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Enkele maanden geleden verscheen het rapport 
Seksueel misbruik bij minderjarigen in de Rooms 
Katholieke Kerk, opgesteld door drs. Wim Deet
man op verzoek van de Nederlandse bisschop
pen en de hogere oversten van de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen (KNR). Deetman vroeg 
vooraanstaande wetenschappers met hem sa
men te werken, om een verantwoord rapport 
te kunnen maken. De uitkomsten ervan zijn 
schrijnend en ingrijpend. Van de kant van de 
bisschoppen en de religieuzen past een diepe en 
ernstig gemeende verontschuldiging, die intus
sen door hen ook gegeven is. Nu na de aanvan
kelijke explosie het stof wat gezakt is, kunnen 
de feiten met wat meer zicht bekeken worden. 

Er zijn in de pers al vele woorden aan besteed, 
maar enkele zaken die duidelijk moeten wor
den gesteld zijn wellicht te veel vergeten. Voor
eerst is duidelijk, dat het beeld als zou seksueel 
misbruik van minderjarigen een zaak zijn die 
primair de r.k.kerk raakt onjuist is. Door de 
pers zou die indruk ontstaan kunnen zijn. Sek
sueel misbruik van minderjarigen komt breed 
voor in de Nederlandse samenleving, zoals de 
laatste tijd ook gebleken is in o.a. het Amster
damse kinderdagverblijf ’t Hofnarretje. Het is 
ook niet waar dat het misbruik hoofdzakelijk in 
onderwijsinstellingen binnen de r.k.kerk heeft 
plaatsgevonden. Hier doet zich wel een speci
fiek probleem voor. Het risico dat een kind mis
bruikt wordt is binnen die instellingen aanzien
lijk groter dan daarbuiten, maar dit geldt ook 
voor zulke instellingen in het algemeen. Waar 
de pers minstens de schijn wekt dat het pro

bleem een specifiek katholiek probleem is, spre
ken de feiten dit tegen. Dit doet overigens niets 
af aan de ernst van het probleem. Seksueel mis
bruik is binnen de kerk  en nog wel door hen 
die een dienende taak binnen die kerk hebben  
schrijnender dan daarbuiten.
Wellicht is nog erger  wat het rapport vaststelt 
 dat er sprake was van een kerkelijke cultuur, 
waarin niet openlijk over seksualiteit en sek
sueel misbruik gesproken werd; de zogeheten 
zwijg of doofpotcultuur. Tijd of omstandighe
den kunnen niet als excuus aangehaald worden 
voor het leed aan kinderen en hun families aan
gedaan. Aantasting van de lichamelijke en gees
telijke integriteit van iedere mens en zeker van 
kinderen is altijd verwerpelijk; des te meer als 
dit gebeurt door priesters en religieuzen.

In onze Kerk is er voor deze praktijk geen 
plaats. Daarover geen onduidelijkheid. Bij een 
vermoeden van seksueel misbruik moeten de 
nodige kerkrechtelijke en civielrechtelijke maat
regelen genomen worden. Het Rapport Deetman 
dringt daarom aan op zorg en verantwoorde
lijkheid voor hulp, genoegdoening, openbaar
heid en transparantie jegens de slachtoffers. We 
moeten Deetman en zijn medewerkers dank
baar zijn, dat zij wat verborgen was aan het 
licht hebben gebracht. Wat mij betreft, ik voel 
me langzamerhand wat ongemakkelijk om te 
bekennen dat ik katholiek ben. Maar Jezus is 
vanaf het begin gewend aan beschamend gezel
schap.

T.B.

Zo’n kerk

Bid en werk 

voor een kerk 

zoete inval voor ieder, 

die zoekt en tast 

naar ziel en zin. 

Bid en doe mee 

in een kerk 

onderdak voor ieder,

hoe ook geaard

hoe ook gevaren. 

 

Bid en leef mee 

met een kerk 

klankbord voor ieder;

voor lief en leed 

met elkaar gedeeld.

Peer Verhoeven 2011

In De Roerom van februari 
spelen de kerkelijke hete 
hangijzers natuurlijk op. 
Ton Baeten over het Deet
man Rapport (1), Ca miel 
van Woerkum over wat de 
kerk (nog) moet (11) en 
Henk Peters over God die 
roept maar niet gehoord 
wordt (12). Er is echter 
meer. Over geloof en leven 
in het klooster (10), het 
verhaal van het Lege Graf 
(14), een bijdrage uit het 
noorden over rotsvast 
vertrouwen (18) en een 
meditatie over oervertrou
wen (19). Hoe met Kerk
enStaat (4), een erg mooi 
Samen op Pad (5), fraai 
geïllustreerd Gedicht Ge
dacht (7), humor en heilig
heid (8) het naklinken van 
Pastora Pavón (9), nieuws 
uit de parochies (22), terug 
van de sardientjes (23) en 
een bonte slotpagina (24). 
Allemaal weer de moeite
waard. Graag uw mede
werking voor de actie ‘Hou 
het blijde gerucht in de 
lucht’. M.a.w. werf nieuwe 
abonnees a.u.b.!

Redactie
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Iona   
 
In 563 landde Columba met 
twaalf gezellen in een met 
huiden beklede boot op het ei
landje Iona in WestSchotland. 
Om dit eilandje te bereiken 
moet je nu per boot van Oban 
naar het prachtige eiland Mull 
en na een tocht van ruim 50 
km bereik je de uiterste west
punt vanwaar een tweede 
veerboot je naar Iona brengt. 
Tweemaal heb ik het eiland nu 
bezocht. Een geweldige erva
ring! Zeer vele mensen voelen 
dit zo en maken de reis als een 
pelgrimage. Het eiland ademt 
de vroomheid en spirituali
teit van de vele monniken die 
hier in de loop van de jaren 
hebben vertoefd. Columba be
tekent ‘duif’  het Franse co
lombe  en Iona betekent ook 
‘duif’ zoals ook de naam van 
de profeet Jona. Vorig jaar 
reisden we met 42 personen 
naar het zuidoosten en zuiden 
van Engeland; de vijfde reis 
naar dit mooie land. Verschil
lende reisgenoten vroegen of 
we niet eens naar Schotland 
konden gaan en ruim 30 men
sen lieten weten dan graag 
mee te willen. Nu is het pro
gramma rond en al 33 perso
nen hebben ingeschreven. Dit 
is voldoende om de reis door 
te laten gaan. We vertrekken 
zondag 3 juni en zijn op dins
dag 12 juni weer terug. Het 
bezoek aan Iona is zaterdag 9 
juni, de sterfdatum van St. Co
lumba die 9 juni 597 overleed. 
Mocht iemand nog mee willen 
dan kan dat; tot maximaal 42 
deelnemers. Informatie bij Ko 
Jaquet (076) 501 51 92; 
kojaquet@hotmail.com

Ko Jaquet, Breda

Geachte redactie

Ik reageer graag op de laatste 
Roerom. Ruim een jaar ben ik 
nu abonnee en ik verheug me 
elke keer als De Roerom bij 
mij op de deurmat valt. Ik zit 
zelf als vrijwilliger in verschei
dene werkgroepen en gebruik 
o.a. de gedichten die u plaatst 
als opening van vergaderin
gen. Ook over de verschillende 
artikelen verheugen we ons 
hier in het noorden. De vele 

artikelen, zo verschillend van 
thema, doen mij goed en leve
ren regelmatig stof om in de 
Werkgroep Liturgie op in te 
gaan. 
Het was voor mij een eyeope
ner om de consecratiewoor
den te mogen zien zoals door 
Huub Schumacher in de laat
ste Roerom aangegeven! Voor 
mij komt daardoor de betrok
kenheid van onze Heer op 
ons zo ontzaglijk veel meer 
naar voren dan op de manier 
waarop de officiële kerk die 
woorden verklaart. Ik merk 
aan zo’n frisse en eigentijdse 
uitleg zoals in het artikel Een 
betere naam, hoezeer de kerk 
haar gelovigen in de kou laat 
staan. Dit ook in het licht dat 
er jaren geleden en af en toe 
nu ook nog, mensen met een 
verstandelijke handicap wor
den bekeken als mensen die 
het toch niet snappen en daar
om maar niet ter communie 
moeten gaan. Zelf heb ik ook 
een verstandelijk gehandicapte 
zoon die de eucharistie met 
veel vreugde beleeft. Vooral de 
symboliek die wij in de vierin
gen gebruiken geven hem een 
goed gevoel; een gevoel van 
herkenning en er ook bij mo
gen horen. Ook al is dat voor 
menig pastor moeilijk zich 
daarin te verplaatsen. Het goe
de nieuws, zoals pastor Huub 
Schumacher schrijft, is dat we 
er met lichaam en geest van 
mogen genieten en tot ons ne
men. Wie en wat we ook zijn. 
En dat wij Hem, zijn leven en 

sterven, daardoor niet zullen 
vergeten. De manier waarop 
Schumacher zijn artikelen 
schrijft spreken mij en vele 
anderen aan. Ook zijn studie
dagen inspireren mij telkens 
weer. Helaas kunnen wij maar 
drie keer per jaar hem hier in 
het noorden verwelkomen. Ik 
hoop dat De Roerom nog lang 
mooie en waardevolle artike
len blijft plaatsen van de men
sen die nu tot de medewerkers 
behoren. Vanuit Wolvega een 
hartelijke groet voor jullie al
len. Vrede en alle goeds.

Wilma Altena, Wolvega

Gemertse Studiedag

De Gemertse Studiedag van 3 
maart, geleid door Huub Schu
macher, gaat over iets wat ie
dereen wil: bezield leven. De 
Studiedag wordt gehouden 
in het Commanderij College, 
VMBO gebouw aan de St. Jo
sephstraat 17, 5421 CR Gemert 
van ’s morgens 9.00 uur tot 
’s middags 14.45 uur. Inschrij
ving door € 12,50 over te ma
ken op bankrekeningnummer 
14.51.88.884 ten name van 
Algemene Geloofsbezinning 
te Drunen o.v.v. studiedag 03
032012. Bovendien een email 
sturen naar hoefjetannetje@
tele2.nl met voornaam, achter
naam, adres, postcode, woon
plaats, telefoonnummer. Adres 
van Huub Schumacher is Zee
dijk 5, 5154 PA Elshout; (0416) 
37 78 74.

Iona (© Foto: Ko Jaquet)
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Peer Verhoeven

Tijd van zwanger zwijgen

Het leerstellige dogmatische 
geloof is stervende. Er groeit 
een stilte  geen nietszeggende 
maar een sprekende stilte;
een tijd van zwanger zwijgen.

Aanhef

Onze wereld gaat beseffen 
toe te zijn aan een grote beurt,
een diepgaand onderzoek naar
wat heeft gebaat, wat geschaad.

Brengt kennen geluk, kunnen welzijn?
Wat hebben we in handen
en heeft wat we doen en
zijn voor elkaar ziel en zin? 

Is ingehouden leven, sober en stil 
in het gegeven ritme van natuur, 
seizoen en feest niet de ware weg 
naar de ziel van onszelf en het leven?

Een uurtje samen hier

Er is zoveel wat ons bezighoudt;
waar we achteraan gaan,
waartoe we verplicht worden.

Er is zoveel wat verblindt,
wat de stilte binnen en buiten 
verstoort, de rust verjaagt.

Er is zoveel waardoor we
onszelf niet zijn en zin en ziel
van ons bestaan niet zien.

Daarom een uurtje samen hier
om ons te richten op wie we zijn,
hoe bedoeld, waartoe bestemd.

Welkom u allen, vanwaar ook gekomen
naar dit huis dat de jaren door
zoveel stormen heeft doorstaan.

Welkom, wij allen samen in Gods naam. 

Het mag bidden heten

’s Ochtends als een bloem
stilletjes opengaan;
’s avonds als een waterlelie 
je rustig sluiten. 
Het mag bidden heten.

Als een lijster de dag 
met een lied begroeten; 
als een wolf janken tegen 
de nacht van pijn en venijn. 
Het mag bidden heten.

In de loop van de dag 
even het werk laten liggen; 
hoofd en handen vrijmaken; 
in overgave buigen, ze vouwen. 
Het mag bidden heten.

Als we

Als we ’s morgens de dag nu eens
rustig begonnen en ons de tijd gunden
tot onszelf te komen en te ‘aarden’ ...

Als we overdag nu eens 
niet gingen jakkeren en jagen, maar 
wat we doen blij en eerbiedig deden ...

Als we er ’s avonds nu eens waren
voor onszelf en voor elkaar en 
samen op verhaal en tot rust kwamen ...

Toch ook

Bij alle haast die is geboden, 
bij alle spoed die moet 
jezelf blijven, aan jezelf toekomen. 
Bid eens.

Bij alle zucht naar kunnen en kennen, 
bij alle lof voor prestatie en record 
vrede hebben in en met jezelf.

Bij alle hang naar hebben en halen, 
alle drang naar hogerop en nog meer 
dik tevreden met genoeg en voldoende. 
Bid eens.

Het was in mei 1944 - bijna zeventig jaar geleden - dat Dietrich Bonhoeffer 
vanuit de gevangenis schreef: ‘Ons christen zijn zal slechts gaan bestaan uit 
bidden en onder de mensen goed doen. Alle denken, praten en organiseren 
van christenen wordt herboren uit bidden en doen.’ 

Ieder jaar hetzelfde en elk jaar mooier  in mijn ogen. Goffertpark Nijmegen (© Foto: Frank Roos)

In deze dagen

Deel het geluk van samenzijn
en gun het iedereen.
Beur mismoedigen op
help hen hun pijn te dragen.
Wees jezelf en elkaar
een zegen.

Trek in deze dagen op
met die zelf niet kunnen,
van de weg zijn geraakt en
het spoor bijster geworden.
Wees hen en jezelf
een zegen.

Leef uitgelaten en toch sober.
Spaar uit de mond 
voor die niet hebben en 
wijd de morgen en de avond.
Wees jezelf en elkaar
een zegen.

Gij

Geen mens weet wie Gij zijt; 
niemand heeft U in pacht.

Geen mens weet hoe Gij heten moet; 
niemand kent Uw eigennaam.

Gij schuilt die goed doen in ’t hart, 
zit deemoedigen in ’t bloed 

Gij die U geeft aan wie U beleeft 
in liefde gevraagd, liefde gegeven 

Gij, ons een gids en reisgezel 
die met ons gaat
tot alles is voldragen.
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Gérard van Tillo

Kerk en staat

Vroeger was Nederland een christelijke 
natie en speelden de christelijke partijen 
een belangrijke rol in de politiek. Intussen 
heeft een proces van ontzuiling plaatsge
vonden. Bovendien is de aanhang van de 
kerken aanzienlijk geslonken en gaan we 
uit van het principe scheiding van kerk en 
staat. Toch doen zich rond allerlei onder
werpen telkens nog botsingen voor. 

Oorzaken
Voor het smeulende conflict tussen kerk 
en staat in ons land zijn verschillende 
oorzaken aan te wijzen. Om te beginnen 
heeft de verzuiling nooit echt doorgezet 
en is juist in stand gehouden met betrek
king tot instellingen die met opvoeding 
en informatievoorziening zijn belast zoals 
het onderwijs en de media. Een tweede 
oorzaak is, dat sommige confessionele po
litieke partijen de band met het religieuze 
achterland kunstmatig in stand hebben 
gehouden om stemmen te krijgen. Meer 
in het algemeen geldt, dat inmiddels ge
seculariseerde groepen van de bevolking 
zich blijven beroepen op hun confessione
le herkomst om de voordelen die dit voor 
hen heeft  zoals voor benoemingen in 
aanmerking komen en hun maatschappe
lijke of politieke invloed versterken. Een 
derde oorzaak van de steeds opnieuw op
laaiende politieke conflicten rond religieu
ze thema’s is de komst van grote groepen 
immigranten met verschillend religieus 
toebehoren, die vaak zeer godsdienstig 
zijn en ons land als het ware terugroepen 
naar de situatie waarin de meerderheid 
bestond uit praktiserende gelovigen. 

Geschiedenis
In de geschiedenis van de westerse lan
den is de verhouding tussen kerk en staat 
altijd problematisch geweest. Er is steeds 
sprake geweest van onderlinge bemoeie
nis, die vaak de aanleiding was tot tegen
stellingen en strijd. Dit was niet alleen te 
wijten aan de vorsten, die de kerkelijke 
macht naar zich toe trokken, maar ook 
aan de kerken, die tot op de dag van van
daag proberen invloed uit te oefenen op 
het beleid. In de 19e en 20e eeuw werd 
voor wat de roomskatholieke kerk be
treft deze strijd enigszins gekanaliseerd 
door de vele concordaten die door de H. 
Stoel met de verschillende staten werden 
gesloten. Mede onder invloed van de se
cularisatie werd deze benadering sinds 
de helft van de vorige eeuw gaandeweg 
vervangen door het concept van de schei
ding van kerk en staat. In Nederland is de 
scheiding van kerk en staat voor het eerst 

vastgelegd in de Eerste Constitutie van de 
Bataafse Republiek in 1796. Het begrip 
‘kerkgenootschap’ is in de grondwet van 
1848 opgenomen om de rechtspositie van 
de kerken te regelen. Het toezicht op de 
kerkgenootschappen is in Nederland in 
1853 bij wet geregeld, hoewel daar sinds
dien al een aantal wijzigingen in zijn aan
gebracht.

