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Albert Jean-Marie Rouet, aartsbisschop van het 
Franse bisdom Poitiers, denkt totaal anders dan 
zijn Nederlandse collegae over de ‘parochiële ge-
loofsgemeenschap’ als blijvende organisatiestruc-
tuur van het kerkelijk leven. Waar deze laatsten 
zich inzetten voor structurele aanpassingen van 
de traditionele parochie door fusering van paro-
chieverbanden, is hij van mening dat een funda-
mentele vernieuwing noodzakelijk is en dit van-
uit de redenering, dat de parochies hun zelfstan-
digheid niet mogen verliezen door aanhangsels 
te worden van grotere eenheden. 
Hij verwijst daarbij naar Latijns Amerika, waar 
al geruime tijd de zogeheten ‘basisgemeenschap-
pen’ centraal staan. In plaats van de traditionele 
parochies zijn daarom in het bisdom Poitiers tal-
rijke ‘plaatselijke gemeenschappen’ ontstaan, die 
elk door een team van vijf leken worden geleid. 
Twee teamleden, vrouwen en mannen, worden 
door de eigen gemeenschap gekozen, de drie 
andere worden door een diocesane commissie 
aangesteld op basis van hun kundigheden en be-
langstelling. Verkiezing of aanstelling geldt voor 
drie jaar met de mogelijkheid van een eenmalige 
verlenging. De specialisatie in ambten komt pas 
op de tweede plaats. Wanneer een team de ver-
antwoording voor de plaatselijke gemeenschap 
op zich neemt, krijgt het een officiële zending 
van de bisschop. Tijdens deze plechtigheid hou-
den zij samen met de bisschop de bisschopsstaf 
vast ten teken dat zij nu deelhebben aan de ver-
antwoording voor hun kerk.
Elke zondag is er in de plaatselijke gemeenschap 
een Dienst van het Woord. De dorpskerk hoeft 
dus niet gesloten te worden met de mededeling 

dat de dichtstbijzijnde Eucharistieviering tien ki-
lometer verderop plaatsvindt in de zo genoemde 
hoofdkerk, zoals dat in Nederland gebeurt. Om de 
twee of drie weken komt de dienstdoende pastor, 
die in de grootste plaats van de omgeving woont, 
voor een Eucharistieviering. 
Deze nieuwe ordening is gebaseerd op de idee 
van het Godsvolk, een centraal begrip sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie. Men spreekt liever niet 
meer over leken. Alle gedoopten hebben immers 
gelijke rechten en plichten. De bisschop vertrouwt 
erop, dat de zogeheten leken in staat zijn om hun 
algemeen priesterschap, dat zij bij de doop hebben 
ontvangen, op creatieve wijze te beleven. 
De priester is in deze basisgemeenschap niet in 
de eerste plaats de ‘specialist voor cultus en sacra-
menten’, maar ook de competente theoloog, die 
zorg draagt voor de verdere scholing van de ge-
meenschap. Hij is de zielzorger, die spirituele en 
organisatorische ondersteuning geeft bij de ver-
binding van de gemeenschappen met bisdom en 
wereldkerk. 
Het kerkelijk wetboek geeft in feite bestaanskan-
sen voor deze ontwikkeling, waar zij in canon 230 
§ 3 zegt: ‘Waar de nood van de kerk dat wenselijk 
maakt, kunnen bij gebrek aan bedienaren ook le-
ken, al zijn zij geen lector of acoliet, sommige van 
hun taken overnemen, namelijk de bediening van 
het woord uitoefenen, in liturgische gebeden voor-
gaan, het doopsel toedienen en de H. Communie 
uitreiken, volgens de voorschiften van het recht.’ 
Zouden onze bisschoppen deze canon niet ken-
nen?

T.B.

Sta op

Dode, mijn lief, sta op,
wil niet vertrekken,
vergaan als de nacht;

dode, mijn lief, sta op;
weet je gezegend
als levende pracht.

Dode, mijn lief, sta op,
God doet je voortgaan
in eeuwige kracht;

dode, mijn lief, sta op;
ga naar het land waar
je thuis wordt verwacht.

Dode, mijn lief, sta op.

Ine Verhoeven

In deze eerste aflevering 
van De Roerom in 2010 
enkele van de vele ‘bes-
te wensen’ die ons voor 
Kerstmis en rond de jaar-
wisseling bereikt heb-
ben. (2) Hartelijk dank 
daarvoor. Wij hopen aan 
de hoge verwachtingen 
die t.a.v. De Roerom wor-
den uitgesproken te kun-
nen voldoen, te beginnen 
met dit nummer. Daarin 
een beschouwend artikel 
over Tariq Ramadan (10), 
weer een sprekend geval 
van ‘Goed doen’ (12) een 
speels initiatief van het 
Missionair Servicecentrum 
Tilburg (15), een zeer be-
langrijke aankondiging 
(16), een Gedachtenis 
aan Edward Schillebeeckx 
(17), eindelijk plaats voor 
drie lange brieven (18) en 
het verslag van Paulien 
van Bohemen over haar 
studie (23). Er is natuur-
lijk nog veel meer lezens-
waardigs. Wij wensen ie-
dereen veel voldoening 
met De Roerom en een ge-
lukkig nieuw jaar.

Redactie
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Zalig en gezegend

Doe zoals God en word mens !

Bas Rentmeester, Huub en Harry Schumacher 

Het Noorderlicht
 
Heel hartelijk dank voor het plaatsen van het 
uitgebreide artikel en de foto’s over Het Noorder-
licht vakantiehuis voor terminaal zieke mensen. 
De bijgeplaatste psalm is heel treffend. Hartelijk 
dank ook voor het toesturen van een aantal ex-
tra exemplaren; heel attent. We houden u graag 
verder op de hoogte van de ontwikkelingen rond 
Het Noorderlicht. We hopen dat uw blad en dit 
kerstnummer veel mensen zal inspireren om er 
met elkaar een mooiere wereld van te maken. 
Fijne feestdagen en vriendelijke groet.
 
Laetitia Schweitzer

Daadwerkelijk

Zingen over vrede heeft geen zin
als het niet gedragen wordt
door daadwerkelijke gerechtigheid.
Vredige kerstdagen en gezegend nieuwjaar.

Ton Baeten
 
Geen onvervulde wens!
De eigenares van een bekend café in Waalwijk 
had deze Kerstmis in haar woonkamer een bij-
zondere kerststal staan met kleurige beeldjes uit 
de Provence, waarin behalve de gebruikelijke fi-
guren, iedereen welkom was zoals o.a. een blin-
de met geleide, een breiend vrouwtje, een bak-
ker, zelfs twee pastoors hadden een plaatsje ge-
vonden tussen het gedroogde mos. Zij moesten 
twee geestelijken uit haar woonplaats voorstel-
len, die qua kerkelijke opvattingen lijnrecht te-
genover elkaar staan, maar in ieder geval in de 
stal blijkbaar vredig met elkaar samen konden 
leven. Hopelijk blijft het geen onvervulde wens, 
en niet alleen een mooie kerstgedachte. 
 
Ria Lemmers-Dekkers, Beneden-Leeuwen

Mogen en durven

Wij wensen u bezielende kerstdagen, vol ver-
langen naar liefde en vrede. Vol verlangen om 
onszelf te mogen én te durven zijn, om te zijn 
zoals door God bedoeld. Wij wensen u ook een 
gezond en inspirerend 2010 toe met veel bezin-
ning, bezieling en beweging.

Dominicanerklooster Huissen

Voeling houden
Aan al onze digitale ‘correspondenten’ die af en 
toe van ons een bericht ontvangen of ons toe-
zenden: Alle goeds voor 2010 toegewenst! Mis-
schien vind u/je deze wellicht wat prozaïsche 
wijze van contact niet al te storend. Het is in 

ieder geval een poging tot uitdrukking dat er in 
Best mensen voeling met de buitenwereld wil-
len houden. Met vriendelijke groet.

Ruud en Gerdine de Croon-van Loon, Best

Nieuw licht
zal het land doen overlopen
van kleuren, geluiden.

Nieuw licht
zal huizen openslaan,
naar buiten.

Op nieuw licht
ent de mens
zijn oude boom.

Medewerkers De Zwanenhof

Het afgelopen jaar vervulde wensen
en liet te wensen over.
Ik wens u en uw dierbaren toe
dat het komende jaar
u vervulling van wensen
en nieuw perspectief zal bieden.

Nico Tromp msc
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Peer Verhoeven

Als het vriest ontdooien

Laat mijn handen 
niets omhanden hebben;
laat ze rusten
in eerbied gevouwen.

Laat mijn blik
niets beogen;
laat me turen tot
in mijn diepste diep.

Laat mij niet
in de benen komen;
laat me knielen,
mijn aard en aarde voelen

en daarin U beleven:
Grond van mijn bestaan
Hart en Ziel van alwat is
in tijd en eeuwigheid.

Bid

Die hulp vragen 
gehoor geven, -
die aankloppen 
open doen, -
die worden gemeden
aan tafel nodigen.
Bid om begrip.

Die huiveren 
bij de hand nemen, -
die kopschuw zijn geworden
over de drempel helpen, -
die iedereen wantrouwen
vertrouwen voorleven.
Bid om moed.

Die worden doodgezwegen
noemen met respect, -
die worden voorbijgelopen
hartelijk aanspreken, - 
over ’t hoofd gezien
volle aandacht geven.
Bid om trouw.

Haasten

Haastig zijn is als rook;
Het gaat in je lijf en kleren zitten.

Zich haasten is soms goed;
Gehaast zijn altijd verkeerd.
 
Onthaasten moet ieder voor zich;
maar sámen lukt het pas echt. 
 
Zó doen

Leef in het ritme
van tijd en seizoen;

De laatste maand van het jaar is het donker en gewoonlijk kil en koud. En juist 
in die maand gedragen mensen zich ‘onnatuurlijk, bóvennatuurlijk’. Ze maken 
licht, primitief en eigenhandig; ze geven met woord, blik en gebaar warmte af. 

niet gehaast, niet opgejaagd.
Zoek rust en stilte;
leg je oor te luisteren
bij hart en adem.

Denk aan die ziek zijn,
niet te genezen.
Bekommer je om
die alleen zijn, vergeten;
zie om naar die worden
dood gezwegen, niet meetellen.

Ben bij alle welvaart 
bedacht op ieders welzijn.
Deel van wat je hebt
en van wie je bent.
Schep vrede, vrede
waar je gaat en staat.

Bidden en ...

Bidden en begaan zijn
met mensen die
naar lichaam of geest
gewond zijn geraakt
en hun leven lang 
gekwetst zijn gebleven.

Bidden en begaan zijn
met mensen die
ooit in de fout zijn gegaan
en nu voor het leven 
nagekeken en gemeden
blijven worden.

Bidden en begaan zijn
met mensen die
ooit buitenspel zijn geraakt
en daarna zijn vergeten
overgeslagen, niet meer
genoemd of gevraagd. 

Tijd van leven

Tijd van leven ons gegeven ...

De weg voert ons 
door licht en donker
Dank en geniet 
van lief en lach.
Bid, schep moed en 
blijf bij alles vertrouwen.

Tijd van leven ons gegeven ...
 
Er is een aarde
die ons voedt en draagt.
Dank en geniet van
het leven, van het wonder.
Bid, leef sober
en overvraag de aarde niet.

Tijd van leven ons gegeven ...

Tijd en leven delen we samen
met wie ook waar ook.
Leef en deel met
wie niet heeft, niet kan.
Bid en zie om naar wie
hier vreemd, heel alleen is.

(© Foto: Willem Beex)

Als ’t vriest ontdooien we.
Wordt ’t donker dan maken we licht.

Als ’t koud wordt warmen we op.
Zwijgen de vogels dan worden we zanglustig.
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Gérard van Tillo

Hebreeuws

Het Hebreeuws behoort tot de semitische 
talen. Het kent een alfabet van 23 letters, 
die elk afzonderlijk een bepaalde voorstel-
ling vormen met een eigen betekenis. Zo 
stelt de Hebreeuwse A, uitgesproken als 
Aleph, een koeienkop voor, de G (Gim-
mel) een kameel, de K (Kaf) een hand, 
enzovoorts. Verder is aan elke letter een 
vast cijfer toegekend. Voor de genoemde 
letters A, G, K zijn dat respectievelijk 1, 
3 en 20. De woorden zijn dus niet alleen 
samengesteld uit letters, maar ook uit fi-
guurvormen en cijfers, wat het Hebreeuws 
tot een geheimtaal op meerdere niveaus 
maakt.

Klassiek Hebreeuws
Van het klassieke Hebreeuws bestaan ver-
schillende varianten. Naast het Hebreeuws 
van de Thora bestaan er nog verschillende 
versies in de Rabbijnse en andere litera-
tuur daarna. De Thora is het Hebreeuwse 
woord voor wet. In het jodendom wordt 
deze term gebruikt voor de eerste vijf boe-
ken (Pentateuch) van de Tenach, de He-
breeuwse bijbel, die de grondslag vormt 
van het joodse geloof en in de christelijke 
bijbel is opgenomen als het oude of eer-
ste testament. Wat er in de heilige boe-
ken mee tot uitdrukking wordt gebracht, 
wordt door gelovigen opgevat als het 
woord van God. Dit heeft ertoe geleid dat 
ook de taal zelf als heilig wordt gezien. 

Het Hebreeuws is de taal van het oude testament en in moderne vorm van het 
jodendom. In de catholica is er weinig aandacht voor. Toch is deze taal belang-
rijk voor herbronning, verdieping en oecumene.

Sommigen gaan daarbij zo ver, dat elk 
onderdeel van een letter, elke letter, elk 
woord en elke zin op de drie genoemde 
niveaus van vormen, getallen en beteke-
nis, Gods werkelijkheid openbaren.1) 

Geheimtaal
De staven waaruit een letterteken is op-
gebouwd beginnen met een dunne lijn 
en komen zo als het ware uit het niets 
tevoorschijn. Vervolgens verdeelt de lijn 
zich in twee van elkaar wegbewegende 
delen tot zij weer samensmelten tot een 
eenheid en in het onzienlijke verdwijnen. 
Woorden, zinnen en teksten worden in 
het Hebreeuws van rechts naar links ge-
schreven en gelezen. Rechts wordt daarbij 
gezien als de bovennatuurlijke kern en 
links als de materiële inhoud. Er wordt 
daarbij gewezen op de beweging van oost 
naar west in de liturgie en op het gege-
ven, dat Jezus zit aan de rechterhand van 
de Vader. Overigens is er ook een profane 
verklaring voor de beweging van rechts 
naar links. In de beginjaren werden de 
woorden in steen gebeiteld, waarbij men 
de beitel in de linker- en de hamer in de 
rechterhand hield, omdat men het gemak-
kelijkst ‘schreef’ van rechts naar links. 
Ook de letters hebben een betekenis met 
een boodschap. De letter A (Aleph) stelt 
bijvoorbeeld de absolute eenheid voor zo-
als die alleen in God te vinden is. In het 
letterteken dat daarvoor gereserveerd is 
( ) houden de onderdelen elkaar in even-
wicht. Verder worden ook de woorden 
als serie vormfiguren en cijferreeksen als 
dragers van openbaringsgegevens gezien, 
die verwijzen naar een goddelijke wereld. 
Voor deze eenheid tussen Woord en Geest 
wordt onder meer verwezen naar de tekst 
uit de bekende proloog van het Johannes-
evangelie: In het begin was het Woord. En 
het Woord was bij God. En het Woord was 
God.

Taalkennis
Onder de katholieke theologen en pastores 
is het droevig gesteld met de kennis van 
het Hebreeuws. Vroeger werd het op de 
katholieke theologische faculteiten niet 
aangeboden of was het niet verplicht. Ook 
op de protestantse opleidingen is er niet 
voldoende ruimte voor. Wie de taal goed 
wil leren moet er zelf flink mee aan de 
slag gaan. In de liturgie hebben de oud-
testamentische verhalen geen eigen rol, 
maar vormen het interpretatiekader voor 
het evangelie. Dit alles heeft tot gevolg, 
dat bij katholieken de oudtestamentische 
verhalen in de verkondiging onderbelicht 

blijven. Het protestantisme legt als her-
bronningsbeweging meer nadruk op de 
Hebreeuwse teksten. In het katholicisme 
is altijd meer aandacht geweest voor het 
Grieks als taal van het nieuwe testament 
en voor het Latijn als de taal van de Tra-
ditie.

Ivriet
Het Hebreeuws is lange tijd een dode taal 
gebleven, maar sinds het begin van de 
negentiende eeuw kwam het onder met 
name seculiere joden weer in zwang, 
naast het aan het Duits verwante Jiddisch 
en het Spaans georiënteerde Ladino, dat 
nog gesproken wordt in de sefardische 
joodse gemeenschappen in de diaspora. 
Het moderne Hebreeuws wordt ivriet ge-
noemd en is de officiële landstaal van 
de staat Israël. Behalve dat veel nieuwe 
woorden zijn toegevoegd verschilt het niet 
veel van het klassieke Hebreeuws. In de 
moderne joodse gebedenboeken komen 
veel passages voor uit de Tenach zoals 
de zegenspreuken van priesters en delen 
uit de psalmen.2) Daaruit blijkt hoe groot 
en actueel de religieuze verwantschap 
is tussen joden en christenen en welke 
kansen er liggen voor samenwerking en 
oecumene. Dit is des te belangrijker, om-
dat de joods-christelijke toenadering een 
goede basis vormt voor het gesprek met 
de islam, die zich in de zevende eeuw uit 
de joods-christelijke richting heeft losge-
maakt.
De moderne joodse gebedsteksten zijn on-
gewoon realistisch, ook als het gaat om 
politieke en militaire aangelegenheden. 
Wie wil weten wat voor Israël bespreek-
baar is en wat niet, zou de zegewens voor 
de soldaten van de Staat Israël moeten le-
zen. Die begint als volgt: Die onze voorou-
ders Awraham, Jitschak en Ja’akov heeft 
gezegend, zal Zijn zegen geven aan de sol-
daten van het Israëlische verdedigingsle-
ger, die de wacht houden over ons land en 
de steden van onze God, van de Libanese 
grens tot de Egyptische woestijn en van de 
Middellandse Zee tot aan de ‘arawa’ (ri-
vier), zowel te land, ter zee als in de lucht.

