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Lichamelijkheid Februari 2011
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Een van de gevolgen van de discussie rond het 
seksueel misbruik is ongetwijfeld dat de ver-
houding tussen man en vrouw in pastorale 
relaties gefrustreerd kan raken, omdat men 
bang is grenzen te overschrijden of zelfs be-
schuldigd te worden van misbruik. Spontane 
fysieke contacten zoals handen schudden, een 
schouderklopje geven, een liefdevolle streling 
bij ziekenbezoek zijn echter belangrijk in pas-
torale relaties. Maar de pedofilieschandalen 
maken pastores daar bang voor. Ze willen op 
veilig spelen en durven daarom niemand meer 
aan te raken.

Het zal duidelijk zijn dat een professionele en 
een seksuele relatie ethisch niet kunnen wor-
den gecombineerd, omdat machtsongelijkheid 
daarin altijd een rol blijft spelen. Maar dit be-
tekent niet dat aanrakingen d.w.z. lichamelijk 
contact tussen twee personen zonder seksuele 
gerichtheid in een taboesfeer zouden moeten 
belanden. Een aanraking kan immers welspre-
kender zijn dan veel woorden. Natuurlijk zit 
hier een ambivalentie in, omdat je een hand 
of een arm kunt vasthouden op verschillende 
manieren. 

Mensen kunnen in dit opzicht zichzelf iets 
wijsmaken. Daarom moet de pastorale hulp-
verlener zich bewust zijn van de risicofactoren 
bij een lichamelijke aanraking. Zijn woorden 
en daden moeten overeenstemmen met zijn 
gevoelens en opvattingen. Het middel – licha-
melijk contact – moet in overeenstemming zijn 
met het doel – een pastoraal contact. De hulp-

verlener moet attent zijn voor het effect van 
zijn aanraking bij de gesprekspartner. Altijd 
zullen de gevoelens van de gesprekspartner 
voorrang moeten krijgen op die van de hulp-
verlener. Als hiermee serieus en oprecht wordt 
omgegaan, zal dit het pastorale contact ten 
goede komen.

Hoe komt het toch dat lichamelijkheid vandaag 
in zulk een verdachte hoek terechtgekomen 
is? Ongetwijfeld is dit een gevolg van het du-
alistisch denkkader van de kerkelijke traditie. 
Begrippen als geest-lichaam, oneindig-eindig, 
goddelijk-menselijk werden/worden tegenover 
elkaar gesteld. In plaats van een natuurlijke 
eenheid tussen beide polen staan zij tegen-
over elkaar, zodat zij elkaar gaan uitsluiten. 
Het onvermogen om lichamelijkheid positief 
te benaderen heeft bovendien geleid tot mar-
ginalisering van de vrouw. Het vrouwelijk li-
chaam werd geassocieerd met onreinheid en 
zondigheid. De priester kreeg de status van on-
genaakbaar en stond ver boven de partijen. In 
het geval van seksueel misbruik is wel geble-
ken dat de pastor deze positie niet innam.

Het zal broodnodig zijn een positieve visie op 
het lichaam te ontwikkelen, willen we volwas-
sen met elkaar kunnen omgaan. Niet alleen in 
pastorale relaties, maar ook in de gewone om-
gang tussen man en vrouw moet er evenwicht 
komen, om niet te spreken van wederzijds res-
pect.

T.B.

Laatste jaren

De laatste jaren
van dit lange leven

zie ik omgeven
van bijzonder licht,

waarin ik alles,
alles weet vergeven.

Vergeving is een
vriendelijk gericht.

Onder mijn naam staat
in Zijn Naam geschreven:

Vrees niet, uw schuld
heeft voor mij 
geen gewicht.

Geert Boogaard (1908-1990) 
in Naam die oplicht in de 
nacht. Mozaïek Zoetermeer, 
2004

De Roerom had deze maand 
dubbel zo dik kunnen zijn, 
waarmee zij gezegd dat 
enkele artikelen blijven 
liggen. Vooral Gedicht 
Gedacht (5) blijkt uit te 
nodigen om iets op papier 
te zetten. Veel is wél op-
genomen. De bedevaarten 
komen weer (8), hoe gemis 
winst wordt (9), een beken-
de opgezocht (10), wat mis-
sionarissen thuisgekomen 
kunnen (12), een nota over 
islam en christendom (14), 
moedige jongelui vragen 
hulp (16), Marion Meulen-
broek maakt ze mee (17), 
een hartekreet van teleur-
stelling (18), in Amsterdam 
gaan ze vrolijk verder (19) 
en Paulien over lijden (23). 
Daarnaast een scala aan 
korte en langere bijdragen 
van onze vaste medewer-
kers en twee columns op 
maat (16. 18) en één wat 
‘uit de kluiten gewassen’ 
(11). Veel genoegen met 
deze Roerom, zo bont als ie 
is. Trek her en der aan de 
bel voor nieuwe abonnees. 
Het wordt hard nodig!

Redactie
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Dank je wel
 
Dank je wel voor het mooie ar-
tikel in De Roerom. Wij zijn de 
ouders van Anneke de Bot, die 
met groot enthousiasme heeft 
meegedaan aan de biografie 
van Jos Verbeeten. We waren 
die zondag ook bij de feeste-
lijke presentatie van het boek. 
De Roerom kennen we alleen 
van horen-zeggen. Veel kennis-
sen van ons hebben blijkbaar 
het blad. Van verschillende 
kanten werd ons een kopie toe-
gestuurd. Gisteren hebben we 
deze mensen ook het boek la-
ten zien. Een positief geluid in 
een tijd van veel negativisme! 
Hartelijke groet.

Lauri en Jet de Bot, 
ouders van Anneke

Wat een vlegel die man

Op het prikbord in de hal van 
Catharinahof hangt een kran-
tenknipsel dat de gemoederen 
hier heeft geschud. Die nieuwe 
hulpbisschop, Rob Mutsaerts 
(1958), maakt het wel heel 
erg bont met zijn katholieke 
scherpslijperijen. Dat laatste 
woord is van een abt afkom-
stig, die net als wij hier zeer 
is geschokt door de verbijste-
rende uitspraken en veroor-
delingen van deze snotneus-
monseigneur. Maar ja, Rob is 
vriend en handlanger van Cor 
Mennen uit Oss, dus wat wil 
je? De kloosters in onze da-
gen zijn door Robbie veroor-
deeld tot luxe rustoorden met 
oude paters en nonnen zonder 
bezieling. Ik vertaal het even 
uit het hoofd. Vanwege de ge-
lofte van armoede, die de oud-
jes ooit hebben afgelegd, heel 
lang geleden, meent Rob dat 
zij geen eigen vervoer en ook 

geen televisie mogen hebben. 
Zij moeten de ganse dag in ge-
bed zijn, anders is het religieus 
gezien niet goed met hen ge-
steld. Hij doet badinerend en 
schimpt op deze mensen die 
zich onverkort een leven lang 
met hun arbeid en gemoed aan 
de katholieke kerk hebben toe-
vertrouwd. Die Mutsaerts is een 
donderse kwajongen. Hij had 
beter in de kinderwagens kun-
nen gaan, net als zijn oude fa-
milie dat deed in de Roomse, 
kinderrijke tijd, in plaats van 
in de kerk. Nu werkt hij zich 
omhoog in het heilige der hei-
lige en maakt moes van de ge-
lovigen en de gewijde mensen 
die hem zijn voorgegaan. Het 
ziet er slecht uit in kerkenland. 
Maar wat geeft het als je de lad-
der beklimt en de rest omlaag 
kunt trappen omdat je de groot-
ste, de machtigste, ja bijna als 
God zelf bent? En wie maakt 
je wat als je je er ook nog van 
bovenaf toe geroepen voelt om 
dat onevangelische, mensenaf-
straffende maar kerkheiligende 
schopwerk te doen - waar elk 
weldenkend mens van siddert? 
Ja. Ik weet het wel. Kalmte kan 
me redden. Ik moet even ver-
werken wat ik heb gelezen. 
Wat een vlegel is die man! Dit 
kan hij nooit meer goed ma-
ken. 

Ine Verhoeven, 21 januari 2011

Pelgrimstocht 

Ad Wagemakers, redacteur van 
De Roerom, doet de Pelgrims-
tocht die de Vastenaktie met de 
KRO van 7 t/m 10 april organi-
seert; een spirituele vierdaagse. 
Na elke etappe verblijven de 
pelgrims in een (voormalig) 
klooster. Ad hoopt daar te kun-
nen peilen naar het geestelijk 
leven in de kloosters en een 
artikel te schrijven over zijn 
ervaringen. Elke deelnemer 
wordt gevraagd om € 750,- 
sponsorgeld voor het werk van 
de Vastenaktie op de Filippij-
nen. Daarom stelt De Roerom 
zijn lezers in de gelegenheid 
Ad te sponsoren. Dit kan door 
een bedrag - alles vanaf € 0,50 
is welkom - over te maken 
op ABN-Amro Bank, Tilburg 
26.48.19.950; ING Bank nr. 
3406513 ten name van De Roer-Mutsaerts kinderwagen uit 1960

om o.v.v. Sponsoring Pelgrims-
tocht. Zo loopt u met Ad mee. 
Hartelijk dank! Zie ook pag 3.

Ik snap ‘t niet

Vandaag kreeg ik De Roerom 
van februari 2010 in handen en 
vind de tekst op de eerste pagi-
na erg aanspreken. Vreemdeling 
en vervreemding, - dat doe je in 
deze tijd. Ook in onze parochie 
Kaatsheuvel is van alles gaan-
de. Wat het zal worden weet ik 
nog niet. Het lijkt wel of de bis-
schoppen en huidige priesters 
geen pastoraat meer kennen. Ik 
weet dat mgr. Hurkmans inder-
tijd als pastoor in Waalwijk erg 
pastoraal was. Toen hij naar 
Den Bosch verhuisde, kende ik 
hem niet meer terug. En zeker 
niet toen hij bisschop werd van 
het bisdom. En wat gaat er nu 
weer gebeuren in het Bisdom 
Rotterdam? En als je de uitspra-
ken van mgr. Mutsaerts, hulp-
bisschop van Den Bosch, hoort 
over de kloosters en klooster-
lingen, dan snap ik niet dat hij 
zich zo kan uitlaten. Excuus 
is niet op zijn plaats, want hij 
heeft het uitgesproken zonder 
zich te vergewissen wat hij zei. 

Piet de Kort, Kaatsheuvel

Nico bedankt

Helemaal ontroerd was ik door 
het gedicht van Nico Tromp 
Eindbestemming in De Roerom 
van januari. Dit maak ik als 
ziekenbezoeker zoveel mee. 
De eenzaamheid en de onmen-
selijkheid van oudere mensen. 
Het wordt tijd dat wij zelf mo-
gen beslissen als ons leven te 
zwaar wordt. Wij mogen zelf 
ons leven terug geven. God 
zou nooit willen dat er zo ge-
leden wordt op verschillende 
gebieden. Lichamelijk of gees-
telijk. Bedankt Nico voor jouw 
woorden die de situatie heel 
goed beschrijven. 
 
Marijke Vertogen van den Wijn-
gaart, Overasselt

P.S. Een mooi postuum eerbe-
toon van Marijke Vertogen aan 
prof. dr. Nico Tromp msc die 
vorig jaar op donderdag 18 juni 
is overleden. Dit ontroert ook. 
Redactie
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Peer Verhoeven

Geduld een schone zaak

Wie de ketterij aanhangt 
dat de bijbel van kaft tot kaft 
het historische Woord Gods is,
kan tot gevaarlijke conclusies komen.
(Scheurkalender van de bijbel 30/05/11)

Van zwart tot zwarter

Wie de naam hebben
vroeg op te staan kunnen gerust
tot twaalf uur blijven liggen.
Ook dan verandert er niets 
aan hun naam en faam. 

Maar omgekeerd is ook waar.
Eéns gejokt altijd leugenaar.
Eenmaal zwart gemaakt
valt niet meer wit te wassen.
En van iemands vlekje maakt 
de straat al gauw een bonte koe.

Het is tijd te bekennen dat dit
kerk en christen niet vreemd is
en dat het zelfs teruggaat 
tot aan het allereerste begin, -
hoe heilig het toen ook 
allemaal zou zijn geweest.

Het moet niemand verbazen
wanneer Maria Magdalena
en Judas Iskariot daarvan 
de dupe blijken te zijn.
Maar vooral - eeuwen lang
tot bloedens toe - het joodse volk.
 
Antwoord in de vraag

‘Men moet geduld hebben
met ’t onopgeloste in het hart
en proberen 
de vragen zelf lief te hebben
als ontoegankelijke ruimtes, 
als boeken geschreven in 
een volkomen onbekende taal.

Wie deze vragen heeft 
leeft misschien geleidelijk,
zonder het te merken, 
op een ongewone dag  
binnen in het antwoord.’
(Rainer Maria Rilke 1875-1926)

Het zorgwekkende probleem
van hedendaagse mensen 
is niet dat zij de antwoorden 
niet weten, maar dat zij 
de vragen ontlopen, deze met veel 
en méér toedekken, laten afsterven. 

Bezinnen

Het oude is zó gesloopt;
het nieuwe opbouwen
vergt tijd en geduld.
 
Vraagtekens leiden vaak 
tot betere oplossingen
dan uitroeptekens.

Net zo min als koren
zaai je vrede en begrip 
met gebalde vuist. 

Voorbeden

Laat je niet verleiden
tot meer dan je kunt,
tot opboksen tegen elkaar,
tot ellebogenwerk.
Zoek de goede geest.
in zaak en vermaak.

Hang je niet op
aan resultaat en succes,
aan applaus van anderen 
en de loftrompet buiten.
Kweek in eigen hart
zélf vreugde en vrede.

Heb smaak in het leven,
in wat sober en sereen is,
in de stilte die spreekt
en de rust die goed doet.
Beleef het leven gedeeld
in omzien naar elkaar.

Voor hen

Mensen die aanhoudend 
sukkelen met hun gezondheid,
permanent op hulp van anderen 
zijn aangewezen 
niet van hun plek kunnen.
Bid, steek een hand toe.

Mensen die geweld en
dodelijke armoe zijn ontvlucht
in den vreemde beland
en andermaal worden opgejaagd
weggejaagd teruggejaagd.
Bid en toon mededogen.
	
Mensen die gekwetst
en zwaar getroffen 
de moed opgeven
geen perspectief meer zien
alle vertrouwen opzeggen.
Bid en blijf in hun buurt.

Het	laatste	woord	over	waar	het	heengaat	met	geloof	en	geloofsgemeenschap	
is	nog	lang	niet	gesproken.	Sommigen	wachten	er	niet	op	en	vertrekken.	An-
deren,	onder	wie	ook	jongeren,	behouden	liever	het	oude	vertrouwde	en	zien	
geen	reden	op	zoek	te	gaan.	Weer	anderen	weten	dat	het	half	werk	blijft,	maar	
proberen	keer	op	keer	iets	van	harte	te	verwoorden.	

Van 7 tot 10 april; informatie via 
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht

Pelgrims zijn we allen:
van eerste stap tot laatste gang
van schoot tot dood.

Pelgrims zijn we allen: 
arriveren en weer vertrekken 
elk thuis een doorgangshuis. 

Pelgrims zijn we allen: 
wie weet waardoor gedreven
wie weet door wie gewenkt. 
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Gérard van Tillo

Stenen

Op de televisiebeelden over de strijd tus-
sen Israël en de Palestijnen zijn soms 
beelden te zien van Palestijnen die Israë-
lische soldaten met stenen bekogelen. Dat 
gebied ligt bezaaid met stenen, zodat er 
gemakkelijk gebruik van gemaakt wordt 
bij vijandelijkheden. Meer dan 3.000 jaar 
geleden was dat ook al zo. Toen behoorde 
het gooien met stenen tot de officiële oor-
logvoering en gebruikte men slingers en 
toestellen om het bereik groter te maken. 
Ook in ander wapentuig van die tijd werd 
vaak steen toegepast. Steniging als straf 
bestaat nog steeds, met name in islamiti-
sche landen. In de oudheid lag de straf-
plaats buiten de stad en werd de steniging 
uitgevoerd door burgers van de stad waar 
de veroordeelde woonde. Maar er waren 
ook meer vreedzame toepassingen. Stenen 
werden ook gebruikt als markering van 
bijvoorbeeld de akkergrenzen, een graf of 
als gedenksteen. 

Bouw
Kalksteen werd gebruikt als bouwmateri-
aal voor de huizen in het bergland. Hier-
van kwamen verschillende soorten voor 
met telkens andere eigenschappen, die 
dan ook verschillende toepassingen von-
den. Een bijzonder soort is de mizzi, die 
er uitziet als marmer. Een andere variant 
is de malaki, waarin de rotsgraven wer-
den uitgehouwen. Voor de bouw werd 
meestal kakuli gebruikt, die gemakkelijk 
kan worden bewerkt. De steensoorten 
die men nodig had werden gehouwen uit 
het gebergte en zo nodig gepolijst. Om de 
muurverbindingen te verstevigen werden 
grote rotsblokken als fundamenten en als 
hoeksteen gebruikt. Dit is met name be-
langrijk bij huizen die op een helling ge-
bouwd worden, omdat ze anders door het 
water kunnen worden meegesleurd. Het 
zijn omstandigheden die in de evangelie-
verhalen terugkomen om te attenderen 
op geestelijke realiteiten. De stadspoorten 
werden extra versterkt. Maar als de con-
structie van een gebouw verstoord werd, 
de stenen uitgesleten waren of verbrijzeld 
werden, kon het bouwwerk instorten en 
bleef er geen steen op de andere, zoals dat 
gebeurde met de tempel en met de hele 
stad Jeruzalem. 

Gereedschap
In het kalksteen van Palestina komt veel 
silicium voor, een harde steensoort die 
er asgrauw uitziet en zijn naam ontleent 
aan het Latijnse silex (vuursteen). Als je 
het stukslaat ontstaan brokstukken met 
scherpe, schelpvormige breukvlakken. In 

de oudheid werd dit toegepast bij gereed-
schap zoals beitels, boren en messen. De 
stenen messen werden gebruikt bij de be-
snijdenis. Dit is opmerkelijk, omdat in de 
tijd van de uittocht al metalen zoals ko-
per, brons en ijzer werden toegepast. Het 
gebruik van een stenen mes kan verklaard 
worden door de voorliefde voor oude ge-
bruiken bij de cultus. Verder waren veel 
andere gebruiksvoorwerpen gemaakt van 
steen, zoals bijlen en houwelen, perskui-
pen, zetels, schietloden en uiteraard ook 
vuurstenen, molenstenen en afsluitdeksels 
van putten en graven.

