Tussen hemel en aarde

In de bekende en steeds interessante Me-
mo-reeks van de Valkhof-Pers verscheen 
juni jongstleden deel 26. Ook dit deel van 
de reeks boeit je weer, omdat levensver-
halen altijd tot de verbeelding spreken. 
De weg die mensen gaan, de keuzes die 
ze maken, de ontmoetingen en hoe deze 
van invloed zijn op de levensbeschou-
wing soms. Dick Springorum is een wel 
zeer kleurige figuur, een rasverteller die je 
meeneemt op zijn reis en terugziet in de 

tijd. Herinneringen aan zijn seminarietijd 
bij de dominicanen, sfeervol en gevoelvol 
verbeeld, met ruimte voor zijn intiemste 
gevoelens als puber in een gespannen om-
geving van bekoring, zonde en je hoge 
roeping. Ondanks twijfels en aanvechtin-
gen beleeft hij het noviciaat, toch positief 
en begint met goede moed aan de hogere 
studie aan het Filosoficum te Zwolle. Pas 
tegen het einde van deze driejarige oplei-
ding wijzigt Dick zijn koers en stapt de 
‘wereld’ in, zoals dat genoemd werd. Vaak 
kleurt hij met opvallend grote precisie zijn 
herinneringen tot in kleinste details in. 
Valkhof pers heeft weer een uitstekende 
keuze gemaakt.         Louis Nabbe

Dick Springorum Tussen hemel en aarde door 
Uitgeverij Valkhof Pers 2009

ISBN 978 90 5625 292 2; € 12,50

De moskee

Een prachtig boek met gevarieerde lay-out, 
veel kleurenfoto’s , een keur aan artikelen 
door architecten en anderen over moskee-
en in Nederland en de rest van Europa. De 
artikelen beschrijven discussies of roepen 
ze op. De doelstelling is om het debat over 
de moskee een andere dimensie te geven. 
Auteurs uit verschillende disciplines en 
met verschillende visies geven kritische 
analyses en herdefinities, nodig om de hui-
dige polarisatie te begrijpen en te bespre-
ken. Romantische koloniaal-geïnspireerde 
moskeeën komen aan bod evenals futuris-
tische ontwerpen. Eric  Roose laat bijvoor-
beeld zien hoe politiek en theologie door-
werken in de vorm van een moskee. Een 
boek dat uitdaagt.         Piet Reesink

Ergün Erkoçu, Cihan Bugdacl De moskee 
Politieke, architectonische en 

maatschappelijke transformaties
Nai uitgevers, Rotterdam 2009

ISBN 978 90 5662 571 9; € 29,90

De Olympos

In Op naar de Olympos voert Hein van 
Dolen, ondersteund door fraaie illustra-
ties van Louis van Geijn, alle Griekse go-
den en helden ten tonele in vertellingen, 
authentiek van inhoud maar naar vorm 
van eigen snit en makelij en bedoeld voor 
kinderen van vijf tot vijftien. De auteur 
kwam op de gedachte dit boek te schrij-
ven toen hij met zijn kleinkinderen op het 
eiland Korfoe op vakantie was en nergens 
een voor kinderen geschikte uitgave van 
de Griekse mythologische verhalen kon 
vinden. De vertellingen van Van Dolen 
zijn gemakkelijk te lezen of voor te lezen 
en vaak erg amusant. Voor wie de auteur 
zelf zijn verhalen liever hoort vertellen is 
een cd toegevoegd waarop Hein van Do-

len te beluisteren is. Zeker voor mensen 
die een klassieke opleiding hebben gehad 
komen vele verhalen natuurlijk bekend 
voor. Maar - althans voor mij - viel er van 
veel nieuws te genieten en dit zal ik mijn 
kleinkinderen zeker niet onthouden. 