1) Cf: Liliane Warris, Openbaring. Symboliek 
van het Hebreeuws – Structuur van mens en 
wereld in taal en getal, Katwijk aan Zee, 1981, 
passim.
2) Gebed van Jitschak. De geordende gebeden 
voor het gehele jaar, Amsterdam 1986, 3e druk, 
p. 151.

Hebreeuwse lettertekens uit: R. Bartlema Mys-
tiek van de Hebreeuwse letters, 2009, p.105
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Harrie de Ridder

Samen op pad

Onder de titel Samen op pad besteedt De Roerom iedere maand aandacht aan 
mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord. Deze maand kijkt 
Harry de Ridder met Jong en gehandicapt in Nederland en ontwikkelingslanden 
over de grenzen van ons land heen. 

en de aandacht die er daarbij is voor ge-
handicapte jongeren. Aan de hand van 
vier verschillende casestudy’s - onderwijs, 
ondersteuning, werk en gender (jongen/
meisje) - onderzoeken de leerlingen hoe 
het met de positie van jongeren in ontwik-
kelingslanden gesteld is.

Actieve partners
Het tweede blok gaat over participatie. 
Jongeren met een beperking worden uit-
genodigd te onderzoeken hoe zij zelf, 
rekening houdende met hun beperking, 
actief kunnen zijn bij een Nederlandse 
ontwikkelingsorganisatie. Helaas zijn de 
gehandicapte jongeren voor veel organisa-
ties een vergeten doelgroep. De leerlingen 
worden uitgenodigd deze organisaties te 
stimuleren om een beleid te ontwikkelen 
dat rekening houdt met gehandicapte jon-
geren als actieve partners. ‘Ook al is je ei-
gen situatie nog zo rottig, het is belangrijk 
om eerst te kijken naar de gehandicapten 
in een ontwikkelingsland die het nog vele 
malen slechter hebben en voor hen op te 
komen’, zegt Tarik die mee op reis was in 
Ethiopië. 

Bij het lespakket hoort de educatieve website 
http://www.cmo.nl/nothingaboutus/. Het les-
pakket met aanvullende informatie is daar gra-
tis als pdf-bestand te downloaden. Het lespak-
ket Nothing about us is voor € 10,- te bestellen 
bij Centrum voor Mondiaal Onderwijs Nijme-
gen, (024) 361 30 74; cmo@fm.ru.nl en bij 
DCDD Utrecht (030) 231 65 06; dcdd@dcdd.nl

Tien jongeren-met-een-beperking uit Ne-
derland vragen aandacht voor jongeren 
met een handicap in ontwikkelingslan-
den. Met tienen vlogen ze - met begelei-
ding - naar Ethiopië om daar samen met 
twintig Ethiopische jongeren met een be-
perking na te denken over het ontwikke-
lingsbeleid en de toekomst van de gehan-
dicapte jeugd in de Derde Wereld. Hun 
verhalen zijn vastgelegd in de documen-
taire Nothing about us. 

Niets zonder hen
Bij de Verenigde Naties is de afgelopen ja-
ren hard gewerkt aan het Verdrag inzake 
de Rechten van Personen met een Handi-
cap, een nieuw mensen rechten verdrag. 
Tijdens de onderhandelingen hierover 
werd door de vele gehandicaptenexperts 
daar aanwezig constant de slogan Nothing 
about us, without us gebruikt. De meeste 
ambtenaren die onderhandelden over de 
rechten van mensen met een beperking 
waren zich er niet altijd van bewust wat 
gehandicapt zijn betekent, laat staan met 
een handicap leven in een ontwikkelings-
land. Daarom lieten de honderden gehan-
dicapten uit de hele wereld steeds horen 
dat er niets over hen besloten mocht wor-
den zonder hen te raadplegen.

Híer en dáár
In Nederland zijn de voorzieningen voor 
mensen met een beperking vaak beter 
en de publieke opinie beoordeelt jonge-
ren en volwassenen met een beperking 
steeds meer op hun mógelijkheden. Ze 
komen ook positief in beeld, zowel op 
sportgebied als in hun dagelijkse leven. 
Toch is het voor velen van hen nog steeds 
moeilijk om door te stromen naar het 

hoger onderwijs of een baan te vinden. 
Voor jongeren met een beperking in een 
ontwikkelingsland zijn de meest basale 
voorzieningen al slecht bereikbaar: geen 
schoon drinkwater, geen medische verzor-
ging, de scholen niet ingesteld op jonge-
ren die anders praten, lopen, leren of zien. 
Laat staan dat er werk is. De Nederlandse 
overheid denkt met het huidige ontwik-
kelingsbeleid ook jongeren met een beper-
king te bereiken. De medewerkers van de 
Dutch Coalition on Disability and Develop-
ment zetten hier grote vraagtekens bij. En 
de meisjes en jongens die mee naar Ethio-
pië vlogen hebben met eigen ogen gezien 
dat dit zeker niet waar is.

Ook als lesmateriaal
De documentaire Nothing about us is be-
doeld als opmaat naar lesmateriaal over 
jong en gehandicapt zijn, hier en ginds. 
Het bestaande Nederlandse lesmateriaal 
over ontwikkelings samenwerking heeft 
niet of nauwelijks aandacht voor de posi-
tie van mensen met een handicap. Het be-
staande materiaal is ook niet afgestemd op 
de behoefte van scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs (vso). Dutch Coalition 
on Disability and Development (DCDD), 
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) 
en filmmaker Marijn Poels hebben de han-
den ineengeslagen en bij Nothing about us 
een gelijknamig lespakket geproduceerd 
dat in die leemte voorziet. Ook docen-
ten van ‘gewone’ scholen voor voortgezet 
onderwijs zijn uitgenodigd om met hun 
leerlingen stil te staan bij de positie van 
mensen met een handicap in ontwikke-
lingslanden en in Nederland. Het lespak-
ket bestaat uit twee blokken. Het eerste is 
gewijd aan ontwikkelings samenwerking 
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Geloven in een God die niet bestaat
Huub Schumacher

Welke dominee zet nu voor op zijn boek: 
‘Geloven in een God die niet bestaat’? Dat 
vraagt natuurlijk om verafschuwing, want 
het woord ‘atheïsme’ heeft voor onbevan-
gen lezers een heel bepaalde betekenis. 
Voor hen is een ‘atheïst’ doodeenvoudig 
een godloochenaar, iemand die God ont-
kent, doorstreept. Het kan natuurlijk wel 
zijn dat Hendrikse dit woord heel anders 
verstaat. 

De gangbare betekenis
De gangbare betekenis van het woord 
‘atheïsme’ is inderdaad godloochening. 
Hoe is deze betekenis van ‘atheïsme’ in 
de wereld gekomen? In de tijd van de Ver-
lichting - 15e en 16e eeuw - kwamen de 
wetenschappen, met name de natuurwe-
tenschappen, op. In die tijd rechtten de 
mensen ook hun rug en probeerden onder 
de overheersing van een zelfverzekerde 
kerkleiding uit te kruipen. De natuurwe-
tenschappers hielden paus en bisschop-
pen voor letterlijk bewezen te hebben 
dat de zon niet om de aarde, maar dat de 
aarde om de zon draait … ‘Dat hierboven, 
waar volgens jullie God woont: hoeveel 
kilometer is dat van hier?’ Het kerkelijk 
leergezag vond dergelijke vragen oerdom, 
omdat Gods verblijf niets met kilome-
ters te maken heeft! ‘Wij weten dit vanuit 
de Openbaring en vanuit de Traditie van 
Onze Moeder de Heilige Kerk! Wij belij-
den dat God de Schepper is van hemel en 
aarde en dat Hij zijn Zoon Jezus Christus 
naar de wereld heeft gezonden om ons te 
verlossen … alsof daar geen afstand uit 
spreekt!’ En wat arrogant wendde de kerk 
de wetenschappers de rug toe. Ook het 

omgekeerde gebeurde: de wetenschap-
pers hielden de Kerk met haar God voor 
gezien, achterhaald. Hiervoor ontleenden 
ze aan het Grieks het woord ‘atheïsme’. 
De ‘a’ betekent ‘zonder, geen’ en in ‘the-
isme’ zit het woord ‘Theos’, dat God be-
tekent. Zo is een atheïst iemand die God 
ontkent. De wetenschappers sloegen met 
die reactie door. Maar wisten zij veel! Ze 
waren tot dan toe overschreeuwd door een 
betweterige kerk, die zich ook nog eens 
spreekbuis van God waande. Zo is het te 
verklaren dat de wetenschappers van die 
tijd met het badwater ook het kind - God - 
weggooiden. 

Heel andere betekenis
‘Atheïsme’ kan ook een ándere betekenis 
hebben. Het woord atheïsme bestaat zoals 
gezegd uit ‘a’ en ‘theïsme’. Woorden ein-
digend op ‘isme’ hebben veelal een nega-
tieve klank: ‘egoïsme’, ‘kapitalisme’, ‘au-
tisme’. Ze willen iets vertellen van iemand 
of iets dat te veel op zichzelf betrokken is. 
Zo ook bij ‘theïsme’. God wordt door het 
‘theïsme’ aangevoeld als meer op zichzelf 
staande, wat los van al het andere. Bin-
nen de theologie bestaat dan ook de denk-
stroming van het ‘Theïsme’, waarin God 
gezien wordt als eigenlijk zichzelf genoeg 
en die, als het gewed is, geen wereld no-
dig heeft om God te zijn. Hij bestaat, staat 
op zichzelf.
Atheïsme in déze betekenis wil zeggen: 
God bestaat niet los van ons, los van de 
wereld. Hij is en kan alleen maar God zijn 
ín Zijn betrokkenheid op de wereld, in 
Zijn verwevenheid met ons. Bij deze vorm 
van ‘atheïsme’ gaat het dus wel degelijk 

over God, maar niet over God op de the-
istische manier. Voor dominee Hendrikse 
is een atheïst iemand die, als het om God 
gaat, wel degelijk in God gelooft maar 
niet meedoet met de opvatting alsof God 
ergens op een plekje los en boven onze 
werkelijkheid zou bestaan in een boven-
natuurlijke wereld. Daarom kan volgens 
hem een atheïstische dominee heel goed 
andere mensen helpen in God te gelo-
ven, maar dan wel op een andere manier 
dan zoals een theïstische dominee dit zou 
doen.

Gods … bestaan? 
Voor Hendrikse is het een grote vraag of 
wij onder het woord ‘bestáán’ van God 
zo ongeveer hetzelfde mogen verstaan 
als wanneer we het over het ‘bestaan’ 
van onze schemerlamp hebben. Zijn ant-
woord is nee. Je kunt het bestaan van een 
schemerlamp niet op één lijn zetten met 
het bestaan van God. Hij geeft wel toe 
dat er in het woord ‘bestaan’ ruimte zit. 
Zo is het ‘bestaan’ van de schemerlamp 
heel iets anders als het ‘bestaan’ van het 
sprookje van Vrouw Holle; maar beide be-
staan. Terecht, want in ‘bestaan’ is plaats 
voor alletwee en nog voor meer: sterren, 
muziekcomposities, kopspelden, de paus 
.... Maar als je daar ook nog eens God bij 
stopt dan rek je het woord té ver op. Dus 
niet doen, vindt Hendrikse. Anderen, zo-
als de filosoof René van Woudenberg, den-
ken hier anders over, maar voor Hendrik-
se past God niet in het woord ‘bestaan’ 
omdat het woord ‘bestaan’ enkel betrek-
king heeft op ‘dingen’ - mensen inbegre-
pen - die eindig zijn, terwijl God volgens 
hem reikt naar wat onbegrensd, oneindig 
is. Iemand die ontkent dat God bestaat is 
daarom bepaald nog geen godloochenaar. 
Voor Hendrikse is juist degene die beweert 
dat God bestaat een godloochenaar! Zo 
iemand kleineert God. Een gelovige is er 
zich juist van bewust dat God niet bestaat 
zoals iets of iemand in onze werkelijkheid 
bestaat en past het woord ‘bestaan’ daar-
om niet op God toe! 

Voorwaarde om te geloven
Het woord ‘bestaan’ is te klein is om zo-
wel dingen, mensen én God te omvatten. 
Hendrikse laat ‘bestaan’ gelden voor din-
gen en mensen, maar streept God uit het 
rijtje weg omdat God oneindig anders is. 
Hendrikse weet natuurlijk ook wel dat ie-
dereen die gelovig opgevoed is gelooft dat 
God bestaat, maar - ik citeer - ‘in meerder-
heid hebben ze dat allang losgelaten of 
twijfelen eraan. En gelijk hebben ze … je 
hoeft niet te geloven dat God bestaat om 
in God te kunnen geloven. Wat mij betreft 
is het niet-bestaan van God geen beletsel 
maar een voorwaarde om in God te gelo-
ven.’ 

De titel Geloven in een God die niet bestaat is afkomstig van een boek, geschre-
ven door de - zoals hij zichzelf noemt - atheïstische dominee Klaas Hendrikse. 
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In Weimar
Rob van der Zwan De laatste

Kerstmis is voorbij, Pasen is 
het nog lang niet. Men zegt 
dat de dagen weer gaan len-
gen, maar eerlijk gezegd 
merk ik er nog niets van. Dit 
vind ik altijd een moeilijke 
tijd. Een donkere tijd. Geen 
lichtjes meer in de kerst-
boom, nog geen licht van 
een naderende lente. Advent 
is een tijd van wachten. Nou, 
dit is er voor mij ook één! 
Hoe ongelooflijk belangrijk 
is voor ons mensen het licht. 
Wat zouden wij zijn zonder 
licht? Wij zijn er dankzij het 
licht. Niet voor niets wordt 
overal ter wereld in de lang-
ste nacht de terugkomst van 
het licht gevierd. 
Maar zoals een tijd van so-
berheid - vasten! - je extra 
doet verlangen naar een goed 
glas wijn, zo maken de don-
kere tijden dat je de korte, 
frisse dagen des te meer 
waardeert. Ik wel tenminste. 
Meer dan in de zomer kan ik 
genieten van een dag waarop 
de zon met zijn lage stralen 
door de wolken heen breekt. 
Meer dan in de zomer kan ik 
uitzien naar een gezellig sa-
menzijn met familie of vrien-
den, een uitje of korte vakan-
tie. In het donker is wat licht 
is extra stralend. De cyclus 
van leven en afsterven is in 
deze tijd het meest zicht-
baar. Wie kan zich nu voor-
stellen dat straks al die dode 
takken weer vol knoppen 
zitten? Is het te doorzichtig 
deze cyclus met de staat van 
het geloof te vergelijken? Zo 
moeilijk als we ons jonge 
knoppen aan de bomen kun-
nen voorstellen, zo lastig is 
het ons nieuwe vormen van 
geloof in te denken. Maar... 
Wie weet. Het licht komt al-
tijd terug. Het wordt na iede-
re winter weer lente. 
Dit is mijn laatste bijdrage 
voor De Roerom. Ik heb met 
veel plezier gedurende ruim 
twee jaar mijn stukjes ge-
schreven. Het is tijd om een 
nieuwe weg in te slaan. Ik 
dank u, lezers, voor uw be-
trokkenheid. En ik dank de 
redactie van De Roerom dat 
zij mij deze mogelijkheid 
bood. Graag tot ziens! 

Suzanne van der Schot

Weimar is weliswaar klein, maar allerminst 
provinciaal. Duitsland kent veel steden met een 
bewogen geschiedenis, maar hier ligt de ge-
schiedenis op loopafstand. 

Na kerst een paar dagen uit in het Duitse Weimar, een stadje in Thüringen dat tot 
de DDR heeft behoord. Met sneeuw een sfeervolle omgeving, waarin statige gebou-
wen worden afgewisseld met uitnodigende restaurants en verlichte etalages. 

vorm van onze leefomgeving. Of het nu huizen, 
meubilair, speelgoed of servies betreft, veel van 
wat voor ons nu volstrekt normaal en vertrouwd 
is gaat terug op de ideeën en experimenten van 

Goethe
De achttiende eeuw is voor Duitsland zoiets 
als wat de gouden zeventiende eeuw voor Ne-
derland is. Denk je bij Nederland vooral aan 
schilders, bij de Duitsers gaat het eerder om li-
teratuur en filosofie. Centraal in Weimar op het 
plein voor het theater loop je onvermijdelijk op 
tegen het standbeeld van Goethe en Schiller, 
twee literaire reuzen. Vooral de laatste was een 
universele alleskunner die zich bezighield met 
literatuur, theater, recht, politiek en natuurwe-
tenschappen. Goethe (1749-1832) was tijdens 
zijn leven al een legende. Veel tijdgenoten wil-
den hem in Weimar ontmoeten; ontmoetin-
gen die allengs het karakter van een audiëntie 
kregen. Na zijn dood rees de Duitse verering 
tot nog grotere hoogte en had bij tijd en wijle 
hysterische trekken. Het Goethehuis in Wei-
mar bezoeken is een belevenis. Lopend over de 
krakende planken krijg je een indruk van hoe 
Goethe leefde en werkte. Ook de kamer waarin 
hij - zittend in een stoel - de laatste adem uit-
blies is nog intact. Weimar bezit talloze sporen 
van deze Duitse klassieker.

