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De bekende klokkenluider uit Tilburg - ik 
wil zijn naam niet noemen - roept orthodoxe 
katholieken op om video-opnames te maken 
van liturgische mistoestanden in de kerk. Die 
uitspraak deed hij op 30 oktober op een bijeen-
komst in Utrecht, die georganiseerd werd door 
de website Cattolica.nl Op deze webpagina tref 
je allerlei aanbiedingen aan van vakantiehuisjes 
in Italië, ondersteund door goedkope vluchten 
daarheen. Hoe dichter je blijkbaar bij Rome 
zit, hoe orthodoxer je volgens de klokkenluider 
wordt. Gelukkig heeft bisdom Den Bosch gezegd 
dat een camera in de kerk geen goed idee is.

Een geestverwant van de klokkenluider is pas-
toor in Bergeijk. Hij heeft op internet opgeroe-
pen steun te betuigen aan de Belgische aartsbis-
schop. Naar aanleiding van de kritiek op hem 
spreekt deze pastoor over een haatcampagne 
en een mediagestuurde aanvalsgolf tegen de 
katholieke kerk. Hierdoor wekt hij de indruk 
achter de omstreden uitspraken van de aarts-
bisschop te staan. De Belgische aartsbisschop 
is in opspraak gekomen door aids een soort 
‘gerechtigheid’ te noemen voor homoseksuelen 
of anders gezegd: ze hebben het aan zichzelf te 
danken dat zij aids hebben. Bovendien pleit de 
aartsbisschop ervoor, dat oude priesters die ver-
dacht worden van kindermisbruik niet berecht 
worden. De pastoor wijst erop, dat de pedofilie-
schandalen voor het grootste deel verjaard zijn; 
alsof alles wat is voorgevallen daardoor minder 
ernstig is. Zo denkt hij de aartsbisschop, die 
een landgenoot van hem is, in bescherming te 
nemen.

De aartsbisschop, tegen wiens benoeming al 
vanaf het begin bedenkingen bestonden, wijst 
alle kritiek op hem stoïcijns af. Daarmee bewijst 
hij dat de kritiek op hem niet ongegrond is. Een 
priester als de genoemde pastoor gooit door deze 
kritiek te ontkennen, te bagatelliseren of zelfs te 
vergoelijken alleen maar olie op het vuur. Op de 
website van zijn parochie zegt hij dat de tijd van 
handelen, in onderlinge solidariteit en in ver-
bondenheid met de wereldkerk, is aangebroken. 

Priesters zoals de klokkenluider en zijn geest-
verwanten zullen precies het tegenovergestelde 
bereiken van wat zij eigenlijk willen. Wel-
denkende christenen verlangen ernaar dat de 
waarheid gediend wordt. Waarheid wordt niet 
gevonden via een camera in de kerk of via de 
ontkenning van bepaalde uitspraken van een 
aartsbisschop, maar vindt zijn grond in een 
christelijke levenshouding, die gebaseerd is op 
barmhartigheid en vergevingsgezindheid. 

T.B.

Een kind

In een kind
echoot het verleden
neuriet de toekomst
en schatert het heden -

in een kind
groet ons hartelijk 
een warme wereld 
van licht en vrede -

in een kind
blijkt het diepste
spreekt het liefste
wat in mensen leeft -

in een kind 
huist het volle leven,
tikt de hemel 
de aarde zachtjes aan -

in een kind:
een en al vertrouwen
en geheel
op trouw aangewezen.

Peer Verhoeven 

Leer alle mensen - ook
die ge ‘t minst zoudt achten -

zien met de ogen van hun moeder.
(naar Erik van Ruysbeek)

Kerstmis en Oud en Nieuw 
bepalen natuurlijk goed-
deels inhoud en opmaak 
van deze laatste Roerom 
van 2010. Dat Kerstmis 
mag blijven (3) Wonen (4) 
Gedicht Gedacht (5), Lied 
van de ster (7), Over Jo-
zef (10), Alzo hoge van o 
zo diep (12), Kerstmis in 
de Kempen (15), Kind van 
godswege (17), Fatika en 
Anouska (18), De parochie-
bladen (22) ... ze hebben 
er allemaal mee te maken. 
Daarnaast over geloven 
(6), prachtig werk in re-
gio Asten (8), terugblik op 
Namen Noemen (9), her-
nieuwde kennismaking 
met Wies Stael-Merkx (14), 
ontroerend toneel (16), de 
dappere Marion (19), mij-
meren over kwaad (23) 
en de sprankelende slot-
pagina (24). De columns 
(1.6.11.18) moet je zeker 
niet vergeten. En er zijn 
Boeken (20) en Berichten 
(21) te over. Wat ‘er niet in 
kon’ gaat mee naar 2011. 
Gezegende kerstdagen en 
een gezellig Oud en Nieuw.

De Roerom
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Lijntje

Van een oude kloosterzuster hoorden wij 
gisteren, dat ze tot haar grote schrik ontdekt 
had, dat daarboven in de hemel alles gemoder-
niseerd is. Want toen ze onlangs via haar eigen 
verbindingslijn met de hemel haar gebeden 
omhoog richtte,  hoorde ze:
U bent verbonden met het Paradijs.
Voor smeekgebeden om God 
iets te vragen: toets één.
Voor dankzeggingen om God 
te loven: toets twee.
Zit u zwaar in de problemen: 
toets drie.
Voor alle andere kwesties: 
toets vier.

F. Nagel,
Duizel 

Strafbaar

Binnenkort wordt het illegaal verblijven in dit 
land strafbaar. Illegale vluchtelingen helpen zal 
dit waarschijnlijk ook worden. Graag steunen 
en verder verspreiden. Schreeuw ook eens voor 
mensen die monddood gemaakt worden! Mijn 
voorvader is in de 18e eeuw als illegaal hande-
laartje met textieltjes de grens overgekomen. 
En ik begin me na vijf generaties in dit land 
met deze meedogenloze directie ook al minder 
thuis te voelen ... ’t Is dat Nederland godzij-
dank weer in beweging komt! Als je nog niet 
op een papieren handtekeningenlijst je naam 
hebt opgegeven, dan  kun je dat nu ook digitaal 
doen op deze website van Kerk in Actie: 
www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/
Nieuws/Verzamel-handtekeningen-tegen-straf-
baarstelling-illegaliteit--n6348
 
Gied ten Berge

Victorie

Over de top van de Iguana
Een bergtop in de Segovias
Laat zich een buitengewoon licht zien
Als een dageraad rond middernacht.
De korenvelden vatten vlam
De vuurvliegjes begonnen te schijnen
Het regende lichtstralen op Moyogalpa
Op Telpaneca en op Chichigalpa.

Refrein
Christus is hier geboren, in Palacaguina
Geboren uit een zekere knaap José
En een zeker meisje Maria.
Zij gaat in nederigheid strijken
de kleren die de vrouw van de 
grootgrondbezitter zo goed staan.

De mensen schaarden zich bij elkaar
om hem te zien.
De Indiaan Joaquin bracht hem zachte kaas
in vlechten gevlochten uit Nagarote

En voor zover ik weet brachten ze hem
In plaats van wierook, goud en mirre
Caramelsnoepjes en oliebollen van Guadelupe.

José, de arme dagloner 
Is de hele dag aan het werk.
Zijn hout bewerken bezorgt hem artritis.
Maria droomt ervan dat het kind 
Net als zijn vader timmerman wordt.
Maar het kleine kind denkt slechts:
Morgen word ik vrijheidsstrijder.

Kerstlied uit Nicaragua te beluisteren
op cd Cantral American Revolutionary Music,
Haste la victoria siempre. Ingestuurd door Pieter 
Reesink, Heerewaarden

Kerstmis kun je niet kopen

Warenhuizen puilen uit, alles lijkt om kerstsfeer 
te draaien. Bij de bakker, de slager, de groente-
man, de supermarkt en in alle andere winkels. 
Iedereen heeft wel iets wat met Kerst moet of 
aangeschaft wil worden
voor de sfeer en de gezelligheid.

En toch kun je kerstmis niet kopen. Kerst-
mis laat zich niet verpakken in welvaart. Met 
Kerstmis gaat ’t over iets anders. Kerstmis is 
een feest, geboortefeest van een bijzonder kind. 
Geboren onder de meest armzalige omstandig-
heden, teer en kwetsbaar, maar wel liefdevol en 
hartverwarmend ontvangen.

Met Kerstmis willen we dit kind in ons midden 
hebben; in een stal en in een kribbe. Laat dit 
kind opnieuw in ons hart geboren worden. Een 
kind dat ons uitnodigt zijn levensspoor te vol-
gen, waardoor we zijn Vader, onze God,  leren 
kennen.

Wil je voor deze weg kiezen? Dan is Kerstmis 
een echt geboortefeest en zijn luxe goederen 
alleen maar randverschijnselen die wel aan de 
feestvreugde kunnen bijdragen maar het gaat 
om het kind dat we in ons hart willen sluiten en 
dat ons wil verbinden door liefde.

Frans Jorissen, 
Uden

Studiedag Gemert

Sla uw agenda open bij zaterdag 26 februari 
2011 en noteer daar Studiedag Gemert over het 
eigene van christelijk geloven als je aan velerlei 
moderne ideologieën denkt. Wacht niet te lang 
met opgeven en maak € 12,50 over naar rek.nr. 
14.51.88.884 ten name van Algemene Geloofs-
bezinning te Drunen onder vermelding van 
Studiedag 26 febr. 2011 en stuur mij even een 
e-mail met het bericht van uw komst. 
Met hartelijke groet.

Huub Schumacher, 
Elshout
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Peer Verhoeven

Dat het Kerstmis mag blijven

Van opschieten houden
en van ophouden weten.

Handen flink uit de mouwen 
en ze eerbiedig vouwen.
 
Je uitbundig uitleven 
en stil naar binnen keren.

Werken is heilig

‘Ik word gek
als ik niet werk’
kopte de krant dezerdagen.

‘Van stilte krijg ik  
het spaans benauwd’, hoor je
vooral jongeren zeggen.

‘Zomaar zitten en
niets omhanden hebben 
werkt op mijn zenuwen.’

Is de mens dan echt als lastdier en
werkpaard op aarde bedoeld?

Hiervoor hebben velen zich 
lange tijd op Paulus beroepen.

(2 Tessalonicenzen 3; 33 d.h.j.c)

Gebed

Hoe zouden we ons 
- als bezige bijen druk in de weer 
en soms verbijsterd, gekwetst -

hoe zouden we ons van harte 
kunnen scharen rond een stal, 
een kribbe, een kind onmachtig -

als niet diep in ons
- wellicht overbluft, vergeten 
of dik onder het stof geraakt -

als niet diep in ons 
het vertrouwen leefde  
dat hem ten volle bezielde:
 
Jezus, kind van Betlehem, 
U, God en Goed, een zoon 
ons een naaste geworden. 

Kerstmis

Kerstmis.
Laat deze dagen niet
voor evenveel voorbijgaan. 
Geef zelf het beste en

neem andermans tekort. 
Doe wat deugd doet
en laat wat schaadt.

Kerstmis.
Laat deze dagen niet
onder veel te veel bezwijken.
Bescheiden uit eerbied
voldaan met voldoende
bedacht op afstaan en geven
bereid tot wereldwijd delen.

Kerstmis.
Laat deze dagen warmte brengen
waar het kil, koud of klam is.
Vraag binnen die buiten staan
heet vreemdelingen welkom.
Zie om naar die je voorbijliep
en spreek áán die je meed.

+

Uitnodiging

Dit is een dag om
wat moet en zal te vergeten
en stil te staan bij elkaar,
bij wat ons bindt en samenbrengt.

Dit is een uur om
wat ons bezighoudt los te laten
en stil te staan bij Wat ons bezielt,
bij Wie ons echt aan het hart gaat.

Dit is een avond om
wat herriet en jakkert te mijden
en te gaan naar een kind, blijk van
’t diepste, liefste wat in mensen leeft. 

Soms

Soms zien we méér 
dan ons op het netvlies komt.

Soms horen we méér
dan wat ons trommelvlies beroert.

Soms beleven we méér
dan we bevatten kunnen.

Soms spreken kinderogen van 
het rotsvast vertrouwen,

waarvan hij voor tijd en
eeuwigheid vervuld was:

Jezus van Nazaret, 
U een zoon ons een broeder.

Wie ook, waar ook

Allen die
het zuur bespaard blijft
en het zoet mogen smaken -
allen die verder moeten
met pijn in het hart
en een brok in de keel -
zalig kerstmis.

Allen die
een warm thuis hebben
een kring van lieve naasten -
allen die
verjaagd, gevlucht zijn
moederziel alleen, mensenschuw -
zalig kerstmis.

Allen die
blakend van energie
aan de slag zijn -
allen die 
de fut verloren en
nergens meer aan toe komen -
zalig kerstmis.

Lange tijd is gedacht dat Kerstmis en uitvaarten de Kerk voorbehouden bleven 
en dat deze haar - al is het marginaal - in stand zouden houden. Inmiddels is 
er reden hieraan te twijfelen. Kerstmis blijft  gevierd worden. Maar hoe? Wij 
vermoeden dat ook hier nieuwe inhoud en vorm uit het diep van de mens 
gaan opborrelen. Enkele teksten van vóór en mét Kerstmis. 

Kersttafereel tentoongesteld op de Internationale Kerststallen Expositie Ansfriduskerk Amersfoort (tot 19/12/10)
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Gérard van Tillo

Wonen

De economische crisis is veroorzaakt door 
het instorten van de huizenmarkt in de 
Verenigde Staten. Het had wereldwijd ge-
volgen. Ook hier werden huizen minder 
waard, de hypotheken duurder en het ver-
trouwen in de economie ging verloren, zo-
dat bouw en verkoop van woningen stag-
neerden. 

Huizen
In de bijbelse tijd hadden de niet-nomadi-
sche Israëlieten een huis. Nomaden woon-
den in tenten. Van wonen in holen was in 
die tijd geen sprake meer, behalve in tijd 
van oorlog of bij ander gevaar, zoals veel 
mensen in de Tweede Wereldoorlog een 
tijd in ondergrondse kelders schuilden. Er 
zijn in de bijbelse tijd hutten, die alleen 
in de oogsttijd als tijdelijke verblijfplaats 
dienst deden. Uit opgravingen is een en an-
der bekend geworden over het Israëlitische 
huis in de bijbelse tijd. In de Bronstijd do-
mineerde het langwerpig huis met de in-
gang aan de lange zijde, die meestal op het 
noorden gelegen zal hebben, hoewel daar 
geen exacte gegevens over zijn. Het was 
één ruimte. Het huis werd toch maar alleen 
gebruikt als eetgelegenheid, om te schui-
len en als nachtverblijf. De drempel was 
betrekkelijk hoog. Het fundament bestond 
uit ongehouwen stenen. Daarop werd een 
sokkel aangebracht van drie tot vijf lagen 
stenen en een muur van ongebrande tichel-
stenen. Voor vensters en deuren waren in 
de muur gaten opengelaten. 

Grotere huizen
Hout moest in Palestina ingevoerd worden 
en was te duur voor toepassing in gewone 
huizen. De huizen hadden een plat dak. 
Grotere huizen met meerdere kamers wa-
ren gebouwd rond een open binnenhof, 
waar een bakoven en een put werden aan-
gebracht. Degelijke huizen uit de Brons-
tijd moeten, gezien de ongewoon dikke 
muren, een verdieping gehad hebben 
waar vanuit een van de kleinere neven-
vertrekken op de begane grond een trap 
heen voerde. Verdiepingen waren echter 
betrekkelijk zeldzaam. In het vrij grote 
huis uit Jezus’ tijd, dat in het kader van 
archeologisch onderzoek vorig jaar te Na-
zareth werd opgegraven, was een verdekte 
ingang naar een kleine kunstmatige grot, 
geschikt voor zes personen. Die kan als 
schuilplaats hebben gediend in de tijd dat 
Romeinse soldaten joodse opstandelingen 
bestreden.

Ontwikkeling
In de latere IJzertijd werd de Syrisch-

Phoenisische gewoonte overgenomen de 
muren door zuilen te onderbreken. In het 
begin van de IJzertijd, die samenvalt met 
de intocht van de Israëlieten in Kanaän, is 
er in de huizenbouw sprake van een ze-
ker verval en wordt gezocht naar nieuwe 
vormen. Toen in de periode van de tien-
de en de negende eeuw vóór Christus de 
toestand consolideerde, bleek men toch 
weer bij het oude type te zijn uitgekomen, 
dat echter zorgvuldiger werd uitgevoerd. 
Wel werd er soms wat grootschaliger ge-
bouwd. Zo’n uitzondering vormden en-
kele huizen te Sichem, de niet meer om 
een binnenplaats gebouwd waren, maar 
uit drie naast elkaar gelegen langwerpige 
ruimten bestonden, waarop haaks een 
vierde ruimte geprojecteerd was. 

Geperfectioneerd
In de Perzisch-Hellenistische tijd bleef al-
les bij het oude. Wegens de precaire situa-
tie in Palestina werden in die periode 
vooral kleinere huizen gebouwd. In de 
Laat-Hellenistische tijd kwam de bouw-
wijze onder invloed van de Hellenistische 
stijl en werden zuilen, wandbepleistering 
en mozaïekvloeren toegepast. Vanaf die 
tijd werden ook meer huizen met ver-
diepingen gebouwd. In de Romeinse tijd 
gaat het gewelfde dak overheersen. De Ro-
meinse huizenbouw heeft zich in Pales-
tina niet kunnen handhaven. Het huidige 
Arabische huis is hoofdzakelijk een voort-

zetting van het oude type, met voorkeur 
voor een gewelfd dak.