Compromis
Met de hantering van het begrip scheiding 
van kerk en staat zijn niet alle problemen 
opgelost. Op de eerste plaats strookt dit 
uitgangspunt niet altijd met de kerkelijke 
leer. Er zijn bijvoorbeeld protestantse ker
ken die pleiten voor een christelijke staat 
en zich verzetten tegen staatsbemoeienis 
in aangelegenheden die zij voor hun ge
loof van belang achten. Ook de katholieke 
leer gaat in feite niet uit van een volstrek
te scheiding van kerk en staat, maar van 
een situatie waarin beide samenwerken 
door elkaar steun te verlenen bij de ver
vulling van de eigen taak. Vervolgens is er 
aan beide zijden sprake van zoveel com
promissen dat nauwelijks van een schei
ding van kerk en staat gesproken kan 
worden. In de wet van 1853 wordt bij
voorbeeld nog een aantal kerkelijke zaken 
aan de Kroon voorbehouden. Verder reke
nen de kerken nog steeds op steun van de 
staat voor het verrichten van bepaalde ta
ken en zijn er tal van zaken waarover zo
wel de staat als de kerken zeggingsmacht 
menen te hebben en met verschillende, 
soms tegengestelde oplossingen komen.

Maatregelen
Kijkend vanuit de godsdienstsociologie 
zijn er drie maatregelen mogelijk die met 
elkaar de verhouding tussen kerk en staat 
verhelderen en beter kunnen regelen: een 
grotere verzelfstandiging van beide partij
en, het tegengaan van onnodige verstren
geling van kerk en staat en een verdere 
deregulering van deze verhouding. Het is 
bijvoorbeeld niet nodig, dat er aparte con
fessionele instellingen bestaan voor onder
wijs en medische en andere zorg. De con
fessionele belangen zouden op deze ter
reinen veel beter behartigd kunnen wor
den door particuliere instellingen die door 
de betreffende kerken worden opgericht. 
Deze instellingen zouden dan afspraken 
kunnen maken met de onderwijsinstellin
gen, ziekenhuizen en andere werkvelden 
om daarin een eigen inbreng te hebben. 
Dit zou betekenen dat alle scholen, uni
versiteiten, ziekenhuizen, verpleeghuizen 
en zorgcentra neutraal kunnen worden, 
maar dat de confessionele belangen daarin 
door gespecialiseerde kerkelijke of van de 
zijde van de kerk opgerichte organisaties 
worden behartigd. Voor deze organisaties 
zouden de betreffende kerken en levens
beschouwingen dan in principe verant
woordelijk zijn. Op politiek gebied zou
den kerk en staat kunnen worden ontkop
peld door de geloofsgebonden politieke 
partijen om te vormen tot partijen met een 
seculier karakter, een proces dat in som
mige gevallen al heeft plaatsgevonden. Dit 
hoeft niet te betekenen dat deze partijen 
dan al hun programmapunten moeten op
geven. Als compensatie zou de staat aan 
de godsdiensten een grotere vrijheid moe
ten toestaan om ook op profane terreinen 
te handelen overeenkomstig de voorschrif
ten van hun religie. 

Gelijkheid
Op deze wijze zouden de conflictpunten 
niet alleen principieel geregeld zijn, maar 
kwam er ook meer vrijheid en een grotere 
gelijkheid op levensbeschouwelijk gebied. 
Een ander winstpunt zou zijn dat alle in
stellingen die uit de algemene middelen 
betaald worden neutrale organisaties zijn, 
zodat niet bij een kerk aangesloten men
sen niet meer verplicht kunnen worden 
gebruik te maken van confessionele in
stellingen. Volgens de bovenstaande for
mule zou het aanbod van de op zich neu
trale instellingen daarbij toch afgestemd 
kunnen worden op de religieuze, levens
beschouwelijke en ideële richting van de 
gebruikers.

Rond concrete aangelegenheden zoals ethische vragen, koopzondag en ritueel 
slachten laait de discussie over de verhouding kerk en staat telkens weer op. 
Is er een regeling mogelijk waarbij die problemen zich niet meer voordoen?

Frederike Dullemond kerk-moskee
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Redactie

Samen op pad

De burgemeester noemde de trofee een te
ken van respect en waardering voor Stich
ting De Ark van Noah. Al twaalf jaar biedt 
de stichting op een bijzondere manier ont
spanning aan mensen die zijn aangewe
zen op zorgvoorzieningen. 

Dieren openen
Daarvoor zetten ze dieren in die voor deze 
taak speciaal zijn opgeleid. De methode 
is door de twee zussen zelf ontwikkeld. 
Ze wonnen er onder meer de Nationale 
Award 2000 voor ‘innovatieve aanpak’ 
mee. José de Bresser en Maria Spaninks 
en een aantal vrijwilligers bezoeken we
kelijks met hun Ark van Noah zorginstel
lingen voor  dementerende  ouderen en 
gehandicapten. De dieren worden ingezet 
om mensen contact te laten maken. Dat 
gaat met dieren soms gemakkelijker. Emo
ties komen los, verhalen boven. Maria: 
‘Bewoners zijn vaak gesloten. Dieren hel
pen soms om barrières op te ruimen. Af 
en toe zie je mensen even opbloeien. Dat 
zijn waardevolle momenten.’

met ons meeliep naar school als vader het 
niet terugriep. We zijn grootgebracht met 
de gedachte dat je een dier niet zomaar in 
een hok moet stoppen.’

Konijn aaien
Het idee om met dieren hulpbehoevende 
mensen een opkikkertje te geven ontstond 
kort nadat José stopte met haar werk in 
een psychiatrische instelling. In deze in
stelling verbleef een vrouw met wie heel 
moeilijk contact te maken viel. Ze mocht 
een konijn vasthouden en aaien. ‘Vanaf 
dat moment’, aldus José ‘werd de vrouw 
opener en was ze gemakkelijker te bena
deren.’ Het was haar bovendien opgeval
len dat wegkwijnende mensen opbloei
den als ze haar hond mee naar haar werk 
nam.

Eigen methode 
Ze vertelde deze ervaring tegen haar zus 
en in hun hoofden rijpte een plan om 
voor mensen iets met dieren op te zetten. 
Ze ontwikkelden een eigen methode voor 

schapen, honden met puppies, konijnen, 
poezen, minivarkens, cavia’s, vogeltjes, 
hamsters, duiven en kippen. 

Sociale dieren
Deze dieren zijn voor hun taak getraind. 
Daarbij gaat het met name om de socia
lisatie. Voor een hond is dat normaal. De 
dieren mogen niet snel op prikkels van 
buitenaf reageren. De dieren van de Ark 

Het nieuwe jaar was echt nog pril toen burgemeester Ivo Kortmann van de 
gemeente Best een verrassing had voor José de Bresser en Maria Spaninks-de 
Bresser. De twee zussen ontvingen op 2 januari 2012 tijdens de nieuwjaars-
receptie - die in Best dus wel doorging in tegenstelling tot tal van andere ge-
meenten - de Gemeentelijke Wisseltrofee. Waarom deze trofee voor hen? Hun 
dieren halen mensen uit het isolement. De Ark van Noah brengt plezier in 
verpleegtehuizen.

Net wat anders
Als boerendochters groeiden Maria en 
José op tussen dieren en mét de dieren. 
‘Bij ons thuis ging het er altijd net wat an
ders aan toe’, herinnert Maria zich haar 
jeugd op de boerderij. ‘We reden paard op 
de koeien en we hadden een varken dat 

de omgang met dieren. Hiermee slagen ze 
er in om hulpbehoevende, vaak demente
rende mensen uit hun isolement te halen 
en ze warmte en vreugde te schenken. 
Het heilzame werk wordt gedaan door de 
bewoners van de Ark van Noah. De mena
gerie bestaat uit een ezel met een veulen, 

Bus en trailer aangeschaft na ontvangst van de Nationale Award in 2000

van Noah zijn rustig, boezemen geen 
angst in maar stralen juist vriendelijkheid 
uit. Aan de gewenste socialisatie wordt 
‘keihard gewerkt’ laat de stichting weten. 
‘Er komt heel wat bij kijken om met die
ren naar een medische instelling te gaan. 
Voor zowel het dier als de bewoner moet 
de veiligheid vooropstaan. Voor iedereen, 
ook voor het dier, moet het een positieve 
ervaring zijn.’ José: ‘Onze dieren zijn hier
voor speciaal geselecteerd en ze worden 
erop getraind. Alle dieren wonen samen 
in het buurtschap Aarle in Best.’ 

Met de bus
Tijdens de bezoeken aan instellingen 
gaat een hele menagerie aan dieren mee. 
Daarvoor beschikken de twee zussen en 
de vrijwilligers over een bus en een trai
ler. Dit professionele materiaal konden 
ze aanschaffen nadat ze in 2000 de Nati-
onale Award hadden ontvangen. De bus 
en de trailer zijn een hele vooruitgang 
vergeleken met de begintijd van de Ark 
van Noah. ‘Het eerste jaar hadden we een 
oude trailer waarmee we de ezel konden 
vervoeren’. ‘De konijnen, kippen, poezen 
en honden zaten in dozen op de achter
bank van onze auto.’

Een kip poept 
De Ark van Noah is vooral actief in de 
stedendriehoek TilburgDen BoschEind
hoven. Van de ‘optredens’ worden zorg
vuldig de reacties van het personeel bij
gehouden. Een medewerker van het Kem-
pisch Verpleeghuis in Bladel noteerde: ‘Een 
bewoner die bijna niet te bereiken is, lag 
te lachen in bed toen de kip poepte.’ De 
verpleegafdeling van verzorgingshuis St.-
Joris in Oirschot: ‘De glimlach op het ge
zicht van de bewoners vertelde veel (…). 
Zo doorgaan.’

Informatie over de Ark van Noah: 
Maria Spaninks (secretariaat), Heikant 13, 
5087 TA Diessen; (013) 504 19 11; 
email: secretaris@ArkvanNoah.nl 
internet: www.ArkvanNoah.nl
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Bedenktijd verloren tijd?
Huub Schumacher

Waarom moeten we nu zo nodig eerst zes 
vastenweken lang sip gaan kijken, in ons
zelf wroeten zo van ‘wie ben ik?’, ‘ben ik 
wel zoals God mij graag zou zien?’, ‘geef 
ik wel genoeg aan anderen?’… Hou toch 
op! Om misselijk van te worden! Waarom 
niet meteen naar Pasen springen; waarom 
altijd dat tergende wachten? 

Een ander verhaal
Een acteur oogstte avond aan avond suc
ces. Steeds sloot hij zijn voorstelling af 
met Psalm 23 De Heer is mijn Herder; het 
zal mij aan niets ontbreken ... Hij deed 
dit zo indrukwekkend, dat het op dat 
moment muisstil was en er na de laat
ste woorden van de psalm een daverend 
applaus klonk. Maar op een avond, net 
voordat hij Psalm 23 wilde voordragen, 
sprong er een jongen het podium op die 
hem vroeg of hij de psalm mocht voor
dragen. De acteur was verbaasd, maar liet 
hem zijn gang gaan. Met een zachte stem 

droeg hij de psalm voor. Toen hij klaar 
was klonk er geen applaus … zo ontroerd 
waren de mensen. Verbaasd zei de acteur 
tegen die jongeman: ‘Ik versta de kunst 
van het voordragen en toch heb ik mijn 
publiek nog nooit zó weten te raken als 
jij vanavond. Ik begrijp er niks van. Wat 
is toch het geheim?’ ‘Wel, meneer’, zei de 
jongen ‘ú kent de psalm, maar heel stil
letjes en geleidelijk ben ík de Herder gaan 
kennen.’

Verliefd op de buitenkant
Je zou die acteur  die er zijn hand niet 
voor omdraait om als vakman een derge
lijke Psalm heel goed te ‘brengen’ kun
nen vergelijken met een rechter. De rech
ter is de enige die een gevangenisstraf kan 
opleggen. Het vraagt veel deskundigheid 
om te weten of een dergelijke vorm van 
straf, gezien het misdrijf, verantwoord 
is. En zo ja, hoe lang die straf dan duren 
moet. Maar het is nog wat ánders om te 
kunnen invoelen wat het voor een mens 
betekent dagen, maanden, misschien wel 
jaren, opgesloten te zitten. Om dat te kun
nen, zou de rechter zelf gezeten moeten 
hebben. Dit gebeurt natuurlijk niet, maar 
daarmee blijft de rechter wél mooi aan de 
buitenkant … zoals die acteur van hierbo
ven. Die kende dan wel die psalm, maar 
de jongeman kende de Herder. 

Echt invoelen 
Zo zien we soms zwervers op straat of 
vrouwen met hoofddoekjes, kijken op tv 
naar kinderen in krottenwijken of horen 
schreeuwende supporters. We zien jonge
ren stijf van de drugs en rijke patsers op 
plezierjachten. We zien ze, maar we ne
men niet de tijd om ons af te vragen wát 
we nu eigenlijk zien en we hebben er heel 
snel een oordeel over. ‘Wat zielig’, zeggen 
we of ‘wat belachelijk!’ Of we die mensen 
ook echt invoelen is nog wat anders. Be

grijp ik waarom jongeren op straat zo veel 
vernielen of waarom een hoge bankier 
meedoet met het bonussysteem? We heb
ben er al moeite mee onszelf te begrijpen, 
laat staan om een beetje door te hebben 
wat er zich afspeelt in andermans hart! 
We hebben er misschien wel een leven 
lang voor nodig. Jammer dan, dat vraagt 
me echt te veel tijd; laat mij daarom maar 
bij de buitenkant blijven.

Gehannes in de bijbel
In de bijbel kom je van diezelfde snel
kookpannen tegen als wijzelf zijn. Die 
willen ook allemaal veel te snel… maar 
vraag niet wat er uit hun handen komt. 
De grote profeet Samuël bijvoorbeeld, 
van wie je toch inzicht in mensen mag 
verwachten. Hij gaat naar Betlehem om 
voor Israël een nieuwe koning te zalven. 
Het moet één van de zonen van Isaï zijn. 
En jawel hoor, hij gaat ogenblikkelijk de 
mist in! ‘Dat zal ‘m zijn!’ roept hij tri
omfantelijk bij het zien van de eerste de 
beste forse en stoere knaap. Fout dus! De 
profeet blijft bij de buitenkant en wordt 
onmiddellijk gecorrigeerd. ‘Fout, Samuël, 
fout.’ Uiteindelijk blijkt het kleine, mie
zerige jongste kind met z’n rode haartjes 
de ware te zijn. Samuël had zich bedenk
tijd moeten gunnen. Het is ontzettend on
verstandig zo hard van stapel te lopen.(1 
Sam.16)
De evangelist Johannes brengt een heel 
gezelschap ‘hannesen’ op de planken als 
hij vertelt over een blindgeborene. De fa
rizeeën hebben geen seconde nodig om 
te bedenken waarom die man blindgebo
ren is: zijn vader en moeder deugen niet! 
‘Fout!’, zegt Jezus tegen ze. En je voelt 
dat Jezus daar over de hoofden van die 
farizeeën heen ook ons aanspreekt. (Joh. 
9) 

Ligt niet aan het licht
Veel zaakjes hebben bedenktijd nodig. 
Dingen, mensen, ideeën vragen aandacht, 
toeleg van jouw kant zodat ze stapje voor 
stapje wat meer helder voor je worden. 
Licht laat op zich wachten. Het kan niet 
meteen Pasen zijn. Er gaat een lange, 
soms moeizame tijd aan vooraf. Het Licht 
moet de kans krijgen langzaam te groeien 
en over ons te komen. Zelf is het snel ge
noeg, maar of wij ook zo snel zijn om het 
binnen te laten, is de vraag. Zou de Vas
tentijd dáárom zes weken duren? Wellicht 
is de Vastentijd bedoeld als ontdekkings
tocht naar de ondergesneeuwde fijne voel
sprieten in ons om behalve de buitenkant, 
vooral het lieve en goddelijke te proeven 
in mensen en dingen. Het zou mooi zijn 
als we aan het einde van die Vasten kun
nen zeggen: ‘De Heer is mijn herder. Het 
zal mij aan niets ontbreken.’ Dan zou het 
een zalig Pasen worden! 

Als tijdgenoten van de snelkookpan willen mensen van nu direct resultaat. Ze 
schieten meteen in de stress als dingen niet gaan zoals zij het willen of als ze 
niet van meet af aan duidelijk zijn. Noodzakelijke bedenktijd voelen we aan 
als verloren tijd. 

Illustratie: Ludwina Foolen Psalm 23

Wees mij een herder
ik vertrouw op U.
Leid me door de nacht
naar een nieuwe morgen.

Geef me de rust 
van voortkabbelend water 
dat mijn heetste dorst lest, 
mijn zielsverlangen vervult.

(Peer Verhoeven naar Ps. 23,1-3 )



7DE ROEROM n JAARGANG 26 n NUMMER 6 n FEBRUARI 2012www.deroerom.nl

In hoeverre even   

In hoeverre even wanneer
de kosmos is doorgloeid van licht
en hier op aarde leven in
onoverzichtelijke hoeveelheden danst?

In hoeverre even wanneer
dit klein bestaan van mensen steeds
weer nieuw wordt, liefde roept om
vervulling en heimwee toch altijd wakker blijft?

In hoeverre even wanneer
meer leegte verschijnt dan gekende materie,
eindeloos groot en uitdijend tot
waar geen begrijpen meer woont?

In hoeverre even wanneer
de tijden kantelen, einders wijken
en tegelijk hier en nu alles
met alles onafscheidelijk is verweven?

Adeleyd

Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

De redactie van De Roerom maakt maandelijks 
een keuze uit de teksten die haar worden toege-
zonden of waar zij zelf tegenaan loopt. 

Geloven is liefhebben

Zo men beweert dat de eucharistie
de hoogste essentie van het geloof is
dan meen ik vrijuit te mogen zeggen
dat Jezus in het gunstigste geval
slechts één keer eucharistie vierde.

Wel gaf hij meermalen te kennen 
de liefde de eerst noodzakelijke 
draagkracht van het leven te vinden.

De tijd blijft ten laatste ook niet 
stilstaan bij de vraag hoe wij de
sacramenten hebben beleefd, maar 
hoe wij onze medemens hebben 
liefgehad. Geloven is liefhebben.