Bauhaus
Wie vanaf het theater het plein oversteekt naar 
het Bauhausmuseum, steekt ook over naar een 
andere tijd. In de nadagen van de Eerste We-
reldoorlog wordt in Weimar het Bauhaus opge-
richt, een werkplaats van kunstenaars, ontwer-
pers en architecten die onder leiding van Wal-
ter Gropius grote invloed zullen hebben op de 

het Bauhaus.
Terwijl in 1919 Walter Gropius en de zijnen hun 
creatieve proces opstarten, stroomt Weimar vol. 
Honderden politici en ambtenaren verlaten het 
roerige en gevaarlijke Berlijn om in de relatieve 
rust van Weimar de republiek van Weimar op 
te richten. Het is de eerste fase van het moderne 
democratische Duitsland, dat veertien jaar later 
moest wijken voor de meest dramatische episode 
uit de Duitse geschiedenis. En dan kan ook Beu-
kenbos niet ongenoemd blijven. Beukenbos is 
de vertaling van Buchenwald, het beruchte con-
centratiekamp dat zes kilometer ten noorden van 
Weimar lag. Zoals gezegd in Weimar ligt de ge-
schiedenis, zwart of glorieus, op loopafstand.

Abschluss
Kort voor zijn dood gaat Goethe, de tachtig ge-
passeerd, terug naar een boshuisje waar hij vijf-
tig jaar eerder was. Tegen zijn begeleider zegt hij 
op de eerste verdieping met potlood een vers op 
de muur te hebben geschreven. Eenmaal gevon-
den en gelezen wordt het de oude Goethe te veel. 
De tranen veegt hij weg met een sneeuwwitte 
zakdoek - aldus de overlevering - die hij lang-
zaam uit zijn lakense jas trekt. Dit is het vers.

Über allen Gipfeln ist Ruh
In allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch.
Es schweigen die Vöglein im Walde:
Warte nur balde ruhest du auch.
(D. 7 September 1780. Goethe)

Bauhaus, Weimar december 2009 (© Foto: Rob van der Zwan)



8 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 5 n JANUARI 2010 www.deroerom.nl

Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

De deurwaarder

de rampspoed heeft mij overvallen
ik ben verlamd en sprakeloos
een slag van onheil bar en boos
kwam prille vrede laag vergallen

ik weet geen goede raad te vinden
de aanslag sloeg mij lam
een bode die met onheil kwam
een horde kwaadgezinden

en oude wonden springen open
ik proef het bittere venijn
moet kermen van een wrede pijn
omdat ze mij de huid afstropen

nu sta mijn god mijn helpers bij
dat wij de boze overwinnen
dat ik in staat te herbeginnen
u menslijk aantref aan mijn zij

Nico Tromp msc

De bloementuin 

Moela Nasroedin besloot een bloe-
mentuin aan te leggen. Hij bemestte 
de grond en zaaide zaad van vele 
prachtige bloemen. Maar toen het 
opkwam stond de tuin niet alleen 
vol met bloemen die hij gezaaid 
had, maar werd de tuin ook over-
woekerd door paardenbloemen. 
Nasroedin vroeg tot in de wijde om-
trek advies aan hoveniers en pro-
beerde iedere bekende methode uit 
om ze kwijt te raken. Alles tever-
geefs! Ten slotte liep hij helemaal 
naar de hoofdstad om de konink-
lijke hovenier in het paleis van de 
Sjeik te spreken en raad te vragen. 
Deze wijze oude man had al on-
telbaar vele hoveniers van advies 
gediend en opperde verschillende 
remedies om de paardenbloemen te 
verdrijven. Maar Moela had ze al-
lemaal al een keer uitgeprobeerd en 
zonder succes. En zo zaten ze een 
poosje zwijgend naast elkaar tot-
dat de koninklijke tuinman Nasroe-
din ten slotte aankeek en zei: ‘Nou, 
dan stel ik voor, dat je leert om van 
paardenbloemen te houden.’ 

Parabel ingestuurd door 
Anna Basemans, Oisterwijk.

Moela Nasroedin leefde 
van 1208 tot 1284 in Turkije

Vijf lichten

Voor het ontsteken van vijf lichten 
tijdens een schoolviering van 
Compas Viataal, een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs 
schreef Hans Waegemakers 
deze tekst.

Ik steek de kaars aan 
van de christenen die zeggen:
Denk eraan, 
God houdt van alle mensen.
Waarom wij dan niet? 
Houd ook van je vijand.
Dan pas wordt het goed 
met de wereld.
Dit is de vlam van de liefde.

Ik steek de kaars aan 
van de moslims die zeggen:
Denk eraan, 
er is maar één God.
Loop niet 
achter andere goden aan,
want dan verdwaal je.
Dit licht houdt ons 
op het goede pad.

Ik steek de kaars aan 
van de joden die zeggen:
Denk eraan, 
je bent een vrij mens.
En als je het nog niet bent
dan kun je het worden.
Volg de tien leefregels.
Dit licht maakt ons vrij.

Ik steek de kaars aan 
van de hindoes die zeggen:
Denk eraan, je bent een stukje 
van alles wat bestaat.
Maak je niet los daaruit; 
verzet je niet daartegen.
Want dan loopt het slecht af 
met jou en met de wereld.
Jij bent dit licht, 
dit licht woont in jou.

Ik steek de kaars aan 
van de humanisten, die zeggen:
Denk eraan, je bent 
een mens, geen dier.
Gedraag je als een mens. 
Gebruik je verstand.
Je bent niet meer dan een ander.
Behandel een ander als gelijke.
We zijn familie van elkaar.
Dit licht brengt ons bij elkaar.

Het woord geeft licht!

Heel vroeger 
hebben we het al geleerd: 
wat we allemaal kunnen met taal. 
Soms hebben we zelf 
iets nieuws gecreëerd 
voor ons eigen, persoonlijk verhaal.

Wat kunnen we veel 
met een enkel woord. 
Heel vaak brengt het ons tot elkaar! 
Niet zelden zet het 
innige vriendschap voort; 
gepaard gaande met een gebaar.

Hoe dikwijls is het woord 
maar uiterst klein, 
dat we maken tot heilzaam bericht. 
Geen lang klinkend lied 
met een eindeloos refrein 
behoeft ons betoog voor de ander te zijn... 

’t is een enkele term 
die het wonder verricht 
van stralende warmte, 
uitzonderlijk licht.

Joke Forceville-van Rossum

Geduld hebben

Men moet geduld hebben
met het onopgeloste in het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben,
als ontoegankelijke ruimtes,
als boeken, geschreven
in volkomen onbekende taal.
Wie die vragen heeft
leeft men misschien geleidelijk,
zonder het te merken,
op een ongewone dag
binnen in het antwoord.
Rainer Maria Rilke, Duitse lyrische dichter 
(1875-1926)
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Jeanne van Leijsen 

Aanwijsbord
Vuurwerk

Inspiratie voor deze column krijg ik op het 
moment dat de Sint het schip ingaat en de 
kerstman zijn stand-in wordt. Met in zijn 
kielzog natuurlijk het Oude en het Nieuwe 
Jaar. Dit laatste met hopelijk nieuwe kansen, 
wensen en voornemens. De toekomst wordt 
weer eens voorspeld door allerlei betrouw- 
en onbetrouwbare bronnen van wereldlijk 
en soms zelfs hemels karakter. Ik lees over 
een onderzoek van eeuwen terug, toen een 
bepaald medium - ik dacht dat het een kloos-
terlinge was - met behulp van een ’ouijabord’ 
(geen idee hoe je dit uitspreekt) kon com-
municeren met een overledene. Voor wat het 
waard is. 

Rondom mij zie ik weer allerlei nieuwe digi-
tale speeltjes, terwijl ik het prima afkan met 
mijn eerste zakmobieltje met heuse toetsen 
waar ik met mijn nagels steeds harder op 
moet drukken, wil ik aansluiting krijgen met 
het virtuele netwerk om ons heen. Terwijl 
het voor mij nieuwe woord ‘ouijabord’ nog 
in mijn hoofd hangt, hoor ik over de Belgi-
sche Rom Houben, die ten gevolge van een 
ongeval drieëntwintig jaar lang in een soort 
coma is geweest. ‘Een soort’, want nu blijkt 
dat hij al die tijd toch een bepaalde vorm van 

r-d, dan tik ik de letters in waaruit dit woord 
bestaat. 

Makkelijk zat! Maar o wee, als je de taal niet 
zo machtig bent. Dan zijn daar de pictogram-
men en dergelijke. Ik lunch met een werkre-
latie in een eetcafé waar jonge mensen met 
een verstandelijke beperking je bedienen. In 
keurige kledij drukt onze serveerster met bij-
zondere ijver op de 3 (broodje ham-kaas) en 
op de 5 (broodje gezond) van haar digitale 
menu. En omdat dit al twee handelingen in 
één zijn, komt een collegaatje voor de drank-
jes. We kunnen kiezen uit alle kleuren van 
de regenboog en voor ons wordt een witte 
(melk) en een gele (jus) stip ingetoetst. Het 
is allemaal goed gekomen. Glimlach. Ik glim-
lach ook nog bij de gedachte aan de ouderen 
die ik destijds mocht laten kennismaken met 
de computer en het regelmatig voorkwam dat 
zij hun beverige vingers ook daadwerkelijk 
op het computerscherm drukten in plaats van 
bij het commando ‘Hier drukken’ de muis te 
bewegen. Wat gaan ontwikkelingen dan toch 
hard. Weer een nieuw jaar. ‘Op een (ouija)
bordje staat geschreven hoeveel jaar dat ik 
dan word,’ zing ik half luid. Zeg maar ‘ja’ te-
gen het Leven. Of ‘oui’. Santé! 

Je kunt er de klok op gelijkzetten. 
Het leven is o zo voorspelbaar. 
Rond vijf december laait de dis-
cussie op of ‘Zwarte Pieten’ nog 
wel kunnen in een multiculturele 
samenleving. Halverwege decem-
ber wordt de zin van Kerstmis be-
twijfeld, omdat veel mensen niets 
meer over herkomst en achter-
gronden weten. En eind decem-
ber tenslotte klinken de bezwaren 
tegen het afsteken van vuurwerk 
dat elk jaar weer tot veel onge-
lukken, afval en overlast leidt. Je 
kunt er de klok op gelijkzetten, 
het leven is o zo voorspelbaar.
Vuurwerk verbieden zal niet luk-
ken. Degenen die er zelf aan mee-
doen, weten het maar al te goed. 
Wat fascineert is niet om naar 
het vuurwerk van anderen te kij-
ken maar om zelf het lontje aan 
te steken, vervolgens te zien hoe 
het vonkje steeds dichterbij komt 
en dan kijken wat er in die pot 
aan knallen en lichtflitsen verbor-
gen zat. Verbazing en schrik van 
omstanders maken deze ervaring 
compleet. Dat je ondertussen het 
vuurwerk van anderen mist, dat 
misschien mooier en spectaculair-
der was, doet hier niets aan af.

Met geloven is het niet zoveel an-
ders. Passief kijken naar het ge-
loof dat anderen ontsteken is min-
der fascinerend dan zelf actief het 
lontje te laten ontbranden. Of die 
‘anderen’ behoudend of vooruit-
strevend zijn, of hun geloof spet-
tender is of harder knalt dan dat 
van jou, maakt niet veel uit. 

Wat is hier verkeerd aan? In deze 
tijd van oneindige mogelijkheden 
en noodzakelijke heroriëntaties op 
fundamenten is het alleen maar 
toe te juichen wanneer mensen 
eigen wegen zoeken. Vervelend 
wordt het pas, wanneer het – zo-
als vuurwerk – met opzet voor de 
voeten van anderen gegooid wordt 
met als enig doel hen te laten 
schrikken. Of wanneer omstan-
ders oogbeschadigingen voor het 
leven oplopen. Of wanneer ille-
gaal vuurwerk voortijdig ontploft. 
Wees dus voorzichtig met je eigen 
vuurwerk, pardon: geloof.

bewustzijn heeft gehad. 
Hersenscans hebben dit 
aangetoond en wie of wat 
er nu toe heeft geleid om 
een ‘touchscreen’ voor 
zijn neus en zijn vingers 
te houden, weet ik niet 
maar hij tikt er flink op 
los met behulp van zijn 
verzorgster. Op een nieu-
werwets ‘ouijabord’ wordt 
gezegd. 

Een achtergrondartikel 
hierover meldt dat deze 
methode al jaren wordt 
gebruikt bij het commu-
niceren met mensen met 
zowel aangeboren als niet 
aangeboren hersenafwij-
kingen. En zowaar kom ik 
daar ook het woord ‘ouij-
abord’ weer tegen. Gebi-
ologeerd door dit soort 
hulpmiddelen ervaar ik nu 
allerlei nieuwerwetse aan-
wijsborden om me heen. 
Wil ik met de trein, dan 
tik ik een aantal keren op 
een beeldscherm en komt 
er een kaartje uit de gele 
machine. Wil ik geld, dan 
raak ik zo hier en daar 
een scherm aan en hup, 
de briefjes steken je tege-
moet. Wil ik in de biblio-
theek nog veel meer we-
ten over een o-u-i-j-a-b-o- (© Foto: Jac van Leijsen)
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Ramadan studeerde filosofie en Franse lite-
ratuur in Zwitserland en Arabisch en islam 
aan de islamitische Al Azhar universiteit in 
Caïro. Hij was tot 2004 leraar aan het col-
lege van Saussure (Genève) en professor is-
lamologie aan de universiteit van Fribourg. 
Zijn grootvader van moederszijde is Has-
san al-Banna, de stichter van de fundamen-
talistische Moslimbroederschap in Egypte. 
Zijn vader, Saïd Ramadan, één van diens 
volgelingen, verliet Egypte na het verbod 
op die organisatie en vestigde zich in Zwit-
serland. In Frankrijk en de Verenigde Sta-
ten werd Tariq gewantrouwd en geweerd 
maar in het Verenigd Koninkrijk aanvaard-
de hij in oktober 2005 een gastdocentschap 
aan de Universiteit van Oxford. Hij is te-
vens benoemd tot adviseur van de Britse 
regering voor moslimaangelegenheden. In 
december 2006 aanvaardde Ramadan een 
gasthoogleraarschap Identiteit en Burger-
schap aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Deze leerstoel werd betaald door de 
gemeente Rotterdam. Naast gasthoogleraar 
werd Ramadan ook aangesteld als adviseur 
van de gemeente Rotterdam op het terrein 
van integratie. Ramadan moest de dialoog 
tussen moslims en niet-moslims op gang 
brengen.

Ramadan in Rotterdam
In januari 2007 ging Ramadan aan de slag 

in Rotterdam als gasthoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit en als ‘bruggenbou-
wer’ tussen moslims en niet-moslims. Als 
bruggenbouwer werd hij geacht in dienst 
van de gemeente de discussie tussen mos-
lims en niet-moslims op gang te brengen, 
onder andere met debatten. De aanstel-
ling van Ramadan was omstreden; ook 
zijn salaris, volledig betaald door de ge-
meente, leidde tot enige ophef. Het was de 
gemeente die de speciale leerstoel voor Ra-
madan instelde. In maart 2009 raakte Ra-
madan in opspraak door een publicatie in 
de Gaykrant. Maar het Rotterdamse college 
noemde de beschuldigingen van homodis-
criminatie aan het adres van Ramadan on-
gegrond. 

In diskrediet
In augustus 2009 raakte Ramadan opnieuw 
in opspraak, dit keer vanwege zijn mede-
werking aan de door het Iraanse regime 
gefinancierde zender PressTV, die ingaat op 
dagelijkse uitdagingen die moslims - vooral 
in het westen - ontmoeten. In het program-
ma vergelijkt Tariq Ramadan aspecten van 
islamitische samenlevingen met die in de 
westerse wereld. CDA kamerleden vonden 
dat hij geen rolmodel kon zijn en volgens 
het Rotterdamse college had Ramadan door 
zijn werk voor PressTV zijn geloofwaar-
digheid als integratie-adviseur verloren, 

mede omdat Ramadan zich niet had uit-
gesproken over het Iraanse bewind tijdens 
de rellen rond de Iraanse presidentsverkie-
zingen 2009. Tegelijkertijd beëindigde de 
universiteit zijn gasthoogleraarschap. Op 
de dag van zijn ontslag zei Ramadan dat 
het opzeggen van zijn contract onderdeel 
was van een jacht op intellectuele mos-
lims. Rotterdam zou bang zijn voor de op-
komst van Geert Wilders, aldus Ramadan. 
Hij ontkende het regime in Iran te steunen. 
Veel academici vonden zijn ontslag een 
aantasting van de academische vrijheid en 
een inmenging van de politiek in de uni-
versitaire wereld. 

Zijn opvattingen 
Ramadans boodschap bestaat uit de vol-
gende componenten. Europa en moslims 
kunnen prima door één deur, zonder dat 
geweld wordt gedaan aan westerse of isla-
mitische waarden. De islam staat wel dege-
lijk open voor hervorming door middel van 
analytisch onderzoek, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen de onveranderlijke 
fundamenten van de islam en datgene wat 
rekbaar en tijdgebonden is. Elke Europese 
moslim dient zich te houden aan de wetge-
ving en de democratische regels in het land 
waar hij woont. De huidige sociale pro-
blemen worden te veel gevoed door angst, 
wantrouwen en slachtofferschap.

Wat moet de moslim zelf doen?
De moslims in Europa hebben dringend 
zelfvertrouwen nodig. Omdat ze lijden 
onder een identiteitscrisis, dienen ze be-
tere zelfkennis en kennis van hun eigen 
geschiedenis te verwerven. Ze hebben de 
permanente plicht om strenge kritiek te 
leveren op het gebrekkig functioneren en 
het verraad waarmee islamitische samen-
levingen en gemeenschappen te kampen 
hebben. Moslims dienen overal getuige 
(shâhid) te zijn van de rijkdom van hun 
geloofsboodschap. Principieel en kritisch 
tegenover jezelf, kun je niet kritiekloos 
voorbijgaan aan de dubbelzinnigheid of 
zelfs de schijnheiligheid van de ander. Je 
hebt als moslim het recht en de plicht om 
te protesteren; je moet weerstand bieden 
als je beginselen in het geding zijn. 