Interieur
Zeker in vroegere tijden was de woningin-
richting in het Oosten vrij primitief, mede 
vanwege het beperkte gebruik dat van het 
huis gemaakt werd. In kleinere huizen 
was de woonruimte in twee delen geschei-
den: een lager liggend deel voor het vee 
en een hoger liggend deel voor de bewo-
ners. De scheiding werd gevormd door 
een rij kruiken, waarin levensmiddelen 
bewaard werden. In de woonkamer be-
vonden zich de dagelijkse gebruiksvoor-
werpen zoals vaatwerk, een handmolen, 
kookgereedschap, houten kisten of ijzeren 
krammen voor kleding, een lamp en een 
haard. Tafels, stoelen en bedden waren er 
alleen in de huizen van de rijken. In ge-
wone huizen dienden de matten op de le-
men vloer als zodanig.

Sjechina
In de Schrift staat huis ook voor huishou-
den, gezin, familie en  geslacht. Zo is er 
sprake van het Huis van Israël, Huis van 
David en Huis van de christenen. Het 
heeft ook de  bredere betekenis van heer-
schappij: huis van de slavernij, huis van 
de Wijsheid of van Vrouwe Dwaasheid. 
Met huis van God wordt het Israëlitisch 
heiligdom bedoeld, ook huis van gebed 
en huis van mijn Vader genoemd. Soms 
wordt met ‘huis van God’ de christenge-
meente bedoeld. Tegenover het huis is de 
nomadentent het beeld geworden voor het 
besef, dat de mens geen vaste woonplaats 
heeft op deze wereld. Paulus noemt het 
vergankelijk menselijk lichaam een aardse 
woontent in vergelijking met het stevige 
gebouw van het eeuwige woonhuis in de 
hemel. De verwoesting van de tempel te 
Jeruzalem wordt wel eens als beeld ge-
bruikt voor het geloof dat God zich hier-
bij aanpast. Een joodse godsnaam is Sje-
kina, van Sjechina: Gods wonen onder de 
mensen. Deze naam drukt het geloof uit, 
dat mensen door onderlinge verbonden-
heid op God gericht worden en dat Hij in 
die verbondenheid onder ons aanwezig is. 
Zij die geen vaste plek hebben - ontheem-
den, vluchtelingen, thuislozen, daklozen, 
zwervers en armen - zijn aangewezen op 
hulp. In ons mededogen met hulpbehoe-
venden werkt het geheim van de Sjechina 
en krijgt het een menselijk gezicht.

Wonen vinden we zo belangrijk, dat het ons leven, het aanzien van de maat-
schappij en de gang van zaken in de economie bepaalt. Hoe was dat in de bij-
belse tijd en zijn er aan wonen speciale betekenissen toegekend?

Kersttafereel, Wenen 2008

Abdijconcert
20 dec. 16.00 u. Kloosterkerk Konings-
hoeven Concert door Abdij-ensemble.
info@abdijensemble.nl 
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de gedichten en compact geformuleerde gedachten die de redactie - geluk-
kig aanhoudend - worden toegestuurd maakt zij een keuze. Zij heeft niet de 
pretentie steeds de beste keuze te maken.

In die nacht  

God sprak: 
je bent mijn zonnetje.

Toen lachte de maan 
en dansten de sterren 
en alle hemellichamen 
vierden feest. 

En haar hart had lief 
en ze droeg zijn zonnekind 
en haar ogen straalden 
en ze baarde licht.  

Ine Verhoeven

God met ons

Geboorte in onze dagen brengt
kaartjes, bloemen, cadeautjes, 
blijheid, genade, wonder.

Geboorte van Jezus destijds bracht
liefde, vrede, nieuwheid, 
blijheid, genade, wonder.

Jezus spreekt niet over zijn geboorte,
zegt niets over zijn moeder als maagd,
raakt zijn unieke ontstaan niet aan.

Jezus leeft niet voor eigen glorie,
hij leeft voor het koninkrijk van God:
Gloria in excelsis Deo et in terra pax.

Jezus leeft voor vrede op aarde:
voor iedereen, voor vriend en vijand;
hij is Immanuël, God met ons.

Frans Boddeke 2010

Gij komt als kind

Gij komt als kind in weerloosheid 
en ongewapend brengt Gij vrede, 
Gij teken van Gods tederheid 
voor ons die dwaze plannen smeden.

Gij laat U vinden door wie klein 
en ongeteld het heil verwachten. 
Alleen Uw vreugde kan ons zijn 
als sterrenlicht in donkere nachten.

Wie zelfvoldaan is laat Gij staan 
maar Gij bezoekt wie heeft geleden. 
Doe ons in hoop dan verder gaan 
en leer ons leven in Uw heden.

Adeleyd 2009

In de Kerkhovense Molen

Een fijn kerstgevoel werd mijn inspira-
tie voor het bijgaande gedicht. Ik werd 
in de molen geholpen door mensen met 
een verstandelijke beperking. Meel van 
eigen molen en verse producten werden 
er verkocht. Ook een drankje op het terras 
of binnen werd geserveerd met heerlijk 
zelfgebakken worstenbrood, appelcake en 
tosti’s in een warme sfeer.

een kribbe in de molen
geen timmermanszoon
vandaag was Hij daar
op een vers bedje van stro
in een warme stal zag ik Hem

Zijn herders hielpen mij
met boodschappen
en een gave van brood
ontving ik daarbij
heerlijk worstenbrood
hulpvaardigheid met

spontane warmte en rust
werkers van ‘het land’
schonken mij liefde
met hart en hand

aandacht voor elkaar
is er dagelijkse weldaad
in de Kerkhovense Molen
daar werd ik het geschenk
van Kerstmis gewaar

het is er vers te ontvangen
al winkelend, ontspannen
vredige samenhang tussen
biologische, ecologische producten
in verbondenheid met elkaar

dat is het ware Kerstmis
zo dichtbij, zo overal
zo dagelijks gewoon
zo natuurlijk als wij zeggen
in de Kerkhovense Molen
is ût Kribke wérm, ût hille jaôr dêur

wees welkom, 
ze hebben er een open deur

Henny van Herck 
2009
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‘Het is zoals het is’, zegt hij. 
‘En daar kun je vrede mee 
hebben of niet. Het is a of 
b. En c en de rest van het 
alfabet zijn inmiddels wel 
verdwenen.’ Hij kijkt gelaten 
naar buiten. Zijn linkerhand 
ligt op een kussentje op het 
blad van zijn rolstoel. Zijn 
rechterhand slaat op de tafel 
naast hem het ritme van een 
melodie die hij alleen hoort. 
‘Je zou het bijna weer gaan 
geloven hè? ‘Maar mij niet 
meer gezien. Poppenkast. 
Glitter en ballen en eten. 
En dan de volgende dag 
beroerd van al dat eten. Heb 
je het gezien overal in de 
stad? Lampjes, kerstman-
nen, lampjesherten - o nee, 
het zal wel rendier heten 
- lampjesboompjes, lampjes-
kadootjes. Lampjesellende 
is het. Straatvervuiling! En 
ze zullen allemaal wel weer 
struisvogel eten. Gewoon, 
niks zien, niks donker, niks 
ellende, lampjeslampjes-
lampjes. Weet je waarom? Ze 
kunnen het niet meer aan-
zien. Ze willen het niet meer 
aanzien. Wat een rotwereld.’
‘Wie ‘ze’ zijn? Nou, die an-
deren dus hè. Misschien ben 
ik wel jaloers op ze. Want ik 
kan het niet. Met maar één 
hand krijg ik mijn kop niet 
meer in het zand. Niet lenig 
genoeg. Had ik maar meer 
moeten sporten hè.’
Zijn hand trommelt weer een 
melodie. Hij kijkt zijn kamer 
rond, knikt in de richting 
van het ladenkastje.
‘Trek die onderste la eens 
open, daar ligt zo’n kan-
delaartje in. Vorig jaar al 
gekregen hoor, maar ja, ik 
kon het niet. Vier kaars-
jes ja. Zoals ik het vroeger 
leerde, elke zondag eentje 
méér aan. En dan werd het 
kerstmis. Ja, je zou het bijna 
weer gaan geloven. Je kan 
het beter geloven dan niet 
geloven. Anders heb je er 
ook niks aan. De hoeveel-
ste is het? Mogen er al vier 
aan? Daar liggen lucifers.’ 
Zijn hand trommelt nog wat 
harder. Hij bromt wat. Het 
gaat over in neuriën: Nu zijt 
wellekome…

Margreet Spoelstra    

Nu zijt wellekome Rob van der Zwan

Meedenken met Arie

Iedereen zal zich herkennen in de worsteling 
die Arie Kuiper hier op papier zet. Als er een 
almachtige god is, waarom laat diezelfde god 
het lijden van mensen dan toe? Denk daarbij 
aan het lot van de joden in de tweede wereld-
oorlog. Of aan Sonja, het Duitse meisje van 
een jaar of zeven dat wreed werd verkracht, 
gemarteld en omgebracht. 

Diep teleurgesteld
Naast de worsteling is er ook de teleurstel-
ling van Arie Kuiper. Hij voelt zich in de steek 
gelaten door zijn generatiegenoten, theologen 
zoals Kuitert en Sölle. Beide theologen besloten 
in de loop van hun leven: na de dood is er geen 
troost. Kuiper vult dan aan: ook niet voor de 
mensen die nooit iets hadden of een gruwelijke 
dood stierven. Een ondraaglijke gedachte voor 
Arie Kuiper. ‘Dan is er ook geen troost voor 
Sonja en de ouders voor Sonja …Verlangen 
naar God is zinloos, hopeloos, want niemand 
hoeft mij uit te leggen dat God dood is of min-
stens verschrikkelijk afwezig.‘ Kuiper neemt tot 
op de dag van vandaag Kuiterts wending zelfs 
kwalijk. Dat gaat wel ver. Het zegt in ieder ge-
val iets over de diepte van de teleurstelling. Als 
begaafde theologen de spanning tussen de idee 
van een goede en almachtige god en het kwaad 
niet meer kunnen doordenken en uithouden, 
dan blijf je verweesd achter. Het ideaal waarin 

In Letter en Geest van dagblad Trouw 20 november 2010 schreef Arie Kuiper, hoofdre-
dacteur van het voormalige weekblad De Tijd, een bijdrage met als titel Sonja is doodge-
marteld, God bestaat niet. Zoals de beladen titel doet vermoeden snijdt Kuiper hier een 
massief thema aan. 

Niko de Wit Port du Nord 2003-2004, Verzinkt staal, Portlandsebaan Rhoon bij Rotterdam 
Symbolische Hemeltrap (© Foto: Rob van der Zwan)

we eens geloofden implodeert. Wat blijft er dan 
over? Wie vraagt zich dit - met Kuiper - niet af? 

De paradox
Je hoeft het natuurlijk niet met Kuitert eens 
te zijn. Eigenlijk lijkt dat een belangrijke 
drijfveer te zijn achter Kuipers artikel. Hij 
kiest ervoor dan maar te leven met de para-
dox. Menselijk leed kan overrompelend zijn, 
hemeltergend, terwijl de hemel niet thuis 
geeft. Tegelijkertijd ‘zendt’ de werkelijkheid 
om ons heen signalen uit die we begrijpen als 
signalen van een betere werkelijkheid; al is 
het maar het bloeien van de prachtige jasmijn. 
God bestaat niet en houdt van mij, aldus Arie 
Kuipers laatste zin van het artikel. Wij leven 
welvarender en comfortabeler dan ooit te 
voren, maar we blijven ‘rotzakken’. De morele 
ontwikkeling heeft geen gelijke tred gehouden 
met onze technische ontwikkeling. Dit besef is 
explosief materiaal voor de verhouding god en 
menselijke wereld. De almacht van God doet 
God zelf de das om. We moeten ons daarom 
ontdoen van het beeld van de almachtige God. 
Als de christelijke traditie een langer leven be-
schoren is dan alleen de éénentwintigste eeuw 
dan zit hier de vernieuwingskiem. In dit licht 
gaat er een belangrijke intuïtie schuil in de 
term ‘weerloze overmacht’ waarmee de Leidse 
theoloog Berkhof god ook wilde aanduiden. 
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Huub Schumacher

Het tweestemmige lied van de ster

Degenen die God echt betekenis toeken-
nen kunnen - in deze tijd van het jaar - 
getypeerd worden als mensen die oor heb-
ben voor het lied van de Ster. Gelovigen 
zijn gevoelig voor het lied van de Ster. Het 
lijkt alsof ze door die Ster alles in een be-
paald licht zien; geen tl-buizenlicht maar 
een licht dat hen aanspreekt. Ze vangen 
het lied van de Ster op en dit raakt hen 
tot in hun binnenste; met alle gevolgen 
vandien. Iemand die dat lied hoort is de 
moeder die vanaf dat moment haar zoon 
of dochter niet meer vereenzelvigt met 
wat hij of zij in het leven presteert, maar 
voor wie hij of zij allereerst het wonder 
is dat haar in de schoot geworpen werd. 
Alleen al als gave van alzo hoge, een ge-
schenk waarvoor zij de Schenker op haar 
blote knieën dankt, stijgen ze mijlenver 
uit boven wat ze feitelijk presteren… Zo’n 
vrouw is gevoelig voor het lied van de 
Ster.

Eerste en tweede stem
De erkenning door mensen van dit ge-
heim, de diepe overtuiging dat je er mag 
zijn, het diepgevoelde inzicht dat je als 
klein mensje geliefd en gewild bent door 
een ondoorgrondelijke Oerliefde, dat is 
de eerste stem van het lied van de Ster. 
Deze zingt in de profetieën van Jesaja 
‘Sta op, word verlicht, want je licht is 
gekomen: de glorie van de Ene is over 
je opgegaan! Want al bedekt het duister 
de aarde en donkerheid de natiën, over 
jou zal de Ene opdagen; zijn glorie wordt 
over jou zichtbaar.’ (60,1-2) Het lied van 
de Ster kent ook een tweede stem. Het 
verhaal van de Ster vertelt dat de wijzen 
bij het zien van de Ster opveerden en 
meteen hun kamelen zadelden om naar 
Jeruzalem te gaan en daar te vragen 
waar ze de koninklijke boreling konden 
vinden. Na het zien van de Ster direct in 
actie! Het beeld doemt weer op van de 
moeder die, zielsgelukkig met haar kind 
van alzo hoge, intussen druk is met lui-
ers spoelen en die zich de komende tijd 
in het zweet tobt om te zorgen dat haar 
kind groeien kan en zich tot een geluk-
kig mens ontwikkelen. Zij beleeft de 
gave van het kind blijkbaar ook onmid-
dellijk als een opgave. De wijzen gingen 
op weg naar Jeruzalem! Het lied van de 
Ster bezingt niet alleen de actie ‘van alzo 
hoge’ maar óók de reactie daarop van de 
kant van de mens. Wij mogen leven op 
een gegeven aarde en ontwerpen onmid-

dellijk waarschuwingssystemen voor het 
geval er tsunami’s ontstaan.

Dorothee Sölle
Dorothee Sölle schreef het boek God heeft 
mensen nodig; boordevol scheppingstheo-
logie. Mensen moeten meedoen met God. 
Een wereld die zich prachtig, geleidelijk 
en soms schoksgewijs ontwikkelt kan niet 
zonder de zorgende handen van mensen, 
bijvoorbeeld van hen die het veel rijker 
hebben dan vele armen. Deze laatsten 
kunnen eenvoudigweg niet de voorzorgs-
maatregelen treffen, die wij voor onze 
eigen mensen en toeristen wel kunnen 
treffen. Zorgzame mensen mogen zich 
herkennen in de wijzen die schokkend 
en hobbelend op weg zijn om zich bij de 
herders te voegen die verrukt en met open 
mond staan te staren naar die Ene die 
het lied van de Ster zo schitterend zingen 
kon. Dankbaar voor zijn eigen leven liep 
hij de benen onder zijn lijf vandaan om, 
ondanks alle dood en doodsheid, voor 
zoveel mogelijk geluk te zorgen.

Baby’s zingen niet
Je kunt je afvragen of die kleine in de 
kribbe al zo mooi kon zingen. Nee dus.’ 
Ze doen iets anders dan mooi zingen. 
Maar het gaat in die kribbe ook niet over 
een baby. Het gaat over Jezus die om 
zijn goedheid gekruisigd en opgestaan 

Er bestond destijds commotie in Nederland over het ontbreken van de naam 
van God in de nieuwe Europese Grondwet. Als je aan de vele miljoenen denkt 
voor wie God geheel of bijna geheel van het levenstoneel verdwenen is, is 
dit niet onbegrijpelijk. Voor Europeanen die God wel zijn toegedaan ligt het 
anders. Voor hen is het gemis van Gods naam in de Europese Grondwet een 
pijnlijke aangelegenheid. 

is en die ook in jou en mij geboren wil 
worden. We staan met Kerstmis verrukt 
en met open mond te staren naar wat 
zich zo graag ook in ons wil voltrekken: 
zijn geboorte in ons. Of anders gezegd: 
vriendschap sluiten met die van God 
gegeven gekruisigde en opgestane Heer 
en daaruit de consequentie trekken voor 
Gods lieve wereld de handen uit de mou-
wen te steken.

Een- en tweestemmig
Dit is nog eens wat! Zeker tegen de ach-
tergrond van het eenstemmig liedje dat 
je in de straten hoort zingen: ‘Geloven is 
mijn eigen zaak; ik doe het op m’n eentje 
en daar heb ik verder niemand bij nodig.’ 
Wil je echter een tweestemmig lied gezon-
gen krijgen dan moet je wel minstens met 
z’n tweeën zijn. Geloven doe je samen.
Hoe meer mensen dit lied tweestemmig 
gaan zingen, hoe groter de kans dat er, 
wie weet, in de Grondwet van de Euro-
pese Unie toch nog ooit een plaatsje komt 
voor Gods naam.