Frans Boddeke 2012

Ergens binnenin 
 
Een mens zal altijd  
onrustig zijn; als een  
mens niets te duchten  
heeft, is het leven over. 

Een mens zal altijd  
zoekende zijn; als een 
mens niets te wensen  
heeft, is hij uitgeblust. 

Een mens zal dan pas 
de rust kennen als hij 
alles geproefd heeft, goed  
en kwaad heeft ondergaan. 

Een mens zal dan pas in 
vrede zijn als hij de rust 
durft toelaten die zijn 
bange hart vermoedt. 

Ine Verhoeven

In vino

In vino veritas
leerde ik voeger in de klas.
De waarheid die zit in de wijn.
De vraag is: zou dat ook zo zijn
als wijs en waarheid eender zijn
bij de door de mens gedronken wijn.
Want waarom zegt men dan
dat als de wijn is in de man
dan zit de wijsheid in de kan.

Anne Franken

En zeg nu zelf: wat zijn uw landhuizen, villa’s en paleizen bij een slakkenhuisje vergeleken? Naar 
Matteüs 6, 2629 (© Foto: Toon van der Heijden)

Bij leven al

Het leven heeft een ziel
uit wie allen voortkomen en 
in wie allen opgaan.
Wie hart hebben voor elkaar
en de bron van hun bestaan 
koesteren, zijn bij leven bezig
in Licht en Vrede op te gaan.

Peer Verhoeven

De Alternatieve Elfstedentocht

Des zomers in de hof van Eden
nadat er net nog is gehooid
wordt alhoewel het hevig dooit
toch de Elfstedentocht verreden.

Het water draagt de ranke leden
van Eva die tot elf vermooid
de toverige tocht voltooit
als Adam nog komt aangegleden.

En dan volgt, of hij slechter schaatste,
de goede God als goede laatste.
Maar daar verschijnt de paus en die
roept met een groot geknars van kiezen:

‘De vrouw had horen te verliezen!
Mijn paradijs uit, alle drie!’

Kees Stip
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In Interpretatie van juli 2011behandelt 
Willien van Wieringen het thema humor 
in het bijbelboek Rechters 1316. Humor 
en heiligheid lijken elkaars tegengestel
den. Humor gaat over het alledaagse, het 
heilige lijkt gebonden aan vaste rituelen. 
Humor doorbreekt vaak algemeen aan
vaarde normen en botst met het patroon 
van de alledaagse werkelijkheid. Van Wie
ringen wil laten zien dat de lach de grens 
tussen het alledaagse en het heilige over
schrijdt.

Binnen en buiten
Ze onderscheidt binnen en buitenperspec
tief. Mensen met een beperking kunnen 
grappen maken over hun eigen gebreken 
(binnenperspectief). Als buitenstaanders 
grappen maken over mensen met een be
perking kan dit gebrek aan respect of het 
ontkennen van de beperking betekenen 
(buitenperspectief). Als het sacrale innig 
verweven is met het dagelijkse leven kan 
de ‘binnenkring’ het heilige met humor 
benaderen zonder dat dit afbreuk doet aan 
het heilige en zonder bedreiging of beledi

ging van dit heilige. De context van de bij
bel is voor ons moeilijk te begrijpen. Het 
is een oud boek, uit een andere cultuur, 
geschreven door mannen over mannen en 
voor mannen. De tekst bevestigt de man
nelijke groepsidentiteit. Maar als het gaat 
over de vijanden van Israel horen vrou
wen ook bij de ‘bnê Israël’, ‘de zonen Is
raels’, de kinderen van Israël, de binnen
kring. Van Wieringen onderscheidt humor 
in de heilige tekst zelf, humor rond een 
heilig persoon in de tekst en humor als 
functie van de tekst. 

Humor in de heilige tekst 
Een van de centrale begrippen in de ver
halen die voorafgaan aan de Simsonver
halen is de zwangerschap. Ook in de ver
halen rond de rechters spelen zwanger
schap en baren een grote rol. (8,30; 10,4; 
12,9; 12,14). Maar in het Simsonverhaal 
gaat veel mis. Conceptie en baren komen 
er niet aan te pas want de mannetjesput
ter, zelf niet verwekt door zijn vader en 
moeder (13: 35), heeft een mislukte brui
loft, weigert een vervangingsbruid, gaat 

Pieter Reesink

Humor en heiligheid bij Simson

Willien van Wieringen, neerlandica en bijbelwetenschapper, is werkzaam op 
de afdeling Pers en Communicatie van het bisdom Rotterdam, redactievoorzit-
ter van Interpretatie - tijdschrift voor Bijbelse theologie - en publiceert regel-
matig op het gebied van het Eerste Testament, vooral vanuit genderperspectief. 
In 2007 kwam bij de Katholieke Bijbelstichting haar boek Dochter in de aanbie-
ding over de vijf vrouwen rond Simson uit. 

Jan Lievens Simson en Delila

bloed aanraken. Dit is strijdig met zijn 
rol als rechter en leider. Daarom faalt hij 
als rechter. Hij vecht immers uit persoon
lijke wraakzucht. Ook als nazir doet hij 
het niet goed. Hij slacht een leeuw, raakt 
doden aan en schendt zijn nazireaat door 
aan Delila mee te delen waar zijn kracht 
vandaan komt. Hij is dus een antirechter 
en antinazir. Pas op het moment van zijn 
zelfdoding vervult hij de rol van rechter. 
Hij overwint de Filistijnen. Hij vervult 
dan tevens zijn taak als God toegewijde 
persoon (nazir) want hij dient de Enige in 
de afgodstempel. Simson symboliseert het 
volk: hij laat zich in met vreemde vrou
wen zoals het volk met vreemde goden. 
Hij onderhoudt de geboden niet en volgt 
daarin het volk dat ontrouw is.

Functie in heilige tekst
Sommige gebeurtenissen en handelingen 
van Simson lijken nogal dik aangezet. Zo 
worden zijn wonderlijke geboorte, zijn 
gevecht met de leeuw, zijn ‘dertig Filistij
nen in het kruis schoppen’, zijn vrijpartij 
met Delila grotesk neergezet. De overdrij
ving maakt van het tragische verhaal een 
soort klucht. En aangezien ook hier weer 
het volk zich herkent in Simson wordt 
het verhaal ook een vorm van zelfspot. Zo 
houdt het verhaal Israël een lachspiegel 
voor. Zowel mannen als vrouwen kunnen 
lachen om de verkeerde keuzes van de an
tiheld en met spot kijken naar hun eigen 
keuzes. Je hoeft geen heilig boontje te zijn 
om als instrument van Gods plannen te 
kunnen dienen.

naar een hoer, heeft 
een affaire met De
lila maar maakt 
geen enkele vrouw 
zwanger. Waar bij 
de aartsvaders het 
nageslacht essenti
eel is  want de lijn 
moet doorgaan  
ontbreekt dit totaal 
bij Simson. Alles 
wordt omgekeerd: 
rechternazir Sim
son moordt erop 
los, heeft geen kin
deren, bevrijdt het 
volk niet echt; kort
om hij is een anti
held. 

Humor rond een 
heilige
Simson zou als een 
heldhaftige krijgs
man leider en rech
ter van zijn volk 
moeten zijn. Als 
nazir moet hij be
paalde leefregels 
volgen. Hij mag 
niet doden, niet 
strijden en geen 

Willien van Wieringen
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Rob van der Zwan

De stem

Uit een heel andere windrichting kwam 
de stem van Pastora Pavón Niña de los Pei-
nes. Zij werd geboren in 1890 in Sevilla in 
Spanje en overleed 79 jaar later in 1969. 
Pavón wordt beschouwd als misschien 
wel de belangrijkste vrouwelijke Flamen
cozangeres van de twintigste eeuw. 

De stem
In 2005 verscheen een cd met Cantes gita-
nos, liederen van de Gitano’s. De opnames 
zijn uiteraard oud. De oudste stamt zelfs 
uit 1928. Ze zingt de Tientos, Bulerías, Se-
guirias, de muzikale vormen waarin de 
Flamenco gezongen kan worden. Zang
kunst waarin vaak leed, zonde, liefde en 
dood bezongen worden en waarin vocale 
improvisatiekunst centraal staat. Het is 
vurige meeslepende muziek. Ondanks de 
ouderdom van de opnames valt direct op 
hoe krachtig, doordringend, maar ook ex
pressief de stem van Pastora Pavón is. In 
sommige ‘cantes’ stijgt de virtuositeit van 
haar improvisatie tot grote hoogte. Een
maal gehoord gaat de stem van La Niña 
de los Peines  ‘het meisje van de kam
men’, een bijnaam die zij verwierf naar 
aanleiding van een populair liedje  zich 
vastzetten in het muzikale geheugen. Op 
een plaats misschien niet heel ver van 
Bach. Het zijn muzikale uitersten die op 
een of andere manier toch bij elkaar ko
men. 

Spaans en Gitano
Pastora Pavón was een Gitano, een Spaan
se zigeunerin. Zigeuners hebben altijd 
een belangrijke rol gespeeld in de uitvoe
ring en verspreiding van de Flamenco. 
Toch menen kenners dat het hier om een 
Spaanse muziekkunst gaat, waar Moorse 
en joodssynagogale invloeden in terug te 
vinden zijn. Het is opvallend dat voor wat 
betreft de verspreiding en popularisering 
van Flamenco, de positieve rol van de Gi
tanos erkend wordt en als van culturele 
waarde beschouwd. 

Spanningsveld
Het algemene beeld van de van oudsher 
als zigeuners aangeduide bevolkingsgroep 
is niet positief. Daarbij komt dat de zigeu
ners, in welk Europees land ze ook ver
blijven, vaak niet in een benijdenswaar
dige positie verkeren. Dat is ook mijn er
varing met de vele Roma’s die in Tilburg 
bij het Missionair Servicecentrum (MST) 
komen. Marcia Rooker die in 2002 promo
veerde op een dissertatie over Internatio
naal recht voor Roma en Sinti kenschetste 
de situatie als volgt: ‘De positie waarin zij 
over een periode van 600 jaar verkeerden 
is te vatten in één trefwoord: uitsluiting, 
veroorzaakt door vervolgingen, vogelvrij
verklaringen en door een vrijwel vanzelf
sprekende plek in de marge van de maat
schappij’. In het huidige Europa staan de 

Muziek kan mensen diep raken. Het gaat om ontroering en vervoering die be-
tekenisvol is. Muziek voegt iets toe aan het leven, tegelijkertijd drukt het iets 
uit van het leven van mensen. Rond Pasen, waar we langzaam weer naar toe 
gaan, raken talloze liefhebbers in een beschaafde vervoering van de Mattheus-
passion van Johann Sebastian Bach, de grote componist uit Noord-Duitsland. 

Pastora Pavón Arahal, Sevilla, Spanje (© Foto: F. Mejias)

grote familiegroepen van Gitanos, Sinti’s 
en Roma’s in het enorme spanningsveld 
van enerzijds aanpassing aan de normen 
van de Europese welvaartsstaat en ander
zijds de sterke eigen tradities waarop men 
trots is en die hen een identiteit geven. 
Weten en beseffen dat dit spanningsveld 
überhaupt bestaat, is de eerste stap naar 
begrip. 

Informatie
Pater Jan van der Zandt msc, betrokken 
bij het Pastoraat Woonwagenbewoners in 
Nederland, kent als geen ander de leef
wereld van de Roma’s en Sinti’s. Zonder 
de problemen van de groepen te willen 
verdoezelen, zet hij zich in om bij ‘bur
gers’, Nederlanders, meer begrip te kwe
ken voor deze bevolkingsgroep. Onlangs 
heeft het PWN de brochure Door alle tij-
den uitgegeven. De Roma, zoekend naar 
houvast in kerk en samenleving’ (60 pa
gina’s). Er is maar spaarzaam literatuur 
voorhanden over de Roma en Sinti. Voor 
wie hierover meer wil weten wordt deze 
informatieve brochure van harte aanbe
volen.

Pastoraat Woonwagenbewoners in Neder-
land - PWN, Emmaplein 19b, 5211 VZ 
’s-Hertogenbosch; (073) 692 13 99; 
pwn@telfort.nl

als rood en weemoedig 
het daglicht gaat liggen
commissies weer zwijgen 
den haag zich verbergt

tirannen in bunkers 
de weldoener spelen
de lente een klaproos 
op slagvelden legt 

als kinderen vragen 
waar vaders naar toe zijn
als wie er asiel zoekt 
geen brood krijgt maar steen

dan weet ik van zeeën
van nooit en nog verder
en dat liefde vluchtte
per voertuig verdween

er stroomt nog wat water 
door stille rivieren
er houdt nog één boompje 
haar blad even vast

de adem van morgen 
valt wit op de golven
legt zorgzaam een deken 
op hemelsblauw gras

Margreet Spoelstra
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Ad Wagemakers

Spiritualiteit in het klooster

Zr. Emmanuël was door de abdis gevraagd 
mij te woord te staan. Zo’n negen jaar ge
leden is ze ingetreden, een stap waaraan 
een hele zoektocht voorafging.

Film
Al op jonge leeftijd trok het kloosterleven 
haar belangstelling. Geraakt door een film 
over het leven van Franciscus, waarin na
tuurlijk Clara een belangrijke rol speelde, 
schreef ze op een dag aan haar ouders: ‘Ik 
wil het klooster in.’ Op haar twaalfde ver
bleef ze al eens twee dagen in het kloos
ter, maar toen ze zich vanaf haar zestien
de aansloot bij de groep ‘jonggeïnteres
seerden’ van de broeders Franciscanen in 
Megen werd het serieus. Elk jaar kwam ze 
terug als gast. Nadat ze de havo had afge
sloten was ze drie maanden sabbatgast in 
het klooster, waar ze het dagelijks leven 
van werken en bidden met de gemeen
schap deelde.

Intrede en omgeving
Het was haar wens om op 1 november 
2002, Allerheiligen, in te treden; het werd 
9 november. De stappen die volgden zijn 
echter wel op 1 november gezet. Na een 
jaar postulaat en twee jaren noviciaat 
deed ze de kleine professie en drie jaar la
ter legde ze de eeuwige professie af. Haar 
moeder dacht aanvankelijk haar doch
ter kwijt te raken; vader steunde het ver
langen naar het klooster meteen. In de 
praktijk bleek de afstand met thuis mee 
te vallen en is zuster Emmanuël in staat 
om een goede band met thuis te onder
houden. Voor haar intrede liep ze tijdens 
haar studie tweemaal een periode stage en 
had ze een bijbaantje in een supermarkt. 
Collega’s  niet bekend met het klooster
leven  werden nieuwsgierig naar haar 
beweegredenen om in een klooster in te 
treden. Ook medescholieren van weleer 
waren verrast, stelden vragen over hoe en 
wat. Naarmate Emmanuël langer in het 
klooster werkt en leeft, ontdekt ze meer 
en meer het belang van de gemeenschap 
en de spiritualiteit als bronnen voor eigen 
groei en ontwikkeling.

Werk
Aanvankelijk werkte zuster Emmanuël in 
de hostiebakkerij, wat al sinds 1766 een 
activiteit van de zusters voor parochies in 
Nederland is. Sinds afgelopen augustus is 
ze hoofd van de keuken. Dit houdt in dat 
ze zorg draagt voor de inkoop, in team
verband de maaltijden bereidt en groen

ten verbouwt. Vlees staat in het klooster 
in beperkte mate op het menu. Normaal 
wordt er vegetarisch gegeten, want dit 
past in een eenvoudig en spiritueel geori
enteerd leven. Alleen wanneer vlees als 
gift wordt aangeboden, wordt dat dank
baar aanvaard. Ook maakt ze deel uit 

spiritualiteit naar buiten te brengen. Elke 
maand was er een column in het Francis-
caans blad, in het Brabants Dagblad en er 
waren bezinningsdagen rondom de Brie-
ven van Clara. Er zijn ook lijntjes naar 
jongeren om bekendheid te geven aan het 
kloosterleven.
In acht eeuwen traditie zijn de begrippen 
eenvoud en leven in de gemeenschap van 
zusters en broeders van Clara en Fran
ciscus een vast baken gebleven. Stands
verschillen waren zo’n 800 jaar geleden 
heel gewoon, maar in de gemeenschap
pen van Clara en Franciscus zijn die opge

Terwijl kloosters voor de één een bron van inspiratie vormen, zijn ze voor 
een ander overblijfselen van een rijk verleden, waarin religieuzen zonder eni-
ge diepgang een luxe leven leiden. Hoe zit het? Ad Wagemakers wil er meer 
over weten en begon aan een ronde langs kloosters. Als eerste bezocht hij het 
klooster van de Clarissen te Megen.

Zr. Emmanuël (© Foto: Ad Wagemakers)

van de liturgiegroep, die de verschillende 
vieringen voorbereidt. Het klooster be
schikt over acht kamers om gasten  op 
zoek naar rust, stilte en bezinning  te 
kunnen ontvangen. Met mensen een uit
wijkplaats te bieden uit de jachtige we
reld wil het klooster één van haar verwor
venheden delen. Daarbij is er natuurlijk 
dagelijks huishoudelijk werk te doen en 
houdt ze zich bezig met Franciscaanse 
bronnen bestuderen om de spiritualiteit in 
het klooster levend te houden. Voorheen 
volgde zij de studie theologie aan de FKT 
 tegenwoordig heet het Tilburg School of 
Catholic Theology (TST)  in Tilburg; nu 
studeert ze thuis. Daar is ze blij mee want 
de studie buitenshuis leidde ertoe, dat ze 
voor haar gevoel te weinig deelnam aan 
de activiteiten van de kloostergemeen
schap.