Invloed van T. Ramadan
Onder jonge moslims in Europese landen, 
waaronder Frankrijk en Franstalig België 
is Ramadan waarschijnlijk de meestgele-
zen en beluisterde islamitische auteur. Hij 
geeft ook regelmatig lezingen in Canada en 
- tot 2004 - in de VS. In Engeland, Neder-
land en Vlaanderen groeit zijn bekendheid. 
Ramadan is lid van het European Muslim 
Network. Als islamexpert behoorde hij tot 
meerdere commissies van het Europese 
Parlement en hij is lid van de Adviesgroep 
voor de Dialoog der Volkeren en Culturen 

Pieter Reesink

Tariq Ramadan

Tariq Saïd Ramadan (1962), van Egyptische afkomst is een Zwitserse filosoof, 
islamoloog en één van de meestbesproken Europese moslims. Wie is hij? Een 
wolf in schaapskleren, fanaticus, fundamentalist, hervormer? Hij wordt aanbe-
den en verguisd. Zijn loopbaan, vooral in Nederland, en zijn opvattingen na-
der bekeken.

Tariq Ramadan, altijd in gesprek met zijn gehoor, Erasmus Universiteit Rotterdam
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Tariq Saïd Ramadan

onder voorzitterschap van het hoofd van 
de Europese Commissie, opgericht onder 
voorzitter Romano Prodi. Samen met Karin 
Armstrong, Avraham Soetendorp en ande-
ren heeft hij het Handvest van Compassion 
opgesteld.
Behalve zijn Engels- en Franstalige publi-
caties zijn er ook Nederlandstalige uitga-
ven: Westerse moslims en de toekomst van 
de islam, Amsterdam (Bulaaq) 2005, ISBN 
90 5460 110 8. Een Jihad van vertrouwen, 
vertaald uit het Frans door Peter Klinken-
berg, Amsterdam, Uitg. Van Gennep 2008, 
ISBN 978 90 5515 978 9. 

Persoonlijke conclusie
Persoonlijk ben ik in de publicaties en le-
zingen van Ramadan nooit een radicale 
moslim tegengekomen, tenzij men onder 
radicaal verstaat dat hij overtuigd en over-
tuigend voor zijn geloof opkomt en ande-
ren aanspoort om dit te doen. In die zin 
zijn vele christelijke predikers in Neder-
land ook radicaal. Over islamisering van 
de samenleving spreekt hij wel maar niet 
in de zin van invoering van de islamitische 
wet (sjariea). Dat kan ook moeilijk want 
hij noemt zichzelf een ‘reformistische sala-
fist’, iemand die terug wil naar de begintijd 
van de islam en dus van vóór het tijdperk 
waarin de sjariea ontstond. Voor hem is 
de sjariea geen juridische lijst van opge-

legde regels, maar de weg naar de Bron. 
Als reformist kiest hij voor een nieuwe in-
houd en een nieuwe methode, waarbij het 
‘algemeen belang’ en ‘persoonlijk naden-
ken’ (ijtihaad) de voorkeur krijgen boven 
de traditionele vastgestelde regels van de 
oude wetscholen. Zijn positie als bruggen-

bouwer levert hem aanvallen op van zowel 
geseculariseerde Europeanen als van Eu-
ropese moslims. Zijn charme en charisma, 
die vooral jongeren trekken, zijn te dan-
ken aan de combinatie van vernieuwing en 
vasthouden aan de grote principes van de 
islam. 

De samenleving vercommercialiseerd, het 
leven tot op ‘t bot verzakelijkt, de gods-

Met Kerstmis 2009 bij ons in het dorp
dienst gedogmatiseerd tot wet en weet, 
de jaargetijden geëgaliseerd tot kleurloos 
aaneengeregen productie- en consump-
tiedagen en deze uitgehold tot besteed-
bare arbeidsuren. Wat is er gebleven van 
de eigen ziel van mens en gemeenschap, 
seizoenen en natuur?

Alles gemechaniseerd, geautomatiseerd 
en nu toch meer dan ooit jachten en ja-
gen en leven onder grotere druk dan 
vroegere generaties die met tijdrovende, 
zware handenarbeid het daagse werk 
van was tot afwas moesten doen. Komen 
mens en samenleving nog aan hun diepe 
werkelijke zelf toe?

In zo’n situatie waarin het leven vervlakt 
en van zichzelf vervreemdt, waarin rust 
en bezinning ontbreken en voor velen 
mateloos ‘regel-maat’ wordt moet er wel 
een crisis ontstaan. Ogenschijnlijk een 
economische crisis, maar in de grond een 
noodsituatie van mens en samenleving 
-een toestand van vervlakking en ver-
vreemding die dodelijk is voor de hartig-
heid van het leven en de hartelijkheid 

van mensen onderling. (Peer Verhoeven, 
Open Kerk Helvoirt, kerstavond 2009)

Stille Nacht Heilige dag
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‘Het is begonnen toen mijn ouders in 2001 
via CMC Mensen met een Missie uitgezon-
den werden naar Zuid-Afrika. De opdracht 
was een hospice voor aidspatiënten in 
Hillbrow realiseren. Hillbrow is een van 
de slechtste, moeilijkste en gevaarlijkste 
wijken van Johannesburg. Mensen met 
aids lagen er letterlijk op straat te sterven. 
Zo kwamen zij in Zuid-Afrika terecht en 
ben ik verbonden geraakt met hun werk 
daar.’ 

Gaan of blijven?
Rinske Stege, dochter van Henny en Trees, 
is secretaris van de Stichting Tshwara-
nang, wat ‘Houd elkaar de handen vast’ 
betekent. Deze stichting heeft als doel geld 
en goederen in te zamelen voor aidspro-
jecten in Zuid-Afrika. ‘Na drie jaar hield 
de uitzending op, maar toen werden mijn 
ouders ook pensioengerechtigd. Ze ston-
den voor de keuze om of terug naar Ne-
derland en achter de geraniums gaan zit-
ten of blijven en zich nuttig maken. Ze 
besloten te blijven. Maar wanneer je niet 
meer door een organisatie uitgezonden 
bent, moet je zelf voor de financiën zor-
gen. In 2005 is de stichting opgericht, 
die hun werk vanuit Nederland mogelijk 
maakt.’ Het primaire doel van de stich-
ting is geld inzamelen, dat Trees en Henny 
Stege besteden aan kleinschalige projecten 
in Zuid-Afrika. ‘Ze zijn begonnen met het 
hospice in Johannesburg, dat door Men-
sen met een Missie is gefinancierd. Daarna 
hebben ze zelf kleine projecten opgezet, 
allemaal gerelateerd aan de aidsproblema-
tiek. Kleinschalige projecten kun je op ter-
mijn relatief eenvoudig overdragen aan de 
plaatselijke bevolking.’

Waardig sterven
De huidige projecten zijn in de township 
Ivory Park gelocaliseerd. Volgens officiële 
cijfers wonen daar één miljoen mensen. 
Maar het zijn er in feite veel meer. Rinske: 
‘Daar zijn ze begonnen met het opzet-
ten van een care center. Na contact met de 
Aidsdesk van de Zuid-Afrikaanse Katho-
lieke Bisschoppenconferentie en vanuit het 
initiatief van een aantal lokale, gekleurde 
mensen in het stadsdeel Ivorypark is het 
project ontstaan. De actiegroep voorzag 
grote gevolgen van aids voor het maat-
schappelijke leven daar, temeer omdat de 
medische voorzieningen minimaal zijn. 

Sociale happening 
Trees en Henny beperken hun werkzaam-
heden in Sedimosang niet tot kinderen. 
Er ontstonden contacten met ouderen. ‘In 
de laatste jaren zijn de prijzen voor voed-
sel en gas extreem gestegen. Ouderen die 
niet meer kunnen werken zijn daardoor 
in de problemen gekomen, terwijl ze vaak 
de zorg voor complete gezinnen hebben. 

Franck Ploum

Het goede doen…

Deze jaargang van De Roerom vormt een serie artikelen en gesprekken met 
mensen die zich inzetten voor hun medemens de rode draad. Ze zijn uitgezon-
den naar een ontwikkelingsland en staan daar letterlijk in het leven van alle-
dag. Anderen werken vanuit een project in Nederland en pendelen op en neer. 
Weer een ander gebruikt de vakantietijd om elders in de wereld te gaan wer-
ken. In deze Roerom een gesprek met Rinske Stege, secretaresse van de Stich-
ting Tshwaranang, die vanuit Nederland het werk van haar ouders Trees en 
Henny Stege in Zuid-Afrika ondersteunt.

Trees en Henny Stege

Men wilde dicht in de buurt een voorzie-
ning ontwikkelen waar terminale patiën-
ten waardig konden sterven. Niet op een 
kale, klamme grond van hun hutjes, maar 
in een bed met een niet-lekkend dak bo-
ven het hoofd en met medische en mense-
lijke zorg bij de hand. Na twee jaar is dit 
centrum al overgedragen aan lokale orga-
nisaties.’

Josefine Mpofu 
Een nieuw kleinschalig project werd op-
gezet, uitgaande van het geweldige werk 
van Josefine Mpofu, een plaatselijke zwar-
te bewoonster. ‘Josefine woont in Sedi-
mosang. Zij ving in haar huis van golfpla-
ten en karton veertig tot vijftig kinderen 
op. Vooral kinderen van wie de ouders ge-
storven zijn aan aids en die met elkaar het 
hoofd boven water proberen te houden. 
Ook kinderen van wie de ouders werkten. 
Die zaten allemaal bij haar in dat huisje. 
Inmiddels zijn er een schooltje en opvang 
gerealiseerd. Niet luxe, maar wel goed én 
waterdicht. Mensen uit de eigen lokale 
gemeenschap hebben deze locatie gereali-
seerd: een timmerman, een stenenbakker 
en zo. Daarmee is het gebouw dus meteen 
iets van de gemeenschap zelf. Nu zijn er 
drie klaslokaaltjes met dagelijks opvang 
voor honderd kinderen.’ 

Uit nood is toen een soepkeuken ontstaan. 
Aanvankelijk gehuisvest in een kerk. 
Twee keer per week kwamen ze bij elkaar. 
De ene dag maakten ze samen soep en de 
andere dag maïspap. Het mooie is dat het 
na vijf, zes keer uitgroeide tot een sociale 
happening. Mensen kwamen steeds vroe-
ger bij elkaar en nu is het een hele dag 
met gesprekken, ontmoetingen en uitwis-
selingen. Er wordt gedanst en gebeden, 
mannen bieden hun diensten aan als in 
huis iets kapot is, vrouwen willen man-
nen helpen bij de opvoeding van kinde-
ren. Inmiddels zijn er ook gymnastiekoe-
feningen, om de ouderen fit te houden.’

Steeds meer vragen
Intussen is er alweer een nieuw project 
in gang gezet. Dit keer met hulp van de 
stichting Help een kind op weg. Henny 
heeft geld gekregen om een oogkliniek op 
te zetten. Zo komen er steeds meer ver-
zoeken richting het echtpaar, vanuit Ne-
derland maar vooral vanuit de lokale be-
volking en plaatselijke organisaties. ‘Ze 
zien dat het goed en deskundig gedaan 
wordt, met oog voor de wensen van de 
mensen en met oog op overdracht aan de 
plaatselijke gemeenschap, die zich daar-
door kan versterken. Zo is er samen met 
acht vrouwen een groentetuin opgezet 
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rond een extreem arme school met al-
leen aidswezen. De grond krijgen ze van 
de school. Twintig procent van de oogst 
gaat naar de school en de rest is voor hen-
zelf. Het mes snijdt aan twee kanten. Op 
een ander stuk grond van de school is een 
speeltuin gebouwd; voor de school maar 
in het weekend toegankelijk voor de hele 
gemeenschap.’ 

Community center 
Een jaar geleden stond het echtpaar voor 
een unieke uitdaging. De lokale overheid 
bood hen drie prachtige leegstaande ge-
bouwen aan, midden in het centrum met 
grond eromheen. De vraag was: Willen 
jullie daar een community center ontwik-
kelen. ‘Ze hebben de uitdaging aangeno-
men en nu hebben ze drie aangepaste en 
opgeknapte gebouwen. De soepkeuken is 
naar deze locatie verhuisd; ook de oogkli-
niek is er gevestigd. Bovendien een grote 
ruimte, gebruikt als huiswerkklas. Er is 
daar ook een aanspreekpunt van de po-
litie, een loket van sociaal werk voor ou-
deren en een kinderbibliotheek voor de 
twee scholen in de gemeenschap. Met dit 
nieuwe centrum is er dus een veel breder 
bereik.’

Kleinschalig
Er wordt bewust gekozen voor kleinscha-
ligheid en niet voor grote megaprojec-
ten. ‘Door kleinschaligheid gaan lokale 
mensen zich verantwoordelijk voelen en 
worden ze eigenaar van projecten. Alleen 
Nederlands geld neerdonderen heeft geen 
nut, zij moeten zich zelf verantwoordelijk 
weten. Daarom speelt mensen opleiden 
ook een belangrijke rol in het werk van 

De oogkliniek Ke a Bona, Ik kan Zien

Henny en Trees.’ Gevolg is wel dat in een 
stadsgebied van ruim een miljoen mensen 
er maar een paar geholpen worden. ‘In 
juni ben ik er zelf geweest. Het is hartver-
warmend te zien hoe trots de mensen zijn 
op hun projecten. Je kunt niet iedereen 
helpen, maar eigenaarschap is de beste ga-
rantie om het zich als een olievlek te laten 
verspreiden en er iets structureels van te 
maken.’ Het care centrum is dus inmiddels 
overgedragen. Rond het community center 
is afgesproken dat de lokale overheid het 
over twee jaar overneemt. ‘We zullen wel 
deelprojecten moeten blijven financieren. 
Maar goed, dan heb je het over een paar 
duizend euro per jaar om ter plekke zestig 
tot zeventig mensen te laten eten.’ 

Geld
Voor de Stichting is het telkens weer een 

uitdaging om voldoende geld binnen te 
halen. ‘We hebben een aantal vaste do-
nateurs. Ook worden we ieder jaar ver-
rast door bijzondere acties van mensen 
of groepen. Vorig jaar was er een school 
die een cheque van € 5.000,- bracht. Er 
zijn mensen die anderen enthousiast ma-
ken en er komt geld uit diverse fondsen. 
De KLM kent het project Wings of sup-
port, waarbij stewards en stewardessen 
die op Afrika vliegen gratis spullen mee 
mogen nemen. Dit is voor ons normaal 
niet te betalen, maar op deze manier zijn 
er al heel wat schoolspullen richting de 
projecten gegaan. Er zijn ook mensen die 
letterlijk de handen uit de mouwen ste-
ken. Afgelopen zomer gingen drie jonge-
ren na hun VWO-examen drie maanden 
naar Zuid Afrika en hebben meegeholpen 
bij het aanleggen van de speeltuin en an-
dere klussen. Niet te onderschatten zijn 
de vele kleine bijdragen. Zoals een kindje 
dat me een enveloppe gaf met € 3,- uit 
haar spaarpot; misschien zijn dit de be-
langrijkste bijdragen.’

Waarom zet Rinske zich in en geeft ze zo-
veel tijd en aandacht aan het project van 
haar ouders? ‘Wij hebben het zo goed. 
We hebben alles. Dit jaar is er weer een 
recordbedrag uitgegeven met kerst. Als je 
ginds rondloopt zijn kinderen dolgeluk-
kig met een pen of een koekje. Dit is zo´n 
contrast, dat ik me wil inzetten om het 
voor hen daar een beetje beter te maken 
dan ze het nu hebben. Hier geld inzame-
len voor een soepkeuken daar geeft vol-
doening. Als je daar rondloopt en mensen 
ziet opleven, wat zijn dan de paar uren 
die ik in de stichting stop? Het staat in 
geen enkele verhouding.’

Informatie www.tshwaranang.nl; giften 
61.83.00.759 tnv Stichting Tshwaranang te 
Epe; contactgegevens C. de Mey: e-mail: 
kees.de.mey@hetnet.nl; (030) 656 22 70.Kinderen in Sedimosang



14 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 5 n JANUARI 2010 www.deroerom.nl

Ad Wagemakers

Economie en diaconie, crisis of kans?

Namens de organisatie 
voe ren Til van der San-
den, Ria van Nistelrooij en 
Geor ge Zeegers het woord. 
Hun bewogenheid die tot 
dit initiatief heeft geleid is 
duidelijk. ‘Het is een wan-
kele, angstige tijd voor heel 
veel mensen’, zegt George 
Zeegers. Hij doelt op een 
voorzichtig herstel van de 
economie, dat gepaard gaat 
met het schrappen van ba-
nen. 

Wie betaalt het gelag?
‘Er is een enorme staats-
schuld opgebouwd om de 
economie gaande te hou-
den. Die schuld drukt op 
collectieve middelen waar-
door de lasten uiteindelijk 
op afhankelijke mensen 
worden afgewenteld. Bij 
de laagstbetaalden en zij 
die leven van een uitke-
ring gaat de hagelslag van 
de boterham, terwijl het 
bij anderen gaat om het 
schrappen van de derde 
vakantie. Het opkrikken 
van de oude economie is 

In februari en maart worden in de Titus Brandsmaparochie in Oss drie avon-
den gehouden onder de titel De economische crisis, de gevolgen en de diaconale 
inzet. Aanleiding hiertoe vormt de wereldwijde crisis, die - alle optimistische 
verwachtingen ten spijt - steeds meer mensen treft. Mensen in de economisch 
en sociaal minst bevoorrechte positie worden het hardst getroffen. Over solida-
riteit gesproken…

legt Ria uit. ‘Het draait bij deze families 
niet om kwaliteit van leven maar om over-
leven. Ze ervaren voortdurend uitsluiting 
terwijl ze hun kinderen daarvoor willen 
behoeden.’ ‘Mensen aan de rand van de 
samenleving hebben een levensverwach-
ting, die zeven jaar onder het gemiddelde 
ligt. En in dat kortere leven hebben ze ook 
nog gemiddeld vijftien jaar te kampen met 
ziektes’, leerde George Zeegers uit onder-
zoeken. ‘Veroorzaakt door stress hebben 
deze mensen altijd ‘geld in hun hoofd’, 
het beheerst hun leven’, volgens Ria. ‘Wij 
moeten vooroordelen zoals Waarom spa-
ren ze niet wat laten varen, want wij kun-
nen met al onze goede bedoelingen niet 
uitmaken waaraan iemand behoefte heeft.’