Driekoningenzingen in Reusel (© Foto: Bureau Erasmus cultuur & communicatie/Eric Kolen)
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Bijna veertig jaar geleden nam een aantal 
jongeren uit het jongerenkoor van Heusden 
bij Asten het initiatief voor een geldinza-
melingsactie ten bate van jonge dorpsge-
noot Elly Verrijt die als medische missie-
zuster naar Indonesië vertrok. Zij zorgde 
dat de revenuen van de eerste lokale actie 
goed besteed werden. 

Groei
Al snel volgden inzamelingsacties voor 
Piet van Deursen, een dorpsgenoot in 
Nieuw Guinea. Een groep van ongeveer 
tien mensen zorgde in deze beginjaren 
voor ondersteuning onder meer door de 
inzameling en verkoop van kleding. Het 
initiatief sloeg ook aan in het nabijgelegen 
dorp Asten. De pastoor stelde de oude 
garage achter de kerk beschikbaar om 
kleding te verkopen. De werkgroep groeide 
en er kwamen steeds meer aanvragen voor 
ondersteuning. Asten had en heeft er een 
voedingsbodem voor: midden in het dorp 
staan de moederhuizen van de Franciscan-
nessen en de Paters van het Heilig Hart, 
twee missie-congregaties.

Er blijft aanwas
De werkgroep bestaat nu uit ongeveer ne-
gentig vrijwilligers. Wat doen die allemaal? 
Op de eerste plaats: de oude kledingwinkel 
is er nog steeds! Daarnaast is er een twee-
de-handswinkel waar werkelijk alles te 
koop is. Deze is gehuisvest in een voorma-
lige varkensschuur net in het buitengebied. 
Sober maar gezellig. In het voor- en najaar  

wordt er een boeken- en vlooienmarkt ge-
houden; in de zomer een loterij waarvoor 
de middenstand prijzen ter beschikking 
stelt. Bij de huis-aan-huis verkoop nemen 
de dorpelingen 10.000 loten af. Er wordt 
meegedaan aan de gesponsorde Kennedy-
fietstocht. Twee keer per jaar wordt kleding 
aan huis opgehaald. Allemaal mensen die 
de handen uit de mouwen steken. Som-
migen zorgen elke week dat de winkels 
draaien, anderen staan één keer per jaar 
achter een kraam te verkopen. Toegegeven, 
het zijn wel vaak 50+ers, maar er blijft 
aanwas. Omdat het gewoon een heel gezel-
lige en betrokken groep mensen is!

Goodwill
Naast de vrijwilligers zijn natuurlijk de 
mensen uit de regio die tweedehands 
spullen aanbieden onmisbaar. En dat blijft 
wonderbaarlijk. Vaak brengen ze zelf de 
spullen naar De Brand; zo heet de winkel 
in het buitengebied. Maar we beschikken 
ook over een klein vrachtwagentje dat 
spullen komt ophalen. In deze economisch 
moeilijkere tijden weten de mensen ons 
steeds te vinden. Dat geldt ook voor de 
kopers. Tijdens de twee dagdelen dat beide 
winkels open zijn kun je ‘over de hoof-
den lopen’. Met alle parkeerperikelen van 
dien! Gelukkig draagt de gemeente ons een 
warm hart toe en knijpt een oogje toe.

Over de hele wereld
De stichting mag zich ook steeds gelukkig 
prijzen met een goede lokale pers. De twee 

plaatselijke weekbladen en de plaatselijke 
radio- en tv-zender geven altijd volop 
ruimte aan het werk van Eén Aarde. 
Het werk van de religieuzen is duidelijk 
teruggelopen. Toch gaat nog een substan-
tieel deel van ons geld naar projecten die 
geleid worden of werden door deze groep. 
Daarnaast zijn er in de loop van de jaren 
diverse mensen uit de regio betrokken 
geraakt bij ontwikkelingswerk doordat 
ze zelf als ontwikkelingswerker aan de 
slag gingen, door een familielid die voor 
een tijdje in het buitenland ging werken 
of doordat er zelf een stichting opzetten 
voor een specifiek project. Zo krijgt Eén 
Aarde steeds een stroom van verzoeken 
tot ondersteuning. Deze zijn zeer divers 
en komen uit alle delen van de wereld. 
Op de website www.eenaarde.nl is te 
zien waaraan het geld besteed wordt. 
Het gaat van ‘klassieke’ bestedingen in 
schoolgebouwen en ziekenhuizen tot het 
verstrekken van geld voor studiebeursen 
en voorlichtingscampagnes. De stichting 
is natuurlijk ook kritisch bij het doneren - 
dit jaar weer meer dan € 100.000! - maar 
er is in deze één groot voordeel. Het gaat 
namelijk altijd om projecten waarvan we 
mensen persoonlijk kennen. 

Cirkel rond
Dit jaar komt de cirkel rond. Elly Ver-
rijt, de ‘aanjaagster’ van weleer, heeft 
na twintig jaar weer contact opgenomen 
met Eén Aarde voor een nieuw initiatief. 
Uiteraard hebben wij haar ondersteund 
in een project voor duurzame landbouw 
op de Filipijnen. De kracht van Eén Aarde 
schuilt hierin, dat er intensief contact is 
met alle projecten. Vroeger per brief, nu 
vaak per e-mail, maar gelukkig ook nog 
steeds doordat de mensen die onder-
steund worden regelmatig terugkeren 
naar het thuisfront en vertellen hoe het 
gaat. Hoe onze kleinschalige ‘Brabantse’ 
aanpak lokale gemeenschappen daarginds 
een hand toesteekt. Dit zijn altijd weer 
mooie momenten. In deze adventstijd: 
stralende lichtpunten waarnaar we allen 
uitzien.

Annelies Rosier en Erik van der Hoeven

Eén Aarde

Weer een jaar hard gewerkt en laten zien dat een lokale gemeenschap nog 
steeds betrokken is op de hele wereld. De stichting Eén Aarde heeft tot doel 
‘het bevorderen van het werk van ontwikkelingswerkers uit de regio Asten’. 

Angela Breedveld bij het Thupten Project Nepal. Er wordt een school gebouwd.

Wim Kaag, voormalig voorzitter van Eén Aarde, en 
zuster Luciana van het Ziekenhuisproject in Brazilië
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Honderden vuurkorven, fakkels, storm-
lampen en strooilichten verlichtten de 
tocht. De activiteit bood de mogelijkheid 
het leven te vieren en op toegankelijke en 
artistieke wijze overledenen te herdenken. 
Er kwamen bijna 700 bezoekers, jong en 
oud. 

Kunst en voor iedereen
Namen Noemen focust op het geleefde 
leven en niet op verlies en rouw’ vertelt 
initiatiefnemer Annemieke Kappert. ‘Het 
is geïnspireerd door Allerzielen Alom van 
Ida van der Lee, die het concept vanuit 
de kunst ontwikkeld heeft. Een moderne 
Allerzielenviering, waarbij kunst de 
verbindende factor is. Het moest van ons 
toegankelijk zijn voor iedereen zowel 
wat betreft onze doelgroep als door te 
benadrukken dat Namen Noemen niet aan 
een godsdienst gebonden is. Iedereen is 
welkom.’
Op die vrijdagavond was locatie Nieu-
wenoord omgetoverd en zorgden vuur, 
licht, klank en kunst voor een bijzonder 
decor. Al bij binnenkomst waanden de 
bezoekers zich in een andere wereld. 
‘Aanvankelijk was ik nog een beetje in 
een jolige stemming’ vertelt de 28-jarige 
Sanne Cop, werkzaam bij Amerpoort, 
‘maar zodra ik de Nieuwenoordlaan op-
liep verdween dat meteen. Er hing zo’n 
bijzondere sfeer en al die brandende fak-
kels maakten me stil.’

Tijd een geschenk
Tijdens de wandelroute kwamen de 
bezoekers kunstvormen tegen die ook 
bij kinderen zeer in de smaak vielen. 
Drijflichtjes maken bijvoorbeeld. Bij de 
grote vijver kon men zelf van gekleurd 

papier een drijflichtje 
maken met daarop de 
naam van en/of een 
boodschap voor een 
overledene. Een van de 
bootsvrouwen plaatste 
deze vervolgens in het 
water. Ook het Tijdkan-
toor werd drukbezocht. 
Kunstenares Ada Leen-
heer legde bezoekers 
hier uit dat de levenden 
de tijd hebben, maar 
dat voor de doden de 
tijd is gestopt. Tijd is 
een groot geschenk 
in het leven, daarom 
krijgen de bezoekers 
op een ludieke manier 
‘tijd’ uitgedeeld. Tijd 
voor een glaasje wijn, 
een ochtend uitslapen, 
een momentje geluk. 

Namen zingen
De Grote Vuurcirkel 
waar namen werden 
gezongen maakte diepe 
indruk op de bezoe-
kers. Men kon een 
naam op een briefje 
schrijven en deze 
overhandigen aan de 
zangeressen. De zang 

was warme chocolademelk en glühwein, 
worstenbroodjes, brownies en voor de 
kinderen marshmallows die zij onder 
begeleiding konden roosteren boven het 
vuur. Op de boerderij was gelegenheid om 
met elkaar na te praten over de avond en 
alle indrukken te laten bezinken. 

Anne Baas

Kunst verbindt 

De Roerom besteedt aandacht aan wat mensen met een beperking doen en aan 
wat er voor hen gedaan wordt. Zorgorganisatie Amerpoort in Baarn organi-
seerde vrijdag 5 november de eerste editie van het unieke evenement Namen 
Noemen - zielsveel verhalen en kunst tot herinneren. Een wandelroute over 
het bosrijke instellingsterrein waarbij bijna twintig verschillende kunstvor-
men werden aangedaan. Zie ook pagina 18 Samen op pad.  

Positieve reacties
‘Tijdens de avond zelf, maar ook in de 
weken erna werden wij en de vele vrijwil-
ligers overspoeld met positieve reacties’ al-
dus Annemieke Kappert. ‘En tot op de dag 
van vandaag komen er nog reacties bin-
nen via de e-mail en website.’ Ter gelegen-
heid van de eerste editie van Amerpoort’s 
Namen Noemen is de gedichtenbundel 
Zielsveel gedichten uitgegeven. Deze ge-
dichten zijn voor dit project geselecteerd. 
Dichters, met elkaar verbonden om een 
geleden verlies, willen hun herinnerin-
gen aan geliefde overledenen delen. De 
organisatoren hopen dat de gedichten uit 
deze bundel ondersteuning bieden bij het 
herinneren van de namen van de dier-
baren die niet meer onder ons zijn. Alle 
bezoekers ontvingen deze gedichtenbun-
del als dank voor hun aanwezigheid.

Informatie, videoreportages, foto’s en 
reacties www.namen-noemen.nl

in combinatie met het grote vuur maakte 
bij menigeen emoties los. Zo waren er nog 
tal van andere kunstvormen, waarvan de 
bezoeker op afstand kon genieten of er ac-
tief aan deelnemen. Zoals het Lijntje naar 
boven, een serene beeldende performance 
van een vrouw dat bij haar spinnewiel 
wol spint. De gesponnen wol gaat met een 
ballon rechtstreeks naar de hemel. Het is 
een plek met rust en ruimte om te bezin-
nen omdat het naar andere dimensies 
voert. Of het Ganzepad, waarbij bezoekers 
in een knus huiselijk decor werden uitge-
nodigd een spelletje ganzenbord te spelen. 
Vanuit een ontspannen sfeer werden ze 
geprikkeld om herinneringen op te halen 
aan hun dierbaren. 

Napraten
Vlak voor het eind van de route kwam 
men uit bij boerderij De Huydecoper, 
waar iedereen kon genieten van - gratis -
catering door restaurant Puur Smaeck 
en Grand Cafe Cultureel Centrum. Er 
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Joost Koopmans

Voedstervader en vrijheidsstrijder?

Om er achter te komen wie Jozef was, 
heb ik er het boek Een vluchtelingenkind 
(1984) van de joodse nieuwtestamenticus 
Pinchas Lapide nog eens bijgenomen. 
Daaruit blijkt dat de traditie niet zo een-
duidig is als ons geleerd. Er is meer aan 
de hand, er zijn meer nuances en het lijkt 
me interessant deze onder de aandacht te 
brengen. 

Volgens Lapide 
Pinchas Lapide (1922-1997) vraagt zich af 
of Jozef als vrome jood niet behoord heeft 
tot de kringen die metterdaad hoopten 
op de verlossing voor Jeruzalem, zoals 
ook Simeon en Hanna de vertroosting 
van Israël (Lucas 2,25) en de bevrijding 
van Jeruzalem (Lucas 2, 38) verwacht-
ten. Over de politieke instelling van 
Jozef kunnen we niet veel met zekerheid 
achterhalen. In zijn dagen probeerden 
Romeinse ambtenaren de joden belasting 
af te persen. In weinig verhullende taal 
schrijft Lactantius over het gedrag van 
zijn landgenoten: ‘Akkers werden meter 
voor meter opgemeten, iedere wijnstok 

en vruchtboom werd geteld, ieder stuk 
vee geregistreerd en het aantal mensen 
nauwkeurig genoteerd. In de steden werd 
de bevolking bijeengedreven, alle mark-
ten waren overvol groepen aantredende 
families. Overal hoorde men de kreten van 
hen die onder foltering en met stokslagen 
werden verhoord. Men speelde zonen uit 
tegen hun vaders, vrouwen tegen hun 
mannen. Was alles uitgeprobeerd, dan 
folterde men de belastingplichtigen totdat 
ze tegen zichzelf gerichte uitspraken 
deden; en wanneer de pijn gewonnen 
had schreef men belastingplichtig bezit 
op dat helemaal niet bestond. Leeftijd of 
gezondheidstoestand waren bij dit alles 
van geen enkel belang.’ (De mortibus 
persecutorum 23,1 en verder). In driehon-
derd jaar hebben de joden éénenzestig 
oorlogen, opstanden en oproeren gevoerd 
tegen dit opgelegde juk. Zestig gingen 
uit van Galilea, Jezus’ vaderland en ze 
begonnen allemaal met georganiseerd 
weigeren belasting te betalen. Het meest 
markante symbool van politiek verzet was 
de belastingdruk letterlijk ontvluchten. 
Deze politieke vluchtelingen hadden zich 
gegroepeerd in de bevrijdingsbeweging 
van een zekere Judas. Zij hielden zich in 
holen schuil. Ook Jozef kan dicht bij deze 
bevrijdingsbeweging hebben gestaan en 
Jezus kan in zo’n hol of grot geboren zijn. 

Vrijheidsstrijder
De evangeliën verzwijgen Jozefs carrière. 
Daarom is dit niet meer dan een tamelijk 
plausibel vermoeden. De enige duidelijke 
verwijzing naar de gezindheid van Jozef 
zijn de namen van zijn vijf zonen: Jezus, 
Juda, Simon, Jakobus en Jozes (of Jozef). 
Vijf goed-joodse bijbelse namen zonder 
enige hellenistische invloed zoals bij 
Andreas en Nikodemus. Ze herinneren 
aan strijdbare figuren met een messiaanse 
bijsmaak, vooral de naam Jezus - ‘God 
zal redden’. In het klimaat van die tijd, 
waarin de natie koortsachtig wachtte op 
bevrijding, zullen deze namen hebben 
geklonken als een schietgebed. De con-
clusie uit deze met verlangen doortrok-
ken namensymboliek ligt voor de hand: 
Jozef moet minstens behoord hebben tot 
de kringen die de bevrijding van Israël 
verwachtten. 

Vader
Uit de evangeliën is zo goed als zeker op 

te maken dat Jozef naast een vrome jood 
die de voorschriften van de Tora serieus 
nam (Lucas 2,21.24 vv.), ook van belang 
is geweest als identificatiefiguur voor 

Jezus. Een vader die zijn zoons derge-
lijke namen gaf, heeft hen van jongs af 
opgevoed in de geest van de vrijheid van 
de kinderen Gods. Maria zat met hem op 
één lijn - getuige haar Magnificat - en dat 
heeft zijn uitwerking op Jezus niet gemist. 
Of Jozef ook echt actief lid is geweest van 
Judas’ bevrijdingsbeweging, zullen we 
pas te weten komen als het verloren ge-
gane Hebreeën-evangelie wordt gevonden. 
Dit evangelie is aanzienlijk ouder dan de 
vier canonieke geschriften. Dan zou kun-
nen blijken dat hij in het verzet gevallen 
is. Want toen Jezus nog een jongen was, 
verwoestte de Romein Varus alle huizen 
van de vrijheidsstrijders en velen van hen 
liet hij doden. Dit zou ten dele verklaren 
waarom Jezus zijn leven lang alleen maar 
‘zoon van Maria’ wordt genoemd. 
Op tweede kerstdag wordt traditioneel 
Stefanus herdacht als eerste christen-
martelaar. Maar als zou blijken dat Jozef 
is gesneuveld voor de vrijheid van de 
kinderen Gods, zou hij dan niet als eerste 
martelaar vereerd mogen worden? 

Voedstervader
Zolang er nog belangrijke historische ge-
schriften ontbreken, blijft het verhaal van 
Lapide voor nader onderzoek vatbaar. Het 
maakt ons wel bewust van de turbulente 
tijd waarin het gezin van Nazaret leefde. 
Een rustig gezinsleven werd door de 

Kerugma vroeg mij bouwstenen aan te dragen voor de verkondiging op 26 
december. Tweede kerstdag valt dit jaar op zondag en deze zondag is gewijd 
aan het gezin van Jozef en Maria. Mijn overweging moest dus gaan over de 
heilige Familie en niet zoals gebruikelijk op 26 december over Stefanus, eerste 
martelaar. Het evangelie is uit het tweede hoofdstuk van Matteüs. Jozef speelt 
hier helemaal niet de bijrol die hij in de geschiedenis gekregen heeft. Vandaar 
dat we de spotlights op tweede kerstdag nu eens een keer op hem richten. 

