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Onrust in de kerk April 2010
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Er heerst de laatste maanden veel onrust in 
onze Kerk, van binnenuit en van buitenaf te-
weeggebracht door onverkwikkelijke zaken. 
Van binnenuit bracht een praktiserend anders-
geaarde prins Carnaval de communie weigeren 
onrust. De betreffende pasto(o)r ging - op ad-
vies van het bisdom - nog een stap verder en 
weigerde op zondag de communie uit te reiken 
aan de hele geloofsgemeenschap, om niet het 
risico te lopen dat onder hen praktiserende ho-
mofielen waren. Dit riep protesten op tot in de 
kathedraal van het bisdom toe, waar op gelijke 
wijze gehandeld werd. De onrust van buitenaf 
ontstond door de ontdekking van seksueel mis-
bruik door priesters in internaten zoveel jaren 
geleden. De Kerk lijdt door deze gebeurtenissen 
veel schade in een tijd waarin de betrokkenheid 
op de Kerk toch al sterk afneemt.
Wat is hier aan de hand? Het probleem van de 
homofilie werd duidelijk verkeerd aangepakt. 
Niet de past(o)or maakt uit of iemand te com-
munie mag gaan. Dit doet de communicant zelf. 
Hij moet zich afvragen of hij leeft in overeen-
stemming met de leer van de kerk. Is dit niet 
zo, dan nog kan hij motieven hebben om toch 
te communie te gaan. Uiteindelijk is het eigen 
geweten het criterium van handelen. Sommigen 
gaan hiermee wellicht te gemakkelijk om, maar 
dit is geen reden om als past(o)or maatregelen 
te nemen, zeker niet door de hele geloofsge-
meenschap de gelegenheid te ontnemen te com-
munie te gaan. Dit maakt de Eucharistieviering 
welhaast ongeloofwaardig. Zij wordt door de 
Heer juist aangeboden om met elkaar te breken 
en te delen. Gelukkig hebben de betrokkenen 

ingezien een verkeerde beslissing te hebben ge-
nomen. Het kwaad was echter wel geschied en 
er volgden protestacties, waardoor het sacrale in 
feite geprofaneerd werd.
Het tweede probleem is wel zo ernstig. Er is 
seksueel misbruik uit een - ver? - verleden mas-
saal aan het licht gekomen waardoor jonge 
mensen beschadigd zijn. Het is terecht dat zij 
nu in de openbaarheid treden en wellicht ge-
noegdoening eisen. Hoe konden deze praktijken 
ontstaan? In de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw waren internaten gesloten syste-
men, die geen inmenging van buitenaf toeston-
den, zodat er een zwijgcultuur rond deze pro-
blematiek groeide. Onder invloed van het Twee-
de Vaticaans Concilie ontstond er een zekere 
euforie rond het verplichte priestercelibaat. Wel-
licht is dit een reden. Deze euforie rechtvaardigt 
seksueel misbruik niet, maar het misbruik was 
een uiting van de problematiek rond het ver-
plichte celibaat. Natuurlijke behoeften zochten 
zo een uitweg.
Het seksuele misbruik is een aanklacht tegen 
de verplichtingen van het celibaat, dat op onei-
genlijke gronden priesters wordt opgelegd. Uit 
alle ontsporingen blijkt dat de Kerk een andere 
visie op seksualiteit dient te ontwikkelen, die 
rekening houdt met de beleving van de men-
sen. Niet dat alles goed gevonden moet worden, 
maar wel dat er een reële kijk komt op deze 
diepmenselijke behoefte. Ook past het ons te 
bidden voor het herstel van de waardigheid van 
de kerk.

T.B.

Pasen

Weer klinkt 

het nieuwe lied uit tuinen 

waar ’t oud verdriet 

is weggedaan 

en wat zolang 

niet werd verstaan 

dat bloesemt nu 

in duizend kruinen. 

 

We vieren Pasen, 

feest van licht, 

een groot geheim, 

een vergezicht.

Adeleyd

De Roerom van deze maand 
draagt natuurlijk de spo-
ren van de roerige tijden 
die de kerk momenteel be-
leeft (1.8.11.17.18.23). Een 
‘oudgediende’ spreekt zich 
uit over een fusie in Den 
Bosch (10) en er is op spitse 
wijze aandacht voor vreem-
delingen (14). Twee dames 
schrikken er niet voor te-
rug den vreemde in te gaan 
(12.19) en het Bisschop 
Bluyssen Fonds vraagt aan-
dacht (16). De rubriek Sa-
men op pad mag zich in een 
grote belangstelling verheu-
gen (7). Hetzelfde geldt voor 
Gedicht Gedacht (5). Peer 
Verhoeven signaleert gerich-
te ontwikkelingen rond het 
verhaal van het Lege Graf 
(3), Gérard van Tillo schrijft 
over ‘top’ervaringen in de 
bijbel (4) en Huub Schu-
macher gaat verder met een 
kansrijke kerk (6). Verder 
de car toon, Losse Jozefen, 
wat steken boven water (24) 
en de columns (9.9.15). 
Hopelijk draagt De Roerom 
eraan bij om de moed erin 
te houden.
 
Redactie
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Hoewel herhaaldelijk gecor-
rigeerd en nog wel door drie 
mensen is er toch een foutje 
in de Passie van de vos - De 
Roerom maart 2010 p.1 - ge-
slopen. Excuses! De laatste 
drie zinnetjes moeten luiden: 
Hij heej de kiepe van alle ge-
zindte effe lief. 

Een blij boekje

Vanmiddag vond ik de brand-
schone envelop van De Roer-
om op de leestafel. Mijn eer-
ste blik is altijd op de Aanha-
lingSteken, goed voor som-
mige koffiegesprekken.Van 
lieverlee arriveerde ik bij 
de Boeken. Er was een stille 
hoop. En zowaar, je had een 
recensie van mijn boek ge-
plaatst en wat voor een. Ik 
had niet kunnen denken dat 
een zo eenvoudig boek bij de 
meeste lezers zo bijzonder in 
de smaak valt. Jij geeft er een 
verklaring van. 
Ik hoor verder heel positieve 
dingen. ‘Een blij boekje, ligt 
bij ons op tafel.’ ‘Bij een be-
paald verhaaltje huppelen de 
woorden in de zinnen, ik weet 
niet hoe ik het moet omschrij-
ven maar ik werd er heel blij  
van, ben trots op mijn oud-
ste tante!’ ‘Ik was er heel blij 
mee. Ik heb het uitgeleend!’ 
van de man vanwege wiens 
verhaal van eenzaamheid ik 
het heb gepubliceerd. ‘Onze 
pastoor vond het een mooi 
boekje.’ ‘Ik herkende die eer-
ste mevrouw. Dat is onze 
Grace.’ Een medezuster: ‘De 
cover is schitterend. Je uit-
spraak daglicht als verpakking 
van de dag blijft ijzersterk!’ 
Kunstenares Inge Boulonois: 
‘Wat zullen die flamingo’s het 
koud hebben in onze winterse 
sneeuw’ en ‘jou kennende, is 
dat waarschijnlijk ook de ten-
dens van jouw boek.’ Ik heb 
natuurlijk niet alle uitspra-
ken bewaard. Het fijnste is 
nog wat me onlangs in Zwe-
den overkwam. Ik heb daar 
een broer die met botkanker 
in een hospice ligt. De jong-
ste zei: ‘Er ligt een bestseller 
naast de radio. U moet eens 
kijken’. Daar lag mijn boekje. 
Mijn broer is geen prater, zijn 

zonen ook niet. Ze lezen hem 
hieruit voor, maar van liever-
lee ook al uit eerdere bun-
dels, waar mijn eigen familie 
in voorkwam. Ik ben echt blij 
dat ik dit heb uitgegeven. 
Iets anders. Vanwege de pre-
sentatiebijeenkomst heb ik 
er tweemaal 80 ingeslagen. 
Ik krijg namelijk korting bij 
de doorverkoop, en die kan 
ik weer weggeven, net als 
bij mijn boekje Een vreugde 
voor God. De eerste 80 ben ik 
kwijt, de tweede moet nog. 
Iemand kwam aan de deur 
er drie tegelijk kopen, omdat 
het boek behandeld was in de 
Bossche Zelfkrant. Ik bemerk 
dat ik te oud word om ook 
die boekverkoop nog te doen. 
Het heeft voor verschillende 
vrouwenbelangen meer dan 
€ 8.000,- opgeleverd maar nu 
moet er een punt achter. Als 
sommige mensen er bij jullie 
trek in krijgen, laat ze het dan 
bij mij bestellen in plaats van 
bij de uitgever.... Doe mijn 
hartelijke groeten aan Nel. Ga 
door met jullie goede blad. 
 
Theresia Saers

Vertrouwen
 
Vertrouwen zal altijd één van 
de grootste, zeldzaamste en 
gelukkig makende geschenken 
van het menselijke samenle-
ven blijven. Een gezegde van 
Dietrich Bonhoeffer, waarmee 
ik het volledig eens kan zijn. 
Vooral na de tsunami van be-
richten, die ons de laatste tijd 
overspoelen, betreffende de 
vele dingen die fout zijn ge-
gaan in onze kerk, waardoor 
je bijna met enige gêne moet 
bekennen, tot deze kerk te be-
horen. Al blijft het ‘wie zon-
der zonde is, werpe de eerste 
steen’. Het doet een mens dan 
goed, om tijdens het bijwonen 
van een protestantse viering 
in een ziekenhuis het me-
deleven van een andere ge-
loofsgroep te ervaren. In deze 
dienst werd door de predikant 
om gebed gevraagd voor de 
zware tijd die de katholieke 
kerk, hun slachtoffers en gelo-
vigen momenteel doormaak-
ten. Op dat moment is het sa-
menzijn met andere gelovigen 
goed en geeft je vertrouwen in 

de toekomst. Want de leiders 
van de katholieke kerk moe-
ten nu wel gaan inzien dat het 
roer om moet en dat er meer 
openheid van zaken gegeven 
dient te worden, waardoor 
ook gezocht kan worden naar 
hoe het zover heeft kunnen 
komen. 
 
Ria Lemmers-Dekkers, 
Beneden-Leeuwen

Paulien bedankt

Graag wil ik even reageren op 
het artikel Tevredenheid, lan-
dingsbaan voor geluk van Pau-
lien van Bohemen in De Roer-
om van maart 2010. De kracht 
van het artikel bracht me 
spontaan terug bij mijn he-
dendaagse realistische geluks-
baan die mij zo kort nabij is 
in mijn directe omgeving dat 
ik er zo gemakkelijk aan voor-
bij ga. Even stilstaan in het 
hier en nu, beseffen waar het 
werkelijk om gaat. De kleine 
wonderen te zien, te ervaren 
en weer te voelen. Thuisko-
men bij jezelf. Niet te ren-
nen naar het ‘verre’ geluks-
symbool. Mijn geluksbaan, 
mijn hemel, zoals die ook om 
de aarde draait, om daarmee 
in contact te staan en te blij-
ven, mezelf te blijven in deze 
maatschappij, is het mooiste 
wat er is. Dan is alle geluk 
zo voelbaar nabij. Gelukkig, 
ik ben weer geland. Dank je 
wel, Paulien voor dit prachtige 
beeldartikel. Met vriendelijke 
groeten. 

Henny van Herck, 
Oisterwijk

Hou op!

Vanaf het begin zijn we ge-
abonneerd op De Roerom. Het 
wordt tijd jullie toch eens te 
bedanken voor de vele inspi-
rerende en bemoedigende arti-
kelen. Ook het maartnummer 
was weer goed! Wat mij bij-
zonder aansprak was de tekst 
Hou op! van Peer Verhoeven. 
Bedankt en veel inspiratie 
voor de toekomst! Met vrien-
delijke groet.

Hans Eijgenraam, 
Druten
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Peer Verhoeven

Door en voor Pasen

Het Lege Graf

Vóór en ín de Goede Week wordt er veel 
nagedacht over de betekenis van Jezus en 
de zin van de verhalen over zijn opstan-
ding. Soms valt dan je oog op een gegeven 
dat je altijd min of meer over het hoofd 
hebt gezien. Zoals de eigenlijk onthutsen-
de historie van het verhaal van het Lege 
Graf. 

Er zijn drie soorten getuigenissen over Je-
zus’ verrijzenis. Het jongste is het getui-
genis ‘vanuit de Schriften’. Ouder zijn de 
verhalen over de ontmoetingen van Jezus’ 
volgelingen met de gekruisigde Jezus. Het 
oudste is het verhaal over het Lege Graf, 
dat een ervaring en beleving van de vrou-
wen vertelt. Dit verhaal is echter al zó 
vroeg in de geschiedenis van het christen-
dom geïmpregneerd door de rol die Petrus 
in de jonge kerk vervulde, dat je de oor-
spronkelijke, zuivere versie ervan nergens 
meer in de geschreven evangelies terug-
vindt. 

Ondenkbaar
Wie de oudste versie van het verhaal over 
het Lege Graf, zoals te vinden in het evan-
gelie van Marcus, leest hoort de man in 
het wit tegen de vrouwen zeggen dat ze Je-
zus’ volgelingen en Petrus moeten melden 
dat het graf leeg en dat Jezus verrezen is. 
(Mc.14,1-9) Maar mirabile dictu, de vrou-
wen voeren deze opdracht niet uit!
Een opdracht van God of zijn gezant - want 
zo mag je de man in het wit zien - niet 
uitvoeren is in de wereld van de bijbel on-
denkbaar. Dit begreep Matteüs ook en hij 
sluit zijn versie van het verhaal over het 
Lege Graf dan ook af met: ‘De vrouwen 
haastten zich ’t nieuws aan Jezus’ volgelin-
gen te melden’! (Mt. 28,1-8)

Petrus op de voorgrond
Weer wat later in de tijd laat Lucas de vrou-
wen na hun graf-ervaring opgetogen ver-
slag doen aan de apostelen. Die vonden het 
weliswaar feminale ‘beuzelpraat’, maar Pe-
trus besloot toch zelf ijlings naar het graf 
te gaan om polshoogte te nemen. Hij keert 
er ondersteboven en piekerend van terug. 
Hij is in actie geweest, heeft de leiding bij 
het ontrafelen van het ‘graf-geheim’ over-
genomen, maar is er vooralsnog door zijn 
bezoek niet veel wijzer van geworden. (Lc. 
24,1-12) In het jongste evangelie - dat van 
Johannes - gaat Maria Magdalena niet eens 

meer het graf binnen, maar laat ze of moet 
ze deze eer laten aan Petrus en Johannes, 
die volgens Handelingen lange tijd het 
eerste leidende koppel van de christenen 
vormde. Hiermee is een ontwikkeling ten 
einde, die begonnen moet zijn met Petrus 
en zijn metgezellen in het verhaal van het 
Lege Graf in te voegen. (Joh. 20.1-18)

De vrouwen in de marge
Petrus en de zijnen kwamen in het oor-
spronkelijke verhaal over het Lege Graf 
niet voor. Dit verhaal had de hoop en het 
vertrouwen van de vrouwen in het Leven 
en de Levende als thema en enige inhoud. 
Maar naarmate de tijd vorderde is dit ver-
haal steeds meer naar de mannen omge-
bogen en met name naar Petrus, eerste 
primaat van de Jezus’ Beweging. Mogelijk 
zijn het de dominantie van de mannen 
in die tijd en het vermeende recht van de 
christelijke leiders van toen geweest, die 
hier de vrouwen geleidelijk naar de achter-
grond hebben gedrukt.

Geloof en hoop
Door zó met het verhaal over het Lege Graf 
om te gaan laten de vroege christenen wel 
heel duidelijk blijken dat het voor hen niet 
ging over een hard feit, niet over wat hoe 
en waar, maar om het geloof en de hoop 
van mensen - vrouwen als eersten - die ge-
inspireerd door leven en afscheid van Jezus 
van Nazaret zich door zijn dood niet uit het 
veld laten slaan en getuigen van de hoop 
die hen bezielt, - van het leven dat in hen 
bruist en de Levende die hen bewoont. De 
vrouwen hebben omwille van de ‘hiërar-
chie’ een stap terug gedaan of zijn door de 
gezagdragers, die toch eigenlijk ‘de eerst-
gelovenden’ behoren te zijn, teruggezet. 
Desalniettemin blijven zij onverlet de eerste 
zieners die de wanhoop de rug toekeerden.

Toch zij
‘Het blijken vrouwen te zijn geweest die 
het eerst het bericht hebben verspreid dat 
‘Jezus leeft’; onder hen Maria uit Magda-
la... Mede dankzij de ervaringen van deze 
vrouwen lijkt Jezus’ zaak in beweging te 
zijn gekomen ... Wellicht heeft Maria Mag-
dalena een ons onbekende rol gespeeld bij 
het helpen overtuigen der leerlingen
dat de nieuwe levensoriëntatie die deze Je-
zus in hun leven had teweeggebracht door 
diens dood niet zinloos is geworden.’ 
(Edward Schillebeeckx) 

Zoals licht uit duister en de dag uit de nacht -
zoals lente uit winter en lach en traan
uit een bewogen hart - zo ontluikt het wonder 
uit de geheimvolle ziel van de aarde -
hoop en vertrouwen uit het goddelijk diep van de mens.
(Peer Verhoeven)

En dan te bedenken dat 
iedere dag om de paar minuten
zo’n gruwelijke herrieschopper
met veel onmuzikaal gedender
langs de kom van ons dorp scheert ...
Wat zo vaak zoveel kabaal aanricht
vraagt niemand zich meer af ...

We maakten een stiltewandeling
door het ruwe buitengebied.
Er kwam een trein aanrijden.
We zagen hem niet, maar
schrokken van het kabaal
dat deze brutale stoorzender 
hier in de stille natuur maakte. (©
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Gérard van Tillo

Bergen

In de literatuur van een volk weerspie-
gelt zich het landschap waarin het leven 
zich afspeelt. In de Nederlandse literatuur 
keren weidelandschap, polders, water en 
dijken steeds terug. In de literatuur van 
de bijbelse volkeren zijn het bergen, rot-
sen, heuvels en rivieren. Waar die litera-
tuur overwegend uit religieuze geschrif-
ten bestond kreeg het berglandschap ook 
een religieuze betekenis.

Godsbergen
In de oudheid werden bergen gezien als 
verblijfplaatsen van de goden. Bergtoppen 
in wolken gehuld, bedekt met sneeuw en 
ijs, zijn met hun ijle lucht niet geschikt 
voor mensen. Bij onweer klinkt gegrom 
uit het binnenste van de berg en strooit 
de godheid vuur en zwavel uit over de 
onoprechten (Ps.11.6). In de Assyrische 
en Babylonische literatuur komen al my-
thologische voorstellingen voor van ber-
gen als woningen van de goden. Zo is er 
sprake van de Woonplaats der goden en 
de Verzamelingsberg. Dezelfde voorstel-
ling bestond ook in Phoenicië. De berg 
Saphon werd als zetel van Baäl gezien. 
In het Oude Testament komt een Berg 
van Jaweh voor. Het gaat om een berg 
in de woestijn van de Sinaï, die in som-
mige teksten geïdentificeerd wordt met 

(Zach.6,5). In Judith komt Assur met 
zijn leger over de bergen van het Noor-
den, maar de Heer blies hem omver door 
toedoen van een vrouw (Judith 16,5). In 
Psalm 36,7 worden Gods liefde, trouw en 
gerechtigheid vergeleken met machtige 
bergen waarvan de toppen tot in de wol-
ken reiken. In Psalm 48,3 wordt God, met 
een verwijzing naar de Sionsberg, Zijn 
heilige berg en stad van God, ‘onze burcht’ 
genoemd. In de pelgrimspsalmen (120-
134) gaat de tocht van de Hermon in het 
hoge Noorden naar de Sion waar het huis 
van God en het huis van David is.