Drie sprekers
In november jl. hield de Karmelprovin-
cie Nederland haar jaarlijkse Gerechtig-
heidsdag met de economische crisis als 
actueel thema. Deze dag inspireerde het 
Diaconaal Beraad van de parochie tot de 
organisatie van drie avonden met steeds 
een andere invalshoek. Woensdag 3 fe-

bruari spreekt drs. Hub Crijns, directeur 
Landelijk Bureau Dienst in de Industriële 
Samenleving vanwege de Kerken (DISK) 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij weet in begrij-
pelijke taal de economische crisis op ma-
croniveau te koppelen aan de rol van de 
kerken. Woensdag 10 maart spreekt dra. 
Ria van Nistelrooij, maatschappelijk ac-
tiveringswerker van Stichting De Vonk te 
Tilburg op mesoniveau over de economi-
sche crisis en de gevolgen voor het dage-
lijks leven. Pater George Zeegers, O.Carm, 
pastor van de Titus Brandsmaparochie Oss 
spreekt dinsdag 23 maart op microniveau 
over de economische crisis en mogelijke 
activiteiten van de geloofsgemeenschap. 
De avonden worden gehouden in de St. 
Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 te Oss, be-
ginnen om 20.00uur (inloop met koffie/
thee 19.30 uur) en eindigen om 22.00 uur. 
Vrij entree.

Diaconie
De protestantse gemeente in Oss, die ze-
telt in de Paaskerk, nam eerder het initi-
atief om de parochies in Oss uit te nodi-
gen gezamenlijk diaconale activiteiten te 
ontwikkelen. De Titus Brandsmaparochie 
vond daarop de Paaskerk bereid haar pr-
netwerk te benutten om ruchtbaarheid 
te geven aan deze avonden. Namens het 
Diaconaal Beraad onderhoudt Til van der 
Sanden de contacten met de Paaskerk en 
de sprekers op de drie avonden. Naast 
de organisatie van de drie avonden richt 
het beraad zich op andere activiteiten om 
mensen in een isolement te benaderen. 
‘Eerst onderzoeken we wat er op dit ter-
rein al gedaan wordt en of er behoefte is 
aan nieuwe initiatieven’, vertelt Til. Ze 
legt contacten met wijkstichtingen om be-
kend te worden met mensen, die mogelijk 
behoefte hebben aan ontmoeting. ‘Litur-
gie is belangrijk maar diaconie gaat eraan 
vooraf en sluit erop aan’, meent pastor 
Zeegers, ‘want daarmee laten we in navol-
ging van Jezus anderen tot hun recht ko-
men.’ Daarmee volgt de parochie het voet-
spoor van Titus Brandsma, die stem gaf 
aan stemlozen in zijn voortdurende strijd 
om gerechtigheid.

Aanmelden: secretariaat@stichtingdevonk.nl

heilloos, alles wordt in de markt gezet ten 
koste van publieke voorzieningen. Maar 
het zou moeten gaan over duurzaamheid 
in ziekenzorg, vervoer en postbezorging, 
over eerlijk delen. Privatiseren is goed 
voor aandeelhouders, niet voor kwetsba-
ren in de samenleving.’
‘Dat heet dan private rijkdom versus pu-
blieke armoede’, haakt Ria van Nistelrooij 
aan. ‘Gaat de kredietcrisis alleen over 
mensen met een koophuis en verloren ge-
gane beleggingen of ook over minima, ba-
sale armoede, over huurtoeslag en schul-
denproblematiek’, vraagt ze zich hardop 
af. ‘Het is in alle gevallen triest wat men-
sen overkomt, maar er is wel gradatie in 
luxe en primaire levensbehoeften.’ Zij gaat 
op de tweede avond ervaringsdeskundigen 
uitnodigen, die bereid zijn hun verhaal te 
doen en hoopt dat de aanwezigen geraakt 
worden door mensen in de knel. 

Erfelijke armoede 
‘Mensen in de hoek waar de klappen val-
len behoren vaak tot de groep waarin van 
generatie op generatie armoede heerst’, 

George Zeegers samen met Til van der Sanden en Ria van Nistelrooij

Klooster Wittem 
3, 10, 24 febr. en 3, 10, 17 mrt. van 
19.00 tot 21.00 u. toerustingscursus ‘Zorg 
rond het levenseinde’; € 75,00. 
Info@kloosterwittem.nl; (043) 450 17 41

Centrum St. Michael
16 jan. St. Michaëlstraat 7, Steyl, 16.00 
u.-18 jan. 15.00 u. De stilte spreekt.
judithdumont@steyl.eu (077) 326 13 12
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Bic Driessen

Brug naar de samenleving

Het MST is niet nieuw voor Jan Haen. Er 
ligt een lijn van hem naar het MST via 
Scala, een gemeenschap van mannen en 
vrouwen met uiteenlopende levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke achter-
grond die nieuwe vormen van ‘toegewijd 
leven’ zoeken. 

Beelden nodig!
Begin 2009 waren de eerste contacten van 
het MST met Jan Haen over een schilderij 
van 3,5 x 1,5 meter voor de huiskamer. 
Jan sprak er met vrijwilligers en cursis-
ten over. ‘Wat ik nodig heb zijn beelden. 
Wat is volgens jullie van belang voor het 
MST?’ Een maand later ging een dikke 
envelop met tekeningen, foto’s en ge-
dichten naar Jan in Amsterdam. Hij liet 
de beelden op zich inwerken en kwam 
met een schets. Hij was erin geslaagd de 
beelden samen te brengen in een prach-
tig schilderij. Een paar kleine wijzigin-
gen werden aangebracht. Begin april ging 
men een week lang aan de slag. Het MST 
leverde de mensen en Jan coachte het 
proces de hele week.

Wie is Jan Haen?
Jan Haen is geboren in Eindhoven, maar 
emigreerde met zijn ouders naar Zuid-
Afrika, waar hij het Juvenaat van de Re-
demptoristen doorliep. Hij werd in Enge-
land priester gewijd en vertrok in 1970 
weer naar Zuid- Afrika, waar hij in de 
polemiek van de apartheid belandde. In 
1978 werd Jan tot persona non grata ver-
klaard en kwam terug naar zijn geboorte-
land. ‘Ik heb nooit een formele opleiding 
als kunstenaar gehad, maar als kind en 

Jan Haen, redemptorist en kunstenaar, heeft samen met een veertigtal cursis-
ten, vrijwilligers, bezoekers van het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) 
een schilderij gemaakt voor de huiskamer van het MST. 

tijdens de opleiding zat ik altijd te teke-
nen. Ik heb wel kunstgeschiedenis gestu-
deerd.’ Blijkbaar zat kunstenaar worden 
er toch in.

Eigen stichting
‘In 1994 kwam ik na mijn gedwongen 
ballingschap terug in Zuid-Afrika en 
werd door een collega meegenomen naar 
een golfplaten kerkje. ‘Kun jij daar iets 
moois van maken?’ vroeg hij. Samen met 
de parochianen maakte ik een ontwerp 
en schilderde de tekeningen op de golf-
platenmuren. Mijn eerste grote project! 
Inmiddels al vijfenzestig wandschilde-
ringen in verschillende landen. Altijd op 
plaatsen - scholen, kerken, inloophuizen 
- waar mensen samenkomen. En steeds 
hetzelfde principe: met mensen praten, 
luisteren naar hun ideeën, een ontwerp 
maken en bespreken. De schets wordt la-
ter op een groot doek of muur gezet en 
samen met de lokale mensen wordt het 
kunstwerk voltooid. Mijn primaire taak is 
mensen uitnodigen deel te nemen en zor-
gen dat het schilderij er esthetisch verant-
woord uitziet. Mijn werk is sterk gemeen-
schapsopbouwend. Iedereen kan mee-
doen; of je nu goed of slecht kunt schilde-
ren. Het voordeel van schilderen is dat je 
fouten kunt herstellen. Samen kun je iets 
moois tot stand brengen.’ Om dit soort ge-
meenschapsopbouwende projecten moge-
lijk te maken in kansarme gebieden heeft 
Jan de Stichting Collaboration Art Projects 
International opgericht.

Een week ondergedompeld
Een week lang werkten zeker veertig 

mensen mee aan het schilderij: vluchte-
lingen, migranten, docenten, vrijwilligers, 
stagiaires, medewerkers. ‘Maandagmid-
dag heb ik de eerste schetsen op doek ge-
zet. Dinsdagochtend begonnen de ande-
ren met het schilderij verder in te vullen 
en vrijdag om twaalf uur kreeg het zijn 
plek in de huiskamer. Ik ben een week 
lang ondergedompeld geweest in Tilburg. 
Vaak is er met zes mensen tegelijk aan 
het schilderij gewerkt. Iedereen was en-
thousiast en zeer spontaan. Ik heb tiental-
len levensverhalen van mensen gehoord. 
Er was nauwelijks tijd voor een kop kof-
fie.’ 

Werken vanuit het hart
‘Centraal in het schilderij staat de kof-
fietafel, symbool van de huiskamer, de 
ontmoetingsplek waar mensen van ver-
schillende komaf elkaar treffen. Het hart 
verwijst naar de spiritualiteit van het Ser-
vicecentrum: hart hebben voor mensen in 
kwetsbare situaties. Het verwijst ook naar 
de oprichters ervan: de paters, broeders 
en zusters van het Heilig Hart.’ Vanuit het 
centrum van het doek worden activitei-
ten zoals taal- en computerlessen, vluch-
telingen opvangen en begeleiden, sociale 
activering, creatieve cursussen verbeeld. 
Aan de zijkant een sterke goed gewor-
telde boom met vlaggen als bladeren, die 
verwijzen naar de 98 verschillende na-
tionaliteiten die het centrum bezoeken’. 
‘Prachtig hoe mensen de vlag van hun 
eigen land vorm gaven. De Arabische let-
ters in de Irakese vlag zijn met veel liefde 
en precisie geschreven.’

Een gastvrije ontmoetingsplek
Naast de koffietafel een brug. ‘Het MST 
als brug die de verlangens van mensen 
verbindt met de stad waarin ze wonen 
kan alleen maar als mensen actief zijn, 

bij elkaar komen, 
met elkaar in con-
tact raken. Ik vind 
het schilderij gewel-
dig geslaagd. Van 
alle 700 mensen die 
wekelijks het cen-
trum bezoeken is 
iets terug te vinden. 
Ik heb met veel ple-
zier aan het schilde-
rij gewerkt. We zijn 
er in geslaagd het 
MST als open, gast-
vrije ontmoetings-
plek voor mensen 
van allerlei nationa-
liteit te verbeelden. 
Een plek om het en-
gagement van het 
hart vorm te geven.’

Schilderij naar het ontwerp van Jan Haen, mede uitgevoerd door zeker veertig mensen met een zeer verschillende achtergrond
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Wekelijks en op vele plaatsen zelfs dagelijks 
wordt liturgie gevierd in statige kerkgebouwen, 
kleinere zaaltjes, een tot kerk omgebouwde ga-
ragebox of in een intieme huiskamer.
Wij vieren liturgie om van elkaar en van ‘allen 
die ons in geloof zijn voorgegaan’ te leren wie 
we zijn en hoe de wereld is, opdat wij daarin 
waarachtig kunnen leven. Wij zoeken zin en in-
spiratie, troost en uitdaging in de verhalen van 
de Schrift als oudste geloofsdocument. Wij pro-
beren in de liturgie ‘dienst aan God’ en ‘dienst 
aan mensen’ op elkaar af te stemmen.

Verantwoordelijkheid
De gemeenschap ter plaatse draagt een grote 
verantwoordelijkheid voor de liturgie. Uit de 
vele richtlijnen en aangeboden handreikingen 
moeten mensen ter plaatse keuzes maken: wel-
ke bijbelvertaling gebruiken we; wat zingen we, 
hoe bidden we, hoe vieren we? We zien echter 
de regelgeving met betrekking tot liturgie met 
name in de rooms-katholieke kerk steeds strik-
ter worden. Liturgie lijkt steeds minder voorbe-
houden te zijn aan de gemeenschap ter plaatse 
en steeds meer een voorgeschreven boek - mis-
saal, rituaal enz. - te zijn dat strikt gevolgd 
moet worden. Liturgie is echter meer dan voor-
geschreven teksten oplezen. Goede liturgie ver-
loopt nooit volgens een ‘spoorboekje’. Alleen 
liturgie, dicht op de huid en na aan het hart van 
de mensen gevierd, kan daadwerkelijk ‘dienst 
aan mensen en dienst aan God’ zijn. De plaat-

selijke gemeenschap is dan ook een lerende ge-
meenschap; de liturgie als het ‘vierhuis’ krijgt 
mede gestalte vanuit het ‘leerhuis’. Zo leert zij 
keuzes te maken en neemt zij haar verantwoor-
delijkheid voor de liturgie ter plaatse serieus. In 
zekere zin zouden de geloofsgemeenschappen 
een houding van ‘constructieve ongehoorzaam-
heid’ moeten aanleren. Niet omwille van het 
protest, niet omwille van de strijd, maar omdat 
gemeenschappen recht hebben op goede liturgie 
die geworteld is in de verhalen uit de Bijbel, de 
traditie én de cultuur van de vierende gemeen-
schap.

Inspireren, leren, werken
Met een eerste inspiratie-, leer- en werkdag wil-
len wij geloofsgemeenschappen bewust maken 
van hun verantwoordelijkheid voor de liturgie 
ter plaatse. We willen stimuleren dat dit besef 
van verantwoordelijkheid toeneemt en dat de 
plaatselijke gemeenschap leert onderscheiden 
tussen wat ‘goed’ en wat ‘niet goed’ is. ‘s Mor-
gens gaan Huub Oosterhuis en Gerard Rouw-
horst in op deze thematiek. In workshops gaan 
we in gesprek over de diverse onderdelen van 
de liturgie. Met een artistieke presentatie laten 
we zien dat liturgie, de eeuwen door, heel di-
vers en veelkleurig is geweest.

Voor wie, door wie
De inspiratie-, leer- en werkdag vindt plaats op 
zaterdag 17 april 2010. De dag richt zich vooral 
op hen die veranwoordelijk zijn voor liturgie, 
de liturgiemakers: voorgangers, leden van litur-
gische werkgroepen, leden van koren, parochi-
anen en gemeenteleden. Medewerking wordt 
verleend door het pastoreskoor uit Breda. De in-
spiratiedag wordt georganiseerd door de redac-
tie van het tijdschrift Vieren van Uitgeverij Ab-
dij van Berne, de Stichting Leerhuis & Liturgie, 
de Werkgroep Liturgie Heeswijk en de stichting 
Midden onder U. 

Aanmelden via info@bureaumamre.nl 
Kosten € 20,- over te maken op ING 3007452 
t.n.v. Abdij van Berne, inz. Liturgisch Aposto-
laat Heeswijk m.v.v. Liturgiedag.

Persbericht

Liturgie ter plaatse

Op de website van de Werkgroep Liturgie Heeswijk (WLH) wordt een inspiratie-, leer- en 
werkdag aangekondigd op zaterdag 17 april 2010 in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 te ’s-Herto-
genbosch. 

Het Bätz-orgel uit 1831 in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch

Bew. Barmhartigheid
20 febr. 10.00-16.00 u. ‘Ver-
schilligheid’.
(073) 657 70 44; secreta-
riaat@barmhartigheid.nl

Begijnenhofgesprekken
14 febr. De Herberg, Eind-
hoven, 10.30-12.30 u. Kick 
Bras: Een schat uit de Neder-
landse mystieke traditie.
(040) 242 12 63; begijnen-
hofgesprekken@kpnmail.nl

Elim
Van 5 jan t/m 29 juni elke 
week dinsdagavond 19.00-
20.00 u. Meditatieviering; 
27 jan, 3, 10 febr. Elimzaal 
20.00-22.00 u. Liefde voor 
de schrift.
(013) 463 85 05; stilte-
centrum@elimgroep.nl

Salesianum
30 jan. Gemondseweg 41 
Schijndel 10.00-16.30 u. 
Vriendschap, een geschenk; 
7 febr. 10.00-114.00 u. The 
passion of the Christ.
(073) 549 56 71; 
osfs@hetnet.nl

Boskapel
3 mrt. 20.00-22.00 u.: 
Boskapelmanieren.
(024) 377 69 68 of 
372 66 10; info@boskapel.nl

Kerk en Samenleving
10 febr. Prinsenhof Hoofd-
straat 43, Best 20.00-22.00 
u. De evangeliën van Maria 
Magdalena, Jacobus, Judas 
en Philippus.
(0499) 39 87 41

Eleousacommuniteit
25 jan, 22 febr, 22 mrt, 12 
apr, 10 mei, 7 juni Vught, 
17.00-20.00 u. Toegewijd 
leven in kerk en wereld.
(013) 463 85 05; 
j.koppens@cmmbrothers.nl 
of (073) 657 70 44 ; 
wjgverschuren@hetnet.nl

Emmaus
13 febr. 14.00-16.30 u. De 
wereld van de ikonen. 15 
febr. 10.00 u.-19 febr. 10.00 
u. Op adem komen.
(0346) 56 21 46 (ma t/m 
vrij 9.00-12.00 u.); 
www.priorijemmaus.nl

Grote Kerk ’s-Hertogenbosch
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Edward Schillebeeckx werd in 1914 te 
Antwerpen geboren als het zesde kind in 
een gezin van veertien kinderen. De fa-
milie woonde in Kortenberg, maar moest 
vanwege de oorlog korte tijd uitwijken 
naar Antwerpen. Edward maakte zijn 
humaniora bij de Jezuïeten in Turnhout. 
Zijn broer koos voor de Sociëteit van Je-
zus, maar Edward nam in 1934 het be-
sluit in te treden bij de Dominicanen. 