Thomas Verbeek uit Nijmegen met zijn kinderen 
(© Foto: Jan van Lierop)

Albert Termote St. Jozef in de St. Jan, Den Bosch 
(© Foto: Vincent Nabbe)



11DE ROEROM n JAARGANG 25 n NUMMER 4 n DECEMBER 2010www.deroerom.nl

Jeanne van Leijsen

Ik ben om…

De nieuwe Spoor valt op de mat en ik lees 
dat er al 1 miljoen mensen ‘om’ zijn. Ik 
ben een van die miljoen. Toch fijn om te 
weten dat ik bij weer een andere min of 
meer bekende groep hoor. Een mens wil 
toch immers ergens bij horen, nietwaar? 
Maar waar ben ik nu in om? Ik begrijp 
uit het NS-Magazine dat ik met nog een 
miljoen andere treinconsumenten ben 
getransformeerd van gewone kaartjesko-
per naar gebruiker van de OV-chipkaart. 
Makkelijk zat, maar niet heus. 

Om die transformatie maar eens werkelijk 
te ondergaan heb ik een mooie herfstza-
terdag uitgekozen. Toegegeven, ik ben 
niet zo snugger als het om digitale zaken 
gaat en krijg nog meer de bibbers als daar 
geld mee gemoeid is. Maar ik moet inmid-
dels wel. Want wil ik in de Randstad met 
tram en metro verder reizen dan is OV-
chippen de enige mogelijkheid. Een rus-
tige zaterdag om naar Rotterdam te sporen 
en in de Kunsthal hopelijk De Schreeuw 
van Edvard Munch te zien; en als er dan 
nog tijd is ook nog in De Grote Ogen van 
Kees van Dongen te kunnen kijken. Maar 
eerst mijn voordeelurenkaart omzetten.

Niets vermoedend stap ik op het station 
de to-go-shop van onze nationale groot-
grutter binnen, want ik weet inmiddels 
dat daar zo’n oplaadpaal staat. Opladen 
ja, maar ik kan niks opladen, want ik 
ben nog niet geactiveerd hoor ik van een 

bezetter sowieso onmogelijk gemaakt en 
Jozef zal zijn zoon naast het timmermans-
vak ook zeker iets hebben meegegeven 
van de door God gewilde vrijheid. Maar 
ook degenen die het liever houden bij de 
traditionele rol van Jozef als voedsterva-
der, kunnen daarmee aanknopen bij het 
gezin in deze tijd. Want wat maakt een 
man tot vader? Ik las dat in sommige Afri-
kaanse culturen de ‘voedstervader’ hoger 
wordt geacht dan de biologische vader. 
Deze laatste is weliswaar de verwekker 
van het kind, maar juist de man die het 
kind voedt, verzorgt en beschermt tijdens 
de groei naar volwassenheid, wordt 
terecht als de eigenlijke vader beschouwd. 
Ook in onze huidige cultuur voelen 
vaders dit aan. Politieke carrièremakers 
lieten het onlangs merken. Zij nemen 
geen genoegen met een bijrol zoals Jozef 
op kerstplaatjes heeft. Alsof het in het 

vaderschap alleen maar gaat om het heb-
ben van een kind. Wie een kind verwekt, 
maar er verder niet of nauwelijks naar 
omkijkt, mag zich afvragen of hij zich wel 
vader mag noemen. Niet het verwekken 
van een kind maar de zorg ervoor maakt 
een man tot vader. Een opsteker voor alle 
‘voedstervaders’. 

Eén grote familie
De christelijke kerken leren ons dat het 
welzijn van het kind het best gewaar-
borgd wordt in het traditionele gezin. 
En natuurlijk heeft ieder kind binding 
nodig om van daaruit te groeien tot een 
vrij en verantwoordelijk mens. Maar 
we mogen onze ogen niet sluiten voor 
de werkelijkheid. De vanzelfsprekend-
heid van het traditionele gezin heeft veel 
aan waarde ingeboet. We maken kennis 
met andere gezinsvormen: adoptiegezin-

nen, gezinnen met ouders van hetzelfde 
geslacht, éénoudergezinnen en lat-relaties 
met kinderen. Het gaat mij te ver om 
te zeggen dat kinderen die vanuit die 
andere vormen opgevoed worden, minder 
welzijn zullen ervaren dan kinderen die 
opgroeien in een traditioneel gezin. Hier 
geldt: niet het verwekken van een kind, 
maar de zorg ervoor laat het kind uit-
groeien tot volwassenheid. En daar zullen 
vele andere mensen aan meewerken: 
opa’s, oma’s, buren, vrienden, de crèche, 
de school, de club en misschien de kerk 
ook nog wel. Zo is ook Jezus opgegroeid 
in een grote dorpsfamilie met een ge-
meenschappelijk verlangen naar vrijheid. 
Dient ook een geloofsgemeenschap haar 
binnenkerkelijkheid zo niet af te leggen 
en zich open te stellen voor alle vormen 
van gezinsleven die een plekje onder de 
hemel zoeken?

weliswaar vriendelijke maar supersnelle 
rugzakker, die slechts anderhalve seconde 
nodig heeft om te krijgen wat hij wil. Dan 
toch eerst maar naar de infodesk in de 
stationshal. En werkelijk waar, daar zit 
een echt mens achter. Een heuse stations-
chef blijkt later. Ik doe mijn verhaal en 

hij vertelt dat ik eerst bij een andere balie 
moet zijn om mijn kaart te activeren. 

Als ik helemaal naar het andere eind van 
de hal loop, sluit ik achter een lange rij 
mensen aan. Goed dat ik dus hiervoor tijd 
heb ingepland. Dan word ik op de schou-
ders getikt door de chef van de infodesk. 
Hij vraagt mijn kaart en biedt aan het 
voor mij in orde te maken om vervolgens 
met een code een deur te openen en te 
verdwijnen achter de drukke balie. Ik 
wacht een minuut of vijf en daar is mijn 
steun en toeverlaat weer. Nu dan naar de 
oplaadpaal? Of naar de kaartjesautomaat 
en de chef gaat mij voor. Stap voor stap 
onderwijst hij mij de stappen, die ik op 
het scherm moet intoetsen en nodigt mij 
dan uit om mijn bankpas in het apparaat 
te stoppen om zodoende saldo van kaart 
a op kaart b te zetten. Tot slot een wrijf 
over de roze sticker en klaar is Kees. Ik 
sta versteld van die digitale hocus-pocus, 
maar nog meer van de begeleiding die 
ik van deze spoorman heb ontvangen. 
Ik vraag zijn voornaam en beloof een 
stukje over hem te schrijven. Hoe het gaat 
heten? Peter=Beter? Hij glundert van oor 
tot oor. Ik bedank hem hartelijk en zoek 
een trein. Die dag wrijf ik diverse keren 
mijn ogen uit als ik mooie kunst zie, maar 
wrijf ook met graagte over roze stickers 
en ervaar bewust dat ik ‘om’ ben. Op de 
terugweg valt mijn trein uit en moet ik via 
Utrecht om.  (© Foto: Jac van Leijsen)
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Kerstmis heeft twee gezichten. Het ene spreekt van het geloof 
in Jezus, verkondigd en bezongen als verlosser van de wereld. 
Het andere getuigt van het menselijk binnen dat in deze tijd 
van het jaar hunkert naar thuis en geborgen zijn, hoe dan ook.  
Gedeelten uit kerstavond-meditaties van Open Kerk Helvoirt.  

Over deze man

Als het gaat donkeren maken wij licht; gaat het vriezen dan ont-
dooien we. Als het koud wordt geven wij warmte af en verhardt de 

grond dan worden we mild. (Pauluskerk Rotterdam 1996)

Je zou willen dat het verhaal over Jezus’ geboorte verstaan werd 
zoals het door de eerste christenen bedoeld is. Er hing toen nog 
geen sfeer van engelenhaar en kaarsjes, er was geen druk van 
commercie en kerkelijk dogma. Het was voor hen het verhaal 
niet over een kind maar over een man die onder hen had geleefd, 
sommigen nog hadden meegemaakt en in wie zij de werkelijke 
zin van hun bestaan hadden herkend. Hij was een mens, die ‘tot 
in den treure’ vertrouwde op het leven, dat voor hem een Hart 
van Liefde heeft. Hij was er zo vertrouwd mee, dat hij kind van 
Liefde, zoon van de Vader is gaan heten. Hij ruilde huis en haard 
voor een zwerversbestaan. Dit vertel je door te zeggen dat hij, 
aan de deur afgescheept, ergens in het open veld ter wereld is 
gekomen. Hij koos partij voor de outcast van die tijd; voor zie-
ken, die van hogerhand de straffende vinger Gods kregen aan-
gepraat; voor arme simpele mensen, die in de ogen van de up-
perten slecht en onbetrouwbaar waren. ‘Wij arme slechte liekens 
gelijk de boeren zijn’ zingt een oud Nederlands kerstlied over 
de herders. ‘Slecht’ was toen nog een ander woord voor simpel. 
Dat deze verguisde mensen Jezus’ hart hebben gestolen vertel je 
door hen als eersten aan je wieg te ontvangen. Als een kind bij 
moeder wist hij zich in het leven geborgen; als een zoon met zijn 
vader was hij vertrouwd met het Hart ervan. Hij moet dus wel 
uit Hem geboren zijn, - net zo onbegrijpelijk en onmogelijk als 
een maagd die een kind baart, een overjarige die moeder wordt, 
een onvruchtbare die in verwachting raakt. Lucas schreef er een 
beeldend verhaal over als de geloofsbrief van de christenen: het 
Leven vertrouwen zoals hij heeft gedaan; mens en wereld trouw 
zijn zoals hij dit is geweest. (1996) 

Op zichzelf aangewezen

Op moeilijke ogenblikken, wanneer ik geconfronteerd word met 
ziekte, dood of tegenslag, keer ik terug naar mijn Maya-geloof, te-

rug naar datgene wat ik in mijn diepste innerlijk meedraag, 
mijn eigen tradities, religieuze ervaring, kijk op de werkelijkheid, 

op leven en lijden, dood en vreugde ... Een Maya neemt zijn 
toevlucht niet tot het christendom wanneer er 

moeilijkheden zijn. Dat komt zelden voor. 
(Mario Coolen Hart van de Maya’s, Solidaridad 2000)

Dit zegt José Serech in het boek Hart van de Maya’s over de indi-
anen uit Midden-Amerika die eeuwen geleden al vervolgd zijn en 
onder druk christen geworden. José Serech is een Maya, volksver-
tegenwoordiger, christen en vele jaren actief geweest in de kerk. 
Komt het er echter op aan dan, zegt hij, gaat hij niet te rade bij 
wat zijn volk is aangeleerd, maar bij het geloof van zijn voorva-
deren, die tot op heden de aarde diep eerbiedigen en maïs, hun 
hoofdvoedsel, als het leven zelf respecteren. Komt het er op aan 
- in extase van geluk of in een put van verdriet - dan zijn mensen 
‘op zichzelf aangewezen’, worden ‘op zichzelf teruggeworpen’,  
‘komen zichzelf tegen’. Wie hen dan rap wijst op God en geloof, 
op kerk, kruis of kribbe, wordt als een plompe stoorzender erva-
ren. Fraaie woorden en stellige beweringen zeggen dan niets. Tén-
zij ze verwoorden wat echt in mensen omgaat, - iets laten voelen 
van wat Hans Andreus aan God schrijft: ‘Dat Je er bent als een 
licht, dat in mij ademt.’ De verhalen, van evangelie tot kerstver-
haal, over goed en mooi, licht en warmte, - de vele beelden, van 
kerststal tot kerstboom, die wij in deze donkere tijd van het jaar 
in kerk, kamer en straat tonen, hebben enkel zin wanneer ze iets 
vertolken van ons onuitroeibaar verlangen naar warmte en licht, 
goed en mooi. ‘Mensen kunnen niet leven zonder een blijvend 
vertrouwen in iets onverwoestbaars in henzelf - al kan dit ver-
trouwen en dat onverwoestbare hun leven lang verborgen blij-
ven’, schreef Franz Kafka voor zichzelf op. Wat Jezus van Nazaret 
ten diepste beroerde brengt een kind het meest sprekend in beeld: 
geheel en al op trouw en vertrouwen aangewezen. (2000)
  

Uit henzelf opgediept

Ieder mens die zo moedig is om alleen te durven staan en het 
diepste van zichzelf te beleven ... maakt kennis met het Oneindi-

ge, wat voor naam je daar ook aan geeft. 
(Jo van den Booren in Brabants Dagblad 14/11/2002)

Peer Verhoeven

Alzo hoge van o zo diep

Gebouwd met puin en afval bouwmateriaal in Rome gevonden 
(Bouwsels: Jeanne van Leijsen; © Foto’s: Jac van Leijsen)

Gemaakt van materiaal op eerste kerstdag 2009 verzameld op een verlaten festi-
valterrein op een Kaapverdisch eiland
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Hier is geen kerkleraar of predikant aan het woord maar een 
begenadigd componist en oud-trompettist van het Brabants or-
kest. Zijn getuigenis stond op een gewone doordeweekse dag te 
lezen in het Brabants Dagblad. Maar het klinkt in onze tijd als 
een stem uit een andere wereld dan die welke ons dagelijks be-
zighoudt en wordt voorgespiegeld. Als het lied van een engel dat 
onverwacht klinkt tussen alle drukte en zorgen voor morgen en 
de weg wijst naar waar onze wortels zitten en onze bestemming 
ligt. Steeds is beweerd dat God van elders, uit den hoge naar ons 
toegebracht moet worden, ons geïnjecteerd door bijbel of kerk. 
Maar hedendaagse mensen, blijkbaar weer open voor het reli-
gieuze en mysterievolle, delven dit besef op uit zichzelf, uit het 
eigen hart. ‘Er is een verlangen in de mens geplant, waardoor 
hij zijn hele leven - soms bijna onbewust - blijft zoeken naar het 
goddelijke’ - Catharina Visser. (2002)

Samen rond een kind

De prijs die wij betalen voor ons gouden leven is - denk ik - het on-
vermogen om totaal in de liefde te geloven. (Douglas Coupland)

Een Witte Zuster - van hier afkomstig - keerde dit jaar voorgoed 
uit Kenia naar het moederhuis in Esch terug. Ze had het voortdu-
rend over ‘háár land’ en over Afrika dat zwaar gebukt gaat onder 
ziekten en armoede. ‘Maar ondanks alles zingen en dansen ze 
daar voluit’, zei ze. ‘Hier valt me de welvaart op, - dat de mensen 
van alle gemakken zijn voorzien en van allerlei voorzieningen 
verzekerd. En toch ogen ze vaak heel mistroostig. In Afrika is 
veel mis maar hier ook, zo te zien.’
De zon gaat op en onder en elke dag heeft genoeg aan zijn ei-
gen zorgen. We proberen te genieten van de ups en het hoofd te 
bieden aan de downs. Maar soms steken indringende vragen de 
kop op en komt wat onderhuids leeft aan de oppervlakte ... Wan-
neer we horen over geweld ergens in de wereld, in eigen land 
en dichtbij op straat; over onveiligheid en het vervagen van oer-
menselijke normen en waarden. Er heerst in het moderne westen 
een gevoel van onbehagen. Een zuster die van elders komt leest 
het van de gezichten af, maar óns ontgaat het. Het wordt ‘weg-
gedrukt’ met veel gedoe of gecamoufleerd met wat make-up. De 
Kerk wil het tij keren door haar gezicht - nogal oud en versleten 
- duidelijk te tonen en de regering doet een beroep op fatsoen en 
respect als basis voor een stelsel van normen en waarden in de 
samenleving. Maar ‘normen en waarden vragen om een dieper 
fundament dan fatsoen en nut’ zei oud-ambassadeur Edy Kort-
hals-Altes onlangs. ‘Onze wereld heeft eeuwenlang kennis en 

kunde tot koning gekroond en geprobeerd het zonder religie te 
stellen. Dit heeft grote zegeningen gebracht en ons verlost van de 
bevoogding door de kerken. Maar tegelijk zijn wij onze oriëntatie 
kwijt, zijn we ontheemden geworden op een verdwaald planeetje 
in een leeg heelal.’
We komen samen rond een kind en vieren de Mens, voor wie 
hoop en vertrouwen verankerd zijn voorbij de horizon, - veran-
kerd in die hem als een vader zo eigen was. Trouw aan onszelf, 
aan de ander en de wereld stoelt op een vertrouwen dat onze per-
ken te buiten gaat. Hopelijk beklijft dit besef en gaat het straks 
niet met de kerststal de zolder op, met de kerstboom de deur uit. 
(2003)

Op weg helpen

Van een monnik wordt gedacht dat hij ‘alleen’ is. Dit is ook zo, 
maar tegelijk is hij ‘al-één’, verbonden met het geheel en de bron 

van alle bestaan, in de christelijke traditie God genoemd. De vaak 
niet begrepen, voor wereldvreemd gehouden versleten monnik, 
wijst de hedendaagse mens een weg uit diens grootste beklem-

ming: het gevoel een fragment te zijn, een los ding in een vreemd 
heelal dat bestaat uit almaar losse fragmenten, - een zwerfsteen 

in een wereld, waar de vraag naar de zin van het leven beter niet 
gesteld kan worden, zelfs klinkt als een dissonant. 

(naar F. Cuvelier sj.)