Peer Verhoeven

Hein van Dolen Op naar de Olympos
 Valkhof Pers Nijmegen 2009 

ISBN 978 90 5625 307 3; € 24,50

Jaarringen

De behoefte aan en de vraag naar medita-
tieve teksten voor een viering, hoogtijda-
gen, de opening van het schooljaar of een 
vergadering nemen toe. Het houdt wellicht 
verband met het verdwijnen van het stel-
lige en stellende in geloof en geloofsver-
kondiging. Van ‘verkondigen’ in de zin 
van ‘ik weet wat jij niet weet en ik zeg 
je ...’ keren velen zich af. Mensen willen 
zichzelf ontdekken, hun eigen binnenste 
beluisteren en van daaruit naar het Mys-
terie van het leven reiken. Niet alleen een 
kerkviering krijgt in deze tijd een nieuwe 
intensiteit, maar ook het dagelijks doen, 
wat mensen overkomt, gegeven wordt. De 
bundel gedichten van Greet Brokerhof-van 
der Waa kan voor ‘zon- en werkdag’ zeer 
goede diensten bewijzen zowel voor eigen 
bezinning en beleving als in groepsver-
band. Achter in de bundel worden de meer 
dan 130 thema’s alfabetisch genoemd. Heel 
praktisch. Iets voor de vijfentwintigste van 
de laatste maand 2009!     Peer Verhoeven 

Greet Brokerhof-van der Waa Jaarringen
Uitgeverij Oase Media b.v. Hoevelaken 

ISBN 978 90 7915 507 1; € 10,75

Boeken
Redactie



22 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 3 n NOVEMBER 2009 www.deroerom.nl

Nel Beex

Waardevol

Uw parochieblad

Waardevol is de dank, uitgesproken door 
Jos Delsman in Gaandeweg van Emmaus-
parochie ’s- Hertogenbosch. ‘.... Bij aan-
vang van de viering had ieder een voetstap 
gekregen met het verzoek hierop een wens 
te schrijven, voor mij én voor onze geloofs-
gemeenschap. Voetstappen in verschillende 
kleuren, omdat onze gemeenschap nu een-
maal bestaat uit mensen met ieder hun 
eigen manier van gaan en staan.... Alle 
wensen heb ik gelezen. Er waren erbij, die 
me deden blozen, maar die me toch ook 
erg goed deden..... Gelukkig waren er ook 
veel wensen voor onze parochie.... Wensen 
die hoopvol naar de toekomst kijken. Maar 
achter die wensen proef ik ook de wil om 
mee te werken aan die toekomst. En daar-
mee kunnen we samen verder. En dat moe-
ten we dan ook maar goed doen....’

Waardevol is ook de oproep van Montfort 
Onderweg Tilburg. ‘Het lijkt misschien nog 
wel ver weg, maar toch staat de kerstvoor-
bereiding al weer voor de deur. De werk-
groep Kerst-In Tilburg-Noord is dan ook al-
weer bij elkaar geweest om de eerste afspra-
ken te maken voor Kerst-In 2009. We zijn 
weer volop bezig om een gezellig program-
ma samen te stellen voor jong en oud. Ook 
zijn de zo broodnodige sponsors al benaderd 
en nu maar hopen dat ze onze werkgroep 
een warm hart toedragen. Als u deel wilt 
nemen aan deze Kerst-In dan kunt u zich 
opgeven o.a. bij Montfortparochie (013) 
455 05 10 tussen 14.00-16.00 uur.’ Hopelijk 
wordt het voor velen een fijne kerstmid-
dag.

In Op de Hoogte van Augustijns Centrum 
de Boskapel gaat Koen van Rossum op ex-
cursie in de Roomse taaltuin. ‘In de Neder-
landse taaltuin zijn diverse perken te vin-
den die elk hun eigen gewassen en groeisels 
te zien geven. Hun namen zijn niet altijd 
algemeen bekend, omdat de planten ge-
zaaid zijn door mensen van diverse plui-
mage. Zo is er een Roomse taaltuin met een 
gevarieerde vegetatie die soms stamt uit een 
voorbije tijd en verzorgd wordt door men-
sen die intussen op leeftijd zijn.’ Dan geeft 
Koen een scala aan woorden uit de Roomse 
taaltuin + uitleg. U krijgt van mij enkel 
en alleen woorden. Kent u ze (nog)? ‘Non-
stop-boord, omgekeerde week, nonnenfortje, 
broeder of broedertje, pastoorsboterham, ba-
mis, Sint Sigarius, een amerijtje, het santje, 
Roomse bonen, Roomse kamille en Roomse 
kervel.’