800 jaar Clarissen
Vanaf Palmzondag vorig jaar tot en met 
Clarafeest op 11 augustus dit jaar vieren 
de Clarissen hun 800jarig jubileum. Ze 
willen vooral laten zien deel van de we
reld te zijn, zoeken openingen om hun 

heven. Broeders en zusters vullen elkaar 
aan, hoeven niet te concurreren wie beter 
of belangrijker is. Dit gaat overigens niet 
vanzelf; het is een leerschool om te erva
ren dat wie je bent, wat je doet of hebt te
bovengaat.

Levende spiritualiteit
Clara ontving van de paus het privilege 
van armoede in het besef dat mensen alles 
van God hebben gekregen. Solidariteit met 
de armen stond en staat dan ook hoog in 
het vaandel. Nog steeds is soberheid de 
basisregel in de aanschaf van materiële 
zaken, bij de maaltijden of het vergaren 
van bezit. Loslaten, geven en overgave 
zijn kernbegrippen in het spirituele leven 
van alledag.

Welkom 
Bij de vieringen zijn gasten altijd welkom. 
Ik nam de uitnodiging aan om deel te ne
men aan een vigilieviering en ervoer een 
mooie, sobere viering. Hier waait een in
spirerende geest! Sinds kort houden vijf 

Lees verder op pag. 11 eerste kolom onderaan
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zusters een blog bij over actuele ontwik
kelingen. Dit en informatie over de vierin
gen en nog veel meer is te lezen op www.
clarissen.nl/megen. 

Om te lezen:

Clara van Assisi van de hand van Edith 
van den Goorbergh, uitgegeven door Valk
hof Pers, Nijmegen 2010; 

Vademecum van religieuzen en hun kloos-
ters in Noord-Brabant, uitgegeven door 
uitgeverij het Veerhuis bv, Alphen aan de 
Maas 2010.

Ad Wagemakers laat zich graag via 
redactie@deroerom.nl door andere kloos
ters uitnodigen voor een bezoek en inter
view.

Kerkelijke mensen hebben precies het te
genovergestelde gedaan van wat ze moes
ten doen: gerechtigheid. Dat wil zeggen: 
mensen tot hun recht, tot zichzelf, tot hun 
eigen waarde laten komen. Mensen de 
ruimte geven om evenwichtig te groeien. 
Hoeveel begrip je ook kunt hebben voor 
de tijdsomstandigheden, het is en blijft 
onverteerbaar. Hoe nu verder? Is er nog 
ruimte voor een kerk in de toekomst? 
Mijn antwoord is: ja! Want de kerk, dat 
zijn niet de anderen, dat zijn wijzelf. En 
wij beslissen hoe we die kerk gestalte ge
ven. Hoe zou de kerk er uit kunnen zien? 

Ik denk dat er drie voorwaarden zijn 
waaraan de kerk zal moeten voldoen. In 
de eerste plaats moet de kerk een concrete 
plaats zijn waar iedereen welkom is. Ge
lovigen, nietgelovigen, mindergelovigen. 
Iedereen! Iedereen is welkom in een kerk
gebouw dat de hele dag open is. Al is het 
maar om even te zitten of een kaarsje aan 
te steken. Iedereen is welkom in een goed 
verzorgde dienst waarvan warmte en be
trokkenheid uitgaan. Alle mensen mogen 
zich in zo’n kerk thuis voelen; of ze nu 
vaak komen of maar af en toe.

In de tweede plaats mag de kerk haar 
stem best meer laten horen in de maat
schappij. De kerk, dat zijn volgelingen 
van Jezus. Een man die met plezier kon 
kijken naar vogels en bloemen, het op

Camiel van Woerkum

De kerk

Hoe moet het nu verder met de kerk? Voor het moment is er alleen maar tijd 
voor rouw. Rouw om zoveel leed, kwetsbare kinderen aangedaan. Hier past al-
leen maar schaamte, boete, door de knieën gaan, verantwoordelijkheid nemen. 
Tijd nemen om de wonden aan te zien, om mee te leven en andere dingen 
voor onbepaalde tijd aan de kant te zetten. 

nam voor marginalen, zieken, gehandi
capten, asielzoekers, depressieve mensen, 
ouderen; allemaal mensen die in de libe
rale kapitalistische maatschappij nutteloos 
zijn. De kerk mag wat luider protesteren 
tegen winstbejag, egoïsme en onmense
lijkheid. En in het klein en het groot laten 
zien dat het ook anders kan. Dat is haar 
taak, vroeger en nu.

In de derde plaats moet de kerk wegen 
wijzen naar meer innerlijkheid, meer 
menselijke heelheid, meer levenszin. Ze 
moet de mensen leren hoe je tot verdie
ping, stilte en innerlijke ruimte kunt ko
men; de ruimte waarin het goddelijke 
Mysterie zich laat voelen en je kunt erva
ren dat alles zijn zin en waarde heeft. De 
kerk moet weer leren mediteren, bijbel 
lezen, haar eigen ervaring op dit gebied 
overdragen. Ze moet haar immens rijke 
traditie, innerlijke rijkdom, eeuwenlange 
geschiedenis opnieuw leren doorgeven. 
Een traditie die leert hoe je een gelukkig 
mens kunt worden, niet alleen, maar met 
elkaar.

Heel veel werk aan de winkel dus! En op
houden met neuzelen over kerkklokken, 
liedteksten, wie ter communie mag gaan 
en of een priester wel of niet een oranje 
kazuifel mag dragen. Terug naar de kern, 
naar het echte leven. En dat is niets an
ders dan doen wat de volgelingen van 

Jezus alle eeuwen door gedaan hebben: 
vallen en opstaan; fouten maken en ze 
erkennen; boete doen en aan iets beters 
beginnen. Werken aan gerechtigheid voor 
iedereen. Niet uit eigen kracht, maar in 
vertrouwen dat er een goddelijke Kracht is 
die ons helpt. Alleen vanuit die Kracht is 
echte vernieuwing mogelijk.

Camiel van Woerkum in Kerkvalk, maandblad 
r.-k. parochie H. Nicolaas Valkenswaard. 

Camiel van Woerkum is werkzaam aan het 
Strabrechtcollege te Geldrop als leraar Frans. 

‘Het is broodnodig dat er organi
saties zijn als de kerk, die mensen 
de kans geven te ontstijgen aan de 
materiële werkelijkheid ... Het gaat 
om het bieden van een voorbeeld 
van een menselijke samenleving 
die beter en hoopvoller is dan de 
wereld waarin wij nu leven...Om 
allerlei redenen zoals natuurram
pen, het opraken van grondstof
fen én spirituele uitputting komt 
er een einde aan onze kapitalisti
sche consumptiemaatschappij. We 
moeten niet denken dat de huidige 
manier van leven blijvend is ... Ik 
verwacht dat in de toekomst de 
christelijke beleving intenser zal 
worden ... niet als een volkskerk 
maar als netwerken van zorgende 
mensen in contrast met de heer
sende mentaliteit.’ 

(James Kennedy, historicus) 

Zicht op de kerk (Wijlre Limburg) (© Foto: Ad Wagemakers)

Vervolg van pag. 10
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De overheid had er de handen aan vol om 
mensen en vee buiten gevaar te houden of 
te brengen. Niet iedereen werkte mee op de 
manier die de overheid graag zag. Ben bij
voorbeeld, een gelovige boer. Zijn familie 
woonde sinds mensenheugenis op een terp 
in de uiterwaarden. Hoog water kenden 
ze elke winter wel, maar het water was 
nog nooit zo hoog gestegen dat het levens
bedreigend werd. Bovendien geloofde hij 
rotsvast in de hulp van God, mocht het wa
ter hem tot aan de lippen komen staan. De 
politie die hem maande te vertrekken en de 
brandweer die enkele uren later aan kwam 
varen om hem op te halen omdat het wa
ter maar bleef stijgen, antwoordde hij: ‘Ik 
geloof in God en als de nood aan de man 
komt zal die mij redden; ik heb jullie hulp 
niet nodig.’ Woorden van gelijke strekking 
riep hij ook nog tegen de helikopterpiloot 
die hem toen het water tot de hoogte van 
het dak was gestegen wilde evacueren. 
Tenslotte kwam hij door eigen halsstar
righeid om in het wassende water en arri
veerde op die manier voortijdig bij de he
melpoort waar hij onmiddellijk de hoogste 
baas te spreken vroeg. Hij zei: ‘Nou heb ik 
mijn hele leven trouw gelooft en overal be
leden dat je je nergens druk over hoeft te 
maken als je maar gelooft dat God je vaste 
burcht is. Daar heb ik ook naar geleefd 
en nu ik U echt eens nodig had was U in 
geen velden of wegen te bekennen.’ Het 
antwoord van God was simpel: ‘Ben, nou 
breekt me de klomp. Ik stuurde de politie 
om je tijdig te waarschuwen, de brandweer 
om je op te halen toen het water maar 
bleef stijgen en later een helikopter om je 
te redden, maar je wees elke toegestoken 
hand af. En nou kom je mij verwijten dat 
ik jou in de steek heb gelaten? Heb je geen 
blinde vlek in je waarneming?’

Niet verhoord
Aan dit verhaal  op ware gebeurtenissen 
gebaseerd  moet ik iedere keer denken als 
ik de zorglijke verhalen hoor uit dorpen 
en steden over parochies die het water tot 
aan de lippen staat omdat ze het financi
eel niet langer redden of al lang geen per
soneel meer hebben om hun parochie te 
bedienen; te vaak mankeert het aan alle
bei. Op de smeekbede om meer werkvolk 
 niemand bidt toch om meer bazen!  ko
men honderden vrijwilligers in de benen 
van wie een meerderheid vrouwen. Maar 
de klerikale bazen van de kerkfabriek her
kennen daar geen verhoring van hun ge
bed in. God luistert niet zeggen ze, maar 
ze bedoelen dat God niet doet wat zij vin

den en wat dit betreft lijken ook steeds 
meer leken op God. 

Alleen klerikale
De klerikale bazen laten hun minachting 
voor die honderden uitgestoken handen 
ook te duidelijk merken. Voor het echte 
werk, vinden zij, moet je man en celiba
tair zijn. Geen enkele theologische scho
ling noch een overvloed aan competenties 
om kerkvolk te boeien en te binden, kun
nen maar een beetje goed maken wat ie
mand aan inzetbaarheid tekortschiet als 
deze geen man en niet celibatair is. Hoe
wel heel veel vrijwilligers het tegen alle 
afwijzigingen in toch trouw blijven pro
beren voor vol te worden aangezien en de 
gemeenschap dragen, blijven de klerikale 
bazen vinden dat het met hen verschrik
kelijk behelpen is. Want alleen klerikalen 
kunnen het schip van de kerk voor onder
gang behoeden. Zelfs als zij kapitein moe
ten spelen over een vloot van kleine en 
slechts met leken bevolkte scheepjes, dan 
verdient dat verre de voorkeur boven een 
behouden vaart van hun schepelingen aan 
die leken toevertrouwen. En als het zelfs 
voor een klerikale kapitein niet te doen is 
zoveel bootjes naar behoren aan te sturen, 
worden er van hún scheepjes simpel uit 
de vaart genomen. De passagiers moeten 
overstappen op andere bootjes of anders 
laten ze die zwemmen.

Afgewezen
En of je nou als leek de rol speelt van de 
politieman die over veiligheid waakt of 
die van de brandweer, in pompen of ver
zuipen getraind, of die van helikopterpi
loot die het overzicht houdt en dus maar 
al te goed ziet hoe het er allemaal bij 
staat,  al die uitgestoken handen worden 
hooghartig afgewezen. Ze blijven de Heer 
van het leven maar bidden om arbeiders. 
En iedere celibataire man die een beetje 
kan lezen en schrijven en aangeeft zich 
geroepen te voelen, wordt als een gebeds
verhoring binnengehaald. Hij wordt be
noemd als leidsman voor een kudde die 
vervolgens gebukt gaat onder zijn talent.

Naar de knoppen
Bloeiende gemeenschappen zijn op die 
manier door sociaal gemankeerde en 
vooral sociaal geïsoleerde celibataire man
nen naar de knoppen geholpen en de rest 
volgt. Ouders die alleen maar van die ce
libataire mannen te horen kregen dat het 
nergens op leek wat ze van de opvoeding 
van hun kinderen terecht hadden ge
bracht. Jeugd die alleen maar te verstaan 
werd gegeven dat alles wat ze vonden en 
deden fout en zondig was. En dat foute 
en zondige van hun kerkvolk zagen die 
celibataire mannen vooral in de sfeer van 
relaties en seksualiteit, onbevlekt en ver
geestelijkt als zijzelf zegden te zijn.

Vertrouwen gevraagd
Nu aan het licht komt dat er nogal wat ce
libataire leiders juist op dit vlak lelijk in 
de fout zijn gegaan  en dit op veel grotere 
schaal dan je durfde vrezen  is de meer

Henk Peters

Arbeiders voor de wijngaard

Misschien klinkt de volgende gebeurtenis bekend in de oren. Het speelt enkele 
jaren terug toen het water in de rivieren zo hoog gestegen was dat delen van 
de polder gevaarlijk en daarmee ook enkele boerderijen onder water kwamen 
staan.

Er is licht, er is donker en het is goed. Licht om al wat groeit en bloeit van harte te bewonderen. 
(© Foto: Nel Beex)
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derheid van het geminachte vrijwilligers
kader uit het kerkvolk nog steeds niet af
gehaakt. De meesten wijzen nog steeds 
niet terug naar hun klerikale bazen met 
het vriendelijke verzoek om eindelijk eens 
naar de balk in hun eigen oog te laten kij
ken. Ze vragen echter wel om een beetje 
meer bescheidenheid, af en toe wat gewe
tensonderzoek  van het eigen geweten 
dan  en ook een beetje meer vertrouwen 
in de schapen die ze zeggen te hoeden, 
want die doen het zo gek nog niet. Niet 
als je hun leven tegen het licht van de 
blijde boodschap houdt en zeker ook niet 
als je dat bij hun kinderen zou doen.

Gebed allang verhoord
Veel mensen trouwden om zich van feed
back te verzekeren en zijn daarom ook 
niet met een supporter getrouwd. Veel lei
dinggevenden zien er zorgvuldig op toe 
dat ze niet enkel in gezelschap verkeren 
van mensen die hetzelfde vinden als zij
zelf en daarom minder kritisch zijn. Dat 
is allemaal vloeken in de kerk want daar 
wordt gevonden dat de klerikale man al
leen de morele standaarden bezit waar
mee hij het kerkvolk rustig de maat kan 
nemen, terwijl zowel de geschiedenis van 
de kerk als instituut als de persoonlijke 
geschiedenis van velen van haar bedie
naren lang niet altijd zo fraai zijn als ze 
lijken en al zeker niet als wat ze zouden 
moeten zijn. Wat dit betreft is het vooral 
mensenwerk en blijken de bedienaren 
ook maar mensen. Als ze dit nou zelf 
ook eens gaan zien, dan krijgen de Men
nens, Mutsaertsen, Schildersen, de ... en 
de...... misschien in de gaten dat hun ge

bed om werkvolk al lang verhoord is met 
een overvloed aan zzpers  zelfstandigen 
zonder personeel  met het hart een beetje 
links van het midden op de goede plaats 
en doorgaans twee rechterhanden. Kun
nen ze ophouden met jammeren en het 
volk gaan dienen.

Donker om de sterren aan de hemel te zien flonkeren. Er is licht, er is donker, zo is het goed. (Marcel Zagers)
(© Foto: Ad Wagemakers)

Leken ontwaken

Voor de eerste keer in de geschiede
nis van het katholicisme in India 
komen leken bij elkaar voor een sy
node. Ze hebben genoeg van de be
voogding en het gebrek aan respect 
van de clerus en dringen aan op een 
sterkere deelname van leken aan de 
verschillende activiteiten in de kerk. 
In Rome staat de Indiase kerk hoog 
aangeschreven. Vooral als vruchtba
re broedplaats voor de grote aantal
len nieuwe priesters en religieuzen 
die het land voortbrengt. De onge
veer 18 miljoen Indiase katholie
ken hebben de naam een opvallend 
braaf en volgzaam deel van de ka
tholieke wereldkerk te zijn. Dat lijkt 
echter te veranderen. ‘Het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid 
door de leken in India was tot nu 
toe alleen maar cosmetisch’, zegt 
Remy Denis, voorzitter van de In
diase Katholieke Unie (AICU), een 
door de Indiase bisschoppenconfe
rentie erkende lekenvereniging die 
de synode voorbereidt.

De rol van de leek beperkte zich 
voorheen vooral tot de opdracht 
de communie uit te delen als daar
voor geen priester beschikbaar 
was. Een actieve deelname van ka
tholieke vrouwen en mannen aan 
bijvoorbeeld bestuurlijke organen 
of het financiële beheer van pa
rochies  zoals kerkrechtelijk ge
regeld  is lang genegeerd, aldus 
Denis. ‘Met de synode willen wij 
het streven van leken naar meer 
betrokkenheid binnen de kerk 
zichtbaar maken, zodat wij eigen 
verantwoordelijkheden waar kun
nen maken.’ 

De leken verwijten veel priesters 
van plaatselijke kerken gebrek 
aan respect tegenover katholieke 
gelovigen en betutteling. De visie 
van het Tweede Vaticaanse Conci
lie op het ‘Volk Gods’ is ‘door de 
benadrukking van de hiërarchi
sche structuur van de kerk in ze
kere zin genegeerd, waardoor de 
meerderheid van het volk Gods 
zich passief opstelt en niet betrok
ken is bij de missie van de kerk,’ 
schrijft de Indiase theologe Virgi
nia Saldanha in de aanloop naar 
de synode.