Masseben
Ook veel cultusvoorwerpen werden ver-
vaardigd met gebakken klei of ze waren 
van natuursteen. Een voorbeeld van dit 
laatste zijn de stenen tafelen van Mozes. 
Omdat steen als niet ontvankelijk gold 
voor levitische onreinheid, gebruikte men 
stenen kruiken voor het reinigingswa-
ter. De altaren moesten van ongehouwen 
steen zijn. Soms is steen ook een bena-
ming voor een afgodsbeeld. Verder waren 
er de masseben. Dit betreft stenen die voor 
cultische doeleinden waren opgericht, bij-
voorbeeld als herinneringsteken aan een 
belangrijk gebeuren of als wijstenen in 
combinatie met een altaar of als altaar. Er 
waren ook masseben die golden als repre-
sentanten van de mannelijke godheid, een 
cultus overgenomen van de Kanaänieten 
die ten strengste verboden was. Zulke ste-

nen werden zo spoedig mogelijk verwij-
derd. Hierdoor zijn later ook masseben 
weggehaald, die niets met deze cultus te 
maken hadden.

Symboliek
Evenals bij ons was ook in de oudheid de 
bouwwereld in hoge mate bepalend voor 
het leven van de mensen. Daarom kre-
gen de bouwmaterialen, bouwwijzen en 
gebouwen ook een symbolische beteke-
nis. Veel huizen waren opgetrokken met 
leem. Belangrijke onderkomens zoals de 
tempel en de huizen van magistraten en 
rijke kooplieden waren stenen gebou-
wen. Wie niet rijk was, had geen steen 
om zijn hoofd op neer te leggen. In te-
genstellingen van het zachte, levende en 
buigzame tegenover het onbuigzame en 
levenloze vertegenwoordigde steen uiter-
aard de harde kant. Zo wordt in de ver-
halen God soms tegenover steen gesteld, 
evenals mens, vlees en brood. Dan zijn er 
nog de edelstenen die staan voor pracht 
en rijkdom. In de Apokalyps zijn de mu-
ren van het toekomstig Jeruzalem opge-
bouwd uit edelstenen en weerspiegelen 
de zuivere lichtglans van God. Zoals ook 
in onze tijd wel voorkomt werden stenen 
soms gepersonifieerd, bijvoorbeeld waar 
stenen optreden als aanklager tegen on-
recht en geweld. Matteüs zegt, dat God uit 
stenen Abrahamskinderen kan verwek-
ken, wat lijkt te verwijzen naar een tekst 
bij Jesaja waarin Abraham met een rots 
wordt gelijkgesteld. Eveneens bij Matteüs 
wordt Petrus door Jezus de rots genoemd 
waarop hij zijn Kerk zal bouwen. In de-
zelfde geest noemt Paulus de christenen 
bouwstenen van de Kerk. Petrus noemt ze 
in zijn eerste brief levende stenen van een 
geestelijk gebouw die hun geestelijk leven 
danken aan de levende steen Christus.

Fundament
De Messias wordt in de teksten wel aan-
geduid als tempelsteen en als fundament 
van de nieuwe tempel. De Hebreeuwse 
woorden die daarvoor worden gebruikt 
betekenen letterlijk aan de buitenkant 
liggend, zodat het zowel om een hoek-
steen als om de sluitsteen kan gaan. In 
de nieuw-testamentische teksten worden 
beide beelden op Christus toegepast. Spre-
kend over het beeld van de hoeksteen zegt 
Lucas: Iedereen die over die steen struikelt 
zal gebroken worden en iedereen op wie 
die steen valt zal worden verpletterd. Dit 
aspect van onheil komt ook naar voren in 
de uitdrukking steen des aanstoots, die op 
verschillende plaatsen in de teksten voor-
komt. Of de steen Christus iemand heil of 
onheil brengt hangt af van of er sprake is 
van geloof. 

In	rotsachtige	streken	liggen	de	stenen	voor	het	oprapen.	In	de	bijbelse	tijd	
werden	ze	voor	veel	doeleinden	gebruikt.	In	de	religie	spelen	ze	dan	ook	een	
belangrijke	rol.

Graven en gedenkstenen op de helling van de Olijf-
berg te Jeruzalem (© Foto: J. Maisel in C. Thubron 
e.a. Jeruzalem
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Mensen voor mensen

Ik heb mijn geloof gezet 
op mensen; zonder geloof 
in mensen ben ik niets.

Ik heb mijn hoop gezet 
op mensen; zonder hoop 
op mensen ben ik niets.

Ik heb mijn liefde gezet 
op mensen; zonder liefde 
voor mensen ben ik niets. 

Ik heb mijn vertrouwen gezet 
op mensen; zonder vertrouwen 
in mensen ben ik niets.

Toen ik een kind was, was er 
de lach van mijn vader en moeder, 
mijn zuster en broeder.

Nu ik oud ben, weet ik dat 
de ultieme vreugde van mensen 
nog steeds van mensen afkomstig is.

Zij die goed zijn, maken God. 
Zij beleven Gods evenbeeld. 
Zij leven en geloven in de Liefde. 

Geïnspireerd op 1 Korinthiërs 13.

Ine Verhoeven

Wallen

Het zit vermoedelijk in de genen
dat ze nu ook bij mij verschenen.
Mijn gezicht lijkt soms wel opgezet, 
vooral zo ’s morgens net uit bed.
De camouflagestick misschien?
Nee, ik moet ze onder ogen zien.

Anne Franken 3/1/2011 

God zoeken  

wij zoeken u gedurig
en vinden soms een vonk van u
dat maakt ons zoeken vurig
en verder gaand in hier en nu

wij vinden u onvindbaar
en nimmer zijn we uitgezocht
u bent voor ons onhaalbaar
ons altijd voor op onze tocht

gij nooit geheel gevonden
aanhoudend groter dan ons hart
mijn geest kan niet doorgronden
die taal en tong verwart

wij zoeken en wij vinden
en zetten steeds ons zoeken voort
hij deelt zich mee aan zijn beminden
geheimenis dat onze rust verstoort

wij zoeken samen en altijd
door streven en gemis verbonden
door vondst naaar vondst geleid
en zoeken die ons heeft gevonden

Nico Tromp msc

Droom

Ik droomde een schoon gedicht over
hoe ik mezelf gaf in algehele toewijding
en hoe ik klaar stond in onbaatzuchtige liefde.

Met kloppend hoofd stond ik op om
de opzienbarende woordenvondst te noteren
de volgende morgen las ik slechts wartaal.

Frans Boddeke

Geduld

Hoe dor ook nu nog alles is,
de lente zal toch eens gaan komen;
je voelt aan het groot gemis
en ziet het aan de zwarte bomen.

Er is geen dood zonder herleven,
geen hunkering die enkel wacht;
want alles is met al verweven:
het voorjaar met de winternacht.

Maar eerst moet er nog stilte zijn,
verbeiden van wat zich zal tonen 
en soms doet dat verlangen pijn -
we schromen daarin lang te wonen;

de bomen zijn al aan ’t herleven,
dus wat geduld, wat meer dan even.

Adeleyd 2011

Vasten

Vasten is genezen van overdaad en 
de onstilbare honger naar steeds meer. 
Stoppen met genoeglijk navelstaren 
en denken in termen van koopkracht.

Maar vasten is niet alleen 
leren leven met minder; het is ook 
leren leven en genieten van méér, 
meer vrijheid, samen met anderen.
Hoe vrij voelt het niet als we ons 
los maken van de drang naar bezit, 
drukke agenda’s, dwingende gewoontes. 
En hoe bevrijdend is het 
als anderen, mede door onze steun, 
zich kunnen ontworstelen aan honger, 
onderdrukking en onrecht.

Vasten is grenzen stellen 
aan je eigen genoeg en ervaren 
wat de kracht van delen is.

Vrij naar Kapelkrant Gemert 3/2/2011;
info@kapelgroep-gemert.nl

Kracht uit zwakte

Als je lijdt en 
in een doodlopende straat zit, 
loop je vast met het beeld 
van een almachtige God. 
Alleen als je God kunt ervaren 
als degene die met jou 
in de ellende zit, weet je 
dat er iemand naast je loopt, 
die meemaakt wat jij doorleeft…
Die zwakheid van God 
is een enorme kracht.

Gabriël Ringlet

Gedichten, gebeden, 
compact geformuleerde 
gedachten komen in 
aanmerking opgenomen 
te worden in Gedicht 
Gedacht. Uit de vele 
toezendingen maakt de 
redactie naar eer en 
geweten een keuze. 

Evenwicht

Evenwicht daar gaat het om. 
Hoofd in de wolken
voeten stevig op aarde 
en leven vanuit het hart.

Parochieblad Groesbeek 1/1/2011
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Wanneer schapen niet luisteren
Huub Schumacher

Mensen en dieren zijn gevoelig voor 
klank; ze laten er hun gedrag door 
bepalen. Zo lopen er hier voor de poort 
schapen tegen de dijkwand. Baasje Wout 
hoeft maar te roepen en - gevoelig voor 
zijn stem - spurten ze op hem af.

Even door voor schapen
Jezus zinspeelt daarop. ‘Mijn schapen 
luisteren naar mijn stem.’ (Johannes 
10,3) Mensen met schapen vergelijken is 
wellicht een beetje onhandig. Jezus wist 
dat elk beeld mank gaat. Vandaar dat de 
evangelies een grabbelton van beelden 
zijn. Jezus tovert telkens andere beel-
den uit de mouw voor het geval iemand 
voor een bepaald beeld ongevoelig is. 
Elk schaap is weer een ander wonder 
en daarom moet er keuze zijn. Dit keer 
heten mensen schapen en die zijn uiterst 
gevoelig voor een vertrouwen wekkende 
stem. 

Veel’stemmig’ licht
Mensen willen zo’n betrouwbare stem 
horen. Die raakt iets in hen, misschien 
wel het hart, hun persoonlijke kern! Een 
betrouwbare stem suggereert een richting 
die mensen bij hun bestemming brengt 
en die ze als heilig aanvoelen. Het kan 
de stem zijn van iemand met wie je het 
leven deelt, van je geweten, je geloofs-
gemeenschap, de bisschop, een mens in 
nood, iemand die je nodig heeft; of van 
je chef, van een toevallige voorbijganger 
met wie je aan de praat raakt of wellicht 
de stem die opklinkt in oude verhalen, in 
een gedicht of lied. Zodra die stemmen je 
levensoriëntatie raken word je vanbinnen 

een beetje warm. Je wordt er door aange-
sproken, gaat voelen dat ook jij mee mag 
doen, van belang bent, als mens meetelt, 
staat in iets groots … iets wat je moeilijk 
naam kunt geven maar wat je wel degelijk 
voelt! Velen kregen er van jongsafaan een 
naam voor mee: God. God ‘spreekt’ dus 
- indirect - tot jou door al die stemmen. 
Je moet ineens denken aan ‘veelstemmig 
licht, om aan te horen zolang ons hart 
nog slagen geeft’, dat ‘verboden’ pracht-
lied van Huub Oosterhuis.

Kan ook den duvel zijn
Iemands stem aan God toedichten kan 
alleen wanneer die stem dieper wil, je 
houding wil raken en, met inachtneming 
van je eigen vrijheid, je bewust wil maken 
van de gevolgen van je keuzes voor het 
welzijn van jezelf en van de wereld om je 
heen. Als je het gevoel hebt dat de stem 
over je heen walst, dan is het oppassen 
geblazen; dan kan die wel eens van den 
duvel zijn. De stem waar God doorheen 
klinkt vertelt je niet hoe je geld te beste-
den of te beleggen of welke mode je moet 
volgen of dat het condoom verboden is. 
Deze stem appelleert op onze levensroe-
ping. Ze zegt zakenlui dat ze geroepen 
zijn eerlijk en humaan te zijn voor hun 
werknemers… ambtenaren dat ze achter 
de zoveelste wachtende in de rij een méns 
moeten blijven zien … verpleegkundigen 
om in de vragende ogen van patiënten 
hun bange onzekerheid te lezen … kerk-
besturen om voeling te houden met de 
veranderende tijd. Deze stem dwingt niet; 
ze nodigt alleen maar uit en laat jou de 
keuze.

Trappen er niet meer in
Zo gauw de stem van leidinggevenden in 
maatschappij en kerk geen vertrouwen 
wekt in de eigen capaciteiten en keuze-
mogelijkheid van mensen en hen plomp-
verloren dingen opleggen waar zij niets 
bij voelen, dan ‘horen’ ze onmiddellijk 
dat het deze lieden niet om andermans 
belang maar om het stillen van eigen 
machtshonger begonnen is. Daar trappen 
schapen van vandaag niet meer in, zeker 
niet in een tijd als de onze waarin kerklei-
ders - goddelijk arrogant - het nog steeds 
presteren bevelen uit te vaardigen over 
dingen die moeten zoals zij vinden dat ze 
moeten. Eigentijdse schapen horen daar 
eerder den duvel in dan wat anders. 

Mijter van de kop 
Aangestoken door die ‘Droomstem van 
het goede leven voor alle mensen’ moeten 
kerkleiders zich geroepen weten om met 
hun stem bij mensen het vertrouwen in 
eigen capaciteiten te wekken. De bisschop 
maakt niet uit hoe zij aan een parochie 
vorm moeten geven … alsof zij dit zelf 
niet kunnen! Ze mogen van hem verwach-
ten, dat hij hen bemoedigt en continu op 
de hielen zit om zélf te bouwen aan een 
geloofsgemeenschap, die nu haalbaar en 
hén op het lijf geschreven is. Hij moet 
zich de mijter van de kop praten om hen 
aan te zetten zélf creatief te zijn en ter 
plaatse vorm te geven aan Jezus’ droom: 
het geluk voor alle mensen! Als mensen 
van elkaar die vertrouwengevende stem 
mogen horen - ook al komt die stem lang 
niet altijd gelegen - dan gaan ze hun eigen 
bestemming ontwaren. Geen mens kan 
zonder die stem. In die stem klinkt door 
dat zijzelf op hun beurt met eigen stem 
anderen moeten helpen hun bestemming 
te vinden. Waar anders haalt God zijn 
stem vandaan? 

Tegen alle misleiding in
De bijbel blijft tegen alle misleidende 
stemmen van onze verwende reclame-
maatschappij in stem geven aan het 
visioen dat alle mensen bestemd zijn voor 
‘eeuwig leven’! Met eeuwig is niet on-
eindig veel jaren bedoeld. Bij het bijbelse 
visioen dat alle mensen ‘bestemd zijn tot 
eeuwig leven’ gaat het om Gods droom 
dat wij door onze houding en daden nu 
al dieper geworteld kunnen geraken in 
wat er in ons leven echt toe doet! Dan im-
mers raken we aan die Oerliefde, aan God 
zelf, die voor zijn project ‘een menselijke 
wereld’ geen enkel mens wil missen. De 
hoop onze bestemming te vinden en de 
hunkering naar die vertrouwenwekkende 
stemmen zitten ons in het bloed. Schapen 
als we zijn luisteren we niet naar andere 
stemmen. 

Gebeurt	er	in	de	wereld	een	ramp	van	formaat	dan	klinkt	daags	erna	via	de	
radio	een	dringende	oproep	om	financiële	hulp,	uitgesproken	door	een	voor	zeer	
velen	bekende	stem.	Zo’n	stem	wekt	ogenblikkelijk	vertrouwen.	Kennen	gelovi-
gen	van	die	stemmen?	Lees	Handelingen	13,14.43-52	en	Johannes	10,27-30.	

(© Foto: Ransdorp)
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Etty Hillesum was een jonge 
Nederlandse vrouw van joodse 
komaf die aan het begin van de 
bezettingsjaren in Amsterdam 
leefde en studeerde. Hoewel er 
zich verscheidene gelegenhe-
den voordeden om te ontsnap-
pen aan deportatie naar het 
vernietigingskamp, maakte zij 
daar geen gebruik van. 

Negenentwintig geworden
Zij kreeg een baantje bij de 
joodse raad. Eenmaal in het de-
portatiekamp in Westerbork is 
zij bezig het lot van de mede-
gevangenen te verlichten. Ge-
tuigenissen verhalen daarover. 
Grote indruk maakten haar 
brieven uit Westerbork waarin 
zij beschreef wat zij om zich 
heen zag gebeuren. De histo-

Hartstochtelijk
Etty Hillesum was geen conventionele 
vrouw. Eerder een vurige en hartstochte-
lijke persoonlijkheid, maar ook een waar-
heidszoeker, zinzoeker en godzoeker. De 
geestelijk groei van Etty Hillesum zoals 
die is neergeslagen in haar dagboeken 
maakt ook bij herlezing grote indruk. 
‘Goed, deze nieuwe zekerheid dat men 
onze totale vernietiging wil, aanvaard ik. 
Ik wéét het nu. Ik zal anderen niet met 
mijn angsten lastig vallen…’ Een dergelij-
ke passage - er zijn er vele van dit kaliber 
- is diepbedroevend, tragisch en heroïsch 
tegelijkertijd; de lotsaanvaarding getuigt 
van grote levensmoed. 

Uitverkoren bloedsomloop
Hillesums dagboek geeft ook een inkijkje 
in het leven van het Amsterdam tijdens 
de oorlogsjaren, wanneer de maatregelen 
tegen de joodse mensen steeds dwingen-
der worden. 
‘Toen was er dat lokaal vol zon … Uit de 
nabijzijnde klas kwamen kinderliedjes; 
heel zuiver en bijna aandoenlijk klonk 
het. Die klerken en die juffrouw achter 
de tafel zal ik niet gauw vergeten om 
de zeldzame gedistingeerdheid, begrip 
en zeer beschaafde humor, waarmee ze 
deze merkwaardige zaak behandelden. 
Geen medelijden of verontwaardiging, 
maar een bijzondere zachtheid en men-
selijkheid ging er van die paar mensen 
met hun kantoorgezichten uit. Ik kreeg 
het gevoel of we de spreekkamer van een 
dokter binnen waren gekomen. Er klonk 
geen luid woord, alles ging even geruis-

loos, waarmee die paar Hollanders tegen-
over dat stukje Jodendom stonden. Een 
dame vroeg: moeten kinderen beneden 
de 15 jaar ook aangemeld worden, waar-
op een van die kerels met een opgewekte 

Rob van der Zwan

Na dertig jaar Etty Hillesum lezen

Najaar	1981	werden	de	dagboeken	van	Etty	Hillesum	gepubliceerd.	Hoewel	
eerder	al	mensen	bekend	waren	met	haar	brieven	uit	Westerbork,	betekende	
deze	publicatie	een	echte	doorbraak.	De	dagboeken	van	Etty	Hillesum	maak-
ten	grote	indruk	in	de	Lage	Landen.

ricus Jacques Presser die begin jaren zes-
tig de geschiedenis van de ondergang van 
de Nederlandse joden beschreef, verwijst 
meerdere malen naar deze brieven. Etty 
Hillesum bleef de gang naar het vernie-
tigingskamp niet bespaard. Samen met 
haar ouders en broer Mischa - haar andere 
broer Jaap volgde later - werd zij in 1943 
gedeporteerd. In november van dat jaar is 
zij in Auschwitz omgekomen. Zij was ne-
genentwintig.