Bergverhalen
De belangrijkste verhalen en de meest 
indringende boodschappen komen voor 
het religieuze Israël van de bergen. Op 
de berg Moira weerhield de engel Abra-
ham van het offeren van zijn zoon Izaäc, 
waardoor het tijdperk van heidendom en 
kinderoffers voor het Godsvolk werd afge-
sloten. Op de Sion sloot Jaweh tot twee-
maal toe een Verbond met Zijn volk en 
overhandigde Hij aan Mozes de Tien Ge-
boden en het Verbondsboek. Volgens Zijn 
aanwijzingen bouwde Mozes er een hei-
ligdom. De toespraak van Jezus, waarin 
de wet van Mozes verdiept en vernieuwd 
wordt, wordt bij Matteüs eveneens gesi-

tueerd op een berg en wordt nog altijd de 
Bergrede genoemd. De Bergrede procla-
meert het primaat van de innerlijkheid, 
de onthechting aan geld en goed, de vol-
strekte naastenliefde en het kindschap 
Gods. Maar ook bij andere gelegenheden 
worden door de evangelisten de hoogte-
verschillen in het landschap benut om het 
belang van bepaalde teksten te onderlij-
nen. Onder meer de momenten waarop 
Jezus zich in de bergen terugtrekt om te 
bidden. Een geliefde plaats daarvoor was 
de Olijfberg, een viertoppig bergmassief 
ten Oosten van Jeruzalem, waarover ook 
de weg naar Bethanië liep. De namen van 
deze bergtoppen verwijzen naar gebeurte-
nissen met een religieuze betekenis. Op de 
Galileïsche top zouden de engelen gestaan 
hebben toen ze spraken met de leerlingen. 
Van de Hemelvaartstop zou Jezus naar 
de hemel zijn opgestegen. De Profetentop 
dankt zijn naam aan de graven van de 
profeten. In Zacharia wordt de Olijfberg 
aangeduid als de plaats, waar God zal be-
ginnen met het opwekken van alle over-
ledenen aan het einde der tijden. Daarom 
werd het een populaire begraafplaats. Dan 
is er nog de Berg van de Corruptie, waar 
Koning Salomo offerplaatsen voor afgoden 
bouwde voor zijn buitenlandse vrouwen.

Berggeheimen
Voordat Jezus met zijn leerlingen de tocht 
naar Jeruzalem aanvaardde, waar hij zou 
lijden en sterven, neemt hij volgens de 

Veel gebeurtenissen in de Schrift hebben plaats op een berg. De bijbelse bood-
schappen komen uit topverhalen waarvan de herkomst in nevelen gehuld is.

de Horeb. Een andere hoogvlakte, 
de Sion, is door Jaweh uitverkoren 
tot Zijn heilige berg. Maar er zijn 
nog meer hoger gelegen plekken die 
mythologische trekken vertonen. In 
Ezechiël wordt de koning van Ty-
rus door Jaweh van de heilige berg 
naar beneden gestort (28, 14,16). 
Blijkens de vier in Eden ontsprin-
gende rivieren werd ook het para-
dijs op een berg gedacht. En wel-
licht op grond van zijn vruchtbaar-
heid bevindt zich in het gebergte 
van Basjan ook een Godsberg (Ps. 
68,16). 

Aanwezigheid
Verder staan er in het Oude Testa-
ment veel toespelingen op bergen 
en heuvels waar God of zijn kracht 
aanwezig is, zoals in Gen. 49, 26 
waar het gaat over de zegen van 
de eeuwige bergen en de kostelijke 
rijkdom van de eeuwige heuvels. 
De profeet Zacharia zag vier wa-
gens tussen twee bergen van het 
Oosten vandaan komen (Zach.6,1). 
Een engel legt uit, dat het de vier 
winden van de hemel zijn, die 
uitrijden nadat zij hun opwach-
ting hebben gemaakt bij de Heer 

beschrijvingen van Marcus (9) en 
Matteüs (17) Petrus, Johannes en 
Jacobus mee een berg op, waar hij 
voor hun ogen van gedaante ver-
anderde. Het gebeuren wijst voor-
uit naar de verrijzenis. Maar het 
was een gebeuren dat hoorde tot 
de goddelijke sfeer van de berg. Be-
neden gekomen mochten de leer-
lingen er niet over spreken voordat 
de mensenzoon uit de dood was op-
gewekt (Mt. 17,10). In Jeruzalem 
vond het verlossingsmysterie ten 
slotte zijn voltooiing in Jezus’ dood 
en verrijzenis, beide gesitueerd op 
een berg. Marcus vermeldt, dat ze 
hem naar Golgotha (schedelplaats) 
brachten. De naam zou ontleend 
zijn aan de vorm van de overhel-
lende rots of eenvoudig een plaats 
die zich verheft betekenen. Deze 
hoogte werd ook wel de Calvarie-
berg genoemd. In het verhaal over 
het lege graf bij Matteüs verwijst 
een engel de leerlingen naar Gali-
lea, naar de berg waar Jezus hen 
had onderricht (Mt. 17). Bij zijn 
hemelvaart verdween Jezus uit het 
zicht (Hand. 1,9). Sinds die tijd 
zijn de toppen weer in wolken ge-
huld en zwijgen de bergen.Sinaï
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Internetten

Onze moeder was een schat, 
die kookte, naaide, dagelijks bad. 
Nimmer was haar iets te veel. 
Ieder kreeg op tijd zijn deel. 
En vader kreeg voor ieder klusje 
altijd weer een dankbaar kusje. 
’s Avonds rustig bij de haard, 
’s zondags lekker appeltaart. 
Helaas, ‘t is over met de pret;
mammie is aan ‘t internet. 
Nog steeds is pappie in de weer, 
maar hij krijgt geen kusje meer, 
zit vaak zielig bij de buis. 
Mammie liefkoost nu een muis. 
Nooit meer is er appeltaart;
’t is Hotmail, Dot Com, Apestaart. 
Zelden is er warm te eten; 
haar kookkunst is ze mooi vergeten. 
Internetten uur na uur. 
Eten trekken uit de muur;
een bal gehakt en een kroket, 
want mammie is aan ‘t internet. 
Laatst verloor zij duizend yen, 
poker spelend met Dzjapaen.
En een man uit San Francisco 
wil nu met haar naar de disco. 
Ze deed zich voor als ‘n jonge meid 
en nu raakt ze hem niet meer kwijt. 
Pappie gaat alleen naar bed, 
Want mammie is aan ‘t Internet !

Auteur ons onbekend,
ingestuurd door Xavier van der Spank

Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Er worden De Roerom meer gedichten en gedachten toege-
stuurd dan te plaatsen zijn. De redactie maakt daarom een keu-
ze. Maar wat deze maand geen plaatsje krijgt kan dit in de toe-
komst mogelijk wel krijgen. 

Nieuw Marialied  

Wij schenken U zelden kronen van rozen
en noemen U nauwelijks nog Sterre der Zee.
Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen,
want ook voor ons heeft U alles nog mee.

Ja, ons spreekt het aan dat U het riskeerde
om zonder begeleiding op tocht te gaan.
Was het uw moeder, die dit aan U leerde
of had U vanbinnen een stem verstaan?

Had U dan geen vrees zo alleen te lopen
en voelde U zich niet door gevaren bedreigd;
of had U de rust van mensen die hopen,
dat wie gelooft ook bijstand verkrijgt?

O, Moeder Maria, U wordt niet vergeten.
Wij hebben van U zelfs een eigentijds beeld.
Want Vrouwe der Mantelzorg mag U nu heten.
Weet toch dat U zo ons aller hart steelt!

Joke Forceville-van Rossum, 2010

Blauw oog

Veel kleuren uit de regenboog
treft u aan in mijn blauw oog.
’n Brilhematoom, zelfs een halve
verdwijnt niet door een beetje zalven.
Slechts tijd zal de kleuren doen vervagen
en ondertussen rijzen bij u vragen:
Liep ze tegen een deurpost aan?
Of is dit het gevolg van slaan?
Een volle rechtse op het oog,
geeft - dat hoeft zeker geen betoog – 
een dergelijk kleurrijk resultaat!
Wat was de oorzaak van dit kwaad?
Het was geen huiselijk geweld
dat mij onlangs heeft geveld.
Toch was het wel een huisgenoot, 
waardoor mijn oog van kleur verschoot.
Toen ik niet stevig in mijn schoenen stond 
werd ik omgetrokken door mijn hond.
De zonnebril in mijn gezicht gedrukt:
de tackle was volmaakt gelukt.
Mijn viervoeter, als immer trouw, 
maakte mij tot gevallen vrouw.  

Anne Franken 08-04-2010

Gelouterd wachten

Goede God wij zijn ten einde raad
Want ons verleden blijft ons vervolgen
Misbruik en onrecht ligt nu op de straat
Men brengt aan het licht wat lang werd verborgen

Hoog waren de woorden in onze mond
En treurig de praxis van misbruik en lijden
Wij hadden geen oog voor de rokende lont
Miskenden de tekens van plaatsen en tijden

Meer dan het recht heeft men aanzien gezocht
En schending van mensen zorgvuldig verzwegen
De wereld voelt zich bedrogen bedot en bekocht
Zij klagen een kerk aan die leed bracht geen zegen

Hoe lang nog moeten de heiligen lijden
Hoe lang nog sleurt men uw bruid door het slijk
Wij willen het kwaad in ons midden bestrijden
En wachten gelouterd de komst van uw rijk

Nico Tromp msc
14-03-2010

Paaszaterdag

wederopstanding 
in het leven
ternauwernood 
door licht omgeven
een steen verlegd 
uit de schaduw 
van mijn leven

Henny van Herck 
03-04-2010

Jouw tijd

Je kunt vermoeden wat je wilt,
het mag niet baten, de tijd is
eigenwijs, alert en zeer brutaal;
je kunt verlangen wat je wilt
in alle talen, in de verzuchting
van je hart, het helpt je niet.

Je kunt berusten in je lot, er
is niets anders dan wat je toevalt
op je weg, zo zal het gaan; en
wie je bent en wat je doet: het
heeft geen voorrang, je bent
afhankelijk en broos in je bestaan.

Je kunt slechts bidden en berusten
in je dagen, je lot erkennen en
aanvaarden, hoe dan ook; je kunt
slechts blij zijn met de kwetsbare
momenten die tot je komen, 
helemaal om niet; ondanks verdriet.
Als je de dag plukt in de heel
kleine dingen, als je je in Gods
armen hebt gevleid, als je je ziel
oproept om lof te zingen, als je
je tranen in den treuren hebt
geschreid; dan komt jouw tijd.

Ine Verhoeven
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Alle kans voor de kerk!
Huub Schumacher

Kerken hebben iets weg van familiever-
banden, van groepen gelijkgestemde men-
sen wat betreft de vormgeving van chris-
telijk geloven. Elke kerk heeft haar eigen 
aanvoelen van wat Jezus Christus over 
God te zeggen heeft en hoe je dit handen 
en voeten kunt geven in de samenleving 
van vandaag. Er zijn vele kerken rond Je-
zus Christus. De theologe Manuela Kalski 
zegt dat Jezus misschien wel het groot-
ste projectiescherm aller tijden is. Elke 
kerk pikt eruit wat van haar gading is. 
Maar achter al die verschillen gaan men-
sen schuil die hevig verlangen naar de 
verwerkelijking van het bijbelse visioen 
‘het goede leven voor alle mensen’. En al-
lemaal vermoeden ze - vanuit een eigen 
kijkrichting - dat die timmermanszoon uit 
Nazaret, levend aan het begin van de ge-
wone jaartelling, daar behartenswaardige 
dingen over te melden heeft. 

Jezus de basis 
Hoe er een kerk uitziet is sterk afhanke-
lijk van hoe haar leden naar Jezus kijken. 
Bij hem ging het volledig om de zaak van 
God, het geluk van alle mensen. Jezus 
zet zijn liefde voor God om in een in-en-
in goede medemenselijkheid. Daar hoeft 
voor Jezus niet zo nodig een joodse wet 
of priesterlijk gezag tussen te zitten. Hij 
wordt gekruisigd om de manier waarop 
hij God in zijn leven vertaalt. Zijn volge-
lingen getuigen daarna dat God hem uit 
de dood heeft opgewekt. Zij zetten hem 
in hun verbeelding een prachtige kroon 
op zijn hoofd: Mensenzoon. Daarmee 
spreken ze uit dat hij voor hen het proto-
type is van de ware mens op wie zij wil-
len gelijken. Jezus is hun Heer. Zo vormt 
elke kerk voor haar gevoel een kring rond 
hun ‘Kurios’ (de Opgestane Heer; hier 
komt ook woord ‘kerk’ vandaan). 

Verliefd
Op deze Mensenzoon zijn christenen ver-
liefd en dat terwijl ze zelf - zoals hij in 
zijn tijd ook - van kop tot teen deel uitma-
ken van een vaak weerbarstige chaotische 
wereld waarin het met dat gedroomde 
‘goede leven voor alle mensen’ zo vaak 
fout gaat. Jezus moet voor hen de spil zijn 
bij de verwezenlijking van hun religieuze 
droom. Daarom ook hebben ze een deel 
van zijn naam - Christus - gebruikt om er 
hun eigen geloof mee te typeren; het heet 
vanaf dan ‘christelijk’ geloof. 

Doel van kerk is er niet
Dat doel waarvoor de kerk er is - het goe-

de leven voor alle mensen - bestaat niet; 
het bevindt zich als verbeelding tussen 
onze oren, maar het kan ons wel met de 
Mensenzoon voor ogen inspireren het al-

kerk opgegroeid. Die kerk verstond zich-
zelf niet als middel, maar als doel. Zij was 
er niet voor mij, maar ik voor haar. Het 
ging om het instituut. Nu is het vaak nog 
zo. Altijd zijn er velen die bij kerk graag 
denken aan een belangrijk en groots insti-
tuut, met een gewichtig ambtenarenappa-
raat, strenge rechtsregels, precies voorge-
schreven gebruiken, grote sacrale gebou-
wen ... Wie zou ik zijn om dat te minach-

Het gaat niet over de bestaande kerk. Die heeft haar kansen verspeeld. Maar 
over kerken die met hun tijd meegaan en erin slagen de hang van hun leden 
naar ‘het goede leven voor alle mensen’ enigszins te bundelen en richting te 
geven. Voor zulke kerken is er alle kans. 

vast voor een stuk te 
realiseren. Mensen die 
in zijn naam kerk zijn 
willen op hun beste mo-
menten naasten worden 
van hen die hun pad 
kruisen. Om dit te kun-
nen opbrengen en vol 
te houden hoeven ze 
eigenlijk niet zo veel te 
doen. Hun reservetank 
zit altijd vol. Van hun 
grote inspirator Jezus 
weten ze immers dat er 
al lang en veel eerder 
een onvoorstelbaar grote 
Liefde verliefd is op elk 
mensenkind, dus ook 
op hen. Er is daarom 
geen enkele reden te be-
denken om, na welke 
zwakte of misslag dan 
ook, bij de pakken neer 
te zitten. Je mag altijd 
weer opstaan om de 
draad op te nemen.

Kerk verzorgt onze speciale tic
Om een dergelijke innerlijke overtuiging 
in je levendig te houden zijn - ondanks 
de genoemde reservetank - een eigen 
vorm van toeleg en het regelmatig gesprek 
en samenzijn met anderen met dezelf-
de christelijke tic maar moeilijk te mis-
sen. Die tic vraagt om goede verzorging. 
Christen bén je eigenlijk nooit, je kunt 
het hooguit een beetje worden. Het woord 
‘verzorgen’ is gevallen. Onontbeerlijk en 
ook medeverantwoordelijk voor deze zorg 
is dat, wat we ‘kerk’ noemen. Kerk houdt 
je bij de les die je zelf gewild hebt.

Kerk als nestje 
Kerk zo zien, als het nestje dat je helpt 
om met anderen samen in de buurt van 
dat typische visioen van de Mensenzoon 
te blijven, daar kan ik wat mee. Kerk 
moet het vuurtje bij me opstoken om me 
opnieuw in dat avontuur te gooien. Kerk 
leert me veel, probeert me te laten mee-
genieten van het Geestvuur dat door de 
bijbel raast, brengt me aan het vieren, aan 
het zingen. 

Kerk middel
Zelf ben ik als kind in een heel andere 

ten? Maar dan ben ik het toch eens met 
Copray, Schillebeeckx, Küng, Hendrikse, 
Kuitert en vele anderen die durven zeggen 
dat de bestaande kerk haar kansen gemist 
heeft. Kijk alleen al naar de talrijk reli-
gieuze christenen die de bestaande kerk 
verlaten omdat zij haar met de beste wil 
van de wereld niet meer kunnen ervaren 
als broodnodig opwarm-nestje voor hun 
christen zijn in de wereld van vandaag.

Hoe er uitzien?
Met in eigen omgeving het bisdombeleid 
dat veel kleine en levendige parochiege-
meenschappen opoffert aan een onuitroei-
bare centralistische Romeinse machtsdrift, 
moet gezegd worden dat een goede ver-
zorging van de kleine groepen van chris-
tenen, die om welke reden dan ook ‘iets 
met elkaar hebben’, heel erg belangrijk 
is. Als kerk niet meer dichtbij mensen ge-
beurt, gaat het nergens meer over. Iedere 
kerkelijk-professionele kracht van van-
daag, gewijd of niet, zou alle uren van de 
dag moeten besteden aan het wekken van 
talenten die schuilgaan in de ‘plaatselijke’ 
geloofsgemeenschappen zodat zij zelf alles 
kunnen ondernemen waarvan ze vinden 
dat het hun christelijke visioen ten goede 
komt. Ja álles, bedoel ik. 

Als kerk niet bij mensen gebeurt...
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Verstand of wijsheid?

Erick Mickers

Samen het leven vieren kan binnen en 
buiten de kerk. Waar deze twee elkaar 
ontmoeten wordt geloven doorleefd ge-
loof. Door verstandelijk beperkte men-
sen worden mij wijsheden aangereikt 
die voortkomen uit dit doorleefd geloof. 

Tegen het einde van de zomer vinden vo-
gels in onze tuin hun weg naar de rijpe 
vlierbessen. Ze snoepen ervan en zoe-
ken dan net boven mijn auto een plek 
waar ze het verteerde de vrije loop laten. 
Wil ik dan ’s morgens vertrekken met 
de auto, dan moet ik eerst met een em-
mer water de voorruit reinigen. Soms heb 
ik daar geen tijd voor en ga ik, voorzien 
van paarswitte vlekken op mijn voorruit, 
op reis. Ook die dag, op weg naar Frans. 
‘Pastor, wat zit daar op je auto?’, vraagt 
Frans. ‘Och’, zeg ik, ‘dat is duivenpoep. 
Die weten elke avond precies mijn auto te 
vinden.’ Een dikke lach komt op het ge-
zicht van Frans. ‘Ha, ha, een duif. Zo zie-
de maar weer, pastor, de heilige Geest is 
overal.’ Weken lang ben ik ’s morgens ver-
trokken zonder de heilige geest te hebben 
weggespoeld en telkens verscheen een 
glimlach op mijn gezicht. 