De grote vakantie lijkt alweer ver ach-
ter ons te liggen. De gedachten van J.M 
van Gaalen cicm in ’t Klepperke van HH. 
Lucia en Lambertus in Ravenstein en 
Huisseling over vakantietijd blijven ac-
tueel. ‘Zo wordt het stiller in de buurt, 
wat rustiger op straat en ook wat stiller 

in de kerk. Sommige vertrouwde gezich-
ten moeten we dan voor een tijdje missen. 
Maar er zijn ook nieuwe gezichten, men-
sen die je anders niet in de kerk ziet. Ze 
zijn waarschijnlijk op familiebezoek, hier 
in de buurt op vakantie of misschien al-
leen maar op doortocht. We mogen blij zijn 
deze mensen bij onze vieringen te mogen 
begroeten. En hopelijk kunnen zij zich bij 
ons ook thuis voelen. We willen als paro-
chie immers zijn als een herberg die licht 
en warmte uitstraalt en waar je voelt dat 
je welkom bent. Gastvrijheid is iets waar-
van wij niet alleen gedurende de vakantie-
tijd hopen te kunnen genieten, maar die 
wij van onze kant ook aan elkaar moeten 
tonen ...Vakantie kan dan wel van ‘va-
care’ (leeg zijn) komen, het kan daaren-
tegen goed gevuld en verrijkend zijn voor 
onszelf en onze omgeving. Dan kun je pra-
ten van een welbestede vakantie.’

In Parochieblad, Parochie Groesbeek wor-
den vaders en moeders geholpen met het 
opvoeden van hun pubers. ‘Opvoeden is 
een taak zonder voorbereiding. Hoe ontdek-
ken ouders dat hun kind de verkeerde kant 
op gaat, middelen gebruikt? Als ouder ken 
je het gedrag van je kind. Veranderingen op 
deze leeftijd worden nogal eens normaal ge-
vonden vanwege de puberteit. Dat kan zijn, 
maar het kan ook iets anders betekenen.....
Gaat ‘stilvallen’ gepaard met sterk groeien-
de geldbehoefte, spijbelen en een andere blik 
in de ogen (grote pupillen wijzen op midde-
lengebruik) dan kan er iets anders aan de 
hand zijn. Met een beetje geluk is de geur 
van wiet gemakkelijk te vinden, maar zon-
der enige controle zul je weinig weten. Het-
zelfde geldt voor alcohol. … Eigen verant-
woordelijkheid kan een kind alleen dragen 
als het zich ook verantwoorden kan binnen 
een veilig gezinsleven. Fouten bespreekbaar 
maken, goed gedrag bevestigen en belonen 
zijn de bijna vanzelfsprekende acties die op-
voedkundig nodig zijn. Dat kost ouders tijd, 
moeite en geduld. Vaak gaat het gepaard 
met gevoelens die niet gemakkelijk zijn om-
dat je onmacht ervaart, voelt dat er risico’s 
zijn en afwijzing kan volgen..... Opvoeden 
is een taak zonder voorbereiding en die je 
letterlijk en figuurlijk in de schoot wordt ge-
worpen. Maar je staat er niet alleen voor. 
Als je tenminste een beroep kunt doen op 
leerkrachten en sportleiders, overheid en 
gezagsdragers!

In De Kerkbode van de Parochie Edith 
Stein Vught wordt onze aandacht gevraagd 
voor de laatste rustplaats van parochianen. 
‘Het kerkhof is de laatste rustplaats van 
dierbaren. Het is een plaats die troost biedt 
en een grote symbolische betekenis heeft, 
maar ook een plek voor bezinning. Stilte 
is voor deze plaats wezenlijk. Cees van de 
Pasch, beheerder van het kerkhof van de 