Een generatie opgeschoven
Net als vele anderen heb ik de dagboe-
ken van Etty Hillesum begin jaren tachtig 
gelezen. Dertig jaar later heb ik ze herle-
zen. Eenmaal aan het lezen, realiseerde 
ik mij dat ik haar werk voor het eerst las 
als jongen van twintig, enkele jaren jon-
ger dan Etty Hillesum. Nu ben ik vijftiger, 
generatiegenoot van haar geliefde Julius 
Spier. Een merkwaardige gewaarwording 
aangezien ik S. - zoals Spier wordt aan-
geduid - zag als ‘die oudere man’. Ik, de 
lezer, ben een generatie opgeschoven. De 
dagboeken staan vol bespiegelingen over 
kleine en grote zaken. Naast het werk van 
de Duitse dichter Rainer Maria Rilke is 
het de persoon Julius Spier die grote in-
vloed zal hebben op Etty Hillesum. Aan-
vankelijk is zij klant in zijn praktijk als 
handleeskundige. Al snel raakt zij hele-
maal verslingerd aan deze uit Duitsland 
gevluchte jood die bijna twee keer zo oud 
is als zij. Daarnaast woont zij in huis bij 
Han Wegerif, zestiger, accountant, met 
wie zij ook een relatie heeft en regelmatig 
het bed deelt. 

grijns zei: Mevrouw, al zijn 
ze een uur oud.’
Dit tafereel in een Amster-
damse school speelde zich 
af op 19 maart 1941. Etty 
Hillesum heeft, zo noteert 
zij om 12.00 uur: ‘…zojuist 
even aangifte gedaan van 
m’n uitverkoren bloedsom-
loop.’ Deze registratie van 
haar jood-zijn zoals die op 
een pragmatische manier 
vol ‘on-dramatiek’ plaats-
vond, is misschien wel de 
meest dramatische passage 
in het dagboek. In hoeverre 
beseften de aanwezigen - 
voor en achter de tafel - de 
betekenis van deze registra-
tie? Hoe vaak hebben die 
paar Hollanders later hier-
aan nog teruggedacht?

Onrecht en leed
Wat een onrecht is mensen in die tijd aan-
gedaan. Wat een leed is die tienduizenden 
overkomen. De berichten van Hillesum 
over de gebeurtenissen in Westerbork zijn 
zo pijnlijk en schrijnend om te lezen: de 
naderende transporten, de ontreddering 
van families, van vaders en moeders, van 
zwangeren, van moeders met zuigelingen; 
de onzekerheid, de angsten om zichzelf 
en om de geliefden. Etty Hillesum - de 
chroniqueur bij uitstek - stuit zelf vaak op 
de onmacht erover te schrijven.

Mahnmal
De godzoeker Etty Hillesum heeft altijd 
veel belangstelling gehad van lezers van 
bijvoorbeeld het voormalige tijdschrift De 
Tijd, dagblad Trouw, Volzin en ook De 
Roerom. Het dagboek van Etty Hillesum 
functioneerde - zo leek het soms - als een 
bewijs voor de waarde van een religieuze 
levensinstelling. Het is gemakkelijker om 
de geestelijke ‘heroïek’ van Etty Hillesum 
tot je te nemen dan de horribele omstan-
digheden waarin zij leefde en stierf. Het 
dagboek van Etty Hillesum heb ik na 
dertig jaar gelezen en ervaren als een ge-
denkteken, Mahnmal zoals het Duits zo 
treffend uitdrukt. Het is een document 
waarin de grootheid en de laagheid van 
de mens elkaar in de houdgreep houden: 
ontroering en weerzin, bewondering en 
afschuw. Het is een explosief mengsel, 
brandstof om de waakvlam van de herin-
nering brandend te houden. 

Woning kampcommandant Westerbork die gerestaureerd gaat worden (© Foto: 
Jan Lafeber)
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Moergestel kent een eeuwenoude verering van 
Ermelindis, naar wie de Moergestelse reuzin is 
genoemd. De reis naar Meldert staat onder lei-
ding van Moergestelaar Paul Spapens, specialist 
op het gebied van volksdevotie en heiligenver-
ering.

Echt
Ermelindis is een Brabantse heilige uit de zesde 
eeuw, die vermoedelijk echt heeft bestaan wat 
lang niet van alle heiligen uit de begintijd van 
het christendom gezegd kan worden. Haar ge-
beente bevindt zich in een zeer oude, kostbare 
schrijn in de vroeg-gotische Ermelindiskerk van 
Meldert. In de vijftiende eeuw kwam de ver-
ering van de heilige in Moergestel terecht en 
bleef daar bestaan tot in de jaren ’60. In de kerk 
van Moergestel bevindt zich een beeld van rond 
1500. Naar dit beeld is reuzin Ermelindis, die in 
optochten wordt meegedragen, gemodelleerd. 

Uniek
Ter gelegenheid van de opening van cultureel 
centrum Den Boogaard in 2007 organiseerde 
de Stichting WieKentKunst met veel succes een 
processie ter ere van Ermelindis. In deze proces-
sie liep een delegatie mee uit Meldert. Toen zijn 
de oude banden tussen Moergestel en Meldert 
aangehaald. In 2008 deed een kleine afvaar-
diging uit Moergestel met het vaandel van Er-
melindis mee aan de processie in Meldert. Het 
is een prachtige traditionele processie met onder 

meer twee rustaltaren. De route loopt vanaf de 
kerk door het Vlaamse heuvelland. Zeker bij 
goed weer een unieke ervaring. Omdat er een 
aanhoudende belangstelling was om ook eens 
een keer mee naar Meldert te gaan, is nu beslo-
ten op tweede pinksterdag een pelgrimsreis te 
organiseren. 

Hele dag
Meldert ligt op één uur en drie kwartier rijden 
van Moergestel. Deelnemers moeten vroeg uit 
de veren. Het programma begint om 9.00 uur 
met de traditionele zegening van de Ermelindis-
put. Om 9.30 uur volgt de Heilige Mis en om 
10.30 uur de processie. De deelnemers worden 
ontvangen en begeleid door een vertegenwoor-
diger van het parochiebestuur. Alles bij elkaar 
moet gerekend worden op een hele dag. Aan-
sluitend op de deelname aan de processie wor-
den nog een of twee cultuurhistorisch interes-
sante objecten bezocht. Daarbij kan worden 
gedacht aan een klooster of een kerk of aan 
Hoegaarden. 

Melden
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de 
reis per auto - carpoolen - of per bus gemaakt. 
Eerst moet blijken hoe groot de belangstelling 
is, zodat dan ook de kosten per persoon duide-
lijk worden. Wie mee naar Meldert wil kan dit 
laten weten via e-mail paulspapens@home.nl of 
per telefoon (013) 513 30 72.

Paul Spapens

Naar Ermelindis in Meldert 

Sinds	mensenheugenis	trekt	op	de	ochtend	van	tweede	pinksterdag	een	processie	ter	ere	
van	de	Heilige	Ermelindis	door	Meldert,	een	Vlaams	plaatsje	bij	Hoegaarden.	Dit	jaar	
wordt	vanuit	Moergestel	een	bedevaart	naar	deze	Meldertse	processie	georganiseerd.	

De schilderachtige Ermelindis-processie doet de tijd van het Rijke Roomse Leven herleven (© Foto: Paul Spapens)

Ronde Tafelhuis
8 apr. zaal 19.30 u. Film 
‘Doubt’. 
(013) 455 37 98 
www.rondetafelhuis.nl 

De Achelse Kluis
6 mrt. 15.00 u. Religieus 
concert.
(040) 206 99 55 
abdij@achelsekluis.org 

Abdijavond
23 februari, Dommelhof, 
Neerpelt 20.15 u. film Des 
Hommes et des Dieux.
0032(0)11 80 50 02 
dommelhof@limburg.be

Leerhuis en Liturgie
17 mrt. St.-Maartens Pa-
rochiecentrum Veldhoven 
19.00 u: Leerhuis; 5 mrt, 2 
apr. Studentenkapel 18.30 u. 
Oecumenische Viering. 
(040) 244 40 78 
www.sove.dse.nl 

Eindhoven 
2 mrt. Klooster Mariënhage 
14.00-16.00 u. Passie en 
compassie van Christus
(040) 244 88 97 
m.van.de.ven@iae.nl 

Ter Linde
3, 10, 17 mrt Lieve Vrou-
wenplein Uden 19.30-22.00 
u.: Loslaten
(0411) 62 47 32 of 06-1695 
8915 eriknoorman@live.nl 
of www.paragram.nl 

Missiehuis St. Michaël
2 mrt. 10.00-16.00 u. Bezin-
ningsdag - gezond leven. 
(077) 326 13 12 judith-
dumont@missiezusters.org

Wake
9 mrt. 14.00 u. Cellencom-
plex Schiphol Oost: Reli-
gieuzen voor Vluchtelingen 
& Catholic Worker. 
www.schipholwakes.nl

Boskapel
1 mrt. 20.00-22.00 u.: Op 
weg met een pelgrim.
(024) 356 18 09 (18.15-
19.15 u.) info@boskapel.nl

Pelgrimeren
19 mrt: 9.15 u. Start station 
Venray-Smakt
www.spvlimburg.nl
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Redactie

Samen op pad

Gemis veranderen in winst!

Joke Forceville-van Rossum

Dit is tientallen jaren geleden, maar nog 
altijd ben ik ervan overtuigd dat het een 
goede beslissing van ons is geweest om, 
als het enigszins kon, haar in ons gezin - 
waar later nog een gezond jongetje is ge-
boren - op te voeden. Er sociaal dus hele-
maal bijhorend.

Gewoon
Naar school gebracht worden, maar dan 
verder ‘gewoon’ met alles meedoen in 
de klas is ‘niet niks’ gebleken. Zo gauw 
juf in de gymnastiekles haar een stoeltje 
langs de kant aanbood, reageerde Domi-
nique verontwaardigd. Leunend tegen de 
muur kon ze toch met alle oefeningen 
meedoen! De dag dat ze met nieuwe beu-
gels de klas binnenstapte, was ze apetrots. 
‘Zien jullie wel hoe mooi ze zijn?’ Vroeger 
hadden wij nog geen afwasmachine. De 
vaat drogen deden we dus met elkaar. Wie 
niet lang kon staan, nam een kruk. Zo doe 
je gewoon mee. 

Naar school en meer
De lagere school stond tegenover ons 
huis. Daar boften we dus mee. Het ver-
volgonderwijs begon Dominique in ons 
dorp. Was ik niet in de gelegenheid haar 
te brengen of op te halen, dan deden 
vrienden dit; haar vader is heel jong ge-
storven. Spoedig bleek dat ze haar mid-
delbare schoolopleiding kon volgen op het 
revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan 
Zee. Dagelijks vervoer daarheen werd ook 
geregeld. Het leven ging door: schoolgaan, 
computercursus volgen… Maar in het le-
ven van een tiener speelt er meer. Op een 
dag werd haar gevraagd of ze van zingen 
hield. Niet veel later werd ze uitgenodigd 
om met het jongerenkoor kennis te ma-
ken. Al kort daarna mocht ze lid worden. 
Ze was dolgelukkig! Het betekende dat ze 
heel veel jaren ’s zondags meezong in de 
misviering, waarin ze ook bij gelegenheid 
een tekst of gedicht voorlas.

De auto
Na haar eindexamen wist ze een beschei-
den administratieve baan te verwerven.
Dit bracht wel met zich mee, dat ze voor 
enkele dagen per week een nachtverblijf 
moest vinden. Maar ook dit lukte. Er zijn 
pogingen gedaan haar ertoe te brengen 
zich totaal arbeidsongeschikt te laten ver-

klaren. Haar uitkering zou dan worden 
aangepast. Dit heeft ze echter altijd per-
tinent geweigerd. ‘Stel je voor, van vroeg 
tot laat thuis zijn, televisie kijken en ho-
pen dat iemand het verzint je even te ko-
men opzoeken.’ Het heeft ons op de ge-
dachte gebracht te informeren naar rijles-
sen in een aangepaste auto. Tot ons aller 
vreugde heeft dat uiteindelijk geleid tot de 

een gemis.’ Het is voor mij een wonder-
lijke ervaring geweest, dat mijn volwas-
sen dochter kennelijk in die tijd iets heeft 
ingehaald, wat ze als kind had gemist. Af-
hankelijk als ze in veel zaken was had ze 
zich nooit losgemaakt van haar moeder/
opvoedster. Ze had haar puberteit gemist. 
Het was moeilijk, maar ik ben enorm blij 
dat ze ook dit gemis heeft omgezet in 
winst. Ze is trouwens door Rokus, mijn 
tweede echtgenoot, nooit als ‘aangewaaid’ 
beschouwd. Ze heeft dat ook diep ervaren. 
Pas toen Dominique helemaal zelfstandig 
kon wonen, zijn wij getrouwd. Wat een 
geruststelling dat ze noch van mij noch 
van haar broers afhankelijk is.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens (Okke	Jager)	...	Na	twee	gezonde	jongens	
werd	jaren	geleden	in	het	gezin	van	Joke	Forceville-van	Rossum	een	dochter	
geboren	als	spina	bifida,	open-rug-patiëntje.	Volslagen	onverwacht,	onvoor-
zien.	Een	bijdrage	van	Joke	voor	de	maandelijkse	pagina Samen op pad in	De	
Roerom.

aanschaf van een eigen wagen. Dit is erg 
waardevol gebleken in haar bestaan. Al 
weer een gemis veranderd in winst! Domi-
nique vond het heerlijk een ander die ook 
met bewegingsbeperking te maken had er-
gens naartoe te rijden. Het verschafte haar 
bovendien niet zelden nieuw persoonlijk 
contact.
Intussen is ook aandacht besteed aan haar 
vakanties. Al jarenlang gaat Dominique 
erop uit met de Ludgerdina, zeilschip voor 
gehandicapten. Het boeiende daarbij is, 
dat wie maar even kan wordt ingescha-
keld. Om mensen aan dek te helpen of in 
de keuken te assisteren. Iedere vakantie 
verzorgt ze minstens één keer de maaltijd.

Geen aangewaaide
Tien jaar na de dood van mijn man had 
ik opnieuw trouwplannen. Dat had voor 
mijn zoons niet zulke diepgaande conse-
quenties. Ze studeerden alle drie in Am-
sterdam, waar ze ook woonden. Maar hoe 
moest het met Dominique? Hoorde zij er 
nu nog wel helemaal bij of was het zoals 
zij dacht: ‘Een aangewaaide dochter met 

Dit vooral
Dominique wilde maar al te graag voor 
anderen iets betekenen. Dit gebeurde al 
wanneer ze iemand in haar auto meenam. 
Ze moet in haar bestaan natuurlijk een 
beetje rustig aan doen. Niet op alles wat 
haar belangstelling heeft, kan ze ingaan. 
Ik heb ontdekt - en van haar geleerd! - 
hoe belangrijk het is een luisterend oor te 
hebben voor velen om ons heen. Wat kan 
zij iemand die met zijn zorgen bij haar 
komt, uitgebreid laten vertellen wat hem 
kwelt! Natuurlijk kan ze allerlei proble-
men niet even oplossen. Maar het helpt 
mensen zo geweldig als ze hun proble-
men van a tot z mogen uitleggen en niet 
telkens worden onderbroken door een ‘te-
genverhaal’. Dominique laat los wat niet 
haalbaar is en haalt winst uit wat tot haar 
mogelijkheden behoort.

Rijk de mens die ontdekt
dat gemis 
in winst te veranderen is!

Dominique aan boord van zeilschip Ludgerdina
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Frans werd geboren in Amsterdam en 
maakte de hongerwinter mee. Hij had een 
oom bij de Redemptoristen en het leek 
hem ook wel wat voor hem om bij die 
club te horen. Na het behalen van zijn 
staatsexamen begon hij in 1950 aan zijn 
noviciaat in Den Bosch en studeerde daar-
na aan het grootseminarie in Wittem. Na 
zijn priesterwijding in 1957 werd hij be-
noemd om Duits en Engels te studeren, 
maar omdat Frans de pastoraal in wilde 
werd hij kapelaan in Duitsland. Alles in 
het Duits, dat beviel hem niet echt. Daar-
om was hij blij met zijn benoeming tot 
pastor van de Onze Lieve Vrouwe parochie 
in Den Bosch. Dertig jaar lang zou hij het 
pastoraat behartigen in een nieuwbouw-
wijk met veel kleine flats. 

Menslievende God
Als jong-redemptorist groeide Frans op 
met het beeld van een straffende God. Op 
zijn zoektocht naar een ander godsbeeld 
kwam hij in aanraking met het dagboek 
van Etty Hillesum dat in 1981 herontdekt 
werd. Temidden van de oorlogsellende be-
schrijft deze jonge joodse buitenkerkelijke 
vrouw een God die niet bang maakt en 
veroordeelt, maar één die mensen geneest 
van angst. Frans vertelt: ‘Zo gaf zij woor-
den aan mijn eigen zoektocht. Een van 
haar mooiste uitspraken vind ik: ‘De angst 
wordt mij steeds vreemder.’ En ook: ‘Men 
is in niemands klauwen als men in jouw 
armen is, mijn God.’ Ik voelde me echt 
bevrijd en van grote angst genezen. In de 
biechtstoel en later in pastorale gesprek-
ken heb ik me er altijd voor ingezet men-
sen van de angst voor God te bevrijden.’

Starre dogmatiek
‘Hoewel het oude godsbeeld voor velen 
heeft afgedaan, hield de officiële kerk haar 
starre dogmatiek overeind. Daardoor ont-
breekt het haar wel eens aan het bevrij-
dende woord over de menslievende God. 
Waar klinkt nou de vreugde door dat we 
kinderen van God zijn? Ik was blij toen we 
onze stem konden laten horen via de Acht 
Mei Beweging. In 1987 vond de manifes-
tatie plaats in de Brabanthallen en daar-
mee op het territorium van mijn parochie. 
Daarom mocht ik toen de toegestroomde 
menigte welkom heten, daarin aangemoe-
digd door plebaan van de Camp, die zich 
veiligheidshalve op de achtergrond hield. 
In 1985 werd bisschop Bluyssen opgevolgd 
door de rechtlijnige Ter Schure. Tot dan 

was ik lid van de priesterraad. Maar toen 
de nieuwe bisschop besloot dat pastoraal 
werkers geen deel meer mochten uitma-
ken van deze raad ben ik opgestapt.’

Schrijven
Na dertig jaar parochiepastoraat oriën-
teerde Frans zich op ander werk en werd 
hij door zijn congregatie gevraagd om de 
Gerardusdevotie in Wittem te vernieuwen. 
Dat lukte niet echt, maar het was wel de 
tijd waarin zijn schrijverschap doorbrak. 
Frans werd hoofdredacteur van de Gerar-
dusklok en daarna ook van Frontlijn, een 
volksmissieblad voor katholieken binnen 
en buiten de kerk. Ontelbaar zijn de co-
lumns, gedichten en overwegingen die hij 
voor deze bladen schreef. Het aantreden 
van Ine Verhoeven als redacteur betekende 
voor Frans niet alleen een stimulans voor 
zijn schrijverschap, maar ook het begin 
van een levenslange vriendschap. Het jaar 
1994 werd een keerpunt in zijn leven. Na 
een bezinningsperiode in de abdij van Ber-
ne waarin zijn eerste boek Een bloembak 
blauwe begonia’s tot stand kwam, werd 
schrijven niet meer iets wat hij naast ande-
re dingen deed. Het werd zijn hoofdtaak. 
Als eerste mannelijke religieus vestigde hij 
zich op een rustig appartement bij de Do-

minicanessen in Nijmegen waar hij zich 
steeds meer toelegde op diepgang in zijn 
beschouwingen. 