In een enquête van de AICU onder 
katholieken in heel India staat: ‘In 
tijden van snelle ontwikkelingen 
is het niet genoeg om je te beroe
pen op regels en voorschriften van 
50 jaar geleden. De kerk heeft een 
nieuw Pinksteren nodig, een fris 
uitstorten van de Heilige Geest, 
een bij de tijd brengen, zoals Jo
hannes XXIII zei.’ 

Met de enquête wil het voorberei
dingsteam het kennisniveau van 
de Indiase leken ten opzichte van 
ecclesiologische en kerkstructure
le vragen omhoog brengen, maar 
ook hun houding ten opzichte van 
morele vragen als gezinsplanning 
en abortus of sociologische vragen 
als acceptatie van christenen uit 
de kaste van zogenaamde ‘onaan
raakbaren’ bevragen.

De synode van Indiase katholieke 
leken is van 10 tot 12 februari in 
Calcutta in het NoordOosten van 
India gehouden. Calcutta is be
kend als stad van Moeder Teresa, 
Indiaas beroemdste katholiek. 
(Missio Wereldwijd nr. 1, 2012)
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Naast dit verhaal zijn er ook de zo 
geheten verschijningsverhalen, waarin 
verteld wordt dat en hoe Jezus na zijn 
dood ‘onder de zijnen’  zijn mannelijke 
volgelingen  wil zijn en is. Een derde 
en jongste lijn wordt gevormd door het 
getuigenis vanuit de Schrift, die er in de 
ogen van de christenen van getuigt dat de 
messias moest lijden en zou verrijzen. Jo
hannes wijst op het late ontstaan van dit 
getuigenis vanuit de Schrift (20,9).De drie 
herkenbare en te onderscheiden lijnen 
hebben elkaar wel beïnvloed. Met name 
het verhaal van het Lege Graf heeft daar
mee te maken gekregen; het is met de tijd 
meegegroeid zoniet vergroeid. Het heeft 
de invloed van de verschijningsverhalen, 
het getuigenis uit de schrift en de invloed 
van de veranderende situatie onder de 
christenen moeten ondergaan. 

Onbijbels ongehoorzaam
De evangelies vertellen alle vier het ver
haal van het Lege Graf. De onderlinge ver
schillen zijn echter groot tot zeer groot. De 
kortste en naar wordt aangenomen oudste 
versie ervan is bij Marcus (16) te vinden. 
Maar ook hieraan is al ‘gesleuteld’. Er is 
iets heel merkwaardigs mee aan de hand. 

Na hun ontmoeting in het graf met een 
jongeman in het wit die hen heeft gezegd 
dat Jezus tot leven is gewekt, draagt deze 
hemelse bode de vrouwen op dit aan de 
leerlingen en Petrus te gaan vertellen. Dat 
Petrus hier afzonderlijk genoemd wordt 
duidt erop dat hij inmiddels als de leider 
van de christenen beschouwd werd en dat 
we ons in deze dus enige tijd na Jezus’ 
dood bevinden. Het vreemde is echter, dat 
de vrouwen zijn weggevlucht maar ‘nie
mand iets hebben gezegd’ volgens Marcus. 
Een opdracht van godswege gegeven niet 
uitvoeren is in de bijbel ongebruikelijk 
zoniet onmogelijk! Matteus heeft dit inge
zien en daarom eindigt hij zijn Lege Graf 
verhaal met ‘en zij liepen hard om het aan 
zijn leerlingen te gaan vertellen’. (Matteus 
27,8) Zo klopt het weer!

Invloed
Het oorspronkelijke verhaal van het Lege 
Graf vertelt niet meer of minder dan de 
ervaring van de vrouwen op de morgen 
na Jezus’ dood. Het besloot danook zoals 
Marcus het afsluit. Dat dit dan niet meer 
klopt met de opdracht ‘het aan de leer
lingen en Petrus’ te gaan vertellen komt 
omdat dit vers later is ingevoegd vanuit 

Lucas is aanmerkelijk langer dan dat 
van Marcus en Matteüs. En alles samen 
gaat de meeste aandacht uit naar Petrus. 
Het getuigenis van de vrouwen wordt 
niet geloofd. In feite worden de vrouwen 
‘beseitigt’ ten faveure van paus Petrus 
die zelf op onderzoek uitgaat. Enerzijds 
wordt alles gedaan om de eerste man van 
de jonge christengemeenschap ook te 
maken tot de eerste gelovige. Anderzijds 
blijft het met Petrus toch sukkelen. Hij 
holde, zegt Lucas, naar het graf waar hij 
zich bukte en alleen de linnen doeken 
zag. Vervolgens ging hij naar huis, staat 
er, en was verbaasd over wat er gebeurd 
was. Petrus heeft grote moeite gehad met 
Jezus’ sterven. Dit is bekend. Het heeft 
hem blijkbaar ook veel gekost om na 
diens dood tot geloof te komen. Hij bleef 
verstrikt in de verwachtingen die hij van 
Jezus van Nazaret had en die met diens 
dood de bodem werden ingeslagen. Toch 
heeft deze sukkelaar het tot eerste leider 
van de christenen gebracht. Beide elemen
ten  hij de princeps inter pares en tegelijk 
een sukkel  hebben grote invloed op de 
ontwikkeling van het Lege Graf verhaal, 
dat oorspronkelijk puur ging over de 
geloofservaring van de vrouwen. 

Voorrang gunnen
De aanpassing van het Lege graf gebeuren 
aan de nieuwe omstandigheden en de 
ontwikkelingen binnen de eerste chris
telijke gemeenten vindt in het verhaal 
van evangelist Johannes zijn hoogtepunt 
en voltooiing. Maria Magdalena lijkt  al 
spreekt ze even verderop wel over ‘wij’ 
 nog de enige overgeblevene van de 
vrouwen die op paasmorgen naar het graf 
togen. Ze gaat het graf echter niet binnen 
maar laat Simon Petrus en ‘de andere leer
ling’ weten dat de steen voor het graf is 
weggerold, dat ze de Heer hebben wegge
nomen en dat zij niet weten waar ze hem 
hebben neergelegd. Dan komen Johannes 
en Petrus ook weer ijlings naar het graf. 
Het lijkt wel een hardloopwedstrijd, die 
Johannes wint. Desondanks laat hij Petrus 
voorgaan. 

Johannes en Petrus
Precies zoals in het slot van de Lucas’ ver
sie van het Lege Graf ziet Petrus de linnen 
doeken liggen en ook de hoofddoek netjes 
opgerold en apart neergelegd. Van Johan
nes die na Petrus ook het graf binnengaat 
wordt gezegd dat hij zag en geloofde. Van 
Petrus wordt eigenlijk alleen maar gezegd 
dat hij met de linnen doek en hoofdband 
geconfronteerd is geworden en dat hij 
naar huis is gegaan. Petrus wordt hier nog 
steeds afgeschilderd als iemand die lang 
is blijven steken in zijn aardse verwach
tingen van Jezus en zijn teleurstellingen 
over Jezus’ dood moeizaam te boven is 

Peer Verhoeven

Een verhaal van menselijk geloof 

Met Pasen wordt het verhaal van het Lege Graf gelezen. Terecht, want dit 
verhaal over de vrouwen naar, bij en in het graf is het oudste bericht over het 
geloof in de verrijzenis. Niet het enige echter. 

Greetje van BeusichemHusen Maria en Maria van Magdala

de verschijningsverhalen. 
In deze categorie verhalen 
over Jezus’ verschijnen 
na zijn dood spelen de 
mannen, de leerlingen 
de hoofdrol. Jezus is aan 
hén verschenen. Het moet 
klaarblijkelijk en natuur
lijk zo zijn, dat de leiders 
van de prille kerk ook de 
eersten zijn die tot het 
geloof in de verrijzenis zijn 
gekomen. Enerzijds wordt 
gezegd dat ‘de mannen’ 
aan het getuigenis van de 
vrouwen geen geloof heb
ben gehecht (Lucas 24,11) 
en anderzijds penetreert 
de ‘hiërarchie’ steeds meer 
het oude getuigenis over de 
vrouwen die als eersten tot 
geloof in de Levende zijn 
gekomen. In de versie van 
Lukas blijkt ook de derde 
lijn over de verrezen Heer 
 het getuigenis vanuit 
de Schrift  zijn invloed 
te hebben laten gelden. 
(Lc.24,7)

Steeds verder
Het Lege Graf verhaal van 
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Het schijnt zo te zijn, dat ik 
op dit moment lid ben ge
worden van een nieuwe en 
grotere parochie. Daar heb 
ik zelf niets voor hoeven te 
doen. Het is me zomaar over
komen, het is over me heen 
gekomen. Had ik er iets voor 
moeten doen, dan was het 
misschien niet eens gebeurd.

Ruim een halve eeuw gele
den ben ik, de dag na mijn 
geboorte, gedoopt. Het was 
niet eens de keuze van mijn 
ouders. Een keuze maak je 
namelijk pas wanneer je je 
bewust bent van een alter
natief, en dat was in die tijd 
(volgens mij nog) niet het 
geval. Ongeveer vanaf mijn 
geboorte behoor ik dus tot de 
parochie waarin ik ben opge
groeid en waarin ik geloven 
heb geleerd. Ik geef toe, dat 
ik daar niet altijd even blij 
mee ben geweest, maar spijt 
heb ik er nooit van gehad. Ik 
heb er minder leuke dingen 
meegemaakt, ik heb er goede 
ervaringen opgedaan die ik 
nooit had willen missen en 
die mij mede gevormd heb
ben tot wie ik nu ben en hoe 
ik nu denk.

Maar nu is voor mij besloten 
 niet door mijn ouders en 
niet uit gewoonte  dat ik pa
rochiaan ben van een grotere 
parochie. Het is niet eens ge
vraagd: het is me gewoon ge
zegd. Gaat dit niet tegen mijn 
geloofsvrijheid in?

Ik ben natuurlijk reëel ge
noeg om te beseffen dat er 
in deze tijd iets moet gebeu
ren om kerkzijn betaalbaar 
te houden. Maar ik ben ook 
principieel genoeg (gewor
den) om te weten, dat de 
keuze of en tot welke paro
chie ik wil behoren aan mij 
zelf moet zijn. Ik kan me 
echter niet herinneren, dat 
die overweging mij is voor
gelegd. Het zou netjes, nee, 
het zou niet meer dan conse
quent zijn geweest als ze me 
tenminste hadden gevraagd 
of ik me opnieuw wilde laten 
dopen.

Dopen

gekomen, maar desalniettemin de eer
ste leider van de christengemeenschap 
is geworden.

Twee kerktypen
Johannes en Petrus zijn een tijd lang 
samen als het leidende koppel van de 
christenen opgetreden. Ergens is er 
een keer een breuk tussen beiden ge
komen. Johannes  of zijn gemeente 
koesterde ideeën over een kerk als 
liefdesgemeenschap en prefereerde 
deze boven de ideeën van Petrus die 
in Handelingen toch veel meer als een 
strijder tegen het toenmalige geves
tigde jodendom naarvoren treedt. Jo
hannes komt in het evangelie van zijn 
naam danook als eerste van de twee 
bij het graf aan, maar conform de 
gegroeide gezagsverhoudingen laat hij 
de gekozen of benoemde eerste man 
voorgaan. Zo hoort het: de eerste man 
van de christenen moet ook als eerste 
het graf leeg gezien hebben. Daarom 
laat Johannes Petrus voorgaan en  dit 

hun plaats in de christengemeente voorgaan. 
De vrouwen zijn dan geheel uit het verhaal 
verdwenen. Dit waarschijnlijk in overeenstem
ming met de verhoudingen binnen de jonge 
kerk. Hoe dan ook, uit de manier waarop met 
het verhaal van het Lege Graf is omgegaan 
blijkt dat het hier gaat om een ‘geloofsverhaal’ 
dat gelijke tred houdt met de gegeven situatie 
binnen de christengemeenschap en dat het 
niet gaat om een ‘feitenverslag’. Het verhaal 
van het Lege Graf over het geloof van de vrou
wen vind ik ontroerend, maar de hele ontwik
keling van het verhaal komt bij mij niet als erg 
verheven over. Wie de baas is eist de eer op of 
krijgt die toegeschoven ten koste van hen  de 
vrouwen  aan wie de eer eigenlijk toekomt.

Maria van Magdala
‘Historisch blijken het vrouwen te zijn geweest 
die het eerst het bericht hebben verspreid dat 
Jezus leeft, verrezen is.
Onder hen was Maria uit Magdala, een stadje 
aan de westoever van het Galilese meer. Jezus 
heeft dit meisje blijkbaar bevrijd en aan haar
zelf teruggegeven.
Maar de dood van Jezus scheen aanvankelijk 
ook haar herwonnen leven problematisch te 
maken, tot ze tot de liefdevolle overtuiging 
kwam: dit herwonnen leven is sterker dan de 
dood. Deze Jezus leeft.
Mede dankzij de ervaringen van deze vrouwen 
lijkt de zaak van Jezus in beweging te zijn 
gekomen. Wellicht heeft Maria Magdalena 
een ons onbekende rol gespeeld bij het helpen 
overtuigen der leerlingen dat de nieuwe leven
soriëntatie, die deze Jezus in hun leven had 
teweeggebracht, door de dood van Jezus niet 
zinloos is geworden.’

E. Schillebeeckx in Jezus. Het verhaal van een 
levende H. Nelissen Bloemendaal 1975, 282283 

Greetje van BeusichemHusen Grafsteen

is me een ingreep!  blijven de vrouwen buiten 
het graf.

Mensenverhaal
Het verhaal van het Lege Graf is een verhaal 
over mensen. Over de vrouwen die als eersten 
na Jezus’ dood weer in zijn en het leven zijn 
gaan geloven. Zij zijn als eersten uit het graf 
opgestaan. Maar wanneer de mannen schoor
voetend tot geloof komen nemen zij in de 
christengemeenten het heft in handen. Daarom 
worden zij  Petrus voorop  ingebracht in het 
Lege Graf verhaal. Wanneer weer later Petrus 
en Johannes de leiders van de christenge
meenten worden reppen zij zich als eersten 
naar het graf en gaan er binnen. Johannes was 
er het eerst maar laat Petrus geheel conform 

Greetje van Beusichem-Husen (1941) 
volgde vanaf haar zestiende vijf jaar de 
avondopleiding van de Kunst Academie in 
Utrecht en werkte overdag bij de Generale 
Diaconale Raad van de Ned. Herv. Kerk, 
waar zij betrokken raakte bij de diaconale 
missionaire opdracht van de kerk. Zij kreeg 
belangstelling voor theologie en deed vele 
jaren de catechetenopleiding. Zij werd sol-
daat van het Leger des Heils. Hier ontstond 
haar liefde voor mensen, die het niet zo 
best getroffen hebben in het leven. Na een 
ziekteperiode koos zij voor het schilderen, 
waarin zij zichzelf kwijt kan. Door haar be-
langstelling voor Oost-Europa heeft zij zich 
ook bekwaamd in icoonschilderen. Dat is 
een weg van leren, verdiepen en bidden 
geworden. Zij rijdt nog wekelijks vanuit 
Gaasterland ( Fr.) naar Breukelen, om les-
sen te volgen in de fijnschildertechniek bij 
René Smoorenburg. 
Haar website is: www.greetje-painting.nl
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Boskapel
27 febr. 20.00-22.00 u. De 
weg van liefde.
(024) 356 18 09 (18.15-
19.15 u.) info@boskapel.nl  

Titus Brandsma Memorial
10 mrt. 10.15-12.15 u. Een 
wereldlijk lied verstaan als 
mystieke omvorming.
(024) 360 24 21 (9.30-12.00 
u en 13.30-17.00 u.)  
titusbrandsma@planet.nl  

Salesianum
1,15,29 mrt. 10.00-16.00 u. 
Veertigdagentijd, weg van 
rust en bezinning. (073) 549 
56 71  www.oblaten.ofsf.nl  

Zwanenhof
10 mrt. 10.00-16.00 u. Re-
traitedag mijn eigen spiritu-
aliteit. (074) 265 95 25  
info@zwanenhof.nl  

Open deur
Thema mrt: Geloven zonder 
kerk. (079) 362 86 28 
(8.30-12.30 u.) abonnemen-
ten@boekencentrum.nl  

Elim
10 mrt 10.00-16.00 u. Elim-
zaal: Intense ervaring van 
Gods liefde. (013) 463 85 05  
stiltecentrum@elimgroep.nl  

Huiskapel
Vanaf 1 febr. Iedere woens-
dag 18.30-19.45 u. Klooster 
Mariënhage: Meditatie van-
uit de Christelijke Traditie.
som19jm@onsbrabantnet.nl  

Begijnenhofgesprekken
11 mrt. 10.30-12.30 u. De 
Herberg: Spiritualiteit in de 
literatuur. (040) 242 12 63  
begijnenhofgesprekken@
kpnmail.nl  

Achelse Kluis
19 mrt. 19.30: completen; 
20.00 u. Huub Schumacher, 
Achter de grens van het ster-
ven. (040) 206 99 55 (9.30-
11.30 u. en 14.30-17.00 u.) 
abdij@achelsekluis.org  

Megen
24 febr.’s avonds-26 febr. ’s 
middags Kloosterstraat 6: 
Gezond leven, bezield eten.
(0412) 46 57 70
fjwmegen@hetnet.nl  

Voor dit doel werd hulp gevraagd bij de stich
ting Support Group Luanda Jinja in Tilburg. 
Deze stichting steunt kleinschalige projecten in 
de hele wereld, waar missionarissen van Mill 
Hill direct bij betrokken zijn. Om de verminkte 
vrouwen in het bisdom Basankusu allemaal te 
kunnen helpen is erg veel geld nodig, dat de 
stichting in Tilburg onmogelijk alleen kan op
brengen. Daarom werd bij anderen steun ge
vraagd. Cordaid hielp met een flink bedrag en 
de kapucijnen maakten het mogelijk de eerste 
fase te voltooien.
Johan Bonink vertelt hoe dit project bij hen te
recht kwam.