Getuigenissen van dit gehalte over plaats en bestemming van de 
mens komen zelden uit de mond van een predikant en staan niet 
in kerkboek of catechismus. Ze komen van mensen die openhar-
tig over hun leven vertellen en staan gewoon in de krant. Intens 
religieuze woorden voor mensen van nu: we zijn geen los rond-
tollend fragment, geen wegwerpartikel, geen toevalstreffer, maar 
deelgenoot aan een zinvol geheel van leven. Allemaal ver van 
ons bed, zwevend, onalledaags? Toch doen wij in deze dagen - 
met licht in de straat, een stal in huis, een boom opgesierd, alle-
maal samen aan tafel, kerstinns en hulpacties,- van die ongewo-
ne dingen waaruit onze diep gewortelde behoefte aan samen één 
en verbonden zijn ondubbelzinnig blijkt. Signalen van ons hart, 
echo’s van het grote gebeuren. De hunkering naar ‘samen’, ‘ge-
helen’, ‘heel, heilig worden’ is ons aangeboren, rotsvast eigen. 
Als we durven erkennen, dat in al dat aparte gedoe met Kerstmis 
onze ware aard blijkt en de mens-zoals-bedoeld zich toont, - als 
we dit meenemen het nieuwe jaar in, dan zaligt Kerstmis mens 
en wereld. (2005)

Half verbrand hout gevonden op het strand 
van Vlissingen aangekleed

Drie stukken steen opgeraapt op het Duitse grafveld van WO I 
in Vladslo West Vlaanderen
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‘Wat stelt hij voor, die simpele timmer-
manszoon; uit Nazaret nog wel?’ Ze heb-
ben het geweten! De vergelijking gaat erg 
mank maar is wel verleidelijk. Wies Stael-
Merkx werd in 1926 in het kleine Elden in 
de Betuwe geboren. Haar vader was hoofd 
van de openbare school. Het gezin telt 
zeven kinderen. Warmte en geborgenheid 
kenmerken er de sfeer, waar Wies niet 
buiten kan. Tante nonneke haalt haar over 
om naar haar internaat in Koningsbosch 
te komen. Maar dat is geen succes. Na 
twee jaar wil ze weer naar huis. ‘Wij, zes 
zussen en een broer, waren erg leergierig 
en kregen alle ruimte ons te ontplooien. 
Niks geen gedoe van meisjes alleen voor 
het  huishouden. Nee, open en gelijkwaar-
dige kansen voor man en vrouw’, aldus 
Wies. Ook met gewetensvorming wordt al 
vroeg begonnen.
 
Zelf verantwoordelijk
‘Vader vraagt: wil je even meehelpen in de 
tuin? En als ik dan zeg: Als ik dat nu eens 
niet doe, papa?  Dat moet je zelf weten, 
Wiesje’ is zijn wijs antwoord. Zelf verant-
woordelijk staat voorop. Dwang maakt 
mensen kapot. Dit blijkt al gauw in de 
oorlog. Verbijsterende ervaringen in haar 
kinderjaren die haar nieuwe inzichten 
geven. De bezetter pesten en burgerlijk 
ongehoorzaam zijn: Radio Oranje en Vrij 
Nederland luisteren, opstandigheid is troef 
en stimuleert bevrijdingsacties. Onderdui-
kers helpen. Zelf als vluchteling uitgewe-
ken naar Ede leert zij de goedheid van 
protestantse mensen kennen. Oecumene 
ten top en geen kleinzielig dogmatisch ge-
donder. Zo vormen indrukken en ervarin-
gen in haar jeugd het fundament van haar 
kerkvisie en inzet voor de samenleving. 
Zij gaat eerst richting gezondheidszorg 
en studeert medicijnen in Utrecht met 
medische ethiek en filosofie. Haar kriti-
sche kijk op veel opvattingen en gangbare 
overtuigingen verdiept zich.

Humane gewetensvorming
Kapelaan Nico Vendrik toonde toen al 
empathie voor andersgeaarden. Op de dis-
puten van de studentenvereniging Veritas 
gaat het er fors aan toe. ‘Stel, dat God niet 
bestaat!’ Een logische vraag zo vlak na de 
oorlog waar godsdienstige volken elkaar 
zo gruwelijk hebben afgeslacht. Twijfel 
is gezond, want dan ga je verder zoeken 
en daar word je alleen maar slimmer en 
een beter mens van. Nee, Wies beeldt zich 
niet in de waarheid in pacht te hebben. Ze 

blijft verder zoeken. In de jaren vijftig en 
zestig krioelt het van bruisende, verken-
nende en baanbrekende personen die in 
cursussen en tijdschriften de bevrijdende 
dialoog met gewone mensen aangaan. 
De pastoraal-psycholoog Han Fortmann, 
seksuoloog Trimbosch, de psychologe He-
lene Dresen-Coenders en vele anderen op 
het gebied van de geestelijke gezondheid, 
gezinssociologie, seksualiteit en vrouwen-
emancipatie zijn haar inspirerende bron-
nen. Zij wordt door hen ingeschakeld bij 
het project Relaties, seksualiteit en seksue-
le opvoeding van de toenmalige katholieke 
GGZ. Zij schoolt zich voortdurend bij met 
cursussen seksuologie, gezinssociologie 
en groepsdynamica.

Met Simonis
Intussen is zij getrouwd met advocaat Ju-
les Stael en wordt zij moeder van Richard, 
Wies en Anne. Zij blijft doorwerken; met 
moeite. Want ‘men’ vond toen nog dat 
een moeder thuis hoort te zijn. Ze wordt 
actief in schoolbesturen en maatschappe-
lijke organisaties. Zo komt ze ook terecht 
in de agendacommissie van het Landelijk 
Pastoraal Overleg, waar ze regelmatig met 
kardinaal Simonis om de tafel zit. Die 
contacten waren vaak moeizaam. Eerder 
al was ze door Simonis, toen nog bisschop 

van Rotterdam, op het matje geroepen: ‘U 
moet op het gebied van huwelijk, gezin 
en homorelaties wel de katholieke leer 
verkondigen’. Haar antwoord is prompt: 
‘Dat moet u doen, bisschop, ik ben hier 
om de mensen te helpen een humane en 
gezonde levensvisie te ontwikkelen.’ Later, 
als voorzitter van de Acht Mei Beweging - 
van 1985 tot 1992 - krijgt zij herhaaldelijk 
op hoog niveau met hem te maken. Maar 
de blokkade en zelfs afkeer van zijn kant 
voor Wies en de katholieke vernieuwing 
bleken zo groot dat er geen doorkomen 
aan was. Wies: ‘In die jaren woonde ik 
op een steenworp van zijn paleis aan de 
Maliebaan. Ik nodigde hem uit om bij mij 
thuis eens gezellig een glas wijn te drin-
ken. Dat is er nooit van gekomen. Hij was 
mij liever kwijt dan rijk.’

De huid vol
Zo reageerden ook sommige andere 
bisschoppen. In het bisdom Roermond 
waarschuwde bisschop Gijsen de pasto-
rale scholen in een herderlijke brief voor 
een voordracht van haar. ‘Mevrouw Wies 
Stael-Merkx is een bedreiging voor het 
rooms-katholieke geloof.’ Haar dochter 
Anne voelde zich als een wesp gestoken 
en schreef een boze brief naar Gijsen 
waarin ze hem inpeperde dat hij zo niet 
met haar moeder behoorde om te gaan. 
Ook een bijeenkomst van de Acht Mei 
Beweging met de staf van het bisdom 
Roermond was een crime. ‘We werden wel 
met Limburgse vriendelijkheid ontvangen, 
maar daarna kwam de kat uit de zak. 
Vicaris Haye van der Meer ratelde ons op 
een afschrikwekkende manier een lijst 
verwijten, aanklachten en veroordelingen 
af dat onze mond ervan openviel. Geen 
dialoog of gesprek, maar een tribunaal.’

Vernieuwend
De felle periode van de AMB ligt achter 
ons. Van de kant van de katholieke hiërar-
chie is het er niet beter op geworden. Ook 
de nieuwe bisschoppen blunderen er soms 
flink op los. Op het gebied van liturgie, 
oecumene en ambt raken we steeds verder 
van huis. ‘De kerk maakt niet waar wat 
zij predikt. Solidariteit? Ja, met Rome; niet 
met het eigen volk. Liefde? Priesters die 
uittreden krijgen geen woord van dank 
en aan hen wordt niet gevraagd of ze het 
wel redden in de nieuwe situatie? Ik kan 
het woord ‘liefde’ uit hun mond niet meer 
horen’, zegt ze geëmotioneerd. De ander 
kant is, dat de vrije geest van vernieuwen-
de katholieken zijn weg wel vindt in tal-
loze oecumenische en zelfs interreligieuze 
groepen waarvan er in de stad Utrecht al 
vele zijn. ‘Daarin voel ik me thuis’ zegt 
Wies. Zo is ook de Mariënburgvereniging 
als grote luis in de pels van de kerk goed 
bezig. Het verder uitbouwen van lokale 

Gezond verstand en creatieve geest
Leon Goertz

Als boegbeeld van de Acht Mei Beweging gaf Wies Stael-Merkx jarenlang 
leiding aan vernieuwingsgezinde katholieken in Nederland. In die tijd werkte 
ik veel met haar samen. Nu leeft ze in de luwte van de Lepelenburg te Utrecht. 
Haar visie op kerk en samenleving is nog steeds even sprankelend als ooit. Ik 
had een gesprek met haar. 

Wies Stael-Merkx
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en regionale basisgroepen en deze met 
elkaar en met groeperingen in België 
verbinden is duidelijk de volgende fase 
van vernieuwende geloofsbeleving van 
katholieken.

Dit nog
Nog iets moet Wies Stael-Merkx van het 
hart. ‘We leven als gelovige mensen in de 
grote samenleving met haar verschillende 
opvattingen en stromingen. Ook daar is 
een en ander niet pluis. Met een zorgwek-
kende ondertoon merkt zij op: ‘Hebzucht, 
gemakzucht en commercie die we overal 
om ons heen zien zijn de nieuwe dictators 
in de samenleving die de frisse kritische 
geest van mensen te grazen willen nemen. 
Het individu is ongelooflijk veeleisend 
geworden. De overheid moet overal maar 
voor zorgen. En dan de verkwisting en 
ver weg van het ritme van de natuur. 
Asperges en aardbeien met Kerstmis. Wie 

verzint zo’n onzin? Waar loopt dit op uit? 
Wat zijn uiteindelijk de gevolgen voor na-
tuur en wereldbevolking? Zo zijn er vele 
kritische vragen te stellen over de gang-
bare consumptiepatronen. Gelukkig zijn 
er ook de positieve trends van zoektoch-
ten naar verinnerlijking, verdieping en 
versobering.’

De Geest werkt door
Terug naar de Lepelenburg. De woning 
van aartsbisschop Wim Eijk is niet ver 
weg. Slechts de Stadsbuitengracht scheidt 
hen. Hoe was het ook weer met die twee 
koningskinderen? ‘Ze konden bij elkan-
der niet komen, want het water was veel 
te diep.’ Heeft Eijk koudwatervrees? Is 
de stap naar de overkant nog altijd een 
brug te ver? ‘Bij de dodenherdenking had 
hij wel een goede preek over de oor-
logsslachtoffers Etty Hillesum en Titus 
Brandsma. Wat zou het mooi zijn als hij 

iets van de mensenliefde van deze twee 
overnam in zijn beleid waar soms veel 
goede mensen onder te lijden hebben! 
Zolang voor hem en de andere kerkelijke 
gezagsdragers de Vaticaanse regelgeving 
belangrijker is dan de volwassen geloofs-
beleving van gewone mensen, zolang 
moeten we opstandig en kerkelijk onge-
hoorzaam blijven. De menswaardigheid 
redden is burgerplicht. Geen kadaverdis-
cipline en geen gedicteerde marsroute. 
Samen als Gods Volk onderweg blijven is 
heel zinvol. ‘Wíj zijn de kerk’, zei Michel 
van der Plas op 8 mei 1985 op het Malie-
veld in Den Haag. ‘Die geest blijft ook nu 
doorwerken. Ik denk ook met dankbaar-
heid terug aan Edward Schillebeeckx, 
wiens motto was ‘Ménsen maken de kerk’. 
Hoe het verder zal gaan? Ik zing nog altijd 
met volle overtuiging ‘Van U is de toe-
komst, kome wat komt’ en ‘De steppe zal 
bloeien’!

Christianne van de Wal

Kerstmis in de Kempen

Het begon met het 50-jarig bestaan 
van ’n toneelclub, ergens in de streek, 
acht jaar terug: viering van hun feest, 
te houden in de kerstmisweek. 
De mister van de lagere school, 
liefhebber van het kerstgebeuren, 
schreef na zijn pensioen een spel 
om het gouden feest op te fleuren. 
‘Kerstmis in de Kempen’ zou het heten, 
op te voeren in de kerk 
en de mister zette alle spelers, 
bouwers, naaisters aan het werk. 
Een echte ezel, een heel echt kiendje 
en de mister was d’ engel Gabriël. 

Het werd een klapper en 
heel veel mensen kwamen 
jaarlijks kijken naar het spel. 
Maar ... vorig jaar vergat de mister 
hele stukken uit zijn tekst.
Hij was vergeten hoe Jezus heette, 
zijn verstand leek wel behekst ... 
Op de repetitie zei de mister 
die net de zeventig had gehaald, 
in plaats van de blijde boodschap: 
‘Herders, de vis wordt duur betaald!’ 
Het was niet anders dan dementie, 
waarmee de mister te maken had. 
Maar hij wilde echt niet stoppen 
en de toneelgroep? Wel die bad 
dat er een wonder zou gebeuren, 
om de schrijver van het stuk 
tot andere gedachten te brengen; 
hij bracht zo alleen maar ongeluk. 

Dit jaar zou het weer geschieden: 
het spel zou worden opgevoerd. 
Zelfs Omroep Brabant zou dan komen, 
die door heel de Kempen toert. 
De pastoor en vele spelers 
brachten de mister een bezoek, 
die geveld door een longontsteking 
thuis zo wit zag als een doek. 
Maar de mister bleef maar vragen 
of het decor al was gezet, 
want zijn rol zou hij wel leren, 
die oefende hij wel in zijn bed. 
Oktober verdween, 
november kwam binnen 
en de toneelclub zag groen van angst; 
als de mister toch zou spelen 
kregen zij er flink van langs. 
Niemand durfde recht te zeggen 
in de mister zijn gezicht, 
dat hij zijn rol maar op moest geven. 
Die boodschap had een zwaar gewicht. 

Drie weken vóór kerst, bij de repetitie, 
kwam plots de mister, leunend op ’n stok, 
door de deur heen gestrompeld 
van het oude repetitiehok. 
En toen gebeurde toch het wonder. 
De mister voelde zich veel te moe; 
het speet hem meer dan hij kon zeggen. 
En daarna deed hij de deur weer toe! 
De spelers slaakten vele zuchten 
van verlichting en joegen zich op 
voor zeer intens repeteren, 
tot pijn in hun lijven en hun kop. 

Maar op Kerstdag, in de middag 
stonden de spelers in het licht 
en op de eerste rij zat daar de mister 
met een glimlach op zijn gezicht. 
Zijn kleindochter speelde voor Maria 
zijn achterkleinzoon was het Jezuskind 
en niemand die in de hele Kempen 
een gelukkiger mens dan de mister vindt. 

In Vessem op (kerst)stal (© Foto: Bureau Erasmus 
cultuur & communicatie/Eric Kolen
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De theaterstichting Uit ’t Bosch uit Oss/Berghem 
bracht het boek in een toneelbewerking van 
Dick Boeijen en Sjef Smid in oktober een aantal 
malen op de planken. 

1945
Aan het begin van het toneelstuk wordt het 
publiek - terug in de tijd - pakkend meegeno-
men door beelden te tonen van tanks die een 
stad binnenrijden en door een enthousiaste, dui-
zendkoppige menigte bejubeld worden.
In de euforie van de bevrijding ontstond me-
nige relatie, waaruit zeker 7000 kinderen zijn 
geboren. Kinderen die in vele gevallen verzwe-
gen werden en moesten leven in een waas van 
onuitgesproken geheimzinnigheid. 
In 2005 doorbrak de hoofdrolspeelster na bijna 
zestig jaar het stilzwijgen. Nog steeds anoniem 
onthult ze een last die niet alleen zij maar tal-
loos velen gedurende haar leven te torsen had.

Ze
De ouders van de zwangere dochter lieten 
de andere kinderen van het gezin op een dag 
weten dat de baby die geboren ging worden ‘ge-
woon’ als nakomertje in het gezin zou worden 
opgenomen. Met die mededeling moesten de 
kinderen het doen. Het geheim was gecreëerd 
en iedereen diende er verder over te zwijgen, 
want ‘dat was beter voor allemaal’. In het stuk 
wordt de hoofdpersoon consequent ‘ze’ ge-
noemd, symbool van anonimiteit en niet-erken-
de volwaardigheid.
Op een dag vond ‘ze’ bij toeval het trouwboekje 
van vader en moeder en ontdekte, dat haar 
naam niet in het rijtje van kinderen was opge-
nomen. Er brak een verwarrende tijd aan en de 
pogingen die ze ondernam om iets van het raad-

sel te onthullen stuitten bij de andere gezins-
leden op zwijgen. Hooguit kreeg ze een enkele 
keer te horen dat ze moest stoppen met vragen 
stellen, omdat dat beter was voor iedereen.

Code
Het spreekt vanzelf dat zwijgen in ieder geval 
voor de hoofdpersoon geen optie was. Het 
gevoel zei haar dat er iets niet klopte, maar een 
onuitgesproken code hield het taboe voor haar 
verborgen. Er werd wel een warme, huiselijke 
sfeer gecreëerd - verbeeld in pinda’s pellen rond 
de tafel - maar het ‘non-issue’ veroorzaakte 
desondanks een verstikkend gevoel. De vragen 
over haar plaats in het gezin en haar relatie met 
de overige gezinsleden groeiden met de jaren. 
Op een dag flapte haar ‘zus’ er op een onbe-
waakt ogenblik uit: ‘Ik ben niet je zus maar je 
moeder.’ Een schokkende onthulling die geen 
vervolg kreeg, omdat zus/moeder geen gene-
genheid durfde, kon of wilde tonen voor haar 
kind.