Na zijn studentaatsjaren maakt hij zijn 
doctoraat in het Dominicaans Studiehuis 
in Saulchoir. Daar in Frankrijk ontmoet 
hij ook zijn medebroeders Chenu en 
Congar, die zijn interesse voor een ‘God 
midden in de wereld’ wisten aan te wak-
keren. Terug in Leuven begeleidt hij de 
dominicaanse studenten in opleiding die 
hij ook dogmatische theologie doceerde. 
In 1958 wordt hij hoogleraar dogmatiek 
en geschiedenis van de theologie aan de 
Radboud Universiteit van Nijmegen. In 
1983 gaat hij met emeritaat. Tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie en gedurende 
het Pastoraal Concilie in Noordwijker-
hout was Edward adviseur van de Neder-
landse bisschoppen. Ik herinner me zijn 
zeer interessante lezingen, die hij voor 
medebewoners van het Albertinum hield 
over wat er in die verschillende sessies 
van het Concilie besproken werd. 

de geschiedenis. Die verantwoordelijk-
heid moet zich met name waar maken 
in solidariteit met anderen en vooral met 
de meest noodlijdenden. Hij werd vooral 
bekend om de wijze waarop hij het ver-
staan van de christelijke traditie verbond 
met kritische distantie ten opzichte van 
allerlei ideologieën waarmee gevestigde 
posities werden gelegitimeerd of ontwik-
kelingen in de richting van een menselij-
ker samenleving geblokkeerd.

Houvast voor velen
Na zijn emeritaat droomde hij nog van 
een nieuw boek over godsdienstige ri-
tuelen en de christelijke sacramenten. 
Hij is daar intensief mee bezig geweest. 
Aangezien hij bleef studeren ontdekte hij 
steeds weer nieuwe invalshoeken. Een 
paar jaar geleden zei hij: ‘Eigenlijk zou 
ik weer helemaal opnieuw moeten begin-
nen.’ Het is hem niet meer gelukt deze 
studie te voltooien.
Het valt op dat de vele, vele mensen die 
een condoleancebericht stuurden, in al-
lerlei toonaarden naar voren brengen, 
hoe Edward voor hen een stimulans en 
houvast is geweest; hoe zijn denkbeelden 
tijdens hun studie hen geholpen hebben 
in hun zorg en aandacht voor mensen. 
‘Dankzij hem ben ik gelovig gebleven’; 
‘Voor mezelf gaf hij houvast in zijn uit-
drukking God is de Aanwezige Afwezige. 
Dat houd ik vast, omdat het leven van 
mezelf schommelt tussen af en toe Aan-
wezige, maar ook Afwezige.’ 

Ome Edward
Naast de wetenschap had Edward Schil-
lebeeckx ook een andere kant die niet 
vergeten mag worden. Hij was een me-
debroeder, die zijn confraters zeer nabij 
was. Was hij de eerste jaren op het Al-
bertinum een man met een eigen ritme, 
iemand die tot zeer laat in de nacht door-
werkte, toen een groepje na de sluiting 
van het Albertinum naar Berg en Dal 
vertrok, deed Edward met alle klussen in 
huis mee en droeg er zorg voor, dat men-
sen tot hun recht kwamen. De laatste ja-
ren, toen hij in huis van een zuster do-
minicanes op uitstekende wijze verzorgd 
werd, kreeg hij ook nog wel eens bezoek 
van de buren en hun kinderen. Daar ge-
noot hij van. ‘Zeg maar: ome Edward, 
want pater Schillebeeckx is voor jullie 
te ingewikkeld.’ Een van die jongetjes 
vroeg mij op het kerkhof: ‘Kende jij hem 
ook?’ Dit was óók de geleerde Edward: 
een man, hartelijk en vol aandacht voor 
mensen.

Steeds nieuw
Bij zijn uitvaart op 31 december in de vol-
le Dominicuskerk te Nijmegen hield zijn 
leerling Erik Borgman de overweging. Hij 
zei daar o.a. dit: ‘God is ieder ogenblik 
nieuw. Deze telkens nieuwe God kennen 
we dankzij de bijbelse en kerkelijke tradi-
ties en in het bijzonder dankzij het leven 
en spreken, het sterven en verrijzen van 
Jezus van Nazaret. De getuigenis komt uit 
het verleden, maar de God van Jezus is en 
blijft ieder ogenblik nieuw.’ (….) ‘De kerk 

Ben Vocking o.p.

Gedachtenis aan Edward Schillebeeckx

Onlangs overleed prof. dr. mag. Edward Schillebeeckx, een van de belangrijk-
ste vernieuwers van theologie en kerk in de twintigste/éénentwintigste eeuw. 
Zijn huisgenoot Ben Vocking wijdt een gedachtenis aan hem.

Edward Schillebeeckx

Belangrijkste publicaties
In de jaren zeventig en tachtig versche-
nen zijn meest belangrijke en bekende 
werken Jezus, het verhaal van een le-
vende, Gerechtigheid en liefde, Mensen 
als verhaal van God en studies over het 
ambt, verkenningen over politiek en de-
mocratie, pastorale bundels en artikelen. 
Hij benadrukte met klem, dat God niet 
los verkrijgbaar is en dat de mens een 
eigen verantwoordelijkheid draagt voor 

moet zich telkens opnieuw laten gezeg-
gen door de God van wie Jezus de ikoon 
is, maar die ieder ogenblik nieuw is en 
steeds weer op ongekende wijze bevrijdt.’
Met velen, die zich in deze dagen lieten 
horen, zeg ook ik van harte: Edward, heel 
veel dank voor wie je onder ons geweest 
bent. Wij hopen in jouw voetspoor ver-
der te gaan, zoekend naar ‘die sporen van 
God’, aanwezig in het verhaal van men-
sen.
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Redactie

Meer brieven

Evenwicht

Deze week ontving ik De Roer-
om van december 2009. Waar-
voor mijn dank. Het eerste wat 
ik altijd lees is het artikel van 
Ton Baeten op de voorpagina 
en vervolgens de Aanhaling-
Steken op de achterpagina, 
waar vaak kernachtige citaten 
staan die uitnodigen om over 
zaken na te denken. Ook deze 
keer waren er weer veel in-
teressante uitspraken aan de 
orde. Zoals die van Paus Jo-
hannes XXIII, Kardinaal Leger, 
Kerkvader Augustinus en Her-
man van Rompuy.
Met het citaat van Kardinaal 
Alfrink heb ik wat moeite, om-
dat de context ontbreekt. Een 
lift gaat namelijk niet omhoog 
dankzij het tegenwicht, maar 
dankzij de liftmotor. Sommige 
liften hebben zelfs geen tegen-
wicht. Het tegenwicht zorgt er 
voor dat het met de liftcabine 
samen min of meer een even-
wicht vormt. Daardoor kan 
volstaan worden met een lift-
motor met minder vermogen.

Over evenwicht gesproken, 
kunnen we constateren dat 
heel de natuur gebaseerd is op 
een zeker evenwicht en dit is 
mijns inziens ook in alle disci-
plines van toepassing. Getuige 
het Evangelie volgens Thomas 
was Jezus daarvan ook over-

tuigd. Tegen de leerlingen zei 
Hij dat het teken van de Va-
der in hen ‘Beweging en Rust’ 
was. Zo zijn er meer uitspra-
ken die impliciet of expliciet 
wijzen op natuurlijk even-
wicht. Binnen kerken moet 
het evenwicht steeds gezocht 
worden. Een kerkgenootschap 
voldoet pas goed aan zijn taak 
als het de mensen tijdens hun 
leven goed begeleidt. Dit kan 
alleen als ze oog heeft voor die 
mensen en op liefdevolle wijze 
aan hun behoeften tegemoet-
komt. Dit houdt natuurlijk in 
dat het geen machtsapparaat 
moet zijn maar een dienend 
geheel zoals de Jezus van de 
Evangeliën ons leert. De eerste 
zin van Herman van Rompuy 
‘Eenheid is onze kracht; diver-
siteit onze rijkdom’ is ook dan 
van toepassing.

Ook elke verandering op onze 
aarde verstoort, soms maar 
even, het evenwicht. Als wij 
het evenwicht van de natuur 
op deze aarde ernstig versto-
ren dan moeten we zorgen dat 
het snel hersteld wordt anders 
herstelt de natuur desnoods 
met natuurgeweld een nieuw 
evenwicht; dat wil zeggen: 
zo nodig zonder mensen. Wij 
moeten dus samenwerken met 
de natuur die ons gegeven is 
en waarmee we intens verbon-
den zijn. Het is daarom jam-

mer dat het overleg in Kopen-
hagen niet tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. Voor een 
kerstwens iets te laat wens ik 
u allen een evenwichtig 2010. 
Met vriendelijke groet.

J.J. Berger, Breda

God verbeelden

Nog altijd krijg ik van een 
vroegere medeleerlinge op de 
kostschool in Veghel De Roer-
om toegestuurd. Zo blijf ik een 
beetje in contact met Neder-
land, waar ik sinds 1956 geen 
adres meer heb gehad. Nu zou 
ik graag antwoorden op het 
artikel God en de verbeelding 
van Huub Schumacher, want 
dat soort vragen en problemen 
komt ook vaak hier in Frank-
rijk voor. Onder andere op 
het forum Benoit XVI Orange, 
waar ik vaak antwoordt op al-
lerlei vragen, ook van onge-
lovigen. Wat komt er te voor-
schijn, als de mensen God gaan 
verbeelden? Waar denken ze 
dan aan? Dat zien we in de 
geschiedenis. God is dan een 
Pharao, Caesar of Incakeizer, 
die aanbeden wordt omdat ze 
alle macht hebben. Ze bezitten 
alles - de aarde, vrouwen, sla-
ven, alle rijkdom - en hebben 
recht op ieders leven en dood. 
Ze worden aanbeden, zijn trots 
op hun goddelijke afstamming 

en eisen soms mensenoffers. 
Een ‘ver-beelding’ van God is 
ook het gouden kalf, een jonge 
stier, symbool van macht en 
sterkte, rijkdom en geweld, 
seks en vruchtbaarheid. Ook 
Marduk en andere goden uit 
de tijd van Abraham, die men-
sen- en kinderoffers eisten. In 
het oosten bestonden eveneens 
zulke godsbeelden. De Japan-
se keizers, afstammelingen 
van de zonnegodin en de Chi-
nese vorsten mocht men zelfs 
niet aankijken en alleen krui-
pend benaderen. We zien ook 
in India de aanbidding van 
de linga (phallus) van Shiva 
en van goddelijke stieren en 
koeien. Rondom de Middel-
landse zee vinden we Zeus-
Jupiter met hun hof van goden 
en godinnen, die alles bezit-
ten, van het leven genieten 
en hun grillen op de mensen 
uitleven. Ze kunnen zich ook 
verschrikkelijk wreken als ze 
zich beledigd voelen. En bij de 
Germaanse goden werd je al-
leen toegelaten, als je met het 
zwaard in de hand stierf. 

Maar als God werkelijk komt, 
hoe ziet Hij er dan uit? Dan 
wordt Hij geboren uit een 
Maagd, door de Heilige Geest 
en is Hij een weerloos kind in 
een stal, want in stad en her-
berg was er geen plaats voor 
Hem. Hij kwam onder de zij-
nen en de zijnen wilden Hem 
niet. Het Licht komt in de we-
reld, maar de wereld verkiest 
de duisternis; Hij moest vluch-
ten voor een jaloerse oosterse 
vorst en leefde van het werk 
van zijn handen. Later zien 
we Hem geknield voor zijn 
leerlingen die Hem Meester en 
Heer noemen, maar Hij als de 
minste der slaven wast hun de 
voeten. Die ene keer dat Hij 
zich koning noemt, staat Hij 
geboeid en gevangen voor een 
Romeinse gouverneur, spreekt 
Hij over een rijk dat niet van 
deze wereld is en over de 
waarheid. Pilatus stelt Hem 
een vraag en gaat dan gauw de 
deur uit zonder antwoord af 
te wachten. Wanneer God laat 
zien, wie Hij werkelijk is, ver-
geeft Hij de beulen, die Hem 
kruisigen en bidt Hij voor hen 
tot zijn Vader. Aan de opstan-
deling, naast hem gekruisigd, 
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die vraagt hem te gedenken, 
geeft Hij zijn eigen goddelijk 
geluk. ‘Vandaag nog zul je met 
Mij in het paradijs zijn!’
Lang geleden, toen hij nog een 
kleine jongen was vroeg Tho-
mas van Aquino aan zijn oom: 
‘Vader Ubaldus, wat is God.’ 
De benedictijnenabt antwoord-
de: ‘God is Liefde, Thomas, en 
dat kun je pas goed begrijpen 
als je kijkt naar Jezus op het 
kruis.’ Allemaal een gelukkig 
2010!

Soeur Miryam Maas, Theoule 
sur Mer (Fr.)

Bewaren of .. ? (Pred. 3,6)

Met het geloof is het als met 
spulletjes van vroeger: je doet 
er eigenlijk niet veel meer 
mee, maar je bent en blijft 
er wél aan gehecht! Geldt dit 
ook voor het geloof? Natuur-
lijk is er het nostalgische vroe-
ger toen ik opgroeide en werd 
opgevoed in de sfeer van het 
Rijke Roomsche Leven met 
zijn zekerheden, rituelen, re-
gels en zo meer. Maar ook met 
de vanzelfsprekendheid die er 
toen voor iedereen bij hoorde. 
Met gevoelens van liefde én 
dankbaarheid denk ik terug 
aan die tijd. Het leven was 
duidelijk en ongecompliceerd 
en werd zo ook beleefd.

Dan komt het leven op je af. 
Trouwen, een baan, werken, 
kinderen. Ik werd ook in ge-
loofszaken al wat kritischer. 
Die kritiek werd gedeeltelijk 
teruggevonden en bevestigd in 
Tilburg aan de Theologische 
Faculteit van de KUB. Belang-
rijke en wezenlijke colleges, 
namen van grote docenten, 
godsdienstpsychologie, maar 
ook ecclesiologie en antro-
pologie. Mijn voorkeur ging 
al gauw uit naar de ‘mens-
vakken’. Daarin herkende ik 
een stuk van mijzelf en werd 
de ontmoeting met de ander 
mogelijk. Theologie en aan-
verwante zaken boeiden mij 
minder, omdat het toch alle-
maal wat gekunsteld en op-
afstand was. We waren tijdens 
de opleiding bijvoorbeeld met 
z’n allen zo’n zes maanden in-
tens bezig met godsbeelden en 
kwamen aan het einde ervan 

tot de ontdekking dat we nog 
evenveel wisten als zes maan-
den eerder. Oók dat het niet 
om het antwoord maar om de 
vraag gaat!
 Langzamerhand vervaagde 
het ‘oude beeld’ van thuis 
en naarmate ik meer afstand 
daarvan nam kwam er ook 
meer ruimte voor een ande-
re beleving van godsdienst. 
‘Rome’ raakte steeds verder 
weg en ik kan me nu nog nau-
welijks voorstellen dat we op 
Eerste Paasdag met z’n allen 
naar de viering op het St. Pie-
tersplein keken. Op het sa-
crale moment van Urbi et Orbi 
moest het absoluut stil zijn in 
de huiskamer. Afstand is mis-
schien wel het
enig juiste begrip binnen dit 
verhaal. De uitspraak van Loi-
sy dat Jezus het Koninkrijk 
Gods heeft gepreekt, maar dat 
de kerk daarvoor in de plaats 
is gekomen. Dit was en is het 
probleem. Wat nu blijft is het 
medelijden met de club van 
oude mannen - in 2009 ook 
nog (bijna) geen vrouwen - 
die ver van de werkelijkheid 
en daardoor van de mensen is 
vervreemd, maar op grond van 
traditie en overlevering meent 
het erfdeel te mogen beheren. 
In de begeleiding van allerlei 
groepen ontmoet je bij mensen 
naast onmacht om zaken in-
grijpend te veranderen steeds
ook ongenoegen en onbegrip 
over de gang van zaken. ‘Le-
ken gaan voor!’ heeft wel de-
gelijk een dubbele inhoud.
Maar veel erger is het gevoel 
bij de grote, zwijgende meer-

derheid om niet gehoord en 
niet begrepen te worden. In 
die zin is de kerk onmenselijk, 
omdat je daardoor je gevoel 
van eigenwaarde en respect 
dreigt te verliezen. Pas in de 
laatste jaren beginnen psy-
chologie en psychiatrie wat 
meer begrip te krijgen voor de 
noden die hieruit bij mensen 
voortkomen.

Onveranderd blijft Jezus van 
Nazaret, ‘de mens onder ons’, 
een onuitputtelijke bron. Hij 
blijft inspireren en dat is
verwonderlijk als we kijken 
naar al die historische figuren 
zoals Alexander de Grote en 
Napoleon die in de loop der 
eeuwen zijn verdwenen in de 
mist van de geschiedenis. Ook 
zij hebben indertijd mensen 
geïnspireerd, maar blijkbaar 
niet zoals Jezus van Nazaret. Ik 
vraag me vaak af: waarom? Het 
antwoord vind ik in het verhaal 
van De Overspelige Vrouw. Hij 
kiest voor mensen met proble-
men die voor hun omgeving als 
zwak of slecht gelden.
Daarbij gaat hij dwars tegen 
de gevestigde mening in. Dit 
beeld wil ik bewaren, koeste-
ren en waar mogelijk uitdra-
gen. In mijzelf, met anderen, 
met mijn leerlingen. Alle da-
gen van de week. Geen op-
dracht, maar ‘eigenheid’. Het 
beeld van de oude Jezus is ge-
storven en begraven, maar er 
is iets moois voor in de plaats 
gekomen. Pasen én Pinkste-
ren kunnen dan inderdaad op 
één dag vallen, als juist dit be-
sef ook werkelijkheid wordt. 