Mens
Een andere keer vroeg Frans me: ‘Pastor, 
wat ga de vandaag nog doen?’ Ik had die 
zondag niet veel bijzonders gepland en 
dus bleef ik het antwoord schuldig. ‘Wat 
heb je gisteren dan gedaan?’, vroeg Frans. 
‘Hout gehakt’, zei ik. ‘Hout gehakt?’ ‘Ja, 
hout voor de open haard, om het thuis 
lekker warm te hebben.’ Dat gaf Frans di-
rect een ander inzicht. ‘Och ja pastor, ge 
bent naast pastor ook nog gewoon mens, 
hè!’ We hebben er samen hartelijk om 
kunnen lachen, maar de wijsheid was niet 
minder waar. 

Duif
Het overkwam mij als mens dat ik een tijd 
het werk moest neerleggen. De psycho-
loog liet me zelf ontdekken dat ik over-
spannen was. Na verloop van tijd pakte 
ik het werk weer op. Een cliënt vroeg hoe 
het met me ging en wanneer ik weer be-
gon te werken. Een groot compliment! 
Blijkbaar vonden ze wat ik bij hen deed 
geen werk, maar gewoon warme belang-
stelling. Dat die twee zaken ook gecombi-
neerd kunnen worden zie ik dagelijks in 

de zorgverlening, maar dat werd op dat 
moment toch niet zo gezien. ‘Was je over-
spannen, pastor?’, vroeg Johan. ‘Ja, Jo-
han, ik had even tijd nodig voor mezelf.’ 
‘Oh’, zei Johan, ‘da is nie niks.’ Hij was 
een tijdje stil. Uit het niets begon hij toen 
weer: ‘Overspannen, dat is als een duif!’ 
‘Als een duif, Johan?’ ‘Als een duif in een 
kooike.’ ‘Een duif in een kooike?’ ‘Ja’, zei 
Johan, ‘een duif in een kooike fladddert 
van links naar rechts en wit nie waar ie 
het zuuken moet!’ Ik was er stil van. Wat 
een ongeëvenaard wijs man! 

Doop
Later heb ik deze wijsheid meegenomen 
in de samenviering die elke maand plaats 
vindt in Velp, tijdens het feest van de 
doop van de Heer. In het evangelie komt 
de heilige Geest in de gedaante van een 
duif wanneer Jezus wordt gedoopt. Blijk-
baar is de doop niet bedoeld om mensen 
met allerlei regels te kooien, maar veeleer 
om hen te laten leven in vrijheid zodat ze 
volledig mens kunnen zijn. 

Gras
Veel mensen zitten in een kooitje, door 
anderen of door henzelf gemaakt. En 
soms lijkt God niet aanwezig in dat kooi-
tje, dat leven. Wanneer weet je dat God 
toch aanwezig is. Waaraan zie je dat? Ik 
vroeg het aan wijze Johan. Zonder om-
haal antwoordde hij: ‘Zolang het gras nog 
groeit, is God er ook!’ Met veel ontzag heb 
ik dat weekend het gras gemaaid. 

Theatergroep Spring Vught  
 
Maandag 15 februari was het twintig 
jaar geleden dat Theatergroep Spring het 
levenslicht zag. Spring is een groep van 
ongeveer twintig mensen met een ver-
standelijke beperking, die bijna dage-
lijks een aansprekend eigentijds toneel-
spel speelt.

Karien Leermakers, de huidige regisseu-
se, staat inmiddels bijna tien jaar voor de 
groep. ‘Ik doe het met ontzettend veel ple-
zier, maar in augustus wil ik het stokje 
toch overgeven, omdat de groep toe is aan 
een nieuw gezicht’, aldus Karien. Naast 
deze wisseling van de wacht kent de thea-
tergroep nog een andere uitdaging. Ge-
bouw Schoonveld in Vught is niet langer 
beschikbaar voor de repetities. Er is een 
uitwijk geboden naar een gebouw van 
Haerendael, waar in april de voorstel-
lingen De Tijdmachine plaatsvinden. Dit 
‘vreemdgaan’ is van tijdelijke aard. De 
binding met Vught is immers groot en ge-
sprekken met een stichting van gelijke 
doelgroepen voor huur zijn in volle gang. 

Strak op de wind
De toneelgroep moet ieder jaar financieel 
wel strak op de wind zeilen. Met aller-
lei bokkensprongen houdt men het hoofd 
boven water. De gemeente-subsidie en 
de contributie van spelers zijn niet toe-
reikend. Gelukkig steunen enkele chari-
tatieve instellingen Spring. Ook onderne-
mers laten ons niet in de steek. Zoals de 
Lionsclub die in 2007 met € 7.000,- over 
de brug kwam. Verder heeft Spring een 
groepje vrienden die jaarlijks een donatie 
doen. Uitbreiding van de vriendenclub is 
zeer welkom. Ook zoekt men uitbreiding 
van het team vrijwilligers. Zonder hen 
kan Spring immers niet verder.

Redactie

Samen op pad

Onder de titel Samen op pad besteedt De Roerom maandelijks aandacht aan 
wat mensen met een beperking doen en aan wat voor en met hen gedaan 
wordt. Deze maand een bijdrage van Erick Mickers, geestelijk verzorger 
Dichter bij en over de Vughtse Theatergroep Spring. 

Speeldata Spring
25 april om 14.30 uur; 23 en 24 april om 
20.00 uur. Raamse Akkers 15, Haaren.

Informatie op www.theatergroepspring.nl
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Met ‘Alle tollenaars en zondaars kwamen 
hem opzoeken en naar hem luisteren’ be-
gint het verhaal (Lukas 15, 1-32). ‘Maar 
zowel de Farizeeën als de schriftgeleer-
den zeiden morrend tegen elkaar: die man 
ontvangt zondaars en eet met hen.’

Geen herkenning
Jezus’ tegenstanders herkennen hem dus 
niet in zijn omgang met mensen die voor 
hen als verachtelijk gelden. Met name dat 
hij met hen aan tafel gaat. Samen eten is 
toch een teken van vertrouwen en nabij-
heid? Jezus verantwoordt zijn omgaan 
met mensen die er volgens de normen van 
de religieuze leiders niet bij horen met 
behulp van drie parabels. De derde para-
bel is het verhaal van de vader met twee 
zonen, waarvan de jongste de wijde we-
reld intrekt en van de goede weg afraakt, 
terwijl de oudste thuis blijft en het werk 
doet. Als de jongste tot inkeer komt en 
weer de weg naar huis zoekt, snelt zijn 
vader hem tegemoet en ontvangt hem har-
telijk. Dat wekt de afgunst van de oudste. 
‘Als jullie je niet in mij herkennen’, zo wil 
Jezus met deze parabel zeggen, ‘in wie 
van de verhaalfiguren herken je jezelf dan 
wel?’ Zo worden zij en ook wij die dit ver-
haal nu horen aan het denken gezet. 

Uitnodigen
Ja, als die verloren zoon voortaan maar 
weer netjes zijn vader dient en al zijn ge-
boden onderhoudt zoals de oudste, zal 
hij weer geaccepteerd worden. Maar die 
geijkte gedachtegang wordt doorbroken 

door de vader. Zijn jongste zoon hoeft niet 
eerst een hele schuldbelijdenis uit te spre-
ken. Nee, hij snelt hem tegemoet en ver-
welkomt hem. Barmhartig en warmhartig, 
niks opgeheven vingertje, niks buigen in 
het stof om weer genade te krijgen. Zoals 
pater Jan van Kilsdonk eens formuleerde: 
‘Schuldige mensen zijn nooit te bekeren 
door ze te beschuldigen; alleen door ze te 
eerbiedigen.’ Maar de oudste zoon denkt 
daar heel anders over. In hem projecteert 
Jezus zijn critici, degenen die vinden dat 
het goede beloond en het kwade gestraft 
moet worden. En het is duidelijk dat zij 
de geboden zoals ze door de officiële leer 
worden uitgelegd goed vinden. En het kan 
best zijn dat die officiële leer klopt, maar 
mensen uitsluiten omdat hun leven an-
ders verloopt dan de leer voorschrijft, doet 
Jezus nooit. Hij treedt niet oordelend of 
veroordelend op. Hij is even uitnodigend 
en welwillend als de vader van de verlo-
ren zoon.

Ruimhartig
Deze vader die het beeld is van God, heeft 
een ruim hart waarin plaats is voor velen. 
Zo probeert hij ook het hart van zijn oud-
ste zoon te verruimen. Prima dat je zo je 
best doet, maar het gaat toch niet alleen 
om onze eigen zaak. We moeten onze 
deuren openhouden voor hen die anders 
zijn, die althans in jouw ogen niet zo per-
fect zijn. Laat de ander mee profiteren van 
jouw rijkdom. Het is zoals drugspastor 
Ricus Dullaert een keer antwoordde op 
de vraag waarom hij het zo uithield met 

schriften weten. Zij herkennen in hem de 
ruimhartigheid van de vader die elk mens 
van goede wil insluit. 

Goed en kwaad
Wat jammer dat de officiële kerk tegen-
stellingen schept tussen mensen die le-
ven volgens de officiële normen en hen 
die daarvan afwijken. En seksualiteit is 
daarbij de zondebok. Kerkleiders menen 
dat ze in Gods naam geroepen zijn bijbel-
teksten volgens één bepaalde leer uit te 
leggen. Een leer waarin iedere vorm van 
seksualiteit buiten het huwelijk zondig 
is, omdat het volgens hen ingaat tegen de 
scheppingsorde. Na al die onthullingen 
over seksueel misbruik door celibatairen 
zou ik de kerkleiders willen vragen: mag 
het wat bescheidener, jullie oordeel over 
mensen? Dan herken ik me meer in bis-
schop Augustinus die vanuit zichzelf weet 
dat de mens een spanningsveld is tus-
sen goed en kwaad en daarom tegen de 
scherpslijpers zegt: ‘Het heeft geen zin al-
tijd met de vinger naar anderen te wijzen. 
Zoek niet de ongerechtigheid uit te roeien 
als iets vreemds buiten jezelf, zie wat er 
in jezelf met jou strijdt.’ Daarom kiest hij 
voor een volkskerk, waar iedereen wel-
kom is. Laat de beoordeling maar aan God 
over, onze enige wet is die van de onder-
linge liefde (preek 90). 

Eigen geweten
Gelukkig dat de leiding van het bisdom 
ons later die aloude kerkelijke regel in 
herinnering bracht dat ieder zijn geweten 
moet volgen. Vanuit die regel kon bisschop 
Bekkers zeggen - toen in de jaren zestig 
van de vorige eeuw de geboortebeperking 
aan de orde kwam - dat dit een gewetens-
zaak is van het echtpaar en van niets en 
niemand anders. ‘Zielzorger of welke raad-
gever ook,’ zei hij toen, ‘moet zoveel mo-
gelijk dat eigen geweten tot zijn recht la-
ten komen.’ Geleid door de genuanceerde 
tekst van Jo Tigcheler in zijn bezinning op 
Lucas 9,28-36 kunnen wij in deze geest nú 
zeggen: Als iemand wordt aangesproken 
en geïnspireerd door Jezus en zijn bewe-
ging dan hoort hij of zij er bij en kan niet 
worden buitengesloten op grond van een 
leefwijze waartoe hij/zij zich in eer en ge-
weten geroepen voelt en waardoor niemand 
kwaad wordt berokkend.

Bezielend
Wat fijn als mensen van goede wil langs 
omwegen dan toch weer een christelijke 
gemeenschap vinden waar ze welkom zijn 
zoals ze zijn. Dan is er feest en vreugde 
omdat hij/zij weer een thuis heeft gevon-
den. Wat zou het goed zijn als bezielende 
spiritualiteit het steeds meer gaat winnen 
van benauwende kerkregels en betutte-
lende moraal!

Hem herkennen
Joost Koopmans

Terwijl de katholieke kerk zo negatief in het nieuws was door onthullingen 
over seksueel misbruik op internaten en door het gedoe rondom communie-
regels, werd in de liturgie van zondag 14 maart - halfvasten - de parabel van 
de Verloren Zoon en de barmhartige vader gelezen. Deze lezing was voor mij 
aanleiding om - los van de hype die de media er van maken - tijdens de over-
weging wat nader in te gaan op met name die strakke regels. 

zijn bijzondere vorm van 
pastoraat: ‘Van wie veel 
ontvangen heeft mag ook 
veel gevraagd worden!’ 
Geen wonder dus dat Je-
zus zo’n grote aanhang 
had bij mensen die er 
volgens de officiële nor-
men niet bij hoorden. Die 
aanhang bleek ook vorige 
maand bij de verzamelde 
menigte voor de St. Jan 
in Den Bosch. Ik bedoel 
niet degenen die uit wa-
ren op een rel, maar de 
kerkgangers die protes-
teerden tegen het com-
munieverbod voor gelo-
vige homo’s met een rela-
tie. ‘Jezus sluit niemand 
uit’, zo lieten ze via op-Broeder Max (Victor Van Meerbeeck f.c) De Verloren Zoon



9DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 8 n APRIL 2010www.deroerom.nl

0ngemak

Het ongemak. Een lofzang op 
het ongemak, dat zich ver-
wacht en onverwacht mani-
festeert in het verborgene en 
in het openbaar. Een poort die 
niet goed sluit en altijd even 
moet worden opgetild zodat 
hij goed in het slot valt. Een 
schouder die na de operatie bij 
een verkeerde beweging scher-
pe pijnscheuten geeft. Dit is 
het ongemak dat moet worden 
verholpen, omdat we liever 
een leven zónder willen.

Het ongemak is ook de oude 
vrouw die vóór je bij de kassa 
staat en zoekt naar kleingeld 
om af te rekenen, terwijl jij 
grote haast hebt. Het ongemak 
is de baby van de buren die 
zijn huilbui heeft op het mo-
ment dat jij in alle rust van de 
stilte wilt genieten. Dit is het 
ongemak dat moeilijker te ver-
helpen is, hoewel we het graag 
zouden willen. We kunnen na-
melijk ‘niet meer zoveel van 
elkaar hebben’.

Het ongemak is de baan die 
je zo graag zou willen hebben 
en nu aan je neus voorbijgaat. 
Het ongemak is de jongere die 
andere toekomstplannen volgt 
dan de plannen die de ouders 
jarenlang maakten. Het on-
gemak is het kind dat achter-
blijft bij de andere kinderen op 
school, ook al doet het nog zo 
z’n best. Dit is het ongemak 
waarmee we ‘moeten leren le-
ven’.

Het ongemak vergezelt ons 
als een betrouwbare partner. 
In de last van het ongemak 
laat zich een wereld kennen 
die wij zelf niet kunnen beïn-
vloeden maar die eerder óns 
beïnvloedt. In het ongemak 
ervaar ik hoe mijn leven is 
ingebed in een grotere en mij 
onbekende wereld. In een sa-
menleving gericht op luxe en 
comfort is het ongemak mis-
schien moeilijk te verdragen, 
maar wellicht de laatste mo-
gelijkheid voor religieus er-
varen. De poort mag van mij 
blijven klemmen. En ik wil 
graag last van jou, mijn me-
demens, hebben.

De lente hangt in de lucht. Terwijl het poli-
tieke landschap flink in beweging is, de aarde 
op plaatsen schudt en beeft, het weer soms 
van de kaart is en de Kerk op drift. Uit vuur 
en ijzer, zuur en zout… etc.
Gelukkig maar denk ik dan, dat de natuur 
zich altijd weer opnieuw laat ervaren en be-
leven. Elke dag weer komt de zon op, elk sei-
zoen kleurt weer zichzelf, elk jaar weer komt 
de cirkel van groeien, bloeien en snoeien 

vrouwen, illegalen, armen, ouderen ook… 
Vreselijke vormen van machtsmisbruik, con-
cluderen we voorlopig. En tijdens de lunch 
proberen we onze eigen rol, onze eigen ver-
antwoordelijkheid hierin te vinden. Verbeter 
de wereld, begin bij jezelf. We bestellen een 
Max Havelaar koffie.
Tijd voor de Hermitage. Zoveel al over ge-
hoord en gelezen. Ik ben vooral benieuwd 
naar het gebouw zelf, het voormalige Amstel-

Nieuwe Rol 
Jeanne van Leijsen

rond. Een buitengewoon en wonderlijk ge-
beuren vind ik dat. Steeds hetzelfde ritme, 
steeds een nieuwe vorm. De Natuur - met 
hoofdletter - speelt haar rol subliem. Een con-
stante in het Leven - ook met hoofdletter. 
Medio maart doet zoonlief een beroep op 
onze ouderrol. Hij is met zijn lief een week-
je wintersporten. Hun appartement is in de 
verkoop en juist deze week zijn er enkele 
bezichtigingen. Bovendien staat er voor het 
weekend een heuse huizentocht gepland door 
de Amsterdamse Rivierenwijk. Wij reizen 
voor een dag of vier af naar de hoofdstad en 
passen dus op hun stek. Tussen de afspraken 
door ‘doen’ we Amsterdam. Een flauw zon-
netje kruipt zo nu en dan tussen de wolken 
door en het is heerlijk flaneren door Oud-
Zuid, over de Albert Cuyp, langs grachten en 
panden en op het Waterlooplein. 
Manlief schiet weer veel plaatjes en beiden 
worden we erg geraakt door reuzeposters op 
grote panelen, die in keurig gelid voor de 
door de ochtendzon beschenen gevel van de 
Stopera staan. Deze platen verbeelden op een 
indringende manier de verschillende manie-
ren van menselijke uitbuiting. Van kinderen, 

hof waar eeuwenlang ouden-van-dagen op 
respectvolle wijze hun oude dag beleefden. 
Versteld sta ik van het feit dat in 2007 de laat-
ste bewoner pas vertrok, er toen een immense 
verbouwing heeft plaatsgevonden en nu in 
2010 alweer een tweede expositie is geopend. 
Goede timing voor een nieuwe bestemming. 
Een nieuwe rol. Waarom moet het Rijks dan 
zolang dicht? Waarom zoveel ge-emmer over 
de Noord-Zuidlijn? Kwestie van je verantwoor-
delijkheid nemen en terdege voorbereiden, 
denk ik dan. Kortom: je rol goed spelen. Na 
de rondgang langs ‘Les Fauves’ als Matisse, 
Picasso, Kadinsky en Malevich, schuiven we 
nog even aan op een bankje in de zon, uitkij-
kend over de Amstel. Naast ons een ouder stel, 
dat ook op een huis en - belangrijker nog - op 
een zieke poes van kinderen moet passen Zij 
komen van de Veluwezoom en wij uit West-
Brabant. Tegen vijf uur stappen zij op om voor 
de kat te zorgen en wij maken ons op voor 
een potentiële koper. Zit mijn jasje goed, zit 
mijn dasje goed? Wij en zij klimmen weer op 
het podium van het alledaagse leven en spelen 
onze rol met verve.

Stopera Amsterdam architecten Cees Dam en Wilhelm Holzbauer, 1986  (©Foto: Jac van Leijsen)
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Er was eens ... een kleine actieve paro-
chiegemeenschap met een groep hard-
werkende mensen die zorgde dat de ge-
meenschap vorm bleef houden ... een 
groep die zorgde dat er zoveel mogelijk 
een priester was om samen met die ge-
meenschap eucharistie te vieren; verder 
zorgde die groep voor mooie gebedsvie-
ringen wanneer er geen priester beschik-
baar was ... een groep die onder de naam 
Samen Geloven allerlei diaconaal werk 
deed ondermeer met allochtonen en cur-
sussen gaf over bijbel en andere verdie-
pende bijeenkomsten organiseerde ... 
Eens was er een kinderkoor dat een aan-
tal malen per jaar een thematische ge-
zinsviering verzorgde en daarmee volle 
kerken trok ... Er was een klein dames-
koortje dat op de eerste zondag van de 
maand de dienst opluisterde ... er was 
een groep kosters en er was een groep 
collectanten ... Er was een parochieblad 
dat door een redactie van zes personen 
werd volgeschreven, in eigen beheer ge-
drukt en door een grote groep vrijwilli-
gers huis aan huis bezorgd. Er was eens 
... maar het sprookje is over.