John Kirwan
‘Begin vorig jaar werden wij benaderd door de 
regionale overste van de congregatie van Mill 
Hill Nederland. Hij vertelde dat John Kirwan, 
father van Mill Hill en werkzaam in een grote 
parochie van het bisdom Basankusu in Congo 
zich het lot heeft aangetrokken van ongeveer 
veertig jonge meisjes en vrouwen die door re
bellen op een beestachtige manier verkracht 
zijn. De meeste meisjes waren door hun familie 
verstoten. Als deze meisjes een herstelopera
tie zouden kunnen ondergaan, zouden zij weer 
een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen zien. 
De vraag was nu of father John Kirwan zijn 
project bij onze stichting mocht indienen. De 

kosten van zo’n hersteloperatie  inclusief ver
pleging, medicijnen en nazorg  werden begroot 
op ongeveer € 400,. Wij hebben ja gezegd om
dat wij vonden dat deze meisjes geholpen moe
ten worden. De meeste verminkte vrouwen uit 
de parochie van father Kirwan zijn inmiddels 
geopereerd.’

Grote aanvraag
Maar hier bleef het niet bij. Want wat gebeur
de? Johan Bonink vertelt. ‘Het diocesaan bu
reau van het bisdom Basankusu had gehoord 
van de succesvolle hersteloperaties die in de 
parochie van father Kirwan waren verricht. Het 
vroeg hem of er nog eens 303 meisjes en jonge 
vrouwen uit andere parochies van het bisdom 
geholpen zouden kunnen worden. Ook deze 
aanvraag werd aan ons voorgelegd. Omdat een 
bedrag van 300 maal € 400, voor onze stich
ting een veel te hoog bedrag was, zochten we 
contact met andere hulpinstanties o.a. Cordaid, 
met wie wij een goede relatie hebben. Nadat 
zij het project goed hadden laten onderzoeken, 
werd ons bericht dat Cordaid de helft voor haar 
rekening wilde nemen, mits onze stichting de 
andere helft, dus € 60.000, bijeen zou kunnen 
brengen. Dat was ook nog een groot bedrag. 
Maar dankzij de geweldige bijdragen van onze 
donateurs en enkele fondsen waaronder de pro
jectencommissie van de kapucijnen is dit ons 

Jan W. Scheffers

Verminkte vrouwen

Een van de grootste oorlogshandelingen is het verminken en verkrachten van meisjes en 
vrouwen. Dat gebeurde ook op grote schaal met jonge vrouwen in het gebied van het bis-
dom Basankusu in de regenwouden in het noordwesten van Congo. Het bisdom probeert 
de verminkte vrouwen te helpen door voor hen hersteloperaties te financieren. 

Medisch equipe met drie genezen vrouwen
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nu gelukkig gelukt en kunnen er 
300 meisjes en jonge vrouwen ge
holpen worden.’ 

Hulp
De verhalen van de vrouwen en 
meisjes, die geholpen werden be
vatten vaak gruwelijke details over 
de ondergane mishandelingen en 
de verminkingen die hiervan het 
gevolg waren. De psychische gevol
gen zijn meestal diepe gevoelens 
van frustratie en ongelukkig zijn 
en voortdurend onder stress moe
ten leven. De vrouwen zijn sterk 
getraumatiseerd. Sociaal worden 
ze veracht en verstoten, zijn seksu
eel buitengesloten en vormen een 
groep die voortdurend belachelijk 
wordt gemaakt. Ook zijn er econo
mische consequenties. Deze vrou
wen zijn meestal fysiek niet in staat 
om te werken, een inkomen te ver
dienen en worden niet geaccepteerd 
op de markt, zelfs niet om maniok 
of pinda’s te verkopen vanwege de 
penetrante geur van de verwondin
gen die om hen heen hangt. Daar
om is de opvang door de Congolese 
zusters en de hersteloperatie door 
de chirurg veel meer dan een lou
ter medische ingreep. Het betekent 
herstel op fysiek en psychisch vlak, 
maar ook van het sociale en econo
mische leven. De operatie bewerkt 
niet alleen persoonlijk herstel, maar 
ook herstel van de positie in de ge

meenschap. Een vrouw schrijft: ‘Met 
vreugde kan ik weer naar mijn fami
lie terugkeren want ik ben gered.’

Vergeet ons niet
De stichting Support Group Luanda 
Jinja in Tilburg ontvangt nog voort
durend verzoeken om hulp aan meis
jes en vrouwen, die slachtoffer wer
den van wrede wapens in Congo. 
Ook blijken de kosten van het nood
zakelijke vervoer in dit afgelegen ge
bied dikwijls voor problemen te zor
gen. Hulp blijft daarom nodig.
Een van de geholpen vrouwen 
schrijft: ‘Vergeet ons niet. Ik hoop dat 
u met uw werk kunt doorgaan om 
nog meer meisjes te helpen. Zij lijden 
nu nog zoals ik geleden heb.’ Voor 
wie mee wil helpen: 18.52.66.657 
Luanda Jinja te Tilburg; Johan Bo
nink, secretaris, Luchthavenlaan 20, 
5042 TD Tilburg; (013) 467 27 91;
johanbonink@home.nl 
www.luandajinja.nl 

Jan Scheffers is kapucijn en Johan Bo-
nink uit Tilburg secretaris van Sup-
port Group Luanda Jinja

Zr. Dr. Bofili

Dr. Iloko en Zr. Enyeka

Soeterbeeck
19 mrt 20.15-22.30 u. Con-
certgebouw De Vereeniging 
Nijmegen: Hoboïst Alexel 
Ogrintchouk en studenten. 
(024) 322 11 00 (di t/m za 
12.00-16.00 u.)

Benedictushof
21 febr. 10.30u-23 febr. 
17.30 u.: Retraite rond As-
woensdag. (072) 506 14 15 
(di, woe) benedictushof@
abdijvanegmond.nl  

Damiaancentrum
19 febr. 10.30-12.30 u.: Ge-
sprekken te pas: Tolerantie.
(024) 323 79 57  
info@damiaancentrum.nl  

Emmaus
24 mrt. 14.00-16.30 u. Pri-
orij: Chagall en de gekrui-
sigde. (0346) 56 21 46
(ma t/m vrij 9.00-12.00 u) 
info@priorijemmaus.nl  

Kerk en Samenleving
14 mrt  20.00-22.00 u. 
Hoofdstraat 43, Best: Over-
heid en godsdienst, herijking 
van een onderlinge relatie.
(0499) 32 91 13 
jcvelde@onsbrabantnet.nl

Missiehuis St. Michaël
24 febr 17.00 u.-26 febr 
15.00 u. Weekendretraite 
met Ton Roumen.
O6-30710136
www.tonroumen.nl  

Albertinumgenootschap
8,15,22,29 mrt. 20.00-22.00 
u. Dominicuskerk, Nijmegen: 
Recht op geluk? (024) 
358 01 75 of 322 82 85 
anna.metz@planet.nl

De Nieuwe Liefde
23 febr. 20.00 u. De avond 
van de sharia.
(020) 589 16 80 
info@denieuweliefde.com  

De Hooge Berkt
8 mrt. 20.00 u.-11 mrt. 14.00 
u. Creatief omgaan met de 
bijbel, bibliodrama en biblio-
dans. (0497) 55 17 20 
bergeijk@hoogeberkt.nl  
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Wie is toch die Petrus, dat Jezus hem 
zoveel gezag zou hebben gegeven? De 
sleutels van het hemels koninkrijk in han
den van één mens? En wat deze mens op 
aarde bindt zal dat dan ook in de hemel 
gebonden zijn?

Van vlees en bloed
Petrus treedt in de evangeliën vaak op de 
voorgrond als uitgesproken woordvoerder, 
haantje de voorste van de groep leerlin
gen. Toch wordt deze zelfde man ons 
in schrille kleuren getekend. Slapend in 
Getsemane, niet bij machte te waken bij 
een vriend gedompeld in diep en eenzaam 
verdriet. Een man met zo weinig ver
trouwen dat hij door het ijs zakte en niet 
bij machte was over het water te lopen; 
een die uit angst voor zijn eigen hachje 
zijn vriend en meester driemaal voor het 
hanengekraai verloochende. Simon Petrus, 
een mens van vlees en bloed, in al zijn 
menselijk falen en feilen. Deze mens als 
Rots het fundament van een wereldkerk?

Levende gemeenschap
Matteüs schreef zijn evangelie omstreeks 
het jaar 80 van onze jaartelling. Van een 
wereldkerk was toen nog geen sprake. Er 
is wel gezegd, dat de historische Jezus de 
woorden over die rots en zijn kerk mede 
daarom nooit zo kan hebben gesproken 
als Matteiis ze weergeeft. Er is hier echter 
ook nog iets anders aan de hand. Matteüs 
schreef zijn evangelie in het Grieks, maar 
Jezus sprak met zijn leerlingen Aramees. 
Het woord dat in onze tekst misleidend 
is vertaald als ‘kerk’, het Griekse woord 
Ecclesia, is zelf weer een vertaling van 
het Aramese woord q’hal Jahvè dat zoveel 
betekent als ‘Gods gemeente’. In een 
aantal oudere Nederlandse vertalingen 
 waaronder de Statenvertaling  is het 
griekse ecclesia dan ook niet vertaald met 
‘kerk’, maar met ‘gemeente’. Jezus wilde 
niet bouwen wat wij soms onder een kerk 
verstaan, maar wat hij verstond onder een 
levende gemeente van God. Hij wilde een 
levende geloofsgemeenschap bouwen op 
de rots die Petrus heette.

Ook jij en wij
En Petrus dan? En wij dan? Simon Petrus 
is de enige leerling die in de weekendle
zing  Matteüs 16,1320  met naam en 
toenaam wordt genoemd. In het gesprek 
met Jezus is zijn rol zó uitgesproken dat 
in de liturgische voorbereidingsgroep 
de vraag rees of Petrus niet zou kunnen 

staan voor ieder gelovig mens. Deze ge
dachte is niet nieuw. A1 in de derde eeuw 
van onze jaartelling schreef Origenes: ‘Als 
ook wij zoals Petrus, gezegd hebben Jij 
bent de Christus, de Zoon van de levende 
God ( ...), dan wórden wij Petrus, en kan 
het Woord van God tot ons zeggen: Jij 
bent Petrus ... Want elke navolger van 
Christus is een rots. Het gesprek dat Jezus 
met zijn leerlingen en vooral met Simon 
Petrus voert, de vragen die hij hun stelt, 
zijn ook direct gericht tot ieder van ons. 
Vragen die diep doordringen.

Wederzijds vertrouwen
Met ‘Wie zeggen de mensen dat de 
Mensenzoon is?’ vraagt Jezus zijn leer
lingen wie hij ten diepste is. De eerste 
antwoorden luiden: Johannes de Doper, 
Elia, Jeremia of een andere profeet. Maar 
dan vraagt Jezus heel direct en bijna 
confronterend: ‘Wie ben ik volgens jullie?’ 
En Simon Petrus, geïnspireerd door Wie 
groter is dan hijzelf, maar recht vanuit 
zijn hart antwoordt: ‘Jij bent de Messias, 
de Zoon van de levende God’, dat wil 
zeggen: degene die sprekend op Hem lijkt. 
Simon Petrus doorschouwt Jezus’ diepste 
wezen en opdracht. Dan noemt Jezus 
Simon bij zijn volledige naam: ‘Geluk
kig jij, Simon Barjona, zoon van Jona.’ 
Iemand bij naam noemen is iemand even 
uitzonderen en werkelijk volledig zién. 
Want je naam dat ben je zelf; de naam 
van een mens is zijn identiteit. Jezus ziet 
wie Simon Barjona ten diepste is. En hij 
geeft hem een nieuwe naam: Simon Bar
jona ontvangt hier voor het eerst de naam 
Petrus. Het is een intiem moment en een 
ontmoeting op het diepste niveau, een 
moment van wederzijds uitgesproken diep 
vertrouwen. Simon Barjona spreekt hier 
in diep vertrouwen Jezus’ diepste wezen 
uit en Jezus antwoordt door op deze mens 
zijn rotsvaste vertrouwen te stellen: Petrus 
heet je, Rotsman zal je naam zijn.

Ook wij
En wij? Als wij Jezus’ naam ten diepste 
uitspreken, als wij zoveel vertrouwen 
hebben dat we durven zeggen Jij bent 
de Messias, degene die sprekend lijkt op 
God, dan vindt die kostbare ontmoeting 
opnieuw plaats, ook vandaag, ook hier en 
nu. In onderlinge gesprekken en ontmoe
tingen kunnen wij van elkaar soms zien 
wie we ten diepste zijn, al is het maar in 
een flits, een glimp. Als we spreken van 
hart tot hart en elkaar ten diepste durven 

vertrouwen, als we met al ons vallen en 
opstaan dat vertrouwen durven toelaten, 
dan is Jezus daar opnieuw aanwezig. Als 
wij elkaars naam in vertrouwen uitspre
ken, dan spreken wij  al is het veelal zon
der woorden  ook Jezus’ naam ten diep
ste uit. En dan worden wij Petrus. Want 
dan kan rotsvast vertrouwen groeien, 
waarop Jezus zijn levende geloofsgemeen
schap wilde bouwen. Dan heeft ieder 
gelovig mens, ook wij, de sleutels van het 
koninkrijk des hemels.

Elkaar bevrijden
leder mens kan door diep vertrouwen  
hoe moeilijk dat soms ook is  een ander 
bevrijden en daarmee zichzelf. Soms zelfs 
door een ander in diep verdriet los te 
laten. Door elkaar werkelijk te ontmóe
ten en naar elkaar te luisteren, werkelijk 
te zien en te vertrouwen, bevrijden wij 
elkaar. Zo kunnen wij worden wie wij 
mogen zijn: Petrus, aan wie de sleutels 
van het rijk van de hemel worden toever
trouwd. Want in de diepe ontmoeting van 
mens tot mens, waar mensen  misschien 
stilzwijgend  een rotsvast vertrouwen in 
elkaar durven stellen, daar is God on
vermoed en ongezien zelf aanwezig. Het 
rijk van God begint waar het hart van de 
hemel het hart van de aarde wil raken.

Tom van Bochove

Rotsvast

Wie de Sint Pieter in Rome bezoekt, leest in de koepel van die enorme kathe-
draal: ‘Tu es Petrus ... Jij bent Petrus en op deze rots bouw ik mijn kerk en ik 
zal jou de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.’ Op deze tekst fun-
deert een kerk haar aanspraken als wereldkerk en stoelt het gezag van haar 
opperherder, als rechtstreekse opvolger van Simon Petrus.

Arnolfo di Cambio (13e eeuw) Petrus
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Eén ding moeten wij 
de Indische vroomheid nageven: 
zij voedt de mensen op tot inkeer ... 
Het christendom is voor ons 
te veel enkel daad; 
we zijn te weinig innerlijke mensen, 
die aan onszelf arbeiden. 
De stilte ontbreekt ons. 
(Albert Schweitzer) 

Het kan wel zijn dat wij 
oneindig veel meer weten over 
het heelal dan onze voorouders, 
maar het lijkt er steeds meer op 
dat zij van het meest wezenlijke 
meer besef hadden dan wij vandaag.
(Václav Havel)

Het is alsof mensen destijds 
beter konden luisteren naar 
wind en vogel, naar elkaar.
Het is alsof ze méér hoorden 
in klank en lied, in een woord -

het is alsof mensen destijds 
beter konden kijken naar 
boom en bloem, naar de hemel.
Het is alsof ze méér zagen 
in wolk en water, in de aarde -

Het is alsof mensen destijds 
harder moesten werken
en meer rust en vrede kenden.
Het is alsof ze minder wisten 
maar méér begrepen.
(Peer Verhoeven)

Soms hoor je mensen zeggen, dat op een 
vergadering ‘de spanning te snijden was’, 
dat er in huis ‘geen sfeer is’ of dat op een 
feestje ‘de stemming er goed inzat’. Het 
zijn vage aanduidingen van zeer reële 
ervaringen. Een sfeer onderga je, maar het 
is moeilijk te zeggen waaruit die bestaat 
en waardoor die ontstaat. Druppeltje voor 
druppeltje zoals een vochtvlek in het 
plafond. 

Niet alleen in huis of op een bijeenkomst 
heerst een goede of slechte sfeer. Ook in 

Peer Verhoeven

Oervertrouwen

waarop tijdenlang gekoerst en 
waarnaar eenzijdig gestreefd is? 
Heerst in onze ontwikkelde sa
menleving niet een sfeer waarin 
gedacht wordt dat alles te ma
ken is en dus ook gemaakt móét 
worden? En wie ‘het niet maakt’ 
is dus nergens. Stre ven naar een 
stabiele economie, veiligheid, 
de ontmaskering van het ter
rorisme zijn nood zakelijk, maar 
het mag de diepere onvrede die 
bestaat niet toedekken, ver
bloemen of verdringen. En die 
onvrede heeft, zo komt het voor, 
van doen met ziel en zin van 
het bestaan en van het mense
lijk doen en laten, met de kijk 
op leven en dood.