Vragen
Vragen over haar bestaan, afkomst en plek 
bleven haar leven bepalen. Uiteindelijk kwam 
ze bij een psycholoog terecht die haar leerde 
zichzelf te erkennen en te waarderen. Maar 
onopgehelderde vragen hielden haar in een 
greep. Op een dag besloot ze in Canada op zoek 
te gaan naar haar vader. Ze vond hem. Hij had 
nog meer kinderen en in zijn gezin was er nooit 
een geheim gemaakt van zijn kind in Neder-
land. Een warm welkom viel haar ten deel, 
hoewel ze zich afvroeg waarom vader of één 
van zijn kinderen nooit naar haar op zoek was 
gegaan. Haar zus/moeder huilde bij het zien 
van een foto van de Canadese vader, maar koos 
vervolgens toch voor zwijgen boven met elkaar 
praten. Omdat haar zus tegenover haar niet de 
moederrol op zich nam, legde ‘ze’ zich daar 
maar bij neer.

Spel
Bij de première was de vrouw over wie het 
stuk is geschreven aanwezig. Na afloop vond er 
een emotionele ontmoeting plaats met de spe-
lers. Het mooiste compliment dat die konden 
ontvangen, was dat de vrouw zich volkomen 
in het spel herkende. Dat een amateurgezel-
schap na de try-out nog vier maal een volle 
zaal weet te boeien en te raken, zegt genoeg 
over het thema, dat na zoveel jaren nog steeds 
actueel is, maar ook veel over de kwaliteit van 
de uitvoering. Het toneelstuk is helaas niet 
meer te bekijken. Wel kan wie wil het verhaal 
nog lezen. 

Tony van der Meulen De verzwegen moeder 
Muntinga B.V., Uitgeverij Maarten

ISBN 978 90 4176 157 6 

Ad Wagemakers

Lang verzwegen nu gehoord

In 2005 verscheen het boek De verzwegen moeder van Tony van der Meulen, een waar 
gebeurd verhaal van een meisje uit Den Bosch, dat er als twaalfjarige achterkomt dat haar 
achttien jaar oudere zus haar moeder is.

Willeke Berendsen, Elleke van de Kamp, Hanneke Boeijen, Mark Megens, Stijn Steenbakkers en Ma-
rieke Moors van theatergroep Uit ‘t Bosch Oss/Berghem 

Binnenstadsparochie
5 jan 14.00-16.00 u. Groene 
Zaal Klooster Mariënhage 
Eindhoven: Wat is goed ou-
der worden? 
(040) 244 88 97;
m.van.de.ven@iae.nl 
  
Benedictushof
8, 22 jan, 12 febr 10.30-
16.00 u. Abdijkerk en Bene-
dictushof: Zingen met je ziel.
(072) 506 14 15;
Benedictushof@
abdijvanegmond.nl 

Ignatiushuis
18 dec. 10.00-16.00 u.Hoe 
kostbaar is een kwetsbaar 
mens. (020) 679 82 07; 
info@ignatiushuis.nl 
 
Boskapel
De Augustijnse Beweging 
heeft een klein handzame 
brochure uitgegeven ‘Je 
vriend als gids’, gedachten 
over vriendschap. € 2,-. 
(024) 377 69 68;
info@deboskapel.nl

Sint-Benedictusabdij
26 dec. 15.00 u.: Abdijkerk,  
kerstconcert.
(040) 206 99 55;
abdij@achelsekluis.org   

Kerk en Samenleving
12 jan. 20.00 u. Prinsenhof 
Best: Present in Best.
(0499) 37 27 74.
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God schept nieuwe toekomst in een kind 
vol belofte, maar dat raakt nogal op de 
achtergrond door alles wat er - met name 
de laatste decennia - aan commerciële 
toeters en bellen omheen gekomen is. 
Heeft het nog zin het feest te vieren, wan-
neer datgene waarom het gaat uit het oog 
verdwenen, zelfs afgelegd is.

Het gaat om de kern
Het is te vergelijken met wat er gebeurt 
wanneer mensen een kind verwachten. 
De kinderkamer kan heel mooi zijn, 
maar als het kind er niet in ligt omdat er 
iets is mis gegaan, dan verliest alles zijn 
waarde. Verpakking en versiering hebben 
enkel zin als er ook iets is wat de moeite 
van versieren en vieren waard is. Herman 
van Veen zei ooit: ‘Voor mijn part vergeet 
je alles, als je maar één ding onthoudt: 
je moet veel weggooien voor je echt iets 
goeds overhoudt.’ Hierin schuilt een grote 
waarheid. Hoe mooi de buitenkant ook is, 
uiteindelijk gaat het om de diepere laag 
eronder. De kern waarom het begonnen 
is, mag nooit teniet gedaan worden door 
verpakking en versiering.

Realiteit
Als alle versiering en verpakking van 
Kerstmis af is, wat houden we dan over? 
Als alle romantiek eraf gepeld is, dan ligt 
het keiharde tafereel aan het licht van 
mensen op zoek naar onderdak, mensen 
met amper een dak boven hun hoofd om 
een kind geboren te laten worden. Ver-
regaande eenvoud en kwetsbaarheid! Een 
onvoorstelbare soberheid die echter voor 
veel mensen op deze aarde harde realiteit 
is. Het is goed er elk jaar aan herinnerd 
te worden omwille van wie en wat we elk 
jaar opnieuw op zoek gaan naar de ge-
borgenheid van een kerkgebouw. En ieder 
jaar opnieuw de confrontatie met die stal, 
die simpele herders en de kwetsbaarheid 
van twee mensen met hun pasgeboren 
kind.

Een kind van godswege
‘Je moet veel weggooien voordat je echt 
iets goeds overhoudt.’ Is dit tafereel ‘het 
goede’, zijn deze gebrokenheid en klein-
heid alles wat we overhouden, wanneer 
alles er omheen weg is? Ja, dat is ‘het 
goede’; dat is ‘alles wat overblijft’! En 
hoe gek het ook klinkt, op wat we hier 
zien hebben generaties mensen hun hoop 
gezet; daarnaar hebben mensen eeuwen 
uitgezien: een goddelijk teken voor een 
wereld in duisternis en chaos. De profeet 
Jesaja droomde er 750 jaar voor Jezus’ 

geboorte al van: Wat zou het mooi zijn 
als er een teken van vrede kwam, als juist 
een kind ons vrede meldde, als alle wa-
pens werden omgesmeed. Jesaja zette al 
zijn hoop op God, want alleen God kan dit 
of ... een kind van godswege gezonden.

Juist de eenvoud
Leeft Jesaja’s droom nog? Zijn daarvan 
sporen te ontdekken in de kwetsbare een-
voud van de stal, die we als ‘de kern’ en 
‘het goede’ ervaren? Redding moeten we 
niet verwachten in protserige kastelen of 
grootse projecten van grote koningen die 
leven achter maskers van macht en bezit. 
Redding komt vanuit een eenvoudige stal 
waar mensen zichzelf zijn, niet hangen 
aan geld en bezit. Redding komt van een 
kwetsbaar kind zonder masker. Daar 
ontkiemt nieuwe toekomst, ontluikt vrede 
in het hart van mensen en daarmee groeit 
de kans op vrede en rust voor onze vaak 
duistere en chaotische wereld. En zo blijkt 
er achter dat schijnbaar weinige ‘goede’ 
veel schuil te gaan. Juist de eenvoud 
brengt ons en de wereld vrede en redding.

De hoop
Tot op de dag van vandaag is het ons niet 
gelukt om deze opdracht waar te maken. 
Johannes verwoordt deze pijnlijk ervaring 
prachtig: ‘Het Licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis kon het niet aan.’ Aan de 
ene kant is de wereld niet in staat gebleken 
om Gods geboorte in ons midden een plek 
te geven en de boodschap van vrede waar 
te maken. Aan de andere kant is de wereld 
niet in staat gebleken het Licht te doven. 
Daardoor knaagt ons geweten tot op de 
dag van vandaag bij de gedachte dat het 
weer niet gelukt is het licht uit te dragen. 
Misschien voelen we ons hierom elk jaar 
opnieuw aangetrokken tot dit feest. Het 
houdt de hoop op beter levend.
De felheid en grootsheid waarmee het Licht 
een beroep op ons doet is misschien wel te 
overweldigend en daardoor te bedreigend. 
Misschien kunnen we het niet aan anders 
te gaan leven. Maar is er iets mooier dan 
een levenswijze waarin we de schone 
schijn niet hoeven op te houden, een leven 
waarin we niet worden beoordeeld op 
prestatie en productie, waarin we gewoon 
mens mogen zijn en elkaar in eenvoud en 
liefde ontmoeten. Vrede en vrijheid zullen 
hiervan het resultaat zijn. Het is niet voor 
te stellen dat mensen deze kwetsbare maar 
goddelijke uitnodiging afslaan.

Kind van godswege  
Franck Ploum

Kerstmis een feest vol sfeer en warmte, van samen en vrede. Dit is het gewor-
den omdat mensen door de eeuwen heen ten diepste hebben ervaren dat God 
met Jezus van Nazaret een nieuw begin heeft gemaakt. 

Centrum van spiritualiteit

Bij abdij Mariënkroon Nieuwkuijk realiseert de Focolarebeweging het conferen-
tiecentrum Mariapoli Mariënkroon. Vrijdag 3 december opende Herman Wijffels 
het centrum van spiritualiteit en onthulde een kunstwerk dat duurzaamheid in 
samenleven uitdrukt: ‘De cultuur van nu is in crisis, daar kunnen we niet mee 
verder. We zijn geen losse maar verbonden deeltjes. Deze visie is de basis voor 
een nieuwe cultuur; een relationele ethiek moet de basis zijn voor een leven met 
elkaar en met de natuur.’
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Verwachtingen

December is van oudsher 
een maand van verwachten. 
‘Vol verwachting klopt ons 
hart’ klinkt het in een bekend 
Sinterklaaslied. ‘Verwacht de 
tijden dat het beter gaat’ was de 
beginregel van een adventslied 
dat we elk jaar met het jonge-
renkoor zongen. Het leven met 
zijn teleurstellingen en tegen-
slagen stelt het geduld en het 
geloof van mensen op de proef. 
In deze donkere en doorgaans 
sombere tijd van het jaar is het 
hard nodig om de mensen op 
te roepen weer te gaan ver-
wachten. Vertrouw erop dat het 
anders, dat het beter wordt. Ver-
trouw erop dat er iets nieuws 
zal beginnen - iets nieuws dat 
wij nog niet zien en niet ken-
nen. Zo verandert december elk 
jaar van een koude maand in 
een sfeervolle maand met één 
lange, opbeurende boodschap 
voor mensen die weinig of niets 
meer van het leven verwachten.

In het moderne leven heeft het 
woord verwachting een andere 
betekenis gekregen. Er wordt 
gezegd dat mensen teveel van 
het leven verwachten, het heeft 
er veel van weg dat we door de 
toegenomen kennis en materië-
le welvaart te hoge verwachtin-
gen hebben gekregen. Wanneer 
een studie niet aan de verwach-
tingen voldoet, dan switchen 
we na enkele weken naar een 
andere opleiding. Wanneer een 
kind minder snel gaat praten 
dan we verwachten, maken we 
een afspraak met de logopedist. 
Wanneer een vakantie tegen-
valt, dan dienen we een klacht 
in. Wanneer een politieke partij 
een beslissing neemt die niet in 
mijn voordeel uitvalt, stem ik 
de volgende keer iets anders. 
Waar de verwachting vanuit 
het ongewisse ons overkwam, 
stuurt de moderne mens zijn 
verwachting vol ongeduld 
voor hem uit: ‘Zorg dat je er 
klaar voor bent, want ik ben al 
onderweg’.

Ik wens de wereld toe dat 
december dit jaar ons het ver-
wachten weer leert: verwacht 
iets minder opdat de verwach-
ting je overkomt.

Redactie

Samen op pad

De Roerom heeft aandacht voor wat mensen met een beperking doen en wat er 
voor hen gedaan wordt. In deze aflevering een kerstimpressie van Anouska en 
Fatika.

alles weer gewoon

kerstmis is bijna voorbij
vind ik niet erg
ik zie er tegen op
dat met feestdagen 
alles anders is

het oude jaar is bijna voorbij 
vind ik niet erg
gelukkig komt 
het nieuwe jaar er aan
dan is alles weer gewoon

van feestdagen
word ik onrustig
in mijn hart en buik
dat bedoel ik
ik hou van … alles weer gewoon 

Fatika Driouiche

kindje jezus

met kerstmis 
worden bij alle mensen
kerstbomen gezet
bij ons thuis ook

Op weg naar Kerstmis

Op weg naar Kerstmis is een gevarieerd 
boekje met gebeden, gedichten, verhalen en 
afbeeldingen. Dit jaar gaan de teksten vooral 
over het Heilige. Wat is heilig voor jou? Deze 
vraag keert telkens terug. Naast het boekje 
is het mogelijk in de weken voorafgaand aan 
Kerstmis dagelijks een email met inspirerende 
teksten en afbeeldingen te ontvangen. Hier-
voor kan men zich aanmelden met behulp 
van de persoonlijke code in het boekje Op 
weg naar Kerstmis.            Joost Jansen o.praem

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk 
Op weg naar Kerstmis. Uitgeverij Abdij van Berne 

Heeswijk. Bestellen via (0413) 29 13 94 
of: info@berneboekcom € 4,95

God wordt mens

Antoine Bodar duidt acht prenten van Rem-
brandt van Rijn die met enige goede wil alle 
als ‘jeugd-portretten’ van Jezus beschouwd 
kunnen worden. Naast een uitleg bij de te-
keningen van Rembrandt schrijft Bodar - wat 
hij noemt - een opstel over God wordt mens. 
Jesus geboren in Bethlehem. Het valt op dat 
de schrijver zowel Jezus’ naam als ook Jeru-
zalem met een ‘s’ blijft schrijven. Zijn opstel 
over Jezus’ geboorte en jeugd vertelt niets 
nieuws. Bodar hanteert de bijbelse verhalen 
als historische verslagen. Ook de maagdelijk-
heid van Maria blijft hij zien zoals de kerk 
dit - geloofwaardig of niet - steeds gedaan 
heeft. (p.15) Her en der schiet hij door naar 
de actualiteit zoals wanneer hij zijn mening 
over abortus (p.10) en draagmoederschap 
(p.20) geeft. De verdienste van dit boek is 
dat ‘de acht van Rembrandt’ bij elkaar staan 
en dat er de gebruikelijke bijbelcitaten uit 
Eerste en Tweede Testament rond Jezus’ 
jeugd te vinden zijn.          Peer Verhoeven     

Antoine Bodar/Rembrandt van Rijn God wordt 
mens. Jesus geboren in Bethlehem 

uitgeverij Meinema Zoetermeer 2010 
ISBN 978 90 2114 276 0; € 17,90

het kindje Jezus
wordt bij alle mensen
met kerstmis geboren
bij ons thuis ook

Anouska Boekelman

Anouska Boekelman
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Polygamie
Marion Meulenbroek

Dat zei Anja, een Nederlandse die zelf 
totaal onverwacht in een polygaam hu-
welijk terechtgekomen was. Getrouwd 
met een Egyptenaar werd ze onverwachts 
met een tweede vrouw geconfronteerd. 
Kwaad was ze; niet op hem maar op 
haar. Wat ik eigenaardig vond, omdat de 
tweede vrouw niet van het eerste huwe-
lijk op de hoogte was. Zij dacht dat Anja 
en Sadik allang gescheiden waren. En 
Sadik liet het maar zo. Hij had geen zin 
in ruzie en sloop af en toe stiekem naar 
Anja voor een herdersuurtje. 
Nu was deze situatie wel uniek, omdat 
ook de tweede vrouw een Europese was. 
Maar tevens was ze niet volgens de re-
gels van de islam. Want dan moeten de 
echtgenotes van elkaars bestaan op de 
hoogte zijn en als twee gelijkwaardigen 
behandeld worden. Qua tijd, qua bezit en 
qua status. Toen ik Sadik hierover aan-
sprak zei hij: ‘Tja, wie is er volmaakt? 
Ik niet. Ik vind het naar voor de tweede; 
ik denk dat ze het niet kan verwerken. 
Daarom zwijg ik maar.’

Hen verstaan
De broer van Sami heeft ook twee vrou-
wen. Cathy, een Amerikaanse, die een 
stukje ouder is en geen kinderen meer 
kan baren. En Jamila, een jonge bedoe-

dat niet, maar ze wil wel graag verstaan 
wat Cathy en haar man bespreken als ze 
samen in haar huis op bezoek zijn. 

Sweety, honey
Een paar woordjes weet ze al. Kan ik 
zeggen wat bijvoorbeeld ‘sweety’ bete-
kent? Of ‘honey’? Dat zegt hij zo vaak. 
‘Het zijn lieve woorden,’ leg ik uit. Ja, 
dat dacht ze wel. ‘Hij houdt meer van 
haar, maar ik draag zijn kind. Als het ge-
boren is houdt hij meer van mij, denk je 
ook niet? Misschien gaat Cathy dan wel 
weg.’ Ik zwijg, want ik weet dat Cathy 
blijft. ‘Hij moest wel met haar trouwen, 
de familie eiste het. Er moeten immers 
kinderen komen. Maar van mij houdt 
hij. Met mij kan hij praten. Jamila weet 
niks, heeft niks te bieden behalve een 
jong lichaam en dat ze kinderen kan 
krijgen. Maar schoonheid verveelt toch 
na een jaar? Wat denk jij?’ Weer zwijg 
ik. 

De politie vóór zijn
Bij de Egyptenaren en de bedoeïenen 
kwam polygamie tot voor kort niet vaak 
voor. Het is duur en er komt maar ru-
zie van. Met de komst van de toeristen 
echter neemt het verschijnsel hand over 
hand toe. Een  man wordt verliefd op 

‘Polygamie? Dat vinden die vrouwen hier helemaal niet erg, hoor. Daar zijn ze 
aan gewend. Ze gaan gewoon vriendschappelijk met elkaar om. Het zijn vaak 
de beste vriendinnen.’