Paulus- en Sint Janskerk in Vught-Zuid: 
‘De laatste rustplaats van onze parochia-
nen verdient onze aandacht’. Onze vrijwil-
ligers, een ploeg van dertien mensen met 
een bijzondere band met het kerkhof, doen 
hun werk met plezier en passie. Op maan-
dagmiddag om de veertien dagen zijn de 
mensen aan het werk, behalve in de vakan-
tetijd. Ze zorgen ervoor dat de begraafplaats 
er de gehele week netjes bij ligt. Dat wordt 
gewaardeerd door de familieleden van de 
mensen die hier begraven zijn. Die spreken 
ook hun dank uit. Soms vergezeld van iets 
lekkers voor bij de koffie..... Op ons kerkhof 
is altijd wat werk te doen. Dat wisselt met 
de jaargetijden en juist die wisseling van 
jaargetijden geeft het werk wat extra’s. Dat 
lekker dicht bij de natuur zijn, heeft beslist 
wat. 
Toch heeft de beheerder nog een duide-
lijke wens: ‘Ik mis op ons kerkhof een mo-
numentje voor de doodgeboren kinderen. 
Ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is, 
maar mensen hebben er grote behoefte aan.’

De pastor van de geloofsgemeenschap-
pen H. Jozef, St.-Maarten, H. Willibror-
dus, Meerhoven droomt van een nieuwe 
tijd. ‘Droomt u wel eens? En kunt u het 
zich dan ‘s morgens ook nog herinneren? 
Dat kan de moeite waard zijn. Dromen is 
best belangrijk. … Ook als we overdag dro-
men, misschien hardop en met andere men-
sen samen: Waar gaan we heen? Hoe ziet 
de toekomst eruit? De verre toekomst .. of 
een stukje dichterbij? Het geeft goede moed 
om te dromen over iets moois wat je graag 
wilt zien gebeuren. …. Laten we dromen 
en blijven dromen. Net als laatst met een 
grote groep mensen, die droomde over een 
nieuw elan: hoe kunnen we als parochiege-
meenschap iets betekenen in deze moderne 
tijd? Ideeën kwamen op tafel; een open 
kerk waar ieder welkom is, een praatje bij 
de koffie na een viering, acties voor armen 
zichtbaar ondersteunen, eenzame mensen 
opsporen door ouderen te bezoeken, met 
jongeren op pad gaan, kinderen de ruimte 
geven voor eigen activiteiten in de kerk …. 
Deze dromen werden gedeeld in een goede, 
hoopvolle sfeer... Doet u mee? Wie weet wat 
er nog allemaal mogelijk is...
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Met eigen ogen
Paulien van Bohemen

Zo werd ik laatst aangesproken op mijn 
spirituele weg. Mijn buurman met het 
boek Jezus van Nazaret van filmregisseur 
Paul Verhoeven. ‘Dit is leerzaam en als je 
het uit hebt, discussiëren we er nog wel 
over,’ was zijn uitleg. Ik las dat Verhoeven 
met dit boek een bijdrage wilde leveren 
aan de discussie die tot doel heeft de his-
torische figuur Jezus van de mythische 
Bijbelfiguur Jezus te bevrijden. 
Mijn enige contact met Jezus tot dan toe 
was een constante ongemakkelijke wor-
steling met zijn wonderverhalen en zijn 
opstanding uit de dood. Kan dat wel? Ik 
hoopte, dat dit boek me antwoord kon 
geven op mijn vragen. Maar na een aan-
tal bladzijden, legde ik het boek weg. 
Om precies te zijn op de bladzijde waar 
Verhoeven schrijft, dat zijn discipelen 
hem ook gewoon hebben horen snurken, 
snuiven en winden laten. Ik stoorde me 
aan zijn manier van schrijven. Blijkbaar 
stond ik dat niet toe. Een paar dagen la-
ter liep ik mijn buurman tegen het lijf. 
‘En, wat vind je er tot nu toe van?’ vroeg 
hij me verwachtingsvol. Ik vertelde hem, 
dat ik vooral irritatie voelde. ‘Zie je wel, 

‘Ik snap het wel, jij gelooft, dat Jezus over water kan lopen, want dat leer jij 
daar op die opleiding,’ zei iemand mee eens. Vorig jaar ben ik begonnen aan 
de deeltijdstudie theologie/levensbeschouwing aan de Fontys te Tilburg. En 
een geloofszekerheid zoals hierboven gesuggereerd wordt, krijg ik er nooit. 
Elke collegedag kom ik thuis met een hoofd vol nieuwe kennis, die niet de op-
lossing maar de oorzaak vormt van vragen. Er is geen docent, die mij zegt wat 
dé waarheid is. De studie blijkt een boeiende weg van leren, weten, twijfelen 
en vermoeden. Graag wil ik u elke maand meenemen op mijn pelgrimstocht. 

trappenhuis nagalmen, ook in mijn hoofd 
nestelden ze zich. Zijn verkeerde beeld 
van mijn studie en mijn geloof, dat ik zelf 
nauwelijks ken.