Daardoor is er ook plaats voor 
vertrouwen in de toekomst, 
want ‘wáár zou God zijn zon-
der mensen’?

J.K. Raaijmakers

Een hand
voor wie je
ziet wankelen

een lamp
voor wie je
ziet dolen

een mantel
voor wie je
ziet verkleumen

een lastdier
voor wie je
ziet bezwijken

een zegen
voor wie je ziet
in lief en leed

Zalig Kerstmis en
Gelukkig Nieuwjaar

Berna en Peer Verhoeven

(© Foto’s: Willem Beex)
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Redactie

Berichten

Van huis raken

Wat is geloofsontwikkeling en wat de re-
latie met het eigen levensverhaal? Hoe 
draagt de kerk bij aan geloofsontwikke-
ling? Jean-Jacques Suurmond gaat in op 
factoren die de geloofsontwikkeling be-
vorderen of juist belemmeren. Geloofs-
ontwikkeling is een weg waarin je het 
oude vertrouwde achterlaat en steeds 
meer open wordt voor God en de ander. 
Jean-Jacques Suurmond noemt ‘van huis 
raken’ als metafoor voor geloofsontwik-
keling. In zijn werk als predikant voor 
bijzondere werkzaamheden, publicist en 
psychotherapeut heeft Suurmond te ma-
ken met actieve kerkelijke vrijwilligers die 
zich verloren voelen en moe en leeg afha-
ken. Volgens hem zijn dit signalen dat de 
geloofsontwikkeling stokt. 

Dinsdag 26 januari 2010 van 20.00 tot 22.00 u. 
in Kerk De Terp, Kerklaan 4 Alkmaar-Oudorp.

Ekklesia Breda van start 

Zondag 3 januari 2010 is in Breda om 
10.30 uur Ekklesia Breda van start ge-
gaan. De Ekklesia gaat elke eerste zon-
dag van de maand vieren in de Waalse 
Kerk aan de Catharinastraat in Breda. Er 
is een stichting in het leven geroepen die 
de vieringen gaat faciliteren. Ekklesia 
Breda, een initiatief van theoloog Franck 
Ploum, dirigent/musicus Jerry Korsmit 
en het Bethlehemkoor Breda, is een open 
gastvrije plek waar mensen samenkomen 
om hun geloof te verdiepen en te vieren. 
Uitgangspunt is het samenkomen van 
de eerste christengemeenschappen zoals 
in het Nieuwe Testament beschreven: Ze 
kwamen samen in één of ander huis, bra-
ken het brood en waren één van hart en 
visioen. De nieuwe Ekklesia wil een plek 
bieden aan de steeds groter wordende 
groep gelovigen die geen inspiratie meer 
vindt in de lokale kerk, mede omdat door 
strikte regelgeving - met name in de Ka-
tholieke kerk - er steeds minder ruimte is 
voor eigentijdse liturgie die oecumenisch 
gevierd kan worden in Schrift en Tafel. De 
Ekklesia Breda spreekt een eigentijdse en 
tegelijk in de bijbel gewortelde geloofstaal 
en zingt voornamelijk liederen van Huub 
Oosterhuis, voorgegaan door een meer-
stemmig koor en begeleid op de piano. 
Er wordt gelezen uit de bijbel en aanslui-
ting gezocht bij actuele politieke en maat-
schappelijke vragen. 
Voor zaterdag 2 oktober 2010 is een grote 

lieddag gepland met medewerking van 
o.a. Huub Oosterhuis en componist Tom 
Löwenthal in de Nederlands Hervormde 
Kerk van het Ginneken (Breda).

Informatie www.ekklesiabreda.nl

Taizé in Rotterdam

De Europese jongerenontmoeting 2010, 
georganiseerd door de broedergemeen-
schap van Taizé, vindt plaats in Rotter-
dam. Dat maakte Frère Alois, prior van 
Taizé, op 31 december in Poznan bekend. 
De Europese Ontmoeting in Rotterdam 
duurt van 28 december 2010 tot en met 
1 januari 2011. De communiteit van Taizé 
beantwoordt hiermee de gezamenlijke 
uitnodiging van het moderamen van de 
Protestante Kerk in Nederland en de Bis-
schoppenconferentie van de Rooms-katho-
lieke Kerk in Nederland. De ontmoeting 
vindt plaats in de Ahoyhallen en wordt 
mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Rotterdam. De Europese Ontmoetingen 
worden sinds 32 jaar georganiseerd. Aan 
de bijeenkomsten nemen zo’n 25.000 tot 
30.000 jongeren deel. Doel is jongeren uit 
Oost- en West-Europa bij elkaar te brengen. 
Onder de titel Pelgrimage van Vertrouwen 
wordt gebouwd aan vrede door de uitwis-
seling over geloof, leven en cultuur. 

Nadere informatie over Taize: www.taize.fr; 
over initiatief in Nederland: 
www.taizeinnederland.nl

De Lichttrechter

Voor de negende keer is op Oudejaarsmid-
dag in Gorinchem een bijeenkomst geor-
ganiseerd, waarin afscheid genomen werd 
van hen die het voorbije - anderhalf - jaar 
zijn overleden en afkomstig zijn uit Go-
rinchem of daarmee een band hadden.
Elk jaar reageren circa 100 nabestaanden 
op de oproep voor deze gezamenlijke vie-
ring in het centrum In de Toren aan de 
Krijtstraat in de binnenstad. Bij de ingang 
kregen de belangstellenden een kaartje 
om de naam op te schrijven van degene 
die ze willen gedenken. De korte plechtig-
heid begon om 15.00 uur. Een meditatieve 
tekst, gevolgd door muziek en een ge-
dicht. Toen kwam men één voor één naar 
voren. Het kaartje met de naam werd af-
gegeven en de mensen kregen een gedach-
teniskaars om - onder het noemen van de 
naam van de overledene - aan te steken en 
in de daarvoor aanwezige bak te plaatsen. 

Nadat alle namen genoemd waren sloot de 
burgemeester de plechtigheid af door een 
kaars te plaatsen voor alle niet-genoemde 
Gorcumers. De lijst met namen werd in 
één van de kokers van het beeld de Licht-
trechter opgeborgen om daar bewaard te 
blijven. Voor sommige mensen is dit een 
trefpunt geworden om met nabestaanden 
de verjaar- of sterfdag te gedenken. Leen 
van den Herik, secretaris Eindejaarsher-
denking 

Informatie: (0183) 64 04 71 of per e-mail naar 
lvdherik@narratio.nl 

Missie is zenden én ontvangen

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 
(S.M.A.) viert zaterdag 6 februari het 
25-jarig bestaan van haar opleiding tot le-
kenmissionaris. De S.M.A. is een van de 
weinige religieuze instituten in Nederland 
die nog steeds nieuwe mensen als missi-

onaris naar Afrika uitzendt. Het 25-jarig 
jubileum van het Vormingscentrum wordt 
gevierd met het symposium Missie is zen-
den én ontvangen met als hoofdspreker 
Prof. Peter Kanyandago uit Oeganda.
De S.M.A. is een van vele religieuze or-
ganisaties die zich eind 19e eeuw in Ne-
derland vestigden. In de loop van de 20e 
eeuw zond de sociëteit honderden broe-
ders en paters als missionaris uit naar 
Afrika. In 1984 zette de S.M.A. een eigen 
opleiding op om leken te scholen, die ver-
volgens als missionaris uitgezonden wer-
den. Terwijl het aantal broeders en paters 
afnam, is er in de loop van de afgelopen 
25 jaar een vrij constante toestroom van 
deze lekenmissionarissen geweest. Nog 
steeds worden elk jaar nieuwe mensen 
voor langere tijd naar Afrika uitgezonden. 
Tijdens het jubileumsymposium komen 
de zendende en ontvangende partij aan 
het woord, waarbij vooral aandacht zal 
zijn voor de vraag: wat het betekent om 
anno 2010 mensen naar Afrika uit te zen-
den; - met welke motivatie gebeurt dit nog 
en hoe wordt die uitzending van westerse 
missionaire werkers door Afrikanen ont-
vangen?
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Redactie

Boeken

Waarom naar Lourdes?

Lourdes, bron van vertrouwen telt ruim 
dertig verhalen over waarom mensen naar 
Lourdes gaan. Mensen uit alle windstre-
ken, ziek en gezond, jong en oud, gelovig 
en niet-gelovig vertellen hun ervaringen. 
Hun verhalen zijn opgetekend door Lie-
deke Morssinkhof (1983), Angelique Rij-
laarsdam (1977) en Hettie van der Ven 
(1974), jarenlang als vrijwilliger actief 
tijdens medisch begeleide reizen van de 
VNB. In het dagelijks leven zijn zij werk-
zaam in journalistiek en pastoraat. De 
verhalen worden afgewisseld met teke-
ningen van Chrit Rousseau (1941). Lour-
des, bron van inspiratie is een uitgave van 
Stichting Aquero, die jaarlijks tientallen 
financieel minder draagkrachtige pelgrims 
in staat stelt naar Lourdes te gaan. In 2010 
wordt het boek verwerkt tot een theater-
voorstelling, die in 2011 en 2012 in Neder-
land en in Lourdes wordt gespeeld. Warm 
aanbevolen.      Peer Verhoeven

Liedeke Morssinkhof, Angelique Rijlaarsdam 
Hettie van der Ven tekst en Chrit Rousseau 

tekeningen Lourdes, bron van inspiratie, 
Stichting Aquero 2009; ISBN 978 90 8149 771 8 

Bisdom ’s-Hertogenbosch

Onder de titel Van Roomsche Zegenin-
gen en Paapsche Stoutigheden verscheen 
van de hand van dr. J.W.M. Peijnenburg, 
oud-archivaris van het bisdom, een boek 
met als ondertitel De geschiedenis van het 
bisdom ’s-Hertogenbosch 1559-2009. De 
schrijver zegt dat dit boek beschouwd kan 
worden als een herdruk van zijn boekjes 
Zij maakten Brabant katholiek, zij het ‘in-
houdelijk, literair en archivistisch aange-
vuld en verbeterd’. In het boek wordt zeer 
uitvoerig en gedetailleerd het ontstaan en 
het reilen en zeilen van het bisdom - hier 
te verstaan als bestuurlijke eenheid - ge-
durende de 450 jaar van zijn bestaan be-
schreven. Dit vooral en met name aan de 
hand van de benoemingsprocedures, de 
achtergronden en de activiteiten van de 
diverse bisschoppen en vicarissen. Voor 
wie in deze geschiedenis geïnteresseerd 
is een zeer lezenswaardig en toegankelijk 
boek.
Jammer dat de beschrijving van de ge-
schiedenis van het bisdom beperkt blijft 
tot de bureaucratie en nauwelijks tot geen 
inzicht geeft in de opvattingen en het 
doen en laten van het ‘volk’. Ook aan de 
belangrijke ontwikkelingen in de liturgie 
in deze periode is geen aandacht besteed. 
Verder is er een duidelijke cesuur te zien 
vanaf de periode mgr. Bekkers tot nu toe. 
In dit laatste gedeelte van het boek lijkt de 
schrijver de distantie, die hij als historicus 
tot zijn onderwerp in acht dient te nemen, 

te hebben verloren. Uitlatingen als ‘bis-
schop die zijn tijd heeft mee gehad’ - over 
mgr. Bekkers -, ‘het pastoraal concilie, 
goed bedoeld, maar niet verstandig in zijn 
beslissingen’, ‘heimweevolle Achtmeiers’ 
en ‘een gelijkzoekende deken’ storen zeer. 
Ook de grote aandacht voor en - zo lijkt 
het - de verdediging van mgr. Ter Schure 
lijken onevenredig en geven meer inzicht 
in de opvattingen van de schrijver dan in 
de werkelijke betekenis van deze periode.
Het laatste hoofdstuk - van de hand van 
Jeroen Felix, rector cantus van de St. Jan - 
is gewijd aan De liturgische muziek in het 
bisdom ’s-Hertogenbosch. Terecht worden 
daarin namen genoemd als die van Pi-
renne, Vermulst en Van der Putt. Naar de 
namen van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis, 
Adri Bosch en anderen zoekt men tever-
geefs.              Jan Vugts

Dr. J.W.M. Peijnenburg Van Roomschen 
Zegeningen en Paapschen Stoutigheden.

De geschiedenis van het bisdom 
’s-Hertogenbosch, Valkhof Pers 2009 

ISBN 978 90 5625 308 0; € 24,50

Boeddha en Christus

Predikant Dick Stap is geboeid door de le-
venswijze van het boeddhisme, vooral in 
zijn zen-variant. Hij zoekt naar verwant-
schap tussen christendom en boeddhisme 
in wezenlijke zaken. Hij ziet deze vooral 
in de oproep tot mededogen. Mededogen 
is een fundamentele houding in het boed-
dhisme en is terug te vinden in de barm-
hartigheid waartoe het evangelie oproept. 
Stap besteedt ook veel aandacht aan de 
onthechting in het boeddhisme, met name 
de onthechting van het ‘ik’. Ook op dit 
punt ziet hij verwantschap tussen beide 
levenshoudingen, hoewel de christelijke 
traditie de uniciteit van het individu toch 
sterk beklemtoont. Op een zeer persoon-
lijke wijze, aansluitend bij concrete eigen 
ervaringen, geeft Stap een inleiding in we-
zenlijke elementen van het boeddhisme. 
Hij besteedt daarbij meer aandacht aan de 
verwantschap dan aan de verschillen. 

Jef De Schepper

Dick Stap Boeddha en Christus 
Een ontmoeting met hart en ziel

Lannoo 2009, ISBN 978 90 2098 634 1; € 17,95

De donkere stilte van God 
  
Jan Bluyssen maakt de lezer met het 
boekje De donkere stilte van God deelge-
noot aan zijn levenslange zoektocht naar 
‘geloven als vorm van transparant leven’, 
zoals Gerard Rooijakkers het in zijn voor-
woord formuleert. ‘Ervarenderwijs op 
zoek’ zegt de ondertitel en dit zet treffend 
de toon van deze persoonlijke reis langs 

enkele grote ervaringsdeskundigen op het 
terrein van Godgeraakten: de mystici. God 
is alleen indirect te ervaren. En deze mys-
tieke ervaring wordt nergens zo indrin-
gend beschreven als bij de grote mystici 
Bernardus, Theresia, Johannes van het 
Kruis, Eckhart en Ruusbroec. ‘Voor he-
dendaagse mensen op hun zoektocht naar 
God zijn deze mystici zeer betrouwbare 
wegwijzers’, zegt Bluyssen. Zij pogen niet 
vergeefs God te begrijpen, maar nemen 
je bij de hand bij het binnengaan in de 
donkere stilte waar God woont. Zij leren 
de zoekende mens ‘hoe je God zijn gang 
moet laten gaan’. Niet boetedoeningen, 
ascese of versterving, maar loslaten is 
de kern van de zoektocht en ‘proeven en 
aanvoelen met het hart’. Komend vanuit 
een traditie van zekerheid met een onfeil-
baar kerkelijk leergezag, durft Bluyssen 

ervarenderwijs op tocht te gaan en nodigt 
ons uit mee te trekken op die spannende 
reis. Geen stellige uitspraken of zekerhe-
den, zegt Bluyssen, maar ‘luister naar de 
hartslag van onze tijd en de vragen van 
concrete mensen.’ Er is durf voor nodig 
om die pelgrimage te ondernemen. Peter 
Nissen zegt in zijn mijmering achteraf, 
dat Bluyssen met zijn fijnzinnige boekje 
rond de godsvraag precies op het juiste 
moment komt. Paul van Dongen versterkt 
met zijn meditatieve illustraties de ver-
stilde sfeer van Bluyssen’s zoektocht. Van 
harte aanbevolen!                    Louis Nabbe

Jan Bluyssen De donkere stilte van God
Ervarenderwijs op zoek

Uitgeverij Veerhuis, Alphen a/d Maas 2009 
ISBN 978 90 8730 024; € 19,95

Ets Paul van Dongen in De donkere stilte van God
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Nel Beex

Veel heil en zegen

Uw parochieblad

‘Heil en zegen’, een wens die soms nog 
wordt uitgesproken rond de jaarwisseling. 
Ook in de parochiebladen?
 
In Gaande weg Emmausparochie ’s-Her-
togenbosch zijn de slotwoorden: ‘Zijn we 
wel een zegen geweest voor hen voor wie 
we verantwoordelijk waren?’ Om aldus te 
eindigen: ‘Belangrijker is dat wij door onze 
naasten te behoeden, door naar hen verge-
vingsgezind te zijn en door ieder mens te 
accepteren als onze gelijke, zelf de belicha-
ming zijn geweest van Gods zegen.’ 

In De Zeskrant, Parochie HH. Petrus en 
Paulus. ‘Het alleroudste feest is dat van de 
Openbaring van de Heer, dat later Drieko-
ningen is gaan heten. Het feest waarmee 
de feestkring wordt afgesloten is de Doop 
van de Heer. Dan vieren we dat Jezus aan 
zijn openbare leven begint en samen met 
zijn leerlingen door Israël trekt. ….. Een 
feest begint met een goede voorbereiding. 
Met de komst en de wederkomst van Jezus 
gedenken we hoe een oude belofte wordt 
vervuld. … Wie een belofte niet nakomt 
krijgt het nog moeilijk zeggen we. Daarom 
wens ik u toe dat die belofte een beetje 
waar mag worden in uw leven. Dat de be-
lofte ook in ieder van ons zichtbaar mag 
worden en dat de verjaardag van Jezus 
voor u een nieuw begin mag zijn.’