Verwondering
‘Ik heb altijd veel gelezen en graag ge-
schreven. Het is de liefde voor de taal die 
me dreef. Mijn voorbeeld was en is God-
fried Bomans. Hij hoort tot mijn favoriete 
schrijvers. Maar ook Dickens, Dostojew-
ski, Tsjechow, Oosterhuis, Reve en Rilke 
boeien me. Van sprookjes en pastorale ver-
halen ben ik de laatste jaren overgegaan 
naar kleine parabels en gedichten zonder 
eindrijm. Ze gaan uit van de verwonde-
ring over het gewone leven. God en kerk 
komen in mijn teksten niet zo voor; Jezus 
wel.’

Ziek naar lichaam...
Frans is ook verwonderd over het feit dat 
hij nog leeft! In 1985 kreeg hij een pace-
maker, wat nog daaraantoe is. Maar in 
2009 moest die vervangen worden en dat 
was riskant omdat de bloedvaten geen 
doorgang meer gaven. De wond wilde niet 
helen waardoor een infectie optrad. Het 
gevolg daarvan was een vergiftiging met 
als resultaat dat Frans zichzelf kwijt raak-
te. Vijf maanden moest hij in het zieken-
huis verblijven. Om de twee uur werden 
hem antibiotica toegediend, dag en nacht. 
Alle draden van de pacemaker moesten 
operarief verwijderd worden en de pace-
maker zelf werd naast zijn lichaam gelegd. 
‘Ik wist niet dat een mens zo ziek kon 
zijn’, zegt Frans. Tenslotte werd de pace-
maker in zijn buik geplaatst door een team 
van acht mensen. 

...en geest
‘Ook geestelijk was ik niet in orde. Door 
die vergiftiging kreeg ik geweldige angst-
visioenen en ik dacht dat ze echt waren. 
Ik kon amper bestaan. Met gewone din-
gen kon ik niet meer overweg. Ook met al 
die aandacht van mensen had ik moeite. 
Waarom deden ze dat eigenlijk? Ik had 
het niet door. Ik was zo laconiek gewor-
den dat ook God me niks meer deed. Bang 
om te sterven? Was ik ook niet, laat maar 
komen. Ik hoorde Ine zeggen: je kunt ook 
voor mij verder leven! Dat was op dat mo-
ment een eye-opener. Ik ben er niet alleen 
voor mezelf, maar ook voor anderen!’

Ook dat nog!
Toen zijn lichaam weer een beetje op zijn 
plek gekomen was en de vergiftiging voor-
bij, mocht de sterk vermagerde Frans weer 
naar huis voor verder herstel. Maar alsof 
hij nog niet genoeg te verduren had ge-
kregen, overviel hem op oudjaar 2009 een 
ernstige oogbloeding. De noodzakelijke 
bloedverdunners hadden hun kwalijke 
bijwerking gedaan... Aan één oog raakte 

Joost Koopmans

Zwak hart sterke geest

De	Roeromlezer	kent	Frans	Boddeke	van	de	miniatuur-teksten	die	hij	schrijft.	
Kleine	parabels	die	verwondering	om	gewone	dingen	uitdrukken	en	die	daar-
door	buitengewoon	worden.	Frans	wordt	dit	jaar	tachtig	en	dat	verwondert	
hem	op	het	ogenblik	nog	het	meest.	Want	in	de	loop	van	2009	werd	hij	zo	
ziek,	dat	hij	zijn	leven	niet	meer	zeker	was.	Wie	is	de	man	achter	de	parabels,	
hoe	is	hij	door	zijn	ziekte	heen	gekomen?

Frans Boddeke
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Onlangs heb ik het derde deel van het 
Etymologisch woordenboek van het Neder-
lands aangeschaft. Wanneer het vierde en 
laatste deel uitkomt is niet precies bekend. 
De drie delen die ik nu heb staan keurig 
te pronken naast de driedelige Van Dale. 
Ondanks het papierloze tijdperk dat zich 
volgens ‘digitalen’ aankondigt, hou ik het 
voorlopig nog bij echt papier. Een echt 
boek, een echte krant, een echte brief. 

Jeanne van Leijsen

ONT-moeten

oog met zaalhoge en –brede tapijtdoe-
ken, waarop de Britse kunstenaar Graigie 
Horsfield gigantische foto’s heeft afge-
drukt. Wat een hedendaags ont-werp als 
eigentijds ant-woord op de voormalige 
wandkledenindustrie van Antwerpen. Ik 
speel met de voorvoegsels ant en ont. Het 
een betekent ‘tegen’ en het ander (ont) 
heeft betrekking op iets verwijderen, ont-
nemen, scheiden. Nu wordt het interes-

hij blind en het andere functioneerde nog 
maar beperkt. Dat was voor lezer/schrijver 
Frans een heel zware beproeving. Hij deed 
wat hij kon met dat kleine beetje licht en 
Ine hielp hem in alles. De volhouder won, 
want op een goede morgen kon hij met 
zijn blinde oog weer wat zien. Blijkbaar 
was het netvlies toch niet helemaal be-
schadigd. Een glasvochtoperatie moet er 
nu voor zorgen dat zijn gezichtsvermogen 
verbetert. 

Sterk
Zo moet Frans telkens weer wat aan li-
chaamskracht inleveren. Hoe kijkt hij nu 
tegen zijn levenskwaliteit aan? ‘Ik man-
keer van alles: hart, ogen, nieren, suiker-
spiegel laten te wensen over. Maar ik ben 
blij met mijn leven zoals het gegaan is. 
Het innerlijk wordt steeds sterker. Ik maak 
nu hetzelfde mee als Etty Hillesum. In de 
grootste ellende wist ze nog te zeggen dat 
God alles omvat. Wij mensen zijn vrije 

kinderen van God en komen voort uit zijn 
niet te vatten liefde. Die gedachte maakt 
me gelukkig en inspireert in mij de be-
hoefte om mijn medemensen zoveel moge-
lijk geluk te schenken.’

sant want bij ont-nemen is dat erg let-
terlijk. Bij ont-dekken, ont-spannen, ont-
wikkelen, ont-plooien wordt het al lasti-
ger en bij ont-moeten en ont-vangen weet 
ik het even niet meer.

Het ant-woord (‘tegenwoord’) levert de 
vrijwilligersorganisatie waar ik veel trai-
ningswerk voor verricht. Of ik een aantal 
workshops met als titel ‘ONT-moeting van 

Eenzaamheid’ voor huisbezoek-
vrijwilligers wil begeleiden. Ik sta 
perplex en vind de werktitel filo-
sofisch goed. Enerzijds is de doel-
stelling om als dienstbaar vrijwil-
liger meer te leren, te kennen en 
te weten over het fenomeen ‘een-
zaamheid’, maar anderzijds om 
toch vooral te ONT-moeten tijdens 
de huisbezoeken. Dat betekent 
in de praktijk om veel meer te la-
ten dan te doen. Niet moeten dus. 
Ook niet alles willen (op)vangen, 
letterlijk ont-vangen dus. En dit 
geldt met name voor de (vele) 
zorgzame en dienstbare mannen 
en vrouwen, die vaak veel liever 
en vlugger met een praktische 
oplossing klaar staan dan dat ze 
via een goed gesprek bij de mo-
gelijk eenzame de eigen kracht 
en macht aanspreken. Want dat 
blijkt bij de verschillende vormen 
van eenzaamheid toch vooral de 
sleutel. Als ‘dienstverlener’ terug-
blijven om beter nog mensen in 
(dreigende) eenzaamheid trach-
ten bewust te maken van eigen 
verwachtingen en eigen mogelijk-
heden om de regie over het eigen 
Leven (weer) te nemen. ‘Actor als 
Factor’ placht ik wel eens te zeg-
gen. Dit seizoen ga ik voor de 
échte ont-vangst en de échte ont-
moeting. Het woord is aan u!

Je kunt me geen groter plezier 
doen.

En mijn opzoekboeken komen 
uit de kast, omdat ik vaak wil 
weten waar een bepaald woord 
vandaan komt. Ieder z’n ding 
zullen we maar zeggen. Mij over-
komt ’t dan, net als echte web-
surfers, dat ik van het één bij 
het ander kom. Zo lees ik over 
het voorvoegsel ‘ant’ als we in 
het koude voorjaar nog eens een 
dagje Antwerpen doen. Vertelt de 
VVV-gids dat de ‘Ant’ van Ant-
werpen komt van ‘handwerpen’, 
terwijl ik ooit begrepen heb dat 
eertijds op deze plaats aan de 
Schelde grond ‘tegen’ (anti) het 
water is opgeworpen. Als bewijs 
reikt de gids naar het standbeeld 
op de Grote Markt, maar mijn 
bewijs vind ik in mijn Etymolo-
gisch woordenboek. Het zal in de 
loop van jaren wel een samen-
smelting zijn geworden en eerlijk 
is eerlijk, het volksvertelsel over 
‘handwerpen’ spreekt natuurlijk 
veel meer tot de verbeelding.

We bezoeken die dag ook het 
Museum van Hedendaagse 
Kunst. Een ONT-moeting met 
erg aansprekende hedendaagse 
kunst en ook staan we oog in © Foto: Jac van Leijsen

Doorheen de dood
22 mrt. 20.00 u. Levenskerk/Luifel 
Oisterwijk: Doortocht door de dood.
wweren@hetnet.nl; (013) 521 93 43
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Ryan van Eijk, lekenlid van de Sociëteit 
van Afrikaanse Missiën (SMA), benoemt 
in de bovengenoemde publicatie twee tun-
nelvisies die de huidige missionaire dis-
cussies beïnvloeden. De eerste richt zich 
erop de eigen kerk vitaal te maken. Missie 
is dan niet meer de aandacht richten op 
de kerk in andere landen, maar op de ver-
grijzende kerk in eigen land. Een reden 
om dus niet naar andere landen te gaan. 
Daarnaast is er met name onder jongeren 
een beweging gaande om ‘goed te doen’. 
Hier is niets mis mee, maar missie is méér 
dan dat. Het gaat om het uitdragen van 
een levenshouding en visie waarvoor een 
religieuze grondslag nodig is. Om deze 
tunnelvisie te laten overkomen moeten 
we, zegt Van Eijk, kijken naar wat Jezus 
zei en deed. Dan gaat het bij missie om 
’menselijke waardigheid’, waarbij de een 
niet meer waard is dan de ander: allen 
zijn gelijk. Vanuit dit perspectief is het in 
2011 nog heel legitiem om (leken)missio-
narissen naar andere landen te sturen. 
Want juist in het zuiden is de menselijke 
waardigheid in het gedrang en daar mag 
actief aandacht aan besteed worden. 

Bruggenhoofd 
Professor Kanyandago schrijft vanuit de 
visie van de ontvangende partij. Hij liet 
eerst zien wat Afrika in verleden en heden 
voor ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Het was een opsomming van mooi en 
minder mooi: ontstaan van de mens, sla-
venhandel, oorlog, hongersnood, over-
vloed aan grondstoffen, cultuur, natuur 
enzovoorts. Hij stipt aan waar Afrika van-
daag de dag staat en hoe de wereld naar 
Afrika kijkt. Ten aanzien van de vraag 
wat missionarissen hierin voor rol kun-
nen spelen, is hij gedecideerd. Allereerst 
hebben zij een taak bij het creëren van 
een brugfunctie tussen zuid en west door 
respect te promoten én door te vertellen 
wat die missionarissen in hun missieland 
hebben opgedaan. Deze verhalen kunnen 
de visie van de westerling op bijvoorbeeld 
Afrika positief beïnvloeden. 

Derde luik
Tegelijk moet de missionaris aandacht 
hebben voor de migranten uit het zuiden 
in bijvoorbeeld Nederland. Hun kennis en 
ervaring van de cultuur van deze mensen 
kunnen helpen om genoemde brugfunctie 
op te bouwen. De opleiding van de SMA 
gaat juist hiervan uit. Het vindt missiona-
rissen uitzenden nog steeds legitiem, 
maar tegelijkertijd promoot het onder de 
uitgezonden mensen om niet permanent 
in het land van uitzending te blijven. Op 
een gegeven moment moet men terugko-
men om de opgedane ervaring hier in Ne-
derland in te brengen. Dit wordt het derde 
luik genoemd. 

Ongedocumenteerd 
Een groep die de aandacht van missiona-
rissen nodig heeft zijn de ongedocumen-
teerden, mensen zonder legale verblijfs-
papieren. De uitgeprocedeerde migranten 
vormen volgens een ruwe schatting maar 
éénderde van de groep ongedocumenteer-
den. De overigen zijn volgens Rian Eder-
veen van stichting Landelijk Ongedocu-
menteerden Steunpunt (LOS) mensen die 
op een toeristenvisum binnenkomen en 
blijven hangen, op familiebezoek waren 
of hier tijdelijk kwamen werken en hun 
baan verliezen. Een gemêleerde groep die 
geen asielaanvraag heeft gedaan en dus 
geen aandacht krijgt. 

Steeds minder verweer 
Vanaf 1990 is het geleidelijk steeds moei-
lijker geworden voor mensen-zonder-pa-
pieren legaal in Nederland te verblijven. 
Er zijn meer interventieteams, meer con-
troles van de arbeidsinspectie en de 
vreem delingenpolitie is actiever. Mensen 
die zonder de juiste papieren hier willen 
blijven, kunnen zich steeds slechter ver-
weren en raken gemarginaliseerd. Missio-
naire groeperingen zien het leed van deze 
mensen allang. Het - inmiddels opgehe-
ven - Missionair Centrum in Heerlen, het 
Missio nair Service Centrum in Tilburg, 
maar ook de Pauluskerk en het Wereld-
huis in Amsterdam bekommer(d)en zich 
om deze mensen.

De gemeenten 
Sinds 2000 vinden veel gemeenten in 
Nederland dat deze mensen in het ge-
drang komen. Men realiseerde zich dat 
er opvang moest komen. Van de bij het 
LOS bekende opvangcentra in Nederland 
is 2/3 na 2000 opgezet. Dit heeft voor 
de overheid meegespeeld om een gene-
raal pardon te realiseren voor uitgepro-
cedeerde asielzoekers. Zij vormen echter 
slechts éénderde van de groep. De rest 
kwam hiervoor niet in aanmerking. Bo-
vendien bepaalde de pardonregeling dat 
de noodopvang in gemeenten per 1 ja-
nuari 2010 heeft moet sluiten. Maar daar-
mee is het systeem nog niet veranderd. 
Dit beleid is destijds door een aantal ge-
meenten al fors bekritiseerd omdat er 
dan mensen op straat komen staan en dit 
willen ze voorkomen. De vorige minis-
ter wil dat deze mensen zich melden bij 
de Dienst Terugkeer en Vertrek en in de 
vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel 
worden geplaatst. Van daaruit zouden 
ze binnen drie maanden teruggestuurd 
moeten worden naar het land van her-
komst. De huidige regering maakt het er 
niet makkelijker op. Niet dat dit het doel 
moet zijn, maar ze moet nog laten zien 
of het beleid ook rechtvaardig genoemd 
mag worden. 

Wim Kroeze sma 

Missionaris en ongedocumenteerde 

Wat	moeten	missionarissen	anno	2011	nog?	Zijn	ze	nog	nodig?	Ja,	concludeert	
Peter	Kanyandago	in	het	boekje	Come missionary Go missionary.	Niet	meer	al-
leen	als	missionaris	in	het	zuiden	maar	om	in	eigen	land	de	goede	en	kwade	
verhalen	te	vertellen	over	de	situatie	in	het	zuiden	en	om	aandacht	te	besteden	
aan	de	mensen	uit	het	zuiden	hier	in	Nederland.	

Kinderen in Ejura (Ashanti Regio) Ghana
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Juist hier missionarissen 
Politiek verschuilt zich vaak achter afspra-
ken. Afspraken maken en nakomen is be-
langrijk, maar niet ten koste van mensen. 
In deze discussie wordt vaak over de eigen 
keuze van mensen gesproken. Maar welke 
keuze heb je, als je niet terug kunt omdat 
je vervolgd wordt of omdat de sociale druk 
van je familie te groot is. In de kern gaat 
het hier om botsingen van culturele waar-
den. De reden waarom iemand uit het zui-
den in Nederland wil wonen, is per defi-
nitie beïnvloed door deze culturele achter-
grond. En die is voor een Nederlander niet 
altijd in te leven. Missionarissen kunnen 
juist hierbij een rol spelen. Onder andere 
hierover spreekt Peter Kanyandago. 

Blijvende aandacht 
De huidige Europese richtlijnen stellen 
dat illegale immigranten, wanneer zij niet 
binnen dertig dagen vrijwillig zijn ver-
trokken, niet langer dan zes maanden mo-
gen worden vastgehouden. Deze termijn 
mag in uiterste gevallen worden opgerekt 
tot anderhalf jaar. Deze zogenaamde te-
rugkeerrichtlijn stelt ook minimumeisen 
aan de behandeling van illegalen. Zo moe-
ten illegale immigranten bijvoorbeeld in 
opvangcentra worden vastgezet in plaats 
van in gevangenissen. Deze richtlijnen 
voorzien er niet in dat elk verhaal van on-
gedocumenteerden anders is en daarom 
ook niet uniform te vangen. Het gevolg 
is dat er altijd mensen zijn die buiten de 
boot vallen. Bovendien is niet te verwach-
ten dat mensen netjes in een vrijheidsbe-
perkende locatie blijven. Alleen al de be-
naming van deze locatie roept weerstand 
op. Kortom, er zullen mensen blijven die 
aandacht nodig hebben. En dan kan de 
overheid niet zomaar zeggen: ga weg. Ze-

ker met de huidige regering is aandacht 
meer dan ooit nodig om ervoor te zorgen 
dat onze vertegenwoordigers in de over-
heid hun menselijkheid bewaren. Missio-
narissen hebben hier een rol te vervullen.

Nieuw 
In Amsterdam heeft de SMA daarom sa-
menwerking gezocht met een nieuw di-
aconaal project van enkele plaatselijke 
kerken. De door de SMA in 1983 opge-
richte stichting Pastoraat West Afrikanen 
(PWA) zal daar samen met de nieuwe 
(2010) stichting Zuid Oost Diaconaal Oe-
cumenisch Centrum (ZODOC) samenwer-
ken om aandacht te geven aan mensen in 
de marge; dus ook ongedocumenteerden. 
Het project is Stap Verder gedoopt. Op een 
nieuwe locatie in de Bijlmer zullen ze acte 

de présence geven tussen de mensen. De 
opleiding van de lekenmissionarissen is 
daarheen verhuisd. Missionarissen kun 
je het beste opleiden in de doelgroep. Het 
moet een concreet project worden waarin 
teruggekeerde (leken)missionarissen een 
rol van betekenis kunnen spelen. De weer 
in Nederland wonende missionarissen 
hebben zich al enige tijd geleden verbon-
den aan dit project, maar elke interesse 
van anderen is welkom. Hier komen dus 
de aandacht voor menselijke waardigheid, 
actief een rol spelen bij het creëren van 
een brugfunctie tussen west en zuid en 
het eerdergenoemde ‘derde luik’ samen. 