Alleen het besef dat het leven 
uiteindelijk gegeven is en een 
oervertrouwen in dat gegeven 

leven kunnen de onvrede ongedaan of 
draaglijk maken. Tot dit fundamentele 
vertrouwen wordt niet van het ene op het 
andere moment besloten. Het ontstaat 
door een gestage volgehouden manier van 
leven; door aanhoudend in vertrouwen 
samen te zijn. Dit betekent op de eerste 
plaats dat je jezelf bewust moet zijn, je 
eigen zélf kans geeft aan het woord te 
komen en mee te praten. Dit kan alleen 
wanneer er vaste momenten van stilte en 
inkeer in alledag zijn ingebouwd en je 
niet constant in de lawaaizone zit, je niet 
continu laat belagen door allerlei import 
van buiten, waarvan radio en tv de meest 
succesvolle leveranciers zijn. Het bete
kent ook dat de samenleving de tijd niet 
allereerst naar een ritme van eigen makelij 
ordent, maar zó dat er respect uit spreekt 
voor het gegeven ritme van licht en donker, 
dag en nacht, actie en rust, uitgelaten en 
stil zijn. Gevraagd naar een praktische op
lossing voor persoonlijke levensvragen en 
de problemen van deze tijd antwoordde de 
bekende sociaalpsycholoog ErichFromm: 
‘Rust ... Stilte ervaren ... Wie van richting 
wil veranderen moet eerst stoppen.’ 

Het meest zorgwekkende is niet 
dat de hedendaagse mens 
het antwoord op vragen naar 
de zin van het leven en naar 
de ziel van zijn doen en laten 
niet kent, maar dat de vraag 
niet eens meer in hem opkomt.
(Open Kerk Helvoirt)

De tragedie van de moderne mens 
is niet zozeer dat hij eigenlijk 
steeds minder weet over de zin 
van zijn eigen leven, maar dat hem 
dit steeds minder kan schelen.
(Václav Havel)

een samenleving groeit in 
de loop van jaren, mis
schien wel eeuwen, een 
sfeer van leven waarvan 
mensen zich nog nau
welijks bewust zijn en 
waaraan zich maar heel 
weinigen kunnen onttrek
ken. Wil je deze voor onze 
dagen nader omschrijven, 
dan ontstaat er niet zo’n 
bijster positief beeld. Er 
lijkt sprake van verwarring, 
onver schil ligheid, opper
vlakkigheid, een diep pessi
misme al wordt dit wellicht 
doodgezwegen. Vaak wordt 
de vraag gesteld, of de 
burger vertrouwen heeft in 
de economie. Het zou dé 
hamvraag zijn voor wel
vaart en welzijn. Maar is 
dit geen zelfbedrog? Moeten 
we ons niet eerder afvra
gen, of er überhaupt wel 
vertrouwen in de toekomst 
en in het leven bestaat? Ziet 
de hedendaagse westerse 
maatschappij zich niet vast
lopen op rationaliteit en nut (Václav Havel)

Albert Schweitzer
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Redactie

Berichten

Marc Chagall

De gestalte van de gekruisigde in het werk 
van Marc Chagall, een lezing aan de hand 
van beelden van zijn werk op woensdag 
7 maart van 14.00 tot 16.00 uur in kloos
ter Mariënhage, links naast de Paterskerk 
Tramstraat Eindhoven. Marc Chagall heeft 
zich in zijn werk intensief beziggehou
den met de Christusgestalte zoals die in 
de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse 
achtergrond komt hij tot een opmerkelijke 
visie, waarbij zijn schilderij De witte krui-
siging uit 1938 een belangrijk document 
vormt. Kosten € 7,.

De cursus Mystiek perspectief in psalmen 
en evangelie op dinsdag 13 maart 2012 
op genoemde lokatie. Wat zegt ons een 
bijbelverhaal of psalm voor het dagelijks 
leven. Kosten: € 8,50 te voldoen bij aan
komst.

Informatie: M. van de Ven: 
m.van.de.ven@iae.nl of (040) 245 60 07 

Reizen vanuit St. Michael Steyl

De groepsreizen vanuit Missiehuis St. Mi
chael Steyl naar Rome en Israël zijn als
volgt gepland. Naar Rome: 24 maart3 
april; 22 april  1 mei; 22 september2 ok
tober; 2030 oktober. Israël: 413 maart; 
1322 mei; 1728 juni; 211 september; 11
22 november. 

Informatie: Pater Jan van As svd (077) 
326 13 20; email: vanAs@steyl.eu

Mantra Zingen 

In Amsterdam eens per maand drukbe
zochte mantraavonden onder de naam 
Het Lied van de Ziel. Net als in 2011 komt 

hij dat ook dit jaar weer een keer doen 
voor de leden van onze Beweging van 
Barmhartigheid. Vrijdagavond 2 maart 
vindt er, geleid door Jan Kortie, een work
shop mantrazingen plaats van 20.00 tot 
22.00 uur. Lokatie: Zin in Werk, Boxtel
seweg 58, Vught; € 17,50, graag (na onze 
bevestiging) overmaken naar ING 9148656 
t.n.v. de Beweging van Barmhartigheid, 
Vught met vermelding ‘verdiepingsavond 
2 maart’. 

Chesed Caritas Diaconie Zakaat

Zorg voor de naaste is een wezenlijk on
derdeel van vele religies; ook van de zoge
heten abrahmitische religies. Woensdag 21 
maart belichten Hetty Groeneveld liberaal 
joods rabbijn, Hilal Nerminer bestuurs
lid Turkse Suleymanye moskee en Denis 
Hendrickx norbertijn en pastor in Tilburg 
Noord, deze thema’s in het Ronde Tafel-
huis, Haendellaan 40, 5011 ES Tilburg 
vanaf 19.30 uur. Zij gaan met elkaar in 
gesprek en laten zien hoe in 2012 de zorg 
voor de naaste, juist ook in Tilburg, wordt 
gerealiseerd. Chesed, caritas, diaconie en 
zakaat hebben een eigen betekenis gekre
gen in jodendom, islam, katholicisme en 
protestantisme. Na afloop is er gelegen
heid voor gesprek. Entree € 5, incl. koffie 
en thee. Aanmelden: reserveringen@
rondetafelhuis.nl of (013) 455 37 98.

Het Gouden Peerke

Op de 125e sterfdag van Peerke Donders 
is voor de tweede maal de onderscheiding 
Het Gouden Peerke uitgereikt door me
vrouw Lia Verbunt, weduwe van de vorig 
jaar februari plotseling overleden voorzit
ter van de jury Het Gouden Peerke, Cees 
Verbunt. De prijs bestaat uit een bronzen 
beeld van Peerke Donders en een geld
bedrag van € 2.500,. Het Gouden Peerke 
over het jaar 2011 is uitgereikt aan Het 
Ronde Tafelhuis, interreligieus ontmoe
tingscentrum.
 
Informatie: Stichting Petrus Donders 
Tilburg, De Schans 95; (013) 455 11 45

Expositie Vaticanum II 
 
Vijftig jaar geleden werd het Tweede Va
ticaans Concilie (19621965) geopend. 
In 1959 aangekondigd door de Joannes 
XXIII als een aggiornamento, kende het 
concilie ook zijn tegenkrachten. Het was 
vooral aan paus Paulus VI om een gulden 
middenweg te vinden. Aan de hand van 
archiefstukken, publicaties, foto’s en af
fiches heeft het Katholiek Documentatie 
Centrum een tentoonstelling samengesteld 
die de jaren van het concilie doen herle
ven met een hoofdrol voor de tekeningen 

en aquarellen, die indertijd ‘live’
werden gemaakt door de Nederlands
Amerikaanse tandarts Frederick Franck. 
Verder aandacht voor de conciliepausen, 
voor de voorbereiding en openingsceremo
nie van het concilie, vrouwen op en rond 
het concilie, het oecumenische aspect, de 
Nederlandse bisschoppen in die jaren. De 
expositie loopt van 26 januari t/m 30 april 
2012 in De Verdieping, universiteitsbiblio-
theek Radboud Universiteit, Erasmuslaan 
36, 6525 GG Nijmegen. 

Aanmelden via: secretariaat@kdc.ru.nl 
of (024) 361 24 12 Informatie: 
info@kdc.ru.nl of (024) 361 24 57

Vastenactie-avond 2012

De Vastenactieavond 2012 wordt dit jaar 
gehouden op maandag 27 februari a.s. om 
19.30 uur in de Heras zaal van de Enck. 
Dit jaar wordt aandacht en inzet gevraagd 
voor 6 Afrikaanse projecten waar men
sen uit de BeerzenOirschotSpoordonk 
werken en/of nauwe banden mee heb
ben. Twee projecten bevinden zich in Zuid 
Afrika, twee in Ghana en twee in Kenya. 
Elk project is bezig met steun aan (wees)
kinderen, blinden, gehandicapten en zie
ken. In een korte kernachtige presentatie 
zal ieder project laten zien en/of horen 
hoe en voor welke doelgroep zij actief 
zijn. Pastor Wilfred van Nunen geeft uit
leg van een Afrikaans Hongerdoek over de 
werken van Barmhartigheid. In de pauze 
zijn een fototentoonstelling van de pro
jecten en een stand van de plaatselijke 
Wereldwinkel te bezoeken. Er is dan ook 
Afrikaanse muziek te beluisteren. Namens 
de gezamenlijke pastores van en werk
groepen Oirschot, Spoordonk en de Beer
zen: hartelijk welkom.

Lieddag Nieuw Liedfonds

Zaterdag 14 april 2012 presentatie van 
vijftien liederen van de nieuwe cd over 
verlangen in de Dominicuskerk, Spuistraat 
12 te Amsterdam van 10.30 tot 17.00 uur. 
De cd kwam tot stand onder de muzikale 
leiding van Lisette Bernt; de productie was 
opnieuw in handen van Wilna Wierenga. 
Zaterdag 14 april wordt een aantal nieuwe 
liederen vierstemmig ingestudeerd. Om 
15 uur is de presentatie van de nieuwe cd 
en wordt het eerste exemplaar uitgereikt. 
Aansluitend een concert met een groot 
aantal liederen. Na afloop zijn cd en parti
turen verkrijgbaar. Lieddag € 15, inclusief  
koffie, thee en muziek; concert/presenta
tie om 15.00 u. € 5, Aanmelden per  e
mail: nieuwliedfonds@beukema.demon.nl 
of schriftelijk: Buiksloterweg 30, 1031 CK 
Amsterdam.

Marc Chagall  La Crucifixion blanche



21DE ROEROM n JAARGANG 26 n NUMMER 6 n FEBRUARI 2012www.deroerom.nl

een samenleving waar sommigen de islam 
als vijand zien? Een persoonlijk en jour
nalistiek boek over het monastieke leven 
en de spirituele en praktische kanten van 
de Regel van Benedictus.

Rick Timmermans Hunkeren naar rust
Pelgrimeren door de regel van Benedictus
Ten Have 2011; ISBN 978 90 2596 151 0

€ 14,95; www.ricktimmermans.eu 

De mens gegeven

Er wordt momenteel danig getornd aan 
de gegroeide alleenheerschappij van het 
verstand, de rede; de menselijke intuïtie 
met haar niet te vatten maar wel dege
lijk waarachtige gevoelens krijgt steeds 
meer erkenning en waardering. Zo’n ver
ruiming van de horizon is ook gaande 
rond de beleving van tijd door de mens. 
Nadat alle nadruk is komen liggen op 
de mens die leeft in het hier en nu en de 
toekomst maar moest vergeten, gaat nu 
benadrukt worden dat de mens de moge
lijkheid is gegeven om over de grens van 
de tijd heen te kijken. De schrijver is re
monstrants predikant en zijn boek Alleen 
de hond leeft in het hier en nu is mede 
geschreven in het kader van een aantal 
activiteiten die de remonstranten in 2011
2012 ontwikkelen rond het aanbreken van 
het Rijk Gods, waarop het al tweeduizend 
wachten is.      Peer Verhoeven

Koen Holtzapffel Alleen de hond leeft in het 
hier en nu. Essay over de toekomst

Meinema Zoetermeer 2011
ISBN 978 90 2114 313 2; € 12,50

Verrukkend wonderlijk
 
De ondertitel van dit wonderlijke boekje 
Overpeinzingen van een reiziger in Japan 
licht de sluier op die over de mysterieuze 
titel hangt. Een beschrijving van een reis 
per fiets door het fascinerende en geheim
zinnige Japan. De ‘proloog’ maakt gewag 
van de overrompelende eenvoud en het 
uiterste raffinement van de Zentuin in 
Kyoto. Alleen al om die ene zin waarmee 
Marjolein Steenveld die tuin typeert, is 
dit boekje al tenvolle waard gelezen te 
worden. Zij schrijft: ‘… die Zentuin in 
Kyoto met dat symbolische landschap van 
stenen, waar alle chaos van de wereld 
getemd lijkt te zijn.’ Prachtig!
Marjolein neemt je mee op haar zware 
fietstocht die zij lichtvoetig weet te ver
tellen met aandacht voor die kleurrijke 
cultuur, waarin commercie en consu
mentisme hand in hand gaan met diepe, 
mystieke lagen en oeroude waarden. Door 
haar woorden en rake observaties heen 
hoor je als lezer steeds de stem van één 
van die grote haikudichters zoals Basho. 

Als meditatietekst geeft zij je onderweg 
zijn vers mee: ‘De zon en de maan zijn 
eeuwig op reis en ook al de jaren die 
komen en gaan zijn reizigers.’ Van harte 
aanbevolen.         Louis Nabbe

Marjolein Steenveld Het verrukkend 
wonderlijke en verdervend rampzalige

Valkhof Pers Nijmegen 2011
ISBN 978 90 5625 357 8; € 12,50

Egyptische bronnen

Tjeu van den Berk is een eigenzinnig the
oloog. Hij beweegt zich altijd weer in de 
marges van de academische theologie en 
weet van daaruit verassend licht te wer
pen op het christelijke geloof. In zijn 
nieuwste boek doet hij dat meer dan ooit. 
Eerder verdiepte hij zich in de Egyptische 
mythen voor zijn studie van De Toverfluit 
van Mozart. Die hebben hem blijkbaar zo
zeer aangegrepen dat hij ze verder bestu
deerd heeft en tot het inzicht is gekomen 
dat deze mythen een grote invloed heb
ben uitgeoefend op het christendom. Op 
overtuigende wijze laat hij zien hoe het 
christelijk geloof niet alleen in het jood
se geloof geworteld is, maar ook in deze 
oude cultuur uit het Nijldal. Belangrijke 
christelijke geloofswaarheden en riten als 
goddelijk zoonschap, incarnatie, maag
delijke geboorte, goddelijke drieeenheid, 
verrijzenis uit dood, heilige maaltijd, ge
boortefeest, paasfeest, enz... hebben mede 
hun vorm gekregen vanuit de Egyptische 
mythen zoals die leefden in de etnische 
smeltkroes van de stad Alexandrië in de 
tijd van het beginnende christendom. 
Deze ‘universele menselijkheid’ maakte 
volgens Van den Berk mede de kracht uit 
van het jonge christendom omdat het op 
een eigen nieuwe wijze aansloot bij de 
wijsheid van de oude verhalen en riten. 
Bewustwording daarvan trekt voor ons 
het latere dogmatisme open voor een her
waardering van de fundamentele symbo
len en een nieuwe kijk op de eigen waar
de van het christelijk geloof. Een boek dat 
je met rode oortjes leest, ook omdat het 
vlot geschreven is en uitermate goed ge
documenteerd.                     Jef De Schepper

Tjeu van den Berk Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom
Meinema/Pelckmans 2011

 ISBN 987 90 2114 299 9; 281 blz.  € 22,50

Het Krijthuis

Een roman die aantrekt, afstoot maar de 
lezer in ieder geval raakt! Je wil regel
matig ermee ophouden maar tegelijk ook 
verder lezen. Je wil immers weten hoe het 
kleine Ries vergaat in haar verdere leven. 
Niet altijd een fijn leven. Het ‘spel’, dat er 
met haar gespeeld wordt, nota bene door 
haar eigen tien jaar oudere broer Frits, 
laat diepe sporen bij haar na. Geen won
der dat ze zich als kind regelmatig terug
trekt in haar Krijthuis op de stoep om aan 
hem te ontsnappen. Dit vluchtgedrag blijft 
haar leven bepalen en maakt haar regel
matig heel erg alleen. Ze geraakt in een 
isolement waaraan ontsnappen bijna niet 
mogelijk lijkt. Of toch …!             Nel Beex

Ria van Amelsvoort Het krijthuis; uitgeverij 
Artemis & Co; ISBN 978 90 4720 203 5; € 19,95

Leven met de dood

Het boek waarin Leo Fijen gedachten en 
teksten van anderen rondom de dood bij
eenbrengt is een goede bron voor mensen 
die zoeken naar een in deze inspirerende 
of troostende tekst. Onder de mensen die 
bijdragen leveren tref je bekende namen 
aan zoals Marinus van den Berg, Riet 
FiedelaersJaspers, Hans Bouma, Manu 
Keirse en Claire Vanden Abbeele. Zij wor
den met nog anderen ‘rouwdeskundigen’ 
genoemd. Toch is het maar een greep die 
Fijen doet. Belangwekkende andere schrij
vers en uitgaven blijven onvermeld. De 
vijf bladzijden bronvermelding achter in 
het boek maken dit gemis ten dele goed. 
Wie kan in deze overigens compleet zijn?