Een kwade dag
Op een kwade dag stuurde de koning een 
afgezant naar de ‘Lucas’ en deze afgezant 
deelde mee dat er besloten was tot een 
fusie met de binnenstad. In eerste instan-
tie zou er helemaal niets veranderen. Er 
kwam alleen maar ondersteuning! Toen 
de afgezant ten tweede male verscheen 
vertelde hij dat hij voorlopig de baas was 

Jo van Hoek

Fusieleed

De koren
Het kinderkoor mocht nog wel mee blij-
ven doen, maar mocht alleen de door de 
leiding aangereikte oubollige liedjes zin-
gen. Het dameskoor had in een dienst zelf 
een mooie credo en onze vader gezongen. 
De dirigent - vroeger collega van de lei-
dinggevende - moest op het matje komen 

Jo van Hoek is van 11 maart 1926 en vanaf zijn vroegste jeugd bezig geweest 
in het kerkgebeuren. Misdienaar, acoliet, bestuurslid, parochiebladen stencil-
len. Hij heeft zelfs met zijn echtgenote ruim vijf jaar op een pastorie gewoond 
als aanspreekpunt voor een parochie die daarna fuseerde. Na driemaal respect-
loos te zijn behandeld heeft hij er de brui aan gegeven en houdt hij zich nu 
bezig met pastoraal werk in het JBZ. Hij schetst het fusieleed rond de Lucaspa-
rochie te ’s-Hertogenbosch.

Schaalvergroting leidt tot vervreem-
ding. Ik heb er ’n broertje aan dood.’ 
Wim van de Donk, commissaris van 
de koningin in Noord-Brabant.

communicatie scheen hij nooit te hebben 
gehoord. Hij riep dat hij dwars voor al die 
vroegere mooie dingen zou gaan liggen. 
De afgezant deelde ook mee dat er een 
priester was gevonden die ’s zondags de 
mis zou doen. Maar die moest dan wel de 
beschikking krijgen over de pastorie. Het 
nog zittende bestuur kreeg het voor elkaar 
dat alleen de bovenverdieping zou worden 
verbouwd tot woning van die priester.
 
De gebouwen
Niet lang na de fusie werd de grote ver-
gaderzaal in de pastorie gevorderd voor 
de paramentengroep. Het parochiezaal-
tje werd langzaam onttrokken aan iedere 
groep die daar niet ‘vroom’ bezig was. 
Zelfs De Zonnebloem die toch ook diaco-
naal bezig is mocht de zaal niet meer ge-
bruiken voor koffietafels en bingo’s!
En dan de kerk. Toen de priester die op de 
pastorie woonde uitgestudeerd was, kwam 
men tot het besluit om de Emmanuel-
groep zijn zondagse dienst in onze kerk 
te laten doen: iedere zondag een gezins-
mis! Hier zaten de ouderen nou echt niet 
op te wachten. Zij liepen weg naar andere 
kerken en kapellen. De parochie begreep 
inmiddels dat het de hoofdkerk alleen was 
begonnen om kerk en parochiezaal zelf te 
gaan gebruiken. Prachtig gelegen, met een 
grote parkeerruimte.

in deze parochie en dat er orde op zaken 
zou worden gesteld, want er was al die 
jaren maar wat aangerommeld! Verdrie-
tig legde een gedeelte van het bestuur zijn 
functie neer. De rest wachtte af wat er zou 
komen.

Communio
Er werd iemand benoemd die de leiding 
van de parochie op zich zou nemen. Ie-
mand die dacht dat communiceren alleen 
te maken heeft met de eucharistie. Van 

St. Lucaskerk aan de Zuiderparkweg, 's-Hertogenbosch kort na de ingebruikname in 1958. De kerk is ge-
bouwd in de stijl van de Bossche school door Ir. Van der Laan. De  architect liet zich daarbij leiden door een-
voud en soberheid in de uitvoering.

en kreeg te horen dat hij zijn vroegere col-
lega met mijnheer moest aanspreken. De 
dirigent zei: Je bekijkt het maar en verliet 
het koor. Het koor ging unaniem achter 
hem staan en bedankte. Einde van de ko-
ren.

Het parochieblad
Zesenveertig jaargangen kende het paro-
chieblad De Kroniek. In die jaren hebben 
heel veel mensen, mannen en vrouwen, 
hun medewerking daaraan gegeven. Het 

Ik ga voor u uit;
overdag als een wolk,
’s nachts als een vuur.
Nooit zal Ik wijken uit de spits
van mijn volk onderweg.’
(Exodus; Paaswake)

blad werd door henzelf gestencild en door 
een groep mannen en vrouwen huis aan 
huis bezorgd. Het is verdwenen en zo-
genaamd opgenomen in het blad van de 
binnenstad. Alleen de naam mocht mee 
blijven doen. Dit kostbare in kleuren ge-
drukte blad heet namelijk KoepelKroniek. 
Moraal van dit verhaal: Als aan de regel-
tjes is voldaan, komt de Liefde in de kou 
te staan !
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Derde Vaticaans Concilie
Rob van der Zwan

Ruim dertig jaar behoudend beleid van 
een generatie kerkelijke beleidsmakers is 
door deze omstandigheden zo goed als 
failliet. De huidige paus zal dit niet meer 
kunnen keren. Intussen zien de gematigde 
en progressieve generatiegenoten de hui-
dige ontwikkelingen met lede ogen, frus-
tratie en ongeloof aan. Hun harde wer-
ken en inzet voor een betere wereld lijkt 
in rook op te gaan of wordt aan het zicht 
onttrokken door de mist van affaires. ‘Ik 
schaam me rot’ heb ik al van menige reli-
gieus gehoord.

Ten diepste
Ten diepste gaat het om een hoopvolle vi-
sie op de mens, over de bestemming van 
de mens en van de wereld waarin die 

leeft. Ten diepste gaat het om een visioen 
dat het goede ons begeleidt en op ons af-
komt, verzoenend en helend. En - ver-
domme - waarom ook niet? Hoogdravende 
woorden en gedachten? Maar ze worden 
wel herkend en begrepen, generaties lang 
al. Voor velen van nu wellicht alleen nog 
als een ontroering die zij ondervinden bij 
de passiemuziek van Bach. 

Visioen in bruikleen
De kerk heeft een visioen in bruikleen. De 
kerk is het beheer van dit visioen toever-
trouwd. Misschien niet eens zozeer door 
God maar door mensen, tijdgenoten, sa-
menlevingen, allen die daaraan hoop, in-
spiratie en verwachtingen ontlenen. Het 
gaat om het beheer van het visioen in 

Eind maart is het prijsschieten op de rooms-katholieke kerk. Het falen van een 
instituut wordt in de internationale media en publieke opinie over de hekel ge-
haald. De kloof tussen wat wordt beleden aan hoge morele normen en wat het 
instituut zichzelf heeft toegestaan aan ontoelaatbare praktijken is breed uitge-
meten en veroorzaakt grote verlegenheid. 

menselijke structuren, die er niet mee sa-
menvallen maar er in dienst van staan en 
ernaar verwijzen. 

Derde Vaticaans Concilie
Het vertrouwen in het ‘toevertrouwen’ 
is beschadigd. De aanhoudende berich-
ten over verzwegen misstanden ‘secula-
riseren’ katholieke instituties en ambten, 
monumenten, gebouwen, herinneringen. 
Het ‘heilige’ lijkt zich er uit terug te trek-
ken. Respect en waardering maken plaats 
voor argwaan. Dit is een pijnlijke ontwik-
keling, waarin het kwade het zicht op het 
goede versluiert. Het is ook een diepgaand 
proces dat niet zomaar voorbijgaat, ook 
wanneer de mediastorm zou luwen. Als 
menselijk falen zo verweven zit in ker-
kelijke structuren dan wordt het tijd dat 
die opnieuw geijkt worden. Het wordt tijd 
voor een Derde Vaticaans Concilie over de 
kerk als menselijke gemeenschap die het 
beheer van het christelijk visioen niet ver-
stikt en verstrikt.

Paasproclamatie 2010
In het jaar van de Heer 2010

als Beatrix bij de gratie Gods 30 jaar Koningin van Nederland is,
onze stad Tilburg een nieuw bestuur en een nieuwe burgemeester krijgt,

Ward Cortvriendt abt van de canonie van Berne is,
Denis Hendrickx prior van ‘de Schans’ 

en teamleider van het pastoraal team van Heikant-Quirijnstok

in dit jaar wordt het licht van Pasen ontstoken
om duisternis te verdrijven en warmte te verspreiden

noodzakelijk voor een kerk,
overspoeld met meldingen van machts- en seksueel misbruik.

Belangrijk omdat kerkleiding mensen zo ongenadig buitensluit 
omwille van hun geaardheid;

wezenlijk omdat zingend bidden en vieren worden gecensureerd,
noodzakelijk voor een samenleving

waar groepen tegen elkaar worden opgezet 
om stemgedrag te bepalen en zetels binnen te halen;

waar armoede toeneemt 
omdat zwakke schouders zwaar gebukt gaan onder crises

Licht van Pasen dat de verblijdende boodschap verkondigt
De Heer is verrezen, allelujah. Opdat wij boodschappers mogen zijn 

van de verrassende opstanding van de doden,
opdat wij in gebaren van tederheid en woorden van fijngevoeligheid 

de ander nabij mogen zijn, opdat kracht wordt gegeven 
de zware steen van depressie en moedeloosheid weg te duwen,
opdat met te lijden pijn iedere smet op de kerk zal verdwijnen,

opdat de kerkgemeenschap van deze tijd wordt wakker geroepen 
om dapper wegen van de eerste verkondigers te gaan,

opdat de steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
opdat het licht van Pasen ons zal wenken en als een stem zal roepen

opdat wij zullen opstaan en lachen, juichen en leven.
Allelujah Amen Allelujah

Tilburg Heikant/Quirijnstok, Paasnacht 3 april 2010
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Marielle Beusmans (Roermond, 1963) be-
gon haar buitenlands avontuur in 1987 
toen ze vanuit haar theologiestudie als 
stagiaire naar Tanzania vertrok. Ruim 
anderhalf jaar was ze betrokken bij het 
geven van leiderschapstrainingen aan 
vrouwengroepen. Nadat ze haar studie 
afrondde werd ze door Mensen met een 
Missie - toen nog CMC - in 1991 als pasto-
raal sociaal opbouwwerker uitgezonden 
naar dezelfde plek om haar trainingen 
voort te zetten. Na ruim drie jaar keerde 
ze terug naar Nederland, waar ze in Eind-
hoven parttime deel uitmaakte van het 
missionair team van de Paters van de Hei-
lige Geest. Daarnaast was ze verbonden 
aan de parochie Gestel-Zuid. ‘Mijn werk-
zaamheden op deze twee plekken vari-
eerden van aandacht voor vluchtelingen, 
vrouw&geloof en missionair pastoraat. 
Zo was er een uitwisseling met Zuid-Afri-
ka en begeleidde ik jongerenreizen naar 
Afrika en Brazilië.’ In maart 2003 keerde 
Marielle terug naar Tanzania, waar ze op-
nieuw leiderschapstrainingen gaf. Sinds 
2008 werkt ze via Mensen met een Missie 
in Kenia als missionair ontwikkelingswer-
ker. 

Interreligieuze dialoog
‘Na tien jaar in Tanzania gewerkt te heb-
ben deed zich een nieuwe uitzending in 
Kenia voor. Daardoor kon ik in dezelfde 
Oost-Afrikaanse regio blijven werken en 
het swahili dat ik vloeiend spreek is ook 
de belangrijkste taal van de mensen in de 
kuststreek van Kenia. Mijn taak is om-
schreven als adviseur interreligieuze dia-
loog.’ Ze werkt daar niet alleen maar is ook 
verbonden aan de lokale organisatie Coast 
Interfaith Council of Clerics (CICC). CICC 
bestrijkt de hele uitgestrekte kustprovin-
cie van Kenia en landinwaarts tot de streek 
van Kilimanjaro in Tanzania. ‘Mijn werk 
bestaat uit trainingen en advies geven in-
zake interreligieuze dialoog, conflicttrans-
formatie en vredesopbouw aan mijn colle-
ga’s op kantoor en aan de senior clerics die 
het bestuur vormen van CICC. Deze groep 
clerics bestaat uit imams van verschil-
lende moskeeën en moslimorganisaties, 
bisschoppen van verschillende christelijke 
kerken, hindoe-religieuze leiders en religi-
euze leiders van traditionele Afrikaanse re-
ligies. Daarnaast trainen we nog clerics in 
de dertien districten en clerics in de ruim 
tweehonderd dorpen.’

Het land
Kenia is een land in Oost-Afrika. Er leven 
tweeënveertig verschillende stammen. Ook 
religieus is het een divers land. Moslims, 
christenen van diverse kerkgenootschap-
pen en de traditionele Afrikaanse religies. 

doende theologische bagage hebben om 
verder te gaan.’

Problemen
‘Onze activiteiten zijn gericht op het be-
vorderen van vrede en verzoening in de 
grote kustprovincie. In Kenia zijn de ge-
volgen van het geweld, ontstaan na de 
verkiezingsuitslag eind 2007, nog dage-
lijks merkbaar. Er is vrede, hoewel ieder-
een zich realiseert dat deze vrede heel fra-
giel is. De economische malaise is groot. 
Vooral onder de jongeren is er veel werk-
loosheid en in de winkels en op de markt 
zie je de voedselprijzen gigantisch stijgen. 
Genoeg tekenen om je zorgen te maken 
en te zien dat de onvrede toeneemt.’

Projecten
De belangrijkste activiteit van Marielle is 
het organiseren van workshops rond inter-
religieuze dialoog, conflictmanagement en 
vredesopbouw. Voor de eerste workshop 
worden senior clerics uitgenodigd. ‘Al snel 
werd mij duidelijk dat de religieuze lei-
ders over een zeer verschillend niveau van 
basis- en theologische kennis beschikken. 
Sommige pastors van nieuwe kleine evan-
gelicale gemeenschappen hebben het vak 
geleerd van andere zogenoemde straatpre-
dikers.’

Sleutels voor vrede
Marielle organiseert ook vredesbijeenkom-
sten, speciaal gericht op jongeren. ‘Jonge-
ren krijgen vaak het etiket trouble makers 
opgeplakt. Inderdaad waren veel geweld-
plegers tijdens de onlusten na de verkiezin-
gen jonge mensen. Tijdens de vredesweek, 
die in september internationaal gevierd 
wordt, hadden we in 2008 een speciaal 
programma voor jongeren in enkele dis-
tricten van de kustprovincie. We nodigden 
jongeren uit die leiderschapsrollen vervul-
len in hun kerk of moskee. Het was voor 
het eerst dat jongeren in zo’n interreligi-
euze setting samengebracht werden. Jon-
geren raakten met elkaar aan de praat over 
hun rol in de samenleving, kerk of moskee. 
Ze discussieerden over de vraag waarom 
religieus geïnteresseerde jongeren betrok-
ken raken bij conflicten en hoe dit voorko-
men kan worden. Unaniem onderstreepten 
ze het belang van dit soort bijeenkomsten 
waar jongeren met een verschillende religi-
euze achtergrond over het leven nadenken 
en hun denkbeelden aan elkaar vertellen. 
Wij hebben de sleutels voor vrede zelf in de 
hand, zei een van hen.’
 
Een cultuur van dialoog
Om er voor te zorgen dat de projecten ook 
echt draagvlak krijgen bij de locale be-
volking en de lokale leiders wordt er ge-
werkt vanuit verschillende invalshoeken. 
‘In mijn werk als adviseur voor CICC staat 

Franck Ploum

Het goede doen…

Deze jaargang van De Roerom bestaat de rode draad uit artikelen en gesprek-
ken met mensen die zich inzetten voor hun medemens. Ze zijn uitgezonden 
naar een ontwikkelingsland en staan daar letterlijk in het leven van alledag. 
Anderen werken vanuit een project in Nederland en pendelen op en neer. 
Weer een ander gebruikt de vakantietijd om elders in de wereld dóór te wer-
ken. In deze Roerom een gesprek met Marielle Beusmans, via Mensen met een 
Missie uitgezonden naar Kenia.

  

Het is multi-etnisch en multicultureel. 
CICC is actief in de hele kustprovincie van 
Kenia, een gebied groter dan Nederland. 
‘Ik woon in de stad Mombasa. Een grote 
havenstad met 600.000 inwoners aan de 
kust van Kenia, bij de Indische Oceaan.’

Toerusten
In een enorm gebied wordt er gewerkt 
aan dialoog, vrede en conflicten oplossen. 
Daar is veel menskracht voor nodig. ‘Het 
is een immens groot gebied en we kun-
nen onze doelstellingen alleen halen als 
we veel mensen trainen die op hun beurt, 
onder supervisie, weer collega-clerics trai-
nen; uiteindelijk bereiken de trainingen 
de gewone mensen. Ons doel is om reli-
gieuze leiders die ‘gelijkgestemd’ zijn sa-
men te brengen en vrede in de gemeen-
schappen, woonomgeving enzovoorts te 
bevorderen. We werken veel samen met 
collega-religieuze organisaties, met andere 
vredesinitiatieven. Kortom, een zeer uit-
gebreid netwerk. Mijn belangrijkste taak 
is mensen toe te rusten zodat ze na mijn 
uitzending, die twee jaar zal duren, vol-

Marielle Beusmans
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interreligieuze dialoog centraal. In work-
shops leggen we religieuze leiders in deze 
grote kustprovincie uit dat interreligieuze 
dialoog plaatsvindt op vier verschillende 
niveaus. Allereerst het niveau van het da-
gelijkse leven. Mensen ontmoeten elkaar 
daar waar ze wonen en leven. Voor de 
kustprovincie van Kenia is dat een multi-
religieuze en multiculturele samenleving. 
Vervolgens is er het niveau van samenwer-
ken voor gemeenschappelijk sociale belan-
gen zoals projecten voor vrede, onderwijs, 
gezondheidszorg, water etc. Het derde ni-
veau spreekt over de spirituele dimensie 
van dialoog. Vertrouwen en wederzijds res-
pect zijn een vereiste om met elkaar over 
deze zeer persoonlijke zaken in gesprek te 
gaan. Het laatste niveau wordt meestal al-
leen beoefend door theologen en religieuze 
leiders. Op theologisch niveau worden bij-
belteksten en theologie van de verschillen-
de religieuze tradities doordacht.’

Grenzen
Over grenzen heenstappen is een belang-
rijk thema en een uitdaging voor Marielle. 
‘In de workshops en vergaderingen laat ik 
religieuze leiders met elkaar praten over 
geloofszaken. Elke keer geniet ik als ik 
zie dat deze leiders in gesprekken gren-
zen durven te overschrijden door open 
naar elkaar te luisteren en elkaar pro-
beren te begrijpen. Grensoverschrijding 
in mijn werk vergt niet alleen kennis en 
vaardigheden, maar ook bezinning op ge-
loof. Er is geloof dat mensen stimuleert 
om grenzen te overschrijden én er is ge-
loof dat mensen verhindert om grenzen 
te overschrijden. Er is geloof dat mensen 
helpt om eigen grenzen te verleggen én 
er is geloof dat grenzen van anderen niet 
respecteert. Grenzen helpen ons om onze 
individuele en gemeenschappelijke iden-
titeit te markeren, maar als afgrenzingen 
werpen ze zich ook op om mensen buiten 
te sluiten. In mijn werk zie ik grenzen als 
een uitdaging om nieuwe horizonnen te 
ontdekken. Ontdekken waar we over onze 
eigen grenzen heen willen kijken en waar 
we onze kring van relaties met anderen 
willen uitbreiden.’