Het wordt tijd 
In ieder geval is de oproep van Peter Kan-
yandago en Ryan van Eijk aan de missio-
naire groepen helder. Menselijke waardig-
heid is in het gedrang als het gaat om on-
gedocumenteerden. En wat te denken van 
de mensen die in Nederland zijn blijven 
hangen na familiebezoek of van wie het 
visum is verlopen en die niet meer terug 
willen. Hoe je het ook wendt of keert, ze 
zijn er en moeten aandacht krijgen, be-
grepen worden. Missionarissen met hun 
ervaringen in vreemde culturen kunnen 
hierbij een actieve rol spelen. Het wordt 
tijd onze stem te laten horen en onze in-
zet te tonen. De teksten van genoemd 
symposium zijn aan te vragen via 
vc@sma-nederland.nl
 
Wim Kroeze (42) basisschoolleerkracht en 
orthopedagoog. Van 2008 tot 2011 coördi-
nator van het SMA Vormingscentrum, zes 
jaar in ruraal Ghana missionair veldwerk, 
momenteel met zijn vrouw en twee kin-
deren woonachtig in Kampala (Oeganda) 
waar zij werkt voor de ICCO en hij als con-
sultant voor Fairpen.

Uitgeprocedeerd en nu? (© Foto: Sietse Brouwer)

Fietsende kinderen op een asielzoekerscentrum
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Protestanten zijn van oudsher meer met 
de bijbel bezig en een aantal van hen ziet 
de bijbelse geschiedenis zich voortzetten 
in die van het joodse volk, hier en nu in 
Israël. ‘Het volk Israël leeft’ is een vaak 
gehoorde kreet, niet alleen in de V.S. maar 
ook in Nederland. God heeft zijn volk 
door alles heen bewaard en is onopgeef-
baar verbonden met dit volk. Veel protes-
tanten strekken die verbondenheid met 
volk uit tot een verbondenheid met de 
staat Israël, want de joodse staat behoort 
volgens hen bij de joodse identiteit. 
Katholieken zien Israël vooral als het Hei-
lig Land waar Jezus geboren en getogen is 
en zien geen directe band tussen het hui-
dige joodse volk in Israël en de Joden uit 
het Oude Testament. Het Vaticaan heeft 
lang geaarzeld om de joodse staat te er-
kennen. Katholieken zijn gemakkelijker 
geneigd om het onrecht door Israël aan 
Palestijnen aangedaan te erkennen en te 
bestrijden. Ze staan positiever tegenover 
de islam, zoals blijkt uit het document 
Nostra Aetate. Daarin wordt van de kerk 
gezegd: ‘Ze ziet met waardering naar de 
moslims, die de Ene God aanbidden, de le-
vende en uit zichzelf bestaande, de barm-
hartige en almachtige, de schepper van 
hemel en aarde, die gesproken heeft tot 
de mensen.’ Voor katholieken is de God 
van het christendom dezelfde als die van 
de islam. Protestanten hebben daar meer 
moeite mee. 

Wederzijds wantrouwen
Dit blijkt uit de Islamnota van de Protes-
tantse Kerk in Nederland Integriteit en 
Respect. Met ‘integriteit’ wordt bedoeld 
identiteit. De nota wil ‘een visie ontwik-
kelen op de protestantse kerk en de islam, 
die richtinggevend kan zijn voor het be-
leid van de kerk ten aanzien van (de ver-
dieping van) de ontmoeting met moslims 
en moslimorganisaties en ten aanzien 
van de actuele vragen die daaruit voort-
vloeien’. De inleiding verklaart dat deze 
nota nú nodig is. Niet alleen vanwege de 
maatschappelijke context waarin groei-
ende relaties en een toenemende span-
ning bestaan met de islam, maar ook 
vanwege theologische tegenstellingen: de 
islam ontkent de kruisdood van Jezus en 
de leer van de verzoening. Vervolgens legt 
de nota uit waarom christenen in oost en 
west, evenals Israël, zich bedreigd voelen. 
Maar, zo vervolgt de nota, ook de moslims 
voelen zich bedreigd en wantrouwen de 
christenen vanwege kolonialisme, imperi-
alisme en het opdringen van westerse nor-
men en waarden en het stichten van de 
staat Israël in 1948. ‘De gestadige en bijna 
onvoorwaardelijke steun van christenen 
voor deze staat geeft het christendom het 
imago in haar aard zionistisch te zijn.’

Hoopvolle tekenen
Na deze negatieve elementen worden er 
ook hoopgevende tekenen uit verleden en 

heden vermeld, waarbij vooral de contac-
ten op landelijk en lokaal niveau worden 
genoemd. Daarna volgt een algemene be-
schrijving van de islam: diversiteit, een-
heid, bronnen, de vijf zuilen, islam en po-
litiek, de situatie van minderheden. Ook 
actuele zaken zoals: is de islam een be-
dreiging of een uitdaging voor onze eigen 
identiteit; is de islam missionair en vormt 
die een politieke of gewelddadige bedrei-

Piet Reesink

Spanning tussen identiteit en respect

Protestanten	en	katholieken	kijken	anders	naar	jodendom	en	islam.	Het	lijkt	
wat	zwart-wit	gesteld,	maar	door	de	bank	genomen	zijn	protestanten	positie-
ver	naar	joden	en	Israël	toe	en	negatiever	tegenover	de	islam.	Waar	komt	dat	
vandaan?	En	hoe	uit	zich	dat	in	de	nota	van	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	
over	de	islam?
 

ging? Dan worden twee structuurverschil-
len tussen islam en christendom beschre-
ven. Het eerste is dat moslims willen le-
ven naar de wet van God. Christenen ken-
nen een geloofsverbondenheid met God 
en daaruit vloeien goede werken voort. 
Het tweede verschil is dat de islam zich 
beschouwt als de laatste openbaring van 
God, de perfecte religie, waarin christenen 
en joden zich zouden moeten herkennen. 

Sporen van God
Het hart van de nota is het gedeelte waar-
in een protestantse visie op de islam 
wordt geformuleerd. ‘Een christelijke, the-
ologische visie op de islam draait om de 
vraag hoe de islam zich als religie en als 
maatschappelijk fenomeen verhoudt tot 
de God van Abraham, Isaäk en Jakob, die 
zich heeft geopenbaard in Jezus Chris-
tus. Wat betekent dit voor een christelijk 
verstaan van de islam? Bij een poging de 
islam te verstaan zal de kerk zich moe-
ten bewegen in het spanningsveld tussen 
integriteit en respect.’ De uitgangspunten 
voor deze visie zijn: Jezus is Heer, Hij is 
zoon van God, in Hem heeft God zichzelf 
doen kennen. Hij is ook verlosser. Dat Je-
zus Heer is en Verlosser ‘heeft Hij daarin 
bewezen, dat Hij zich voor ons heeft ver-
nederd en gehoorzaam geworden is tot de 
in de dood, de dood aan het kruis (Fil. 2, 
8). Door op te staan uit de dood heeft Hij 
alle machten van dood en zonde verbro-
ken. Zo heeft Hij verzoening met God be-
werkt…’ De kerk moet voor alle mensen 
getuigen van deze verzoening. Maar bij 
de verlossing hoort ook de werking van 
de Heilige Geest, die nu in de kerk en de 
gelovigen woont. Buiten de verlossing om 
zijn er ook ‘sporen’ van God terug te vin-
den in heel de schepping. Maar hoewel de 
Geest werkzaam is in heel de schepping, El Fath moskee in Amersfoort met typische minaret zoals de moskee van het Marokkaanse Marakesh



15DE ROEROM n JAARGANG 25 n NUMMER 6 n FEBRUARI 2011www.deroerom.nl

is het niet duidelijk welke weg God met 
mensen gaat buiten de kerk met andere 
religies.

Balans zoeken
De spanning tussen het unieke van Chris-
tus en de aanwezigheid van God, Jezus en 
Heilige Geest in de schepping komt naar 
voren in de drie modellen die missiologen 
hanteren voor de visie op andere gods-
diensten. Exclusivisme: er is geen verlos-
sing buiten Jezus Christus en zijn werk 
van verzoening door kruis en opstanding; 
het christendom is totaal anders dan an-
dere religies. Inclusivisme: Christus is wel 
uniek, maar andere godsdiensten kunnen 
‘sporen’ van de Waarheid bevatten omdat 
de geest universeel werkzaam is. Pluralis-
me: Christus is slechts één van de wegen 
tot verlossing, alle religies beschrijven op 
een andere manier het goddelijk mysterie. 
Aan elk van de drie modellen kleven na-
delen. ‘De kerk zoekt naar de balans tus-
sen enerzijds het vasthouden aan de belij-
denis dat Jezus Christus op unieke wijze 
Heer en Verlosser is en aan de andere kant 
de erkenning dat ook andere religies niet 
buiten Gods aanwezigheid en soevereini-
teit kunnen vallen.’ 

God en Allah
Een christelijke, theologische visie moet 
rekening houden met een meerduidige vi-
sie op de islam. De werkelijkheid bestaat 
uit meer spelers. Alles valt onder Gods 
heerschappij, maar de mens blijft vrij en 
er zijn goede en kwade machten. Wie al-
leen de kwade machten ziet, demoniseert 
de islam. Wie stelt dat christendom en 
islam beide heilswegen genoemd kun-
nen worden, houdt geen rekening met de 
machten en doet geen recht aan het ver-
zoeningswerk van Christus. Wie tenslotte 
de islam alleen als menselijk systeem er-
kent, vergeet daarmee dat religie wel de-

te verklaren uit angst voor syncretisme 
en zorg over islamisering. Waar het om 
gaat is hoe wij God kunnen kennen. ‘Het 
blijkt telkens weer dat het beeld van God 
in de koran en de islamitische traditie op 
wezenlijke punten sterk verschilt van het 
beeld van God in de bijbel en de chris-
telijke traditie.’ De islam is geen nadere 
vervulling van het christendom. Voor de 
kerk, zo stelt de nota, blijft Christus de 
ultieme openbaring van God. Mohammed 
kan door christenen moeilijk als bijbels 
profeet worden beschouwd. ‘Wat God in 
Christus heeft gedaan, behoeft geen aan-
vulling.’

Extremisme en geweld
Over extremisme en geweld zegt de nota: 
‘Het Koninkrijk is niet met aardse machts-
middelen en structuren te realiseren. De 
overwinning op de diepste wortels van 
het kwade en de vernieuwing van heel de 
schepping staan in direct verband met Je-
zus’ zelfovergave aan het kruis. Om die 
reden verzet de christelijke gemeenschap 
zich (net als een belangrijk aantal mos-
lims) tegen die vormen van extremisme in 
de islam die desnoods met geweld het rijk 
van God willen vestigen of verdedigen. 
We erkennen met schaamte en berouw 
dat de kerk zelf in de geschiedenis op ver-
schillende momenten ook haar toevlucht 
heeft genomen tot macht en geweld heeft 
gebruikt om het Koninkrijk van God op 
aarde te vestigen. Daarvan nemen we af-
stand.’
Dan volgen tot slot aanbevelingen. De ont-
moeting met moslims in Nederland is een 
verrijking voor de christelijke gemeente. 
De verhouding met moslims wordt ge-
plaatst in een viervoudig kader: liefde en 
dienstbetoon, getuigenis op dialogische 
wijze zonder dwang of manipulatie, gebed 
(bidden náást maar niet sámen met mos-
lims), samenwerking op maatschappelijk 
vlak. De nota betoogt dat de islam de kerk 
op positieve wijze uitdaagt zich op haar 
eigen identiteit te bezinnen en te verwoor-
den wie zij is en wat zij gelooft. Ook zal 
de kerk kritische vragen van moslims seri-
eus moeten nemen. 

‘Enerzijds, anderzijds’
Het ontstaan van de nota heeft veel voe-
ten in de aarde gehad. Meerdere pogingen 
zijn gestrand. De adviesgroep van het pro-
testantse bureau Ontmoeting met Moslims 
met zeer deskundige islamologen mocht 
de tekst niet opstellen. Vreesde men te 
dialoogvriendelijke uitgangspunten? Uit-
eindelijk stelde Bernard Reitsma, bijzon-
der hoogleraar ’kerk in context van de 
islam’ aan de VU in Amsterdam, de nota 
op. Deze staat bekend als behoudend en 
werd waarschijnlijk gekozen om de rech-
terflank van de PKN tevreden te stellen. 

Inhoudelijk zijn er weinig knopen door-
gehakt. Er staan veel positieve opmerkin-
gen over de islam in de nota, meer dan de 
doorsnee-protestant lief zal zijn. Maar het 
blijft vaak bij ‘enerzijds, anderzijds’ en 
de nota is dus meer beschrijvend dan een 
nieuwe theologische visie. De nota is vaak 
ook apologetisch: ze verdedigt zich tegen 
de islam. Ze beveelt aan om stereotypen 
te vermijden maar valt er vaak zelf in. Zo 
wordt meerdere malen geïnsinueerd dat 
de moslim alleen maar Gods wet kan ken-
nen, terwijl de christen met God zelf in-
tiem verbonden is. 

Samenwerken, niet samen bidden
Men kan zich afvragen of de nota typisch 
protestants is. Dit is wel het geval voor de 
nadruk op verzoening en verlossing en 
op de verschillen met de islam. In andere 
punten echter (Gods Geest werkt buiten 
de kerk) en bij het viervoudig kader voor 
samenwerking zullen katholieken zich 
goed kunnen vinden. Over het samen vie-
ren en samen bidden wordt ook nogal zui-
nig, zo niet negatief gesproken. De angst 
voor syncretisme zit ook in de nota zelf. 
Zo wordt er wel verwezen naar een open 
brief van Hebe Kohlbrugge e.a. De PKN en 
het gesprek met de islam, open brief aan 
de synode, 25 juli 2009, maar wordt het ei-
gen bureau van de PKN voor ontmoeting 
met moslims niet genoemd. Om het thema 
islam op de protestantse kaart te zetten en 
als discussienota is Integriteit en Respect 
echter een goede aanzet. 

De Islamnota van de PKN kan worden 
gedownload op: http://www.pkn.nl/site/
uploadedDocs/IntegriteitenRespectIslamno-
ta_20101025.pdf

gelijk alles te maken heeft met hoe men-
sen op God en de machten reageren.
Zijn God en Allah dezelfden? Tot het 
christendom bekeerde moslims geven ver-
schillende antwoorden. De een spreekt 
over een breuk met het verleden, de ander 
benadrukt de continuïteit. Dat de vraag 
telkens weer opkomt in de gemeente, is 

Toren Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
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Je hebt een droom. Je woont op het platteland 
in het noorden van Ghana, het is er droog en 
warm. Je hoort verhalen dat het in de steden, 
in het zuiden beter is. Daarom vertrek je uit 
het noorden met je dromen en idealen naar 
het zuiden. Je laat alles achter. Eenmaal in 
het zuiden aangekomen blijkt je droom een il-
lusie te zijn. Je durft met lege handen niet te-
rug te gaan naar je familie in het noorden. Je 
komt op straat terecht en gaat door het leven 
als straatkind. 

Titus Votere
Juist voor deze straatkinderen is er nu een 
mooi, haalbaar en dankbaar project opgezet. 
Het is een initiatief van Maartje Admiraal uit 
Oudheusden en Titus Votere uit Ghana dat zij 
de titel Schoenmaker blijf bij je leest gegeven 
hebben. ‘Titus Votere is - ‘helaas’ zou je kun-
nen zeggen - een ervaringsdeskundige die zelf 
ook op straat heeft geleefd.’ Titus heeft geluk 
gehad. Hij kon uiteindelijk toch met hulp van 
zijn familie een eigen bestaan opbouwen. Hij 
weet dat er weinig tot geen concrete initiatie-
ven worden ontplooid voor juist deze groep 
kinderen. 

Opvanghuis
Titus kent veel van de jongeren die nu op 
straat leven en wil hen met hulp van Maartje 
concrete steun bieden. Samen hebben Maartje 
en Titus voor deze zeer kwetsbare groep jon-
geren een project opgezet. Het idee is uitmun-
tend in zijn eenvoud en mede daarom ook 
haalbaar. ‘Er wordt hard gewerkt aan het op-
zetten van een opvanghuis voor de straatkin-
deren.’ In het opvanghuis is een huismoeder 
aanwezig. Zij gaat met haar eigen gezin in het 
opvanghuis wonen. Zij is verantwoordelijk 
voor de kinderen in het huis en zij verzorgt 
voor hen een kookcursus. 
Er wordt een leerkracht aangesteld die de ba-
siseducatie zal verzorgen; lezen, schrijven, 
sociale vaardigheden en gezondheidsvoorlich-
ting. 

Schoenmaker
Er is in Ghana een grote afzetmarkt voor san-
dalen. De meeste Ghanezen dragen sandalen. 
Voor ‘schoenmaker’ leren is in Ghana dan 
ook een goede keus. Hier is veel werk in te 

vinden, zeker wanneer je er een opleiding 
voor hebt genoten. De straatkinderen leren 
in het opvanghuis het vak van schoenmaker. 
Het opzetten van je eigen zaak of het werken 
voor een meester geeft toekomstperspectief. 
Met Microkrediet kunnen de jongeren na de 
opleiding een eigen schoenmakersbedrijfje in 
het noorden van Ghana starten. Tenslotte is 
voorlichting in het noorden van groot belang. 
Wanneer de jongeren hun opleiding hebben 
afgerond gaan ze terug naar het noorden, be-
ginnen daar een eigen bedrijfje en nemen en-
kele jongeren die op het punt staan te vertrek-
ken naar het zuiden in hun eigen bedrijfje op.

Hulp bij start
Stichting Chance2Change-Ghana wil dit 
schoenmakersproject onder uw aandacht 
brengen. Er is hulp nodig. ‘Zij brengen ook 
bezoeken aan scholen om voorlichting te ge-
ven aan Nederlandse kinderen over Ghana 
en het project. De kinderen zijn altijd erg en-
thousiast. Zij kunnen zich goed inleven. Ze 
hebben vaak interessante vragen en proberen 
met Ghanese zeepbakjes op hun hoofd een 
Afrikaantje te zijn. Het is mooi om te zien dat 
de Nederlandse jeugd zich solidair kan voe-
len met kinderen in Ghana. Er worden teke-
ningen uitgewisseld en er wordt geld ingeza-
meld. De stichting vertelt waaraan het geld is 
uitgegeven en de kinderen zijn altijd trots om 
te zien waar zij aan hebben meegewerkt.
Maartje is in Ghana met een Ghanees bestuur 
en met enkele straatjongeren aan de slag om 
het schoenmakersproject van de grond te til-
len. Zij krijgen hulp van een van de schoen-
makers in Kumasi, maar ze hebben uw hulp 
nodig bij het startkapitaal. Wilt u ook wat be-
tekenen voor Chance2Change-Ghana? 
Alle beetjes helpen: Chance2Change-Ghana, 
Rabobank 10.65.82.291. Meer informatie zie: 
www.chance2change-ghana.nl

Drs. Hanneke Emmen-Brekelmans is ambassa-
deur Chance2Change-Ghana

Hanneke Emmen-Brekelmans

Schoenmaker blijf bij je...