Peer Verhoeven

Leo Fijen Leven met de dood, Ten Have 2011 
ISBN 978 90 2590 022 9; 160 blz. € 14,95

Hunkeren naar rust

Benedictijnse spiritualiteit voor ons da
gelijks leven; een boek over prangende 
thema’s als tijd, stilte, bidden en vrede. In 
veel kloosters is de Regel van Benedictus 
nog altijd dagelijkse kost. Niet voor niets. 
Duizenden monniken en nonnen erva
ren steeds weer hoe wijs deze regel is. Bij 
journalist Rick Timmermans ging een bel 
rinkelen: zou Benedictus ook een bood
schap hebben voor mensen buiten het 
klooster, in deze tijd? Met die vraag begon 
hij aan zijn pelgrimage langs kloosters in 
binnen en buitenland. Geïnspireerd door 
benedictijnen schrijft hij over Benedic
tus’ boodschap voor vandaag. Dit levert 
interessante inzichten op. Want wat is 
bijvoorbeeld Benedictus’ antwoord op de 
wereldwijde voedselcrisis? En hoe sticht je 
vanuit de benedictijnse wijsheid vrede in 

Redactie

Boeken
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Nel Beex

Uw parochieblad

Daar doen we ’t voor

Het feest 75 jaar Heilige Bernadette kerk 
vond weliswaar al in september 2011 
plaats, maar het verslag in het december
nummer straalt zo’n blijheid uit, dat je er 
niet zomaar aan voorbij kunt. De Klok-
ken St. Petrus, Oirschot en H. Bernadette 
Spoordonk verhaalt. ‘We doen ’t soame. 
Thema van de viering. …Vanaf 8.30 uur 
begint Spoordonk te ontwaken en komt al-
les op gang. Voordat het tien uur is, zit 
de kerk helemaal vol. …De dienst kreeg 
een bijzondere sfeer met een zeer ingeto-
gen karakter. De teksten, de gezangen, de 
muziek, de overweging alles droeg bij aan 
deze speciale dienst…. Op het einde van de 
dienst werd het boek ‘75 jaar H. Bernadet-
tekerk - Het leven rond d’n Torre’ van de 
werkgroep Sporen in Spoordonk ten doop 
gehouden en gepresenteerd. …Iedereen was 
vol lof. … Het thema van de viering ‘We 
doen ’t saome’ (Spoordonk overlegt alles 
met elkaar, voor deskundigen die denken 
dat saome verkeerd geschreven is) is vol-
ledig tot zijn recht gekomen….’ Als men in 
Spoordonk daarin slaagt, dan mag men 
met recht blij zijn en trots!

In Parochieblad, H. Jozef Cuijk schrijft 
het bestuur. ‘Wist u dat een lid van ons 
bestuur als middelbare scholier een prach-
tige herinnering heeft aan onze monseig-
neur Jan Bluyssen. Hij was indertijd op 
werkbezoek in Goirle (Tilburg) en in de 
propvolle aula mochten er allerlei vra-
gen aan de bisschop gesteld worden. Na 
een serie weldoordachte vragen mocht een 
medescholier de laatste vraag stellen en 
die vraag leidde een doodse stilte in … en 
daarna een orkaan van lawaai. De vraag 
was: Lieve Bisschop, mogen wij na Uw 
hoogstaand bezoek een dagje vrij krijgen? 
U mag 1x raden wat onze bisschop Jan als 
antwoord gaf!!’ Als er anno 2012 nog zo’n 
contact bestaat tussen school en bisschop, 
dan zit het wel snor!

De Zeskrant HH. Petrus en Paulus, Til-
burg kijkt regelmatig over de grenzen van 
de eigen parochie heen. Ditmaal verlaat 
men zelfs het eigen land. ‘Het maatschap-
pelijk klimaat wordt vergiftigd door een 
mentaliteit die niet christelijk, ja zelfs niet 
eens menselijk is, maar door economische 
belangen wordt gedomineerd. Woorden 
van paus Benedictus XVI tijdens zijn pas-
torale bezoek aan de Zuid-Italiaanse streek 
Calabrië in Serra San Bruno. Deze door 
economische belangen bepaalde denkwijze 
bekommert zich slechts om wereldlijke din-
gen en heeft een ontoereikende geestelijke 
dimensie. Het is vandaag de dag de op-
dracht van kloosters om dit vervuilde kli-
maat te reinigen, zoals zij vroeger deden 
om moerasgebieden droog te leggen. Hij 
verwees naar de kloostergemeenschap van 
de kartuizers in San Bruno. …. Daarom 

hebben wij de kloosters in onze tijd zeer 
nodig.’ Ik denk dat de paus gelijk heeft. 
Maar zijn er nog voldoende kloosterge
meenschappen? 

Augustijns Centrum De Boskapel kan 
weer gebruik maken van de vernieuwde 
ruimte aan de Graafseweg Nijmegen. Op 
de Hoogte brengt. ‘We willen de Boskapel 
- opnieuw - op de kaart zetten als de plek 
waar bijzondere momenten in het leven 
gemarkeerd kunnen worden. Zowel blije 
momenten als de verbintenis tussen twee 
mensen (huwelijks- of relatieviering) of de 
opname van een kind of volwassene in de 
gemeenschap (doop) als ook de verdrietige 
momenten van ziekte, overlijden of andere 
verlieservaringen…. Verder willen we per 
jaar enkele events organiseren: bijzondere 
gebeurtenissen voor mensen die zich niet 
(zomaar) thuis voelen in de vieringen op 
zondag, maar wel op zoek zijn naar vor-
men die hun religieuze gevoelens en vra-
gen tot uitdrukking brengen. … Of door 
een bijzondere viering van boete en verge-
ving in de Goede Week waarin Capella Ad 
Fluvium - het koor waarin Ekkehard zingt 
- de muzikale ondersteuning levert….’ Voor 
het komend jaar heeft De Boskapel nog 
veel meer ambitieuze ideeën. Kijk maar 
op hun website! 

In Christoffel, Pastorale Eenheid Veghel 
stond de maand januari traditiegetrouw 
in het teken van de oecumene. ‘De Pro-
testantse gemeente Veghel, de Christenge-
meente Veghel en de Katholieke parochies 
organiseerden samen een oecumenische 
dag. Dit is tevens de dag, waarop een uit-
wisseling plaatsvindt met de vrienden uit 
Goch. Het ene jaar in Veghel, het andere in 
Goch. Dit jaar was Veghel gastheer. Kwa-
men ’s morgens pastor Antoon van der 
Steen en Ds Henk Veltkamp aan het woord 
‘Hoe gaat het ons als kerken in Veghel’, ’s 
middags werd het Minderbroedersklooster 
in Megen bezocht. De dag werd om 19.00 
u. afgesloten met een oecumenische viering 
in de Johanneskerk Veghel-Zuid. Uiteraard 
was iedereen die de oecumene een warm 
hart toedraagt van harte welkom.’
Een te mooi initiatief om niet te vermel
den, ook al heeft de dag al plaatsgevon
den. Misschien is er meer over te lezen op 
www.parochiesveghel.nl 

Ook de volgende woorden zijn misschien 
bij velen al met de wind verwaaid, maar 
toch… ze blijven waardevol. In Parochie-
blad Groesbeek komt pastor J. van Gestel 
aan het woord. ‘…. Een ding is wel zeker: 
we zouden met kerstmis niet in onze ker-
ken samen zijn, nooit meer iets van Jezus 
gehoord hebben, als dat kind - in die nacht 
geboren in een kouwe stal - later niet was 
opgegroeid in een warm nest; als Maria en 

Jozef hun kind geen thuis hadden gebo-
den, als hij in zijn jeugd van zijn ouders 
geen luisterend oor en geen goeie raad had 
gekregen, als hij van hen niet geleerd had 
dat geloof in God vertaald moet worden in 
liefde voor mensen; als zij hem niet had-
den voorgeleefd, dat er plaats moet zijn in 
de herberg van je hart voor wie om hulp 
vraagt. Dat kindje op stro in een kouwe 
stal in Betlehem werd dankzij het warme 
nest in Nazaret een bijzondere mens; een 
die zo hartverwarmend was, dat veel men-
sen gingen geloven….’

In 3-Klank H. Willibrord Waalre verhaalt 
men trots. ‘Stichting Diaconaal Noodfonds 
Waalre bestaat 10 jaar. De stichting krijgt 
jaarlijks een bijdrage van de gemeente 
Waalre en de kerken in Waalre om haar 
in staat te stellen de nodige ondersteuning 
te kunnen bieden. Daarnaast zijn er ook 
elk jaar weer bijdragen van particulieren 
en organisaties die de doelstelling van de 
stichting een warm hart toedragen. In de 
afgelopen tien jaar heeft het Diaconaal 
Noodfonds veel mensen kunnen helpen en 
het ziet er naar uit dat ondersteuning no-
dig blijft. …. Het bestuur gaat in zijn be-
oordeling van aanvragen zeer zorgvuldig te 
werk, steeds in het besef op welk wijze de 
financiële middelen ter beschikking gesteld 
werden.….’ Elke bijdrage, hoe beperkt 
ook, is van harte welkom: 10.11.50.148 
t.n.v Diaconaal Noodfonds Waalre

Solidair Streekparochie ’t Eikske laat nog 
eens Ed Miedema aan het woord. ‘Perso-
nen die er veel over nagedacht hebben en 
het resultaat ook hebben omgezet in hun 
manier van leven, komen tot de conclusie: 
je bent zelf meer mens geworden naarge-
lang je meer voor ánderen hebt gedaan en 
betekend. Daarom zijn de egoïst en de na-
velstaarder nooit mens geworden. En daar-
om is Jezus van Nazaret, die niets voor 
zichzelf heeft geëist en die alleen uit was 
op dienstbaarheid, een model van men-
selijkheid en van voltooide menswording. 
Dat is het vieren waard! En een feestelijke 
herdenking van zijn geboorte kost ons dan 
ook geen moeite.’ In december 1973 opge
schreven en nu nog steeds actueel!
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Wintervitamientjes
Jeanne van Leijsen

Waar dit nieuwe jaar de maand januari 
begint met veel regen en te warme tem
peraturen, daar sluit zij af met een drei
gend koudefront. Als ik dit schrijf is die 
vorstgolf er en heerst er ook een virus 
dat schaatsminnend Nederland in de ban 
houdt. Extremen in het weer. Dat hoor je 
steeds meer. Wij hebben er ook één mo
gen beleven de afgelopen maand. Een 
heel prettige overigens. Want toen de 
vuurwerk resten nog in de straatgoot la
gen, vlogen wij in een ijzeren vogel naar 
de warme Algarve om daar de winter 
‘door te zagen’, zoals wij dat noemen. 
Wel gehoopt maar niet gerekend op elke 
dag zon, hebben we dat op een enkele 
bewolkte dag na wel gekregen. Van zons
opgang tot zonsondergang. Uitzonderlijk, 
ook voor Portugese begrippen. Hoewel, 
er is een Portugees gezegde dat luidt De 
Europese zon overwintert aan de Algarve. 
Het was volop genieten en ons laven aan 
Vitamine Z(on).

En aan lezen, luieren en muziek luisteren. 
Aan schrijven, schetsen en schilderen. Als 
verplichtingen aangaande werk, familie, 
vriend en vereniging wegvallen, dringen 

creatieve prikkels zich altijd intenser aan 
me op dan in ‘gewone’ doen. Heb nooit zo 
geloofd in sessies op de hei of workshops 
in een of ander godverlaten oord, maar ik 
begin er steeds meer voor te voelen. Het 
is het prachtige weer, het boeiende land
schap, het behaaglijke onderkomen en het 
verlies van uur en tijd, die mij dan inspi
reren. Van onze vakantiebuurman kregen 
we meteen de eerste week al een zak vol 
glossy tijdschriften en een grote doos met 
brandhout voor de open haard. Voor hem 
zat de overwintering erop en hij vloog 
half januari op Blue Monday terug. 

Blue Monday? De ongelukkigste dag van 
het jaar, zo lees ik. Het jaar is net begon
nen! Er is zelfs een wetenschapper die 
daarvoor een formule heeft bedacht, waar 
de cijfers en letters staan voor elementen 
als: eindeloze wintermaand; bijna lege 
beurs vanwege de feestdagen; aangeko
men in gewicht tengevolge van die feest
dagen; goede voornemens al gesneuveld; 
salaris nog niet gestort; premieverho
gingen én aanbetalingen voor vakantie
boekingen. Tja…is iets voor te zeggen. 
Om regelrecht in een winterdepressie te 

ware expositie rondom de haard ontstaat. 
De laatste dag kieper ik alles in het vuur, 
want we moeten immers met het vliegtuig 
terug. 

Op één van de weinige bewolkte dagen 
brengen we een bezoek aan het museum 
in Portimao, dat vooral gewijd is aan de 
voormalige sardientjesverwerking. In de 
oorspronkelijke vishal, vlak aan de kade, 
is het hele proces opnieuw geconstrueerd, 
compleet met werknemers en sardientjes 
in gips gegoten. Een informatieve film 
toont dat dit hier van 1902 tot 1982 een 
bloeiende industrie is geweest. Een heel 
efficiënt proces met aan lopende banden 
honderden werknemers in hygiënische 
outfit. Mannen en vrouwen en voor de 
kleine kinderen was er al een soort van 
crèche. De blikjesafdeling was mannen
werk en de sardientjes inleggen was vrou
wenwerk. Zo herkenbaar die visjes in die 
blikjes en ook die opschriften. En een be
proefd model, want ook nu nog bestaat dit 
rechthoekig formaat met afgeronde hoe
ken. Alleen nu met een treklipje in plaats 
van een draaisleuteltje. Die spaarde ik 
vroeger. Want dankzij de vleesloze vrij
dag uit mijn jeugd heb ik sardientjes leren 
eten en vind ze tot op de dag van vandaag 
om je vingers bij af te likken. En boven
dien boordevol vitamientjes. Ons winter
recept: Vitamine Z met sardientjes. 
Wintervitamientjes. 

Sardientjes

Sardientjes
ingeblikte vitamientjes
ingeslikt door mannen op boten
lotgenoten op de kade
laden en lossen geschiedt
bespied door honderden vrouwen
vouwen zorgvuldig de vissen
gissen wie of dit blikje opent
hopend op weer 
een goede vangst sardientjes

Jeanne 2012

Een spreuk 

‘Van de stenen die ik vind op mijn pad, 
bouw ik ooit nog eens een kasteel voor 
jou.’

Portugese dichter Fernando Pessoa 
(1888-1935) (© Foto’s: Jac van Leijsen)

schieten. Maar dan 
blijkt dat de zoge
naamde wetenschap
per door de recla
mebranche is inge
huurd. En dan geldt 
weer het adagium: 
de betaler bepaalt. 
Met andere woor
den: er moeten nú 
vakanties verkocht 
worden en omdat 
alles met emotie te 
maken heeft wordt 
er een ‘ongelukkig
ste’ dag ontwikkeld, 
die bovendien nog 
gestaafd wordt door 
een pseudoweten
schappelijke formu
le. Toch knap van 
die reclamejongens 
en dito meiden.

Terug naar die tijd
schriften en naar dat 
hout. Elke dag na 
ons ommetje of toer
tje langs dorp, stad 
of strand, scheur ik 
uit glossy’s of be
werk ik hout om 
mijn ervaringen 
vorm te geven. Aan
gevuld en opgetuigd 
met ander vindma
teriaal, schik ik het 
net zolang tot er een 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Kanonskogels

Cees Remmers

Geen gebed zo krachtig als een schietgebed
je. Het Onze Vader en het Weesgegroet zijn 
prachtige gebeden, maar het schietgebedje is 
authentiek omdat het recht uit het hart opwelt 
en naar Onze Lieve Heer wordt gezonden. Het 
heeft dezelfde kracht als een liefdesverklaring 
of intens verdriet; diepe emotie die alles wat is 
aangeleerd in de schaduw stelt.
Toen het zuiden van Nederland eind 1944 van 
de nazi’s was bevrijd, waren de mensen nog 
niet verlost van oorlogsgeweld. De Duitsers 
vuurden vliegende bommen’  V1 en V2  af 
op Antwerpen. Die vlogen over Brabant en 
kwamen dikwijls naar beneden om dood en 
verderf te zaaien. Er leek geen kruid tegen ge
wassen. Ja toch: het schietgebedje Onze Lieve 
Vrouwke, geef ’m nog een douwke. Een van de 
mooiste schietgebedjes dat duizenden keren in 
opperste nood gebeden is. Je kunt dit schiet
gebedje letterlijk nemen; er werd een denk
beeldig schot mee gelost: geweer schouderen, 
aanleggen, richten, vuur! Maria is vaker recht
streeks bij oorlogshandelingen betrokken. Dit 
werd me duidelijk toen ik onlangs de Zwarte 
Madonna in de basiliek van het Vlaamse Halle 
bezocht. Bij het originele beeld kunnen geen 
kaarsen worden gebrand. Daarom staat er een 
vervangend beeld en daarbij liggen kanonsko
gels die de Zwarte Madonna tijdens een beleg 
in 1489 met haar mantel zou hebben opgevan
gen. Het aantal kogels goed raden helpt om 
zwanger te geraken. In welke situatie je Maria 
ook ontmoet, het blijft een moeder.

* ‘Don’t drive faster than 
your angel can fly.’
Gelezen op een autoruit

* ‘Tijd is te traag voor wie 
wachten, te snel voor wie 
vrezen, te lang voor wie 
rouwen, te kort voor wie 
genieten, maar voor wie 
liefhebben is tijd eeuwig
heid.’
Henry van Dyke

* ‘Een uitkering moet 
van vangnet springplank 
worden.’
James Kennedy Trouw 
21/1/12

* ‘Je moet dromen met je 
ogen open en niet leven 
met je ogen dicht.’
Yves Montant

* ‘Geluk is als een vlinder; 
hoe meer je erop jaagt, hoe 
verder hij zich van je ver
wijdert. Als je blijft zitten 
en je aandacht aan andere 
dingen besteedt, komt hij 
op je schouders zitten.’
Onbekend

* ‘Daaraan herken je de 
meeste orthodoxen: altijd 
respect eisen en het nooit 
geven. Maar zulke vroom
heid vraagt om tegen
spraak door vrijzinnigen…
leven en láten leven vraagt 
om inspanning; en daar 
schort het aan.’
Paul Scheffer

* ‘Ik geloof in God zoals 
een blinde, die de zon niet 
ziet maar wel voelt.’
Phil Bosmans

* ‘Europeanen zijn angstig, 
Brazilianen optimistisch. 
Wij zwemmen om boven 
te blijven, de Brazilianen 
om de andere oever te 
bereiken.’
Louis Delputte

* ‘Het leven is te kort om 
consequent te zijn.’
Gerárd Soons, zaliger