Wat voor heil biedt Solidair Streekparo-
chie ‘t Eikske ons? Heel slim zijn ze daar. 
Ze laten eigenlijk Ed Miedema aan het 
woord en geven de ruimte om mee na te 
denken en er heil uit te halen. ‘t Is zonde, 
elke keer als je in je leven de verkeerde 
keus maakt. ‘t Is zonde als je de wedstrijd 
waarvoor je hebt ingeschreven, niet uit-
loopt. Het leven is een zaak van weten te 
kiezen en het is dom en kortzichtig als je 
kiest voor opgeven en uitvallen. …. Tegen-
over de verkeerde keuze staat natuurlijk: 
de goede en juiste keuze maken. Dat houdt 
in: durven wegtrekken, zorgen dat je niet 
vastgebakken raakt in oude toestanden, 
een recht spoor trekken, de wedstrijd uitlo-
pen, je inspanning getroosten....Dat is alle-
maal hetzelfde als geloven. Let u er wel op 
dat het allemaal werkwoorden zijn en nog 
wel werkwoorden van beweging.....’ We 
kunnen aan de slag op welke manier dan 
ook, als we maar wel in beweging blijven: 
goed voor de hele mens! Als dat geen heil 
en zegen is!

Parochieblad Parochie H. Jozef Cuijk had 
rond de Kerstvieringen het thema ‘De goe-
de boodschap’. En ze vervolgen. ‘Er gaan 
dagelijks zoveel boodschappen de wereld 
over en het is maar te hopen dat ze aan-
sluiten op de goede boodschap. Want deze 
boodschap heeft heel de mens op het oog; 
mens van top tot teen; mens met hart en 

ziel; mens bevlogen om alles uit het leven 
te halen wat erin verborgen ligt, als de eni-
ge schat waar het om draait. Een schat die 
vooral schittert bij woorden als: vrijheid, 
liefde, vrede, eerlijkheid, vreugde, voldoe-
ning, vergeving, trouw….’ Als kerstwens 
een geweldige boodschap! Meenemen in 
2010!

Vijf Sterren Blad, Parochie Stratum Eind-
hoven geeft wat inzicht in het Driekonin-
genfeest. ‘Met Driekoningen eindigt in de 
folklore de nieuwjaarstijd….. Met Drieko-
ningen hangt ook het zogenaamde ster-
zingen samen. …..Een aparte vorm van 
ster-zingen bestaat nog in de Alpenlanden. 
In de tijd tussen Kerstmis en Driekoningen 
trekken groepjes mensen - oorspronkelijk 
de knechten - al of niet als koningen ver-
kleed langs de boerderijen, zingen liede-
ren en wensen een voorspoedig nieuwjaar. 
Als ze als dank een kleinigheid hebben 
gekregen - vaak in de vorm van glaasjes 
drank - verven ze op de bovenpost van de 
deur, vaak ook de staldeur, de beginletters 
van hun naam: B(althasar), C(aspar) en 
M(elchior). Dit dient dan gelezen te wor-
den als Benedicat Christus Mansionem: 
Moge Christus dit huis zegenen.’

Keerzijde San Salvatorparochie vertelt 
het volgende. ‘Feest vieren: wachten wij 
daar op? Ja en nee. De een wacht er wel 
op; de gelegenheid om samen met anderen 
gezellig, gelukkig te zijn. De ander wacht 
er wat minder op, omdat die niemand 
heeft om mee te vieren of te krap bij kas zit 
om voor de zijnen te doen zoals hij of zij 
het zou willen doen. ……Wij denken ook 
aan diegenen die niet meer aanwezig zijn 
om deel te nemen aan het vieren. In het 
bijzonder zullen we dit jaar Jack Snackers 
missen in onze San Salvatorfamilie. Moge 
zijn geest ons blijven inspireren….. Wat 
wij er ook van verwachten, wat wij er ook 
van hopen. Licht, warmte, vrede en alle 
goeds voor ons allen.’

’t Klepperke, Parochieblad HH Lucia en 
Lambertus Ravenstein en Huisseling ver-
telt over ‘Lichtpunten in donkere dagen’. 
Daarbij doelt men op de heiligendagen, 
die ooit echt gevierd werden. ‘Sint Maar-
ten, Sint Cecilia, Sint Eloy, Sint Barbara, 
Sint Nicolaas en zeker niet te vergeten Sint 
Lucia. Zij werd bij het voltooien van de 
nieuwe kerk in Ravenstein in 1735 tot pa-
trones gekozen. De datum nadert gestaag 
waarop ons stadje zijn zes en een halve 
eeuw bestaan hoopt te vieren. De voorbe-
reidingen ervan zijn in volle gang. In het 
kader hiervan zal ook de Sint Luciapa-
rochie zich niet onbetuigd laten, te meer 
omdat het in 2010 ook precies 275 jaar 
geleden is dat onze kerk door de toenma-
lige hulpbisschop van Luik, monseigneur 

Johannes Baptist Gillis, werd geconsa-
creerd….’ 

In De Hovenier Parochieblad HH. Jozef, 
St.-Maarten, Willibrordus, Meerhoven is 
men nog vol van de Israël-reis. ‘We zijn 
weer terug uit Israël… We begonnen onze 
eerste volle dag in Ein Karem (Bron van 
de Wijngaard); de geboorteplaats van Jo-
hannes de Doper en de plaats waar Maria 
haar nicht Elisabeth bezocht. … De her-
dersvelden zijn nog op een behoorlijke af-
stand van de geboorteplaats en de route 
gaat over de heuvels omhoog. Een hele 
klim om de pasgeborene te bezoeken……
Vorig jaar was het te druk om hier te ko-
men, maar nu konden we in die grot zelfs 
het geboorteverhaal van Jezus lezen en 
een lied zingen. In het donker, in zo’n sa-
menzijn wordt de belofte van nieuw leven 
voelbaar. We hopen dat we dat gevoel vast 
kunnen houden en doorgeven om het licht 
te laten stralen in onze pastorale eenheid.’

Kerkvalk Maandblad Pastorale Eenheid 
Valkenswaard heeft een prachtig bericht 
over een project van Scholengemeenschap 
Were Di. ‘Nadat leerlingen enkele jaren ac-
tief zijn geweest in Tanzania richten zij nu 
hun blik op Roemenië. De Scholengemeen-
schap heeft projecten van S.O.S. Straat-
kinderen als schoolproject. Ze zijn dit jaar 
met een groepje leerlingen en docenten nar 
Constanta geweest. Ook hebben ze actie 
gevoerd voor de straatkinderen…Na al die 
maanden van hard werken, geld sprokke-
len, activiteiten verzinnen voor de kinde-
ren en dagen aftellen was het eindelijk zo-
ver: de dag dat het grote avontuur van de 
elf Roemeniëgangers van start zou gaan…
Twee weken waarin we spelletjes met ze 
hebben gespeeld, plezier met ze hebben 
gemaakt en op kamp zijn geweest met de 
kinderen. Twee weken vol verbazing: je 
kunt die kinderen met een appel al blij 
maken en geef je ze er een snoepje bij, dan 
kan hun dag niet meer stuk…Het was 
zeer zeker de moeite waard voor ons alle-
maal…… We hebben ervoor kunnen zor-
gen dat die kinderen met een zwaar leven 
twee geweldige weken hebben gehad. Dat 
geeft een onbeschrijfelijk gevoel!’ 
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Paulien van Bohemen

Het verhaal achter de woorden  

Naast mijn deeltijdstudie ben ik werk-
zaam als psychiatrisch verpleegkundige 
en kom ik regelmatig patiënten tegen voor 
wie medische hulp niet toereikend is. Wat 
kan een theoloog in de rol van geestelijk 
verzorger betekenen? Om dit duidelijk te 
maken, zet ik het werk van een verpleeg-
kundige af tegen dat van de geestelijk ver-
zorger. 

Professionaliteit hulpverlener
De begeleiding van een patiënt door een 
hulpverlener heeft tot doel de patiënt te 
genezen en als dat niet mogelijk is de si-
tuatie zoveel mogelijk te stabiliseren. Een 
verpleegkundige die een psychiatrische 
patiënt begeleidt. Hoe ziet dat eruit? Een 
patiënt met depressieklachten. Ik ontmoet 
deze mensen veelvuldig in mijn werk. De 
verpleegkundige begeleidt de patiënt aan 
de hand van en door middel van een dag-
programma: vaste eetmomenten, medica-
tie verstrekken, evenwichtig slaappatroon 
bevorderen. Individuele gesprekken zijn 
van belang om erachter te komen hoe de 
patiënt zijn of haar ziek-zijn beleeft. Wat 
houdt hem of haar bezig? Is er al verbete-
ring merkbaar? Helpt de medicatie daarbij 
goed? 
Regelmatig kom je mensen tegen die geen 
vooruitgang merken, bij wie het ziek-
tebeeld in meer of mindere mate op de 
voorgrond blijft en wel zodanig dat ze 
belemmerd blijven in hun functioneren. 
Het individueel gesprek gaat in dergelijke 
gevallen een steeds grotere rol spelen. De 
verpleegkundige gaat onderzoeken waar 
de genezing op stuk loopt. Wat zit er bij 
de patiënt van binnen te wringen waar-
door hij of zij vastloopt? Het is dan heel 
goed mogelijk, dat je op een levensvraag 
stoot. Dat de depressie niet de oorzaak is, 
maar een uiting blijkt van een levensvraag 
waarop iemand is vastgelopen. Verpleeg-
kundige interventies en gesprekken alleen 
lijken dan niet afdoende. 

De geestelijk verzorger
Een levensvraag is een vraag die komt 
opborrelen uit het leven zelf en die een 
mens zich regelmatig stelt. Het zijn geen 
vragen opgesteld in vraagvorm, maar ze 
moeten worden achterhaald in het verhaal 
van mensen: je moet de vraag achter de 
woorden vinden. Iedereen denkt wel eens 
na over een levensvraag. Wie ben ik ei-

genlijk? Is er een plan of moet ik het leven 
zelf richting geven? Waar gaan we heen 
na de dood? Mag ik er zijn? In een crisis-
situatie van bijvoorbeeld ziekte kunnen 
levensvragen plotseling sterk naar voren 
komen: waarom overkomt mij dit? Heeft 
mijn leven nog wel zin nu ik depressief 
ben? Dat kan mensen zo bezighouden, dat 
ze erdoor geblokkeerd raken. De kundig-
heid van een expert kan dan nodig zijn. 
De geestelijk verzorger bezit de vaardighe-
den om mensen met levensvragen te bege-
leiden. Niet om een geloofsovertuiging op 
te leggen, maar om de levensvisie van de 
patiënt te achterhalen waarin de levens-
vraag gedijt. 
Het doel van de begeleiding is verschil-
lend. Soms kan een levensvraag beant-
woord worden, soms leert iemand deze 
explicieter te maken en er daardoor beter 
over te communiceren. De vraag accep-
teren en het ermee uithouden is een veel 
voorkomend doel. ‘Ik heb een vraag en er 
is geen antwoord, maar ik ervaar al meer 
rust in mij omdat de vraag er mag zijn.’ 
De geestelijk verzorger heeft een breed re-
pertoire aan interventies omtrent de ver-
schillende doelen rond levensvragen. 

Psychiatrie en/of levensvragen
Hulpverleners in de medische sector rich-
ten zich op herstel. Genezen wat ziek is 

aan een lichaam of zo comfortabel mo-
gelijk leven ondanks beperkingen. De 
levensbeschouwelijk begeleiders in de 
persoon van geestelijk verzorgers - of pas-
tors - richten zich op de mens als geheel: 
wat ten diepste leeft. Het een sluit het 
ander niet uit. Een combinatie van hulp-
verlening en levensbeschouwelijke bege-
leiding is goed mogelijk. Levensvragen 
en psychiatrie liggen dicht bij elkaar en 
daarom is onderscheid erin van belang. 
Ziek zijn roept levensvragen op en tegelij-
kertijd denk ik, dat hulpverleners binnen 
de psychiatrie ervoor moeten waken om 
alle gedrag en emoties al te vlug onder te 
brengen onder het kopje psychiatrie. Een-
zaamheid of onverwerkte rouw zijn niet 
per definitie psychiatrische symptomen 
en slikt men niet weg met een antidepres-
sivum. Vereenzelvig een mens niet al te 
snel met psychiatrie. Dit is tegelijk een op-
roep aan de geestelijk verzorgers om hun 
vak te profileren. 

Vragen 

Ze is leeg
Ze zegt me niets
Een wereld van woorden 
spreekt niet.

Reis met me mee 
naar de wereld 
die erachter ligt.

Ze heeft zin
Ze spreekt boekdelen
Een wereld levensvragen 
vertelt.

‘Ik snap het wel, jij gelooft, dat Jezus over water kan lopen, want dat leer jij 
daar op die opleiding’, zei iemand me eens. Vorig jaar ben ik begonnen aan 
de deeltijdstudie theologie/levensbeschouwing aan de Fontys te Tilburg. En 
een geloofszekerheid zoals hierboven gesuggereerd wordt, krijg ik er nooit. 
Elke collegedag kom ik thuis met een hoofd vol nieuwe kennis, die niet de op-
lossing van maar de noodzaak tot vragen vormt. 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 pelgrimstocht. 
 

Zwanenhof
5 febr. 19.00-7 febr. 16.00 u. De taal 
van vrede, de taal van je hart.
(074) 265 95 25; www.zwanenhof.nl 

La Verna
25 jan. 8, 22 febr, 8, 22 mrt 10.00-
12.30 u. De monnik in jezelf.
(020) 346 75 30; www.laverna.nl 

Kruisherenkapel
Iedere donderdag 19.00-19.30 u.: 
Stiltemeditatie.
(0413) 25 26 57; www.kruisheren 
uden.nl

Schiphol Oost
17 febr. Ten Pol 64, Oude Meer 14.00 
u. Wake met religieuzen voor Vluch-
telingen en Catholic Worker.
06 30 29 54 61 of 06 51 62 65 29; 
www.schipholwakers.nl steyl.eu
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Zachte g 

Cees Remmers

In Den Bosch stappen drie 
vrouwen uit Oisterwijk op de 
trein voor een dagje samen 
uit. Giechelend zoeken ze een 
plaats. Twee van hen sjouwen 
een opklapbare rolstoel naar 
binnen. De derde loopt behoor-
lijk mank. ‘Is er een wonder 
gebeurd?’ begin ik en wijs op 
het feit dat ze op de been is. 
Nee dat niet, maar dankzij me-
dicijnen is ze al een eind her-
steld van een ziekte. Ze kan 
zelf in de trein komen. Op de 
plaats van bestemming zullen 
de twee vriendinnen haar in de 
rolstoel duwen. 
‘Het is een wonder als we de 
postcodeloterij winnen’, geeft 
een van hen het praatje een 
aardse wending. Het nieuwe 
jaar is net begonnen en een 
stel Eindhovenaren is door het 
lot miljonair geworden. ‘Als ik 
won, dankte ik Maria op mijn 
blote knieën’, valt de ander in 
en met een variant op ‘n schiet-
gebedje uit de oorlog ‘Onze 
Lieve Vrouwke, gif m’n geluk 
nog een douwke.’ 
‘Was het maar een wonder van 
Peerke Donders’, mengt ie-
mand anders zich met onver-

valst Tilburgs accent in het ge-
sprek. ‘Doe Peerke een wonder, 
dan hebben we een Tilburgse 
heilige.’ Ook hij prevelt een 
schietgebedje: ‘Zalig Peterke, 
gift ons geluk nog een meter-
ke’. Van een paar rijen verder 
klinkt nu een Hollandse stem. 
Iemand die minder goed inge-
voerd is in het Brabants volks-
geloof. ‘Wonderen zijn grote 
flauwe kul.’ Een van de Oister-
wijksen pareert zijn kritiek zo-
als dit alleen katholieken met 
een zachte g is gegeven. Door 
met milde humor het geloof 

namelijk zo soepel te masseren 
dat het iedereen past. 
‘Maria en Jozef wilden vanuit 
de hemel hun huwelijksreis 
overdoen’, vertelt de vrouw een 
overjarige mop. ‘Goed, zei Ma-
ria, maar niet naar Egypte want 
daar zijn we al ooit naar toe ge-
reisd. Maria bladert wat in reis-
gidsen en ziet een all-inclusive-
aanbieding naar Lourdes. ‘Ja 
Jozef, daar wil ik naar toe want 
in Lourdes ben ik nog nooit ge-
weest.’ De zachte g ligt in een 
deuk; de kritische stem zegt 
niks en stapt in Utrecht uit.

* ‘Zalig nieuwjaar en ge-
niet van het leven; er is 
nog tijd genoeg om dood 
te zijn.’
Gehoord

* ‘God schiep de aarde en 
de mens de betonmolen.’
Onbekend

* In antwoord op de vraag: 
Heeft het joodse volk geen 
recht op hun land op bij-
belse gronden? zei van Agt: 
‘Er zitten duizenden jaren 
tussen de belofte van toen 
en nu, maar bij mijn weten 
heeft de Almachtige nooit 
een landkaart verstrekt aan 
het joodse volk.’
Dries van Agt

* ‘Schuim is ook bier; als 
je maar wachten kunt.’
Gehoord 

* ‘Religie is niet een soort 
wetenschap die de wereld 
wil verklaren (een hard-
nekkig misverstand!) maar 
wekt ontzag voor het on-
verklaarbare van de we-
reld. Ze draagt het mysterie 
van de schepping onder 
haar hart, het geheim van 
de ander, het raadsel dat ik 
zelf ben.’
J. Suurmond 

* ‘Hoe rijker je identiteit 
is, hoe meer aspecten je 
met andere mensen deelt 
en hoe soepeler je met ver-
schillen om kunt gaan.’
Nasr Abu Zayd (korange-
leerde)

* ‘We leven allemaal onder 
dezelfde hemel, maar heb-
ben niet allemaal dezelfde 
horizon.’
Konrad Adenauer 

* ‘De gemiddelde Neder-
lander kijkt per week 12 
uur televisie; de normale 
Nederlander haalt dat in 
drie dagen.’
T. Verhoeven