Chance2Change-Ghana	is	een	stichting	die	zich	inzet	voor	de	armen	in	Ghana	en	biedt	
toekomstperspectief	aan	de	straatkinderen	in	Kumasi.	In	maart	2009	vond	de	oprich-
ting	plaats	van	deze	stichting	‘Chance2Change-Ghana’,	vertaald:	‘Kans tot Verande-
ring’.	

Er was eens een liedjesschrij-
ver die er maar niet in slaagde 
om een liedje te schrijven. Hij 
schreef de mooiste zinnen, 
maar als hij deze mooiste zin-
nen op muziek wilde zetten, 
verloren de woorden hun vloei-
ende klanken en bleef er niets 
van over. Desondanks was hij 
toch een liedjesschrijver, dat 
wist hij zeker. Ooit zou het 
hem lukken…
Een eindje van hem vandaan 
woonde een andere liedjes-
schrijver. Ook hem lukte het 
niet om een lied te schrijven. 
Hij schudde met het grootste 
gemak de mooiste melodieën 
uit zijn mouw, maar op het 
moment dat hij er woorden bij 
wilde bedenken, verdween elke 
beweging uit zijn melodieën. 
Desondanks was ook hij een 
liedjesschrijver, al had hij in 
zijn hele leven nog niet één lied 
geschreven.

Op een dag kwamen ze elkaar 
bij toeval tegen. Ze kenden el-
kaar niet en wisten niet van 
elkaar, dat ze beiden liedjes-
schrijver waren. Ze stonden 
achter elkaar in de rij voor een 
concert en het toeval wil dat 
ze ook naast elkaar zaten in 
de zaal. In het begin wisselden 
ze alleen de verplichte blikken 
met elkaar uit. Beiden dachten, 
hoe het zou zijn wanneer zij 
zelf op het toneel zouden staan. 
En beiden voelden ze zich mis-
kend, omdat de ander hier niets 
van wist.
Na het concert liepen ze ach-
ter elkaar de zaal uit. De ene 
liedjesschrijver bedacht onder-
tussen twee van zijn mooiste 
zinnen en net op hetzelfde mo-
ment kwam er een vloeiende 
melodie uit de mouw van de 
ander. De zinnen en de melo-
die pasten wonderbaarlijk goed 
bij elkaar: ze stelden zich aan 
elkaar voor en besloten om sa-
men liedjes te gaan schrijven.

De moraal van het verhaal is 
eenvoudig. Iedereen heeft zijn 
talenten en beperkingen. Ge-
lukkig de mens die in zijn be-
perkingen ruimte geeft aan de 
talenten van anderen.

Talenten

Titus Votere en Maartje Admiraal
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Ik begreep dat het hoog tijd was voor iets 
nieuws. En omdat ik al genoeg uit de toon 
viel, besloot ik een enkellange jurk aan te 
schaffen. Zoals alle vrouwen hier die dra-
gen. ‘Ga je met me mee een jurk uitzoe-
ken?’ Daar moest Jamila om lachen. Nee, 
dat ging niet, ze kon toch niet zomaar met 
mij het stadje in? Als ze wat nieuws moest 
hebben dan haalde haar man een paar 
jurken en dan zocht ze wat uit. Ik moest 
maar met Sami gaan.

Sami het voortouw
Sami ging met mij naar de winkel, waar 
hij bazig het voortouw nam. ‘Enkellang,’ 
zei hij tegen de Egyptenaar, ‘niet te duur 
en een grote maat.’ Een grote maat? Ik ben 
maar 1.63 lang en bepaald niet dik. Maar 
ik wachtte af wat er ging gebeuren. Sami 
liep naar het rek met jurken en trok er 
eentje tevoorschijn. Een stijve, denim jurk 
waar iemand zonder smaak rode bloemen 
op geborduurd had. Een rits, kloek genoeg 
om een lederen jack mee te sluiten, sierde 
de voorkant. ‘Nee, die vind ik niet mooi.’ 
Hij hing hem weer terug en pakte iets an-
ders, minstens even lelijk. 

Zelf op pad
‘Ik wil iets met borduursels.’ Ik richtte me 
rechtstreeks tot de eigenaar en liet Sami 
bij het rek achter. Die haalde nog even 
een japon met capuchon tevoorschijn 
en een gewaad met een schotse ruit. Het 
was mij een raadsel voor wie deze jurken 
bestemd waren. Misschien wel voor de 
Egyptische vrouwen of voor de toeristes, 
want nog nooit zag ik een bedoeïenen-
vrouw zo smakeloos gekleed. Achterin, 

op stapeltjes, vond ik wat ik zocht. Felge-
kleurde jurken, geborduurd aan de voor-
kant, enkellang en met mouwen tot op de 
pols. ‘Vijfentwintig euro’, probeerde de ei-
genaar waarop Sami vroeg of hij dacht dat 
hij gek was? Waarna de winkelier beweer-
de dat alles, heus waar, handwerk was. Ik 
trok me van de beide mannen niets aan, 
woelde door de stapel jurken en vond 
een fel-oranje, versierd met pailletten en 
borduursels. Machinaal geborduurd, dus 
duur kon het niet zijn. 

Zo echt niet!
Voor dertien euro werd hij van mij en 
thuis trok ik hem aan. Groot was hij en 
hij hing als een zak om me heen. Maar 
Sami knikte goedkeurend, hij vond de 
pailletten en de kleur mooi. Elke bedoe-
ienenvrouw zou maar wat blij zijn met 
deze jurk, verzekerde hij mij. ‘Maar hij is 
te groot,’ weerstreefde ik. ‘Kijk nou eens 
naar de schouders, die hangen op mijn 
arm. De mouwen komen tot op mijn vin-
gers en ik struikel over de zoom.’ Zo ga ik 
toch echt niet over straat, denk ik. Later 
die middag, eenmaal alleen, pak ik mijn 
naaidoosje en ga aan de slag. Ik leg aller-
eerst een flinke zoom in de jurk waarna 
ik bij de taille wat weghaal en vervolgens 
aan de voor- en achterkant twee coupe-
naden rijg. Aan de schouders is niet veel 
te verhelpen maar met twee schoudervul-
lingen uit een jasje begint het zowaar nog 
iets te lijken. 

Afkeurende ogen
In de slaapkamer doe ik de jurk aan die 
glad rond mijn heupen valt. Als een hand-

Marion Meulenbroek

Jurk

‘Leuke	jurk	heb	je	aan,’	zei	ik	tegen	Jamila.	Het	was	een	roze	met	mooie	geap-
pliceerde	bloemen	erop.	Jamila	knikte	en	keek	naar	de	mijne.	‘Die	heb	je	al-
tijd	aan’,	zei	ze,	‘heb	je	soms	twee	dezelfde?’

tevoorschijn. Trots ben ik maar in drie 
paar ogen zie ik afkeuring. Wenkbrauwen 
fronsen en het blijft stil. Dit is weer een 
van die momenten waarop ik zuiver voel 
dat er iets mis is maar niet weet wat. Men 
zwijgt, kijkt weg of negeert mij. Niemand 
neemt me even opzij om me uit te leggen 
wat er aan de hand is of brengt het maar 
meteen ter sprake. Ik voel me ongemakke-
lijk maar weet niet wat er aan de hand is. 
Gaat het om de jurk? Heb ik iets geks ge-
zegd? Het is me een raadsel. 

Verleidster
En daar zit ik dan, in mijn oranje jurk 
waar iedere bedoeïenenvrouw me om zou 
benijden. Van een dergelijke jaloezie merk 
ik, ook bij Jamila of Aisha, niks. Waarna 
ik Jamila toch maar vraag wat er zo mis 
is met mijn jurk. Ze tikt tegen mijn billen. 
‘Niet goed,’ zegt ze, ‘veel te strak, je ver-
leidt onze mannen. Zo kan je je echt niet 
vertonen.’

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

schoen, denk 
ik tevreden en 
dat zonder naai-
machine, door-
slaan en rijgen. 
Kijk, zo kan ik 
me zonder gene 
vertonen. In een 
jurk tot op mijn 
tenen en met 
lange mouwen. 
Kuiltje van mijn 
hals net niet 
zichtbaar. 
‘Laat eens zien?’ 
Sami komt thuis 
en heeft zijn 
broer en twee 
schoonzussen 
meegenomen. 
Ik kom in mijn 
bedoeïenenjurk Bedoeïenenjurk (© Foto: Marion Meulenbroek)

Bedoeïenenvrouw (© Foto: Willem Hulshof)
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Het interview van Leon Goertz met Wies 
Stael-Merkx in De Roerom van december 
2010 is mij uit het hart gegrepen! Zeker 
waar zij het heeft over het feit dat priesters 
die uittreden geen woord van dank krij-
gen... Dat heb ik zelf drie jaar geleden ook 
mogen meemaken. Na ruim 35 jaar met 
hart en ziel in diverse pastorale settings ge-

matig een priester, die onlangs ontmas-
kerd werd vanwege seksueel misbruik, 
rustig voorgaan in de vieringen… Terwijl 
hij wel op de hoogte was van het feit dat 
deze priester niet zuiver op de graat was, 
want dat heb ik hem laten weten.

En inmiddels constateer ik dat over een 
heleboel ontwikkelingen in onze kerk 
zich nauwelijks nog iemand druk maakt. 
En als ik me dan eens verzet tegen wat er 
tegenwoordig in onze kerk gebeurt, zoals 
het weigeren van een uitvaart na euthana-
sie, dan krijg ik te horen dat ik me niet zo 
druk moet maken... Gelukkig kan ik het 
niet laten, zo verbonden voel ik me met 
mensen die pijn lijden - ik ben niet voor 
niets ook ziekenhuispastor geweest - en 
als ik me niet meer druk maak of protes-
teer, weet mijn lieve vrouw dat het niet 
goed gaat met mij!
 
En dan denk ik: zal ik me maar laten uit-
schrijven, dan hoor ik er niet meer bij? 
Ik weet het dan even niet meer zo goed. 
Wil ik nog lid zijn van zo’n kerk? Van een 
kerk waar je zowat van God losgeraakt 
bent, als je grote vragen hebt bij een of 
ander kerkelijk gebod (waarvan er ove-
rigens een aantal hard aan revisie of af-
schaffing toe zijn) of je niet aan andere 
regels houdt. 

Maar als je de kerk en haar bedienaren 
aanspreekt bijvoorbeeld over seksueel 
misbruik of over discriminatie van onder 
andere homoseksuele, lieve medemensen, 
dan is de kerk ineens ook maar mensen-
werk. Ja, ja… Ik denk niet dat Jezus dit 
allemaal zo bedoeld heeft. Maar het beleid 
is wel duidelijk: de kerk zal nog een paar 
echte leden overhouden (en geen meelo-
pers, wie of wat dat dan ook mogen zijn), 
gelovigen die blindelings en het verstand 
op nul, hun gevoelens weggewerkt, achter 
met name veel jonge priesters aanlopen. 
Priesters die niet in een verkeerd lichaam 
geboren zijn, denk ik, maar wel in de ver-
keerde tijd. Met opvattingen van, pakweg, 
honderd jaar geleden. Alsof de tijd heeft 
stilgestaan… En de echte discussie wordt 
angstvallig vermeden. Mogelijk en hope-
lijk bloedt wat wij nu kerk noemen lang-
zamerhand gewoon dood. Ontstaat er dan 
misschien ruimte waarin echt iets nieuws 
kan beginnen? Ik weet het niet, God ho-
pelijk wel. Want Hij/Zij blijft met ons tot 
aan het einde der tijden. Daar houd ik me 
dan maar aan vast. Voor De Roerom en 
alle lezeressen en lezers toch een mooi 
jaar toegewenst met veel geloof en ver-
trouwen en als het kan geen azijnlucht. 
Mede namens mijn vrouw Marianne.

Frans Hendriks

Geen woord van dank
Ingezonden brief

Al voor ik door de klapdeuren ben, 
ruik ik het. Zij het nog vaag. Kam-
perfoelie! Een wonderlijke gewaar-
wording in april. Als ik verder loop 
wordt het sterker. Het verdringt alle 
andere geuren en geurtjes die ken-
merkend zijn voor deze afdeling in 
het ziekenhuis. Ik zie verpleegkun-

Kamperfoelie

digen glimlachen en een van hen 
wijst me kamer 455. ‘Ga daar maar 
eens kijken’! Ik loop de kamer in en 
zie mevrouw van Ommeren, glunde-
rend en met vochtig haar, in bed zit-
ten. Haar man, net zo glunderend, 
zit naast haar en houdt haar hand 
vast. De andere drie patiënten zien 
het aan en ook zij glimlachen naar 
me. ‘Ruikt lekker hè?’ 

Ik moet even wennen aan wat ik 
zie. Mevrouw van Ommeren ligt 
hier al een paar weken. Een stille 
vrouw met een bijna nog stillere 
man. Twee keer per dag is hij bij 
haar. En dan zwijgen ze samen in 
een vreemde harmonie. Eergiste-
ren hebben ze gehoord dat de be-
handelmogelijkheden zijn uitgeput. 
Een paar weken nog misschien. Ze 
hebben gehuild. Ze kreeg een ka-
mer alleen aangeboden, maar wilde 
dat niet. ‘Ik ben al stil genoeg van 
mezelf’, zei ze. Vandaag is hij ge-
komen met een klein flesje in zijn 
hand: kamperfoelie-olie. En hij heeft 
het uitgegoten over haar hoofd. Om 
haar te eren. 

‘Kent u dat verhaal van Marcus?’ 
vraagt hij. Ik knik. ‘Jezus werd voor 
zijn dood gezalfd door een onbeken-
de vrouw’ zegt hij dan. ‘Mijn vrouw 
door haar man.’ 

Margreet Spoelstra

inderdaad: geen woord van dank. In dat 
azijnachtige klimaat verkeert de kerk, ook 
die van het Bossche bisdom dus. Toen ik 
daar fatsoenlijk schriftelijk op reageerde  en 
vertelde dat ik het toch wel heel zwak vond 
om geen woord van dank te lezen, kreeg ik, 
na nog een keer gevraagd te hebben om een 
antwoord, te horen dat meneer de vicaris 
beledigd was!
Macht en nog eens macht en ook ik kan net 
zoals Wies Stael-Merckx het woord ‘liefde’ 
niet meer van enig kerkelijk leider horen. 
Wat een ongelofelijk hypocriete toestand is 
er ontstaan. Overigens heb ik in onze stad 
van één collega iets gehoord na ons huwe-
lijk terwijl iedereen dat toch wist, bijvoor-
beeld via het bisdomblad. Van andere col-
lega’s in het bisdom trouwens ook niet. En 
ook als de bekende klokkenluider uit Til-
burg weer eens mensen aan het schofferen 
is of zich een uiterst dubieus oordeel over 
bisschop Bekkers durft aan te matigen, hoor 
ik niemand. Durft niemand dat meer? Hou-
den de nog in dienst zijnde pastores hun 
mond uit angst? Of vinden zij dat het toch 
allemaal niks meer uithaalt. Malaise aller-
wegen? Ook te veel of te lang azijn inge-
ademd?
 
Van een fanatieke jonge priester kreeg ik te 
horen dat mijn plaats voortaan in de kerk-
bank was. Ik mocht in zijn kerk geen kort 
gedachteniswoord houden tijdens de uit-
vaart van een veel te jong overleden vrouw, 
die ik goed kende. Haar intens bedroefde 
man had mij daarvoor gevraagd. Nee dus. 
Maar tot voor kort liet deze pastoor regel-

werkt te hebben 
en soms ook on-
der moeilijke om-
standigheden - het 
opstarten en uit-
bouwen van een 
nieuwe parochie 
bijvoorbeeld is geen 
sinecure!- kreeg ik 
een brief van een 
toenmalige vica-
ris - zelf ook op een 
zijspoor gezet. De 
bisschop was weer 
eens ziek en de vi-
caris liet me weten, 
wat ik allemaal niet 
meer mocht na mijn 
huwelijk en waar 
ik me voortaan aan 
te houden had. En 
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In zijn essay Jij die mij ik maakt (2008) 
kondigde Huub Oosterhuis zijn plannen 
voor een nieuw huis in Amsterdam aan. 
‘In mijn hoofd heeft het al een naam: 
De Nieuwe Liefde’, zei hij. Nu is het zo 
ver. Vrijdag 11 februari opende Koningin 
Beatrix het huis aan de Amsterdamse Da 
Costakade. Het pand, gebouwd als wijn-
pakhuis, werd parochiehuis, Cinema De 
Liefde en nu heeft het na jaren weer een 
nieuwe bestemming.

Beschaving
Een huis van beschaving noemt Ooster-
huis het zelf. Het wordt tijd voor een be-
schavingsoffensief, voor een huis waar 
mensen respectvol met elkaar in debat 
gaan; een huis voor bezield verband, waar 
beschaving inhoud krijgt boven de chaos 
uit. ‘Beschaving is andere mensen, van 
waar ook, welkom heten en ontmoeten 
zoals ze zijn; bereid alle problemen van 
zo’n ontmoeting onder ogen te zien en op 
te lossen, zo mogelijk zonder angst. Be-
schaving is: elkaar helpen onze xenofobie 
te overwinnen. De chaos van beledigen, 
tarten, honen en haten, van angst, voor-
oordelen en niet beter willen weten - die 
heersende chaos is uitzichtloos, lege toe-
komst. Er is in onze samenleving behoefte 
aan plaatsen waar de liefde wordt geleerd 
en aangemoedigd. Zonder liefde valt een 
samenleving uit elkaar en raken mensen 
ontheemd. En zonder zingen en volhar-
ding is de toekomst leeg.’

Liefde
‘Onder liefde’, zegt Oosterhuis ‘versta ik 
de duizenden nuances van vriendelijkheid 
en vriendschap, hartstocht en hoofsheid, 
van bedachtzame eerbied en mededo-
gen, waarmee mensen elkaar bejegenen. 
Ik versta onder liefde ook de wijsheid en 
wetenschap, fantasie en volharding, waar-
mee de aarde wordt opgebouwd, steeds 
weer; tegen alle afbraak in.’ Omgang met 
elkaar en aan een bewoonbare aarde bou-
wen zijn centrale thema’s voor Oosterhuis 
en liggen dan ook als fundament onder dit 
nieuwe huis.

Huizen
Het nieuwe centrum is niet alleen debat-
centrum. Er is een drieledige doelstel-
ling, Oosterhuis: ‘De Nieuwe Liefde is 
Centrum, Ruimte en Podium. Er moeten 
in Nederland huizen zijn, vaste adressen 
waar naar de zin van het leven kan wor-
den gevraagd, waar deze behoefte aan een 

opvlucht van onze geest niet wordt weg-
gelachen of bedolven onder welke ideo-
logie dan ook, christelijk of atheïstisch. 
Waar mensen met zulke vragen en be-
hoeften intellectueel èn emotioneel veilig 
zijn. In zulke huizen wordt het erfgoed 
van jodendom, christendom, humanisme 
en socialisme ter sprake gebracht, gewikt 
en gewogen. En dat daar betrouwbare in-
formatie wordt gegeven over buiten-Euro-
pese godsdiensten en diepgaande studie 
gemaakt van de islam als godsdienst en 
cultuur. Huizen die een centrum zijn voor 
studie, bezinning en debat; ruimte voor 
levensbeschouwing en religie. Als tegen-
wicht tegen conformisme en om je ver-
beelding te scherpen, hart en verstand te 
verruimen, zal er een podium zijn voor 
poëzie, muziek en theater. 