Christologie
In diezelfde periode maakte ik kennis met 
het vak christologie. Historische feiten 
over Jezus blijken op één A4 te passen. 
Feitenonderzoek is het terrein van de 
jesuologie. Over de Christus van het ge-
loof valt echter eindeloos veel meer te 
zeggen en dat noemt men christologie. 
Onder invloed van Pasen zijn mensen 
hem met andere ogen gaan bekijken. Er 
heeft een mysterie plaatsgevonden. De 
verrijzenis en verschijning van Jezus. 
Leerlingen hadden hun geloof verloren in 
Jezus, die gestorven was aan het kruis. 
Maar zij vertelden dat ze Jezus gezien 
hebben na zijn dood, iets wat historisch 
niet toegankelijk is. Het moet zo bijzon-
der zijn geweest, dat zij enthousiast raak-
ten en hem met nieuwe ogen zijn gaan 
bekijken. De jonge kerk heeft de verhalen 
over Jezus opnieuw geïnterpreteerd van-
uit hun hernieuwd geloof door het paas-
mysterie. De verhalen over Jezus van voor 
zijn dood zijn verweven geraakt met die 
van erna.  

Jezus nu
Wie is Jezus van toen nu nog voor ons? 
Het antwoord op die vraag kan evenveel 
verschillende antwoorden tellen als er 
mensen op aarde rondlopen.
De docent vroeg ons het te vergelijken 
met de omschrijving van een dierbare. We 
doen een persoon tekort als we alleen fei-
ten noemen. En iedere omschrijving die 
we dan proberen te geven schiet tekort en 
is interpretatie, maar daardoor niet min-
der geloofwaardig. Het gaat om de bele-
ving en wie die persoon was voor ieder 
die hem of haar gekend had. Zo is het 
ook met Jezus en de verhalen gegaan en 
nu nog steeds. We worden opgeroepen de 
verhalen en zijn persoon te interpreteren, 
actualiseren. Daardoor blijft het geloof le-
vend. Als we dit niet doen, ontstaat fun-
damentalisme. En als we alleen de feiten 
willen weten, doe je zijn persoon tekort. 
Wij leren pas wie Jezus waarachtig is als 
we hem met eigen ogen bekijken. Is dat 
binnen de theologie niet veel belangrijker 
dan de feiten?

Wat een geluk, ik heb geen antwoord 
gekregen op mijn vraag naar het waar-
heidsgehalte van de bijbel. Ik mag zelf op 
zoek om me te bezinnen op de teksten. 
Met een opgeheven hoofd vol vragen over 
wat die eeuwenoude verhalen mij nu nog 
te zeggen hebben, zal ik straks bij mijn 
buurman aanbellen. We bezien Jezus op 
verschillende manieren. Hij bekijkt Jezus 
vanuit de historisch wetenschappelijke in-
valshoek; de feiten. Ik nu vanuit geloofs-
perspectief; de ervaring. Een discussie kan 
ik dus op voorhand uitsluiten, want je 
kan geen appels met peren vergelijken. 

Paul Verhoeven Jezus van Nazaret
Paperback, 288 pag. sept. 2009

ISBN 978 90 2908 502 1; € 12,50 

dat dacht ik al. Jij leert op school de hele 
bijbel uit je hoofd en ze zeggen daar dat 
Jezus uit de dood is opgestaan en dat ge-
loof je dan. Zoiets gebeurt nu niet meer. 
Nou, dan is het toch onzin; dat jij dat wel 
gelooft?’ Ik was op zijn minst verbijsterd. 
Zijn woorden bleven niet alleen in het 

Koorosh Angali Christ (detail)

Wie was die man?
Wat bezielde hem?
Kon hij een dode opwekken?

Wie is die man?
Bezielt hij mij?
Kan hij mijn geloof wekken?

Veel gesproken
Veel besproken. 