Knelpunten
Het werk van Marielle is lastig omdat het 
om een heel groot gebied gaat en er grote 
verschillen zijn in onderwijsniveau en 
kennis van clerics. ‘Daarnaast spelen ook 
de grote kosten om clerics in verafgelegen 
gebieden te bereiken parten. De trainin-
gen voor capaciteitsvergroting zijn duur 
en er is weinig materiaal dat geschikt is 
voor het echte basisniveau, waarmee we 
gewone mensen in de dorpen kunnen be-
reiken. En wanneer het om interreligieuze 
dialoog gaat zijn er bijna geen eenvoudige 
boeken beschikbaar.’

Nieuwe initiatieven
Er zijn bijeenkomsten geweest om na te 
denken over een kleine bibliotheek opzet-
ten rond de onderwerpen van CICC. In dit 
kleine kenniscentrum wordt informatie 
beschikbaar gesteld voor staf, religieuze 
leiders, studenten en andere geïnteresseer-
den. ‘Een kantoor als CICC heeft een plek 
nodig voor studie en onderzoek, waar ad-
vies gegeven wordt in religieuze zaken 
en waar onderwijsmateriaal ontwikkeld 
wordt.’ Ook schreef Marielle een boek om 
interreligieuze dialoog op basisniveau te 
promoten. ‘Het boek is met veel enthou-
siasme ontvangen. Het is eenvoudig, dui-
delijk, concreet, en de oefeningen zijn ge-
makkelijk te gebruiken door de religieuze 
leiders in hun gemeenschappen. Het boek 
is inmiddels vertaald in het swahili zo-
dat het voor iedereen te gebruiken is. Een 
Franse vertaling is in de maak.’

Voortgang en toekomst
In juli van dit jaar komt er een einde aan 
de werkzaamheden van Marielle in dit 
gebied. De vraag naar toekomst en voort-
gang is dan ook aan de orde en spannend 
tegelijk. ‘Ik werk als adviseur. Het is mijn 
taak om te coachen, samen visie te ont-
wikkelen en strategieën uit te zetten. De 
samenwerking met staf, bestuursleden en 
clerics is goed en zolang donoren bereid 
zijn om te investeren in dit werk zal het 
zeker doorgaan. Het is echter ook belang-
rijk dat CICC meer gaat nadenken over hoe 
ze onafhankelijk kunnen worden van do-
norgelden. Ik heb veel materiaal ontwik-
keld: het boek ligt er, er zijn readers over 
belangrijke onderwerpen, de kleine biblio-
theek oftewel het kenniscentrum komt er. 
Op deze manier geef ik collega’s en ande-
re geïnteresseerden de mogelijkheid zich-
zelf bij te scholen.’

Ik ben het altijd
Een enorme inzet met grote gedrevenheid. 
Speelt daarin haar religieuze achtergrond 
een belangrijke rol en hoe vertaalt ze die 
naar haar werk, zonder anderen iets op te 
dringen? ‘Missie is een heel breed begrip. 
Ik voel mij gedreven en geniet van de uit-
dagende opdrachten die ik voor Mensen 
met een Missie vervul. In de vorige uitzen-
ding was dat leiderschapstrainingen ge-
ven en gemeenschapsopbouw in Masaïge-
meenschappen bevorderen. Nu bevind ik 
mij in een multireligieuze omgeving die 
gedomineerd wordt door moslims. Deze 
werkplekken zijn uitdagend en vragen dat 
ik mij verplaats in een vaak totaal nieuwe 
en vreemde leefwereld. Ik kan, ondanks 
alle moeilijkheden die ik in mijn werk te-
genkom, terugzien op veel boeiende erva-
ringen die mij veel geleerd hebben over 
de (A)ander en mijzelf. Dit soort ervarin-
gen zijn voor mij een levensbron waaruit 
ik hopelijk nog lang mag blijven drinken. 
Uitgaan naar de ander, naar het onbeken-
de geeft mij energie, kracht en uitdaging.’

Het is een zijn
‘Mijn missie is om mensen te ‘empowe-
ren’, te ondersteunen, support te geven, 
toe te rusten zodat ze hun leven in ei-
gen hand kunnen nemen en zichzelf als 
belangrijke actoren van hun leven zien. 
Mensen geven zelf aan in welke richting 
ze zich willen ontwikkelen en ik wil hen 
daarin helpen met het geven van trainin-
gen. Het hebben van een missie is zo ver-
weven met mijn leven dat het een ‘zijn’ is 
geworden. Ik heb het niet als iets wat je 
aan de kant kunt zetten, maar ben het al-
tijd en overal. Het is mijn manier van kij-
ken en leven geworden in deze wereld en 
bepaalt te allen tijde waardoor ik geleid 
word bij de keuzes die ik maak.’
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De voor de nazi’s uitgeweken Weense filosoof 
Alfred Schütz schreef in 1944 en 1945 twee 
boeiende essays over de vreemdeling. Nog maar 
net geland in zijn nieuwe vaderland, de VS, 
bestudeerde hij dit thema filosofisch en psy-
chologisch. Schütz was zowel de analyserende 
wetenschapper als de vluchteling. Het werden 
twee tijdloze beschouwingen. Kennismaken 
met het nieuwe land vergelijkt hij met het werk 
van een cartograaf. Die tekent op een kaart de 
hoogtelijnen en de contouren van het land-
schap, vult de rivieren en wegen in. Zó krijg je 
zicht en daarmee greep op je omgeving.

en hij dacht zelf terechtgesteld te worden. Zijn 
islamitische gastheer stond direct met zijn le-
ven borg voor hem. Dit leidde ertoe, dat Mas-
signon na enige tijd werd vrijgelaten. Hij was 
diep onder de indruk van deze uiterste vorm 
van gastvrijheid. De angst om terechtgesteld te 
worden, gekoppeld aan het vanzelfsprekende 
altruïsme van zijn gastheer, brengt hem tot een 
heroriëntatie op zijn eigen leven. Enkele maan-
den later heeft hij een mystieke, religieuze erva-
ring. Hij krijgt in de nacht van 4 op 5 mei 1908 
bezoek van wat hij zelf de Vreemdeling noemt. 
Dit brengt hem ertoe zijn levenswijze geheel te 
herzien. Hij bekeert zich - in afweging met de 
islam - tot het katholicisme en stelt zijn leven, 
ook als wetenschapper, in dienst van de dialoog 
tussen christenen en islamieten en noemt zijn 
beweging badaliya, het arabisch voor jezelf in 
de plaats van iemand stellen.

Anderling of raarling?
Ook als de bezoeker wordt gezien als gast, heeft 
dat vaak een dubbele bodem. Het Latijn voor 
gast is hostis, wat ook ‘vijand’ betekent. Voor 
de oude Grieken was elke niet-Griek zowel 
vreemdeling als barbaar. In het Frans betekent 
‘l’étranger’ zowel buitenland als vreemdeling. 
Meer nog dan ‘anders’ heeft vreemd vaak de be-
tekenis van ‘gek’ of ‘raar’. Vreemdelingen zijn in 
elk geval anderlingen en meer nog raarlingen. 
Juist het anders-zijn wordt bevestigd. Dit an-
derszijn heeft heel veel van doen met de plaats 
waar de vreemdeling vandaan komt. Want voor 
de rest is de vreemdeling een menselijk wezen 
en die kunnen zich over het algemeen onderling 
begrijpelijk maken. Zijn plaats van herkomst is 
anders en dus is hij zelf anders. 

Karel Musch 
Vreemdeling in den vreemde

Vreemdeling bèn je niet, vreemdeling wòrd je. Vreemdelingen worden gemaakt. Hoe gaat 
dit precies in z’n werk? Een pleidooi voor de nieuwsgierigheid.

Damiaancentrum
16 mei 9.30-11.30 u. Ge-
sprekken te pas: Kom heilige 
geest.
(0413) 29 12 00; 
www.damiaancentrum.nl 

La Cordelle
20 mei 20.00 u.-24 mei 
12.00 u. Pinksterenvakantie-
retraite.
(0117) 39 29 97; 
info@lacordelle.nl 

Bew. van Barmhartigheid
24 apr. 10.00-16.00 u. Je 
levensbestemming vinden 
met Miek Pot.
(073) 657 70 44; secreta- 
riaat@barmhartigheid.nl 

Thomashuis
3 juni 20.00 u. Zomerverha-
len en muziek in binnentuin 
klooster.
(038) 425 44 12; 
www.kloosterzwolle.nl 

Hof van Lof
1 mei 14.00-16.00 u. Ope-
ning seizoen met lezing over 
Franciscus en de vogels.
(073) 642 10 56; 
hacken.th@inter.nl.net 

Retraite
21 t/ 27 juni in het nieuwe 
trappistinnenklooster Arn-
hem: Franciscaanse stille 
retraite.
(0412) 40 38 85; 
info@stilleretraites.nl 

Boskapel
27 apr. 20.00-22.00 u.: 
Kerken en kloosters tussen 
leven en dood.
(024) 356 18 09 (18.15-
19.15); www.boskapel.nl 

Ter Linde
Iedere donderdag 19.00-
19.30 u.: Stiltemeditatie, 
met hart en ziel.
(0413) 26 23 90; 
terlinde@kruisherenuden.nl 

Elim
24 apr. 10.00-16.00 u.: Vin-
cent, patroon van de armen.
(013) 463 85 05; 
stiltecentrum@elimgroep.nl

Landkaart en landschap
De gedachte van Schütz doortrekken is inspire-
rend. Het landschap leer je kennen door op de 
kaart te kijken, maar om te weten wat de bete-
kenis van de kaart is moet je wel weten waar 
je zelf bent, wat op de kaart jouw plaats is; 
waar je je bevindt in het echte landschap. Wie 
als vakantieganger in een achteraf gelegen ge-
bied de weg vraagt aan de hand van een kaart 
merkt, dat autochtone inwoners geen raad we-
ten met de kaart; maar wel de weg weten. Dat 
is de paradox van het vreemdelingschap. Met de 
kaart in de hand je weg proberen te vinden en 
de kaart benadrukt juist je vreemdelingschap. 
De kaart vervreemdt meer dan dat hij verbindt. 
Dit is het probleem van de immigrant, van de 
vreemdeling die een land binnenkomt en kaart 
en landschap niet kent. Dat ‘landschap’ wordt 
gevormd door taal, gewoonten en gebruiken. 
Deze subtiele, soms tegenstrijdige elementen 
vormen een cultuur. 

Gastvrijheid
De manier van omgaan met vreemdelingen 
wordt voor een deel bepaald door geschreven 
en ongeschreven regels betreffende gastvrijheid. 
Een leerzame metafoor voor het ontvangen van 
gasten staat in de Regel van Benedictus, die 
aangeeft dat iedere gast ontvangen moet wor-
den als Christus zelf. Een belangrijk aspect be-
treft de armen en pelgrims; aan hen ‘besteedt 
men de grootste zorg’; ‘rijke mensen dwingen 
vanzelf respect af’. Gastvrijheid is deels te zien 
als een vorm van gehoorzaamheid, namelijk 
aan de regel. Dit kan de Regel van Benedictus 
zijn, maar ook een opdracht in de koran. 

Een bijzonder verhaal
Over gastvrijheid in moslim-kring is een bij-
zonder verhaal bekend. De befaamde oriënta-
list Massignon verbleef in 1907 voor veldwerk 
in het Midden-Oosten. De Ottomaanse overheid 
arresteerde hem op verdenking van spionage 

I am a stranger and afraid
In a world I never made.
(Alfred Edward Housman)
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Identiteit 
In de tijd van de verzuiling, toen Nederland 
nog een dorp was zonder veel vreemdelingen, 
was iemands identiteit duidelijk. Identiteit 
werd toen nog gegéven en was daarom een ge-
geven. Je was katholiek, lid van het Katholiek 
Werklieden Verbond; je las de Maasbode, luis-
terde naar de KRO, ging zondags ter kerke met 
gelijkgezinden, haalde de kinderen af van de 
katholieke school en was zelf naar de katho-
lieke universiteit of hogeschool geweest. Bij 
ziekte belandde je in een katholiek ziekenhuis 
en je katholieke ziekenfonds droeg bij aan een 
pelgrimage naar Lourdes. Voor protestanten en 
socialisten was het niet wezenlijk anders. Voor 
kinderen van nu klinkt dit als Smurfenland 
of de Bibelebontse berg met het Bibelebontse 
huis, met de Bibelebontse mensen en hun Bibe-
lebontse pap. Hedendaagse mensen zijn er al-
lang aan gewend dat identiteit niet meer wordt 
gegéven, maar verkrégen, zelfs gecreëerd. Iden-
titeit spreekt niet meer vanzelf. Je kunt er je 
best voor doen. Dit betekent ook, dat je geen 
vreemdeling bént, maar dat je het wórdt. Je 
wordt immers niet als vreemdeling geboren. 
Het is de omgeving, de context die je tot vreem-
deling maakt. Vreemdelingen worden gemaakt: 
op school, op het werk, in tram en bus, in de 
buurt, in het land, - gemaakt door ons.

Daar is hier
Er is met de huidige beeldvorming sprake van 
nog een fundamentele verandering. De vreem-
deling is in ons midden gekomen, is hier. De 
vreemdeling woont niet meer, zoals voorheen 
dáár, aan de overkant van de zee, achter de ber-
gen of in de woestijn. Er is geen sprake meer 
van hier en daar. In het algemeen is de wereld 
een global village aan het worden en dat blijkt 
nergens zo duidelijk als bij het ineenvloeien 
van hier en daar. Er is, anders gezegd, geen 
daar meer; alles wordt hier. In de bijzonde-
re mélange van aantrekken en afstoten is het 
vreemde nu wel heel dichtbij gekomen. In de 

Ik had nooit gedacht, dat ik 
me zulke vragen zou stel-
len. Een mens weet natuur-
lijk nooit wat ie gaat doen 
als er zoiets onverwachts 
gebeurt. Nooit ziek geweest. 
Altijd hard gewerkt. Mooi 
gezinnetje gehad. Kinderen 
allemaal goed geleerd, kun-
nen voor zichzelf zorgen. 
En nu dit. Nooit verwacht. 
En waarom? Want dat is het 
nou hè, dat ik me almaar af-
vraag: waarom? Ik heb toch 
niks fout gedaan? Natuur-
lijk heb ik net als andere 
mensen dingen fout gedaan. 
Maar toch niet dat ik zó ge-
straft moet worden? U weet 
het antwoord natuurlijk ook 
niet. Als mensen daarop 
een antwoord hadden, had 
het allang in de boeken ge-
staan. Maar je vraagt het je 
toch af!

Of ik, als het mijn buur-
man was overkomen, ge-
dacht zou hebben dat het 
een straf was? Nee, vanzelf-
sprekend niet. Het is ook 
geen straf. Zo is God niet. 
Als ie wel zo was, zou ik 
meteen ophouden met ge-
loven. Maar als je hier zo 
ligt, dan ga je toch denken, 
hè en weet je het soms niet 
meer zo zeker. Ik wou dat 
ik het begreep. Niemand 
begrijpt het. En het ge-
beurt. Waarom met mij? Ja, 
waarom níét met mij? Soms 
moet ik erom lachen dat ik 
zulke dingen denk. Dan lig 
ik toch stiekem al die kleine 
zondetjes op te tellen. En ik 
weet wel dat het niet zo is. 
Maar ja. Het is niet niks om 
hier te liggen.

Misschien valt het mee, al 
is die kans klein. De dokter 
wacht nog op een paar uit-
slagen. De dokter wacht ...? 
Nee, ík wacht! En als het 
meevalt .... Dan zal ik maar 
niet zeggen dat het komt 
omdat ik iets goeds gedaan 
heb, hè? Geen straf, nee. 
Maar wat dan wel?

Mijn vrouw komt zo. Met 
mijn jongste kleinkind. En 
als ik dat mannetje zie...

Margreet Spoelstra

Waarom?

actualiteit van alledag houdt dit in dat de aan-
wezigheid van de vreemdeling dwingt tot keu-
zes. Aanvaard mij of verwerp mij, een tussen-
weg is nauwelijks denkbaar. 

Nieuwsgierigheid
De vraag is of we naar de vreemdeling wel net 
zo benieuwd zijn als naar het vreemde. Het 
vreemde boeit in het algemeen. Mensen zijn 
vaak benieuwd naar wat ze niet weten. Ze 
doen hun best om dat te doorgronden: ze leren 
fietsen, een taal spreken, omgaan met de com-
puter, koken, een vak; leren een partner ken-
nen. Kortom, mensen zijn hun hele leven bezig 
dingen te leren die ze nog niet kennen. Er zijn 
vele voorbeelden van nieuwsgierigheid naar 
het onbekende. Hoe komt het, dat we minder 
benieuwd zijn naar de vreemdeling dan naar 
het vreemde? Misschien moet er een pleidooi 
komen voor de nieuwsgierigheid. Dat je je 
weer wat gaat aantrekken van een ander. Van 
dé ander.

Karel Musch was eind jaren’70 wethouder van de 
gemeente Uden. Daarna was hij directielid van een 
adviesbureau.
Momenteel is hij moderator van leergangen over lei-
derschap. Samen met zijn vrouw heeft hij een her-
berg voor pelgrims in Frankrijk (www.huisperreau.
org). In het najaar van 2010 verschijnt een essay van 
zijn hand waarin hij pleit voor een meer liefdevolle 
dialoog met de islam..

De Gaarde
4 mei, 1 juni en 6 juli 20.00-21.00 u. Medi-
tatieavond.
(013) 533 94 25;  postmaster@degaarde.org

Emmaus
7 mei 20.00 u.-9 mei 14.00 u. Christelijke 
meditatie.
(0346) 56 21 46; (ma t/m vr 9.00-12.00 u.) 
info@priorijemmaus.nl

De Sultan Ahmet- ofwel Blauwe moskee in Istanboel
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Monseigneur Jan Bluyssen, oud-bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, heeft van harte zijn 
naam beschikbaar gesteld voor dit fonds 
omdat door dit fonds mensen met een 
geestelijke of lichamelijke beperking ge-
holpen worden. Daarbij gaat het vooral om 
aanvragen van mensen op wie bestaande 
subsidieregels niet van toepassing zijn of 
door gebrek aan geld bij gemeenten niet 
toegepast kunnen worden. En dit blijkt in 
schrijnend veel gevallen zo te zijn. 

Verschil
Het Bisschop Bluyssen Fonds is een van 
de kleinere fondsen op dit terrein met een 
jaarlijks budget van nog geen € 100.000,-.
Maar daarmee wordt optimaal gewerkt 
om aanvragen te steunen met een kleine 
bijdrage die kan variëren van twee- of 
driehonderd tot een paar duizend euro. 
Meestal gaat het om individuele geval-
len omdat daar de nood het grootst blijkt. 
Door slim met andere fondsen samen te 
werken kunnen meer mensen geholpen 
worden: vele kleintjes maken een grote en 
zo zorgt het Bisschop Bluyssen Fonds juist 
voor het verschil. Die andere fondsen, zo-
als het SkaN fonds - Stichting Katholieke 
Noden- , het Fonds 1815 - onder meer voor 
militairen of het Betsy Perkfonds - voor 
studie van gehandicapte vrouwen - zorgen 
inmiddels dat 75 procent van de project-
kosten gedekt worden. De samenwerking 

– financieel net het beetje armslag dat 
noodzakelijk is om de groeiende stroom 
aanvragen te kunnen honoreren. 