Leerhuis
Vanuit Amsterdam worden allang leerhui-
zen georganiseerd; dit gaat ook gebeuren 
in dit nieuwe huis. Oosterhuis: ‘Leerhuis 
voor een betere wereld, omdat de wereld 
waarin wij leven en die in tientallen eeu-
wen is gegroeid en opgebouwd niet goed 
genoeg is, zelfs niet de best mogelijke. 
Dat moet je concluderen omwille van de 
miljoenen verworpenen der aarde. Een 
betere wereld is daar waar het recht van 
de zwaksten het ijkpunt is van onze nor-
men en waarden. Politiek bedrijven zou 
moeten zijn: steeds opnieuw proberen een 
democratische meerderheid te verwerven 
voor de bevrijding van steeds meer men-
sen uit al die toestanden waarin zij wor-
den vernederd en geknecht.

Ecclesia
De Nieuwe Liefde herbergt ook de voor-
malige stichting leerhuis & liturgie en het 
secretariaat van de Amsterdamse Studen-
tenecclesia. Het wil in die traditie ook 
een plek zijn voor liturgische studie en 
vorming. Daartoe zullen leerhuizen, cur-
sussen, lieddagen en workshops worden 
gehouden. Oosterhuis: ‘De Amsterdamse 
Studentenecclesia heeft zich tot taak ge-
steld de christelijke geloofstraditie op-
nieuw te interpreteren en verstaanbaar te 
maken vanuit haar joodse bronnen. In de 
stroom van vijftig jaar zijn wij ons bewust 
geworden dat wij erfgenamen zijn van 
een ethisch visioen, een morele revolutie, 
met als kernwoorden: trouw, ontferming, 
solidariteit, volharding, liefde - en dat 
deze woorden niet te hoog voor ons zijn, 
al moet je er naar reikhalzen als dorstige 
herten - jij kunt ze volbrengen, keer je le-
ven om is ons gezegd. De afgelopen vijf-
tig jaar hebben ons ook geleerd; dat deze 
woorden alleen geleefd kunnen worden 
binnen het bezield verband van geestver-
wanten. Ons wordt nu, na vijftig jaar, de 
mogelijkheid gegeven door te groeien en 
aan die woorden nieuwe energie en actua-
liteit te geven.’ 

Toekomst
Vrijdag 11 februari is het programma van 
De Nieuwe Liefde gestart. Dinsdagavond 
en zondagmiddag zijn de vaste program-
madagen die vanuit het team verzorgd 
worden. Op de derde dinsdag van de 
maand is het thema steevast ‘Oh Neder-
land, let op uw zaak’- gesprekken over de 
toekomst van Nederland. Maar ook buiten 
zondag en dinsdag zijn er programma’s. 
Zo zijn er op vrijdagnamiddag vaak boek-
presentaties en worden bijzondere dagen 
aangegrepen voor inspirerende program-
ma’s. Op www.denieuweliefde.com is alles 
te vinden.

Franck Ploum

Huis van beschaving 

Het	rommelt	in	de	kerk	die	vervreemdt	van	mensen	en	de	voeling	met	de	da-
gelijkse	realiteit	kwijtraakt.	Maar	dit	is	niet	het	enige	verhaal!	De	Roerom	
zoekt	naar	nieuwe	en	‘oude’	initiatieven	waarbij	gelovigen	het	heft	in	eigen	
hand	nemen.	Hier	nu	aandacht	voor	De Nieuwe Liefde,	een	initiatief	van	Huub	
Oosterhuis. 

Het pand aan de Da Costakade, Amsterdam, vóór de verbouwing (© Foto: Sjaak Henselmans)
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Redactie

Boeken

Grondige liefde

Van Willigis Jäger heb ik Elke golf is de 
zee; mystieke spiritualiteit gelezen en ik 
herlees er telkens weer gedeelten van. 
Dit boek is al in 2003 uitgekomen. On-
langs verscheen van deze Duitse bene-
dictijn een vrij klein boekje dat Over de 
liefde is getiteld. Het is een soort vervolg 
op Elke golf is de zee. Jäger is goed op 
de hoogte van de christelijke en oosterse 
mystiek en hij past in de huidige spiritu-
ele trend die zich laat karakteriseren met 
woorden als ‘eenheid, verbondenheid; 
intuïtie en mystiek’. Er zijn nog meer 
Duitse benedictijnen actief op het ge-
bied van spiritualiteit. Notker Wolf, abt-
primaat van de benedictijner orde, en de 
veel gelezen en gevraagde Anselm Grün 
van wie ondermeer vorig jaar in samen-
werking met Ton Duffhues (coördinator 
Landbouw en Samenleving bij het ZLTO), 
en Hein Pieper (CDA) Boerenwijsheid. In-
spiratiebron voor een duurzame samen-
leving uitkwam bij Uitgeverij Ten Have. 
In mijn ogen is - kort gezegd - belang-
stelling voor, kritiek op en advies aan de 

eenheid zijn kernthema’s.Een gedegen 
meditatieboek, passend in de momenteel 
opkomende spiritualiteit.    Peer Verhoeven

Willigis Jäger Over de liefde, Asoka Rotterdam 
2010; ISBN 978 90 5670 255 7; € 15,95

Anselm Grün Ton Duffhues Hein Pieper 
Boerenwijsheid, inspiratiebron voor een 

duurzame samenleving, Uitg. Ten Have 2011 
ISBN 978 90 2596 107 7; € 24,90

Denken als bestaan 
  
In 2003 stierf de filosoof Jan Hollak, een 
authentiek denker die nooit poogde in het 
gevlei te komen, noch bij zijn studenten 
noch bij de lezers van zijn artikelen. In de 
academische wereld van Amsterdam en 
Nijmegen werd hij hooggeacht vanwege 
de grondigheid en de ernst waarmee hij 
als filosoof te werk ging.
Altijd was Hollak in discussie met an-
dere filosofen met name ook andere mo-
derne denkers, wier publicaties hij met 
niets ontziende kritische aandacht bestu-
deerde en becommentarieerde. Vanuit zijn 
neothomistische katholieke grondhou-
ding probeerde hij ruimte te scheppen in 
zijn denken maar altijd bleef hij binnen 
de grenzen van zijn gelovige grondhou-
ding. ‘Een eigenzinnig filosoof’, zo wordt 
hij wel gekenschetst, ‘maar dan toch wel 
één die zijn leven lang met hart en ziel 
gedacht heeft’. In zijn laatste college in 
Amsterdam in 1984 typeert hij zichzelf 
heel treffend: ‘Als ik iets uitgericht heb 
dan hoop ik dat het is om zelfstandig te 
leren wijsgerig te denken. En in zoverre 
ik dat bij u tot stand heb gebracht zou u 
met recht een hollakiaan genoemd mogen 
worden, maar daarbij moeten bedenken 
dat wie zelfstandig denkt nooit een hol-
lakiaan kan wezen.’ Uitgeverij Damon 
heeft met deze stijlvolle uitgave waarin 
vrijwel al het werk van Hollak is opge-
nomen weer een deel toegevoegd aan de 
inmiddels indrukwekkende reeks filosofi-
sche uitgaven. Denken als bestaan is geen 
gemakkelijke lectuur maar wel alleszins 
de moeite waard om zich erin te verdie-
pen voor ieder die ingevoerd is in wijsge-
rige teksten.         Louis Nabbe

Jan Hollak; red. Petra Hollak; eindred. 
Wim Platvoet Denken als bestaan. Het werk 

van Jan Hollak. Uitgeverij Damon Budel, 2010
 ISBN 978 94 6036 021 3; € 44,90

Missionair Servicecentrum

In 1989 openden de Missionarissen van 
het Heilig Hart (MSC), samen met hun 
verwante vrouwelijke tak (FDNSC) het 
Missionair Service Centrum Tilburg. In 
het besef dat hun werk als missionarissen 
in de Derde Wereld aflopend was, wilden 

ze zich daarmee richten op de noden van 
de Vierde Wereld in Tilburg. Na twintig 
jaar wordt dit Centrum gepresenteerd in 
een veelkleurig en boeiend boekje met 
veel foto’s en vlotgeschreven teksten. Het 
Centrum is uitgegroeid tot een ontmoe-
tingsplaats voor allerlei mensen die met 
moeite hun plaats vinden in onze maat-
schappij. Een plaats waar allerlei mensen 
elkaar tot hun waarde proberen te bren-
gen, waar bezoekers vrijwilligers worden 
en vrijwilligers zichzelf weer vinden. Een 
groot aantal mensen en activiteiten wor-
den met foto’s en verhalen in beeld ge-
bracht. Het doet goed te zien dat dit kan. 
Zeer inspirerend.    Jef De Schepper

Joke Knoop en Arnold Verplancke 
MST, het kloppend hart van Tilburg
MST Tilburg 2010; www.rooihart.nl

ISBN 978 90 9025 620 7; € 19,50

David van Ooijen

Memoires van een bescheiden mens. Dat 
is wat het eerst door het hoofd schiet als 
karakteristiek van dit boek. David van 
Ooijen (1939-2006) was dominicaan en de 
laatste priester-politicus van Nederland. 
Gedurende 15 jaar (1971-1986) zat hij in 
de Tweede Kamer en daarna 8 jaar in de 
Eerste Kamer en dat nog wel voor de Par-
tij van de Arbeid. Die keuze werd hem in 
die tijd door veel katholieken en ook door 
veel kerkelijke leiders kwalijk genomen. 
Toch komt hij in zijn herinneringen niet 
als een vechter naar voren. Om je bewust 
te worden van het gevecht dat hij dikwijls 
moest voeren in de politiek en in de kerk, 
moet je door zijn verhalen heen lezen. De 
verhalen zelf zijn eenvoudig, op het anek-
dotische af. De keuzes die hij maakte, met 
name als bestuurder in de orde en als do-
cent te Rome, blijken slechts uit korte ter-
loopse opmerkingen. Alleen als je de ach-
tergrond van de lopende conflicten voor 
ogen houdt komen deze herinneringen tot 
hun recht. 
Een mooi persoonlijk document van een 
bewogen tijd, maar zonder sensationele 
onthullingen of diepgaande reflecties. De 
dood heeft de schrijver ingehaald; enkele 
vrienden hebben de notities geredigeerd 
en aangevuld met enkele preken en een 
interview.     Jef De Schepper

Chr. Manders O.P., M. Gerritsen en A. Lascaris 
O.P. (red.) David. Herinneringen van 

priester-politicus David van Ooijen 
dominicaan. Valkhof Pers 2010 

ISBN 978 90 5625 340 0; 168 blz. € 15,50

hedendaags mens en maatschappij type-
rend voor Wolf en Grün. Bij Jäger is het 
een en al nieuwe spiritualiteit, mystiek, 
veranderend religieus besef en beleven, - 
hetgeen natuurlijk maatschappelijk niet 
irrelevant is. Zijn Over de liefde verkeert 
niet in de sfeer van ‘ik hou van jou en 
jij van mij’, maar overstijgt deze en richt 
zich op de verborgen werkelijkheid en de 
basis van het menselijke bestaan. Mys-
tieke verbondenheid en de ervaring van 
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Redactie

Berichten

Religieuze kunst 
Eerder al besteedde De Roerom aandacht 
aan beeldend kunstenaar Sjef Hutschema-
kers, die in zijn werk sterk religieus geïn-
spireerd is. Op 22 mei wordt hij 80 jaar. 
Naar aanleiding daarvan verschijnt een 
boek met nooit eerder getoonde schetsen 
en tekeningen van zijn hand, onder de ti-
tel Verbondenheid. Tegelijkertijd wordt in 
de kloosterbibliotheek van de Redempto-
risten in Wittem een expositie gehouden 
met deze schetsen en ander werk tot eind 
augustus. Bovendien is er van 13 maart 
t/m 1 mei een kleine expositie van reli-
gieus werk van Sjef in het Franz Pfanner-
huis in Arcen, met ondermeer een bijzon-
dere kruisweg. Interessant is overigens dat 
hij de laatste jaren ook steeds meer glas-
in-loodramen maakt voor kerken in Lim-
burg van Oirsbeek tot Stramproy en Van 
Rimburg tot Neerbeek. 
Informatie: www.stichtingsjefhutsch.nl en 
www.franzpfannerhuis.nl

Stoutenburg
Het Franciscaans Milieuproject Stouten-
burg bestaat 20 jaar. Dat vieren ze in de 
loop van dit jaar o.a. met de volgende 
activiteiten. Vanaf 30 januari: Jubileum 
Expositie ‘Natuurlijk’ op werkdagen van 
9.00-17.00 u. (na afspraak). Tweedaagse 
op 11 en 12 maart: In Cadans. Je levensrit-
me in samenklank met hemel en aarde.
Vanaf 28 mei t/m 20 okt. op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag telkens van 
12.30-16.30 u. Moestuin in beeld (met 
beelden van Lubbo de Graaf).
Stoutenburglaan 5, 3835 PB Stoutenburg 
(033) 494 55 00; post@stoutenburg.nl
Meer op www.stoutenburg.nl

Leesgids bij de bijbel
In september 2011 verschijnt het eerste 
nummer van Woordelijk, een nieuwe bij-
belkwartaalgids die het individueel en 

gastvrijheid’ in Huize Loreto te Lievelde 
een feestelijke presentatie houden over 
gastvrijheid. Voordrachten zullen door Pe-
ter Denneman, vice-provinciaal en media-
pastor, gastenzuster Mirjam Hoogenbosch, 
Michiel Maasen en Rein Vaanhold, me-
deoprichter van Ter Linde. Het boek is de 
vrucht van de samenwerking tussen een 
aantal kloosters in Noord Brabant en Gel-
derland en aanpalende lekenorganisaties. 
Toegang gratis; aanmelden noodzakelijk 
(vóór 5 maart) via e-mail: 
secretariaat@loreto.nl of per post aan T. 
van Bun, Kloosterstraat 5 7137 MZ Lievel-
de. Men kan daar ook voorintekenen voor 
het boek (€ 17,50). Zie ook www.knr.nl

Het paasverhaal in Gouda
Witte Donderdag 21 april 20.30 u. en Stil-
le zaterdag 23 april 21.55 u. vindt onder 
de titel The Passion in Gouda een groot 
muzikaal evenement plaats, waarin het 
paasverhaal wordt gebracht. Het is een 
samenwerkingsproject van EO, RKK, Pro-
testantse en R.-K. Kerk, Nederlands Bijbel-
genootschap en de gemeente Gouda. Het 
evenement wordt live uitgezonden op Ne-
derland 3 en internet. Deze uitvoering van 
The Passion is gebaseerd op de Manches-
ter Passion, in 2006 live uitgezonden door 
de BBC. De samenwerkende organisaties 
zien in dit evenement een prachtige kans 
om mensen te laten zien wat de betekenis 
van Pasen is.

Christelijk vakantiepark
De ANWB heeft 11 januari vakantiepark 
De Betteld in Zelhem (Achterhoek) geno-
mineerd i.v.m. innovatief ondernemer-
schap. Opmerkelijk is dat het vernieuwen-
de van dit vakantiepark vooral bestaat in 
zijn christelijk karakter. In 1972 gestart 
als ‘kamperen bij de boer’ is De Betteld 
uitgegroeid tot een groot vakantiepark en 
conferentiecentrum. Het park is duidelijk 

gericht op het christelijk geloof en zelfs 
missionering. Bijbelstudie en geloofsge-
sprekken nemen een grote plaats in. De 
Betteld wil zich oecumenisch opstellen, 
hoewel de eigen inspiratie duidelijk evan-
gelisch-protestants is. 
Voor uitgangspunten en programma zie 
www.betteld.nl

Religieuze reizen
De nieuwe reisorganisatie Paulus Reizen 
organiseert groepsreizen naar bijzondere 
plaatsen in de christelijke wereld. Deze 
reizen zijn religieus en spiritueel van 
aard. Paulus Reizen biedt een combinatie 
van cultuur, religie, ontspanning en per-
soonlijke ontmoeting met gelijkgestem-
den. Er zijn gepubliceerde inschrijfreizen 
waarop men individueel kan intekenen 
en reizen-op-maat voor besloten groepen 
zoals parochies, zangkoren e.d. Zie 
www.paulusreizen.nl voor het programma 
van 2011. Ook nadere informatie via 
(024) 381 81 98 of info@paulusreizen.nl 

Bruggenbouwers
De interreligieuze website voor Neder-
land en Vlaanderen Bruggenbouwers.com 
geeft sinds kort wekelijks een Nieuwsbrief 
uit. De website karakteriseert zichzelf als 
volgt: ‘Grofweg zijn er twee groepen met 
verschillende meningen in Nederland als 
het gaat om de vraag hoe mensen met uit-
eenlopende religieuze achtergronden in 
een bepaalde context bij elkaar te hou-
den. De eerste groep legt vooral de nadruk 
op dat wat bindt ... De tweede groep legt 
vooral de nadruk op dat wat scheidt, wat 
conflicten veroorzaakt ... Bruggenbouwers 
probeert beide groepen terug te laten ko-
men op haar website.’ 
De Nieuwsbrief is gratis. Aanmelden via 
bruggenbouwers@intermonde.nl

Begeleider (m/v)
Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt 
op korte termijn een sociaal-juridisch be-
geleider (m/v) voor vier maanden, 36 uur 
per week, beginnend 18 april 2011. Vluch-
telingen in de Knel is een onafhankelijke 
organisatie die zich inzet voor asielzoekers 
die geen recht meer hebben op overheids-
voorzieningen. In Eindhoven en omgeving 
worden ongeveer 200 mensen begeleid voor 
de eerste levensbehoeften en het maken 
van een realistisch toekomstperspectief. De 
stichting zoekt een enthousiaste medewer-
ker op HBO/WO niveau. Salariëring op basis 
van Cao Welzijn. Meer informatie over de 
functie: Dianne Horsting (040) 256 95 17.
Sollicitaties vóór 28 februari 2011 naar: 
Vluchtelingen in de Knel, Hoogstraat 301B, 
5654 NB Eindhoven; 
info@vluchtelingenindeknel.nl

in groepsverband lezen 
van de bijbel wil onder-
steunen. De opzet is the-
matisch. Er wordt vooral 
gewerkt met de Herziene 
Statenvertaling. Een gratis 
proefnummer is te down-
loaden via de website. 
Jaarabonnement € 18,95. 
Zie www.woordelijk.info 
(0184) 41 02 24.