Minder kans
En op deze wijze is polygamie ook al 
niet duur. De westerse vrouw onderhoudt 
zichzelf en soms ook nog hem. Maar de 
eerste vrouw wordt bang. Misschien ver-
laat hij haar wel, gaat hij mee naar Eu-
ropa. Wie weet krijgt ze veel minder geld 
voor zichzelf en de kinderen. Hij is nau-
welijks meer thuis als de westerse er is 
en dus heeft ze minder kans extraatjes in 
de wacht te slepen, zoals nieuwe kleding 
of wat goud. En die extraatjes zijn nodig 
om haar aanzien onder de andere vrou-
wen te vergroten. Want die geven aan dat 
zij in staat is harmonieus met haar man 
samen te leven, hem te bespelen en te be-
invloeden. 

Ik ben man
Muhammad, een bedoeïen, heeft ook 
twee vrouwen. Nog wel, want ze willen 
allebei van hem scheiden. Met de eerste 
is hij negen jaar samen maar tot nu toe 
zijn er geen kinderen geboren. Daarom 
trouwde hij na vier jaar met de tweede, 
maar die heeft ook nog niet gebaard. 
Langzaam vat bij de vrouwen en hun fa-
milie de gedachte post dat de kinderloos-
heid - altijd aan de eerste vrouw verwe-
ten - weleens aan de man kan liggen. En 
dus mogen de vrouwen nu een nieuwe 
partner. Muhammad polst mij: weet ik 
een leuke Europese voor hem? Die hoe-
ven geen kinderen en hebben geld. Graag 
eentje van rond de 20. Maar ouder is ook 
goed. Wat hij dan te bieden heeft, vraag 

ienenvrouw, die nu zwanger is van hun 
eerste kindje. De twee huizen - een voor 
Cathy en een voor Jamila - staan naast el-
kaar in de bedoeïenennederzetting. Jami-
la spreekt me aan: of ik haar Engels wil 
leren? Een vreemde vraag, want ze komt 
nauwelijks de deur uit en contact met 
toeristen mag ze helemaal niet hebben. 
Wil ze misschien met Cathy praten? Nee, 

een toeriste maar is al getrouwd. Zonder 
huwelijk geen seks en dus wordt er vol-
gens gewoonterecht snel getrouwd. Zij 
denkt dat hij wel zal scheiden. Hij vroeg 
haar immers ten huwelijk toen ze elkaar 
nog maar net kenden. Wat moet hij dan 
verliefd zijn! Hij denkt anders: hij wil-
de zonder interventie van de politie met 
haar naar bed. 

ik hem. Want Muhammad woont in een 
bouwval, heeft een brokkelig gebit vol 
hiaten en spreekt nauwelijks Engels. Hij 
grinnikt. ‘Dat ik man ben,’ zegt hij. Het 
moet maar genoeg zijn. 

Reageren? info@hadiyareizen.nl; 
informatie over reizen in de woestijn: 
www.hadiyareizen.nl      

(© Foto: M. Meulenbroek) Marion in gesprek met leden van de Muzeini-stam (© Foto: M. Glass de Jager)
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Redactie

Boeken

Spiritualiteit met Ignatius

Jan van Deenen sj. (1927) geeft in de lijn 
van Ignatius korte reflecties op gebeurte-
nissen in zijn leven. Hij corrigeert daar-
mee het beeld van de ignatiaanse spiritua-
liteit als harde wilstraining en presenteert 
Ignatius vooral als mysticus. Deze reflec-
ties willen de lezers helpen om ook zó 
naar hun eigen leven te kijken. Als hulp 
daarbij sluit het boekje met enkele medi-
tatieoefeningen, die op een bijgeleverde cd 
te beluisteren zijn. Een zeer inspirerend 
boekje dat mensen kan helpen om beter 
zicht te krijgen op hun eigen leven.

Jef De Schepper

Jan van Deenen, Stroom van Leven
Omzien naar je levensverhaal met Ignatius 

Narratio 2010; ISBN 978 90 5263 812 6; € 17,50

In de roos

Het boek Vanuit het binnenste van mijn 
ziel van Loes Marijnissen is mijns inziens 
een schot in de roos. Zij richt zich tot 
mensen persoonlijk en wijst een weg naar 
eenheidsbeleving en de diepe ervaring 
van liefde. Zij wijst op christelijke mystici 
zowel uit verleden als heden en op de 
zenmeditatie als manier om tot verstilling 
en diepgang te komen. Her en der tikt zij 
de grote manco’s in de huidige samenle-
ving aan. Het boek is goed te lezen en zal 

Benedictus en management

De bekende theorieën over management 
gaan voorbij aan de vraag vanuit welke 
grondhouding mensen werken, of ze een 
band hebben met wat ze doen en plezier 
ervaren bij het werken. Denise Hulst, die 
weet waarover ze het heeft wat manage-
ment betreft, verwijst naar Benedictus 
(480-547) die voor het dagelijks leven in 
zijn kloosters een Regel schreef. Daarin 
staat een afgewogen ritme van acht uur 
werken, acht uur bidden en acht uur 
rusten centraal. Dit straffe ritme schept 
vrijheid, rust en grotere concentratie. De 
schrijfster van Een volle agenda, maar 
nooit druk werkt dit allemaal zeer concreet 
naar de werkvloer uit. Haar kleine boekje 
- het kan in je jaszak - past helemaal in de 
heropleving van Benedictus en is in zekere 
zin de concretisering van diens inzichten 
in het hedendaagse werkklimaat. Een inte-
ressant boekje.      Peer Verhoeven

Denise Hulst Een volle agenda, maar nooit 
druk. Benedictijns timemanagement 

Ten Have 2010; ISBN 978 90 259 6090 2

Godzoekers

Een klein boekje met Benedictus in de 
ondertitel schreef Jurjen Beumer. Hij laat 
in Godzoekers 25 denkers en dichters van 
overal en altijd de revue passeren door 
iets over hun leven te zeggen, uit hun 
geschreven gedachtegoed te citeren en 
vanuit eigen inborst daarop te reageren. 
Telkens kort en krachtig in drie of vier 
kleine pagina’s. Spirituele opkikkers die je 
vlot tot je kunt nemen en die lang en diep 
doorwerken. Een handzaam goed boekje 
met fraaie foto’s van Stijn Rademaker 
geïllustreerd. Jammer is het wat slordige 
taalgebruik hier en daar zoals ‘Jezus van 
Nazaret, nooit zal ik los van je komen’ 
en ‘Ze (Dorothee Sölle) daagde hun uit...’. 
Scherpslijperij mijnerzijds? Een aanbeve-
lenswaardig en mooi uitgegeven boekje.
       Peer Verhoeven 

Jurjen Beumer  Godzoekers. Van Benedictus tot 
Oosterhuis, Uitgeverij Ten Have 2010

ISBN 978 90 259 6082 7; € 17,90

Boeddhisme

Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische 
religies te Nijmegen en gespecialiseerd in 
de Indische religies, heeft veel gereisd in 
het Verre Oosten en daar kennis gemaakt 
met de beleving van deze religies ter 
plaatse. Hij laat ons kennismaken met 
het boeddhisme zoals het door boed-
dhisten, vooral in het oosten, beleefd 
wordt. Een aantal historische gegevens 
over Boeddha en persoonlijke reisbele-

venissen worden in dit boek afgewisseld 
met uitspraken van Boeddha, maar ook 
verbonden met legendes en mythen die 
onder boeddhisten leven. Dat is voor een 
westerse lezer verwarrend. Wij houden 
die zaken graag duidelijk uit elkaar. Toch 
is dit wellicht de beste wijze om echt 
kennis te maken met de boeddhistische 
denkwereld. Wat wij feiten noemen zijn 
in deze denkwereld immers altijd ‘maya’, 
schijn. Ook de historische Boeddha is 
slechts een moment in het kosmisch ge-
beuren van incarnaties en reïncarnaties. 
Pas op het einde van zijn boek beschrijft 
Van der Velde apart de verschillende 
stromingen in het boeddhisme, waaron-
der het hedendaags westers boeddhisme, 
dat vrij fundamenteel blijkt te verschillen 
van de beleving in het oosten. De ver-
warrende initiatie die het boek biedt is 
daarmee ook een verheldering en tevens 
een waarschuwing om boeddhisme en 
christendom niet al te gemakkelijk op 
één hoop te gooien.  Jef De Schepper

Paul van der Velde Dromen van een witte 
olifant in navolging van de Boeddha. Damon 

2010; ISBN 978 94 6036 031 2;  € 24,90

Licht uit de Middeleeuwen

Dat er duisternis en chaos was in de 
Middeleeuwen ontkent niemand, maar er 
zijn ook parels van licht en wijsheid in 
te vinden. Hildegard van Bingen (1098-
1179), bekend en gewaardeerd om haar 
geschriften, muziek en daadkracht. In 
Frankrijk Bernardus van Clairvaux (1091-
1153). In Engeland leefde in dezelfde 
tijd de veel minder bekende Aelred 
van Rievaulx (1110-1167), abt van een 
cisterciënzerklooster met 600 monniken. 
Geschriften van Aelred werden wijd-
verspreid door Europa en na zijn dood 
ook zijn levensbeschrijving. In de serie 
Middeleeuwse Monastieke Teksten zijn nu 
enkele van zijn geschriften uitgegeven, 
voor het eerst in een Nederlandse verta-
ling of in een nieuwe vertaling. Vooral 
Over spirituele vriendschap spreekt door 
het hoge intellectuele, spirituele en lite-
raire niveau van denken. Aelred kent zijn 
klassieken en gebruikt ze op een zeer 
toegankelijke manier. Om dit te smaken 
moet je wel in zijn denkkader instappen 
en meegaan in een spiritueel pathos dat 
ons nu vreemd is. Dit levert dan wel ver-
rassende inzichten op waar ook wij nog 
wat van kunnen opsteken. De teksten 
worden uitvoerig ingeleid en ruim met 
voetnoten toegelicht.     

Jef De Schepper  

Aelred van Rievaulx, Affectus. De spirituele 
kracht van vriendschap en liefde. Damon 2010 

ISBN 978 94 6036 001 5;  €  29,90

velen vertrouwd maken met wat momen-
teel de spirituele ether vult maar toch nog 
maar sinds kort ‘onder het volk’ bekend 
raakt. Dit boek - het kan bij sommigen iet 
of wat rommelig overkomen - beveel ik 
bijzonder aan. Het zet op weg en wijst de 
weg naar de toekomst.         Peer Verhoeven       

Loes Marijnissen Vanuit het binnenste van 
de ziel. Christelijke mystiek, contemplatie en 

zenmeditatie, uitgeverij Abdij van Berne 2010 
ISBN 978 90 8972 026 9; € 24,50
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Berichten

Voor de dertigste keer te voet te veld. 
(Ontwerp affiche: Christ van Iersel)

Nieuwe spirituele muziek

Zaterdag 18 december vindt  van 14.00-
17.00 u. een symposium met concert 
plaats rond nieuwe spirituele muziek in 
de Studentenkerk Nijmegen Erasmuslaan 
9a. Joep Franssens, bekendste Nederland-
se componist van nieuwe spirituele mu-
ziek; in het buitenland Arvo Pärt, Henryk 
Gorecki en John Tavener. Deze componis-
ten hebben na decennia van te zeer ver-
standelijke muziek met uitsluiting van het 
gevoel, de schoonheid teruggebracht in 
de moderne klassieke muziek. Bovendien 
heeft hun muziek een ‘spirituele’ lading 
die niet alleen het hoofd, maar ook het 
hart van de luisteraars aanspreekt. Deel-
name € 15,- , medewerkers en alumnipas-
houders RU € 7,50; studenten gratis.

Naar Banneux

Zondag 19 december a.s. organiseert de 
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden 
(SPV) haar jaarlijkse Adventswandeling 
vanuit Margraten, Noorbeek en Val Dieu 
naar het bekende Maria-bedevaartsoord 
Banneux in de Ardennen. Gezien het toe-
nemend aantal belangstellenden zullen 
pelgrims ook dit jaar weer gespreid en in 
kleine groepen op pad gaan. 42 kilome-
ters vanaf de kerk van Margraten tussen 
07.00 en 7.30 u.; 36 kilometers vanaf de 
kerk van Noorbeek tussen 7.45 en 08.15 
u.; 25 kilometer vanaf Abdij Val Dieu tus-
sen 10.00 en 10.30 uur. In Banneux is om 
17.30 uur een eucharistieviering. Om 20.00 
uur rijden de bussen terug naar de vertrek-
plaatsen. Een plaats in de bus kost € 10,- 
te reserveren vóór 15 december middels 

info@spvlimburg.nl of (046) 451 47 97. 
Kosten brocure en routebeschrijving € 1,-. 

Informatie: www.svplimburg.nl

Nieuwe liturgische liederen

Zaterdag 12 februari organiseert het Johan-
neskoor te Wageningen een  lieddag met 
nieuwe liturgische liederen van Mariëtte 
Harinck. De teksten van de liederen zijn 
geschreven door voornamelijk vrouwelijke 
dichters als Jannet Delver, Ida Gerhardt, 
Vasalis en Nel Veerman. In de loop van de 
dag worden ca.15 liederen ingeoefend. De 
dag besluit met een vesperdienst met koor 
en solisten. Plaats: Bevrijdingskerk, Ritze-
ma Bosweg 18 Wageningen. 

Opgave uiterlijk 07-02-2011 via e-mail: 
lieddagwageningen2011@live.nl of per post. 
Kosten € 15,- (incl. bladmuziek) op rekening 
6529371 t.a.v. Johanneskoor te Wageningen. 
Meer informatie: www.johanneskoor.nl

Kerstlijn Leger des heils

Het Leger des Heils heeft een speciaal te-
lefoonnummer voor informatie over alle 
driehonderd kerstactiviteiten van de orga-
nisatie door het hele land: (036) 539 7810;  
www.legerdesheils.nl/wat-doet-u-met-kerst. 
De lijn is van 9.00 tot 19.00 u. bereikbaar. 
Naast de traditionele kerstsamenkomsten 
en kerstnachtdiensten zijn er sfeervolle 
candlelightdiensten en speciale vieringen 
voor ouderen of kinderen, vaak gevolgd 
door een lunch of brunch. 

Informatie bij Margreet Kramer-Schutte (036) 
539 81 11 of 06-42707479; e-mail: 
margreet.kramer-schutte@legerdesheils.nl

Kloosterlingen in Brabant

Tot 10 april 2011 staat in Museum voor 
Religieuze Kunst te Uden de expositie 
Kloosterlingen in Brabant. Deze tentoon-
stelling is georganiseerd ter gelegenheid 
van de verschijning van het naslagwerk 
Vademecum van religieuzen en hun kloos-
ters in Noord-Brabant, waarin een alom-
vattend overzicht van de kloostergebou-
wen in de provincie, ook van inmiddels 
verdwenen bouwwerken. Verder een 
overzicht van alle ordes en congregaties 
in Noord-Brabant. De expositie Klooster-
lingen in Brabant verbeeldt de materiële 
sporen van deze, ooit zo rijke cultuur. 
www.museumvoorreligieuzekunst.nl; 
(0413) 26 34 31.

Jan Smits Vademecum van religieuzen en hun 
kloosters in Noord-Brabant, uitgeverij Veerhuis, 

Alpen a/d Maas 2010; € 89,95
ISBN 978 90 8730 032 6

Verdiepingsdag           
          
Vrijdag 28 januari 2011 organiseert de Be-
weging van Barmhartigheid zijn eerste 
verdiepingsdag van het nieuwe jaar. Jan 
Kortie zal op die dag workshops stem-
bevrijding en mantrazingen leiden. Van 
13.30 tot 16.30 u. workshop rond stembe-
vrijding; van 20.00 tot 22.00 u. workshop 
mantrazingen. Locatie: Zin in Werk, Box-
telseweg 58, Vught. 

Aanmelding via e-mail: secretariaat@barmhar-
tigheid.nl of per post. Workshop stembevrijding 
€ 35,-; workshop mantrazingen € 15,- vóór 20 
januari over te maken naar ING  9148656 ten 
name van de Beweging van Barmhartigheid, 
Vught o.v.v. de workshop(-pen).

Wonder boven Wonder  
  
Bijna 50% van de kunstwerken uit de 
tentoonstelling Wonder boven Wonder - 
Outsiderkunst & bijbelverhalen, waarover 
De Roerom in november berichtte, zijn 
verkocht. Alle werken uit de tentoonstel-
ling in het Bijbels Museum zijn te koop. 
De tentoonstelling Wonder boven Wonder 
- nog tot 30 januari open - laat bijbelver-
halen zien door de ogen van kunstenaars 
met een verstandelijke beperking van 
zorgorganisatie Amerpoort. De opbrengst 
komt ten goede aan kunst- en culturele 
projecten van deze zorgorganisatie. En-
kele minuten na opening van de tentoon-
stelling was Maria met Kind van Piet 
Schopping al vergeven. Locatie: Bijbels 
Museum, Herengracht 366-368, 1016 CH, 
Amsterdam. 

Openingstijden en informatie: 
www.bijbelsmuseum.nl 

Piet Schopping Maria met Kind
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Nel Beex

In aanloop naar de stal

Uw parochieblad

We zitten weliswaar nog midden in de 
maand november, maar voor De Roerom 
is kerst al heel erg dichtbij! “Geldt dat ook 
voor de parochiebladen,’’ vraag ik me af. 
Of het donkere weer er debet aan is? Hoe 
dan ook: ik mag ze allemaal goed doorspit-
ten. Maar... het zoeken wordt beloond!