Adviescommissie
Een commissie van deskundigen beoor-
deelt de honderden aanvragen die jaar-
lijks binnenkomen. Naast een schriftelijke 
argumentatie moeten de aanvragen ook 
voorzien zijn van een aanbeveling door 
een (huis)arts, het maatschappelijk werk 
of een andere sociale instelling. De meeste 
aanvragen hebben van doen met mobili-
teit, aanpassing van de woning, een tege-
moetkoming voor een veelal kostbare the-
rapie, maar betreffen ook verzoeken om 
reis - of studiebijdragen.

Geldgebrek
Het Bisschop Bluyssen Fonds werd in 1988 
opgericht nadat in de Gehandicapten Or-
ganisatie Nederland (GON) de nood bij 
een groeiend aantal gehandicapten naar 
voren werd gebracht. Bezuinigingen leid-
den ertoe dat lacunes gingen ontstaan in 
voorzieningen, gehandicapten hun hand 
moesten ophouden en dat door geldge-
brek zelfs levensbedreigende situaties ont-
stonden.
Enkele particulieren uit Brabant namen 
vanuit de GON het initiatief dit particu-
liere fonds op te richten om mensen met 
een geestelijke of lichamelijke beperking 

in noodgevallen financieel bij te kunnen 
springen. Eén van de initiatiefnemers en 
eerste voorzitter is Noud Hermans uit 
Middelbeers. Het eerste geld kwam uit de 
cadeaupot bij het huwelijk van Huub La-
rosch en Jacqueline Mikkers uit Valkens-
waard. 

Laten afweten
Nederland is dan wel een sociaal land, 
maar geleidelijk heeft een verschuiving 
plaatsgevonden van een verzorgingsstaat 
naar een meer en meer geprivatiseerde 
maatschappij, zegt Hermans. Deels is dit 
een goede zaak, omdat het niet langer 
is op te brengen om voor elke Nederlan-
der van de wieg tot het graf te zorgen. 
Het wordt anders, wanneer vanuit dit ge-
zichtspunt de voorzieningen ten behoe-
ve van gehandicapten als een soort luxe 
worden gezien. Vooral het mobiliteitspro-
bleem van gehandicapten is zo’n zaak 
die vele gehandicaptenorganisaties en 
dus ook het Bisschop Bluyssen Fonds frus-
treert, omdat de overheid het daar vaak 
laat afweten. Bijvoorbeeld aangaande de 
toegankelijkheid van openbare gebou-
wen en het gemis aan aanpassingen voor 
gehandicapten die van het openbaar ver-
voer gebruik willen maken. De overheid 
roept nu wel ‘Blijf zo lang mogelijk in je 
eigen huis’, maar in een aantal gevallen 
is de keerzijde van de medaille dat men-
sen geïsoleerd raken. Niet alleen in grote 
steden, maar ook op het platteland. En 
tot deze groep behoren ook vaak gehan-
dicapten.

In beperkte mate
Omdat steeds meer aanvragen bij het Bis-
schop Bluyssen Fonds betrekking hadden 

Steun gehandicapten
Ben Spekman

Een rolstoelfiets, een stottercursus, orthopedische schoenen, training van een 
geleidehond, een aangepaste pc, materiaal voor een bosonderhoudsgroep van 
gehandicapten ... het is maar een greep uit de paar honderd aanvragen voor 
hulp die jaarlijks bij het Bisschop Bluyssen Fonds binnenkomen. Een kleine 
honderd krijgen ook daadwerkelijk steun en daarmee was in 2009 ruim 
€ 70.000,- gemoeid. 

op speciale auto’s nadat de 
overheid het mes in die voor-
ziening zette, is besloten een 
beperking in te voeren. De 
schaarse middelen moeten 
aan zoveel mogelijk gehandi-
capten ten goede kunnen ko-
men en dure aangepaste auto’s 
vergen te veel geld, vindt het 
fonds. Voortaan komt alleen de 
áánpassing van een auto voor 
steun in aanmerking. Vervoer 
blijft het fonds belangrijk vin-
den omdat het gehandicapten 
meer levensruimte geeft. Drie-
wielfietsen, elektrische fietsen 
of scootmobielen worden dan 
ook wel gefinancierd.

Bisschop Bluyssen Fonds, Secre-
tariaat: mevr. J. Raaphorst, Lijs-
terbesdreef 23, 5571 AJ Berge-
ijk. Banken: 52.61.21.572; ING 
2840116. Voor aanvragen: BBF, 
Postbus 149, 5830 AC Boxmeer.

met het Fonds 1815 bijvoor-
beeld houdt in dat op het aan-
vraagformulier staat of de aan-
vrager danwel familie in mili-
taire dienst is geweest. Mocht 
dit het geval zijn dan wordt dit 
‘Fonds ter aanmoediging en 
ondersteuning van den gewa-
penden dienst in de Nederlan-
den’ benaderd. In veel geval-
len honoreert dit fonds mede 
een aanvraag.

Armslag
Verder komt het geld binnen 
door giften, met name de jaar-
lijkse paasactie in de Goede 
Week waarbij honderden 
vrienden van het fonds wor-
den aangeschreven. Voorts is 
met grotere giften van bedrij-
ven en sympathisanten een 
bescheiden vermogen opge-
bouwd. Die bijdragen geven 
- met de opbrengsten uit rente Bisschop Jan Bluyssen (©Foto: Eric Kolen, Bureau Erasmus)
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De censuur op en het schiften van Neder-
landstalige kerkliederen leek een bezig-
heid te zijn geweest van twee scherprech-
ters die eigen smaak tot dogma verhieven. 
Een bisschop uit het noorden verklaarde 
dat het hier geen landelijke maatregel be-
treft en dat het niet gaat om een selectie 
door de Nederlandse bisschoppenconfe-
rentie. Ondermeer hierom scheen het al-
lemaal wel los te lopen met Vuur en ijzer, 
Licht dat ons aanstoot en De steppe zal 
bloeien. De krant bracht een pleidooi om 
je er niks van aan te trekken en gewoon te 
zingen wat je naar eer en geweten meent 
te moeten laten klinken. 

Het gaat door
Toch komen er steeds meer berichten over 
liedsaneringen in parochiekerken. Wel-
iswaar in stilte, maar tegelijk ijskoud en 
glashard. Sommige lieden dichten zich ten 
aanzien van muziek en taal alle deskun-
digheid toe en ontzeggen deze anderen 
botweg. Waar is en blijft de Gregorius Ver-
eniging? Bestaat die niet meer, is ze on-
deskundig verklaard of vierkant van haar 
eigen erf gezet? Enige jaren geleden ging 
in het Bossche het gerucht dat de bisschop 
het beleid inzake de kerkmuziek geheel 
naar zich toegetrokken had. Hij heeft er op 
zijn beurt een Ossche pastoor mee belast. 

Sfeermakers
Toen in de jaren zestig van de vorige 
eeuw de Nederlandstalige liturgie van de 
grond kwam, werden  liederen gezongen 
zoals Dank U voor deze nieuw morgen. 
Tekst en muziek waren niet om over naar 
huis te schrijven. Maar het was wel één 
van de eerste liederen die massaal werden 
meegezongen. Ook het Benedictus van 
Lourdes - in het Latijn nota bene - maak-
te de kelen los en zette de gemeenschap 
over de schroom zich te laten horen heen. 
Ook Uit vuur en ijzer, Zomaar een dak en 
Wonen overal nergens thuis hebben bijge-
dragen aan plezier in het vieren en begrip 
voor wat tweede taal heet. Het kerklied-
repertoire zuivert zichzelf wel uit. Werken 
met verbieden en schrappen lijkt en blijkt 
uit den boze.         

Vergis ik me ?
Het rumoer rond de communie weigeren 
aan praktiserende andersgeaarden wordt 
door andere zaken overschaduwd. Het 
was wel opvallend dat het Bossche bis-
dom snel een milder standpunt innam, 
toen notarissen werden opgeroepen hun 
cliënten niet meer te inspireren om geld 
aan de kerk over te maken. Het was bijna 

voorspelbaar. De mammon spreekt steeds 
een hartig woordje mee. Ik hoop dat ik 
me vergis. Ook voorspelbaar was de wan-
orde waartoe de bisdommelijke maatregel 
om dan maar ‘niemand de communie te 
geven’ zou leiden. Daarmee werd het heel 
simpel om waardig eucharistie vieren al-
lerwegen onmogelijk te maken. 

dofielen. De kerkelijke overheid wil de 
zaak nu eens grondig aanpakken. Er lijkt 
weinig begrip voor de mensen die de mis-
stappen begaan hebben en de vraag of het 
kerkinstituut met haar wetten en weten 
mogelijk structureel heeft bijgedragen aan 
het kwaad wordt van hogerhand niet ge-
steld. Gezichtsbehoud van het instituut 
kerk lijkt - ten koste van mensen - priori-
teit te hebben. 

Wie is de volgende?
Rond het jaar 2000 hebben meerdere pa-

Peer Verhoeven

Barmhartige Heer, genadige God ...

Nog nooit heb ik me zo bedrukt gevoeld onder het gedoe en gepraat van en 
rond de kerk als de laatste maanden. Ik ben de enige niet en het is duidelijk 
waarom. 

Omwille van de kerk
Nog dagelijks rommelt het na rond het 
seksueel misbruik door priesters en reli-
gieuzen. De kerkelijke overheden wordt 
verweten deze misstanden destijds zoveel 
mogelijk in de doofpot te hebben gestopt. 
Dit gebeurde om de kerk niet in diskre-
diet te brengen. Het instituut moest van 
alle smetten vrij blijven! Hiervoor wordt 
nu her en der excuus gemaakt. Alle pijlen 
richten zich inmiddels op de ‘daders’. Zo-
als destijds de slachtoffers zijn nu de da-
ders kwetsbare mensen. Wederom wordt 
het instituut kerk uit de wind gehouden 
en wel door tegen hen van leer te trek-
ken. Ik denk dat zeer velen van hen van 
oorsprong idealisten zijn (geweest), die 
iets tot veel voor hun medemensen wilden 
doen. In jeugdig enthousiasme hebben ze 
de structurele voorwaarde van het celibaat 
op de koop toe genomen. Maar ook idea-
listen kunnen de jeugdige overmoed ont-
groeien, te kampen krijgen met het leven 
van dag op dag, jaar op jaar, de sleur en 
de lange duur. Ze zijn op bepaalde plek-
ken kwetsbaar en het is geen wonder dat 
sommigen van hen daaraan bezwijken. 
Het gaat zeker niet over even zovele pe-

rochiebesturen op hun kerkhoven mo-
numentjes opgericht voor niet-gedoopte 
kinderen die in niet-gewijde grond en 
soms ‘zomaar ergens’ op het kerkhof be-
graven werden. Zo proberen ze voorzover 
nog mogelijk een grievende blunder goed 
te maken. Momenteel staat de kerkelijke 
overheid voor de opgave om - wederom 
voozover nog mogelijk - de schade aan 
mensen door seksueel misbruik toege-
bracht goed te maken. Maar intussen lij-
ken opnieuw mensen in een situatie ge-
bracht te worden waar ze in de problemen 
komen. Priesters uit andere werelddelen 
en culturen laten overkomen om hier in 
Europa het priestertekort op te vangen 
is niet zonder grote menselijke risico’s. 
Op de eerste plaats vertragen zij hier de 
ontplooiing van ‘het algemene priester-
schap van het volk’. Op de tweede plaats 
is het de vraag of zij staande kunnen blij-
ven en zich gelukkig voelen in een voor 
hen vreemde cultuur waarin ze van dag 
op dag, jaar op jaar alléén en vanuit een 
andere geloofsintuïtie dan in het westen 
heerst moeten functioneren. Worden zij 
de volgende slachtoffers van een verstarde 
ambts- en kerkopvatting?    

Woestijn en steppe raken in bloei
en met lelies getooid
staan de velden te pronken.
(De profeet Jesaja 35,1-2; 
© Foto: Berna Verhoeven)
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Het roer moet om

Beste medewerkers van een blad waarmee 
ik me verbonden voel. Bedankt voor de vele 
goede artikelen. Met name Huub Schuma-
cher spreekt me zeer aan. Zijn ‘geloofsbelij-
denis’ uit de vorige Roerom heb ik doorgege-
ven aan mijn kinderen die communicanten 
voorbereiden. Zij lopen net als wij tegen zo-
veel dogma’s en onwrikbare stellingnames 
op, dat ze moeite hebben verder te gaan met 
een kerk die steeds weer kwetsend en star 
tegenover goedwillende mensen staat. De 
uitspraken van met name de heer Mennen 
over liederen van Huub Oosterhuis hebben 
me pijn gedaan. De steppe zal bloeien is een 
van mijn favorieten. Zo hoop- en vertrouw-
vol en dat zou niet meer mogen, omdat 
...God niet ter sprake komt? Het Roer moet 
Om, als onze ontaarde moeder nog iets wil 
betekenen voor haar kinderen. Gaan jullie 
maar door. Iets om je aan vast te houden. 
Net als aan vele goede wijze pastores en 
leken (vies woord hè). Bedankt voor zo’n 
mooi blad. Met vriendelijke groet.

G. v.d. Hurk-Boerakker, Maasbommel
 
Uit vuur en ijzer 
 
Er zijn liederen die mensen heel graag zin-
gen óf geen blik waardig keuren. Uit vuur 
en ijzer is zo’n lied. Je kunt deze tekst rang-
schikken onder de categorie ‘liedjes’ en dit 
bedoel ik heel positief. Uit vuur en ijzer is 
een liedje, niet meer en niet minder. Het is 
geschreven als bruiloftslied met een tekst die 
je samen kunt zingen voor bruid en brui-
degom en natuurlijk ook voor jezelf en an-
deren om je heen. Huub Oosterhuis schreef 
deze tekst op een bestaande melodie. Het 
zingt over het doel waartoe wij geboren zijn: 
om mens voor een mens te zijn, wordt alle-
man geboren. Deze zin uit de eerste strofe 
vat het geheel goed samen, want eigenlijk 
vertelt dit lied niet meer dan dat mensen tot 
elkaar gaan om lief en leed te delen. Om dit 
te zingen, heeft Oosterhuis beeldrijke, leuke 
taal gebruikt: Uit vuur en ijzer, zuur en zout 
wordt een mens gebouwd. Zoals vuur en 
ijzer bij elkaar horen, zo horen wij mensen 
bij elkaar. Vuur loutert ijzer, ijzer heeft vuur 
nodig om iets moois te worden; zo horen 
mensen bij elkaar en zijn ze voor elkaar ge-
maakt. Zoals zout en zoet niet zonder elkaar 
kunnen om een evenwichtige smaak te krij-
gen, zo hebben mensen elkaar nodig; even 
vanzelfsprekend als de zee het water nodig 
heeft. 
De tekst van dit liedje zou niet liturgisch 
zijn. Ik weet dat zo net nog niet. Het ligt er 

maar aan wat voor liturgie je gewend 
bent. Uit vuur en ijzer wordt nogal eens 
misbruikt en te pas en te onpas gezon-
gen. Het zingt zo gemakkelijk dat het 
vaak kritiekloos als slotlied gekozen 
wordt. Ik denk dat dit lied niet altijd 

op de lagere school geleerd. In de lessen 
op de middelbare school lag het accent 
op literatuur. Schrijvers zoals Vondel, Van 
Duinkerken, Wolkers en anderen werden 
behandeld. Je leerde daarbij meer dan 
de zinnen lezen. Door verhalen en nog 
meer door gedichten te lezen en te her-
lezen ging er tussen de regels vaak nog 
een wereld voor je open. Dichters maken 
gebruik van symboliek en als je de sym-
boliek herkent wordt ‘domme rijmelarij’ 

Redactie

Met de muziek mee of niet

Er is veel trammelant in de kerk onder andere rond het liturgisch liedmateri-
aal. Vanuit het veld komen vele reacties. De meest verstandige is wel: ga ge-
woon verantwoord door.  Enkele brieven dit betreffende volgen hier.

kan. Het vraagt om een feestelijke sfeer, 
waarbij het op zijn plaats is om zonder 
tekst la, la, la, te zingen! De tekst gaat 
niet over God maar over ons, mensen. 
De dichter Von Goethe heeft ooit ge-
schreven: Liebe ist eine Sache zwischen 
zwei Menschen und Gott. Als dit waar 
is, dan is deze tekst genoeg. Dit bewijst 
trouwens het bijbelboek Hooglied ook 
heel concreet. Het Hooglied heeft genoeg 
aan zichzelf, daar hoeft God niet als een 
aparte grootheid bijgesleept te worden. 
Hij is er al. Waar vriendschap en liefde, 
daar is God.

Ad. de Keyzer
 
Zout van de aarde

‘Jullie bent het zout van de aarde’ zegt 
de Bergrede (Mt. 5,13). Onlangs zijn en-
kele geloofsliederen in de ban gedaan. 
Ze zouden voor de liturgie te werelds 
of zo zijn. Soms heb ik ook wel eens de 
vraag of ‘dit leuke lied’ iets toevoegt. 
Dit overkomt me bij Nederlandstalige 
maar ook bij liederen in een andere Eu-
ropese taal. Ongetwijfeld kunnen ook 
bij Latijnse teksten vraagtekens gezet 
worden. Het is goed zo nu en dan lied-
teksten tegen het licht te houden. In het 
Eindhovens Dagblad van 16/3 zegt een 
dirigent: ‘Sommige liederen zijn wat rij-
melarij bij elkaar’. Dit is zeker waar en 
daarom is het logisch dat het repertoire 
opgeschoond wordt.
Lezen, schrijven en spelling hebben we 

een waar kunstwerkje. Door samen met 
medeleerlingen en je docent een tekst 
te behandelen kwam de taal tot leven. 
Je ontdekte dat je de taal die je al jaren 
sprak eigenlijk maar amper kende. 
Het is goed om kritisch naar de teksten te 
kijken. De liederen die niet meer gezon-
gen mogen worden ga ik niet beoordelen. 
Dit doen pastores en koren wel. Het valt 
me echter op dat ook Uit vuur en ijzer, 
zuur en zout van Huub Oosterhuis op 
het lijstje staat. Als Jezus zegt ‘Jullie zijn 
het zout der aarde’ en Oosterhuis schrijft 
‘Om zout en zoet en zuur te zijn, om 
mens voor een mens wordt alleman gebo-
ren’ dan lijken degenen die het censuur-
lijstje hebben opgesteld op de middel-
bare school niet bij de les te zijn geweest. 
Mens voor een mens zijn is toch de naas-
tenliefde die de bijbel preekt?

Gerrit Coppens

Hou vol!

De steppe zal bloeien. Een visioen, maar 
het mag niet meer. Gelukkig zijn er men-
sen die er in blijven geloven
al is het niet meer dan een gloeiend kool-
tje. Ik ontmoet ze ook in De Roerom: 
Huub Schumachter, Franck Ploum, Peer 
Verhoeven, Margreet Spoelstra en al die 
anderen. Roerom: hou vol. Blijf blazen 
totdat het kooltje vlam vat en de steppe 
weer gaat bloeien.