Gastvrijheid
Vrijdag 11 maart zal de re-
gionale Werkgroep Kloos-
terspiritualiteit Oostelijk 
Noord-Brabant en Gelder-
land ter gelegenheid van 
het uitkomen van haar 
boek Ontvangen. De re-
ligieuze bronnen van de 

Sjef Hutschemakers De Zaaier, schets
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Nel Beex

Trouwe vrijwilligers en hun specialisme

Uw parochieblad

Wanneer kunnen vrijwilligers trouw ge-
noemd worden? Als men altijd een be-
roep op hen kan doen? Op het echtpaar 
Van Wolferen uit Kerkdriel in ieder geval 
wel.	De	Kerkdrielse	Bode,	Sint	Martinus:	
‘Ruim twaalf jaar hebben zij, Leo en Ria, 
gewoond in de H. Arnoldstraat 59. En even 
zo lang bewaarden zij de sleutel van Paro-
chiecentrum en sacristie. Ook de brieven-
bus van de parochie werd trouw geleegd. 
…. Af en toe dacht ik bij mezelf: Nou heb 
ik weer die sleutel nodig, zouden zij er nu 
niet de pee in krijgen? Nee, hoor, nooit! Wij 
willen Leo en Ria namens allen die bij hen 
aan de achterdeur een sleutel kwamen op-
halen heel hartelijk bedanken’.
De mensen van het appartement De Ley-
enstein boffen met deze nieuwe bewo-
ners!

Wanneer een kerk gerestaureerd wordt, 
komt er heel wat kijken. Dan is het fijn als 
iemand uit het parochiebestuur bekwaam 
is om de parochie te vertegenwoordigen. Er 
zelfs mee door kan gaan, nadat hij terugge-
treden is als penningmeester. Klokken	van	
St.	Petrus	en	H.	Bernadette,	Oirschot	en	
Spoordonk:	‘Frans is geen lid meer van het 
parochiebestuur, maar hij blijft wel namens 
de parochie in het bouwteam de restaura-
tie van de Oirschotse kerk begeleiden. Ook 
blijft hij de administratie van het kerkhof 
in Oirschot voor zijn rekening nemen en is 
hij iedere maandagmorgen op het pastoraal 
centrum aanwezig om namens ons rekenin-
gen te betalen en uit te schrijven.’
Over boffen gesproken!

Ook in Escharen,	Gassel,	Grave	en	Velp, 
Pastorale	Eenheid	Emmaüs	heeft men on-
langs zijn waardering uitgesproken. ‘Wim 
van Daal en Gerrit Strik, beiden 81 jaar en 
houder van de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice. Beide heren willen 
echter niet zo zeer stilstaan bij hun kerke-
lijke activiteiten. Ze hebben het graag en 
met volle overtuiging gedaan. De kerkelijke 
activiteiten van beide heren beslaan enkele 
decennia en zijn zeer talrijk. Van lidmaat-
schap van het koor tot en met het mede 
toezicht houden op de verbouwing van de 
kerk; van een zeer langdurig lidmaatschap 
van het Schuttersgilde St. Jan de Doper tot 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het 
wel en wee van de parochie. Die verdiensten 
zijn zo talrijk en groot, dat ze de pauselijke 
onderscheiding dik verdiend hebben.’ 
Ook van ons, proficiat!

Vrijwilligers zijn actief op vele terreinen. 
En heel wat talenten kunnen aangespro-
ken worden. Montfort	Onderweg	van de 
Montfortparochie	Tilburg.	‘Zo hebben we 
op de beursvloer een match afgesproken met 
de heer Hoppenbrouwers met betrekking tot 
een mogelijke ringleiding. Zijn firma zal 

een groot deel van de kosten vergoeden. De 
klus is niet zomaar te klaren. Allereerst is 
contact gezocht met onze onderhoudsgroep 
en met de mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de geluidsapparatuur. Daarbij kwam 
de vraag aan de orde of een ringleiding voor 
ons een uitkomst zou zijn. Daarom is op 
een zondagmorgen een oproep gedaan aan 
alle kerkbezoekers met een hoorapparaat 
om na de viering even te blijven. Het waren 
heel wat mensen. Er is een test gedaan en 
die wees uit, dat een ringleiding geschikt is 
voor onze kerk en onze mensen. Het wach-
ten is nu op een begroting en na goedkeu-
ring op verdere afwerking.’
En nu maar hopen, dat er met zoveel des-
kundigheid niet te lang gewacht hoeft te 
worden.

Voor een totaal andere deskundigheid moet 
men in Parochie	Druten	en	Puiflijk	zijn. 
In Wij	samen	kerk.	‘Zeventien jaar gele-
den kreeg Bart Kokke van pastoor Pollen de 
vraag of hij het r.-k.kerkhof te Druten enigs-
zins op orde zou willen brengen en houden. 
Bart beantwoordde deze vraag positief. Hij 
kon toen niet overzien hoeveel werk er op 
hem af zou komen. Het kerkhof was ver-
worden tot een grote wilde tuin... Bart stak 
de handen uit de mouwen en begon met 
ruimen, ruimen en archiveren! Er beston-
den wel oude kaarten van het kerkhof, 
maar daarin waren alleen de globale ruim-
tes ingedeeld (indeling in klassen, naar 
geloof etc.). Hij tekende plattegronden met 
overzichten van bestaande graven/geruimde 
graven, wie ligt waar, vanaf wanneer, hoe 
lang etc. etc. Gedurende zeventien jaren 
Bart elke dag op het kerkhof te vinden. Alle 
denkbare werkzaamheden verricht hij. Het 
snoeien van de hagen, het zelf kweken en 
poten van buxusboompjes, het aanleggen 
van de grindpaden, het verleggen van ver-
zakte banden, het wieden van onkruid, het 
ontwerpen van en het maken van de urnen-
begraafplaats enz. Maar bovenal weten de 
nabestaanden hem te vinden. Deze laatste 
functie zal Bart het meest gaan missen, nu 
hij besloten heeft om als tuinman van het 
Drutense kerkhof te stoppen.’
Niet alleen de parochie maar ook Druten 
mag blij zijn met zo’n talentvolle vrijwil-
liger!

Ook in Winssen	weet men mensen met 
bijzondere talenten te vinden. In Wins-
sen,	parochie	H.	Anthonius	van	Padua. 
‘In de krant van maandag 22 november 
2010 stond de mededeling dat Els en Mar-
tien Kraan uit de Molenstraat op zaterdag 
20 november in Arnhem de Gelderse Jeugd-
zorg Award 2010 in ontvangst mochten ne-
men. Zij ontvingen deze prijs uit handen 
van gedeputeerde Hans Esmeijer. Els en 
Martien Kraan vangen al meer dan 25 jaar 
pleegkinderen op en zijn actief in de crisis-

opvang. Ze zijn opgegeven door hun pleeg-
zoon Michael die slechts zes weken oud 
bij Els en Martien kwam wonen en pas op 
zijn 22e is weggegaan. De uitreiking van de 
Award vormde de afsluiting van de Week 
van de Jeugdzorg. De provincie Gelderland 
organiseerde samen met jeugdzorginstellin-
gen diverse activiteiten om het werken in 
de jeugdzorg onder de aandacht te brengen. 
Els en Martien Kraan, namens alle parochi-
anen van harte proficiat.’ 
Wij sluiten ons graag hierbij aan. 

In Alle	kanten	op,	parochie	Kaatsheuvel. 
‘Amateur hoffotografen. Met bovenstaande 
titel willen de vrijwilligers Ton Honkoop en 
Frans de Vries zich voorstellen als de pa-
rochiefotografen. Zij vormen de volgende 
werkgroep in dienst van de parochie, werk-
groep fotografen. Dit betekent dat de con-
tactpersonen van de werkgroepen een be-
roep kunnen doen als het de moeite waard 
is dat er van een werkende groep of van een 
bepaalde activiteit foto’s gemaakt kunnen 
worden. Maak er zoveel mogelijk gebruik 
van. Frans en Ton zijn er klaar voor.’
Veel succes Ton en Frans! Kunnen ze 25 
jaar trouwe dienst nog halen? Ik niet, dus 
ik kan het niet verhalen!

28 november 2010 vond in de St.	Lucia-
kerk	Ravenstein een bijzondere viering 
plaats.’t	Klepperke:	‘Op deze dag werd 
veertig jaar geleden het initiatief genomen 
tot oprichting van een gemengd zangkoor 
voor opluistering van de erediensten in de 
St. Luciakerk. Er bestond een dameskoor 
voor het verzorgen van de muziek bij rouw- 
en trouwdiensten. Het al lang bestaande 
mannenkoor was geslonken tot nog maar 
een paar mannen. Na de fusie ontstond het 
Gemengd Zangkoor Sint Cecilia. Door slui-
ting van de Pauluskerk in Oss is een aantal 
leden van het Pauluskoor ons komen ver-
sterken... De dag begon met een Eucharis-
tieviering om 11.00 u. Onder leiding van 
dirigent Leon van Schijndel met aan het 
orgel Leon van de Brand. Na afloop van de 
dienst werden twee jubilarissen gehuldigd: 
Sjaak van Rossum 25 en Henny Kraayen-
vanger 40 jaar koorzanger.’ Hulde aan het 
koor en de beide jubilarissen.
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Voordat ik dit artikel ging schrijven wierp 
ik een kaart in de brievenbus met de tekst 
‘met oprechte deelneming.’ Een leven in 
volle bloei ruw afgebroken door kanker … 
Wanneer lijden het leven binnenkomt en 
alles omver werpt, staan we versteld en 
rijst steeds weer de vraag waarom dit ie-
mand overkomt. Gelovige mensen vragen 
zich af: God, waarom? De vraag naar het 
waarom-van-het-lijden is van alle tijden. 
Een kennismaking met het begrip binnen 
het christendom. 

Lijden als vorm van chaos
Leven en lijden zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden en dat wordt reeds beseft 
in het Oude Testament. Daar is ‘lijden’ al 
een thema, met name in het boek Job. Het 
onderwerp van het gelijknamige bijbel-
boek is het lijden van de onschuldige Job. 
Hij is een rechtvaardig en gelovig man. 
De Satan twijfelt aan zijn oprechtheid. 
God staat de satan toe Job zijn bezit en 
gezondheid af te pakken om hem op de 
proef te stellen. 
Ondanks de pijn om wat hij allemaal in-
boet houdt Job vast aan zijn geloof. Zijn 
vrienden vermoeden dat hij gestraft wordt 
voor het begaan van zonden. Als Job zijn 
fouten zou erkennen, zou alles weer goed 
komen. In zijn antwoord stelt Job dat hij 
rechtvaardig is en dat zijn tegenspoed 
geen straf kan zijn. Handelt God dan naar 
willekeur. Jobs vrouw raadt hem dan ook 
aan God te vervloeken. Hierop antwoordt 
Job: ‘Zouden wij het goede van God ac-
cepterenen en het kwade niet?’ De climax 
van het boek bestaat uit twee toespraken 
waarin God Job antwoordt niet met een 
uitleg van het waarom van zijn lijden, 
maar met de vraag waar Job was toen God 
de wereld schiep? Job antwoordt hierop 
door zich nederig te maken ten opzichte 
van God en deze geeft Job zijn gezond-
heid en bezittingen terug. 

Lijden een plaats geven
In de eerste toespraak van God benadrukt 
de grootsheid van de geordende schep-
ping; in de tweede juist de chaos. Daarin 
wordt verwezen naar twee oermonsters: 
Behemot en Leviathan. Zij zijn de chao-
tische krachten in de schepping. De twee 
zijn kwade beesten, belichaming van de 
chaos. Het lijden is een aspect van die 
chaos. Er wordt beweerd, dat in het schep-
pingsverhaal God niet uit het niets schiep. 
Er was reeds chaos - en dus ook lijden - 
voordat God de aarde schiep. Het gaat in 

het boek Job vervolgens dan ook niet over 
God als bron van het menselijk lijden. Het 
gaat veeleer om de vraag hoe de mens het 
onvermijdelijke lijden een plek kan geven 
in het menselijk bestaan. 

Het lijden overstijgen
Als lijden niet past in de bedoelingen die 
God met de mens heeft - wanneer het ons 
treft als een toevallig lot- rest ons niets 
anders dan het cynisch te aanvaarden, te 
verdringen of verdrietig te zijn om het on-
verdiende lijden. Dit zijn geen opties voor 
de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945). Hij geeft een andere invul-
ling aan de manier waarop mensen zich 
tot lijden kunnen verhouden. Tijdens de 
tweede wereldoorlog was Bonhoeffer ac-
tief in verzet tegen het bewind van Hitler. 
Hij was betrokken bij de mislukte aan-
slag op Hitler en hielp joden te vluchten 
naar Zwitserland. In april 1943 werd hij 
gearresteerd en ter dood veroordeeld. In 
afwachting daarvan verbleef hij twee jaar 
in diverse concentratiekampen en gevan-
genissen. Het doodvonnis werd op 9 april 
1945 voltrokken. 

Gods lijden
Tijdens zijn gevangenschap maakte hij 
aantekeningen en schreef hij brieven aan 
familie en vrienden. Hij bereikt een gees-
telijke vrijheid die hem in staat stelt te 

leven voor anderen. Bonhoeffer stelt, dat 
geloof in God mogelijk is als je midden in 
het leven staat, wanneer je er vanaf ziet 
om iets van jezelf te maken, iets te zijn: 
een rechtvaardige, een zondig mens, een 
zieke, een gelukkige. Het is de kunst om 
aards te leven; met alle vreugde en tegen-
slagen die er zijn. Je geeft je helemaal 
over aan God. Je neemt je eigen lijden niet 
meer serieus, maar ziet het als Gods lijden 
in deze wereld. Dat lijden wordt veroor-
zaakt doordat mensen God ontkennen of 
tegen Zijn wil handelen. 

Anderen bijstaan
Wanneer je je eigen lijden ziet als het lij-
den van God, is het mogelijk je eigen situ-
atie te overstijgen en er te zijn voor ande-
ren in hun lijden. Een ander bijstaan is in 
zijn ogen de beste houding die men kan 
aannemen tegenover het lijden. Wanneer 
je dat doet, neem je deel aan het lijden 
van Jezus. Jezus - aan het kruis genageld 
- is het ultieme symbool van de lijdende 
God. In een brief van 1942 schreef Bon-
hoeffer: ‘Daarom is het goed om vroeg 
te leren dat lijden en God geen tegenstel-
ling zijn, maar eerder een noodzakelijke 
eenheid. Voor mij is de gedachte dat God 
zelf lijdt altijd een van de meest overtui-
gende leerstellingen van het christendom 
geweest’.

God,

Zoveel mensen gebroken
Door pech en tegenslag
Verslagen
Wenden wij ons van U af. 

Vraag me niet 
Waarom wij 
U aan aanklagen
en vervloeken.
Doorzie onze woorden
Herken onze machteloosheid
Wend U tot ons.

Amen 

Paulien van Bohemen

Vraag niet waarom    

Theologie	studeren	roept	altijd	vragen	op.	Mensen	denken	dat	je	daarmee	be-
wijzen	in	handen	krijgt	dat	God	echt	bestaat.	Ik	studeer	en	doordenk	maar	dit	
leidt	eerder	tot	meer	vragen	dan	tot	betere	antwoorden	over	God.	Theologie	is	
een	brede	studie.	Van	deze	veelzijdigheid	probeer	ik	maandelijks	iets	te	laten	
merken	in	De	Roerom.

Behemoth en Leviathan, aquarel van William Blake 
uit: Illustrations of the Book of Job

Gallerij van martelaren van de 20e eeuw Westminster 
Abbey, Elizabeth van Rusland, Ds. Martin Luther 
King, Jr., aartsbisschop Oscar Romero, and pastor 
Dietrich Bonhoeffer
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Een dag uit het leven

Cees Remmers

Ik was niet met het verkeerde 
been uit bed gestapt en toch 
begon donderdag 27 januari 
voor mij in mineur. ’s Morgens 
lees ik het Brabants Dagblad 
in zijn geheel (sport uitgezon-
derd). De Volkskrant scan ik 
vluchtig om die ’s avonds goed 
door te nemen samen met de 
verse NRC. Het was maar een 
vluchtige scan van De Volks-
krant, maar mijn mannenoog 
viel meteen op een foto met 
twee mooie vrouwen in Dirndl-
jurkjes gemaakt tijdens het Ok-
toberfest in München. Een van 
hen draagt op haar enkel het 
kruisje van een Rozenkrans. 
Geïnteresseerd in volksgeloof, 
word ik echt lyrisch als ik weer 
eens ontdek hoe jongeren met 
de grote symbolen van het 
christendom omgaan. Ik ben 
ook jong geweest en wil niet 
Roomser zijn dan de paus. 
Maar dit gaat me te ver. Ik kan 
dit niet anders zien dan als een 
vernedering van een geloof 
waarmee van alles mis is, maar 
dit niet verdient.
Mijn humeur werd er niet beter 
op toen drie vwo-scholieren me 
diezelfde dag ’s middags inter-

viewden. Voor een werkstuk 
over hedendaagse geloofsbele-
ving vroegen ze mijn mening. 
Ze hadden hun vragen goed 
voorbereid en maakten op mij 
een serieuze indruk. Ze hadden 
vooraf intensief op internet 
naar het christendom gezocht 
en daar louter negatieve dingen 
gevonden. Ik was perplex. Wat 
is er toch fout gegaan met het 
christendom? 
Aan het eind van de middag 
liep ik met drie vrienden over 
de Oude Markt in Tilburg. Daar 
liggen bij wijze van kunstwerk 

de zeven Werken van Barmhar-
tigheid in de vorm van roestvrij 
stalen tegels in het plaveisel. 
Terwijl ik tegen mijn vrienden 
vertelde over mijn ervaringen 
die dag, zette ik mijn rechter-
voet op ‘de dorstigen laven’. 
‘Zullen we ‘ne Trappist gaan 
drinken?’, gebaarde ik naar een 
van de cafés. Ik dronk er een 
en nog een en uiteraard zonder 
grenadine want een Trappist 
smaakt enkel puur. Toen zag ik 
het weer zonnig in. Lang leve 
de geneugten van het christen-
dom. 

* ‘Het museum is als een 
mooi bos, waar de bioloog 
de bijzondere bomen an-
ders bekijkt dan de man 
die er zijn hond uitlaat.’
Museumdirecteur Driessen.

* ‘Geloof is geen playback 
van de traditie.’
Harry Kuitert.

* ‘Spiritualiteit is gevoelig 
blijven voor alles wat jou 
zelf overstijgt.’
Francine Carillo

* ‘Een man kan op drie 
manieren geruïneerd wor-
den: door verkeerde vrou-
wen, door veel te gokken 
of door te gaan boeren; 
mijn vader koos de meest 
vervelende.’
Johannes XIII.

* ‘Was Mozes lid van een 
commissie geweest, dan 
zaten de joden nu nog in 
Egypte.’
Onbekend.

* ‘Mijn vader heeft arm ge-
leefd en is rijk gestorven; 
ik was van plan het an-
dersom te gaan doen.’
Een parochiaan.

* ‘Theologie van het ge-
weld: als er geen water is 
om de brand te blussen, 
mag men benzine gebrui-
ken.’
Cornelis Verhoeven.

* ‘Bij zoveel woestijn zou 
je hopen op een steppe die 
bloeit, bij zoveel duisternis 
uitzien naar het Licht dat 
ons aanstoot in de morgen.’
Bisschop Gerard de Korte.

* ‘In welke tijd 
had je willen leven?
In deze.
Waarom doe je dat 
dan niet?’
Vrij Nederland.

* ‘Blijven over 
geloof hoop liefde 
en de belangrijkste is ... de 
humor.’
Kees Pouw, Olst.