Dat wij durven spreken
Dat wij durven zwijgen. 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Wandelen en fietsen

Cees Remmers

Wandelen is een spiritueel ge-
noegen. Dit besef lag mede 
ten grondslag aan Peerke Pad, 
een langeafstandswandeling 
van Wittem in Zuid-Limburg 
naar Tilburg-Noord. In Wittem 
wordt Gerardus Majella ver-
eerd. In Tilburg-Noord Peerke 
Donders, Tilburgse volksheld. 
Peerke Pad is een bijdrage van 
de redemptoristen aan de vie-
ring van de 200e geboortedag 
van Peerke Donders, die in Su-
riname redemptorist werd na-
dat hij eerst door deze congre-
gatie was afgewezen.
In het wandelboek Peerke Pad 
schreef Henk Erinkveld, lid van 
het provinciaal bestuur van de 
redemptoristen, voor elke dag-
etappe een overweging over de 
werken van barmhartigheid. 
Daarmee haakte hij in op het 
thema van het Peerke Donders 
Museum, dat door de bisschop 
van Paramaribo op 27 oktober 
is ingezegend. Ik was er bij 
en ik moet zeggen dat hij ou-
derwets gul was met wijwater, 
mogelijk omdat hij de concur-
rentie ervoer van Peerke’s Nat 
waarmee de Tilburgers op de 
zalige klinken.

Het is écht een vondst om in 
het museum Peerke Donders 
neer te zetten te midden van 
de werken van barmhartigheid. 
Hij heeft deze immers als mis-
sionaris onder de melaatsen in 
de praktijk gebracht. Werken 
van barmhartigheid klinkt be-
hoorlijk archaïsch, maar in het 
museum zijn ze uiterst modern 
uitgebeeld. Zo wordt barmhar-
tig werk ‘de hongerige voeden’ 
voorgesteld door middel van de 
fiets van de Tilburgse Broodpa-
ter Gerrit Poels. 
Toen hij zijn acht jaar oude 

fiets voor het museum ter be-
schikking stelde, kreeg hij 
exact dezelfde terug. Het was 
zijn 58e fiets sinds hij in 1968 
begon met het uitoefenen van 
álle werken van barmhartig-
heid in het in Tilburg befaamde 
sociaal pension Huize Poels. 
Het merendeel van die fietsen 
is meegenomen door lieden die 
het zevende gebod niet kennen. 
Tijdens zijn eerste broodtocht 
is Pater Poels met de nieuwe 
fiets gevallen. Hij mankeerde 
niks, maar toch: alsof de duvel 
ermee speelde. 

* ‘De authentieke leer 
moet worden bestudeerd 
en uitgelegd in het licht 
van de huidige onder-
zoeksmethoden en de taal 
van het moderne denken. 
Want de oude geloofsschat 
is één ding, de manier 
waarop deze gepresenteerd 
wordt is iets anders.’
Paus Johannes XXIII.

* ‘Hebben de mensen die 
op een theeplantage wer-
ken ook koffiepauze?
Onbekend.

* ‘Een opinieonderzoek is 
de mensen vragen naar ’n 
mening die ze niet heb-
ben.’
Wim Kan.

* ‘Bewakers van de maat-
schappelijke orde reageren 
op crisis met restauratie: 
wat extra regelen en stimu-
leren en dan komt het wel 
goed…Maar dat is volstrekt 
kansloos en ongewenst.’
Herman Wijffels.

* ‘Samen één parochie zien 
te worden is fietsen in mul 
zand.’
Vrij naar Ruud Lubbers. 

* ‘Het goddelijke breekt 
niet vanuit een vreemde 
hoge wereld ons bestaan 
binnen. Het verschijnt ons 
in iets of iemand híér. De 
aarde en wij-voor-elkaar 
zijn huis en teken van het 
goddelijke.’
Catharina Visser.

* ‘Een Hollander leest bij 
het meer van Galilea een 
bord met ‘Overtocht per 
boot kost € 30,-’ en rea-
geert met: ‘Veel te duur; 
geen wonder dat Jezus hier 
te voet is gegaan.’
Ergens gehoord.

* ‘Zonder reden brand roe-
pen in een volle schouw-
burg kan niet worden 
gerechtvaardigd met een 
beroep op de vrijheid van 
meningsuiting’.
Paul Cliteur, columnist.