A. Verheijden, Teteringen
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‘Al je chakra’s staan open’, verzekerde een 
wandelgenoot me. ‘Nee, het komt door-
dat je Arabisch spreekt, je begrijpt die 
bedoeïe nen’ constateerde een ander. ‘Je 
vorige leven heb je natuurlijk hier doorge-
bracht. Kijk eens hoe je met die kamelen 
omgaat. Dit kán niet de eerste keer zijn.’
Wat er achter zat wist ik niet, maar ik 
wilde terug. En dat kon ik me qua tijd 
helaas veroorloven, want in september 
was ik werkloos geworden. De organisa-
tie waar ik met zoveel plezier werkte kon 
me niet meer betalen. Ik ben vijftigplus en 
heb sinds mijn studie Arabisch/Islam nog 
nooit iets met mijn vak kunnen doen. Nu 
kon ik me weer eens in de cultuur van het 
Midden-Oosten verdiepen. Dus ging ik in 
januari 2009 terug en dit bleek het begin 
van een liefdesaffaire met de Sinaï die tot 
nu toe alleen maar intensiever wordt. En 
deze liefde deel ik nu ook met anderen, 
want sinds dit najaar begeleid ik kleine 
groepjes wandelaars door de woestijn. 

Inburgeren moeilijk
Ik kan maar niet genoeg krijgen van het 
wisselende landschap, de kleurrijke om-
geving en de gezelligheid rond het kamp-
vuur. En van de sterrenhemel ’s nachts 
en de kamelen. Hoewel er humeurige 
exemplaren zijn hebben de meesten een 
zachtmoedig karakter. Vanaf hun rug ziet 
de wereld er heel anders uit. Naast al dit 
natuurlijk schoon zijn er dan ook nog de 

mensen. Egyptenaren en de bedoeïenen, 
de oorspronkelijke bewoners van het ge-
bied. Met de bedoeïenen heb ik het meeste 
te maken, want zij begeleiden mij en mijn 
wandelgroepjes op onze tochten door de 
woestijn. Afgelopen voorjaar logeerde ik 
een maand bij de familie van één van mijn 
gidsen. Het waren spannende weken. Ik 
liep op eieren en die braken maar al te vaak 
onder mijn voeten. Ik kon me steeds beter 
voorstellen hoe moeilijk het is om in een 
vreemd land in te burgeren. Vaak moest ik 
aan mijn gevoel, soms ook aan mijn prin-
cipes voorbijgaan. ‘Dat zeg je niet hoor, 
Maryam’, zei Ibrahim geschokt toen ik de 
moeder van Sami vertelde dat haar zoon 
ziek was. ‘Nou maakt ze zich zorgen en 
wat heeft ze daaraan?’

Schrijven
Maar mijn liefde is tegen veel bestand en 
ook deze spoedcursus inburgering heeft die 
niet kunnen doven. Nog steeds gaat mijn 
hart naar landschap en bewoners van Sinaï 
uit. Over dit gebied met zijn bewoners, over 
communicatie en miscommunicatie, over 
vreugde en vervreemding wil ik schrijven. 
Over mijn pogingen om wat te doen aan 
het zwerfvuilprobleem. Mijn hoop iets voor 
de vrouwen te kunnen betekenen door hen 
aan een inkomen te helpen en mijn betrok-
kenheid bij de kinderen, die goed Engels 
moeten leren. Omdat ze veelal hun brood 
met het toerisme moeten verdienen. 

Marion Meulenbroek

Sinaïwoestijn

In oktober 2008 voor het eerst door de Sinaïwoestijn wandelend kreeg ik het 
gevoel daar thuis te horen. Het leek of alles in evenwicht was; alsof al mijn 
zintuigen elk hun gerechtvaardigde deel van de prikkels opnamen. Ik ben niet 
zo’n stoere wandelaar maar daar leek ik te zweven, terwijl we toch vaak door 
mul zand liepen te ploegen. 

Weinig te melden
Over de islam wilde ik zo graag schrij-
ven, maar dit blijkt lastig. Want to nu toe 
ontmoette ik niemand die iets wezenlijks 
over zijn geloof te melden heeft. Er is 
geen persoonlijke beleving lijkt het wel. 
Zo vraag ik aan Sami hoe het vrijdagsge-
bed in de moskee was. ‘Je was in de mos-
kee, he? Hoe was de preek?’ Hij kijkt me 
glazig aan. ‘Goed’, zegt hij. ‘Waar ging 
het over?’ ‘Dat we goede moslims moeten 
zijn.’ ‘Werd er een bepaalde sura behan-
deld? Een gebeurtenis uit het leven van de 
profeet?’ ‘Ik weet het niet hoor.’

Ik moslima
Over het christendom weten de bedoeïe-
nen die ik sprak nauwelijks iets. ‘Ik ben 
christen.’ ‘Jij? Hoe kan dat? Christenen le-
ven toch alleen hier in Egypte?’ ‘Nee, ook 
in Europa. Wij behoren volgens de koran 
tot de mensen van het boek, net als de jo-
den. Wij zijn geen ongelovigen.’ ‘Mensen 
van het boek ... nooit van gehoord.’ Sami 
schudt zijn hoofd. ‘Maryam ken je toch’ 
vraag ik, ‘de moeder van Isa, naar wie ik 
genoemd ben. Isa is belangrijk voor ons 
christenen. Muhammad niet.’ Weer schudt 
Sami het hoofd. ‘Je bent naar iemand uit 
de koran genoemd. Je bent een moslima. 
Je doet er weinig aan, ik zie je nooit bid-
den. Maar ik zag je wel in de koran lezen. 
Dus…’ Voor hem is het helemaal duide-
lijk. Ik ben een moslima die zich niet aan 
de rituelen houdt. En daarmee bloedt het 
gesprek dood. En dus zal de islam als zo-
danig voorlopig geen rol in mijn stukjes 
kunnen spelen. Wie weet komt dat nog. 
Want ik ben nog lang niet uitgepraat met 
de mensen daar.

Reageren? Info@hadiyareizen.nl
Informatie over wandelen in de woestijn: 
www.hadiyareizen.nlMarion Meulenbroek

Bidden in de woestijn
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Dagboek van een herdersvrouw

Renilde van Wieringen is pastoraal werk-
ster in een gevangenis. Als haar echtgenoot 
een opleiding gaat volgen tot diaken, houdt 
ze een dagboek bij van haar ervaringen in 
die periode. Bij de wijding is dit haar ver-
rassingsgeschenk aan de bisschop en ande-
re betrokkenen. In het dagboek volgt ze de 
gebeurtenissen van de opleiding, maar doet 
ze ook verslag van andere wederwaardig-
heden in haar eigen werk en de kring van 
familie en vrienden. Het dagboekverslag is 
gelardeerd met korte beschouwingen en in-
formatie over kerk en ambt. 
Het boek getuigt van een authentiek enga-
gement en een nuchtere kijk op het leven. 
De nadruk ligt niet op de theologie maar 
op de persoonlijke ervaringen. Opvallend 
is dat problemen met het kerkinstituut of 
vragen bij de theologie en de regels rond 
het ambt bij deze jonge theologe niet aan 
de orde komen. Worden ze niet ervaren of 
passen ze niet in een feestboek?
Het boek is vlot geschreven en leest zeer 
aangenaam als een getuigenis van een 
stukje modern en tevens klassiek christe-
lijk leven.

Renilde van Wieringen
Mijn man wordt gewijd, Het Zuiden 2007
ISBN 978 90 7656 466 1, 184 blz. € 15,-

Herman van Rompuy 

Herman van Rompuy (1947) studeerde 
economie en filosofie. Sinds einde 2009 is 
hij de eerste permanente voorzitter van de 
Europese Raad. Dezer dagen verscheen een 

kier. Avonden zonder politiek. Natuurlijk is 
het een gunstig moment om dit boek uit te 
brengen. De auteur heeft zeer recent naam 
gemaakt en daarom lijkt succes verzekerd. 
Toch neem ik met graagte tot me wat - wel-
iswaar een decennium geleden - zowat da-
gelijks in Herman van Rompuy opkwam. 
Zoals op 12 november 1999: ‘Onze eigen 
verdiensten zijn zo gering in vergelijking 
met wat de natuur ons meegeeft. Vandaar 
dat pretentie zo belachelijk is.’ Van Rom-
puy is afwisselend kritisch, beschouwend, 
vragend, profetisch. Zoals Dag Hammarsk-
jöld, Václav Havel, Edo Korthals Altes, 
Herman Wijfels, Bas de Gaay-Fortman en 
vroeger al Allerd Stikker me hebben bezig-
gehouden, zo interesseert me wat een po-
liticus als Herman van Rompuy denkt en 
schrijft zeer. Hij schrijft een voor zeer ve-
len begrijpelijke compacte taal.   
         Peer Verhoeven 

Herman van Rompuy De binnenkant op een 
kier; avonden zonder politiek;

Lannoo 2009, ISBN 978 90 2098 913 7; € 14,95

Orde in je leven

Brigitte van Tuijl helpt mensen met orde 
scheppen in hun leven en ontdekken wat 
ze écht willen. 
De methode die ze als persoonlijke coach 
gebruikt heeft ze nu neergelegd in een 
boekje. Zeer helder en beknopt geeft ze 
haar visie en vooral oefeningen om zelf 
aan de slag te gaan. Een moderne vorm 
van pastoraat met een gewetensonderzoek 
dat verfrissend kan werken. Evangelische 
idealen komen hierin niet aan bod, maar 
wel de basis om deze op een gezonde ma-
nier te realiseren in je eigen leven en in 
dienstbaarheid aan anderen. Te midden 
van het grote aantal boeken dat op Ameri-
kaanse wijze dé verlossing voorspelt is dit 
een opvallend nuchter en toch zeer motive-
rend boekje. Een aanrader voor wie grote 
schoonmaak wil houden in zichzelf. 

Jef De Schepper

Brigitte van Tuijl, Ontdek wat je écht wilt 
En maak daar (je) werk van

Uitgeverij De Zaak, Groningen 2009 
ISBN  978 90 7777 036 8, 85 blz. €  15,96

Roger Lenaers

In 2001 en 2003 schreef Roger Lenaers sj. 
de twee brochures De droom van Nebukad-
nezar en Uittocht uit de oud-christelijke my-
then. Nu is er een boek van zijn hand ver-
schenen getiteld Al is er geen God-in-den-
hoge. De titel is een variant op de Latijnse 
formule etsi deus non daretur gesproken 
door Hugo de Groot (1583-1643) en later 
ook door Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
in de mond genomen. Na de weids ver-

spreide opvattingen van theoloog Harmi-
nus Martinus (Harrie) Kuitert en dominee 
Klaas Hendrikse is voor de huidige genera-
tie godzoekers zo’n uitspraak al niet meer 
zo ‘verontrustend’. Het schokt wel, mis-
schien even zelfs hevig, maar ‘iets’ blijft 
staan en gezuiverd overeind. Een boek als 
dit van Lenaers is - samen met vele andere 
publicaties - een bijdrage om stof en roest 
van de christelijke traditie af te blazen, af 
te schrapen en de zuivere kern transparant 
te maken. Met name in deze tijd waarin 
de kerk het laat voorkomen alsof - wat er 
ook gebeurt - de formulering en beleving 
van het christelijke geloof onveranderlijk 
buiten kijf blijven is het denken en schrij-
ven van Lenaers belangrijk. Sommigen zul-
len zijn gedachten op eigen benen kunnen 
volgen; voor anderen lijkt het me beter om 
deze samen met anderen te lezen en te  
bespreken. Aldus aanbevolen. 

Peer Verhoeven 

 Roger Lenaers Al is er geen God-in-den-hoge 
Uitgeverij Pelckmans Kapellen 2009

ISBN 978 90 2895 270 6

Stem van je hart

‘Uiteindelijk geeft elke mens zijn eigen in-
vulling aan het leven en ook daarbij ont-
snapt niemand aan zichzelf. Stap voor stap 
ontdekken we dat we niet door willekeur 
of toeval tot leven gewekt zijn. Er zit iets 
aristocratisch in ons, iets waarachtigs dat 
zich weerspiegelt door ons authentiek en 
waardig zijn heen.’ Dit schrijft Claire Van-
den Abbeele, beeldend kunstenaar auteur 
en therapeute, in haar jongste boek Op 
weg naar je ware zelf. Luisteren naar de 
stem van je hart. Het is een pleidooi en zo 
men wil een methode om ouder wordend 
‘eigen-wijs’ te worden. Wat zij schrijft en 
waartoe ze mensen wil brengen past niet 
alleen ouderen maar voor de mens in de 
huidige tijd in het algemeen. In navolging 
van vele anderen zei kardinaal Danneels 
enige tijd geleden dat er in de huidige sa-
menleving, ondanks de schijn van het te-
gendeel, een beweging van ‘interiorisatie, 
verinnerlijking’ gaande is. Zoals uit de ti-
tel Op weg naar je ware zelf al blijkt wil 
Vanden Abbeele dit duidelijk stimuleren 
en hieraan richting geven. Wat zij schrijft 
is zeer onderhoudend en verrijkend. Het 
vergt echter wel een sterk concentratiever-
mogen. Daarom zou ik het boek, naast als 
persoonlijke lectuur, ook graag aanbeve-
len aan leesgroepen waar het mogelijk is 
elkaar te informeren. Een mooi boek met 
daarbij de cd Latifa-meditatie.  
      Peer Verhoeven

Claire Vanden Abbeele Op weg naar je ware zelf 
Uitgeverij Lannoo; ISBN: 978 90 2098 805 5  

€ 18,95

Redactie

Boeken

boek van hem met gedachten en gevoelens 
die hij tegen het einde van het vorige mil-
lennium heeft opgeschreven. Telkens een 
korte tekst op datum, maar geen compleet 
dagboek. Het heet De binnenkant op een 
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Redactie

Berichten

Theologie en mensen

Theologie en het Verhaal van Mensen 
2010-2011. In deze theologische zoektocht 
gaat het om verdieping vanuit het chris-
telijk geloven. We lezen passages uit de 
bijbel, kijken naar verhalen uit de (kerk)
geschiedenis, vragen ons af hoe riten en 
symbolen ons behulpzaam kunnen zijn. 
Bij dit alles willen we ons bewust worden 
hoe de tijd waarin we leven, de mensen 
met wie we optrekken, de ruimte waarin 
we ons begeven, ons vormen en bepalen. 
Vanwaar en waartoe ben ik? Is er een rela-
tie tussen geloven en ons leven? Deze vra-
gen verwijzen naar een vermoeden om-
trent de bedoeling van leven, naar iets dat 
het bestaan omvat en overstijgt, transcen-
dentie. We bieden een cursus aan waarin 
theologie zich verbindt met het verhaal 
van mensen. De cursus wordt gegeven in 
Maarssen, Priorij Emmaüs, op 3 zaterda-
gen en 16 maandagavonden van 19.15u.-
21.30 u. Kosten € 395,- inclusief koffie/
thee, lunch op zaterdagen, boek; exclusief 
reader. Aanvang 25 september 2010; af-
sluiting 26 februari 2011.

Informatie: priorij@priorijemmaus.nl 

Ontmoetingsdag Karmel

Ben je geboeid door het Geheim dat zich 
in de schepping en in ieder mens open-
baart? Zou je willen leven in verbonden-
heid met God en met elkaar? Op je eigen 
manier de weg volgen die Jezus gegaan 
is? Voel je je geroepen om te werken aan 
een wereld, waarin ieder mens recht 
wordt gedaan en om te zoeken naar spo-
ren van het Geheim? Het is de roeping van 
de Karmel hieraan gestalte te geven. Een 
geassocieerd lidmaatschap of een lidmaat-
schap van Karmelbeweging zijn moge-
lijk. Zaterdag 8 mei 2010 is er in het Kar-
melklooster aan de Steenstraat 39 te Box-
meer een kennismakingsdag. 

Voor deze dag of voor een persoonlijke ken-
nismaking: Gerard Westendorp of Minie Pasop, 
Karmelklooster, Steenstraat 39, 5831 JA 
Boxmeer; (0485) 56 21 51/56 21 55; 
karmelkringboxmeer@hetnet.nl

Een Heerlense congregatie

Weinig mensen hebben meer levenserva-
ring dan de Kleine Zusters van de Heilige 
Joseph uit Heerlen. Met hun werk in ge-
zondheidszorg, onderwijs en huishouden 
hebben ze vanaf 1872 mens en samenle-
ving gediend. Ze werkten in ruim tachtig 
Nederlandse en Belgische instellingen, 
maar ook in Afrika en Azië. Meer dan 
3000 vrouwen traden in en ooit was de 
congregatie de op één na grootste van Ne-

derland. Op dit moment zijn er nog 240 
Kleine Zusters. In de documentaire De 
Kleine Zusters van de Heilige Joseph van 
Annemarie Strijbosch doen ze openhartig 
hun verhaal, om hun idealen over te dra-
gen aan de komende generaties. De per-
soonlijke verhalen van de zusters worden 
begeleid door prachtig archiefmateriaal, 
waardoor hun bewogen bestaan letterlijk 
tot leven komt. De Kleine Zusters van de 
Heilige Joseph is een eerlijk portret van 
een laagdrempelige congregatie, waar ook 
plaats was voor vrouwen zonder oplei-
ding, zonder geld of met een handicap. 
Sinds 1971 zijn er geen nieuwe zusters 
meer ingetreden. De meeste zusters zijn 
nu boven de tachtig en er komt een mo-
ment dat ze er niet meer zijn. Deze film is 
gemaakt om hun gedachtegoed in leven te 
houden. Om dezelfde reden geeft de con-
gregatie haar oudste klooster vanaf april 
een publieke functie. In het Savelberg-
klooster - Gasthuisstraat 2 in Heerlen, ver-
noemd naar de oprichter van de congrega-
tie - komen een permanente expositie en 
een culturele ontmoetingsplek. Volgend 
jaar verschijnt bovendien een boek over 
de congregatie.

Een mooi gebeuren

Zaterdag 3 april 2010, Paaszaterdag, trok-
ken leden van de Schola Cantorum Ka-
rolus Magnus te Nijmegen vanaf 7 uur ’s 
morgens als monniken bij zonsopgang 
door de bossen naar de ruïne en de koorts-
boom vlakbij St. Walrickweg 5. Er klon-
ken gregoriaanse gezangen uit de liturgie 
van de Lijdensweek en Pasen en ter ere 
van St.-Willibrord en St.-Walrick. Volgens 
een oude legende kreeg Heribartha - doch-
ter van Walrick, roverhoofdman van de 
Hoemannen (Heumen) - in 721 hoge on-
geneeslijke koorts. Walrick riep de hulp 

in van Willibrord, die in de omgeving ver-
bleef. Deze droeg het meisje op haar haar-
snoer in de eikenboom naast het huis te 
hangen en te bidden. Zij genas terstond. 
Walrick liet zich dopen en zwoer zijn ro-
versbestaan af. Zijn oude makkers ver-
moordden hem en zijn dochter. Zij werden 
later door christenen als martelaren ver-
eerd. Karel de Grote liet - na zijn genezing 
bij de koortsboom - in 777 ter plekke een 
kapel bouwen uit dankbaarheid. Maar 
daarnaast bestaat het ware verhaal van de 
heilige Walrick - Saint Valéry - die in de 
zevende eeuw in Frankrijk leefde. Zijn vol-
gelingen hebben in de late middeleeuwen 
een klooster gesticht in het vennengebied 
van Overasselt. Nog weer later is hier een 
kapel ter ere van St. Walrick gebouwd. 