In Kerkvalk, Pastorale Eenheid Valkens-
waard ‘In voorbereiding op Kerstmis 2010 
organiseert werkgroep geloofsverdieping een 
bezinningsochtend. Deze vindt plaats op 
het Pastoraal Centrum aan de Bergstraat in 
Dommelen. Kosten € 3,50. Op zaterdag 18 
december van 10.00-13.00 uur. Aanmelden 
bij het secretariaat van de PEV. Aan de 
precieze inhoud van het onderwerp wordt 
nog geknutseld, maar zal vallen binnen het 
thema licht.’ 
Voor wie er van buiten Valkenswaard 
belangstelling voor heeft: (040) 201 75 74; 
secretariaat-pev@valkenswaard-kerken.nl 

In Oirschot wordt de bezoeker verrast. ‘Op 
19 december van 17.00-19.00 uur vindt 
er voor de 7e keer de kersttocht plaats met 
mooie en sfeervolle taferelen, muziek en 
zang. Op een korte route vlakbij en in de 
Sint Petruskerk staan op verschillende 
lokaties toneel-, zang- en muziekvereni-
gingen die een kersttafereel uitbeelden en 
begeleiden of een kerstrepertoire ten gehore 
brengen. Meer dan driehonderd vrijwilligers 
doen mee om van de kersttocht weer een 
sfeervolle en gezellige tocht te maken. In het 
Boterkerkje worden gedichten voorgelezen. 
Tijdens het voorlezen van een gedicht is dit 
kerkje even gesloten.’
En nu maar hopen, dat het weer geen 
spelbreker wordt. 

Voor iedere liefhebber van muziek en zang 
staat in de Pastorale Eenheid Heilig Kruis 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten iets 
moois op het programma. Parochienieuws 
vermeldt. ‘Kerstconcert door Neva Ensemble 
uit Sint Petersburg. Ook dit jaar geeft het 
Neva Ensemble een concert in de Clemens-
kerk en ook dit jaar weer in de kersttijd 
op 16 december om 20.00 u. Voor Nuenen 
begint het bijna een traditie te worden. En 
wij zullen er alles aan doen om dit mooie 
ensemble voor de komende jaren weer hier 
te mogen ontvangen. … Het Neva Ensem-
ble bestaat uit 5 hoog opgeleide zangers 
en zangeressen en een pianiste. Omdat het 
kersttijd is zijn in het programma meerdere 
Russische kerstliederen opgenomen. Voor de 
pauze Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en 
na de pauze beroemde Russische volks-
liederen.’ Vorig jaar was de kerk vol. Nu 
stampvol? 

Nog een parochie waar een kerstconcert 
wordt gegeven. Winssen, H.Antonius 
van Padua meldt het. Zondag 12 decem-

ber 15.00 uur geeft Vita Nuova in de r.-k. 
kerk in Winssen een kerstconcert. Aan dit 
concert werken mee Dinge Dong o.l.v. Erna 
Steeg, De Bronzen Stemmen o.l.v. Arnold 
Tromp en Vita Nuova eveneens o.l.v. Arnold 
Tromp. Genoemde koren zullen op orgel 
begeleid worden door Arno Bryan. De Bron-
zen Stemmen is een tachtig leden tellend 
succesvol seniorenmannenkoor uit de regio 
Beuningen. Het concert kan u alvast in de 
kerststemming brengen en na afloop is er 
koffie bij de Arend, waar iedereen welkom 
is.’ Om jaloers op te zijn: een tachtig man 
tellend koor! En in een kerk met een goede 
akoestiek, dan kun je geraakt worden!

In Alle Kanten Op Kaatsheuvel heeft 
Philippe van Wersch zijn ‘Praatje uit het 
Straatje”. Daarin schrijft hij: ‘Het is nog 
vroeg maar we willen jullie wel alvast 
uitnodigen voor de traditionele kerstmiddag 
in de Martelarenkerk op 12 december om 
14.00 u. Er zullen weer kerstliederen ten 
gehore worden gebracht en liederen gezon-
gen worden om mee te zingen. Een heerlijke 
voorbereiding op de kerstdagen.’ Hier kan 
gezongen worden door iedereen.

San Salvatorparochie ’s-Hertogenbosch 
wijst ons op een datum om te onthouden. 
‘Op 23 december van 18.00-20.30 u. zal het 
centrum van ’s-Hertogenbosch vol zijn van 
tekenen van hoop. Hoop op een betere toe-
komst. Het Beraad van Kerken organiseert 
dan een groot Kerst Event. Meer koren en 
zanggroepen laten van zich horen zoals het 
Jeroen Bosch Koor, het kwintet Dolcimelo, 
Capella Ducis, Melodiek, Voluum en het 
Koor Den Bosch. Ze zullen te horen zijn in 
de Grote Kerk, de Sint Jan of op de Parade. 
Om 19.30 u gaat het programma op de Pa-
rade door met de grote slotmanifestatie. De 
burgemeester leest het kerstverhaal voor en 
ook een landelijk bekend artiest zal hierbij 
aanwezig zijn. Ook Joris Linssen van Hello 
Goodbye’. Den Bosch heet u welkom!

‘De kersttijd geeft je ook de mogelijkheid om 
eens aan mensen te denken die het finan-
cieel moeilijk hebben. Door ze met Kerstmis 
een royaal en feestelijk pakket te bezorgen.’ 
Gaan de weg van de Emmaüsparochie 
’s-Hertogenbosch is aan het woord en 
voegt eraan toe. ‘Dat gebeurt al jaren in 
de San Salvatorparochie en zou ook in de 
Emmaüs- parochie kunnen gaan gebeuren 
- dit jaar met Kerstmis. Wat is daarvoor 
nodig? Een werkgroep om alles te regelen; 
mensen die helpen bij het samenstellen 
en het bezorgen; geld van hulpvaardige 
parochianen, en goederen bestemd voor een 
kerstpakket. Alles gebeurt heel discreet. We 
geven geen namen door, alleen de samen-
stelling van het gezin, zodat er een pakket 
op maat gemaakt wordt. Wilt u meedoen 
op welke manier dan ook, neem contact op 

met het parochiecentrum (073) 621 70 14. 
Maak Kerstmis extra mooi dit jaar en doe 
mee.’ Een prachtig initiatief, dat ons aller 
hulp verdient! 

Parochie H. Lambertus Udenhout gaat op 
kersttocht. De Torenhaan laat ons het vol-
gende weten. ‘Dit jaar wordt voor de tiende 
keer door de drie parochies Berkel, Enschot 
en Udenhout de kersttocht georganiseerd. 
Je kunt zeggen dat de kersttocht daarmee 
inmiddels deel is gaan uitmaken van het 
jaarritme van deze drie dorpsgemeenschap-
pen. Dit jaar wordt de kersttocht gehouden 
op 18 december van 16.30-19.00 uur in de 
locatie Berkel. Op een traject van ongeveer 2 
km. wordt het kerstverhaal en alles wat er 
mee samenhangt door mensen gespeeld, ge-
zongen of op een andere manier uitgebeeld.’ 
Dat het een mooie kersttocht mag worden!

De Apostelbode, een eerste prachtige 
uitgave van de nieuwe parochie De Twaalf 
Apostelen, samengesteld uit 12 parochies. 
In dit nummer wordt uitvoerig uit de 
doeken gedaan wie, waar en waarvoor ver-
antwoordelijk is en hoe men zal trachten 
contact en feeling met elkaar te houden en 
vooral met de parochianen. Iedere parochie 
krijgt het woord. Vanuit Neder- en Overas-
selt wordt ons het volgende aangereikt. 
‘We moeten weer iets verwezenlijken van 
wat contemplatieve houding heet. Verwe-
zenlijken zeg ik dus en er niet alleen 
interes sant over praten. Overal is actie, 
organisatie, bedrijvigheid; maar waarvan-
daan, van waaruit geleid? Vanuit een 
innerlijk dat niet bij zichzelf thuis is, maar 
denkt en handelt vanuit hetgeen aan de 
oppervlakte ligt, het louter verstand, de wil 
iets te bereiken, de zucht naar macht, bezit 
en genot, die geen contact meer heeft met 
de waarheid, het centrum van het leven, 
het essentiële en blijvende, maar ergens in 
het voorlopige en toevallige rondzwalkt. De 
diepte van de mens moet weer ontwaken. 
In zijn leven moeten weer tijden, in zijn 
dagen weer ogenblikken zijn, dat hij stil 
wordt, in zichzelf keert en zich met open 
hart een van de vragen voorlegt welke hem 
die dag troffen. Ja, hij moet weer bidden en 
mediteren. Romano Guardini.’ 



23DE ROEROM n JAARGANG 25 n NUMMER 4 n DECEMBER 2010www.deroerom.nl

Tot voor kort stond ik nauwelijks stil bij 
het gegeven kwaad. Het geweten spreekt 
ons regelmatig aan, maar dat laten we 
liever onbesproken. Het wordt tijd om 
er aandacht aan te besteden. Wat is het 
kwaad: zijn we het er met z’n allen 
over eens welk gedrag slecht is? En dan 
bedoelen we toch menselijk handelen 
waarmee we een ander kwaad doen?

Hét kwaad bestaat niet
Hoogleraar Anton van Harskamp stelt 
in zijn artikel Het kwaad bestaat niet, 
daarom moeten we er ernstig rekening 
mee houden (2008) dat het kwaad als 
zelfstandige macht niet bestaat. Het zijn 
altijd mensen die in hun subjectiviteit 
vaststellen of iets of iemand slecht is of 
kwaad doet. Het is een taalhandeling. 
Je kunt er twee kanten mee op: weige-
ren kwaad te zien in het doen en laten 
van mensen of alléén maar kwaad zien 
in menselijk handelen. Het kwaad niet 
willen zien kan op verschillende manie-
ren. Het kan gerechtvaardigd worden of 
weggepraat: iemand die crimineel gedrag 
vertoont zal wel een slechte jeugd gehad 
hebben. Of men ziet bepaalde handelin-
gen niet als kwaad maar bijvoorbeeld 
als een vorm van assertiviteit. Wat soms 
meer lijkt op agressief gedrag wordt 
assertief gedrag genoemd. De andere 
houding is, dat men alléén maar kwaad 

ziet in woorden en daden van - bepaalde 
groepen - mensen. In het extreme geval 
wordt gezegd, dat de mens als zwaar 
zondig bestempeld moet worden en dat 
wij enkel en alleen gered kunnen worden 
bij de gratie Gods. 

Niet zo simpel
De Leidse ethicus De Kruijf is het niet 
eens met die tweede kijk op kwaad. Hij 
stelt, dat in ieder mens de neiging zit om 
het goede én het kwade te doen. ‘Er is 
in het leven van iedere mens sprake van 
een fundamentele en tragische dynamiek 
tussen gebondenheid en vrijheid, tussen 
de neiging het kwade te doen én de nei-
ging om het goede te doen.’ De Russische 
schrijver en Nobelprijswinnaar A. Solzje-
nitsyn voegt daaraan toe: ‘Was het maar 
zo eenvoudig! Was het maar zo dat er 
slechte mensen bestonden, die ergens in 
het geniep slechte daden bedreven, zodat 
we ze enkel hoefden af te zonderen en te 
vernietigen. Maar de scheidslijn tussen 
goed en kwaad loopt dwars door het hart 
van ieder mens. En wie is bereid een deel 
van zijn eigen hart te vernietigen?’ 

Een glimp van het kwaad 
Vroeger leefden gelovigen met het beeld 
van een straffende god die als een op-
zichter de zonden van de mensen telde. 
Dat godsbeeld is veelal naar de achter-

grond verdwenen. In plaats daarvan zie 
ik nu mensen lijden onder een stem in 
en door henzelf gecreëerd die hen naar 
beneden haalt. Ik stel in mijn subjectivi-
teit vast, dat ik daarin het gezicht van het 
kwaad herken. Het is echter een vorm 
waarvan ik denk, dat deze onderbelicht 
is. Het is het kwaad dat mensen zichzelf 
aandoen door hun eigen gedachten en 
gevoelens als slecht te bestempelen. Wat 
zij doen of zeggen doet er volgens hen-
zelf niet toe.
Zij stellen daarom hun eigen wensen 
achteraan en passen zich voortdurend 
aan de medemens aan, omdat ‘wat ik 
denk, voel of doe minder belangrijk is’. 
Ze verliezen zichzelf in zorg voor de 
ander. Ik zie steeds meer mensen om 
me heen op die manier lijden onder het 
almaar geven, omdat ze ten diepste niet 
van zichzelf kunnen houden. Daarmee 
verliezen ze het contact met hun diepste 
ik. Om de woorden van Van Harskamp te 
gebruiken: we moeten ernstig rekening 
houden met het kwaad, want in dit geval 
is het een verraderlijke vorm. Deze komt 
namelijk vaak pas aan het licht als men-
sen er ziek van zijn geworden. 

Kwaad verpakt in goed
In mijn werk als psychiatrisch verpleeg-
kundige en ook steeds meer in mijn 
directe omgeving zie ik mensen moe aan 
de zijlijn van het leven staan met klach-
ten van depressieve aard of een burn-out. 
Uit hun verhalen blijkt dat er sprake is 
van contactverlies van die mensen met 
hun eigen ziel. Die is ondergesneeuwd 
door zelfveroordelende gedachten en het 
steeds maar reiken naar de wensen van 
de medemens. Ik stel voor mezelf vast, 
dat dit kwaad is. Het is een misleidende 
vorm, omdat het kwade verpakt is in het 
schijnbaar goede: naastenliefde. Heb uw 
naaste lief, met als voorwaarde daarnaast 
ook uzelf. 

Paulien van Bohemen

Heb uw naaste lief én uzelf  

Theologie studeren roept altijd vragen op. Mensen om me heen vragen of ik 
daar bewijzen in handen krijg dat God echt bestaat. Ik studeer en doordenk, 
maar in plaats van dat ik dichter bij de waarheid kom stel ik God en mezelf 
alleen maar meer vragen. Theologie is een brede studie. Graag deel ik elke 
maand een stukje van die veelzijdigheid met de lezers van De Roerom. 

Voor mensen 
Die de woorden
Liefde
Menselijkheid
Weldaad
Een ander toewensen
Nooit zichzelf. 

Verlos hen God
Van dit kwade pad
Leid hen op de weg
Terug
Naar hun diepste zelf. 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Maria in de bush-bush

Cees Remmers

Maria met de Blauwe ogen is de nieuwste loot 
aan de uitdijende Mariastam in Brabant. Het 
opvallende beeld met lichtblauwe glitterende 
oogschaduw is sinds 25 november het cen-
trum van een gedachteniswand in de kapel 
van het voormalige Huize Assisië in Biezen-
mortel. In Brabant komen steeds meer Maria’s 
met familiaire namen. De alles overtreffende 
is Ons Moeder in Vessem.
Er komen jaarlijks gemiddeld vijf nieuwe 
kapellen bij in Brabant; vrijwel allemaal 
toegewijd aan Maria, zoals 30 oktober jl. de 
Mariakapel in Zijtaart. Ook ver van Brabant 
verrijzen er nieuwe Mariakapellen. In no-
vember pelgrimeerde ik mee naar Paramaribo 
voor de inzegening van de gerestaureerde 
Petrus en Pauluskathedraal,  een bedehuis van 
cederhout, waarnaar het ook sterk ruikt. Net 
het cederhouten sigarenkistje met de bol-
knaks van de pastoor. Peerke Donders kreeg 
er een nieuw grafmonument waar tegenover 
een nieuwe Mariakapel is gebouwd, net als de 
tombe van Peerke bekostigd door de Jacques 
de Leeuwstichting.
Hoogtepunt van de bedevaart was het bezoek 
aan Batavia waar Peerke Donders onder de 
melaatsen werkte. Een gloednieuwe Mariaka-
pel had ik daar in de Surinaamse middle of 
nowhere niet verwacht. Voor mij als Bra-
bantse Mariavereerder een aparte belevenis. 
De devotiekaarsen zakten door de Surinaamse 
hitte als puddingen in elkaar. Je moest goed 
uitkijken om geen kokosnoot op je kop te krij-

gen en de muggen staken me lek. Het zweet liep 
in straaltjes over mijn lijf. Ik bemachtigde bij een 
Indiaanse familie een rozenkrans met een met 
de hand gesneden kruisje. Ik vroeg de vrouw des 
huizes of ze de naam van de Mariakapel kende. 
Nee dus. Daarop liep ik terug naar de kapel en 
doopte haar Maria in de bush-bush. 

* ‘Er is geen teveel aan 
islam maar een tekort aan 
christendom.’
Angela Merkel

* ‘Dogma’s zijn als lan-
taarnpalen; ze kunnen 
je weg verlichten, maar 
alleen dronken mannen 
klampen zich eraan vast 
om niet om te vallen.’
Karl Rahner s.j. 

* ‘In plaats van naar de 
rechter te stappen had 
pastoor Schilder beter naar 
zijn buren kunnen gaan. 
Het is beter dichtbij goed 
te doen dan vanuit de verte 
wierook te branden.’
Brabants Dagblad

* ‘Leer van gisteren, droom 
van morgen, leef vandaag.’
Op ’n tegeltje
 
* ‘Sint Joris is de enige 
heilige die wapens heeft 
gedragen. En dan nog al-
leen om er de draak mee te 
steken.’
Gehoord

* ‘De aartsbisschop 
gedraagt zich als een 
spookrijder die denkt dat 
niet híj maar alle anderen 
fout zitten.’
Ex-perschef mgr. Léonard

* ‘Iemand zei tegen een 
wijs man: u vertelt ons 
verhalen maar maakt 
nooit duidelijk wat ze 
betekenen. En de wijze 
antwoordde: wat zou je 
ervan vinden als iemand je 
fruit gaf en het eerst voor 
je kauwde?’
Ooit gelezen

* ‘Let op met kerst: op het 
ene net wordt het Kerst-
kind doodgepraat, op het 
andere doodgezwegen.’
Fons Jansen

* ‘Ze is zo wispelturig als 
een vlag op een strandtent.’ 
Henri van der Steen in Bra-
bants Dagblad 7/12/’10