Contactpersoon: Jan Timmermans (024) 
360 74 81 of 06-38465903 

Topstuk Aad de Haas

Het Limburgs Museum in Venlo heeft een 
belangrijke schenking ontvangen van 
zijn vriendenstichting. Het is het schilde-
rij ‘Magnificat’ van Aad de Haas (1920-
1972). De kunstenaar vervaardigde het 
werk in 1948 op Kasteel Neubourg in Gul-
pen en signeerde het linksonder met een 
vluchtend haasje, zijn beeldmerk. Het 
schilderij raakte in het atelier beschadigd 
toen De Haas op een rat schoot en de ko-
gel daarbij dwars door het werk ging. Het 
gat kon worden gerepareerd. Het ‘Magni-
ficat’ wordt tentoongesteld in de nieuwe 
museumpresentatie Limburg ontstaat… 
steeds opnieuw over de Limburgse identi-
teit en de geschiedenis van Limburg vanaf 
1795. De zaal wordt op 9 mei aanstaan-
de officieel geopend. Limburgs Museum 
Keulsepoort 5 Venlo (077) 352 21 12; 
www.limburgsmuseum.nl

Kleine Zusters van de Heilige Joseph, begin vorige eeuw
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Nel Beex

Wat mensen beweegt

Uw parochieblad

In de parochies heeft men oog voor uit-
eenlopende zaken. Lees maar mee. Wins-
sen, parochie H. Antonius van Padua 
meldt het volgende. ‘De naam ‘Toon Tik’ 
is wel bekend bij oudere Winssenaren. 
Toon Kersten was een prima klokkenma-
ker, vandaar zijn bijnaam. Toen Toon 
overleed bleef zijn mooie klok stilstaan. 
Iedereen stond er verwonderd naar te kij-
ken, hoe zo’n klok ‘luisterde naar zijn 
baas’. Afijn, de klok werd geërfd door zijn 
neven en nichten en bleef staan in het 
huis van Jan Kersten in de Geerstraat. 
Alles ging goed en de klok liep op de mi-
nuut. Op 20 januari dit jaar stierf Jan 
Kersten om 12 minuten voor zeven ’s 
avonds. Ook toen ging de klok stilstaan. 
Niemand kan er een verklaring voor ge-
ven. Alleen Mien, de vrouw van Jan, had 
een antwoord: Dat is de hand van Toon 
en nu weet ik dat Jan goed is aangeko-
men.’

Parochie H. Jozef Cuijk  meldt in Paro-
chieblad heel subtiel wat parochianen 
vragen. ‘Er komt af en toe een reactie 
vanuit de parochie met de vraag of de 
standpunten in de rubriek ‘Groeien in ge-
loof, geloven in groei’ die als een soort 
vervolgverhaal in ons parochieblad gepu-
bliceerd wordt, ook de standpunten van 
parochiebestuur en parochianen zijn. De 
redactie wil nog eens benadrukken dat 
de uitgangspunten zijn neergelegd in een 
dikke brochure van het bisdom en dat het 
publiceren daarvan in ons blad er alleen 
maar om te doen is, dat u - zo u dat wilt - 
kennis kunt nemen van de toekomst zoals 
de top van het bisdom die voor ogen staat. 
Toch zullen ook wij die realiteit op den 
duur op ons zien afkomen. Niemand kan 
dan zeggen dat hij er niet van op de hoog-
te was, tenzij men z’n oor niet te luisteren 
legt. Het parochiebestuur blijft samen met 
de redactie de ontwikkelingen aandach-
tig volgen en houdt u uiteraard ook op de 
hoogte.’

Op weg naar Santiago de Compostela kan 
men soms iets heel verrassends lezen. Al-
thans een pelgrim uit Milsbeek, Parochie 
O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand 
kreeg in Frankrijk dit gebed onder ogen. 
‘Gebed van de kaars. Nee, het is niet zo 
dat ik een gebed ben. Ik ben alleen maar 
vuur, was en licht... en vooral ben ik er 
het bewijs van dat jij hier voorbijgekomen 
bent, het bewijs dat je een klein beetje tijd 
van je leven gegeven hebt, het bewijs ook 
van je gebed en van je goede gave. Mis-
schien heb je wel gehuild van de zenuwen 
en van narigheid... ik heb met je mee ge-
huild: uit mijn ‘oog-van-licht’ druppelen 
pareltjes van was... misschien knaagt 
er verdriet aan je hart: net als jij verteer 
ook ik langzaam, samen met jou. Als je 

dringend om een gunst gevraagd hebt, 
zal mijn lichtje een klein sterretje ontste-
ken in de ogen van iedereen die naar mij 
kijkt. Als je bent gekomen om je liefde te 
betuigen, zal mijn vuur je aanzetten tot 
nog meer broederlijke warmte. Nog even-
tjes, dan zal mijn vlammetje doven, ik 
word een ‘glimlach van God’ maar jouw 
glimlach blijft. Je hebt maar een ogenblik 
kunnen blijven, maar mijn bestaan be-
wijst dat er een gelovig mens naar de kerk 
gekomen is, die op zijn manier heeft ge-
beden en die ook jullie daartoe uitnodigt, 
jullie die na hem kwamen.... Was gete-
kend: de kaars’. Wat kun je veel opmer-
ken, als iets je maar beweegt!

In Keerzijde, San Salvatorparochie ’s-
Hertogenbosch een aardige manier om 
de financiële toestand van de parochie 
iets gezonder te maken. ‘Vlak na de twee-
de wereldoorlog kregen alle Nederlanders 
van de minister van financiën een tientje. 
Met dat ene tientje moesten ze het doen. 
De rest van het geld konden ze inleveren. 
Het was waardeloos geworden. Met dat 
ene tientje hebben de mensen van toen de 
welvaart van nu opgebouwd. Zo machtig 
was dat tientje. Het bestuur van de paro-
chie vroeg zich af of het tientje in het om-
gekeerde geval ook zo machtig zou zijn. 
Niet een tientje krijgen, maar geven … 
Dat was de aanleiding om de Tientjesactie 
in het leven te roepen. Iedereen die in de 
parochieadministratie ingeschreven staat 
kreeg een brief met de vraag een tientje 
over te maken...’ Het werkt! ‘Het is be-
moedigend dat veel mensen laten zien dat 
de San Salvator in ieder geval belangrijk 
is. Daarvoor hartelijk bedankt.’

In Vijf sterren blad, parochie Stratum 
Eindhoven heeft Elly Hollanders een ad-
vies voor iedereen, die een beetje in de 
knoop zit met zichzelf. ‘Zou het niet goed 
zijn om ons eens af te vragen: Wie ben ik 
eigenlijk? Wie ben ik werkelijk? Misschien 
is het goed om dan in je diepste zelf bin-
nen te gaan, ook al is dit met al dat la-
waai om je heen een moeilijke opgave. Ik 
zou willen adviseren: ga eens een kerk 
binnen. Daar is het stil en kun je jezelf 
zijn. En misschien - als je dat jezelf toe-
staat - ontmoet je God, die jou laat zien 
wie je werkelijk bent. Dan laat je vanzelf 
alle oppervlakkigheid los. Je wordt rustig 
en leert dingen te aanvaarden. Probeer het 
eens. Dan zal Pasen misschien iets meer 
voor je gaan betekenen en word je blij zo-
als ook Gods natuur blij wordt in de ko-
mende lente.’ En nu maar hopen, dat de 
kerk ook open is!

In De Zeskrant, parochieblad H.H. Pe-
trus en Paulus Tilburg is men geweldig 
blij een jonger iemand in het parochiebe-

stuur te hebben gekregen: Iris Sijssens, 
35 jaar jong én ... een mening! ‘Het is 
belangrijk en nodig dat meer jongeren bij 
de kerk betrokken zijn’, aldus Iris. ‘Op dit 
moment speelt er veel onzekerheid in ver-
band met de samenvoeging van verschil-
lende parochies. De gevolgen daarvan, ook 
financieel, vind ik interessant om te vol-
gen. … Wat mij het meest bezighoudt is 
hoe we jongeren weer bij de kerk kunnen 
betrekken. Ik zou het dan ook fijn vin-
den als er nog een jonger bestuurslid bij 
kwam. Voor mij hoeft dat niet per se een 
vrouw te zijn. De leeftijd vind ik belangrij-
ker.... Ik vind dat kinderen gewoon lekker 
moeten kunnen zingen, niet alleen over 
God en Jezus maar ook andere muziek. 
Mijn kinderen zijn bijvoorbeeld dol op K3 
en misschien zit bij dergelijke liedjes ook 
wel iets bruikbaars, iets met een diepere 
betekenis....  Parochie en Iris een fijne sa-
menwerking en veel succes toegewenst.

In Petrusbode, parochieblad Petruspa-
rochie Hilvarenbeek worden ieder jaar 
weer enkele vrijwilligers extra geëerd. 
‘Wie onze kerk bezoekt treft naast een 
aantal 18e eeuwse en traditionele heiligen-
beelden in het middenschip ook een eigen-
tijdse uitbeelding van de patroon van onze 
Beekse kerk: Sint Petrus. De maker, Dick 
de Bont z.g., wilde daarmee vooral de 
nieuwe naam van Simon uitbeelden: Pe-
trus, dit betekent steenrots. Blijkbaar vond 
Jezus juist deze visser, met een grote mond 
maar ‘n goed hart een kei van een man, 
een rots in de branding, iemand op wie je 
bouwen kon. Gelukkig wordt die kerk, die 
gemeenschap van gelovigen, opgebouwd, 
overeind en vitaal gehouden door heel veel 
mensen die hun steen(tje) bijdragen. Veel 
mensen in onze parochie onderscheiden 
zich, soms zichtbaar en soms onzichtbaar. 
En elk jaar onderscheiden we enkelen van 
hen met het Petrusbeeldje: een uitvoering 
in ‘t klein van onze grotere Petrus, onze 
Rots achter in onze kerk. Dit jaar waren 
Maria Hosli, Bob Duijvestein, Myriam 
Wiercx en Franc Boer de gelukkigen.’ 
Het voert te ver om hun verdiensten al-
lemaal te vermelden. Van Harte Proficiat! 
Ben er trots op en gelukkig mee!
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Paulien van Bohemen

Met hart en ziel

‘De kerk’ staat op dit moment bepaald 
niet in een positief daglicht. Verschillende 
berichten in de media zorgen ervoor, dat 
mensen bevestiging vinden in wat ze ‘al-
tijd al dachten’: de kerk deugt niet. Som-
mige gelovigen keren de kerk de rug toe. 
De berichtgeving stemt mij verdrietig. Er 
lijkt een grote kloof te ontstaan tussen 
kerk en geloof, terwijl de kerk bij uitstek 
een plek van geloof en vertrouwen zou 
kunnen zijn. De situatie van nu roept op 
te zoeken naar ‘waar het op aankomt in 
het geloof van vandaag,’ zoals de onder-
titel van het boek Als met nieuwe ogen 
luidt, geschreven door de Amerikaanse 
exegeet Marcus Borg (1942). Wat ver-
plichte literatuur voor de opleiding was, 
werd voor mij een inspiratiebron. Borg 
schetst een voor mij puur en daarom zeer 
geloofwaardig Jezusbeeld dat ook nu nog 
tot de verbeelding spreekt en tot hande-
len oproept. Hieronder vier hoofdlijnen 
uit zijn boek om de karakteristieken van 
zijn beeld van de historische Jezus weer 
te geven. 

Geestrijk mens
Jezus beseft dat de werkelijkheid uit méér 
bestaat dan de waarneembare wereld. 
Borg ziet de historische Jezus als iemand 
die een continu mystiek bewustzijn van 
Gods aanwezigheid heeft. Hij is dan ook 

‘Ik snap het wel, jij gelooft, dat Jezus over water kan lopen, want dat leer jij 
op die opleiding,’ zei iemand me eens. Sinds 2008 volg ik de deeltijdstudie the-
ologie/levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. Zekerheid 
zoals hierboven gesuggereerd krijg ik er nooit. Geen docent zegt me 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 tocht. 

God aan met ‘Abba’ en dit duidt op een 
hechte relatie met God. 

Wijsheidsleraar 
De tweede lijn in het Jezusbeeld gaat over 
Jezus als wijsheidsleraar. Dat komt naar 
voren in de gelijkenissen en pittige spreu-
ken zoals Niemand kan twee heren die-
nen, waarmee Hij een andere manier van 
denken wil stimuleren. Er zijn twee soor-
ten wijsheid. De conventionele wijsheid is 
de manier van leven en denken die gang-
baar is in een cultuur. Het bewustzijn van 
mensen wordt gevormd door de cultuur 
en de traditie waarin zij staan. Heel de 
samenleving is ervan doordrenkt. Zo ook 
het systeem van belonen en straffen en 
dit luidt volgens deze vorm van wijsheid, 
dat de rechtvaardige wordt beloond en de 
zondaar gestraft. Jezus stond een tweede 
vorm van wijsheid voor: de smalle weg. 
Het is de alternatieve wijsheid waarin 
de conventionele wijsheid precies omge-
draaid wordt. God heeft er niet de rol van 
scheidsrechter die de rechtvaardigen van 
de zondaars scheidt. God is er barmhar-
tig. Denk aan het verhaal van de Verloren 
Zoon. Je zou verwachten, dat de jongen 
die na jaren van afwezigheid terugkomt 
door zijn vader wordt weggestuurd door 
zijn vader. De verloren zoon krijgt echter 
een warm onthaal. De andere zoon rea-
geert verontwaardigd. Hij vertegenwoor-
digt aldus doende de conventionele wijs-
heid. De alternatieve vorm van wijsheid 
zet sterk aan tot zelf nadenken.

Sociale profeet
In Jezus’ tijd bestond er een reinheids-
systeem, dat aan alles en iedereen een 
plaats toewijst. Er waren reine en onreine 
mensen. Rein zijn had te maken met goed 
gedrag: mensen die zich aan de wet hou-
den. Reinheid werd echter ook verbon-

Geloven is
Vragen, vermoeden.
Zingen en bidden
Verhalen over Jezus
Hopen en uitzien naar God. 

Dat kerkelijk leiders
Durven zwijgen en zo
Ruimte scheppen 
voor God en mens. 
Minder voorschriften
Meer hart en ziel.

den met tegenstellingen: gezonde mensen 
en mannen waren rein. Zieken, armen en 
vrouwen werden als onrein bestempeld en 
telden dus niet mee. Het gevolg was, dat 
er scherpe sociale tegenstellingen waren 
op basis van geboorte of omstandigheden 
waar mensen niets aan konden doen. 
Veel van Jezus’ uitspraken waren een aan-
klacht tegen dit reinheidssysteem. Reinheid 
was voor hem een zaak van het innerlijk 
van de mens en niet van de buitenkant. Hij 
was geraakt door het lijden en kwam in 
beweging voor mensen die door het rein-
heidssysteem buiten de boot vielen. 

Grondlegger van een beweging
Door tegen de stroom in te gaan bracht 
Jezus een beweging op gang, die de soci-
ale grenzen in die tijd uitdaagde en over-
trad. Eén van zijn meest bekende daden 
met sociaal-politieke betekenis was ‘open 
tafel houden’. Op basis van alternatieve 
wijsheid en barmhartigheid kon iedereen 
aanschuiven. Het vieren van het christe-
lijk avondmaal in de kerk, zoals wij het 
kennen, is een gevolg van de tafelgemeen-
schap zoals Jezus het deed. Prins Carna-
val met voorbedachten rade uitsluiten van 
de communie betekent de herintroductie 
van het reinheidssysteem. Het wekt de 
suggestie dat homoseksualiteit een on-
reine zaak is. De geaardheid van prins 
carnaval ‘zou niet passen bij het kerkelijk 
gedachtegoed’, aldus de pastoor in Reu-
sel. Gelukkig wel in het gedachtegoed van 
Jezus. Lees Borg en zie waar het op aan-
komt.

middelaar van het heilige; in zijn woor-
den en daden wil hij de wil en aanwezig-
heid van God bekendmaken. Jezus sprak 

Marcus J. Borg (foto) Als met nieuwe ogen
De historische Jezus en waar het op aan komt 

in het geloof van vandaag
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer; 178 pag 

ISBN 978 90 2113 615 8
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Losse Jozef

Cees Remmers

* ‘Jij kijkt naar de duister-
nis; ik kijk naar de sterren. 
Iedereen kijkt op zijn ma-
nier naar de nacht.’
Victor Hugo

* ‘De nieuwe Commissaris 
van Brabant Wim van de 
Donk zegt in drie kwartier 
meer dan zijn voorgangster 
in zes jaar.’
Ton de Jong

* ‘Paarden kun je mennen; 
schapen moet je hoeden.’
Ooit gedacht

* ‘Ik geloof en daarom 
zing ik het woord van God 
voor hen die geen geloof 
bezitten. Ik geef de zang 
van vogels aan hen die in 
de steden wonen en het 
nooit hebben gehoord, ik 
maak ritmes voor hen die 
alleen militaire marsen 
kennen…’
Olivier Messiaen

* ‘De Kerk ziet zichzelf als 
van God komende en zij 
en haar bedienaren wanen 
zich in zeker opzicht bui-
ten de menselijke damp-
kring. Welnu, de remraket-
ten zijn in werking gesteld 
en de afdaling naar het 
aardoppervlak is begon-
nen. Maar of de kerk met 
een dreun gaat neerkomen 
of in losse fragmenten om-
laag dwarrelt…wie zal het 
zeggen…’
Gelezen in Trouw

* De Groningse bisschop 
De Korte deelde zijn gelo-
vigen mee dat men zich 
van Mennen en Woorts 
niets hoeft aan te trekken. 
Volkomen terecht. Of zoals 
iemand zei: In het huis van 
het geloof is geen plaats 
voor cipiers en censors.
Gelezen in Volzin

* ‘Pastoor Mennen is an-
ders dan ‘unne Pastoor as 
de menne.’
’n Kerkganger

Dit stukske dwingt me weer 
na te denken over de schrijf-
wijze heilige Jozef of Joseph. 
Ik kies voor Jozef, want een-
voud past Jozef, handwerk-
man en voedstervader van Je-
zus. Uitgebeeld heeft hij veelal 
een bescheiden oogopslag en 
de maagdenpalm in zijn hand 
bevordert ook niet een macho-
gevoel. Toch is Jozef stiekem 
hoofdrolspeler geworden in 
een zeer eigentijds volksge-
loof/bijgeloof. Het overgangs-
gebied tussen volks- en bijge-
loof heeft me altijd mateloos 
geïnteresseerd. Balanceren op 
wat net nog wel en net niet 
meer mag is veel spannender 
dan gebaande paden bewan-
delen. Sinds je huis verkopen 
moeilijk is, begraaft een groei-
end aantal wanhopige huizen-
verkopers een Jozefbeeld bij 
de voordeur ... een variant op 
het bouwoffer, dat prehistori-
sche Brabanders onder de dor-
pel van de deur plaatsten. Sint 
Jozef heeft deze rol te danken 
aan het feit dat hij timmer-
man was. Volgens Jeanne van 
Erp van kunsthandel Van Erp-
Broekhans in Tilburg gaan de 

Jozefbeelden nog steeds als 
warme broodjes over de toon-
bank. In deze winkel kwamen 
tot een jaar of vijftig geleden 
kinderen met de onsterfelijke 
vraag of ze ‘soms ook losse 
Jezussen’ verkochten, als het 
Jezusbeeldje in hun kerststal 
kapot was gevallen. Door de 

Jeanne van Erp. Het beeldje rechts is de heilige Antonius van Padua, soms aange-
zien voor Sint Jozef en ook onder de grond van een huizenverkoper beland.

grote Jozefrage heeft dit ver-
schijnsel zich ook met hem 
voorgedaan. Toen ze bij Van 
Erp even zonder Jozefbeelden 
zaten, hebben ze de Jozef-
en uit kerstgroepen verkocht. 
Handel is handel. ‘Een losse 
Jozef vragen is dus helemaal 
niet vreemd. 


